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 للتقليل والزراعة)، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (
 وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

/detail/en/c/1111365-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant 

 

 
 
NA412/A 

A 

 

 من جدول األعمال المؤقت 13البند 

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16 –11روما، 

 تقرير لجنة االمتثال
 

 مقدمة - ً ال    ّ أو  
 
ّ   وكذلك على النسق املو حد 1الالئحة الداخلية للجنة االمتثالوافق اجلهاز الرئاسي، يف دورته اخلامسة، على  -1                    
من اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعاجلة قضايا عدم  1-ا               ً مبوجب القسم خامس   2لرفع التقارير) الطوعي(

التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعاجلة وكان اجلهاز الرئاسي قد وافق، يف دورته الرابعة، على اإلجراءات واآلليات . االمتثال
 ).إجراءات االمتثال( 3قضايا عدم االمتثال

 
املعاهدة ( قد االجتماع الثالث للجنة االمتثال للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ُ ع  و -2

. وقد تأسست جلنة االمتثال مبوجب قرار 2019فرباير/شباط  1إىل  كانون الثاين  /يناير 31 منيف روما يف الفرتة  )الدولية
 من املعاهدة الدولية. 21(ه) و3-19باملادتني       ً ، عمال  3/2006اجلهاز الرئاسي 

 
ّ              ً ن ظ م االجتماع وفق  و  -3 من الالئحة الداخلية  ا                              ً من إجراءات االمتثال واملادة سادس   ا           ً والقسم خامس   5-     ً ثالث اا للقسم ُ 

 للجنة االمتثال.
 

                                                           
 .1، املراجعة 9/2013 القرارمن  1امللحق   1
 .1، املراجعة 9/2013 القرارمن  2امللحق   2
 .2/1201 القرارمن  امللحق  3

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/
http://www.fao.org/3/a-mn566a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mn566a.pdf
http://www.fao.org/3/a-be452a.pdf
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 .ةللرئيس ا    ً نائب   Kim Van Seeters والسيد ةرئيس Angeline Munzara ةانتخبت اللجنة السيد -4
 
 يصف هذا التقرير العمل الذي قامت به جلنة االمتثال خالل فرتة السنتني احلالية يف ممارسة وظيفتها املتمثلة و  -5

إىل التقارير  ا                                      ً اللتزاماهتا مبوجب املعاهدة الدولية، استناد  مساعدة اجلهاز الرئاسي على رصد تنفيذ األطراف املتعاقدة يف 
قد مة من األطراف املتعاقدة، 

 
ّ                        امل  
ُ
                        ً  ا لذلك، أعدت اللجنة بناء                          ً من إجراءات االمتثال. ووفق   ا                ً ألحكام القسم خامس     ً  وفق ا  

 بتحليل.  ا    ً مرفق   ا                          ً على التقارير الواردة توليف  
 
قرار بشأن االمتثال لينظر فيه اجلهاز الرئاسي، ويرد الإىل العمل الذي قامت به مشروع  ا                  ً أعدت اللجنة استناد  و  -6

 .4 املرفقمشروع القرار هذا يف 
 

 رصد تنفيذ األطراف المتعاقدة اللتزاماتها بموجب المعاهدة -ا    ً ثاني  
 
                       ً من األطراف املتعاقدة عمال   53من إجراءات االمتثال، نظرت اللجنة يف التقارير الواردة من  ا          ً للقسم رابع   ا   ً وفق   -7

، على تلك 2 املرفقويستند التوليف والتحليل، الواردان يف  .1 املرفق، كما يرد يف إجراءات االمتثالمن  ا           ً بالقسم خامس  
 التقارير، هبدف مساعدة اجلهاز الرئاسي على رصد تنفيذ األطراف املتعاقدة اللتزاماهتا مبوجب املعاهدة الدولية.

 
  ا   ً شهر   12من إجراءات االمتثال، ستنظر اللجنة يف التقارير اليت تتلقاها حىت ما قبل  2-ا          ً للقسم خامس   ا   ً وفق  و  -8

 .من انعقاد الدورة التالية للجهاز الرئاسي، مراعية أية توجيهات يصدرها اجلهاز الرئاسي
 
ــــــ  ال                                                           يستند التوليف والتحليل الواردان يف هذا التقرير على التقارير   و   - 9    ا     ً تقريرً     39         ما جمموعه     ورد    قد      ُ        اليت تُلقيت. و     53   ـ

  . 9   201          مايو/أيار     31     حبلول    ا     ً إضافيً        ً تقريرًا    14 و      2018                 ديسمرب/كانون األول     10    قبل 
 

أمريكا الالتينية  إقليممن      ً  تقرير ا  13أوروبا وإقليم من      ً  تقرير ا  13إفريقيا وإقليم من      ً  تقرير ا  14تضمنت التقارير و  -10
 ،الشرق األدىن إقليم) من 2وتقريرين ( ،أمريكا الشمالية إقليممن  )2وتقريرين (آسيا،  إقليممن تقارير  7والبحر الكارييب، و

 .جنوب غرب احمليط اهلادئإقليم ) من 2وتقريرين (
 

ّ                                    التقارير النسق املو حد الطوعي لرفع التقارير مبوجب القسم ت غالبية استخدمو  -11 ً  خامس ا                  من اإلجراءات واآلليات  1-   
 من خالل نظام التقارير عرب اإلنرتنت. اوقدمته التنفيذية لتشجيع االمتثال ومعاجلة قضايا عدم االمتثال

 
ً  علم االلجنة خذت أو  -12  ، نيما يتعلق ببناء القدرات والدعم الالزم يف املتعاقدةبالتوصيات اليت قدمتها األطراف    

 مبا يف ذلك من خالل:
 
 واخلربات الستعراض اآلليات والسياسات لتنفيذ املعاهدة الدولية؛  الفنيةتوفري املشورة واخليارات  )أ(
 ؛ابدائلهالوطنية و التنسيق وطنية ودعم جهات التنسيق الأو تعزيز آليات  إنشاءو  )ب(
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 على املستوى الوطين؛ خطط تنفيذ املعاهدة الدولية وضعو  )ج(
، مبا يف ذلك استخدام االتفاق املوحد لنقل املواد، الفنيةالقدرات يف املؤسسات الوطنية يف خمتلف اجملاالت  بناءو  )د(

 عن إدارة البيانات؛                                                                   ً ر لالتفاق املوحد لنقل املواد، وإدراج مواد يف النظام املتعدد األطراف، فضال              ّ والنظام امليس  
 .اإلقليميستوى ديدة للتعاون على املواجل ا            ً املوجودة حالي  فرص الاالستفادة من و  )ه(

 
ّ    أك دت إىل توصيات األطراف املتعاقدة،  ا      ً استناد  و  -13 أنشطة املزيد من اللجنة على احلاجة إىل مواصلة وإدامة توفري  

بناء القدرات لتنفيذ املعاهدة الدولية، بالتعاون مع املنظمات ذات الصلة، ودعت األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة 
 ملثل هذه األنشطة. والفينتقدمي الدعم املايل إىل ومنظمات أخرى 

 
 منهجيةال
 

ّ                 يتبع تقدمي املعلومات اهليكل نفسه للنسق املو حد لرفع التقارير -14 يهدف التوليف إىل حتديد التقدم احملرز يف تنفيذ . و                                      
 الوطين والقيود اليت تعرتض سبيل ذلك، وكذلك تقدمي بعض املالحظات العامة.ستوى املعاهدة الدولية على امل

 
 وذا صلة، على تصنيف التقدميات إىل جمموعات اقتصادية وإقليمية  ا                                ً وافقت اللجنة، حيثما كان ذلك مالئم  و  -15

 . وسعت اللجنة معينة، مبا يف ذلك اإلشارة إىل األطراف املتعاقدة من البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمويف أقسام 
 ا.     ً ومفيد   ا                 ً حيثما كان ذلك ممكن   ،إىل حتديد االجتاهات اإلقليمية

 
 استعراضات في والية لجنة االمتثال -    ً ثالث ا

 
 ،IT/GB8/CC-3/19/5و" استعراض إجراءات االمتثال" IT/GB8/CC-3/19/4 تنيقيالوثنظرت اللجنة يف  -16

ّ                 النسق املو حد لرفع التقاريراستعراض "         ." 
 

رغم أن اللجنة حددت و ". اعتمادهامن سنوات    ّ ست  يف غضون اللجنة "استعراض إجراءات االمتثال  حبثتو  -17
  من إجراءات االمتثال؛ إال أ�ا أشارت ا                            ً لالستعراض املتوخى يف القسم عاشر  األولية بعض اجملاالت والعناصر 

 جراءات االمتثال. إل يةتقييم واستعراض فعالليقوم اجلهاز الرئاسي با ليست كافية                         ً أن املعلومات املتوفرة حالي   إىل
 فقد أوصت جراءات االمتثال، سليم إل ستعراضال ا    ً كافي         ً إعداد اإلعداد لمن املعلومات  ا           ً ستحتاج مزيد  اللجنة  ومبا أن

 جتماعها الرابع.الجدول أعمال اللجنة على هبذه املهمة حيتفظ اجلهاز الرئاسي بأن 
 

من إجراءات االمتثال      ً عاشر ااملتوخى يف القسم االستعراض أوصت اللجنة كذلك بأن ينظر اجلهاز الرئاسي يف و  -18
 .بإجراءات االمتثالمراكمة مزيد من اخلربة العملية أن يتيح ذلك فمن شأن  ،دورته التاسعةيف 

 
ّ                   النسق املو حد لرفع التقارير  استعرضت اللجنة و  -19    .3 املرفقيرد يف  كما        
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 المسائل التنظيمية -  ً  ابع ار 
 

ا    21  20 - 8   201                          ، أعضـــــــــــــــاء جلنــة االمتثــال للفرتة    بعــة                                 انتخــب اجلهــاز الرئـاســــــــــــــي، يف دورتـه الســـــــــــــــا  -  20 ً  وفقــً        ألحكــام     
      تفويض      فرتة                               كاملة (أي أربع سـنوات). وسـتنتهي      ة   والي           أعضـاء لفرتة      سـبعة                            من إجراءات االمتثال. وانتخب    4 -    ً ثالثًا      القسـم 
                 وخالل فرتة السنتني،                 دة أربع سنوات. مل    وا      قد عمل          ثالثة منهم      يكون   وس  ،  9   201                 ديسمرب/كانون األول     31        أعضاء يف      سبعة 

      لالئحة     ً  وفًقا        الباقية        الوالية     فرتة  ل         واســـــــــــتبدلت    ،          من واجباهتا   ا                       ً جنوب غرب احمليط اهلادئ رمسيً       إقليم                اســـــــــــتقالت عضـــــــــــو من 
  . 4       املرفق                               وترد قائمة أعضاء جلنة االمتثال يف    .        الداخلية

 
                    ّ    لفرتة والية كاملة ليحل وا  ا                                                            ً إلجراءات االمتثال، ينتخب اجلهاز الرئاسي، عند االقتضاء، أعضاء جدد     ً  وفق او  -21

 أال خيدم أي عضو ما يزيد على واليتني متتاليتني. باالعتبارحمل من أوشكت واليتهم على االنتهاء، مع األخذ 
 

لدى انتخاب أعضاء جلنة االمتثال للوالية اجلديدة، قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف أن يأخذ باحلسبان أن جلنة و  -22
ني ، حبيث ال يكون هناك ما يزيد على عضوين اثنا   ً عضو   14بإجراءات االمتثال، من عدد أقصاه                    ً االمتثال تتألف، عمال  

وينتخب من كل إقليم من أقاليم املنظمة كحد أقصى وأال يكون هناك أكثر من عضو واحد من طرف متعاقد واحد. 
 اجلهاز الرئاسي األعضاء على أساس مرشحني اثنني عن كل إقليم من أقاليم املنظمة السبعة.

 
للجنة االمتثال، على كل عضو يف اللجنة أن يؤدي واجباته وميارس من الالئحة الداخلية الثالثة  للمادة ا   ً طبق  و  -23

 .سلطاته بشرف وإخالص ونزاهة وضمري ويسعى إىل تاليف أي تضارب يف املصاحل
 

                                                                النظر يف أن يتمتع أعضــــــــــــــاء جلنة االمتثال بكفاءات معرتف هبا يف جمال املوارد    يف                       قد يرغب اجلهاز الرئاســــــــــــــي  و   - 4 2
                                                                                                      الوراثية أو جماالت أخرى ذات الصــــــــــــــلة باملعاهدة الدولية، مبا يف ذلك اخلربات القانونية أو الفنية، وأن يعمل األعضــــــــــــــاء 

                         مبوضوعية وبصفتهم الشخصية.
 

                                      على أمهية احلفاظ على موارد كافية لتشــــــغيل    ا               ً هاز الرئاســــــي جمددً                                        يف القرارات الســــــابقة بشــــــأن االمتثال، أكد اجل  - 5 2
                                             ُ                                                       إجراءات االمتثال وعمل جلنة االمتثال. كما قرر أن ُتدرج تكاليف اجتماعات جلنة االمتثال، مبا يف ذلك تكاليف تيســــــــري 

                    ل بأية مســــامهات طوعية                                                                             ُ     مشــــاركة أعضــــاء اللجنة، يف امليزانية اإلدارية األســــاســــية اليت يعتمدها اجلهاز الرئاســــي، وُتســــتكم
ّ   متوافرة هلذا الغرض. وطلب اجلهاز الرئاســـــــــــي من األمني إدراج تلك التكاليف يف امليزانية اإلدارية األســـــــــــاســـــــــــية اليت تُقّدم    ُ                                                                                                 

                                                      لذلك، ســيتضــمن مشــروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة الســنتني    ا                                                      ً إىل اجلهاز الرئاســي للموافقة عليها يف دوراته العادية. وتبعً 
                                         التكاليف التقديرية الجتماعات جلنة االمتثال.    21  20 -  20  20
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ً  خامس ا  االمتثال العمل المقبل للجنة -   
 

 املمكنة املستقبلية ، اليت حتتوي معلومات عن األعمال IT/GB8/CC-3/19/6نظرت اللجنة يف الوثيقة  -26
 نظرت يف الوثيقةكما االمتثال.  إجراءات من  ا           ً بالقسم رابع                 ً إىل وظائفها عمال   ا                     ً السنتني املقبلة، استناد  لفرتة 

IT/GB8CC-3/19/Inf.3 ،عن أنشطة بناء القدرات املتعلقة بتنفيذ املعاهدة اليت قامت هبا األمانة  وفر معلوماتاليت ت
  خالل فرتة السنتني.

