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كيغالي ،رواندا 30 ،أكتوبر/تشرين األول –  3نوفمبر/تشرين الثاني

2017

تقرير لجنة االمتثال
أوال -مقدمة
ً
عقد االجتماع الثاين للجنة االمتثال للمعاهدة الدولية بش أ أ أ أ أ أأأث املوارد الوراثية النباتية ل ذ ية والزراعة يف روما
-1
عمل
يف الفرتة من  22-21فرباير/ش أ أ أأبا  .2017وقد تأس أ أ أس أ أ أأمب جنة االمتثال زوجب قرار اجها الر اس أ أ أ ً ،2006/3
باملادتني (3-19ه) و 21من املعاهدة الدولية.

 -2ووافق اجها الر اس  ،يف دورته اخلامسة ،على الل حة الداخلية للجنة االمتثال 1وكذلك على النسق املوّحد
(الطوع ) لرفع التقارير زوجب القسم خامسًا 1-من اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعاجة قضايا عدم
االمتثال .وكاث اجها الر اس قد وافق ،يف دورته الرابعة ،على اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعاجة
قضايا عدم االمتثال( 3إجراءات االمتثال).

2

سادسا من الل حة الداخلية
-3
خامسا من إجراءات االمتثال واملادة ً
خامسا 5-والقسم ً
ونُظّم االجتماع وفقا للقسم ً
للجنة االمتثال.
-4

1
2
3

يسا والسيدة  Amparo Ampilنا بة للر يس.
وانتخبمب اللجنة السيد  René Lefeberر ً

القرار  ،2013/9املراجعة  ،1امللحق .1
القرار  ،2013/9املراجعة  ،1امللحق .2
القرار  ،2011/2امللحق.

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
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ويصف هذا التقرير العمل الذي قاممب به جنة االمتثال خلل فرتة السنتني احلالية يف ممارسة وظيفتها املتمثلة
-5
استنادا إىل التقارير املق ّدمة
زساعدة اجها الر اس على رصد تنفيذ األطراف املتعاقدة اللتزاماهتا زوجب املعاهدة الدولية،
ً
ُ
خامسا من إجراءات االمتثال .ووفقا لذلك ،أعدت اللجنة بناءً على التقارير
من األطراف املتعاقدة ،وف ًقا ألحكام القسم
ً
الواردة تولي ًفا مرف ًقا بتحليل .وقد الحظمب اللجنة أث اجها الر اس مل ُُي ّدد بعد أية أولويات هلذا التحليل.
استنادا إىل العمل الذي قاممب به مشروع قرار بشأث االمتثال لينظر فيه اجها الر اس  ،ويرد
وأعدت اللجنة
-6
ً
مشروع القرار هذا يف امللحق .3

ثانيًا -رصد تنفيذ األطراف المتعاقدة اللتزاماتها بموجب المعاهدة
عمل
-7
ابعا من إجراءات االمتثال ،نظرت اللجنة يف التقارير الواردة من  14من األطراف املتعاقدة ً
وف ًقا للقسم ر ً
خامسا من إجراءات االمتثال ،كما يرد يف امللحق  .1ويستند التوليف والتحليل ،الوارداث يف امللحق  ،2على تلك
بالقسم
ً
التقارير ،هبدف مساعدة اجها الر اس على رصد تنفيذ األطراف املتعاقدة اللتزاماهتا زوجب املعاهدة الدولية.
شهرا من
ووف ًقا للقسم
-8
خامسا 2-من إجراءات االمتثال ،ستنظر اللجنة يف التقارير اليت تتلقاها حىت ما قبل ً 12
ً
انعقاد الدورة التالية للجها الر اس  ،مراعية أية توجيهات يصدرها اجها الر اس  .وكاث اجها الر اس قد قرر يف دورته
السادسة أث تعقد دورته السابعة يف الربع األخري من عام  .2017ولدى انعقاد اجتماع اللجنة ،مل تكن املواعيد الدقيقة
للدورة السابعة قد حددت بعد.
ويسأ أ أأتند التوليف والتحليل الوارداث يف هذا التقرير على التقارير ال أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ  14اليت تُلقيمب .وكاث تقرير واحد قد ورد
-9
قبأأل الربع األخري من عأأام  2016وورد أحأأد عش أ أ أ أ أ أأر تقر ًيرا خلل الربع األخري من عأأام  2016واثنأأاث خلل الربع األول
من عام .2017
 -10والحظمب اللجنة أث من ري املتوقع أث تق ّدم البلداث اليت أصبحمب أطرافًا يف املعاهدة الدولية منذ الدورة اخلامسة
للجها الر اس تقاريرها بعد ثلث سنوات من اعتماد النسق املوحد لرفع التقارير يف الدورة اخلامسة للجها الر اس
(حبلول أكتوبر/تشرين األول  .)2016ورأت اللجنة أث من الضروري أث ينظر اجها الر اس يف املوعد النها لرفع التقارير
يف حالة الدول اليت أصبحمب أطرافًا متعاقدة بني الدورتني اخلامسة والسابعة للجها الر اس .
وحتليل مستمرين ،زا
 -11ووافقمب اللجنة على أنه ملا كانمب واليتها يف استعراض التقارير جارية ،فإهنا ستقدم تولي ًفا ً
يدا من التقارير سريد يف املستقبل.
أث مز ً

 -12واس أ أ أ أ أ أأتخدممب ليع التقارير الواردة ،باس أ أ أ أ أ أأتثناء واحد منها ،النس أ أ أ أ أ أأق املوّحد (الطوع ) لرفع التقارير زوجب
القسم خامسًا 1-من اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعاجة قضايا عدم االمتثال.
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 -13وطلبمب اللجنة من األمانة أث تنشر على اإلنرتنمب ليع التقارير املتعلقة باالمتثال على املوقع الشبك للمعاهدة
الدولية .ورأت اللجنة أث نشر التقارير لن يثري أية قضايا تتعلق بالسرية ،وأث ذلك سيزيد من شفافية عملية الرصد.

منهجية أولية
 -14يتبع تقدمي املعلومات اهليكل نفسه للنسق املوّحد لرفع التقارير .ويهدف التوليف إىل حتديد التقدم احملر يف تنفيذ
املعاهدة الدولية على الصعيد الوطين والقيود اليت تعرتض سبيل ذلك ،وكذلك تقدمي بعض امللحظات العامة.
 -15ووافقمب اللجنة ،حيثما كاث ذلك مل ًما وذا صلة ،على تصنيف التقدميات إىل جمموعات اقتصادية وإقليمية يف
أقسام معينة ،زا يف ذلك اإلشارة إىل األطراف املتعاقدة من البلداث النامية والبلداث املتقدمة النمو ،وف ًقا للتصنيفات الرمسية
نظرا حملدودية عدد التقارير اليت تلقتها ،ينبغ
اليت يتبناها برنامج األمم املتحدة اإلمنا والبنك الدويل .ورأت اللجنة أنه ً
ؤشرا على أية وجهات.
تفسري أية نتا ج تُعرض يف هذه الوثيقة بعناية ،وأال تُعترب م ً

