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البند  11من جدول األعمال المؤقت
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كيغالي ،رواندا 30 ،أكتوبر/تشرين األول –  3نوفمبر/تشرين الثاني

2017

تنفيذ وتشغيل النظام المتعدد األطراف
موجز
تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن التطورات اليت حصلت خالل فرتة السنتني  2017-2016فيما يتعلق بتنفيذ
وتشغيل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها ،مع الرتكيز خصوصا على الدعم املقدم
للمستخدمني لتيسري توليد اتفاقات موحدة لنقل املواد ،وعلى أنشطة رفع التقارير ،وعلى تغطية النظام .كما تضم
أحدث املعلومات عن مواد يف النظام أُخطر األمني هبا وحتليال على املستوى الكلي لبعض البيانات املتضمنة يف مستودع
بيانات املعاهدة الدولية .وعالوة على ذلك ،يقدم التقرير حملة موجزة عن االستعراضات والتقييمات املنصوص عليها يف
املعاهدة الدولية يف ما يتعلق بالنظام املتعدد األطراف.
التوجيهات المطلوبة

إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل أن يأخذ علما هبذا التقرير عن حاالت تنفيذ وتشغيل النظام املتعدد األطراف ،مبا
يف ذلك االستعراضات ،وأن يقدم أي توجيه يراه مناسبا للدفع قدما بتنفيذ النظام املتعدد األطراف ،مع مراعاة عناصر
قرار يرد يف مرفق هذه الوثيقة.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحة؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على الوثائق األخرى على العنوان التايل:
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/
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أولا -مقدمة
تقدم هذه الوثيقة تقريرا عن تنفيذ وتشغيل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها (النظام
-1
املتعدد األطراف) من أغسط /آب  2015إىل أغسط /آب  .2017كما تعرض آخر املعلومات عن اإلشعارات
اجلديدة اليت تلقاها األمني عن مواد أُدرجت يف النظام املتعدد األطراف وعن أنشطة الدعم املضطلع هبا ملساعدة
املستخدمني على استخدام االتفاق املوحد لنقل املواد وعلى إعداد التقارير.
وتتناول هذه الوثيقة أساسا العمليات األساسية واليومية اليت يضطلع هبا النظام .أما الوالية املسندة إىل جمموعة
-2
العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف (جمموعة العمل) ،مبا يف ذلك املسائل
املتعلقة بالسياسات الناشئة ،مثل املعلومات اجلينية ،فيجري النظر فيها على حدة يف إطار البند  8من جدول األعمال.
وتقدم الوثيقة أيضا حملة موجزة عن االستعراضات والتقييمات املتوقعة يف املعاهدة الدولية بالعالقة مع النظام املتعدد
األطراف.
وخالل فرتة السنتني هذه ،واصلت األمانة االستفادة من املشورة والتوصيات املوحدة القائمة بشأن النظام
-3
املتعدد األطراف املقدمة من اجلهاز الرئاسي إىل أصحاب املصلحة ،لتيسري عملية رفع التقارير مبوجب االتفاق املوحد
لنقل املواد من األطراف املتعاقدة واملستخدمني اآلخرين عرب وسائل إلكرتونية.
واستتتمرت األمانتتة يف أن تتتوفر علتتى اإلنرتنتتت إحصتتاءات علتتى املستتتوى الكلتتي عتتن نقتتل امل تواد وأدارت عمليتتات
-4
مستتتودع البيانتتات علتتى أستتام يتتومي .وباإلضتتافة إىل ذلتتكُ ،وضتتع عتتدد متتن املنتجتتات اإلعالميتتة واإلحصتتائية لتعزيتتز فهتتم
النظ تتام املتع تتدد األط تراف ة تتذه ال تتدورة ،وذل تتك بالتع تتاون م تتع مراك تتز اجلماع تتة االستش تتارية للبح تتوث الزراعي تتة الدولي تتة .وت تترد
جمموعتات منتقتاة متن هتذه املعلومتات والبيانتات يف املرفتق  1متتن هتذه الوثيقتة ،يف حتني تترد بعتض النقتال البتارزة يف القستتم
رابعا" ،حتليل مستودع البيانات".
ويتضتتمن املرفتتق  2متتن هتتذه الوثيقتتة عناصتتر مشتتروع ق ترار بشتتأن عمليتتات النظتتام املتعتتدد األط تراف .وقتتد يرغتتب
-5
اجلهاز الرئاسي يف النظر يف عناصر التوجيهات الواردة يف وثائق أخرى أعدت يف إطار البند  11هتذا متن جتدول األعمتال
لبحث إمكانية إدراجها يف مشروع القرار1.

 1أنظر الوثائق IT/GB-7/17/25 Add.1 ،تقرير من النرويج حول إدارة قبو سفالبارد العاملي للبذور ،و  IT/GB-7/17/10تقرير عن عمليات الطرف
الثالث املستفيد ،و  IT/GB-7/17/11تقرير عن ممارسات مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية يف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة اليت قيد التطوير.
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ثانيا -توفر المواد في النظام المتعدد األطراف
لقتتد دعتتا اجلهتتاز الرئاستتي مترارا األطتراف املتعاقتتدة التتيت ب تقتتم بتتذلك بعتتد إىل اإلبتتال عتتن املتوارد الوراثيتتة النباتيتتة
-6
لألغذيتتة والزراعتتة التتيت تقتتع حتتتت إدار تتا وستتيطر ا وتلتتك املوجتتودة يف ا تتال العتتام ،املتضتتمنة يف النظتتام املتعتتدد األط تراف،
وذلك وفقا للمادة  2-11من املعاهدة الدولية ،واختاذ تتدابري إلتاحتة املعلومتات عتن هتذه املتوارد ملستتخدمي النظتام املتعتدد
األطراف احملتملني2.
ويف دورته السادسة ،حث اجلهاز الرئاسي األطراف املتعاقدة على إبال األمني وعلى أن تتعاون ماليا وفنيا
-7
إلتاحة املعلومات ذات الصلة ،كما شجع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني على إتاحة موادهم.
-8