 
ّ              ً أك دت اللجنة جمدد  ما يتعلق بالتقارير الوطنية عن التدابري املتخذة لتنفيذ االلتزامات مبوجب املعاهدة،  يفو  -27   ا 

قبل انعقاد الدورة املقبلة  ا   ً شهر   12أمهية إجراءات االمتثال، اليت تنص على أن تنظر اللجنة يف التقارير اليت ترد حىت على 
                      ُ             ألطراف املتعاقدة اليت مل ت قدم تقاريرهاااللجنة دعت ، ا     ً مستمر   ا      ً التزام  لكون تقدمي التقارير منها  ا      ً وإدراك  للجهاز الرئاسي. 

 . 2023 أكتوبر/تشرين األول 1 حبلولالتالية  تقدمي التقاريرلدورة  اأن تقدمهعلى ، ها بأسرع وقت ممكنميتقدإىل  بعد
دعت اللجنة األطراف املتعاقدة اليت قدمت تقاريرها إىل حتديث هذه التقارير، حسب االقتضاء. وستظل التقارير كما 

 سارية حىت تاريخ حتديثها.
 

فقت اللجنة على أن تتشاور األمانة مع الرئيس ونائب الرئيس خالل فرتة السنتني املقبلة بشأن موعد وكيفية او و  -28
 للجنة االمتثال. ةالداخليئحة الالاجتماع اللجنة، مع مراعاة 

 
       للجهاز          التاســعة          من الدورة    ا   ً شــهرً     12                                                                  وافقت اللجنة كذلك على أن تنظر األمانة يف التقارير الواردة حىت ما قبل   و   - 9 2

             رصــــــــد التنفيذ                   قيام جلنة االمتثال ب                                           حســــــــبما حيدده اجلهاز الرئيســــــــي، إلعداد ملخص وتيســــــــري            يف عدد منها    أو          الرئاســــــــي، 
  .    2021            يف أوائل عام 
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 1 المرفق
 

 من إجراءات االمتثال ا          ً للقسم خامس   ا                    ً التقارير الواردة وفق  
 *       إثيوبيا

        األرجنتني
 *      إريرتيا

        إسبانيا
        أسرتاليا
 *       إسواتيين

         اإلكوادور
       أملانيا

 *         إندونيسيا

         أوروغواي
 *       إيطاليا

  *                  بابوا غينيا اجلديدة
        بنغالديش

      بوتان
       بولندا
    بريو

     توغو
  *                        اجلمهورية العربية السورية

                          مجهورية فنزويال البوليفارية
                   مجهورية مصر العربية

        الدمنارك
                              دولة بوليفيا املتعددة القوميات

 زامبيا
 *         السلفادور

         سلوفينيا
      سودان

       السويد
       سويسرا
 *    شيلي

 *        غواتيماال
      غيانا

       الفلبني
       فنلندا

         الكامريون
     كندا
     كوبا

 *          كوستا ريكا
        الكونغو

      لبنان
      ليبيا

      مالطا
    مايل

        ماليزيا
       مدغشقر

                              اململكـــــة املتحـــــدة لربيطـــــانيـــــا العظمى 
                  وإيرلندا الشمالية

        ناميبيا
        النرويج
       النيجر
 *    اهلند

 *       هندوراس
       هولندا

                        الواليات املتحدة األمريكية
        اليابان

 

                                                           
ّ                                          حد ث أحد البلدان تقريره يف الفصل األول من عام . 2018كانون األول   /ديسمرب 10تقارير وردت بعد   *  2019  
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 2 المرفق

 
 من إجراءات االمتثال ا            ً ا للقسم خامس                                   ً توليف وتحليل التقارير الواردة وفق  

 
ً  خامس اللقسم    ً  وفق ا -1 ّ                                     ً من إجراءات االمتثال، على اللجنة أن تقد م إىل اجلهاز الرئاسي لينظر فيهما توليف   3-    يستند  ا                                    

إىل التقارير اليت وردت إىل جانب حتليل يتناول أية أولويات حددها اجلهاز الرئاسي. وقد الحظت اللجنة أن اجلهاز الرئاسي 
د د بعد أية أولويات هلذا التحليل. ّ                               مل حي   ُ    

 
ً  خامس ابالقسم                                              ً ة يف التقارير اليت وردت من األطراف املتعاقدة عمال  نظرت اللجنو  -2 من إجراءات االمتثال. وتتضمن     

 يستند إىل تلك التقارير.                       ً للتقارير الواردة وحتليال   ا                    ً األقسام التالية توليف  
 
عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدة  ا      ً متعاقد   ا   ً طرف   53نظرت اللجنة يف التقارير املقدمة من و  -3

ً  خامس ابالقسم              ً الدولية، عمال    من هذا التقرير. امللحق األولمن إجراءات االمتثال، على النحو الوارد يف     
 
أمريكا الالتينية والبحر إقليم من      ً  تقرير ا  13من إقليم أوروبا و     ً  تقرير ا  13إقليم أفريقيا ومن      ً  تقرير ا  14 مشلت التقاريرو  -4

وتقريرين  ،إقليم الشرق األدىن ) من2وتقريرين ( ،من إقليم أمريكا الشمالية) 2وتقريرين ( ،آسيامن إقليم تقارير  7و ،الكارييب
 .إقليم جنوب غرب احمليط اهلادئ) من 2(
 

 التوليف - ً ال    ّ أو  
 

 )4التزامات عامة (المادة  -ألف
 
 ولوائحه التنظيمية قوانينه توافقمن املعاهدة الدولية، يتعني على كل طرف متعاقد أن يضمن  4للمادة    ً  وفق ا -5

 يف هذه املعاهدة. عليها املنصوص التزاماته مع وإجراءاته
 
قوانني أو لوائح تنظيمية أو إجراءات أو سياسات  اأن لديه) يف املائة 81(أو  ا      ً متعاقد   ا   ً طرف  وأربعون  ّ       رد  ثالثة و  -6

 ا    ً واحد   ا       ً عدا بلد   مجيعها،البلدان النامية أفادت و  أطراف متعاقدةعشرة معمول هبا لتنفيذ املعاهدة الدولية، يف حني أفادت 
 . كهذه  جراءات أو سياساتإقوانني أو لوائح تنظيمية أو  ةيأ�ا مل تضع أ منها،
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لديها قوانني أو لوائح تنظيمية أو إجراءات أو سياسات معمول هبا أفادت تقاريرها أن األطراف املتعاقدة اليت  -1الشكل 

 لتنفيذ املعاهدة الدولية (حسب العدد).
 
                                                                     ّ                            أظهرت التفاصيل اإلضافية الواردة يف التقارير أن معظم األطراف املتعاقدة ينف ذ املعاهدة إما من خالل قوانني و  -7

الزراعة  وأيف سياق التنوع البيولوجي بل تأيت ، تتناول املعاهدة وحدهاال أو من خالل سياسات، وأن غالبية هذه التدابري 
 األوسع. 

 
قوانني أو لوائح تنظيمية أو إجراءات أو سياسات  اأن لديه) يف املائة 92(أو  ا      ً متعاقد   ا   ً طرف  تسعة وأربعون أفاد و  -8

. وتندرج ذلكمن شيء  افقط أنه ال يوجد لديه ةف متعاقداطر ت أربعة أمعمول هبا تنطبق على املوارد الوراثية النباتية، وأشار 
ية األصناف النباتية ومحاوالسالمة البيولوجية هذه التدابري األخرى يف معظمها يف جماالت التنوع البيولوجي ومحاية البيئة 

 وتسويق البذور.
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جراءات هل في بلدكم أية قوانين أو لوائح تنظيمية أو إ: 1السؤال 
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اسات قوانين أو لوائح تنظيمية أو إجراءات أو سيةهل في بلدكم أي: 2السؤال 
؟أخرى تنطبق على الموارد الوراثية النباتية
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تنطبق على لديها قوانني أو لوائح تنظيمية أو إجراءات أو سياسات اليت أفادت تقاريرها أن األطراف املتعاقدة  -2الشكل 
 ملوارد الوراثية النباتية (حسب العدد).ا
 
أو اإلجراءات أو السياسات القائمة لضمان االمتثال  التنظيمية ما يتعلق بالتغيريات على القوانني أو اللوائح يف -9

الغالبية العظمى من األطراف املتعاقدة      ً (مثال   ضطر إىل إجراء تغيرياتتس اأ� ا      ً متعاقد   ا   ً طرف  مثانية وعشرون  للمعاهدة، أشار
لن  اأ� ا      ً متعاقد   ا   ً طرف  مخسة وعشرون وأشار أمريكا الالتينية والبحر الكارييب)، إفريقيا وإقليم إقليم من اليت قدمت تقارير 

. وتتعلق التغيريات يف الغالب الغالبية العظمى من األطراف املتعاقدة اليت قدمت تقارير من إقليم أوروبا)     ً (مثال   فعل ذلكت
 من املعاهدة. 3-9حبقوق املزارعني، مبا يف ذلك املادة 

 

 
 

لديها قوانني أو لوائح تنظيمية أو إجراءات أو سياسات ينبغي أن  األطراف املتعاقدة اليت أفادت تقاريرها -3الشكل 
 لتزامات املعاهدة (حسب العدد).اللضمان االمتثال متها ءموا/تعديلها

 
 صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستكشافها وجمعها  -باء

 )5وتوصيفها وتقييمها وتوثيقها (المادة 
 

        املوارد         الســــتكشــــاف   ً ًال      متكام   ا ً جً  �                           ألطراف املتعاقدة املعنية تتبىن  ا      ) أن       يف املائة    89    (أو        ً تقريرًا             ســــبعة وأربعون       أفاد  -  10
ــــــــــــــــــة          النباتية          الوراثية                          ملوارد الوراثية النباتية    أن ا       ً تقريرًا      ومخســـــون      واحد     فاد           املســـــتدام وأ            واســـــتخدامها          وصـــــيانتها          والزراعة         لألغذيـ

                     (من البلدان النامية)      فقط                      وأفاد طرفان متعاقدان                       األطراف املتعاقدة املعنية        بلدان  يف   ت   رد  ُ وجُ   ت   ســــــح    ُ قد مُ                  لألغذية والزراعة
                                     الصــــــون يف املوائل الطبيعية وخارج املوائل        وتتضــــــمن                               . وجمموعة احملاصــــــيل واألنواع واســــــعة                أ�ما مل يفعال ذلك    هما  ي        يف تقرير 
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سات هل في بلدكم قوانين أو لوائح تنظيمية أو إجراءات أو سيا: 3السؤال 
عليها المواءمة  لضمان االمتثال لاللتزامات المنصوص/تحتاج إلى التعديل

في المعاهدة؟
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   ة   رد ا                                  وأشـــــــــارت عدة تقارير إىل املعلومات الو                     تفصـــــــــيلية يف تقاريرها      قوائم        مبعظمها        تعاقدة   امل     طراف   األ   ت    أدرج    وقد           الطبيعية، 
ّ    املقّدمة            يف التقارير    .                         خطة العمل العاملية الثانية         عن تنفيذ    

 

 
 

 لألغذيـة النباتية الوراثية املوارد الستكشاف       ً متكامال   ا  ً �ج  تتبىن  ااألطراف املتعاقدة اليت أفادت تقاريرها أ� - 4الشكل 
 املستدام (حسب العدد). واستخدامها وصو�ا والزراعة

 

 
 

  والزراعة لألغذيـة النباتية الوراثية املواردسح وجرد قامت مباألطراف املتعاقدة اليت أفادت تقاريرها أ�ا  -5الشكل 
 (حسب العدد).
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كشاف هل جرى في بلدكم العمل على اعتماد نهج متكامل الست: 4السؤال 
مستدام؟الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وصونها واستخدامها ال
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الزراعة في هل ُمسحت أو ُجردت الموارد الوراثية النباتية لألغذية و : 5السؤال 
بلدكم؟
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 توأفاد، هتديدات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيف أراضيها أن هناك  ا      ً متعاقد   ا                     ً أفاد سبعة وأربعون طرف  و  -11
. تهديداتمن هذه ال                 ٌ ليس يف أراضيها أي  أنه )     ٍ سواء                                      ٍّ (من البلدان النامية واملتقدمة على حد  فقط ة ف متعاقداطر أستة 

 صانعياألمراض وتغري املناخ واجلفاف واالفتقار إىل االستخدام واحلاجة إىل توعية  ا                            ً تشمل التهديدات اليت ذكرت مرار  و 
 والقدرات  دد احملدود من املوظفني املؤهلنيالقرار واملزارعني والتغريات يف خطط إدارة األراضي، ونقص التمويل، والع

 املتقادمة. الفنية
 

 
 

 (حسب العدد). والزراعة لألغذيـة النباتية الوراثية أي هتديد للمواردتقاريرها وردت األطراف املتعاقدة اليت أ -6ل الشك
 

املهددة مجع املوارد الوراثية النباتية قامت بالعمل على  اأ� األقاليم) مجيع (من ا      ً متعاقد   ا                      ً أفاد مثانية وأربعون طرف   -12
عمليات معظم التقارير البحوث و ذكر الصلة املرتبطة بتلك املوارد. و أو ذات االستخدام احملتمل ومجع املعلومات ذات باخلطر 
 رتكيز خاص على األصناف التقليدية أو مشاريع التنمية.بخارج املواقع الطبيعية، اجلمع 
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ة والزراعة هل ُحّدد أي خطر يهدد الموارد الوراثية النباتية لألغذي: 6السؤال 
في بلدكم؟
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 والزراعة لألغذيـة النباتية الوراثية ملواردامجع قامت بالعمل على  اأ�تقاريرها األطراف املتعاقدة اليت أفادت  -7الشكل 
 (حسب العدد).املهددة باخلطر 

 
إدارة يف واجملتمعات احمللية  نيجهود املزارعت أو دعمت عزز  اأ�ريرها اتقيف  ا      ً متعاقد   ا   ً طرف  اثنان وأربعون أشار و  -13

مثل من وصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزرعة، مبا يف ذلك من خالل برامج تنمية ريفية وأنشطة تدريب، 
 األطراف مجيع وأفاد حلقات العمل لبناء القدرات والدعم املايل ودعم تسجيل األصناف يف سجالت األصناف النباتية.