ثالثًا -المسائل التنظيمية
 -16انتخب اجها الر اس أ أ أ أ أ أ  ،يف دورته السأ أ أ أ أ أأادسأ أ أ أ أ أأة ،أعضأ أ أ أ أ أأاء جنة االمتثال للفرتة  2019-2016وف ًقا ألحكام
القس أأم ثالثًا 4-من إجراءات االمتثال .وانتخب س أأتة أعض أأاء لفرتة والية كاملة (أي أربع س أأنوات) .وس أأتنته والية س أأتة
أعض أ أ أأاء يف  31ديس أ أ أأمرب/كانوث األول  ،2017إذ يكوث كل منهم قد عمل مدة أربع س أ أ أأنوات .وترد قا مة أعض أ أ أأاء جنة
االمتثال يف امللحق .4
جددا لفرتة والية كاملة ليحلّوا
 -17ووف ًقا إلجراءات االمتثال ،ينتخب اجها الر اسأ أ أ أ أ أ  ،عند االقتض أ أ أ أ أأاء ،أعض أ أ أ أ أأاءً ً
حمل من أوشكمب واليتهم على االنتهاء ،مع األخذ يف االعتبار أال خيدم أي عضو ما يزيد على واليتني متتاليتني.
 -18ويف أوا ل عام  ،2017تلقى األمني كتاب استقالة عضو جنة واحد من إقليم جنوب رب احمليط اهلادئ كاث
مقررا أث تنته واليته يف عام .2019
ً
 -19ولدى انتخاب أعضاء جنة االمتثال للوالية اجديدة ،قد ير ب اجها الر اس يف أث يأخذ باحلسباث أث جنة
عضوا ،حبيث ال يكوث هناك ما يزيد على عضوين اثنني
االمتثال تتألفً ،
عمل بإجراءات االمتثال ،من عدد أقصاه ً 14
من كل إقليم من أقاليم املنظمة كحد أقصى وأال يكوث هناك أكثر من عضو واحد من طرف متعاقد واحد .وينتخب
اجها الر اس األعضاء على أساس مرشحني اثنني عن كل إقليم من أقاليم املنظمة السبعة.
 -20وطب ًقا للمادة  3من الل حة الداخلية للجنة االمتثال ،على كل عضو يف اللجنة أث يؤدي واجباته وميارس سلطاته
بشرف وإخلص ونزاهة وضمري ويسعى إىل تليف أي تضارب يف املصاحل.
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 -21وقد ير ب اجها الر اس أ أ النظر يف أث يتمتع أعضأ أأاء جنة االمتثال بكفاءات معرتف هبا يف جمال املوارد الوراثية
أو جماالت أخرى ذات الصأ أ أألة باملعاهدة الدولية ،زا يف ذلك اخلربات القانونية أو الفنية ،وأث يعمل األعضأ أ أأاء زوضأ أ أأوعية
وبصفتهم الشخصية.
جمددا على أمهية احلفاظ على موارد كافية لتش أ أغيل
 -22ويف القرارات الس أ أأابقة بش أ أأأث االمتثال ،أكد اجها الر اس أ أ
ً
إجراءات االمتثال وعمل جنة االمتثال .كما قرر أث تُدرج تكاليف اجتماعات جنة االمتثال ،زا يف ذلك تكاليف تيس أ أ أأري
مشأ أأاركة أعضأ أأاء اللجنة ،يف امليزانية اإلدارية األسأ أأاسأ أأية اليت يعتمدها اجها الر اس أ أ  ،وتُسأ أأتكمل بأية مسأ أأامهات طوعية
متوافرة هلذا الغرض .وطلب اجها الر اسأ أ أ أ أ أ من األمني إدراج تلك التكاليف يف امليزانية اإلدارية األس أ أ أ أ أأاس أ أ أ أ أأية اليت تُق ّدم
وتبعا لذلك ،سأأيتضأأمن مشأأروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السأأنتني
إىل اجها الر اس أ للموافقة عليها يف دوراته العاديةً .
 2019-2018التكاليف التقديرية الجتماعات جنة االمتثال.

رابعا -برنامج العمل المقبل للجنة
ً
 -23نظرت اللجنة يف الوثيقة  ،4/17/2-IT/GB7/CCاليت حتتوي على معلومات عن األعمال املمكنة يف املستقبل
ابعا 1-من اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعاجة
استنادا إىل وظا فها ً
لفرتة السنتني املقبلةً ،
عمل بالقسم ر ً
قضايا عدم االمتثال.

 -24وافق اجها الر اس  ،يف دورته اخلامسة ،على الل حة الداخلية للجنة االمتثال 4وكذلك على النسق املوّحد
(الطوع ) لرفع التقارير زوجب القسم خامسًا 1-من اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعاجة قضايا عدم
االمتثال.
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جمددا أمهية
 -25ويف ما يتعلق بالتقارير الوطنية عن التدابري املتخذة لتنفيذ االلتزامات زوجب املعاهدة ،أ ّكدت اللجنة ً
شهرا قبل انعقاد الدورة املقبلة للجها
إجراءات االمتثال ،اليت تنص على أث تنظر اللجنة يف التقارير اليت ترد حىت ً 12
الر اس  .ويف ضوء عدد من التقارير الواردة حىت اآلث ،أوصمب اللجنة بتمديد املوعد النها إىل  1أكتوبر/تشرين األول
خامسا 1-من إجراءات االمتثال ،ك يتسىن للجنة
 2018لتلك األطراف املتعاقدة اليت مل تُقدم تقاريرها بعد ،وف ًقا للقسم
ً
النظر فيها قبل الدورة الثامنة للجها الر اس  .ودعمب اللجنة تلك األطراف املتعاقدة اليت قدممب تقاريرها إىل حتديث هذه
التقارير ،حسب االقتضاء .وستظل التقارير سارية حىت تاريخ حتديثها.
ض أ أ أ أ أا اسأ أ أ أ أأتعراض إجراءات االمتثال يف ضأ أ أ أ أأوث سأ أ أ أ أأمب سأ أ أ أ أأنوات من اعتمادها ،واتفقمب
 -26وناقشأ أ أ أ أأمب اللجنة أي ً
على أث املعلومات املتاحة حاليًا ليسمب كافية لك يقوم اجها الر اس بإجراء تقييم واستعراض فعالية إجراءات االمتثال.
4
5

القرار  ،2013/9املراجعة  ،1امللحق .1
القرار  ،2013/9املراجعة  ،1امللحق .2
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عاشرا إىل دورته الثامنة .ومن شأث ذلك أث يتيح
واقرتحمب أث يؤجل اجها الر اس االستعراض املنصوص عليه يف القسم ً
مراكمة املزيد من التجارب العملية إلجراءات االمتثال.
 -27ووافقمب اللجنة على مراجعة نسق رفع التقارير املوحّد ،مع األخذ باالعتبار االقرتاحات من األطراف املتعاقدة
وجتارب استخدامه.
شهرا من الدورة الثامنة
 -28ووافقمب اللجنة كذلك على أث تنظر األمانة يف عدد التقارير الواردة حىت ما قبل ً 12
للجها الر اس  ،وتتشاور مع الر يس ونا ب الر يس حول ما إذا كانمب اللجنة حباجة إىل االجتماع أم ال ،وتوقيمب هذا
االجتماع إث كانمب له حاجة ،مع مراعاة الل حة الداخلية للجنة االمتثال.
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الملحق 1

التقارير الواردة وف ًقا للقسم خامسًا من إجراءات االمتثال
إسبانيا

2016/12/5

إكوادور

2016/12/5

أملانيا

2016/12/5

سلوفينيا

2016/11/24

السويد

2016/10/26

سويسرا

2016/12/5

الفلبني

2017/1/31

كوبا

2016/11/1

لبناث

2017/1/31

ليبيا

2016/5/5

اململكة املتحدة

2016/12/7

ناميبيا

2016/12/5

النرويج

2016/12/5

هولندا

2016/12/5
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الملحق 2

توليف وتحليل التقارير الواردة وفقا للقسم خامسًا من إجراءات االمتثال
خامسا 3-من إجراءات االمتثال ،على اللجنة أث تق ّدم إىل اجها الر اس لينظر فيهما تولي ًفا يستند
-1
وف ًقا للقسم ً
إىل التقارير اليت وردت إىل جانب حتليل يتناول أية أولويات حددها اجها الر اس  .وقد الحظمب اللجنة أث اجها الر اس
مل ُُي ّدد بعد أية أولويات هلذا التحليل.
خامسا من إجراءات االمتثال .وتتضمن
-2
ونظرت اللجنة يف التقارير اليت وردت من األطراف املتعاقدة ً
عمل بالقسم ً
وحتليل يستند إىل تلك التقارير.
األقسام التالية تولي ًفا للتقارير الواردة ً
متعاقدا عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ التزاماهتا زوجب املعاهدة
ونظرت اللجنة يف التقارير املقدمة من  14طرفًا
-3
ً
خامسا من إجراءات االمتثال ،على النحو الوارد يف امللحق  1من هذا التقرير.
عمل بالقسم
الدوليةً ،
ً
احدا من إقليم أفريقيا ومثانية من إقليم أوروبا واثنني من أمريكا اللتينية والبحر الكارييب واثنني
-4
ومشلمب التقارير و ً
احدا من إقليم آسيا.
من إقليم الشرق األدىن وو ً

أوال -التوليف
ً
التزامات عامة (المادة )4
وف ًقا للمادة  4من املعاهدة الدولية ،يتعني على كل طرف متعاقد أث يضمن توافق قوانينه ولوا حه التنظيمية
-5
وإجراءاته مع التزاماته املنصوص عليها يف هذه املعاهدة.
متعاقدا أث لديه قوانني أو لوا ح تنظيمية أو إجراءات أو سياسات معمول هبا لتنفيذ املعاهدة
رد ثلثة عشر طرفًا
-6
ً
وّ
الدولية ،يف حني أفادت ثلثة أطراف متعاقدة أهنا مل تضع أي قوانني أو لوا ح تنظيمية أو إجراءات أو سياسات حمددة
لتنفيذ املعاهدة .وأظهرت التفاصيل اإلضافية الواردة يف التقارير أث معظم األطراف املتعاقدة ين ّفذ املعاهدة الدولية إما من
خلل قوانني أو من خلل سياسات ،وأث البية هذه التدابري تتناول املعاهدة وحدها.
متعاقدا أث لديه قوانني أو لوا ح تنظيمية أو إجراءات أو سياسات معمول هبا تنطبق على
وأفاد ثلثة عشر طرفًا
-7
ً
املوارد الوراثية النباتية ،وأشار طرف متعاقد واحد فقط إىل أنه ال يوجد لديه من هذه ش ء .وتندرج هذه التدابري األخرى
يف معظمها يف جماالت التنوع البيولوج ومحاية البيئة ومحاية األصناف النباتية وتسويق البذور.
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ويف ما يتعلق بالتغيريات على القوانني أو اللوا ح أو اإلجراءات أو السياسات القا مة لضماث االمتثال للمعاهدة
-8
الدولية ،أشارت أربعة أطراف متعاقدة أهنا ستضطر إىل إجراء تغيريات ،وأشارت عشرة أطراف متعاقدة أهنا لن تفعل ذلك.
وتتعلق التغيريات يف الغالب حبقوق املزارعني ،زا يف ذلك املادة  3-9من املعاهدة الدولية.

صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستكشافها وجمعها وتوصيفها وتقييمها وتوثيقها (المادة )5
متكامل الستكشاف املوارد الوراثية النباتية ل ذي أ أ أ أ أ أأة
هنجا
-9
ً
أفادت التقارير ليعها أث األطراف املتعاقدة ّروجمب ً
والزراعة وص أأيانتها واس أأتخدامها املس أأتدام وأث املوارد الوراثية النباتية قد مت مس أأحها وجردها يف بلداهنا .وجمموعة احملاص أأيل
واألنواع واس أ أ أ أ أ أأعة ،تتض أ أ أ أ أ أأمن الص أ أ أ أ أ أأوث يف املوا ل الطبيعية وخارج املوا ل الطبيعية ،وأدرجمب عدة أطراف متعاقدة قوا م
تفصيلية يف تقاريرها.
 -10وأفادت األطراف املتعاقدة ليعها أث هناك هتديدات للموارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة يف أراضيها .وتشمل
التهديدات اليت ذكرت مر ًارا األمراض ،وتغري املناخ ،واجفاف ،ونقص االستخدام ،واحلاجة إىل توعية صناع القرار واملزارعني،
والتغريات يف خطط إدارة األراض  ،ونقص التمويل ،والعدد احملدود من املوظفني املؤهلني ،والقدرات التقنية املتقادمة.
 -11وأفادت األطراف املتعاقدة ليعها ،باستثناء طرف واحد ،أهنا ّروجمب لع املوارد الوراثية النباتية املعرضة للتهديد
أو ذات االستخدام احملتمل ولع املعلومات ذات الصلة املرتبطة بتلك املوارد .وأشارت معظم التقارير إىل البحوث،
واجملموعات خارج املواقع الطبيعية ،مع الرتكيز بشكل خاص على األصناف التقليدية  -أو مشاريع التنمية.
 -12وأشار ليع األطراف املتعاقدة يف تقاريرها أهنا عز ت أو دعممب جهود املزارعني واجملتمعات احمللية إلدارة وصوث
املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة يف املزرعة ،زا يف ذلك من خلل برامج التنمية الريفية وأنشطة تدريب ،مثل حلقات
العمل لبناء القدرات ،والدعم املايل ودعم تسجيل األصناف يف سجلت األصناف النباتية.
أجعمب الص أ أ أأوث يف املواقع الطبيعية ألقارب احملاص أ أ أأيل الربية والنباتات الربية
 -13وأفادت مثانية أطراف متعاقدة أهنا ش أ أ أ ّ
إلنتاج األ ذية ،متخذة مثانية تدابري لتعزيز الص أ أ أ أ أأوث يف املواقع الطبيعية ويف املناطق احملمية ،واختذ طرفاث اثناث تدابري لدعم
جهود السأأكاث األصأأليني واجملتمعات احمللية ،وال سأأيما التوعية بأمهية أقارب احملاصأأيل الربية .وأفادت سأأتة أطراف متعاقدة
أهنا مل تتخذ أية تدابري من هذا القبيل.
 -14وأفاد ليع األطراف املتعاقدة يف تقاريرها أث هناك يف أراض أ أ أ أ أ أأيها جمموعات خارج املواقع الطبيعية ،وتض أ أ أ أ أ أأمنمب
عددا من اإلضافات يرتاوح
مفصلة باجملموعات خارج املواقع الطبيعية ،وتشمل معظمها ً
الغالبية العظمى من التقارير قوا م ّ
فعال ومس أتدام
بني  4 000و .170 000وأشأأارت ليع التقارير أي ً
ض أا أث األطراف املتعاقدة قد شأأجعمب على وضأأع نظام ّ
لصأأوث املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة خارج املواقع الطبيعية ،وذلك أسأأا ًس أا من خلل الربامج الوطنية أو اإلقليمية،
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وأنه جرى رصأ أ أ أأد صأ أ أ أأوث اسأ أ أ أأتدامة جمموعات املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة خارج املواقع الطبيعية ودرجة تنوعها
وسلمتها الوراثية.
أخريا ،أشار ليع األطراف املتعاقدة يف تقاريرها أهنا تعاونمب مع أطراف متعاقدة أخرى على صوث واستكشاف
 -15و ً
ولع وتوصيف وتقييم أو توثيق املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة .وأفادت تسعة أطراف متعاقدة أهنا تعاونمب على
املستوى اإلقليم  ،كما أفادت أطراف مخسة أهنا تعاونمب من خلل قنوات ثنا ية.

االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (المادة )6
 -16أشأأار ليع التقارير إىل أث هناك لدى األطراف املتعاقدة سأأياسأأات أو تدابري قانونية لتعزيز االسأأتخدام املسأأتدام
متعاقدا أهنا تتبع سياسات راعية
للموارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة .ويف ما يتعلق هبذه التدابري ،أفاد أحد عشر طرفًا
ً
عادلة تدعم وضع وصوث نظم راعية متنوعة تعز االستخدام املستدام للتنوع البيولوج الزراع واملوارد الطبيعية األخرى.
متعاقدا أهنا وطدت البحوث اليت تعز وتصأ أ أ أأوث التنوع البيولوج من خلل تعظيم التباين النوع
وأفاد ثلثة عشأ أ أ أأر طرفًا
ً
متعاقدا أهنا تشأ أ أأجع جهود تربية النباتات اليت تعز ،
يف احملاصأ أ أأيل ويف ما بينها ملصأ أ أألحة املزارعني .وأفاد أحد عشأ أ أأر طرفًا
ً
زش أ أ أأاركة املزارعني ،القدرة على اس أ أ أ أتنبا أص أ أ أأناف متكيفة بص أ أ أأورة حمددة مع خمتلف الظروف االجتماعية واالقتص أ أ أأادية
واإليكولوجية ،زا يف ذلك يف املناطق اهلامشية.
متعاقدا بتوسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل و يادة نطاق التنوع الوراث
 -17وباإلضافة إىل ذلك ،أفاد اثنا عشر طرفًا
ً
املوسع للمحاصيل واألنواع قليلة االستخدام احمللية واملتكيفة
املتاح للمزارعني .وأفاد اثنا عشر طرفًا
ً
متعاقدا تعزيز االستخدام ّ
حمليًا .وأفادت تسعة أطراف تدعيم التوسع يف استخدام تنوع األصناف واألنواع يف إدارة احملاصيل وكذلك صوهنا واستخدامها
املستدام على مستوى املزرعة ،وإقامة صلت قوية مع تربية النباتات والتنمية الزراعية .وأفادت عشرة أطراف متعاقدة أهنا
استعرضمب وع ّدلمب اسرتاتيجيات ولوا ح تنظيمية تتعلق باإلفراج عن األصناف وتو يع البذور.
االلتزامات الوطنية والتعاون الدولي (المادة )7
متعاقدا إىل أث صيانة املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة واستكشافها ولعها وتوصيفها
 -18أشار اثنا عشر طرفًا
ً
وتقييمها وتوثيقها واستخدامها املستدام ُدجممب ليعها يف سياساهتا وبراجمها للتنمية الزراعية والريفية .وأفاد اثناث من األطراف
املتعاقدة أهنما مل يقوما بذلك.
متعاقدا أنه تعاوث مع أطراف متعاقدة أخرى ،من خلل قنوات ثنا ية أو إقليمية ،على صوث
 -19وأفاد اثنا عشر طرفًا
ً
املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة واستخدامها املستدام .وأفادت مثانية أطراف متعاقدة أث هدف هذا التعاوث كاث
تعزيز قدرات البلداث النامية والبلداث اليت متر اقتصاداهتا زرحلة انتقالية يف جمال صوث املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة
واستخدامها املستدام .وأفادت تسعة أطراف متعاقدة أث اهلدف كاث تعزيز األنشطة الدولية الرامية إىل تشجيع صوث املوارد
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الوراثية النباتية ل ذية والزراعة وتقييمها وتوثيقها وتعزيز مادهتا الوراثية وتربية النباتات وإكثار البذور ،وتقامسها وإتاحة فرص
احلصول عليها وتبادهلا ،واملعلومات والتكنولوجيا املل مة ذات الصلة ،وف ًقا للنظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد
الوراثية وتقاسم منافعها زوجب املعاهدة الدولية.
 -20وأفاد أحد األطراف املتعاقدة أنه مل "يتعاوث مباشرة على صوث املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة واستخدامها
املستدام مع أطراف متعاقدة أخرى من خلل قنوات ثنا ية أو إقليمية" ،لكنه أشار إىل تعاونه من خلل كيانات دولية،
مثل الصندوق العامل لتنوع احملاصيل ،ونظام اجماعة االستشارية للبحوث الزراعية ،والصندوق الدويل للتنمية الزراعية،
ومرفق البيئة العامل  ،والصندوق األخضر للمناخ ،ومن خلل دعم مشاريع حمددة يف دول أطراف متعاقدة خمتلفة أدرجمب
بالتفصيل يف التقرير .وأفاد طرف متعاقد آخر أنه مل يتعاوث على صوث املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة واستخدامها
املستدام مع أطراف متعاقدة أخرى من خلل قنوات ثنا ية أو إقليمية ،دوث أث يقدم املزيد من التفاصيل.
المساعدة الفنية (المادة )8
 -21أفادت مثانية أطراف متعاقدة أهنا ش أ أأجعمب تقدمي املس أ أأاعدة الفنية إىل بلداث نامية وبلداث متر اقتص أ أأاداهتا زرحلة
انتقالية ،هبدف تيس أ أ أ أ أ أأري تنفيذ املعاهدة الدولية .وأفادت مخس أ أ أ أ أ أأة أطراف متعاقدة من البلداث النامية أهنا مل تدعم تقدمي
مثل هذه املساعدة الفنية إىل بلداث نامية أخرى أو إىل بلداث متر اقتصاداهتا زرحلة انتقالية .ومل ّيرد أحد األطراف املتعاقدة
من البلأأداث النأأاميأأة على هأأذا السأ أ أ أ أ أ أؤال .وأش أ أ أ أ أ أ أأارت أ لبيأأة األطراف املتعأأاقأأدة من البلأأداث املتقأأدمأأة النمو إىل ردودهأأا
على السؤالني ( 13املتعلق باملادة  5من املعاهدة) أو ( 16املتعلق باملادة  7من املعاهدة).
تبعا لذلك ،أفادت األطراف املتعاقدة الستة من البلداث النامية ليعها أهنا تلقمب مساعدة فنية هبدف تيسري
 -22و ً
تنفيذ املعاهدة الدولية ،وأفادت األطراف املتعاقدة الثمانية من البلداث املتقدمة النمو ليعها أهنا مل تتلق مثل هذه املساعدة.
حقوق المزارعين (المادة )9
حتديدا س أ أ أتة تدابري تتعلق
 -23أفادت تسأ أ أأعة أطراف متعاقدة أهنا اختذت تدابري حلماية وتعزيز حقوق املزارعني ،وه
ً
باالعرتاف باملسأ أ أ أأامهة اهلا لة اليت قدمتها وال تزال تقدمها واليت سأ أ أ أأتواصأ أ أ أأل تقدميها اجملتمعات احمللية واألصأ أ أ أألية واملزارعوث
احملليوث واألص أ أ أ أ أأليوث من خمتلف أقاليم العامل لص أ أ أ أ أأوث املوارد الوراثية النباتية وتنميتهاي وس أ أ أ أ أأتة تدابري تتعلق حبماية املعارف
التقليدية ذات الصأ أ أألة باملوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعةي وثلثة تدابري تتعلق باحلق يف املشأ أ أأاركة املتكافئة يف تقاسأ أ أأم
املنافع الناش أ أ أ أأئة عن اس أ أ أ أأتخدام املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعةي وس أ أ أ أأبعة تدابري تتعلق باحلق يف املش أ أ أ أأاركة يف اختاذ
القرارات ،على الصعيد الوطين ،بشأث املسا ل املتصلة بصوث املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة واستخدامها املستدامي
وسبعة تدابري تتعلق بأية حقوق مزارعني يف ادخار واستخدام وتبادل وبيع البذور/مواد اإلكثار املدخرة يف املزرعة.
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يدا من التفاصيل عن التدابري املتخذة ،وال سيما يف ما يتعلق زشاركة املزارعني يف اختاذ
 -24وق ّدم معظم التقارير مز ً
فضل عن تشريعات البذور وقوانني محاية األصناف النباتية.
القرارً ،
-25

وأفادت أربعة أطراف متعاقدة أهنا مل تتخذ أية تدابري من هذا القبيل.

النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها (المواد  10إلى )13
(أ) التغطية
 -26أشأ أ أ أ أأارت تسأ أ أ أ أأعة أطراف متعاقدة أهنا قاممب ،يف النظام املتعدد األطراف ،باإلبل عن توفر ليع املوارد الوراثية
النباتية ل ذية والزراعة املدرجة يف امللحق  1من املعاهدة الدولية اخلاض أ أ أ أ أ أأعة إلدارة ومراقبة حكوماهتا واملوجودة يف اجملال
أخريا،
العام .وأش أ أ أأار طرفاث متعاقداث إىل أث توفر املواد كاث جز يًا ،لكنه مل يقدم أية معلومات إض أ أ أأافية عن األس أ أ أأباب .و ً
أفادت ثلثة أطراف متعاقدة أهنا مل تُبلغ عن توافر أية مواد كهذه .وأشأ أ أأار أحد األطراف املتعاقدة أنه ال توجد صأ أ أأعوبات
فنيأأة يف القيأأام بأأذلأأك ،لكن املوقف الأأذي يتبنأأاه البلأأد هو اختأأاذ اإلجراءات عنأأدمأأا تكوث ليع عنأأاص أ أ أ أ أ أأر النظأأام املتعأأدد
األطراف فاعلة ،زا يف ذلك اس أرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية .وأوضأأح طرف متعاقد آخر أث التش أريعات الوطنية السأأارية
ال ترى مثل ذلك اإلدراج.
 -27وأفادت ستة أطراف متعاقدة أهنا اختذت تدابري لتشجيع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني اخلاضعني لواليتها
القضا ية ،ممن ُيتفظوث زوارد وراثية نباتية ل ذية والزراعة مدرجة يف امللحق  ،1على إدراج تلك املوارد يف النظام املتعدد
األطراف .ومشلمب هذه التدابري وضع مواد للتوعية وتنظيم حلقات عمل مع جمموعات أصحاب املصلحة ،وال سيما
اجامعات ولعيات مريب النباتات .وأشار أحد األطراف املتعاقدة إىل دعم مبادرة وطنية ملريب النباتات ،هبدف حمدد هو
إدراج مواد يف النظام املتعدد األطراف .وأشار آخر أث بنك اجينات الوطين يشجع الشركات اخلاصة على إدراج مواد وأنه
ُيافظ على مواد ستتاح زجرد انتهاء مدة محاية األصناف النباتية املعنية .وأفاد بلد آخر أث املنظمات ري احلكومية
واألشخاص الطبيعيني يدرجوث املواد من خلل تقدمي تربعات إىل بنك اجينات الوطين ،وهناك مداوالت جارية إلدراج
جمموعة مملوكة ملكية خاصة بأكملها.
يسر على الموارد
الم َّ
(ب) الحصول ُ
ميسر على املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة
 -28أفادت عشرة أطراف متعاقدة أهنا اختذت تدابري لتوفري حصول َّ
املدرجة يف امللحق  ،1وف ًقا للش أ أ أأرو املنص أ أ أأوص عليها يف املادة  4-12من املعاهدة الدولية .وتش أ أ أأمل التدابري اليت وردت
املوحد
يف التقارير تقدمي معلومات أو توجيهات إىل أصأ أأحاب املصأ أألحة املعنيني ،وإدراج معلومات عن اسأ أأتخدام االتفاق ّ
لنقل املواد ،وإخطار أمانة املعاهدة باملواد املتوافرة يف النظام املتعدد األطراف ،و يادة إبرا املوارد الوراثية النباتية ل ذية
والزراعة يف كتالوجات بنك اجينات ،وإيصأ أ أ أ أأال املواد املتوافرة لعدة مواقع على اإلنرتنمب  -على مسأ أ أ أ أأتوى اإلضأ أ أ أ أأافات -
وإنشاء جنة وطنية الستعراض الطلبات الواردة للمواد.
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ميسر على املوارد الوراثية النباتية ل ذية
أيضا عن أهنا اختذت تدابري لتوفري حصول َّ
 -29وأفادت عشرة أطراف متعاقدة ً
املوحد لنقل املواد .وقدم بعض هذه األطراف جمموع أرقام االتفاقات
والزراعة املدرجة يف امللحق  1من خلل االتفاق ّ
املربمة .وأفاد أحد األطراف عن أكثر من  7 000اتفاق لنقل ما يقرب من  140 000مادة ،يف حني أشار طرف آخر إىل
أنه يواجه صعوبات يف احلصول على األرقام ألث تو يع املواد ال مركزي .وذكر معظم تلك األطراف املتعاقدة أث مقدم
امليسر للتفاق املوحد لنقل املواد ،وأث األرقام
اخلدمات الوطنيني يقدموث تقاريرهم إىل اجها الر اس من خلل النظام ّ
ميكن يف املستقبل توليدها بسهولة من ذلك النظام .وأفاد أحد األطراف املتعاقدة أنه مل يقم بأي نقل للمواد بسبب نقص
البذور يف بنك اجينات الوطين.
طوعا لتوفري احلصول على املوارد الوراثية
املوحد لنقل املواد ً
 -30وأفادت مثانية أطراف متعاقدة أهنا تستخدم االتفاق ّ
النباتية ل ذية والزراعة ري املدرجة يف امللحق  ،1ويف عدد قليل من احلاالت قدممب عدد االتفاقات املربمة .وأشار طرفاث
متعاقداث إىل التزام سياس إقليم يف سياق تعاوهنما اجاري لتيسري نقل املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة ،بغض النظر
عما إذا كانمب املوارد مدرجة يف امللحق  ،1عندما تستخدم يف البحث والتدريب والرتبية  -باستثناء االستخدام كهواية
خاصة أو ما يعادل ذلك من استخدامات .وقد بررت بلداث أخرى هنج السياسة الوطنية هذا على أنه وسيلة خلفض
تكاليف املعاملت واملناولة باستخدام النهج نفسه للمواد املدرجة يف امللحق  1و ري املدرجة فيه.
 -31ويف ما يتعلق بإمكانية جوء أطراف يف اتفاقات نقل املواد إىل التقاض يف حالة نشوء منا عات تعاقدية يف إطار
مثل هذه االتفاقات ،أفادت مثانية أطراف متعاقدة أث ذلك ممكن زوجب قوانينها املدنية وتشريعاهتا لتنظيم العقود اخلاصة
وأنه ميكن رفع دعاوى تقاض مدنية أمام حمكمة .وذكرت البلداث نفسها أث نظمها القانونية الوطنية تنص على إنفاذ
قرارات التحكيم املتصلة باملنا عات الناشئة يف إطار االتفاق املوحد لنقل املواد.
ميسًرا على املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة املدرجة يف امللحق  1لغرض املسامهة
 -32أفاد بلداث أهنما وفّرا
ً
حصوال ّ
يف إعادة إنشاء النظم الزراعية يف حالة الكوارث الوطنية الطار ة .وأشار أحدمها أث بنوك اجينات واملشاريع الوطنية فيه
بذورا تشمل مواد لعمب من قبل يف تلك املناطق وأصنافًا
تأثرا ً
شديدا ً
و عمب على املزارعني الوطنيني الذين تأثروا باألعاصري ً
جديدة من اللوبيا اخلضراء  phaseolus vulgarisوالفاصولياء اهلللية  phaseolus lunatusوالذرة الشامية  zea maysواألر
املزروع  oryza sativaواإليبوميا  ipomea batataواللفمب  brassicaوالفجل  .raphanus sativusويوص الربنامج الوطين
أقر هذا الطرف أنه ال توجد معلومات
للزراعة األسرية يف املدث والضواح بتو يع احملاصيل ذات الدورة القصرية .ومع ذلكّ ،
مفصلة عن كمية املواد املو عة.
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(ج) تقاسم المنافع في النظام المتعدد األطراف