وعالوة على ذلك ،فإن اجلهاز الرئاسي

يقرر [قرر] أن يدرج يف جدول أعمال الدورة السابعة استعراضا عاما لتوفر املواد يف النظام املتعدد
األطراف مبا يف ذلك ا موعات اجلديدة اليت مت احلصول عليها خالل فرتة السنتني ،ويطلب [طلب] من األمانة
إعداد وثيقة تقدم معلومات عن املواد اليت أدرجتها األطراف املتعاقدة وأشخاص طبيعيون واعتباريون يف النظام
املتعدد األطراف ،سواء يف بلدان األطراف املتعاقدة أم يف بلدان ليست أطرافا متعاقدة.
وقد أعدت األمانة وثيقة معلومات تعرض وحتلل مجيع اإلشعارات واملعلومات اليت تُلقيت ،مبا يف ذلك اإلشعارات
التسعة اليت وردت من األطراف املتعاقدة خالل فرتة السنتني احلالية حىت  10آب/أغسط .2017
وأشار بعض األطراف املتعاقدة احلديثة ،مبا يف ذلك الواليات املتحدة األمريكية اليت تضم بعض أكرب جمموعات
-9
جينات احملاصيل العامة األفضل توثيقا يف العاب واليت تضم أكثر من  576 600جمموعة من عينات احملاصيل ،إىل أاا
بصدد حتديد املواد اليت يف النظام املتعدد األطراف ،وأاا ستقدم قريبا معلومات ذات صلة مبا يف ذلك كيفية احلصول على
هذه املواد3.
 -10ويف ما يتعلق بتوفر املواد يف النظام املتعدد األطراف ،جتدر اإلشارة إىل أن التقارير الوطنية عن تنفيذ املعاهدة
الدولية املقدمة خالل فرتة السنتني يف إطار إجراءات االمتثال تتضمن معلومات مفيدة عن املواد املتوفرة وعن التدابري اليت
اختذ ا األطراف املتعاقدة لتشجيع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني على إتاحة املواد وفقا ملعايري النظام املتعدد
األطراف 4.وقد تشكل هذه التقارير ،وإن كانت ال تزال حمدودة العدد ،مصدرا للمعلومات مكمال يف التقييمات
والتحليالت اليت ستجري يف املستقبل.

 2على وجه اخلصوص القرار  ،2013/1الفقرة  12والقرار  2015/1الفقرة  10وما بعدها.
 3أنظر الوثيقة .IT/GB-7/17/Inf. 4
 4أنظر الوثيقة  IT/GB-7/17/18تقرير جلنة االمتثال.
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 -11وخالل فرتة السنتني ،واصلت األمانة حتديث "مرفق اإلشعار" يف شكل ملفات
اإللكرتوين للمعاهدة الدولية5.
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نشرت على املوقع

 -12وبشكل مشابه ،يتيح التقدم يف تنفيذ نظام املعلومات العاملي بإنشاء املعرفات الرقمية للمواد للجهاز الرئاسي
إمكانية احلصول على معلومات أكثر تفصيال عن املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف .وقد صممت املعرفات الرقمية
لتصبح آلية جديدة تستخدمها األطراف املتعاقدة ويستخدمها األشخاص الطبيعيون واالعتباريون لإلبال عن املواد
املتاحة يف النظام املتعدد األطراف بطريقة دقيقة موثوق هبا وباتباع املعايري املتفق عليها دوليا .وكما ذكر يف تقرير عام
 6،2015تضمن اإلصدار الثاين من قائمة واصفات إجازة احملاصيل املتعددة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة
الدولية للتنوع البيولوجي واصفا جديدا لتمكني من حبوز م مواد من توثيق ما إذا كانت عينة حمددة من مادة وراثية متاحة
مبوجب شرول النظام املتعدد األطراف أم ال.
 -13وأدرج واصف متعدد احملاصيل هذا ،كمعلومات طوعية ،يف تسجيل املعرفات الرقمية للواصفات .ونتيجة لذلك،
قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف تشجيع األطراف املتعاقدة وغريها ممن حبوز م مواد على اإلعالن عن وضع املواد فيما يتعلق
بالنظام املتعدد األطراف عند احلصول على معرف رقمي7.
ُ
 -14وللمزيد من تيسري حتديد هوية املواد املتضمنة يف النظام املتعدد األطراف ،تعتزم األمانة حتديث النظام امليسر
لالتفاق املوحد لنقل املواد لتمكني ختصيص ُمعرف رقمي للمادة اليت تُنقل باتفاق موحد لنقل املواد بواسطة عقود القبول
على اإلنرتنت املولدة من خالل النظام امليسر لالتفاق املوحد.
 -15وعالوة على ذلك ،سيجري حتديث النظام امليسر لالتفاق املوحد لقبول املعرفات الرقمية كإحدى الطرق اليت
ُ
ميكن للمزودين استخدامها لإلبال عن املواد املنقولة .ومن شأن ذلك أن يبسط اإلبال إذ أن املعرفات الرقمية تتضمن
ُ
أصال احلد األدىن من املعلومات الالزم للتعرف على املادة8.

5

,http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/the-multilateral-system/collections/en

 6الوثيقة  IT/GB-6/15/8تقرير عن تنفيذ النظام املتعدد األطراف ،الفقرة .16
 7تسجيل املواد يف نظام املعلومات العاملي من خالل املعرفات الرقمية عملية طوعية .ويف هذا السياق ،إذا رغب اجلهاز الرئاسي يف فحص املعلومات
ُ
على مستوى جمموعات العينات بشأن املواد املتاحة مع إبقاء عملية اإلبال من خالل املعرفات الرقمية طوعية ،ميكنه ببساطة تشجيع األطراف
ُ
املتعاقدة واملستخدمني اآلخرين على استخدام الواصف "الوضع يف النظام املتعدد األطراف" املتضمن يف املعرف الرقمي.
 8تشمل هذه املعلومات احملصول أو اجلن والعدد احمللي املعطى للمادة يف ا موعة احمللية الذي ميكن أن يكون ،مثال ،رقم ا موعة أو رقم التكاثر.
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ثالثا-

تمتين عمليات النظام المتعدد األطراف

الف -توفير الدعم لألطراف المتعاقدة ولمستخدمي النظام المتعدد األطراف
 -16واصلت األمانة خالل فرتة السنتني تقدمي الدعم ملستخدمي النظام املتعدد األطراف من خالل مكتب املساعدة
التابع للنظام املتعدد األطراف باستخدام الربيد اإللكرتوين والتواصل بالفيديو ،فضال عن التدريب الفردي مبناسبة
االجتماعات وحلقات العمل األخرى.
 -17وخالل فرتة السنتني ،تلقت األمانة عددا متزايدا من الطلبات املقدمة من األطراف املتعاقدة ،خصوصا من
البلدان النامية ،لتوفري معلومات ودعم مباشر يف شكل برامج تدريبية وحلقات عمل وطنية .ولكن ب تتسن تلبية بعض
الطلبات بسبب االفتقار إىل التمويل.
 -18وخالل فرتة السنتني هذه ،واصل األمني تعزيز التعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،وال سيما لتنفيذ
الربنامج املشرتك لبناء القدرات 9.وةذه الغاية ،قام األمني بعدد من أنشطة بناء القدرات مع املنظمة الدولية للتنوع
البيولوجي لدعم األطراف املتعاقدة يف التنفيذ الفعال للنظام املتعدد األطراف على املستوى الوط،ي ،مبا يف ذلك التعبئة
املشرتكة للموارد.
 -19ومشل التعاون تقدمي الدعم إىل مخسة أطراف متعاقدة من البلدان النامية يف إقليمني لتنفيذ املعاهدة الدولية على
مدى فرتة مخ سنوات من خالل مشروع مولته حكومة هولندا 10.وقد وضعت البلدان املستفيدة تقارير وطنية عن تنفيذ
النظام املتعدد األطراف وأرسلت إىل اجلهاز الرئاسي معلومات عن املواد املتاحة11.
 -20ويف الوقت الراهن ،ب تُعد حىت اآلن مواد إعالمية عن االتفاق املوحد لنقل املواد والنظام املتعدد األطراف شاملة
حمدثة ومتاحة بكافة اللغات الرمسية .وملعاجلة هذا النقص ،تعتزم األمانة وضع وحدة تعليمية عن النظام املتعدد األطراف
من ضمن سلسلة املعاهدة الدولية .وستشمل الوحدة التجارب وأفضل املمارسات اليت تراكمت خالل العقد األول من
التنفيذ من خالل إجابات عن األسئلة الشائعة ،كما ستتضمن املشورة املقدمة من اللجنة االستشارية الفنية املخصصة
املؤقتة املعنية باالتفاق املوحد لنقل املواد والنظام املتعدد األطراف12.
 -21وعلى أسام طلبات املساعدة اليت تُلقيت ،حددت األمانة احلاجة إىل زيادة الدعم املقدم إىل األطراف املتعاقدة
ومستخدمي النظام املتعدد األطراف لفرتة السنتني املقبلة ،رهنا بتوفر املوارد ،من خالل الوسائل التالية:

 9حسب طلب اجلهاز الرئاسي يف القرار .2015/10
 10تعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ).(GRPI 2
 11متاحة على.http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/en/ :
 12بعد االنتهاء من وضع الوحدة اخلامسة حول حقوق املزارعني حتت إشراف املكتب يف عام  ،2017تكون الوحدة الرابعة حول النظام املتعدد
األطراف هي الوحيدة اليت ب تنشر بعد.

7

IT/GB-7/17/9



مواصلة توفري وظيفة مكتب املساعدة لعمليات النظام املتعدد األطراف؛



تنظيم حلقات عمل تدريبية إقليمية لدعم األطراف املتعاقدة يف متتني عمليات النظام املتعدد األطراف ،مبا يف
ذلك عن حتديد املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف واإلبال عنها ،وعن عمليات االتفاق املوحد لنقل
املواد؛



االنتهاء من وضع الوحدة التعليمية الرابعة عن النظام املتعدد األطراف؛



مواصلة التعاون مع املنظمات األخرى يف أنشطة التدريب وحلقات العمل املوجهة لفئات متعددة؛



التعاون على صياغة واستعراض املنشورات ووحدات التدريب ومواد التوعية ،بناء على الطلب.

باء-

المؤسسات التي أبرمت اتفاقات بموجب المادة  15من المعاهدة الدولية

 -22يف كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي ،تقدم املؤسسات اليت تدير جمموعات مادة وراثية دولية برعاية املعاهدة
الدولية تقريرا عن استخدامها لالتفاق املوحد لنقل املواد ،وبشكل أعم ،عن املمارسات املتعلقة بالبحوث على املادة
الوراثية وبتطويرها .ولغرض هذه الدورة ،ترد املعلومات عن ا موعات اليت تديرها مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية يف وثيقة "تقارير من املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة  15من املعاهدة
الدولية" اليت سينظر فيها حتت البند  11هذا من جدول األعمال املؤقت13.
ُ
 -23وتتضمن الوثيقة أيضا معلومات عن وضع ا موعات احملتفظ هبا مبوجب املادة  15وحتت إدارة مؤسسات غري
اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية .ويف إثر إشعار من إدارة مركز التعليم العايل والبحث يف جمال الزراعة
االستوائية عن عزمه وقف احلفاظ على جمموعات معينة يف حوزته بسبب االفتقار إىل املوارد ،أنشأ األمني واحلكومة
املضيفة فرقة عمل من خرباء الستكشاف خيارات مواصلة احلفاظ على ا موعة أو نقلها .وقد يرغب اجلهاز الرئاسي يف
أن يأخذ علما بأن املركز ،وفقا ملستودع البيانات ،قام من خالل  87من االتفاقات املوحدة لنقل املواد بالتوزيع واإلبال
عن  3 025عينة من  31حمصوال إىل مستفيدين يف  15بلدا.
 -24وكما ذكر يف الوثيقة  ،IT/GB-7/17/24يقوم األمني أيضا بتقييم وضع جمموعات املواد الوراثية جلوز اةند
احملتفظ هبا مبوجب املادة  15من املعاهدة يف كوت ديفوار وبابوا غينيا اجلديدة .ويتوقع األمني مواصلة املشاورات واجلهود
املشرتكة مع املؤسسات اإلدارية والبلدان املضيفة والتعاون مع الشركاء التقنيني بغية تنفيذ أحكام االتفاقات املربمة مبوجب
املادة .15

 -25وسينظر اجلهاز الرئاسي أيضا يف وثيقة "تقرير عن ممارسة املراكز املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
اليت قيد التطوير التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية" ،الذي طلبه يف الدورة السادسة .وتتضمن الوثيقة
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بعض العناصر ذات الصلة بعمليات النظام املتعدد األطراف اليت قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف أن يأخذها يف احلسبان
لتوفري التوجيهات يف سياق عمليات النظام املتعدد األطراف14.

 -26وترد عناصر مشروع القرار يف كل من وثيقيت "تقارير من املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي
مبوجب املادة  15من املعاهدة الدولية" و"تقرير عن ممارسة املراكز املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت قيد
التطوير التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية".

جيم -مجموعات أخرى
 -27خالل فرتة السنتني ،وعلى أسام تقارير وردت إىل مستودع البيانات ،واصل املركز العاملي للخضروات استخدام
االتفاق املوحد لنقل املواد لتوزيع املادة الوراثية ،كما أنه ينفذ شراكات حبثية بالغة األمهية مع مؤسسات يف البلدان
النامية .وقد وزعت جمموعات املركز العاملي للخضروات من خالل االتفاق املوحد لنقل املواد على أسام طوعي ،من
خالل سياسة معلنة وبعد قرار من جمل إدارته.
 -28ومنذ مايو/أيار  2014وحىت أوائل أغسط /آب  ،2017أبلغ املركز العاملي للخضروات اجلهاز الرئاسي أنه نقل
 11,122جمموعة من خالل  353اتفاقا موحدا لنقل املواد .واملركز هو املستخدم الرئيسي لوظيفة عقود القبول على
اإلنرتنت املتضمنة يف النظام امليسر لالتفاق املوحد لنقل املواد.