ال ميكن فعلت ذلك، بينما جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف تقاريرها أ�ا يب وإقليم من اإلقليم األورو املتعاقدة 
 .األخرىاألقاليم يف معظم اجتاه ذي شأن يف هذا اخلصوص حتديد أي 
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اتية هل جرى العمل في بلدكم على جمع الموارد الوراثية النب: 7السؤال 
ية المهددة والمعلومات ذات الصلة المرتبطة بتلك الموارد الوراثية النبات

بالخطر أو الممكنة االستخدام؟
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مجتمعات هل تحظى في بلدكم الجهود التي يبذلها المزارعون وال: 8السؤال 
جيع أو الدعم؟ المحلية إلدارة وصون الموارد الوراثية النباتية في المزارع بالتش
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ّ   أفادت تقاريرها أ�ا تشج ع  األطراف املتعاقدة اليت -8الشكل  يف إدارة وصون دعم جهود املزارعني واجملتمعات احمللية تأو                      
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزرعة (حسب العدد).

 
                                           الصـــــــــــــون يف املواقع الطبيعية ألقارب احملاصـــــــــــــيل الربية        تعزيز          تعمل على   ا  أ�   ا      ً متعاقدً    ا   ً طرفً     ون   ثالث      مخســـــــــــــة و      أفاد   و   - 4 1

                                               تدابري لتعزيز الصـــــــــــــون يف املواقع الطبيعية ويف املناطق    ا      ً متعاقدً    ا   ً طرفً                   اختذ ثالثة وأربعون    كما                                والنباتات الربية إلنتاج األغذية،  
                                                                    تدابري لدعم جهود الســــكان األصــــليني واجملتمعات احمللية، وال ســــيما التوعية بأمهية    ا      ً متعاقدً    ا   ً طرفً           أربعة عشــــر             احملمية، واختذ 

     تخذ  ت  مل    ا  أ�                     ٍّ    ٍ  ملتقدمة النمو على حدٍّ ســـــــواٍء،                       ، من البلدان النامية وا ا      ً متعاقدً    ا             ً مثانية عشـــــــر طرفً                           أقارب احملاصـــــــيل الربية. وأفاد 
                         أية تدابري من هذا القبيل.

 

 
 

الصون يف املواقع الطبيعية ألقارب احملاصيل الربية  تعزيز تعمل علىأفادت تقاريرها أ�ا  األطراف املتعاقدة اليت -9الشكل 
 والنباتات الربية إلنتاج األغذية (حسب العدد).

 
يف تقاريرها أن هناك يف أراضيها جمموعات خارج ) يف املائة 96أو  51( ا     ً تقريب   مجيعها املتعاقدةاألطراف أفادت  -15

ّ                                                املواقع الطبيعية، وتضمنت الغالبية العظمى من التقارير قوائم مفص لة باجملموعات خارج املواقع الطبيعية، وتشمل معظمها                                                              
      ّ                        نظام فع ال ومستدام لصون املوارد تطوير تعمل على املعنية أن األطراف املتعاقدة       ً تقرير اذكر ستة وأربعون و  .اإلضافاتأعداد 

من خالل الربامج الوطنية أو اإلقليمية، وأنه جرى رصد  ا                                                                 ً الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املواقع الطبيعية، وذلك أساس  
 لألغذية والزراعة خارج املواقع الطبيعية ودرجة تنوعها وسالمتها الوراثية. صون استدامة جمموعات املوارد الوراثية النباتية

 

0

10

20

30

40

50

60

عدد الردود نعم ال

ة هل جرى في بلدكم تشجيع الصون في المواقع الطبيعي: 9السؤال 
اج األغذية؟في ما يتعلق بأقارب المحاصيل البرية والنباتات البرية إلنت



IT/GB-8/19/13 14 

 

 
 

لديها جمموعات من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج أفادت تقاريرها أن األطراف املتعاقدة اليت  -10الشكل 
 املواقع الطبيعية (حسب العدد).

 

 
 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صون  تعمل علىأفادت تقاريرها أ�ا األطراف املتعاقدة اليت  -11الشكل 
 .املواقع الطبيعيةخارج 
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                لألغذية والزراعة                                  جمموعات املوارد الوراثية النباتية    منو       قابلية      ترصـــد                    أفادت تقاريرها أ�ا                      األطراف املتعاقدة اليت   -  12      الشـــكل 
                                                   خارج املواقع الطبيعية وسالمتها الوراثية (حسب العدد).

 
                               مع أطراف متعاقدة أخرى على صــــــــــــــون    ت     تعاون   ا  أ�   ا         يف تقاريره   ا      ً متعاقدً    ا   ً طرفً             ســــــــــــــتة وأربعون        ، أشــــــــــــــار  ا   ً أخريً   - 6 1

                  ومن ناحية االجتاهات                                                          تقييم أو توثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.    و أ      توصـــــــــــيف    و أ   مجع    و أ        اســـــــــــتكشـــــــــــاف    و أ
                                                                                             مجيع األطراف املتعاقدة من إقليم الشـــرق األدىن ومن إقليم أمريكا الشـــمالية والغالبية العظمى من األطراف       أشـــار         اإلقليمية 

                               تعاونت مع أطراف متعاقدة أخرى.    �ا  أ                         وإقليم أوروبا يف تقاريرها          إفريقيا                  املتعاقدة من إقليم 
 

 
 

       املادتني                            مع أطراف متعاقدة أخرى بشـــأن    ا         ً أو إقليميً    ا                               ً أفادت تقاريرها أ�ا تتعاون ثنائيً                      األطراف املتعاقدة اليت   - 3 1      الشـــكل 
             (حسب العدد).   6 و   5
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هل جرى في بلدكم رصد المحافظة على قابلية مجموعات: 12السؤال 
ية للنمو ودرجة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج مواقعها الطبيع

تنوعها وسالمتها الوراثية؟
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هل تعاون بلدكم مع أطراف متعاقدة أخرى، من خالل قنوات: 13السؤال 
م وتوثيق موارد ثنائية أو إقليمية، في صون واستكشاف وجمع وتوصيف وتقيي

وراثية نباتية لألغذية والزراعة؟
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 )6االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (المادة  -جيم
 

                                        ســياســات أو تدابري قانونية لتعزيز االســتخدام        املعنية                             أن هناك لدى األطراف املتعاقدة        ً تقريرًا            أربعة ومخســون      أشــار   - 7 1
       تنتهج   ا  أ�   ا      ً متعاقدً    ا   ً طرفً            ســـــــــتة وثالثون                            ما يتعلق هبذه التدابري، أفاد                                                        املســـــــــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ويف

ّ   شّجع                      سياسات زراعية عادلة ت          واملوارد         الزراعي           البيولوجي        للتنوع         املستدام          االستخدام      تعزز                           وضع وصون نظم زراعية متنوعة  
                                                             أ�ا وطدت البحوث اليت تعزز وتصــــــــــــــون التنوع البيولوجي من خالل تعظيم    ا      ً متعاقدً    ا   ً طرفً        أربعون       وأفاد    ؛     األخرى          الطبيعية
       تربية              أ�ا تشــــــــجع جهود    ا      ً متعاقدً    ا   ً طرفً        وثالثون      مخســــــــة                     ملصــــــــلحة املزارعني. وأفاد     ها   بين    ما    ويف       احملاصــــــــيل           النوعي يف        التباين 

                                                                                                       النباتات اليت تعزز، مبشــاركة املزارعني، القدرة على اســتنباط أصــناف متكيفة بصــورة حمددة مع خمتلف الظروف االجتماعية 
                                                   واالقتصادية واإليكولوجية، مبا يف ذلك يف املناطق اهلامشية.

 
بتوسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل وزيادة نطاق أ�ا قامت  ا      ً متعاقد   ا   ً طرف   مثانية وثالثونباإلضافة إىل ذلك، أفاد و  -18

ّ            االستخدام املوس ع للمحاصيل أ�ا تعمل على  ا      ً متعاقد   ا   ً طرف  ستة وثالثون التنوع الوراثي املتاح للمزارعني. وأفاد  واألصناف             
تدعم التوسع يف استخدام تنوع أ�ا  ا      ً متعاقد   ا ً ف  طر مثانية وعشرون . وأفاد ا      ً فة حملي       ّ واملكي   احملليةقليلة االستخدام الواألنواع 

النباتات  تربيةاملزرعة، وإقامة صالت قوية مع  يفاألصناف واألنواع يف إدارة احملاصيل وكذلك صو�ا واستخدامها املستدام 
ّ             عد ل اسرتاتيجياتتستعرض و تأ�ا  ا      ً متعاقد   ا   ً طرف  ثالثة وثالثون  والتنمية الزراعية. وأفاد  ةتعلقاملتنظيمية اللوائح الو  رتبيةال  

 باإلفراج عن األصناف وتوزيع البذور.
 

 
 

                                            تدابري قانونية تعزز االســتخدام املســتدام للموارد   و                                                    األطراف املتعاقدة اليت أفادت تقاريرها أن لديها ســياســات    -  14      الشــكل 
                      والزراعة (حسب العدد).                         الوراثية النباتية لألغذية 
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قانونية هل ُوضعت في بلدكم أية سياسة أو اتخذت أي تدابير: 14السؤال 
والزراعة؟لتوطيد االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية
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 )7الدولي (المادة  والتعاونالوطنية  االلتزامات -دال
 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستكشافها ومجعها  صونأن يف تقاريرها  ا      ً متعاقد   ا   ً طرف  ثالثة وأربعون أشار  -19
ت مجيعها يف سياساهتا وبراجمها للتنمية الزراعية والريفية. وأفادُ      أ درجت د قوتوصيفها وتقييمها وتوثيقها واستخدامها املستدام 

 قم بذلك.تأطراف متعاقدة أ�ا مل عشرة 
 

 
 

                                                    املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســتكشــافها      صــون                                            األطراف املتعاقدة اليت أفادت تقاريرها أن أنشــطة    -  15      الشــكل 
                                                         يف سياساهتا وبراجمها للتنمية الزراعية والريفية (حسب العدد).  ُ     أُدرجت      ومجعها 

 
 مع أطراف متعاقدة أخرى، من خالل قنوات ثنائية أو إقليمية،  تتعاون اأ� ا      ً متعاقد   ا   ً طرف  ثالثة وأربعون أفاد  -20

أن هدف هذا التعاون  ا      ً متعاقد   ا   ً طرف  ثالثون على صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام. وأفاد 
كان تعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف جمال صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

ة الرامية إىل تشجيع تعزيز األنشطة الدوليأن اهلدف كان  ا      ً متعاقد   ا   ً طرف  ثالثة وثالثون والزراعة واستخدامها املستدام. وأفاد 
 النباتات وإكثار البذور وتقاسم تربيةصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقييمها وتوثيقها وتعزيز مادهتا الوراثية و 

للنظام املتعدد األطراف للحصول    ً  وفق اواملعلومات والتكنولوجيا املالئمة، هي  وإتاحة فرص احلصول عليها وتبادهلاهذه املوارد 
 على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها مبوجب املعاهدة.
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عة هل ُأدرج صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزرا: 15السؤال 
امها المستدام واستكشافها وجمعها وتوصيفها وتقييمها وتوثيقها واستخد

؟والريفيةفي صلب سياسات بلدكم وبرامجه المتعلقة بالتنمية الزراعية
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     صــــــــــــون  يف    ا         ً أو إقليميً    ا                                                                         ً األطراف املتعاقدة اليت أفادت تقاريرها أ�ا تعاونت مع أطراف متعاقدة أخرى ثنائيً    -  16      الشــــــــــــكل 
                                                                         املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام (حسب العدد).