متعاقدا أنه وفّر معلومات تتعلق باملوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة املدرجة يف امللحق
أفاد أحد عش أ أ أ أأر طرفًا
ً

-33
 1عرب قنوات عدة( :أ) قوا م جرد وطنية على اإلنرتنمب للموارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعةي و(ب) تقارير أرس أ أ أ أ أ أألمب
إىل منظمة األ ذية والزراعة لرصد خطة العمل العاملية الثانيةي (ج) أطروحات دكتوراه يف توصيف وتقييم واستخدام املوارد
الوراثية ل ذية والزراعةي و(د) نظم معلومات أطراف ثالثةي و(هأ) مقاالت علمية.
امليسر على تكنولوجيات
 -34وقدممب عشرة أطراف متعاقدة ،من خلل تقاريرها الوطنية ،معلومات عن احلصول ّ
صوث وتوصيف وتقييم واستخدام املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة املدرجة يف امللحق  .1وعلى وجه اخلصوص،
أنشأت سبعة أطراف متعاقدة أو شاركمب يف جمموعات مواضيعية قا مة على احملاصيل بشأث استخدام املوارد الوراثية النباتية
ل ذية والزراعة  -من خلل برنامج التعاوث األورويب بشأث املوارد الوراثية النباتية  ECPGRومركز بلداث الشمال للموارد
الوراثية  - NordGenوأشارت مخسة أطراف أهنا تعلم بوجود شراكات حبث وتطوير يف مشاريع جتارية مشرتكة متعلقة باملواد
مفصل عن عدد من املبادرات الوطنية ذات الصلة
الواردة عرب النظام املتعدد األطراف .وقدم أحد األطراف املتعاقدة تقر ًيرا
ً
بشأث توثيق املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة ،زا يف ذلك تطوير قواعد بيانات عن الشعري والقمح ،كما عن حماصيل
مفصلة بدرجات الدكتوراه واملاجستري بالتعاوث مع جامعة وطنية وجامعات يف بلداث
أخرى .وق ّدم طرف متعاقد آخر قا مة ّ
أخريا ،أشار أحد األطراف املتعاقدة أنه ينظم كل عام دورة مدهتا ثلثة أسابيع موضوعها صوث واستخدام املوارد
نامية .و ً
الوراثية النباتية.
 -35وأفادت تسعة أطراف متعاقدة أهنا قدممب أو استفادت من تدابري لبناء القدرات .وأعلنمب ستة أطراف أهنا جتري
حبوثًا علمية وتطوير قدرات حبثية ،مضيفة أهنا أنشأت أو عز ت برامج للتعليم والتدريب العلم والتقين يف جمال صوث املوارد
الوراثية النباتية ل ذية والزراعة واستخدامها املستدام .وأفادت مخسة أطراف متعاقدة أهنا دعممب تطوير وتوطيد مرافق
لصوث املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة واستخدامها املستدام.
فرصا لتنمية القدرات يف
 -36كشف حتليل ّ
مفصل للردود أث أحد األطراف املتعاقدة أفاد أنه وفّر عرب عدة مشاريع ً
اجماعة اإلمنا ية للجنوب األفريق  ،وشبكة شرق أفريقيا للموارد الوراثية النباتية ،وآسيا الوسطى ،وجنوب شرق أوروبا .وأفاد
طرف متعاقد آخر عن قا مة واسعة من األنشطة مع منظمة األ ذية والزراعة ،وهيئة املوارد الوراثية ل ذية والزراعة ،والشراكة
العاملية للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ،والصندوق العامل لتنوع احملاصيل ،واملعاهدة الدولية .وأفادت ثلثة
أطراف متعاقدة عن مشاركتها يف برنامج التعاوث األورويب بشأث املوارد الوراثية .وأشار أحد األطراف املتعاقدة إىل تنظيم
دورة تدريبية عن إدارة املوارد الوراثية النباتية وإىل الدعم املقدم إىل جملة علمية يف هذا الصدد .وباإلضافة إىل ذلك ،أفاد
أحد األطراف أنه استفاد من مشروعني من صندوق تقاسم املنافع التابع للمعاهدة الدولية يف إطار دورتني خمتلفتني لتعزيز
القدرات يف ما يتعلق بالذرة الشامية  zea maysواللوبياء اخلضراء  phaseolus vulgarisواألعلف.
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خطة العمل العالمية (المادة )14
تروج تنفيذ خطة العمل العاملية لصوث املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة
 -37أعلن اثنا عشر طرفًا
ً
متعاقدا أهنا ّ
واستخدامها املستدام ،وأفاد معظمها أهنا تقوم بذلك من خلل تعاوث وطين ودويل .وعلى الصعيد القطري ،أفادت سبعة
أطراف متعاقدة ،يف إطار هذا القسم ،أث لديها خططًا وطنية لصوث التنوع البيولوج وأنشطة مستمرة بشأث االستخدام
املستدام.