دال -قبو سفالبارد العالمي للبذور
 -29يف عام  ،2007أنشأت حكومة النرويج قبو سفالبارد العاملي للبذور هبدف توفري شبكة أمان طويلة األجل
للنظام الدويل حلفظ املوارد الوراثية النباتية ،مبا يتماشى مع أحكام املعاهدة الدولية.
 -30وقدمت حكومة النرويج تقريرا لينظر فيه اجلهاز الرئاسي حتت البند  4-17من جدول األعمال املؤقت 15.وحىت
اآلن ،أودع  73معهدا أكثر من  930,000عينة بذور لتودع إيداعا طويل األجل يف القبو ،الذي تبلغ سعة التخزين لديه
ما يصل إىل  4.5مليون عينة بذور .ويتضمن التقرير عناصر مشروع قرار ليُنظر فيه مبوجب البند  4-17من جدول
األعمال.

 14الوثيقة .IT/GB-7/17/11
 15الوثيقة  ،IT/GB-7/17/25 Add.1تقرير من النرويج عن إدارة قبو سفالبارد العاملي للبذور.
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هاء -الطرف الثالث المستفيد
 -31وفقا ملا تنص عليه املادة  9من اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد ،وبناء على طلب اجلهاز الرئاسي
يف دورته السادسة ،أعدت األمانة وثيقة "تقرير عن عمليات الطرف الثالث املستفيد لفرتة السنتني 16."2017-2016
 -32ويتضمن التقرير معلومات عن حالة االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد والتنفيذ الف،ي إلجراءات
الطرف الثالث املستفيد من خالل العمليات اليومية ملستودع بيانات النظام امليسر لالتفاق املوحد لنقل املواد.

رابع ا -

تحليل مستودع البيانات
ألف -نظرة عامة

 -33منذ الدورة السادسة للجهاز الرئاسي ،قامت األمانة بتحسني الوحدة اليت تولد إحصاءات عن توزيع املادة
الوراثية ضمن النظام املتعدد األطراف .وتتيح األمانة أيضا على شبكة اإلنرتنت جداول ورسوما بيانية وخرائط مع بيانات
إمجالية ولدها النظام امليسر لالتفاق املوحد لنقل املواد ،وهذا النظام هو األداة املتاحة على اإلنرتنت لتوليد واستخدام
االتفاقات املوحدة لنقل املواد واإلبال عنها .وال زال مستودع البيانات يتلقى هذه املعلومات منذ عام .2011
 -34وخالل فرتة السنتني  ،2017-2016أدى التعاون املستمر مع األطراف املتعاقدة واملؤسسات اليت أبرمت
اتفاقات مبوجب املادة  15إىل حتسني املعلومات املتاحة كما ونوعا .وترد جمموعة خمتارة من املنتجات اإلعالمية يف املرفق
 .1كما أثبت حتليل البيانات اإلمجالية الواردة يف مستودع البيانات أنه مفيد ملناقشات جمموعة العمل املفتوحة العضوية
املخصصة املؤقتة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف.
 -35ويف  10أغسط /آب  ،2017كان مستودع البيانات قد سجل  58,971اتفاقا موحدا لنقل املواد من مقدمي
مواد من  42بلدا وزعت مبوجبها مواد على جهات مستفيدة يف  179بلدا .ويشكل هذا الرقم زيادة قدرها 31,637
اتفاقا أو  53.6يف املائة منذ مايو/أيار  .2015ومن بني تلك االتفاقات ،أرسل  47,367اتفاقا إىل جهات متلقية يف
أطراف متعاقدة يف املعاهدة الدولية ،يف حني أرسل  11,604اتفاقات إىل جهات متلقية ليست يف أطراف
متعاقدة .وتشري وحدة اإلحصاءات إىل اإلبال عن  38اتفاقا يوميا يف املتوسط منذ مايو/أيار .2015
 -36ويؤكد حتليل البيانات املتضمنة يف مستودع البيانات وجهتني هامتني ويدعمهما .تزايد عدد االتفاقات املوحدة
لنقل املواد باطراد منذ إنشاء النظام املتعدد األطراف حىت عام  ،2011مث تلت ذلك مرحلة استقرت فيها األرقام بني
عامي  2011و .2013ومنذ ذلك احلني ،ارتفع متوسط األرقام حبدة ،كما ارتفعت أرقام اإلبال بأكثر من ثالثة أضعاف
بني عامي  2014و ،2016كما هو مبني يف الشكل  1أدناه .وتدل أرقام اإلبال على حتسن االستفادة من البنية التحتية
لالتفاق املوحد لنقل املواد وعملياته وتوفر صورة أوضح لتدفق املواد يف النظام املتعدد األطراف.
 16الوثيقة .IT/GB-7/17/10
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الشكل  : 1اتجاه اإلبالغ عن التفاقات الموحدة لنقل المواد منذ إنشاء النظام المتعدد األطراف
من عام  2007إلى نهاية عام ( 2016باستخدام المعدلت).

 -37يف أوائل أغسط /آب  ،2017كان أكثر من  4.1مليون عينة من مواد وراثية نباتية قد نقلت وأبلغ عنها .ومن
إمجايل كمية املواد املنقولة ،وزعت أطراف متعاقدة  6يف املائة ،بينما وزعت  93.7يف املائة مؤسسات أبرمت اتفاقات
مبوجب املادة  15ووزع  0.3يف املائة مستخدمون من أطراف غري متعاقدة.
 -38وتشري اإلحصاءات أيضا أن  4يف املائة من املواد اليت نقلت بواسطة االتفاق املوحد تنتمي إىل حماصيل غري
مدرجة يف امللحق  1من املعاهدة ،كما كان احلال يف فرتة السنتني السابقة .ويكشف حتليل آخر يغطي الفرتة من عام
 2007حىت أغسط /آب  2017أن  2 589اتفاقا نقلت موادا غري مدرجة يف امللحق  1إىل جهات مستفيدة يف البلدان
النامية ،بينما نقل  6 123اتفاقا موادا كهذه إىل جهات مستفيدة يف بلدان متقدمة .وبلغ عدد املواد غري املدرجة يف
امللحق  1اليت وزعت على بلدان نامية  59,363عينة وإىل بلدان متقدمة  111,214عينة .وينبغي أن يؤخذ باالعتبار أن
الكثري من عمليات النقل اليت أُبلغ عنها من البلدان غري النامية هي عمليات نقل حملية.
 -39وش َكل شهر مايو/أيار  2017معلما بارزا ملستودع البيانات ،إذ بلغ فيه عدد املوارد الوراثية النباتية املبلغ عنها
أربعة ماليني .وهذا الرقم يضاعف الكمية املبلغ عنها حبلول مايو/أيار  .2015وتبني اإلحصاءات على مستوى احملاصيل
أن  46يف املائة من املواد املبلغ عنها تنتمي إىل القمح و 20يف املائة إىل األرز و 8يف املائة إىل الذرة و 6يف املائة إىل
الشعري و 4يف املائة إىل احلمص .ويبني الشكل  2أدناه توزيع هذه النسب املئوية.
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الشكل  :2النسبة المئوية للمواد من المحاصيل الرئيسية المبلّغ عنها في مستودع البيانات في  10أغسطس/آب