 
 )8المساعدة الفنية (المادة  -هاء

 
                     تقدمي املســــــــــاعدة الفنية           عملت على   ا                                      (ثلثاها بلدان متقدمة النمو متعاقدة) أ�   ا      ً متعاقدً    ا   ً طرفً          تســــــــــعة عشــــــــــر       أفاد  -  21

   ا      ً متعاقدً    ا   ً طرفً              ثالثة وأربعون       وأفاد   .                                       مبرحلة انتقالية، هبدف تيســــــــــــــري تنفيذ املعاهدة                                   إىل بلدان نامية وبلدان متر اقتصــــــــــــــاداهتا 
                                                                          أ�ا مل تدعم تقدمي مثل هذه املســاعدة الفنية إىل بلدان نامية أخرى أو إىل بلدان متر                               مجيع البلدان النامية املتعاقدة)    ا     ً (عمليً 

    13   ل                                                     املتعاقدة من البلدان املتقدمة النمو إىل ردودها على الســـــــــــؤا              أغلبية األطراف       أشـــــــــــارت   و   .                         اقتصـــــــــــاداهتا مبرحلة انتقالية
   ).          من املعاهدة   7              املتعلق باملادة  (    16        السؤال    أو  )           من املعاهدة   5              املتعلق باملادة  (
 

أ�ا تلقت ) اليت رفعت تقارير (غالبية البلدان النامية املتعاقدة ا      ً متعاقد   ا   ً طرف  ثالثة وعشرون  لذلك، أفاد ا   ً تبع  و  -22
اليت رفعت البلدان املتقدمة النمو  مجيع (مبا يف ذلك ا      ً متعاقد   ا   ً طرف  ثالثون  مساعدة فنية هبدف تيسري تنفيذ املعاهدة وأفاد

 .أ�ا مل تتلق مثل هذه املساعدة )تقارير
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هل تعاون بلدكم مع أطراف متعاقدة أخرى، من خالل قنوات: 16السؤال 
والزراعة ثنائية أو إقليمية، في صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية

واستخدامها المستدام؟
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               تنفيذ املعاهدة  ل   ا                        ً تقدمي املســـــــــــــاعدة الفنية تيســـــــــــــريً           عملت على                                       األطراف املتعاقدة اليت أفادت تقاريرها أ�ا    -  17      الشـــــــــــــكل 
             (حسب العدد).

 

 
 

                           تنفيذ املعاهدة (حسب العدد).    هبدف                                            ّ              األطراف املتعاقدة اليت أفادت تقاريرها أ�ا تلّقت مساعدة فنية   -  18      الشكل 
 

 )9(المادة  حقوق المزارعين -واو
 

     دابري  ت         أ�ا اختذت   ،     ٍ ســـــــــــــواءٍ     ٍّ حدٍّ                  تقدمة النمو على  امل      بلدان   ال        نامية و   ال      بلدان      من ال  ،  ا      ً متعاقدً    ا   ً طرفً              مثانية وثالثون       أفاد  -  23
                                               تعلق باالعرتاف باملســــامهة اهلائلة اليت قدمتها وال تزال  ت   ا    ً تدبريً       عشــــرون       بعة و  ســــ   ا                                   ً حلماية وتعزيز حقوق املزارعني، وهي حتديدً 

                                                                                                    تقدمها واليت ســـــتواصـــــل تقدميها اجملتمعات احمللية واألصـــــلية واملزارعون احملليون واألصـــــليون من خمتلف أقاليم العامل لصـــــون 

0

10

20

30

40

50

60

عدد الردود نعم ال

نامية هل عمل بلدكم على دعم تقديم مساعدة فنية إلى بلدان: 17السؤال 
يذ المعاهدة؟ي مرحلة انتقالية بهدف تيسير تنففوبلدان تمر اقتصاداتها 
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لمعاهدة؟هل تلقى بلدكم مساعدة فنية بهدف تيسير تنفيذ ا: 18السؤال 
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                                    ذات الصــــــــــــــلة باملوارد الوراثية النباتية                             تعلق حبماية املعارف التقليدية  ت   ا    ً تدبريً             واحد وثالثون                                      املوارد الوراثية النباتية وتنميتها؛ و 
                                                                 باحلق يف املشـــاركة املتكافئة يف تقاســـم املنافع الناشـــئة عن اســـتخدام املوارد       تتعلق    ا    ً تدبريً             ســـبعة وعشـــرون                    لألغذية والزراعة؛ و 

                ى الصـــعيد الوطين،                                   باحلق يف املشـــاركة يف اختاذ القرارات، عل      تتعلق    ا    ً تدبريً        وعشـــرون                                          الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ وســـبعة 
       تتعلق    ا    ً تدبريً       ثالثون                                                                     بصـــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـــــــتخدامها املســـــــــتدام؛ و        املتصـــــــــلة             بشـــــــــأن املســـــــــائل 

  .      املزرعة   يف        املدخرة        اإلكثار      مواد /      البذور      وبيع        وتبادل          واستخدام       ادخار   يف   ن  و     زارع         ميتلكها امل          بأية حقوق 

 
ّ                     ً قد م معظم التقارير مزيد  و  -24 ّ  (وقد ممن التفاصيل  ا  ّ            معلومات موس عة وشاملة)  هابعض     التدابري املتخذة، وال سيما  عن          
 .عن تشريعات البذور وقوانني محاية األصناف النباتية            ً القرار، فضال  صنع يتعلق مبشاركة املزارعني يف  ما يف
 

 تخذ أية تدابري تمل  اأ�                                         ٍّ     ٍ من البلدان النامية واملتقدمة النمو على حد  سواء   ا      ً متعاقد   ا   ً طرف  مخسة عشر أفاد و  -25
 من هذا القبيل.

 

 
 

                                                                                         األطراف املتعاقدة اليت أفادت تقاريرها أ�ا اختذت تدابري حلماية وتعزيز حقوق املزارعني (حسب العدد).   -  19      الشكل 
  

0

10

20

30

40

50

60

عدد الردود نعم ال

في بلدكم طبًقا للقانون الوطني، وحسب االقتضاء، هل اُتِخَذت: 19السؤال 
أية تدابير لحماية حقوق المزارعين وتعزيزها؟ 
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 )13إلى  10 من المواد( وتقاسم منافعهالنظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد ا -زاي
 
 التغطية )(أ
 

 
 

                                 املتعلق باإلبالغ عن املواد يف النظام     20                                     ئوية ردود األطراف املتعاقدة على الســــــــــــــؤال   امل    نســــــــــــــب   ال   ب   ّ يبّني    -  20      الشــــــــــــــكل 
              املتعدد األطراف

 
يف النظام املتعدد األطراف  تمشل اأ�تشري  ا      ً متعاقد   ا     ً ن طرف  يما يصل إىل واحد وعشر  حتليل الردود أنتبني من  -26

من املعاهدة الدولية اخلاضعة إلدارهتا ومراقبتها واملوجودة  األول مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق
درج تمل  اأ� ا      ً متعاقد   ا              ً  أربعة عشر طرف  ريشبينما ي، ا                      ً أن توفر املواد كان جزئي   ا      ً متعاقد   ا           ً ستة عشر طرف   ويشري .يف اجملال العام

أ�ا أدرجت قد أبلغت من األطراف املتعاقدة  يف املائة 72ما يصل إىل يكون اجملموع، يف و . النظام املتعدد األطرافيف مواد 
 املعاهدة الدولية. يف امللحق األول من الواردة واد امل ا      ً أو كلي   ا    ً جزئي  

 
 واسعة من الردود الواردة من بلدان متقدمة النمو وبلدان نامية يف التعليقات على اإلدراج اجلزئي، جند جمموعةو  -27

ّ        كما ط لب، قد م بعض األطراف املتعاقدة معلومات عن مدى اإلدراج وعد د معظمهو .     ٍ سواء         ٍّ على حد                                                  ّ أسباب عدم  ا     ُ     
 :امللحق األولاستكمال إدراج مجيع مواد 

 
 ، هناك قوانني أو مراسيم جديدة                  ً الصعيد الوطين، مثال  ال تزال هناك حاجة إىل تدابري قانونية وتنظيمية على  )أ(

قيد التطوير، أو أن الئحة تنظيمية جديدة تتعلق باملعاهدة الدولية مل تنفذ بعد، أو أن تأكيد الوضع القانوين 
 ا.  ً ق                                  ّ لبعض اجملموعات أو املواد ال يزال معل  

 تعلقة باملواد؛األساسية املعلومات املتسجيل أو ومات المعلاالفتقار إىل  )ب(

كّلها
41%

جزء منها
31%

ال شيء
28%

درجة مهل أدرج بلدكم جميع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ال: 20السؤال 
جال العام ي المفي الملحق األول للمعاهدة التي تخضع إلدارة ورقابة حكومتكم والتي ف
نافع؟ قاسم المعلى النحو الوارد في النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وت
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 موارد مالية حمدودة؛ )ج(

 مزيد من التشاور مع أصحاب املصلحة؛  هناك حاجة إىل )د(
 

 حد أانضم وقد . بلدان ناميةمجيعها                 ّ                       اليت تشري أ�ا مل تب لغ عن أي مواد مدرجة هي  األطراف املتعاقدةو  -28
دراية بالنظام املتعدد أكثر صبح على أن يعمل يشري أنه هو يهذه البلدان إىل املعاهدة الدولية منذ أقل من ثالث سنوات، و 

 :يف التقارير هيالواردة واألسباب األخرى . من األمانة من خالل التقرير ا       ً طلب دعم  ياألطراف وبعملية اإلبالغ و 
 

  اإلدراج؛ اإلبالغ عنكي يصبح باإلمكان أو قانون جديد لتنفيذ املعاهدة الدولية  ُ  ّ   م نق ح احلاجة إىل إطار قانوين  )أ(

 ؛ وإدراجها االفتقار إىل خطوط توجيهية قانونية كافية لتحديد املواد )ب(

افتقار إىل املوارد البشرية هناك و  لألغذية والزراعة بنك جينات أو كتالوج للموارد الوراثية النباتيةيف البلد وجد يال  )ج(
 ؛ هذا أو ذاك املتخصصة لتطوير

 موارد اقتصادية حمدودة واحلاجة إىل بناء القدرات؛  )د(
 

 ا                                                                                     ً يف بعض احلاالت، تشري األطراف املتعاقدة أ�ا بصدد وضع تشريعات وخطوط توجيهية جديدة، أو أن جهود  و  -29
كيفية عمل ما يتعلق ب دعم يفإىل و  ةوحاجة إىل بناء قدرات إضافياقتصادية زال هناك صعوبات تلكن ال و          ُ      أولية قد ب ذلت، 

 . النظام املتعدد األطراف على املستوى الوطين

 
 

 

 : نطاق تغطية النظام المتعدد األطراف11السؤال 

 جزء منها    ّ   كل ها   شيء ال  جواب ال 
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              املتعدد األطراف          يف النظام        املتوفرة                        املتعلق باإلبالغ عن املواد     20                                     يبني التوزيع اجلغرايف للردود على السؤال    -  21      الشكل 
 

القضائية،  اعن تدابري لتشجيع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني اخلاضعني لواليته ا      ً متعاقد   ا                ً يفيد مخسة عشر طرف   -30
، على إدراج تلك املوارد يف النظام املتعدد األول الذين حيتفظون مبوارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة مدرجة يف امللحق

التدابري وضع مواد للتوعية وتنظيم حلقات عمل مع جمموعات أصحاب املصلحة، وال سيما اجلامعات  وتشمل. األطراف
ها مبادرة وطنية هدفمن دعم تلقي مريب النباتات الويشري أحد األطراف املتعاقدة إىل . ومجعيات وجمموعات مريب النباتات

ّ                           أن بنك اجلينات الوطين يشج ع الشركات اخلاصة على إدراج  ويشري آخر. إدراج مواد يف النظام املتعدد األطراف احملدد هو                       
 ويفيد بلد ثالث أن املنظمات . مواد وأنه حيافظ على مواد ستتاح مبجرد انتهاء مدة محاية األصناف النباتية املعنية

اك مداوالت غري احلكومية واألشخاص الطبيعيني يدرجون املواد من خالل تقدمي تربعات إىل بنك اجلينات الوطين، وهن
من النظام املتعدد األطراف               ً يغذي التربع كال  وباملضي على هذا النحو،  .جارية إلدراج جمموعة مملوكة ملكية خاصة بأكملها

 .حتت إدارة أو مراقبة احلكومة ا                                 ً وبنك اجلينات الوطين مبواد مل تكن سابق  
 

ّ                                  يف بعض احلاالت، تقد م األطراف املتعاقدة قائمة املؤسسات، و  -31 اليت وافقت بالفعل  ،مبا يف ذلك الشركات اخلاصة               
تلقي مريب وتشري عدة أطراف متعاقدة إىل . أحكام وشروط النظام املتعدد األطراف متاحة مبوجب هاعلى جعل مواد

زيد توفر املإىل إدراج مواد يف النظام املتعدد األطراف أدى هو دد احمل هاهدفوطنية مبادرات أو أنشطة من دعم النباتات ال
 . همن املواد في

 
بالتحديد و  –أصحاب املصلحة  بديفيد عدد من األطراف املتعاقدة أنه على الرغم من املعلومات املقدمة، مل يو  -32

 �م ال يرغبون يف اإلفصاح ألفوائد مباشرة هلم أو  يف ذلكبإدراج مواد أل�م ال يرون  ا      ً اهتمام   – شركات البذور اخلاصة
وتفيد أطراف متعاقدة أخرى أنه على الرغم من بعض اجلهود اليت بذلت حىت . الوراثية النباتية اليت حيتفظون هباعن املوارد 

 .اآلن، مل يدرج أي من أصحاب املصلحة حىت اآلن مواد يف النظام املتعدد األطراف
 

 :يف هذا الصدد اتإجراءمل تتخذ تعاقدة املطراف السبب يف أن األهلذا السؤال، هناك معلومات عن و  -33
 

 . بعد وضع اإلطار القانوين لتوجيه خمتلف أصحاب املصلحة تممل ي )أ(

سوى بنك اجلينات الوطين وليست هناك جمموعات أخرى خارج اجملال أحد  مل مع املوارد الوراثية النباتيةاعتال ي )ب(
 العام؛ 

 ليس هناك أي جرد للمحتفظني باملوارد الوراثية النباتية من القطاع اخلاص، ما جيعل من الصعب احلصول  )ج(
 ضرورية؛ العلومات املعلى 

قد تتجاوز التزامات إدخال املوارد الوراثية النباتية يف النظام املتعدد األطراف قدرة األشخاص الطبيعيني واالعتباريني  )د(
 ؛مالواردة ملوارد وراثية نباتية من جمموعاهتمناولة الطلبات على 