وأشار بعض األطراف املتعاقدة إىل أث املعلومات املقدمة ًردا على السؤال  11من النسق املوحّد لرفع التقارير

-38
متعلقة بالنشا ذي األولوية ( 6إدامة صوث البل ما اجرثومية خارج املوا ل الطبيعية والتوسع فيه) والنشا ذي األولوية 7
(جتديد وإكثار اإلضافات خارج املوا ل الطبيعية).
مجموعات خارج مواقعها الطبيعية (المادة )15
يسرت إمكاث احلصول على املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة املدرجة يف
 -39أفادت سبعة أطراف متعاقدة أهنا ّ
امللحق  1للمراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية أو ريها من املؤسسات
الدولية اليت وقعمب اتفاقات مع اجها الر اس للمعاهدة الدولية .ويف هذا السياق ،قدممب أربعة أطراف متعاقدة عدد
امليسر للتفاق املوحد لنقل املواد.
االتفاقات املوحدة لنقل املواد أو احملاصيل أو أشارت إىل أث املعلومات متضمنة يف النظام ّ
رد طرفاث متعاقداث آخراث على السؤال باإلجياب ،لكنهما أشارا إىل أهنما مل يستلما أية طلبات.
وباإلضافة إىل ذلكّ ،
وذكرت ثلثة أطراف متعاقدة أهنا مل تقدم أية مواد ألهنا مل تتلق أي طلب ،وأوضح طرف آخر أث ملواد اجملموعات الوطنية
اليت لديها ذات أمهية حمدودة هلذه املراكز.
 -40وأفادت مثانية أطراف متعاقدة أهنا وفرت إمكانية الوص أأول إىل املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة ري املدرجة
يف امللحق  1للمراكز الأدوليأة للبحوث الزراعيأة التأابعأة للجمأاعأة االس أ أ أ أ أ أأتشأ أ أ أ أ أ أأاريأة للبحوث الزراعيأة الأدوليأة أو ريهأا من
املؤس أسأأات الدولية اليت وقعمب اتفاقات مع اجها الر اس أ للمعاهدة الدولية ،وأشأأارت إىل أث املعلومات متاحة يف النظام
املي ّس أ أ أ أر للتفاق املوحد لنقل املواد .وأفاد طرفاث متعاقداث أهنما مل يتلقيا أية طلبات ملثل هذه املواد ،يف حني أش أ أ أ أأار أحد
األطراف أث التش أ أ أ أ أ أريعات الوطنية ال تبيح عمليات النقل هذه .وذكر طرف متعاقد آخر أنه مل يقدم أية مواد ألنه مل يتلق
أي طلب .والحظ أحد األطراف املتعاقدة أث السأ أ أؤال ال يش أ أأري إىل ما إذا كانمب املادة قد نقلمب مع االتفاق املوحد لنقل
املواد أم ال وأث تعريف املراكز الدولية للبحوث الزراعية كاث ري واضح.
الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية (المادة )16
 -41أفاد معظم األطراف املتعاقدة عن أنشطة لتشجيع املؤسسات احلكومية واخلاصة و ري احلكومية ومؤسسات
البحوث وتربية النباتات و ريها على املشاركة يف الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية .وهذه الشبكات اإلقليمية أو
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دوث اإلقليمية  -مركز املوارد الوراثية النباتية التابع للجماعة اإلمنا ية لشمال أفريقيا والشرق األدىن ،وبرنامج التعاوث األورويب
بشأث املوارد الوراثية النباتية ،واالحتاد األورويب لبحوث تربية النباتات ،ومركز بلداث الشمال للموارد الوراثية ،ومنرب التكنولوجيا
يف جمال التكنولوجيا احليوية النباتية ،والنظام العامل للمعلومات واإلنذار املبكر بشأث املوارد الوراثية النباتية .وأشار أحد
األطراف املتعاقدة إىل مشاركته يف مبادرة القمح العاملية ومبادرة  .DivSeekكما أفاد عدد من األطراف املتعاقدة عن
مشاركته يف الشبكات القا مة على احملاصيل أو يف حلقات عمل أو مشاريع ثنا ية لتوثيق املوارد الوراثية النباتية ل ذية
والزراعة أو تربية النباتات.
الموارد المالية (المادة )18
 -42مل يتخلف عن الرد على سؤال ما إذا كاث قد ق ّدم أو تلقى موارد مالية لتنفيذ املعاهدة الدولية من خلل قنوات
ثنا ية أو إقليمية أو متعددة األطراف سوى طرف متعاقد واحد .وأفادت ثلثة أطراف متعاقدة من البلداث النامية أهنا تلقمب
دعما ماليًا من مرفق
مباشرا من صندوق تقاسم املنافع التابع للمعاهدة الدولية ،وأفاد أحد األطراف أنه تلقى ً
ً
دعما ماليًا ً
البيئة العاملية ألنشطة املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة.
 -43وبتحليل الردود بالتفصيل يتبني أث ثلثة أطراف متعاقدة أفادت أهنا ق ّدممب تربعات لصندوق تقاسم املنافع التابع
للمعاهدة الدولية تبلغ عدة مليني من الدوالرات .وعلى وجه اخلصوص ،أفاد أحد هذه األطراف أنه أنشأ آلية لتوفري دخل
ميكن التنبؤ به ومستدام لصندوق تقاسم املنافع على أساس سنوي .وأفاد بعض األطراف املتعاقدة عن دعمه للميزانية
أيضا عن دعمها للصندوق العامل لتنوع احملاصيل وبرامج
اإلدارية األساسية للمعاهدة الدولية .وأفادت ثلثة أطراف متعاقدة ً
منظمة األ ذية والزراعة املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة ،بوصفه أحد املكونات الداعمة للمعاهدة الدولية،
كما لعدة منظمات ري حكومية تعمل على تنفيذ املعاهدة.
مباشرا إىل القبو الدويل للبذور ،إذ يوفر
 -44وأفاد أحد األطراف املتعاقدة أنه يقدم منذ عام ً 2008
دعما ماليًا وتقنيًا ً
هذا املرفق ختزينًا احتياطيًا لكافة اجملموعات خارج املواقع الطبيعية على امتداد العامل.
مولمب برامج لبناء القدرات ،وأفاد طرفاث أهنما دعما تنفيذ
 -45وباإلضافة إىل ذلك ،أفادت ثلثة أطراف متعاقدة أهنا ّ
النظام املتعدد األطراف يف بلداث نامية خمتلفة ،وأفاد طرف آخر عن دعمه برنامج تعزيز القدرات يف الربامج الوطنية للموارد
أيضا إىل تقدميه مبلغ  120 000دوالر لدعم
الوراثية النباتية يف أمريكا اللتينية والبحر الكارييب .وأشار أحد هذه األطراف ً
وضع برنامج العمل بشأث نظام املعلومات العامل الوارد يف املادة  17من املعاهدة الدولية .وأفاد الطرف املتعاقد نفسه عن
تقدمي مبلغ  1 118 000دوالر إىل ( DivSeek IIكتالوج  )Genesysوإىل للصندوق العامل لتنوع احملاصيل .وأفاد أحد
نح وطنية لدعم محاية التنوع البيولوج والبيئة الطبيعية من خلل مشاريع حملية يف
األطراف املتعاقدة أنه وضع برنامج ِم ٍ
ليع أحناء العامل ،زا يف ذلك بذل جهود ترم إىل الوفاء بالتزامات البلداث زوجب اتفاقيات أخرى حول التنوع البيولوج ،
وال سيما اتفاقية التنوع البيولوج وبروتوكول نا ويا التابع هلا.
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دعما لأ "الصندوق اخلاص لدعم
 -46ويف هذا السياق ،أفاد طرفاث متعاقداث من البلداث املتقدمة النمو أهنما قدما ً
مشاركة البلداث النامية يف اجتماعات املعاهدة".
 -47وأفادت عدة أطراف متعاقدة من البلداث املتقدمة النمو والبلداث النامية عن متويل أنشطة وطنية متعلقة بصوث
املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة واستخدامها املستدام ،وال سيما بنوك اجينات الوطنية وحبوث وتربية املوارد الوراثية
عددا من مشاريع علم اجينوم ،واحد عن الرتكيب الوراث
مول ً
النباتية ل ذية والزراعة .وأفاد أحد األطراف املتعاقدة أنه ّ
تتحمل إجهاد اجفاف
بالتسلسل وآخر عن طريق استخدام ّ
سحاب اجينوم وثالث عن القمح والشعري لتحديد أصناف ّ
يف إثيوبيا.
مالحظات واقتراحات عن نسق رفع التقارير
 -48أشار معظم األطراف املتعاقدة أهنا ال تواجه مشاكل يف استكمال التقارير .ري أث أحد األطراف املتعاقدة أفاد
أنه واجه حمدودية يف االتصال على اإلنرتنمب ،وأشار طرف آخر أنه واجه مشاكل تقنية أخرى يف نسق رفع التقارير ،وواجه
طرف ثالث صعوبة يف اإلجابة على األسئلة اليت تتطلب اإلجابة فقط بنعم أو ال .وأشار طرف متعاقد آخر أنه واجه
صعوبات يف لع ليع املعلومات املطلوبة على الصعيد الوطين.
 -49وقدممب عدة أطراف متعاقدة ملحظات وتوصيات بشأث مراجعة نسق رفع التقارير يف املستقبل .والحظ بعض
نظرا إىل أث النسق منظّم حسب مواد املعاهدة الدولية ،وذكر أنه مل يكن من
األطراف أث بعض األسئلة تبدو متشاهبةً ،
السهل أحيانًا معرفة أين ينبغ أث تورد املعلومات عن أنشطة معينة .ونتيجة لذلك ،قُدممب املعلومات نفسها رًدا على عدد
مثل ،كاث هذا هو احلال يف الردود على
من األسئلة أو أدرج اجمليب إشارات إىل الردود اليت ق ّدممب على أسئلة أخرىً .
األسئلة املتعلقة باملادة ( 8التعاوث التقين) واملادة ( 18املوارد املالية) واملادة ( 16املشاركة يف الشبكات الدولية) .واقرتح أحد
األطراف املتعاقدة جتميع كافة أنشطة التعاوث الدويل يف قسم واحد واإلشارة إليها من األسئلة ذات الصلة.
 -50وأشار طرفاث متعاقداث إىل أث بعض املعلومات املتعلقة بعمليات نقل املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة متاح
املوحد لنقل املواد .ويف الواقع ،أشارت أطراف متعاقدة عدة أث األرقام
امليسر للتفاق ّ
اآلث يف نظم أخرى ،مثل النظام ّ
الواردة يف تقاريرها تشري فقط إىل بنك اجينات املركزي الوطين أو إىل األنشطة اليت تنسقها املؤسسة البحثية الوطنية الر يسية.
أيضا أث بعض املعلومات املطلوبة قد أرسل بالفعل إىل منظمة األ ذية والزراعة ،وه متاحة يف النظام العامل
وأفادت ً
أيضا يتعلق
لإلعلم واإلنذار املبكر .ومن األمثلة على ذلك السؤال  31املتعلق باملادة  14بشأث خطة العمل العاملية .و ً
السؤال  11من نسق رفع التقارير بالنشا ذي األولوية ( 6إدامة وصوث البل ما اجرثومية يف املواقع الطبيعية والتوسع فيها)
والنشا ذي األولوية ( 7جتديد املدخلت املوجودة خارج املواقع الطبيعية وإكثارها) من خطة العمل العاملية .وأرفق طرفاث
متعاقداث التقارير املقدمة إىل منظمة األ ذية والزراعة لرصد خطة العمل العاملية الثانية بوصفها ذات صلة بالسؤال ،31
فضل عن معلومات عن الربامج الوطنية لصوث املوارد الوراثية النباتية ل ذية والزراعة.
ً
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 -51وأشار أحد األطراف املتعاقدة إىل أث بعض املعلومات الواردة يف تقريره ينبغ أث يقرأ جنبًا إىل جنب مع تقارير
من أطراف متعاقدة أخرى ،زا أنه يصوث املواد خارج املواقع الطبيعية ويديرها بصورة لاعية من بنك اجينات لبلداث
الشمال .وادعى هذا الطرف املتعاقد نفسه أث بعض األسئلة ليس ذا صلة ،واقرتح أث يوفّر نسق رفع التقارير يف املستقبل
يف حاالت قليلة خيار "ال ينطبق" ،ولكنه مل ُيدد تلك احلاالت.
مالحظات عامة عن تنفيذ المعاهدة الدولية
 -52أشارت عدة أطراف متعاقدة إىل أث تطبيق املعاهدة الدولية سيتطلب وقتًا وموارد مالية .ولفتمب االنتباه بوجه
خاص إىل احلاجة إىل تطوير أنشطة بناء القدرات واستدامتها على خمتلف املستويات وحول مواضيع خمتلفة ،رزا بالتعاوث
مع املراكز الدولية للبحوث الزراعية .واقرتح طرفاث متعاقداث أث "يضع اجها الر اس املزيد من اخلطو التوجيهية ملساعدة
البلداث على تنفيذ عدد من األحكام".
 -53ويف ما يتعلق بالنظام املتعدد األطراف ،علّق أحد األطراف املتعاقدة أث االتفاق املوحد لنقل املواد ري واضح،
خاصة للمستخدمني الذين ال يتحدثوث إحدى اللغات السمب الرمسية ل مم املتحدة .واقرتح القيام من قبيل الكياسة بتوفري
ضا وضع خطو
ترلات إىل لغات وطنية أخرى ووضع مذكرات تفسريية وعرض ألجوبة على األسئلة املتكررة .واقرتح أي ً
توجيهية لكيفية إدراج املواد يف النظام املتعدد األطراف.
جدا ،فبينما تشدد البلداث املتقدمة النمو على
 -54وعلّق طرف متعاقد آخر أث مصاحل األطراف املتعاقدة متباينة ً
اهتماما بتنفيذ حقوق املزارعني وبصوث املوارد واستخدامها
إمكانية احلصول على البل ما اجرثومية ،فإث البلداث النامية أكثر
ً
املستدام والتو يع العادل واملنصف للمنافع .وأشار هذا الطرف أث االمتثال ينبغ أث يسري جنبًا إىل جنب مع توفري الدعم
الدويل للبلداث النامية ،اليت ه مراكز منشأ احملاصيل.
ثانيًا -التحليل
ونظرا إىل أث عدد التقارير
 -55است ً
خامسا 3-من إجراءات االمتثالً .
نادا إىل التوليف ،يُق ّدم هذا التحليل وف ًقا للقسم ً
أيضا إىل أث التحليل يقتصر على
اليت وردت حمدود ،ينبغ تفسري النتا ج املعروضة يف هذا القسم بعناية .وجتدر اإلشارة ً
األطراف املتعاقدة اليت قدممب تقارير .ولذا رزا أدى التو يع اجغرايف ري املتكاف للتقارير الواردة إىل نتا ج متحيزة ألقاليم
معينة .وعلوة على ذلك ،تباينمب التقارير من حيث كمية ودقة املعلومات اليت احتوهتا ،فقد قدم بعضها معلومات مكثفة
لشرح اإلجابات ،بينما قدممب تقارير أخرى معلومات حمدودة فقط .كذلك أشارت اللجنة إىل أث اجها الر اس مل ُيدد
أية أولويات هلذا التحليل.
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مالحظات عامة
(أ)