2017

الميسر لالتفاق الموحد لنقل المواد
باء  -مستخدمو النظام
ّ
 -40منذ الدورة األخرية للجهاز الرئاسي ،زاد عدد املستخدمني املسجلني بأكثر من الضعف فبلغ
مستخدما 17.وقد سجل  248مستخدما خالل األشهر األوىل من عام  2017وحده .وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة
املستخدمني املسجلني كأفراد منذ عام  2011هي  59يف املائة ( ،)917بينما متثل منظمات النسبة املتبقية من
املستخدمني ،وهي  41يف املائة .)640( ،ويف العام نفسه ،أبلغ  55شخصا ومنظمة أام مزودون.
1,557

 -41وخالل فرتة السنتني ،حبثت األمانة مع بعض املزودين الكبار الذين تتوفر لديهم معلومات عن نوع اجلهات
املستفيدة ،وال سيما بعض املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات مبوجب املادة  ،15إمكانية حتسني مجع املعلومات عن نوع
اجلهات املستفيدة ألغراض إحصائية (مثل بنك اجلينات ،وبرامج االستيالد الوطنية ،واالنتماء إىل اجلماعة االستشارية
للبحوث الزراعية الدولية أو عدم االنتماء ةا ،وما إىل ذلك) .وميكن اإلبال عن هذا التجميع اإلمجايل على أسام
طوعي ،خالل عملية اإلبال احلالية على شكل حقل بيانات إضايف.
 -42وكذلك شرعت األمانة يف مشاورات مع بعض مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية للقيام بدور
توعوي أثناء نقل املواد .فمن شأن بال عام يصدر على أسام طوعي من مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية
 17كان لديها  261مستخدما يف ااية يونيو /حزيران  2013و 665يف ااية أبريل /نيسان .2015
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الدولية وغريها من جهات النظام املتعدد األطراف املتلقية الكربى إىل مزوديها عن اخليارات املتاحة لإلبال من خالل
النظام امليسر لالتفاق املوحد لنقل املواد أن حيسن األداء العام للنظام من حيث توليد إحصاءات هامة.

جيم -الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي قيد التطوير
 -43يف  10أغسط /آب  ،2017كان  18 811اتفاقا موحدا لنقل املواد من أصل  58 971أبلغ عنها قد قام بنقل
موارد وراثية نباتية قيد التطوير ،وميثل ذلك  31.9يف املائة من عمليات النقل ،أي بزيادة تفوق  21نقطة منذ مايو/أيار
.2015
 -44وكان املزود يف معظم االتفاقات املوحدة لنقل املواد اليت صدرت لنقل مواد وراثية نباتية قيد التطوير منذ عام
 2007مؤسسة من املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات مبوجب املادة  ،15وب يصدر عن أطراف متعاقدة سوى  62اتفاقا.
ويف ا موع ،نقل  1.18مليون مادة قيد التطوير وأبلغ عنها .ويقدم اجلدول  1أدناه معلومات عن توزيع املوارد الوراثية
النباتية اليت قيد التطوير حسب احملصول.
الموارد الوراثية النباتية التي قيد التطوير حسب المحصول
األرز

427,262

القمح

241,334

الشعري

224,780

احلمص

138,790

العدم

73,072

الفول/البيقة

29,271

الدخن اللؤلؤي
ُ

14,368

الكسافا

11,766

البطاطا

7,512

الفاصوليا

4,992

الذرة

3,525

الجدول  :1قائمة الموارد الوراثية النباتية قيد التطوير حسب المحصول في مستودع البيانات في  10أغسطس/آب

2017
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خامسا – الستعراضات والتقييمات المطلوبة بموجب المعاهدة الدولية المتعلقة
بالنظام المتعدد األطراف
ألف  -تقييم مدى التقدم في إدراج أشخاص طبيعيين واعتباريين لمواد والبت في ما إذا كان سيتواصل
حصول األشخاص الطبيعيين والعتباريين الميسر ،المادة 4-11
-45

تنص املادة  4-11من املعاهدة الدولية على ما يلي:

"جيري اجلهاز الرئاسي ،يف غضون عامني من سريان املعاهدة ،تقييما ملدى التقتدم يف إدراج املتوارد الوراثيتة النباتيتة
لألغذيتتة والزراع تتة املشتتار إليه تتا يف الفقتترة  3-11يف النظ تتام املتعتتدد األط تراف .ويقتترر اجله تتاز الرئاستتي ،بع تتد ه تتذا
التقيتتيم ،متتا إذا كتتان سيتواصتتل تيستتري حصتتول هتتؤالء األشتتخاص الطبيعيتتني واالعتبتتاريني املشتتار إلتتيهم يف الفقتترة
 3-11والتذين ب يتدرجوا هتتذه املتوارد الوراثيتتة النباتيتة لألغذيتتة والزراعتة يف النظتتام املتعتدد األطتراف ،أو يتختذوا أيتتة
تدابري أخرى يراها مالئمة".
-46

وفقا للمادة  3-11من املعاهدة الدولية:

"توافق األطراف املتعاقدة [ ]...على اختاذ التدابري املناسبة لتشتجيع األشتخاص الطبيعيتني واالعتبتاريني اخلاضتعني
لواليتهتا القضتتائية التتذين حيتفظتتون بتتاملوارد الوراثيتتة النباتيتتة لألغذيتتة والزراعتتة املدرجتتة يف امللحتتق األول ،مبتتا يف ذلتتك
امل توارد الوراثي تتة النباتي تتة لألغذي تتة والزراع تتة ،عل تتى تض تتمني ه تتذه امل توارد الوراثي تتة لألغذي تتة والزراع تتة يف النظ تتام املتع تتدد
األطراف.
 -47وحث اجلهاز الرئاسي مرارا األشخاص الطبيعيني واالعتباريني على تضمني مواردهم الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة املدرجة يف امللحق األول يف النظام املتعدد األطراف .كما حث أيضا األطراف املتعاقدة على اختاذ تدابري حتفيز
مناسبة ،طبقا للمادة  3-11من املعاهدة18.
 -48وأصدرت اللجنة االستشارية الفنية املخصصة املؤقتة املعنية باالتفاق املوحد لنقل املواد والنظام املتعدد األطراف
(اللجنة) رأيا يف التدابري القانونية واإلدارية الرامية إىل تشجيع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني على وضع املواد طوعا يف
النظام املتعدد األطراف .وجاء يف رأي اللجنة أنه" :يرتك لتقدير األطراف املتعاقدة البت فيما يتخذ من تدابري يف إطار

املادة  3-11من املعاهدة الدولية .وجيوز أن تشمل تلك التدابري حوافز مالية أو ضريبية حلائزي املواد (مثل أهلية االستفادة
من خطط التمويل العام) ،وإن ب تقتصر على ذلك .وجيوز أن تشمل أيضا تدابري سياساتية وأخرى قانونية وإدارية لوضع
إجراءات حملية لعمليات اإلدراج أو جهودا لزيادة الوعي (خاصة على مستوى املزارعني)"19.
 18القرار  ،2006/2الفقرة 7؛ القرار  ،2009/4الفقرة 10؛ القرار  ،2011/4الفقرة 5؛ القرار  ،2013/1الفقرتان  14و16؛ القرار  ،2015/1الفقرات
و 11و.12
 19املرفق  4بالتقرير .IT/AC-SMTA-MLS 1/10//Report
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 -49وقد أرجأ اجلهاز الرئاسي مرارا عملية التقييم والبت مبوجب املادة  4-11من املعاهدة.
وترد املعلومات املعروفة حاليا عن املواد املتاحة من أشخاص طبيعيني واعتباريني يف الوثيقة

-50
بعنوان تقرير عن توفر املواد يف النظام املتعدد األطراف.