 .االفتقار إىل املوارد املالية الالزمة هلذا النشاط )ه(
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ر على الموارد: التدابير المتخذة واستخدام االتفاق الموحد لنقل المواد )ب( ُ   َّ                                                                  الحصول الم يس            
 

 
 
      قضباين         رسم بياين   يف     22                      يبني الردود على السؤال    -  22     لشكل  ا
 

ر على املوارد الوراثية النباتية لألغذية    ت   اختذ   ا  أ�   ا      ً متعاقدً    ا   ً طرفً     41              يفيد ما جمموعه   -  34                     َّ                                      تدابري لتوفري حصـــــــــــول ميســـــــــــَّ
              وتشــــــمل التدابري   .                   من املعاهدة الدولية   4 -  12                            للشــــــروط املنصــــــوص عليها يف املادة     ً  وفًقا  ،     األول                         والزراعة املدرجة يف امللحق

                                                                                              اليت وردت يف التقارير تقدمي معلومات أو توجيهات إىل أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة املعنيني، وإدراج معلومات عن اســـــــــــتخدام 
د لنقــل املواد، وإبالغ أمــانــة املعــاهــدة  ّ                                   االتفــاق املوحــّ                                                                   لــدوليــة بــاملواد املتوفرة يف النظــام املتعــدد األطراف، وزيــادة إبراز املوارد  ا          

    -                                                                                     ة لألغـــذيـــة والزراعـــة يف كتـــالوجـــات بنـــك اجلينـــات، وإيصــــــــــــــــال املواد املتوفرة لعـــدة مواقع على اإلنرتنـــت                الوراثيـــة النبـــاتيـــ
  .                                               وإنشاء جلنة وطنية الستعراض الطلبات الواردة للمواد   -                  على مستوى اإلضافات 

 
 ولكن ثالثة منها  –، تشري عشرة أطراف متعاقدة من البلدان النامية أ�ا مل تتخذ أي تدابري ومن جهة أخرى -35

ّ                                                                         قد يس رت احلصول على املوارد مع االتفاق املوحد لنقل املواد وعلى معلومات عن جمموعاهتا.  الرئيسية هي االفتقار والعوائق     
و االفتقار إىل إطار تنظيمي متكيين. وبالتفصيل، تشري ثالثة القدرة احملدودة لعمليات بنك اجلينات أ وأإىل بنك جينات 

أطراف منها أ�ا تعمل على وضع إطار قانوين، وينظر طرف آخر يف إنشاء آلية تنسيق بني الوزارات، ويشري طرفان آخران 
بنوك اجلينات عرب ّ    ف رت     ُ قد و  رغم أن املواد الوطنية  –املعين أنه ليس لديهما بنك جينات وال موارد إلنشائه مباشرة يف البلد 

د د الدولية، ويشري طرف واحد أن خصائص املواد  ّ   مل حت   ُ  طلبات. ةآخر أنه مل ترد أيويشري   
 

ملوارد الوراثية النباتية لألغذية على ا ا   َّ ً ميس ر       ً حصوال   ت ّ   وف ر  اأ� ا      ً متعاقد   ا   ً طرف   41عالوة على ذلك، يفيد ما يصل إىل و  -36
ّ             باستخدام االتفاق املوح د لنقل املواد األول امللحق والزراعة املدرجة يف وقدم بعض هذه األطراف جمموع أرقام االتفاقات .                    

شحنات  409عن  آخرمادة، وأبلغ  140 000اتفاق موحد لنقل ما يقرب من  7 000عن أكثر من  هاحدأأبلغ ف. املربمة
وذكر . على األرقام ألن توزيع املواد ال مركزي بينما تشري أطراف أخرى أ�ا تواجه صعوبات يف احلصول، عينة 4 287لنقل 

41 10

0 10 20 30 40 50 60

نباتية لألغذية هل اتخذ بلدكم تدابير لتيسير الحصول على الموارد الوراثية ال: 22السؤال 
4-12، وفًقا للشروط المنصوص عليها في المادةالملحق األولوالزراعة المدرجة في 

من المعاهدة؟ 

نعم ال
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تلك األطراف املتعاقدة أن مقدمي اخلدمات الوطنيني يقدمون تقاريرهم إىل اجلهاز الرئاسي من خالل النظام  العديد من
ّ               امليس ر لالتفاق املوحد 1لنقل املواد،    

 .وأن األمانة ميكنها توليد األرقام بسهولة من ذلك النظام 4
 

ّ                                          ستخدم االتفاق املوح د لنقل املواد أثناء الفرتة املشمولة بالتقريرتمل  اأ� ا      ً متعاقد   ا                        ً اجملموع، أفاد اثنا عشر طرف  يف و  -37                  .
إىل االفتقار إىل الئحة  منها وتشري ثالثة أطراف. أي طلبات حىت اآلن                               َ أربعة أطراف متعاقدة أ�ا مل تتلق   تفيدبالتفصيل، و 

طرف  يفيدو . طرف متعاقد واحد أن هناك حاجة إىل زيادة الوعي بني صانعي السياسات ويفيد. ة     ّ متكيني  تنظيمية وطنية 
َ               واحد أنه مل يتلق  أي طلب حىت اآلن ويشري طرف متعاقد آخر ليس لديه بنك جينات وطين أن االفتقار إىل املوارد املالية .               

ّ             هو السبب الرئيسي لعدم استخدام االتفاق املوح د لنقل املواد                                         . 
 

 
 

 

 
 

ر     كان         ما إذا     –    عامل   لل          شــــــكل خريطة    عل     23                      يبني الردود على الســــــؤال    -  23      الشــــــكل                وارد الوراثية  مل     على ا          ّ  احلصــــــول امليســــــّ
ّ             قد ّمت باستخدام االتفاق املوّحد لنقل املواد      األول       امللحق                                   النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف                      ّ       

 

                                                           
1

ّ               النظام امليس ر لالتفاق املوحد  4  .https://mls.planttreaty.org/itt/index.php?r=site/index&lang=ar متاح على لنقل املواد،            

  نعم   ال  جواب ال 

ّ                                          : هل و ف رت إمكانية الحصول الميس ر في بلدكم على الموارد الوراثية النباتية 23السؤال                         ّ ُ      
 لألغذية والزراعة المدرجة في الملحق األول باستخدام االتفاق الموحد لنقل المواد؟

https://mls.planttreaty.org/itt/index.php?r=site/index&lang=ar%20
https://mls.planttreaty.org/itt/index.php?r=site/index&lang=ar%20
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ّ                 ً االتفاق املوح د لنقل املواد طوع   تاستخدم اأ� ا      ً متعاقد   ا                    ً أفاد واحد وعشرون طرف   -38 لتوفري احلصول على املوارد  ا          
، وحيتوي بعض التقارير على عدد االتفاقات املربمة أو عدد األول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة غري املدرجة يف امللحق

وتشري عدة أطراف متعاقدة إىل التزام سياسي إقليمي يف سياق تعاو�ا اجلاري لتيسري تبادل املوارد  العينات اليت أرسلت.
، عندما تستخدم يف البحث األولاملوارد مدرجة يف امللحق تلك الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بغض النظر عما إذا كانت 

بلدان أخرى بالفعل أدرجت وقد . صة أو ما يشاهبه من استخداماتباستثناء االستخدام كهواية خا - رتبيةالوالتدريب و 
 هذا النهج يف السياسة الوطنية كوسيلة خلفض تكاليف املعامالت واملناولة باستخدام النهج نفسه للمواد املدرجة يف امللحق

ّ             استخدمت االتفاق املوح د لنقل املواد، يشري ثلث تلك التقارير أن األطراف املتعاقدة اليت ا     ً وعموم  . وغري املدرجة فيه األول                    
 .للمواد غري املدرجة فيه على أساس طوعي ا   ً أيض  قد استخدمته  األول للمواد املدرجة يف امللحق

 
ما يتعلق بإمكانية جلوء أطراف يف اتفاقات نقل املواد إىل التقاضي يف حالة نشوء منازعات تعاقدية يف إطار  يفو  -39

املدنية لتنظيم العقود اخلاصة وأنه  اأن ذلك ممكن مبوجب قوانينه ا      ً متعاقد   ا               ً سبعة وعشرون طرف  مثل هذه االتفاقات، أفاد 
 أن التقاضي غري ممكن. ا      ً متعاقد   ا              ً أفاد عشرون طرف   ،وعلى اجلانب اآلخر. ميكن رفع دعاوى تقاضي مدنية أمام حمكمة

 
إنفاذ قرارات أن أنظمتها القانونية الوطنية تنص على  ا      ً متعاقد   ا   ً طرف   26، ذكر ما يصل إىل 26يف الرد على السؤال  -40

، تشري األطراف املتعاقدة العشرون ومن جهة أخرى. االتفاق املوحد لنقل املوادالتحكيم املتصلة باملنازعات الناشئة عن 
الحظة أن ستة بلدان مل ترد امل. وجتدر 26و 25ذاهتا أن اإلنفاذ غري ممكن. ويبني الشكل العالقة بني الردود على السؤالني 

يواجهون  مأشار بعض املسؤولني عن وضع التقارير لألمانة أ�وقد . 26مل ترد على السؤال  بلدان سبعةأن و  25على السؤال 
 للرد.الالزمة أو يف احلصول على اخلربة القانونية ين السؤالني صعوبات يف فهم هذ

 

 
 

                                                            ما يتعلق بإمكانية اللجوء إىل التقاضــــي يف النظام القانوين لألطراف    يف   6 2 و    25                       يبني الردود على الســــؤالني    -  24      الشــــكل 
                                                                                                         املتعاقدة يف حالة نشــــــــــــــوء منازعات تعاقدية يف إطار االتفاق املوحد لنقل املواد وإمكانية إنفاذ قرارات التحكيم املتصــــــــــــــلة 

ّ              باملنازعات الناشئة عن االتفاق املوّحد لنقل املواد.                                 
 

0 5 10 15 20 25 30

اللجوء إىل املقاضاة: 25السؤال 

اإلنفاذ–26السؤال 

اللجوء إىل املقاضاة: 25السؤال  اإلنفاذ–26السؤال 
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ّ  ً ميس ر    ّ        ً وف رت حصوال  أ�ا أفادت سبعة أطراف متعاقدة  -41  على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة  ا  
وال توفر أربعة أطراف . الزراعية يف حالة الكوارث الوطنية الطارئة لغرض املسامهة يف إعادة إنشاء النظم األول يف امللحق

شري ثالثة ت. و األوضاع هذهيف أنواع على املستوى الوطين ّ   س ر  ُ ي  متعاقدان أن احلصول قد من التفاصيل. ويشري طرفان  ا    ً مزيد  
على املزارعني الوطنيني املتضررين بشدة من األعاصري. ومشل  ا                                              ً كذلك أن بنوك اجلينات واملشاريع الوطنية وزعت بذور    امنه

 phaseolus جديدة من اللوبيا اخلضراء ا                                                                 ً توزيع البذور بعد حالة الطوارئ مواد مجعت من قبل يف تلك املناطق وأصناف  
vulgaris والفاصولياء اهلاللية phaseolus lunatus والذرة الشامية zea mays واألرز املزروع oryza sativa واإليبوميا 
ipomeabatata   اللفت وbrassica rapa والفجل raphanus sativus .أوصى الربنامج الوطين  ،ويف حالة واحدة

ّ                         ومع ذلك، أقر  مسؤوالن عن وضع التقارير . للزراعة األسرية يف املدن والضواحي بتوزيع حماصيل ذات دورة قصرية             
طرف متعاقد واحد تفاصيل عن توزيع                    ّ  باإلضافة إىل ذلك، يوف رو . املواد املوزعةأنه ال توجد معلومات مفصلة عن كمية 
وأفاد .       ًّ     ٍ على حد  سواء   الكوارث الطبيعية وأمراض اآلفاتاهبة جمل 2018و 2015 احلكومة ملاديت الذرة والفاصوليا يف عامي

  .توزيع بذوربنوك جينات جمتمعية ب طرف متعاقد آخر عن قيام رابطة حملية للمزارعني لديها
 

 تقاسم المنافع في النظام المتعدد األطراف )(ج

                                               معلومـات تتعلق بـاملوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغـذيـة    ت ّ   وفّر    ا  أ�ــ   ا      ً متعــاقـدً    ا   ً طرفًــ     32                        يف اجملموع، يفيــد مـا يصـــــــــــــــل إىل   -  42
   :                    عرب قنوات وموارد عدة      األول                         والزراعة املدرجة يف امللحق

 
 اإلنرتنت للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛قوائم جرد وطنية على  )أ(

 مستودعات بيانات إقليمية وعاملية؛ )ب(

 تقارير أرسلت إىل منظمة األغذية والزراعة لرصد خطة العمل العاملية الثانية وكتالوجات؛  )ج(

 ة والزراعة؛لألغذي النباتية توصيف وتقييم واستخدام املوارد الوراثية حولأطروحات دكتوراه  )د(

  مقاالت علمية وأكادميية؛ )ه(

 منشورات وجمالت وملصقات ومواقع إلكرتونية؛ )و(

 .وأنشطة تعليمية) راديو وتلفزيون وإنرتنت(إعالم  طوسائ )ز(
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 معلومات ةأي    ّ   قد وف ر الطرف املتعاقد كان إىل ما إذا   ا  ً شري  م 28يبني التوزيع اجلغرايف للردود على السؤال  -25الشكل 
 .األول عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق

 
ّ                  الوطنية، معلومات حول احلصول امليس ر على تكنولوجيات  امن خالل تقاريره ا      ً متعاقد   اُ                     ً ي قدم أربعة وعشرون طرف  و  -43                               