الحظمب اللجنة أث املعلومات املقدمة من األطراف املتعاقدة من خلل استخدام صيغة النسق املوحد لرفع
التقارير قيّمة للغاية يف تقدمي حملة عامة عن حالة تنفيذ املعاهدة الدوليةي

عددا أكرب من التقاريري
(ب) ورأت اللجنة أث إجراء تقييم شامل لتنفيذ املعاهدة يتطلب ً

التزامات عامة (المادة )4
(ج) طلبمب اللجنة من األمانة االتصال باألطراف املتعاقدة اليت قدممب تقارير واليت ذكرت أهنا مل تضع أي
قانوث أو لوا ح تنظيمية أو إجراءات أو سياسات حمددة لتنفيذ املعاهدة الدولية .وملا كاث يبدو من بني
أجزاء أخرى من تقارير هذه األطراف أهنا قد اختذت مثل هذه التدابري ،طلبمب اللجنة من األمانة التماس
التوضيح.
صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستكشافها وجمعها وتوصيفها وتقييمها وتوثيقها (المادة )5
-

استنادا إىل املعلومات والتقارير املقدمة حىت اآلث ،مل تتمكن اللجنة من تقدمي أي حتليل بشأث هذه النقطة.
ً

االستخدام المستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة (المادة )6
(د)

الحظمب اللجنة أث معظم األطراف املتعاقدة قد وض أ أ أ أ أ أأع تدابري لص أ أ أ أ أ أأوث املوارد الوراثية النباتية ل ذية
ص أ أ أ أ أ ألة عن هذه التدابري،
والزراعة واسأ أ أ أ أ أأتخدامها املسأ أ أ أ أ أأتدام ،إذ ُيتوي معظم التقارير على معلومات مف ّ
وتأكيدات أث األطراف املعنية تتعاوث مع أطراف متعاقدة أخرى يف هذا اجملال.

االلتزامات الوطنية والتعاون الدولي (المادة )7
-

استنادا إىل املعلومات والتقارير املقدمة حىت اآلث ،مل تتمكن اللجنة من تقدمي أي حتليل بشأث هذه النقطة.
ً

التعاون التقني (المادة )8
-

استنادا إىل املعلومات والتقارير املقدمة حىت اآلث ،مل تتمكن اللجنة من تقدمي أي حتليل بشأث هذه النقطة.
ً

حقوق المزارعين (المادة )9
(هأ) الحظمب اللجنة أث أ لبية األطراف املتعاقدة اختذت تدابري متعددة لتعزيز حقوق املزارعني ،وال سيما
التدابري املتعلقة باملشاركة يف صنع القرار.
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النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد الوراثية واقتسام منافعها (المواد من  10إلى )13
(و) الحظمب اللجنة أث معظم األطراف املتعاقدة أفاد أث لديه مواد ُمدرجة يف النظام املتعدد األطراف.
عددا من األطراف املتعاقدة مل يبلّغ عن املواد املدرجة يف النظام املتعدد األطراف،
والحظمب اللجنة ً
أيضا أث ً
ُ
وطلبمب إىل األمانة االتصال هبذه األطراف اللتماس توضيح ل سباب.
()

ووافقمب اللجنة على لفمب انتباه اجها الر اس إىل أث أحد األطراف املتعاقدة مل يشر إىل أي صعوبة
تقنية ،لكن موقف ذلك الطرف هو اختاذ إجراءات عندما تكوث كافة عناصر النظام املتعدد األطراف
فاعلة ،زا يف ذلك اسرتاتيجية التمويل للمعاهدة الدولية .ويف هذه املرحلة ،مل تتمكن اللجنة من حتديد
ما إذا كانمب تلك مسألة هيكلية أم مسألة عرضية.