باء-
-51

استعراض مستويات المدفوعات ،المادة

IT/GB-7/17/Inf.4

2-13د()2

تنص املادة 2-13د( )2من املعاهدة الدولية على ما يلي:

"جيوز للجهاز الرئاسي أن يقرر حتديد مستتويات خمتلفتة للمتدفوعات وفقتا للفئتات املختلفتة للجهتات املتلقيتة التيت
تسوق هذه املنتجات جتاريا .وجيتوز لته أيضتا أن يبتت يف احلاجتة إىل إعفتاء صتغار املتزارعني يف البلتدان الناميتة ويف
البلتتدان التتيت متتتر اقتصتتادا ا مبرحلتتة حتتتول متتن هتتذه املتتدفوعات .وجيتتوز للجهتتاز الرئاستتي أن يراجتتع متتن آن آلختتر
مستويات هذه املدفوعات بغرض التوصل إىل اقتسام ةذه املنافع بالعدل واإلنصاف".
 -52وكان اجلهاز الرئاسي قتد قترر يف األصتل استتعراض مستتويات املتدفوعات دوريتا اعتبتارا متن دورتته الثالثتة ،غتري أنته
فيما بعد أرجأ عملية االستعراض هذه مرارا وتكرارا.
 -53وخالل فرتيت السنتني األخريتني ،قامت جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز عمل النظام
املتعدد األطراف ببحث خيارات خمتلفة ملراجعة مستويات املدفوعات الواردة حاليا يف االتفاق املوحد لنقل املواد ،وكذلك
لوضع متايزات إضافية ممكنة كفئات املتلقني أو أنواع احملاصيل .ويرد وضع هذه املناقشات ونتائجها يف الوثيقة املعدة للبند
 8من جدول األعمال املؤقت.

جيم -تقييم ما إذا كان يتعيّن توسيع نطاق شرط المدفوعات اإللزامية -
المادة 2-13د()2
-54

تنص املادة 2-13د( )2من املعاهدة أيضا على أنه جيوز للجهاز الرئاسي:

أن يق تتدر أيض تتا ،يف غض تتون ف تترتة مخ ت س تتنوات م تتن س تريان ه تتذه املعاه تتدة ،م تتا إذا ك تتان ش تترل امل تتدفوعات
اإللزاميتتة التوارد يف االتفتتاق املوحتتد لنقتتل املتواد يستتري أيضتتا علتتى احلتتاالت التتيت تكتتون فيهتتا املنتجتتات املستتوقة
جتاريا متاحة لآلخرين دون قيود إلجراء املزيد من البحوث واالستيالد.
 -55وب جي ِر اجلهاز الرئاسي حىت اليوم أي تقييم من هذا القبيتل ،بتل أرجتأه مترارا بتدءا متن فترتة الستنوات اخلمت التيت
أعقبت سريان املعاهدة الدولية.

15
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 -56وحبثت جمموعة العمل أيضا إمكانية جعل املتدفوعات الطوعيتة يف االتفتاق املوحتد لنقتل املتواد إلزاميتة .ويترد وضتع
ونتتتائج هتتذه املناقشتتات يف التتوثيقتني " ،IT/GB-7/17/7تقريتتر جمموعتتة العمتتل املفتوحتتة العضتتوية املخصصتتة املعنيتتة بتعزيتتز
عمتتل النظتتام املتعتتدد األط تراف" و "،IT/GB-7/17/31اق ترتاا الرئيس تني املشتتاركني النتتاجم عتتن نتتتائج تقري تر جمموعتتة العمتتل

املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف".

سادسا -التوجيهات المطلوبة
 -57اجلهاز الرئاسي مدعو إىل النظر يف املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة .وترد عناصر ممكنة لقرار
يف املرفق  .2وعلى وجه اخلصوص ،اجلهاز الرئاسي مدعو إىل تقدمي توجيهات بشأن توفر املواد يف النظام املتعدد
األطراف ،وبشأن طرائق تقدمي مساعدة األطراف املتعاقدة واملستخدمني اآلخرين للنظام املتعدد األطراف ،وخبصوص أي
جوانب أخرى تتعلق بعمليات النظام املتعدد األطراف قد يعتربها اجلهاز الرئاسي ذات صلة.
 -58ومع األخذ باحلسبان العملية املستمرة واملباحثات اجلارية لتعزيز أداء النظام املتعدد األطراف ،قد يرغب اجلهاز
الرئاسي يف أن يرجئ جمددا إىل دورته الثامنة املقبلة عمليات االستعراض والتقييم املتوخاة يف املادتني  4-11و 2-13د()2
من املعاهدة الدولية.
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المرفق  :1البيانات المبلّغ عنها من خالل مستودع البيانات
مستودع البيانات يف  10أغسط /آب

.2017
أطراف
متعاقدة

التفاقات الموحدة لنقل للمواد المبلغ عنها من
ا موع

جهات أبرمت
اتفاقات بموجب
المادة 15

أطراف غير
متعاقدة

المجموع

10,811

47,846

314

58,971

تغطي موارد وراثية نباتية قيد التطوير

62

18,749

0

18,811

عدد البلدان املتلقية من كل فئة

94

174

60

-

العدد اإلمجايل للبلدان املتلقية

179

يكون املتلقون فيها من أطراف متعاقدة
يكون املتلقون فيها من أطراف غري متعاقدة

10,225

36,968

174

47,367

586

10,878

140

11,604

متوسط اتفاقات النقل املوحد املوزعة يف اليوم الواحد منذ يناير/كانون
الثاين 2007
متوسط اتفاقات النقل املوحد املوزعة يف اليوم منذ مايو/أيار