أنشأ بعض األطراف قد و . األول صون وتوصيف وتقييم واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق
ام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، من خالل املتعاقدة أو شارك يف جمموعات عمل قائمة على احملاصيل بشأن استخد

ومركز بلدان الشمال  وجمموعات العمل القائمة على احملاصيل التابعة له برنامج التعاون األورويب بشأن املوارد الوراثية النباتية
يشري طرف متعاقد واحد أنه يقدم الدعم من خالل تكنولوجيات استكشاف وتوصيف  ،ويف آسيا .أوروبا يفللموارد الوراثية 

 ألنواع الفصيلة الباذجنانية والقرعيات وحماصيل أخرى من خالل مشاريع حبثية تعاونية.  رتبيةوتقييم ومرحلة ما قبل ال
جتمع أنشطة نقل التكنولوجيا ويف جنوب غرب احمليط اهلادئ، يشري طرف متعاقد واحد أنه يقدم الدعم لعدة شبكات 

، تشري األطراف املتعاقدة يف أقاليم أخرى إىل دعمها شبكات إقليمية وقائمة على احملاصيل ا                  ً بناء القدرات. وأخري  أنشطة و 
 . أو مشاركتها يف مثل هذه الشبكات لتكنولوجيا وبناء القدراتامقرتنة بأنشطة نقل 

 
 أ�م على علم بشراكات يف بلدا�م متعلقة بالبحث والتطوير يف عدد منها  سؤولون عن التقاريرامليشري و  -44

 عدد عن  يف مشاريع جتارية مشرتكة تتعلق باملواد الواردة من خالل النظام املتعدد األطراف. وترد يف التقارير معلومات

  نعم   ال  جواب ال 

: هل أتاح بلدكم أية معلومات تتعلق بالموارد الوراثية النباتية لألغذية 28السؤال 
 األول؟والزراعة المدرجة في الملحق 
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املوز عن توثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك وضع قواعد بيانات لمن املبادرات الوطنية ذات الصلة 
 .احلبوب وغريها من احملاصيلن ع ا                                    ً والشعري وجوز اهلند والذرة والقمح، وأيض  

 

 
 

 

 
 

 احلصول     ّ   قد وف ر الطرف املتعاقد كان إىل ما إذا   ا  ً شري  م 29يبني التوزيع اجلغرايف للردود على السؤال  -26الشكل 
 األولعلى تكنولوجيات صون وتوصيف وتقييم واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق 

 
ّ  قد م اأ� ا      ً متعاقد   ا   ً طرف   34يف اجملموع، أفاد و  -45 وأعلنت مثانية أطراف . من تدابري بناء القدرات تأو استفاد ت 

القدرات من خالل برامج متنوعة  لتنميةعلمية بالتعاون مع أطراف أخرى، وخاصة  ا                                   ً متعاقدة من أقاليم خمتلفة أ�ا جتري حبوث  
وهناك مستويات . للتعليم والتدريب العلمي والتقين يف جمال صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

ّ        وبعضها ميو ل آليات ،خمتلفة من التفاصيل يف وصف تلك املبادرات  .ث وبناء القدرات ونقل التكنولوجياو تتعلق بالبح         
 

أفادت عدة أطراف متعاقدة أ�ا دعمت تطوير وتعزيز مرافق لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و  -46
 تقاريرها. يف 17أو  16أو  13ردودها على األسئلة إىل  ا   ً أيض   ، مشريةواستخدامها املستدام

 
تشري التقارير، دون أن تكون شاملة، إىل فرص تنمية القدرات يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي من خالل  -47

لدعم الفين. كما لللجماعة وشبكة شرق أفريقيا للموارد الوراثية النباتية لتطوير البنية التحتية  التابع مركز املوارد الوراثية النباتية 

  نعم   ال  جواب ال 

ّ                                               : هل وفر بلدكم أو يس ر الحصول على تكنولوجيات لصون الموارد الوراثية 29السؤال                     
 والزراعة المدرجة في الملحق األول وتوصيفها وتقييمها واستخدامها؟النباتية لألغذية 
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ويف جنوب غرب احمليط اهلادئ، تشري  .عدة أوروبا، تشري التقارير إىل مشاريع تعاونيةويف آسيا الوسطى وجنوب شرق 
 التقارير إىل مركز حماصيل وأشجار منطقة احمليط اهلادئ وإىل شبكة املوارد الوراثية النباتية الزراعية ملنطقة احمليط اهلادئ، 

5من بني آخرين.

5
F2  

 
العمل التابعة لربنامج التعاون األورويب بشأن  مجاعاتاألطراف املتعاقدة إىل مشاركتها يف معظم شري ييف أوروبا،  -48

لعمل على بناء القدرات يف مركز بلدان الشمال للموارد إىل ا ا   ً أيض  املوارد الوراثية النباتية. ويف هذا اإلقليم، تشري أربعة تقارير 
النباتات إلنشاء مرافق بنوك اجلينات يف بلدان  رتبيةلخالل مشاريع تشمل جامعات بلدان الشمال وشركات  منالوراثية 

 مشاريع ميوهلا االحتاد األورويب. عرب ديث العهد واجلاري احلإىل التعاون  ا   ً أيض  البلطيق. وتشري عدة أطراف متعاقدة 
 

                          ّ                               مبادرات ذات طبيعة خمتلفة سل طت الضوء عليها األطراف املتعاقدةجتدر اإلشارة، على سبيل املثال، إىل ثالث و  -49
ّ                         ينظ م مساق دراسات عليا مدته  ا    ً وطني   ا                              ً أ) يشري طرف متعاقد واحد أن مركز  (أوروبا: يف  أسابيع يتناول إدارة املوارد الوراثية  3  

ّ                النباتية وسياساهتا، مبا يف ذلك احلصول على املنافع وتقامسها يف إطار املعاهدة الدولية وأنه يشج ع مشاركة باحثني                                                                                      
ة النباتية يشري طرف متعاقد آخر إىل أثر برنامج تعزيز القدرات يف الربامج الوطنية للموارد الوراثيو ب) (نامية؛ البلدان المن 

وأدواته التحليلية اليت أتاحت تدريب باحثني من ألبانيا واألرجنتني واإلكوادور واألردن واملكسيك والنرويج والربتغال وإسبانيا 
  ساعدييشري طرف متعاقد آخر إىل "مبادرة داروين" كربنامج منح و ج) (؛  غريهم   ٍ كثر  من بني  وجنوب أفريقيا والربازيل، 

 كثري منها ببناء القدرات.يتعلق المشاريع حملية، عرب محاية التنوع البيولوجي والبيئة الطبيعية على 
 

تفيد عدة أطراف متعاقدة عن أنشطة فنية متنوعة مع منظمة األغذية والزراعة وهيئة املوارد الوراثية لألغذية و  -50
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية والصندوق العاملي لتنوع احملاصيل و اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية و والزراعة 

تفيد عدة أطراف متعاقدة أ�ا استفادت من مشاريع صندوق تقاسم املنافع  ،وعالوة على ذلك. وأمانة املعاهدة الدولية
، تشري كذلكاألعالف.  التابع للمعاهدة الدولية يف إطار دورات خمتلفة لدعم القدرات بشأن طيف واسع من احملاصيل و 

صون  حولتعاو�ا مع مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية من خالل مشاريع حبوث إىل أطراف متعاقدة 
 بناء قدرات.  امكوناهتتتضمن استخدامها و املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

                                                           
2

 .، أنظر أدناه34، السؤال 16يتعلق باملادة  ام                          ً  هذه املعلومات ذات صلة أيضا  يف  5
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تدابري بناء قدرات     ّ   قد وف ر الطرف املتعاقد كان إىل ما إذا   ا  ً شري  م 30يبني التوزيع اجلغرايف للردود على السؤال  -27الشكل 
 مثل هذه التدابري أو استفاد من األول يتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحقما  يف
 

 
 

0 10 20 30 40 50 60

تبادل املعلومات: 28السؤال 

احلصول على التكنولوجيا : 29السؤال 

بناء القدرات: 30السؤال 

تبادل املعلومات: 28السؤال  احلصول على التكنولوجيا : 29السؤال  بناء القدرات: 30السؤال 
نعم 32 24 34

ال 16 24 17

نعم ال

ما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية        ّ                             : هل وف ر بلدكم تدابير بناء قدرات في30السؤال 
 لألغذية والزراعة المدرجة في الملحق األول/أو استفاد منها؟

  نعم   ال  جواب ال 
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 ما يتعلق بتقاسم املعلومات واحلصول يف 30و 29و 28الردود على األسئلة ، على التوايل، يبني -28الشكل 
 األول الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحقعلى التكنولوجيا وبناء القدرات املتعلقة باملوارد 

 
 )14المادة (خطة العمل العالمية  -حاء

ّ                                                         شج ع تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية النباتية ت اأ�يف تقاريرها  ا      ً متعاقد   ا   ً طرف   42ُ               ي علن ما يصل إىل  -51  
وعلى الصعيد القطري، . أ�ا تقوم بذلك من خالل تعاون وطين ودويل وأفاد معظمهالألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، 

وطنية لصون التنوع البيولوجي  ا                                                                      ً أطراف متعاقدة كثرية، يف إطار هذا القسم، أن لديها اسرتاتيجيات وسياسات وخطط   أفادت
 مثانية أطراف متعاقدة فقط.  ا   ً سلب  وأنشطة مستمرة تتعلق باالستخدام املستدام. وردت 

 
ّ                النسق املوح د لرفع التقاريرمن  11يشري بعض األطراف املتعاقدة أن املعلومات املطلوبة للسؤال و  -52  على عالقة          

  7والنشاط ذي األولوية ) إدامة صون البالزما اجلرثومية خارج املوائل الطبيعية والتوسع فيه( 6بالنشاط ذي األولوية 
 .خطة العمل العامليةيف ) املدخالت املوجودة خارج املواقع الطبيعية وإكثارهاجتديد (
 

 )15مجموعات خارج مواقعها الطبيعية (المادة  -طاء
 

ّ   يس ر  اأ� ا      ً متعاقد   ا                     ً يفيد مثانية وثالثون طرف   -53 احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة  يةإمكان ت 
 لمراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية أو غريها ل األول يف امللحق

من املؤسسات الدولية اليت وقعت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية. ويف هذا السياق، تقدم عدة أطراف 
ّ                يل أو تشري إىل أن املعلومات متضمنة يف النظام امليس ر لالتفاق املوحد متعاقدة عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد أو احملاص                                             

َ                        ً تتلق  أية طلبات حىت اآلن. وأخري  مل متعاقدة أخرى على السؤال باإلجياب، لكنها تشري أ�ا  فلنقل املواد. وترد أطرا ، ا   
ا اثنا عشرذكر ي ً  طرف ا متعاقد  أ�ا مل تقدم أي مواد. وأشارت هذه األطراف املتعاقدة يف التعليقات أنه ليس لديها بنك     ً       

َ           جينات أو أ�ا مل تتلق  أي طلبات.                    
 

                                                                 للمراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث    ت ّ   وفّر    ا  أ�   ا      ً متعاقدً    ا                ً يفيد مخسة عشر طرفً   -  54
              إمكانية احلصول                                                                                                الزراعية الدولية أو غريها من املؤسسات الدولية اليت وقعت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية 

ر لالتفاق    ،    األول                                                                على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة غري املدرجة يف امللحق                                 ّ         وأن املعلومات متاحة يف النظام امليســــــــــّ
ّ                 النسق املّوحد لرفع التقارير   من     33 و    32                                                            املوحد لنقل املواد. ويبني الشكل أدناه الردود على كل من السؤالني           .   
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ّ                                                       تعلق باحلصول امليس ر على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة امل 32يبني الردود على السؤال  -29الشكل                  
 االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةللجماعة للمراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة املتاحة يف البلد  امللحق األوليف 

ّ                                       باحلصول امليس ر على املوارد الوراثية النباتية لألغذية املتعلق  33، وعلى السؤال 15لمادة ل اخلاضعة وغريها من مؤسسات           
االستشارية للبحوث للجماعة للمراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة املتاحة يف البلد  امللحق األولدرجة يف املوالزراعة غري 

 .15باملادة                      ً للمعاهدة الدولية عمال  الزراعية الدولية أو غريها من املؤسسات الدولية اليت وقعت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي 
 

 )16الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية (المادة  -ياء
 

يفيد ثالثة أرباع األطراف املتعاقدة عن أنشطة لتشجيع املؤسسات احلكومية واخلاصة وغري احلكومية ومؤسسات  -55
على هذا السؤال،  االدولية للموارد الوراثية النباتية. يف ردودهالنباتات وغريها على املشاركة يف الشبكات  تربيةالبحوث و 

حماصيل. بعدة حصول أو مبحمددة و ب) (، الفرعية أ) إقليمية أو إقليمية(تدرج األطراف املتعاقدة نوعني من الشبكات: 
عن مشاركتها يف حلقات عمل أو مشاريع ثنائية لتوثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية  ا                         ً غ بعض األطراف املتعاقدة أيض    ّ بل  يو 

  ُ  ّ                                                                            مل ي وف ر الكثري من املعلومات يف التعليقات على الردود السلبية. وجتدر اإلشارة إىل أن طرفني و النباتات.  تربيةوالزراعة أو 
أقسام يتبني من ا عضوان يف شبكة إقليمية واحدة أو أكثر، كما على هذا السؤال مه ا   ً سلب  ممن أجابوا متعاقدين على األقل 

 هما. يأخرى من تقرير 
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ويعرض باللون األخضر النسبة املئوية للبلدان اليت قامت بأنشطة لتشجيع  34يبني الردود على السؤال  -30الشكل 
وغريها على املشاركة يف الشبكات الدولية النباتات  تربيةاملؤسسات احلكومية واخلاصة وغري احلكومية ومؤسسات البحوث و 