قليل فقط من األطراف املتعاقدة اليت قدممب تقارير اختذت تدابري لتشجيع
عددا ً
(ح) والحظمب اللجنة أث ً
األشخاص الطبيعيني واالعتباريني على إدراج مواردهم املدرجة يف امللحق األول يف النظام املتعدد األطراف.
ميسر على املواد املوضوعة يف
( ) والحظمب اللجنة أث ثلث األطراف املتعاقدة اختذت تدابري لتوفري حصول ّ
أيضا أث ثلث األطراف املتعاقدة مل يتخذ تدابري لتوفري
النظام املتعدد األطراف .ري أث اللجنة الحظمب ً
ميسر إىل النظام املتعدد األطراف.
وصول ّ
(ي) والحظمب اللجنة أث معظم األطراف املتعاقدة استخدم االتفاق املوحد لنقل املواد لنقل مواد وراثية نباتية
ل ذية والزراعة ري مدرجة يف امللحق األول.
(ك) والحظمب اللجنة أث معظم األطراف املتعاقدة ق ّدم أو تلقى منافع ري نقدية من استخدام املوارد الوراثية
النباتية ل ذية والزراعة يف النظام املتعدد األطراف.

خطة العمل العالمية (المادة )14
-

استنادا إىل املعلومات والتقارير املقدمة حىت اآلث ،مل تتمكن اللجنة من تقدمي أي حتليل بشأث هذه النقطة.
ً
ُ

المجموعات خارج المواقع الطبيعية (المادة )15
-

استنادا إىل املعلومات والتقارير املقدمة حىت اآلث ،مل تتمكن اللجنة من تقدمي أي حتليل بشأث هذه النقطة.
ً
ُ

الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية (المادة )16
-

استنادا إىل املعلومات والتقارير املقدمة حىت اآلث ،مل تتمكن اللجنة من تقدمي أي حتليل بشأث هذه النقطة.
ً
ُ
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الموارد المالية (المادة )18
(ل) الحظمب اللجنة أث معظم التقارير ذكر أث موارد مالية قد ق ّدممب أو استلممب لتنفيذ املعاهدة الدولية،
دعما من صندوق تقاسم املنافع ،كما تلقى طرف واحد
وتلقمب ثلثة أطراف متعاقدة من البلداث النامية ً
دعما من مرفق البيئة العامل .
ً
(م)

والحظمب اللجنة أث املوارد املالية قد قدممب يف معظمها إىل صندوق تقاسم املنافع ،وامليزانية اإلدارية
األساسية للمعاهدة الدولية ،والصندوق العامل لتنوع احملاصيل ،وبرامج منظمة األ ذية والزراعة ،واملنظمات
ري احلكومية اليت تعمل على تنفيذ املعاهدة ،وبرامج بناء القدرات.

مالحظات واقتراحات على نسق رفع التقارير
(ث) الحظمب اللجنة أث معظم األطراف املتعاقدة مل يواجه صعوبات عند تقدمي التقارير باستخدام النسق
املوحّد لرفع التقارير ونظام رفع التقرير على اإلنرتنمب ،ولكن كاث هناك بعض االقرتاحات لتبسيط
االستبياث.

مالحظات عامة عن تنفيذ المعاهدة الدولية
(س) طلبمب اللجنة من األمانة االتص أ أ أ أ أأال باألطراف املتعاقدة اليت اقرتحمب أث يض أ أ أ أ أأع اجها الر اسأ أ أ أ أ أ املزيد
من اخلطو التوجيهية ملسأ أأاعدة البلداث على تنفيذ املعاهدة وذلك للحصأ أأول على توضأ أأيح بشأ أأأث أنواع
األنشطة واملواضيع اليت يتعني إدراجها.

21

IT/GB-7/17/18

الملحق
مشروع القرار

3

**2017/

االمتثال
إن الجهاز الرئاسي
إذ يستذكر القرارات السابقة بشأث االمتثال
-1

خامسا من إجراءات االمتثالي
عمل بالقسم
يشكر األطراف املتعاقدة اليت قدممب يف الوقمب احملدد تقاريرها ً
ً

-2

خامسا
يشكر جنة االمتثال على التوليف والتحليل املتواصلني للتقارير املقدمة من األطراف املتعاقدة عم ًل بالقسم
ً
ُ
من إجراءات االمتثالي

-3

يحث األطراف املتعاقدة اليت مل تقم بذلك بعد ،زا يف ذلك الدول اليت أصبحمب أطرافًا متعاقدة منذ الدورة اخلامسة
وقبل انعقاد الدورة السابعة للجا الر اس  ،أث تقدم ،يف أقرب وقمب ممكن ،ويف موعد ال يتجاو  1أكتوبر/تشرين
خامسا من إجراءات االمتثالي
عمل بالقسم
األول  ،2018تقاريرها ً
ً

-4

خامسا من إجراءات االمتثال ،حسب االقتضاء،
عمل بالقسم
يدعو األطراف املتعاقدة إىل حتديث تقاريرها ً
ً
ويالحظ أث هذه التقارير ينبغ أث تُقدم كل مخس سنوات أو دوريًا ،وف ًقا إلجراءات االمتثالي

-5

يقرر أث تنظر جنة االمتثال يف ليع التقارير األخرى اليت تتلقاها حىت  1أكتوبر/تشرين األول  ،2018وف ًقا للقسم
اخلامس من إجراءات االمتثالي

-6

املوحد وأث تق ّدم توصيات لتحسينه ،استنا ًدا إىل اقرتاحات
يطلب إىل جنة االمتثال أث تستعرض نسق رفع التقرير ّ
األطراف املتعاقدة واخلربات يف استخدامهي

-7

يشكر األمانة على نشر النظام اإللكرتوين لرفع التقارير عن االمتثال ،ويطلب إىل األمني مواصلة تقدمي املساعدة
إىل األطراف املتعاقدة أثناء عملية إعداد تقاريرهاي

-8

يؤكد مجددًا أث إحدى مهام جنة االمتثال ه إسداء املشورة وتيسري تقدمي املساعدة ،زا يف ذلك املشورة القانونية
واملساعدة القانونية ،إىل أي طرف متعاقد بشأث املسا ل املتعلقة باالمتثال ،بغية مساعدته على االمتثال اللتزاماته
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زوجب املعاهدة الدولية ،ويدعو وف ًقا لذلك األطراف املتعاقدة إىل تقدمي تقارير بشأث هذه املسا ل لتنظر فيها جنة
االمتثالي
-9

عاشرا من إجراءات االمتثال إىل دورته الثامنةي
يقرر تأجيل االستعراض املتوخى يف القسم ً

 -10يدعو جنة االمتثال إىل عقد اجتماع واحد على األقل خلل فرتة السنتني  ،2019-2018إذا دعمب احلاجة ،يدعو
إليه ر يس جنة االمتثال بالتشاور مع األمانةي

 -11يقرر أث تدرج تكاليف اجتماعات جنة االمتثال ،زا يف ذلك تكاليف تيسري مشاركة أعضاء اللجنة ،يف امليزانية
اإلدارية األساسية كما يعتمدها اجها الر اس ي
 -12ينتخب أعضاء جنة االمتثال وف ًقا للقسم ثالثًا 4-من إجراءات االمتثال ،كما يرد يف امللحق هبذا القرار.
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الملحق
أعضاء لجنة االمتثال

اإلقليم
أفريقيا
آسيا

انتهاء الوالية
في  31ديسمبر/كانون األول 2017
السيدة Angeline MUNZARA
السيدة ،Amparo AMPIL

نا ب ر يس

أوروبا

السيد

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

السيدة Lianne FERNÁNDEZ
GRANDA

ر يس

René LEFEBER

الشرق األدنى
أمريكا الشمالية

السيد على شحادة
السيدة Felicitas KATEPA-

جنوب غرب المحيط الهادئ

السيد

MUPONDWA

Geoff BUDD

انتهاء الوالية
في  31ديسمبر/كانون األول 2019
السيد Koffi KOMBATE
السيد Sadar Uddin SIDDIQUI
السيدة

Susanna PAAKKOLA

السيد Armando Bustillo
CASTELLANOS

السيد

Hojat KHADEMI

السيدة
(استقالمب يف كانوث الثاين )2017
Valerie TUIA
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