15

2015

38

الجدول  :1التفاقات الموحدة لنقل المواد المبلغ عنها

الموارد الوراثية النباتية الموزعة من
ا موع

أطراف متعاقدة

جهات أبرمت اتفاقات
بموجب المادة 15

أطراف غير
متعاقدة

المجموع

250,216

3,915,063

11,033

4,176,312

127,669

3,871,247

6,798

4,005,714

122,526

43,816

4,235

170,577

16,831

39,489

3,043

59,363

حماصيل غري مدرجة يف
مرسلة إىل متلقني يف بلدان متقدمة

105,695

4,327

1,192

111,214

موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة
قيد التطوير

480

1,187,017

0

1,187,497

14

2,789

0

2,803

217,741

3,102,889

7,451

3,328,081

حماصيل مدرجة يف امللحق

1

حماصيل غري مدرجة يف امللحق

1

حماصيل غري مدرجة يف امللحق

1

موزعة على متلقني يف بلدان نامية
امللحق 1

موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة
قيد التطوير غري مدرجة يف امللحق 1
إىل متلقني يف أطراف متعاقدة
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الموارد الوراثية النباتية الموزعة من

أطراف متعاقدة

أطراف غير
متعاقدة

جهات أبرمت اتفاقات
بموجب المادة 15

المجموع

متوسط املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة املوزعة يف اليوم الواحد منذ
عام 2007

1,078

الجدولن  2ألف و  2باء :توزيع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

الميسر لالتفاق الموحد لنقل المواد
المسجلون للنظام
المستخدمون
ّ
ّ
ا موع

1,557

مسجلون قبل عام

2007

مسجلون بني عام

 2011و2017/08/10

248

2011

640

1,309

عدد املنظمات املسجلة منذ عام
عدد األفراد املسجلني منذ عام

2011

917

عدد املتلقني

6,075

الميسر لالتفاق الموحد لنقل المواد
المسجلون لدى النظام
الجدول  :3المستخدمون
ّ
ّ

إقليم المصدر

من جهات أبرمت
اتفاقات بموجب
المادة 15

من أطراف متعاقدة

من أطراف غير
متعاقدة

المجموع

أفريقيا

53

16,236

4

16,293

آسيا

268

10,847

304

11,419

9,406

990

0

10,396

أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب

14

19,739

0

19,753

الشرق األدىن

11

0

0

11

1,059

0

6

1,065

0

34

0

34

أوروبا

أمريكا الشمالية
جنوب غرب احمليط اةادئ

الجدول  :4التوزيع اإلقليمي لالتفاقات الموحدة لنقل المواد حسب إقليم المصدر التي أبلغت عنها أطراف متعاقدة ومؤسسات أبرمت
اتفاقات بموجب المادة  15وأطراف غير متعاقدة
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المجموع

إقليم الوجهة
أفريقيا

9,233

آسيا

17,044

أوروبا

13,893

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

7,605

الشرق األدىن

7,543

أمريكا الشمالية

3,157

جنوب غرب احمليط اةادئ

496

الجدول  :5التوزيع اإلقليمي لالتفاقات الموحدة لنقل المواد حسب إقليم الوجهة

إقليم المصدر

من أطراف
متعاقدة

من جهات أبرمت
اتفاقات بموجب
المادة 15

من أطراف غير
متعاقدة

المجموع

أفريقيا

1,110

920,418

4

921,532

آسيا

1,978

816,458

10,303

828,739

أوروبا

214,008

57,116

0

271,124

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

363

2,120,264

0

2,120,627

الشرق األدىن

30

0

0

30

32,727

0

726

33,453

0

807

0

807

أمريكا الشمالية
جنوب غرب احمليط اةادئ

الجدول  :6التوزيع اإلقليمي للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حسب إقليم المصدر ونوع الجهة المق ّدمة المبلّغة

إقليم الوجهة
أفريقيا
آسيا

المجموع
800,514
1,299,594

أوروبا

565,354

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

627,424

الشرق األدىن

607,514
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إقليم الوجهة
أمريكا الشمالية
جنوب غرب احمليط اةادئ

19

المجموع
224,965
50,947

الجدول  7التوزيع اإلقليمي للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حسب الوجهة

مستوى دخل البلد المق ّدم
مرتفع الدخل :من غري بلدان منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي
مرتفع الدخل :من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي
منخفض الدخل

المجموع
8

11,083

2,570

بلد متوسط الدخل من الشرحية الدنيا

24,916

بلد متوسط الدخل من الشرحية العليا

20,394

الجدول  :8توزيع التفاقات الموحدة لنقل المواد حسب مستوى دخل بلد المق ّدم

مستوى دخل البلد المتلقي
مرتفع الدخل :من غري بلدان منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي
مرتفع الدخل :من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي
منخفض الدخل

المجموع
575

16,072

6,787

بلد متوسط الدخل من الشرحية الدنيا

22,287

بلد متوسط الدخل من الشرحية العليا

13,250

الجدول  :9توزيع التفاقات الموحدة لنقل المواد حسب مستوى دخل بلد المتلقي
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المجموع

مستوى الدخل
مرتفع الدخل :من غري بلدان منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

27

مرتفع الدخل :من بلدان منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي

255,505

منخفض الدخل

111,804

بلد متوسط الدخل من الشرحية الدنيا

1,636,532

بلد متوسط الدخل من الشرحية العليا

2,172,444

الجدول  :10توزيع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حسب مستوى دخل بلد المق ّدم

المجموع

مستوى الدخل
مرتفع الدخل :من غري بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي

56,886

مرتفع الدخل :من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي

731,294

منخفض الدخل

665,381

بلد متوسط الدخل من الشرحية الدنيا

1,695,704

بلد متوسط الدخل من الشرحية العليا

1,027,047

الجدول  :11توزيع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حسب مستوى دخل بلد المتلقي

البلد

المجموع

اةند

567,161

إيران (اجلمهورية اإلسالمية)

196,739

املكسيك

174,172

كينيا

161,087

الصني

153,019

الواليات املتحدة األمريكية

150,207
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البلد

المجموع

باكستان

139,158

تركيا

125,927

مصر

124,116

األرجنتني

96,350

الجدول  :12أعلى  10بلدان وجهة حسب عدد الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة كما في التفاقات الموحدة لنقل المواد

أعلى  10محاصيل موزعة حسب عدد الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
القمح

1,911,809

األرز

821,212

الذرة

330,709

الشعري

277,536

احلمص

191,904

الفاصوليا

88,549

العدم

77,407

حمصول غري حمدد وغري مدرج يف امللحق

1

70,885

الفول/البيقة

38,941

فول الصويا

37,582

الجدول  :13أعلى  10محاصيل موزعة حسب عدد الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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املواد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة اليت
قيد التطوير

من

إىل

مركز األرز يف أفريقيا

483

46,440

28,494

2007-03-05

2017-01-05

املنظمة الدولية للتنوع
البيولوجي

386

6,109

653

2007-01-24

2016-12-22

املركز الدويل للزراعة
االستوائية

2,547

246,650

36,034

2007-01-05

2017-05-05

املركز الدويل لتحسني
الذرة والقمح

18,127

1,986,228

0

2007-03-16

2016-12-28

570

15,479

10,189

2007-01-19

2017-08-15

12,977

779,390

698,110

2007-02-13

2016-12-14

154

679

0

2011-09-03

2016-12-04

املركز

املركز الدويل للبطاطا
املركز الدويل للبحوث
الزراعية يف املناطق اجلافة
املركز العاملي للزراعة
احلراجية
املعهد الدويل لبحوث
احملاصيل يف املناطق
االستوائية شبه القاحلة