 للموارد الوراثية النباتية
 

 )18الموارد المالية (المادة  -كاف
 

ّ  قد قد م تعلى سؤال ما إذا كان ا    ً إجياب  ستة منها بلدان نامية،  ،ا      ً متعاقد   ا    ّ                  ً ال يرد  اثنان وعشرون طرف   -56  تأو تلق ت    
 موارد مالية لتنفيذ املعاهدة الدولية من خالل قنوات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف. وتفيد عدة أطراف متعاقدة 

 ا                                                                   ً من صندوق تقاسم املنافع التابع للمعاهدة الدولية، وتفيد هذه األطراف أيض   ا     ً مباشر   ا    ً مالي   ا                           ً من بلدان نامية أ�ا تلقت دعم  
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومن منظمة للجماعة كز الدولية للبحوث الزراعية التابعة من املرا  ا             ً أ�ا تتلقى دعم  

، ومن األمانة من خالل مشاريع أو صناديق استئمان، ومن مؤسسات التقيناألغذية والزراعة من خالل مشاريع التعاون 
 ومن مرفق البيئة العاملية. حبوث من خالل متويل ثنائي، ومن الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل، 

 
من مسامهات مالية مباشرة. وتفيد عدة                                                ً هذا السؤال، يشري بعض التقارير إىل تدخالت فنية بدال   الرد علىيف و  -57

توي حينامية عن الدعم املقدم إىل مؤسسات ومشاريع لديها أنشطة على املستوى اإلقليمي. و البلدان الأطراف متعاقدة من 
ّ                                                 على معلومات مفص لة من بلدان ماحنة عن قنوات ومبالغ وأهداف التمويل.بعض التقارير                 

 
ّ                               أ�ا قد مت مسامهات لصندوق تقاسم املنافع تفيد عدة أطراف متعاقدة  أن لردودالتفصيلي لتحليل يتبني من ال -58      

األطراف أنه أنشأ آلية التابع للمعاهدة الدولية تبلغ عدة ماليني من الدوالرات. وعلى وجه اخلصوص، يفيد أحد هذه 
  ا                                                                                                ً لتوفري دخل ميكن التنبؤ به ومستدام لصندوق تقاسم املنافع على أساس سنوي. ويفيد بعض األطراف املتعاقدة أيض  

"الصندوق اخلاص  يفللميزانية اإلدارية األساسية للمعاهدة الدولية. وتشري عدة أطراف متعاقدة إىل مسامهاهتا  اعن دعمه

نعم
76%

%24ال 
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 يفيد طرف متعاقد واحد أنه يقدم منذ  ،ن النامية يف اجتماعات املعاهدة". وعالوة على ذلكلدعم مشاركة البلدا
لكافة اجملموعات خارج  ا       ً احتياطي   ا                                             ً إىل القبو الدويل للبذور، إذ يوفر هذا املرفق ختزين   ا     ً مباشر   ا  ً ني  فو  ا    ً مالي   ا   ً دعم   2008عام 

 .حول العاملاملواقع الطبيعية 
 

متعاقدة من البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية عن متويل أنشطة وطنية متعلقة بصون املوارد تفيد عدة أطراف و  -59
املوارد الوراثية النباتية  تربيةالوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، وال سيما بنوك اجلينات الوطنية وحبوث و 

 علومات عن متويل عدة مشاريع ومبادرات تتعلق بعلم اجلينوم.                     ّ                 لألغذية والزراعة. ويوف ر بعض التقارير م
 

 مالحظات عامة عن تنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -الم
 

 ا                                            ً وموارد مالية وتدابري سياساتية وقانونية، ومزيد   ا         ً يتطلب وقت  اقدة أن تطبيق املعاهدة الدولية تشري عدة أطراف متع -60
متنوعة، تنسيق وطنية واحدة أو آليات وشبكات أو شبكة تنسيق وطنية من إجراءات بناء القدرات، وتطوير أو تعزيز آلية 

أنشطة واستدامة  تنمية              ُ                                 واجملتمع املدين. ول فت االنتباه بوجه خاص إىل احلاجة إىل  رتبيةجمال الالعاملني يف وإشراك املزارعني و 
. وتقرتح عدة الزراعية للبحوث الدولية املراكزاملواضيع، رمبا بالتعاون مع يف شىت بناء القدرات على خمتلف املستويات و 

 تنفيذيف جهود الحول قضايا حمددة ملساعدة البلدان  من اخلطوط التوجيهية ا                                       ً أطراف متعاقدة أن يضع اجلهاز الرئاسي مزيد  
 ا.اليت تبذهل

 
                                 ّ                                                          ما يتعلق بالنظام املتعدد األطراف، عل قت عدة أطراف متعاقدة أن االتفاق املوحد لنقل املواد غري واضح،  يفو  -61

يصعب  ةخاصة للمستخدمني الذين ال يتحدثون إحدى اللغات الست الرمسية لألمم املتحدة، وأن بعض املصطلحات معقد
ن                                         ّ حتسني وتبسيط االتفاق املوحد لنقل املواد أن حيس  من شأن تشري هذه األطراف املتعاقدة أن و للمستخدمني.  اشرحه

وضع مذكرات  ، باإلضافة إىللغات وطنية أخرىإىل ترمجات  ، كبادرة ودية،   ُ  ّ  أن ت وف ر عالوة على ذلك، تقرتحهي، اعتماده. و 
توجيهية لكيفية إدراج املواد يف النظام املتعدد  تقرتح وضع خطوطكما ،  تفسريية وعرض أجوبة على األسئلة املتكررة

 األطراف.
 

 ، فبينما تشدد البلدان املتقدمة النمو ا                                                      ً يالحظ طرف متعاقد آخر أن مصاحل األطراف املتعاقدة متباينة جد  و  -62
املوارد واستخدامها البلدان النامية أكثر على تنفيذ حقوق املزارعني وصون تشدد ، املادة الوراثيةعلى إمكانية احلصول على 

إىل جنب مع توفري  ا                                                                                          ً املستدام والتوزيع العادل واملنصف للمنافع. ويشري هذا الطرف املتعاقد أن االمتثال ينبغي أن يسري جنب  
  الدعم الدويل للبلدان النامية، اليت هي مراكز منشأ احملاصيل.

 
الوطين، وباإلضافة إىل اإلطار القانوين، ليست هناك تشري عدة أطراف متعاقدة أنه للقيام بالتنفيذ على املستوى و -63

ّ    يس ر تيقد مبا أو اسرتاتيجية، رمبا اسرتاتيجية أو خطة تنوع بيولوجي زراعي،  توفيقيحل توصل إىل حاجة لل أهداف زاوج  
يف تقارير خمتلفة املعاهدة الدولية مع الواقع الوطين واملساعدة على احلفاظ على ختصيص املوارد لألنشطة ذات الصلة. وأشري 

 متنوعة جدا). ائعها تنسيق وطنية (طب اتن أو سلطاإىل وجود جل
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إمكانية احلصول على فرص توفري التوصيات الرئيسية ملعظم اجمليبني زيادة الوعي حول املعاهدة الدولية و  تتضمنو  -64
جناح تنفيذ املعاهدة الدولية التنظيم املبكر لضمان التوصيات من متويل إضايف وتوسيع نطاق الفرص املتاحة لبناء القدرات. و 

 .األول املعاهدة الدولية واالتفاق املوحد وقائمة احملاصيل املدرجة يف امللحقتتعلق بمعلومات فعاليات حللقات عمل و 
 

 لصون يف املزرعة اأنشطة املزيد من ملعاهدة الدولية أن تدعم اطرف متعاقد واحد أنه سيكون من اجليد  يشريو -65
املزيد من املزارعني فاملزيد يختار س دون هذا الدعمأنه  يضيف. و لألغذية والزراعة يف البلدان الغنية باملوارد الوراثية النباتية

. كافيا        ً استغالال   يؤدي إىل فقدان أو اختفاء املوارد الوراثية النباتية، ال سيما احلبوب غري املستغلةما قد  ،حماصيل نقدية
املعارف التقليدية ومعارف على للتعرف املبذولة                      ّ         لمعاهدة الدولية أن تكث ف اجلهود لويشري طرف متعاقد آخر أنه ينبغي 

 . نيتنفيذ حقوق املزارعيف عم اكعنصر د  والتقاط هذه املعارفاألجداد املتصلة حبفظ واستخدام املوارد الوراثية النباتية 
 

لتطبيق املعاهدة الدولية كأداة الذي حيتاجونه يشري بعض األطراف املتعاقدة إىل نوع التدريب الفين املتقدم و  -66
واملعلوماتية البيولوجية). وتشري  ،لتكييف املوارد الوراثية النباتية مع تغري املناخ (مثل استخدام االختيار مبساعدة الوامسات

 ع من التدريب على املستوى اإلقليمي.هذه األطراف أنه ميكن تنظيم هذا النو 
 

 التحليل -ا    ً ثاني  
 

ّ               ، ي قد م هذا التحليل يتقرير التوليفالإىل  ا      ً استناد   -67 ً  خامس اللقسم    ً  وفق ا  ُ     :من إجراءات االمتثال 3-   
 

ّ             مك نت املعلومات  )أ( ّ                                        األطراف املتعاقدة خالل الفرتة املمد دة لتقدمي التقارير اليت وافق عليها اجلهاز اليت قدمتها                                
 حتقيق زيادة ملحوظة يف عدد التقارير الواردة. وسامهت يف حتقيق هذه النتائج األنشطة التدريبية من الرئاسي 

  بتمويل من حكومة أملانيا؛ 2018اليت قامت هبا األمانة يف عام 

حالة  نعامة ع حملةللغاية لتقدمي  ان                                         ّ  لتقارير والتحليل الوارد يف التقرير املوجز قي مرفع االنسق املوحد ل استخدامو  )ب(
 ؛2018يف �اية عام كما تنفيذ املعاهدة الدولية  

الغالبية العظمى من األطراف املتعاقدة تدابري لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها  وضعتو  )ج(
ّ                     املستدام، وحيتوي معظم التقارير على معلومات مفص لة عن هذه التدابري و  مع أطراف متعاقدة أخرى عن التعاون                                            

 يف هذا اجملال؛

 ةتعلقملرتكيز على تدابري إىل ااختذت أغلبية األطراف املتعاقدة تدابري لتعزيز حقوق املزارعني، مع ميل طفيف و  )د(
 عن استخدام املوارد الوراثية النباتية. مجة بتقاسم املنافع النا ةتعلقأقل على تلك املقدر يف صنع القرار وب باملشاركة

 يف املائة من اجمليبني عن مواد مدرجة يف النظام املتعدد األطراف من خالل إبالغات  76أبلغ ما يصل إىل و  )ه(
 .امللحق األوليف  املتضمنةمجيع مواده بالفعل أو من خالل النظام العاملي للمعلومات. وأبلغ نصفهم أنه أدرج 

النظام املتعدد األطراف، وحددت  ّ                      بل غ عن أي مواد مدرجة يف تاللجنة أن بعض األطراف املتعاقدة مل  الحظتو  )و(
 ذلك كأحد اجملاالت اإلضافية للدعم وبناء القدرات.
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ّ   صول ميس ر حمن األطراف املتعاقدة تدابري لتوفري  يف املائة 80اختذ و  )ز( ملواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على ا      
هذه واستخدمت هذه األطراف االتفاق املوحد لنقل املواد لتوفري إمكانية احلصول على  امللحق األول يفاملدرجة 

األطراف اليت مل تتخذ تدابري بعد أ�ا يف طور حتسني التشريعات أو اللوائح أو اإلجراءات معظم  وأشار .املواد
امللحق الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف  لنقل املوادطلبات  ةأطراف متعاقدة أخرى أيومل تتلق الوطنية. 

 حىت اآلن أو تشري أنه ليس لديها بنوك جينات. األول

ّ   قد متو  )ح( األطراف املتعاقدة أو تلقت منافع غري نقدية من استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  غالبية  
ّ           يف النظام املتعدد األطراف. وقد م أكثر من  ما يتعلق باملواد الوراثية  من اجمليبني تدابري بناء القدرات يف يف املائة 65                          

. وقد انضم بعض األطراف املتعاقدة أو استفاد من هذه التدابري األولامللحق النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف 
لتحسني فهمها لعمليات النظام املتعدد  ا   ً فني   ا                             ً وطلبت هذه األطراف معلومات ودعم   ا                       ً إىل املعاهدة الدولية مؤخر  

 األطراف وللخيارات املتاحة هلا للتنفيذ على املستوى الوطين.

ّ  يس رتنفيذ خطة العمل العاملية. ويف اجملموع، على يف املائة من األطراف املتعاقدة  84ما يصل إىل  يعملو  )ط(   
  لجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةلملراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة حصول امنها  يف املائة 76

ملوارد الوراثية النباتية اعلى  دة الدوليةأو املؤسسات الدولية األخرى اليت وقعت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي للمعاه
موارد وراثية نباتية لألغذية على صول احلإمكانية يف املائة منها  50    ّ   ، ووف ر األول لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق

 .األول امللحق والزراعة غري مدرجة يف
ّ                                                                                                  يقد م معظم التقارير تفاصيل قيمة عن التمويل املقدم أو املتلقى لتنفيذ املعاهدة الدولية. بينما أفاد العديد و  )ي(    

من صندوق تقاسم املنافع واآلليات األخرى للمعاهدة  ا                         ّ      ً من البلدان النامية أ�ا تلق ت دعم  من األطراف املتعاقدة 
التمويل واملنظمات الفنية اليت تدعم صون املوارد الوراثية منظمات من طويلة إىل قائمة  ا   ً أيض  رير االدولية، تشري التق

مرفق البيئة العاملي، والصندوق االستئماين العاملي لتنوع احملاصيل،  ها:من بينو النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها، 
ّ            وتقد م التقارير  ري احلكومية.منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واملنظمات غبرامج و   ا   ً أيض     

 املقدمة ، املعلوماتا                            ً تنفيذ املعاهدة الدولية. وعموم  وطيدة الصلة ب خمتلفة ثنائيةوبرامج معلومات مفيدة عن آليات 
 مفيدة وميكن أن تستفيد من مزيد من التحسينات والتحديثات يف سياق االستعراض اجلاري السرتاتيجية التمويل.
  