االتفاقات
املوحدة لنقل
املواد

املوارد الوراثية
النباتية لألغذية
والزراعة

3,885

159,362

34,313

2009-11-11

2017-01-19

املعهد الدويل للزراعة
االستوائية

728

29,792

0

2007-03-07

2017-04-28

املعهد الدويل لبحوث
الثروة احليوانية

777

9,390

0

2007-02-22

2016-11-30

املعهد الدويل لبحوث
األرز

7,186

635,090

379,491

2007-01-04

2017-05-18

الجدول  : 14توزيع التفاقات الموحدة لنقل المواد ،والموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،والموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي
قيد التطوير حسب مراكز المجموعة الستشارية للبحوث الزراعية الدولية في  17أغسطس/آب  2017مع بيان فترة اإلبالغ لكل مركز
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المرفق  :2مشروع القرار ** ،2017/عمليات النظام المتعدد األطراف
للحصول على الموارد وتقاسم منافعها
إن الجهاز الرئاسي،
إذ يستذكر قراراته السابقة عن عمليات النظام املتعدد األطراف؛
وإذ يستذكر ضرورة إعطاء توجيهات منتظمة إىل األطراف املتعاقدة واملؤسسات اليت أبرمت اتفاقيات مبوجب املادة
من املعاهدة الدولية لضمان فعالية وكفاءة عمليات النظام املتعدد األطراف؛

15

وإذ يستذكر أحكام املادة ( 1-15أ) من املعاهدة الدولية؛
وإذ يستذكر كذلك أحكام املادتني  5-6و 6-6من االتفاق املوحد لنقل املواد؛
وإذ يسجل األمهية املستمرة ملبادئ اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية بشأن إدارة األصول الفكرية لتنفيذ
التزامات مراكز اجلماعة وفقا لالتفاقيات املربمة مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة  15من املعاهدة الدولية؛
ألف -توفر المواد في النظام المتعدد األطراف
يرحب باملعلومات املقدمة عن مدى توفر املواد يف النظام املتعدد األطراف ويشكر األطراف املتعاقدة اليت
-1
حددت على مستوى جمموعات العينات املواد املتوفرة يف إطار النظام املتعدد األطراف؛
ويؤكد أمهية ا موعات اليت جرى توصيفها وتقييمها بالكامل ،ويناشد األطراف املتعاقدة واألشخاص الطبيعيني
-2
واالعتباريني أن يوفروها يف النظام املتعدد األطراف مع بيانات التوصيف والتقييم ذات الصلة؛
ويشجع األطراف املتعاقدة وغريها من اجلهات اليت حتوز موادا على استخدام املعرفات الرقمية املوجودة يف نظام
-3
املعلومات العاملي ،على أسام طوعي ،كإحدى طرق تعريف املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف.
ويطلب إىل األمانة أن تعد للدورة الثامنة للجهاز الرئاسي حتديثا للتقرير عن مدى توفر املواد يف النظام املتعدد
-4
األطراف ،مبا يف ذلك ا موعات اليت أبلغت عنها األطراف املتعاقدة وأتاحها أشخاص طبيعيون واعتباريون خالل فرتة
السنتني.
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باء-

عمليات النظام المتعدد األطراف

يأخذ علما بالتقدم احملرز خالل فرتة السنتني
-5
ومستودع البيانات؛

2017-2016

يف النظام امليسر لالتفاق املوحد لنقل املواد

ويؤكد ضرورة توفري الدعم الكايف لألطراف املتعاقدة وملستخدمي النظام املتعدد األطراف ،ويطلب إىل األمانة
-6
أن حتتفظ بوظيفة مكتب املساعدة فيما يتعلق بعمليات النظام املتعدد األطراف ووضع الصيغة النهائية للوحدة التعليمية
الرابعة؛
ويدعو األطراف املتعاقدة واملنظمات الدولية ذات الصلة إىل توفري املوارد والتعاون مع األمانة يف تنظيم برامج
-7
وحلقات عمل تدريبية عن النظام املتعدد األطراف؛
ويطلب كذلك إىل األمانة أن تنظم حلقات عمل تدريبية إقليمية لدعم األطراف املتعاقدة يف متتني عمليات
-8
النظام املتعدد األطراف ،مبا يف ذلك حتديد املواد املتاحة يف هذا النظام واإلبال عنها وعن عمليات االتفاق املوحد لنقل
املواد ،مبا يف ذلك اإلبال عن املواد املنقولة؛
ويطلب إىل األمني مواصلة التعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،وخصوصا لتنفيذ برنامج بناء القدرات
-9
املشرتك ويف دعم األطراف املتعاقدة؛
 -10ويطلب إىل األمانة أن تواصل العمل مع مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية لبناء قدرات
جمموعة أوسع من املزودين ،مبا يف ذلك األشخاص الطبيعيني واالعتباريني ،لتنفيذ النظام املتعدد األطراف واإلبال عن
االتفاقات املوحدة لنقل املواد.
جيم -المجموعات التي تحتفظ بها المؤسسات التي أبرمت اتفاقات بموجب

المادة 15

[أنظر عناصر مشروع القرار الواردة يف املرفق  1للوثيقة " ،IT/GB-7/17/24تقارير واردة من مؤسسات أبرمت اتفاقات
مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة  15من املعاهدة الدولية"]
دال -ممارسة مراكز الجماعة الستشارية للبحوث الزراعية الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة التي قيد التطوير

[أنظر عناصر مشروع القرار الواردة يف املرفق  1للوثيقة " ،IT/GB-7/17/11تقرير عن ممارسة مراكز اجلماعة االستشارية
للبحوث الزراعية الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت قيد التطوير]
هاء -الطرف الثالث المستفيد
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[أنظر عناصر مشروع القرار الواردة يف املرفق  1للوثيقة " ،IT/GB-7/1710تقرير عن عمليات الطرف الثالث املستفيد"]
واو -الستعراضات والتقييمات المطلوبة بموجب النظام المتعدد األطراف وتلك المتعلقة بتنفيذ
وتشغيل عمليات التفاق الموحد لنقل المواد
 -11يقرر إرجاء عمليات االستعراض والتقييم املتوخاة يف املادتني  4-11و 2-13د()2من املعاهدة الدولية إىل دورته
الثامنة املقبلة.
زاي -مزيد من التوجيه السياساتي بشأن تنفيذ النظام المتعدد األطراف
[قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف تقدمي مزيد من التوجيه ،حسب االقتضاء ،بشأن اجلوانب السياساتية والفنية للنظام املتعدد
األطراف لتنظر فيها جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف]