IT/GB-8/19/13 38 

 

 3 المرفق
ّ                 النسق المو حد لرفع التقارير           

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة –التقرير القطري عن االمتثال 
 
 

  :         االتصال به       بيانات                                      اسم املوظف املسؤول عن إعداد التقارير و 
 

  :      املؤسسة
 

  :     البلد
 

  :            تاريخ التقدمي
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                 االلتزامات العامة  :  4       المادة 
 
ّ           قوانني أو لوائح تنظيمية أو إجراءات أو سياسات تُنّفذ املعاهدة؟   ة          يف بلدكم أي      توجد    هل -1  ُ                                              
 

     نعم
   ال

 
  :                                                                  تفاصيل عن هذه القوانني أو اللوائح التنظيمية أو اإلجراءات أو السياسات            ، يرجى تقدمي  "   نعم "       اجلواب        إذا كان 

 
 
 
 
 
                                                                           قوانني أو لوائح تنظيمية أو إجراءات أو ســــــــــــــياســــــــــــــات أخرى تنطبق على املوارد الوراثية    ة          يف بلدكم أي     توجد    هل  -2

          النباتية؟
 

     نعم
   ال

 
  :                                                                              ، يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه القوانني أو اللوائح التنظيمية أو اإلجراءات أو السياسات "   نعم "       اجلواب        إذا كان 

 
 
 
 
 6     واءمة          التعديل/امل        حتتاج إىل                                                      يف بلدكم قوانني أو لوائح تنظيمية أو إجراءات أو ســــــــــياســــــــــات     توجد    هل -3

      لضــــــــــمان   3
                                          االمتثال لاللتزامات املنصوص عليها يف املعاهدة؟

 
     نعم
   ال

 
  :                         أي خطط إلجراء تلك التعديالت   عن                   عن هذه التعديالت و                    ، يرجى تقدمي تفاصيل  "   نعم "       اجلواب        إذا كان 

 
 

                                                                                       الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستكشافها وجمعها وتوصيفها وتقييمها وتوثيقها     صون  :  5       المادة 
 

                                                           
3

ّ      عد ل أو                                                         ُ ألغراض هذا التقرير، جيوز للطرف املتعاقد أن خيتار أي مصطلح (م    6   .ما يتعلق بنظمه القانونية              ً  ) يكون مناسبا  يفُ     م واءم 
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        املســـتدام                                                                                           هل مت الرتويج لنهج متكامل الســـتكشـــاف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وصـــو�ا واســـتخدامها  -4
  ؟       يف بلدكم

 
     نعم
   ال

 
  ؟                                                                    هل خضعت املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للمسح واجلرد يف بلدكم -5
 

     نعم
   ال

 
                                                         مـــا مت التوصــــــــــــــــل إليـــه من نتـــائج، وحتـــديـــد األنواع واألنواع الفرعيـــة                              بكم "نعم"، يرجى تقـــدمي تفـــاصــــــــــــــيـــل ع           إذا كـــان جوا

  :                         يف ذلك تلك احملتمل استخدامها                 و/أو األصناف، مبا
 
 
 
 
 

 :                   "ال"، يرجى اإلشارة إىل       اجلواب        إذا كان 
  ؛                                   أية صعوبات متت مصادفتها يف مسح أو جرد

 ؛أية خطط عمل ملسح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وجردها
                                                     أهم املوارد الوراثية النباتية اليت ينبغي مسحها وجردها:

 
 
 
 
   ؟                                                           املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل هتديدات يف بلدكم         هل تتعرض  -6
 

     نعم
   ال

 
  :                ، يرجى اإلشارة إىل "   نعم "      اجلواب         إذا كان 

   ؛                                                 واألنواع الفرعية و/أو األصناف املعرضة هلذه التهديدات       األنواع 

  ؛         التهديدات    هذه   )      أسباب (      مصادر 

                  أو القضاء عليها؛            التهديدات                      خطوات اختذت لتقليل هذه    ة  أي
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  ؛                                      صعوبات جرت مصادفتها يف تنفيذ هذه اخلطوات   ة  أي
 
 
 
 
                                                املعرضــــة للتهديد أو ذات االســــتخدام احملتمل، واملعلومات                                                    هل مت الرتويج يف بلدكم جملموعة املوارد الوراثية النباتية  -7

  ؟                             ذات الصلة املرتبطة بتلك املوارد
 

     نعم
   ال

 
                                             "نعم"، يرجى تقدمي التفاصيل عن التدابري املتخذة:       اجلواب        إذا كان 

 
         بالتشـــجيع      رعة                                                                                         هل حتظى اجلهود اليت يبذهلا املزارعون واجملتمعات احمللية إلدارة وصـــون املوارد الوراثية النباتية يف املز  -8

                  أو الدعم يف بلدكم؟
 

     نعم
   ال

 
  :                                    ، يرجى تقدمي تفاصيل عن التدابري املتخذة "   نعم "       اجلواب        إذا كان 

 
 
 
 
                                                                                              هل مت تعزيز الصون يف املواقع الطبيعية ألقارب احملاصيل الربية والنباتات الربية إلنتاج األغذية يف بلدكم؟ -9
 

     نعم
   ال

 
    :      من أجل        قد اختذت           أية تدابري      كانت                               "نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا         اجلواب        إذا كان 

 
                                               تشجيع الصون يف املواقع الطبيعية يف املناطق احملمية؛  
  .                              دعم جهود اجملتمعات األصلية واحمللية 

 
  :  ها                     ، يرجى تقدمي تفاصيل عن       قد اختذت                     تدابري من هذا القبيل         إذا كانت 
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 بلدكم جمموعات للموارد الوراثية النباتية خارج مواقعها الطبيعية؟  يفهل توجد  -10
 

     نعم
   ال

 
  :       مكوناهتا    وعن              هذه اجملموعات      صاحب                            "نعم"، يرجى تقدمي معلومات عن        اجلواب        إذا كان 

 
 
 
 

                                                     لصون املوارد الوراثية النباتية خارج مواقعها الطبيعية؟  ومستدام                                     هل جرى يف بلدكم تعزيز إنشاء نظام فعال  -11
 

     نعم
   ال

 
      تدابري    ة                                      الصــــــــــون خارج املواقع الطبيعية، وال ســــــــــيما أي        لتفعيل                                     "نعم"، يرجى اإلشــــــــــارة إىل التدابري املتخذة        اجلواب        إذا كان 

   :                      التكنولوجيات هلذا الغرض     ونقل             اختذت لتطوير 
 
 
 
 

             خارج مواقعها                                                                                      هل جرى يف بلدكم رصــــــــــــــد احملافظة على قابلية جمموعات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -12
                  وسالمتها الوراثية؟        تنوعها      ودرجة                   للبقاء واالستمرار         الطبيعية 

 
     نعم
   ال

 
ّ                          "نعم"، يرجى تقدمي تفاصيل عن أهم النتائج اليت توّصلت إليها أنشطة الرصد هذه:       اجلواب        إذا كان                                                

 
 
 
 

                                                                                         هل تعاون بلدكم مع أطراف متعاقدة أخرى، من خالل قنوات ثنائية أو إقليمية، يف صـــــون واســـــتكشـــــاف ومجع  -13
                                                          وتوصيف وتقييم وتوثيق موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة؟

 
     نعم
   ال
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         باإلضــــــــــافة                حيثما كان ذلك (                                                               "نعم"، يرجى اإلشــــــــــارة إىل األطراف املتعاقدة األخرى اليت مت التعاون معها        اجلواب        إذا كان 

           إىل تفاصـــــــــــــيل        اإلشـــــــــــــارة                                  آليات املعاهدة األخرى)، وحيث أمكن،        من خالل                                    إىل التعاون من خالل اجلهاز الرئاســـــــــــــي أو 
                     أية مشاريع ذات صلة: 

 
 
 
 

                                          للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                  االستخدام المستدام   :  6       المادة 
 

 7                                                هل توجد يف بلدكم أي تدابري للســـــياســـــات وتدابري قانونية -14
                                                  لتوطيد االســـــتخدام املســـــتدام للموارد الوراثية النباتية  4

  ؟               لألغذية والزراعة
 

     نعم
   ال

 
        ما يلي:     تشمل                   التدابري القانونية    أو    سة  ا                 إذا كانت هذه السي                         "نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما        اجلواب        إذا كان 

 
                                                         نظم زراعية متنوعة تعزز االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي     صون   و     وضع       توطد                    سياسات زراعية عادلة         انتهاج 

                                الزراعي واملوارد الطبيعية األخرى؛

          يف احملـــــــاصــــــــــــــيـــــــل                      تعظيم التبـــــــاين النوعي         من خالل                                             تقويـــــــة البحوث اليت تعزز وتصــــــــــــــون التنوع البيولوجي  
                            ما بني احملاصيل ملصلحة املزارعني؛   يف  و 

          مع الظروف    ا                ً أصناف تتكيف خصيصً        تربية                                   مبشاركة املزارعني اليت تعزز القدرة على                تربية النباتات      جهود       تشجيع  
                             ، مبا يف ذلك يف املناطق اهلامشية؛           واإليكولوجية                     االجتماعية واالقتصادية 

                                                                           توسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل وزيادة نطاق التنوع الوراثي املتاح للمزارعني؛ 

           غري املســـــــتغلة                                                                       لتوســـــــع يف اســـــــتخدام احملاصـــــــيل واألصـــــــناف احمللية واملتكيفة مع الظروف احمللية واألنواع  ل        الرتويج 
  ؛  يا   كاف          ً استغالًال 

        املزرعة،    يف                                                                                 دعم التوســـع يف اســـتخدام تنوع األصـــناف واألنواع يف إدارة احملاصـــيل وصـــو�ا واســـتخدامها املســـتدام  
                             النباتات والتنمية الزراعية؛        تربية   مع                   وإقامة روابط قوية 

                           إطالق األصناف وتوزيع البذور.                     تربية النباتات بشأن                                 استعراض وتعديل اسرتاتيجيات ولوائح  
 

                                                           
4

7
 .ألغراض هذا التقرير جيوز أن تشمل التدابري القانونية اللوائح التنظيمية   
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           أية صـــــــــعوبات    عن                                           هذه، يرجى تقدمي تفاصـــــــــيل عن التدابري املتخذة و  ك               تدابري قانونية                ســـــــــياســـــــــة كهذه أو      هناك      كانت      إذا  
        تنفيذها         ووجهت يف

 
 
 
 

                والتعاون الدولي         الوطنية            : االلتزامات  7       المادة 
 

                                                                                             دمج صــــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســــــــــــتكشــــــــــــافها ومجعها وتوصــــــــــــيفها وتقييمها وتوثيقها    مت -15
                                                                               واستخدامها املستدام يف سياسات بلدكم وبراجمه املتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية؟

 
     نعم
   ال

 
                                                 "نعم"، يرجى تقدمي تفاصيل عن إدراج مثل هذه األنشطة:       اجلواب        إذا كان 

 
      الصون 

         االستكشاف 

     اجلمع 

         التوصيف  

        التقييم 

         التوثيق  

                 االستخدام املستدام 
 

                  فيها هذه األنشطة:     ُ      اليت أُدرجت                            بيان نوع الربامج والسياسات      يرجى
 

                         الزراعة والتنمية الريفية 

             األمن الغذائي 

          البيولوجي           صون التنوع  

          تغري املناخ 
     أخرى      مسائل  

 
  :             تفاصيل إضافية
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                                                                                                     هل تعاون بلدكم مع أطراف متعاقدة أخرى، من خالل قنوات ثنائية أو إقليمية، يف صـــــــون املوارد الوراثية النباتية  -16
                                    لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام؟

 
     نعم
   ال

 
   :                                                        "نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان هدف هذا التعاون يتمثل يف       اجلواب        إذا كان 

 
                                       ما يتعلق بصــــــون املوارد الوراثية النباتية    يف                                اليت متر اقتصــــــاداهتا مبرحلة انتقالية                                      تعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان  

                                     لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام؛ 
 

                                                                            تشــــجيع صــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقييمها وتوثيقها وتعزيز                                  تعزيز األنشــــطة الدولية الرامية إىل 
                                                                                               النباتات، وإكثار البذور، وتقاســــم املوارد، وإتاحة فرص احلصــــول على املوارد الوراثية النباتية وتبادهلا،        تربية                  مادهتا الوراثية، و 

  .                                                                  للنظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها مبوجب املعاهدة    ً  وفًقا   ،                             واملعلومات والتكنولوجيا املالئمة
 

                   آلية أخرى من آليات    ة  أي       من خالل                                            باإلضــــــــــــــافة إىل التعاون من خالل اجلهاز الرئاســــــــــــــي أو                         إذا كان بلدكم قد تعاون، 
                             وغريها من املنظمات الدولية ذات                                        مباشــــــــــــــرة أم من خالل منظمة األغذية والزراعة                                املعاهدة، مع أطراف متعاقدة أخرى 

 :              مشاريع ذات صلة   ة                                                       هذه األطراف املتعاقدة األخرى، وحيث أمكن، تقدمي تفاصيل عن أي           اإلشارة إىل            الصلة، يرجى 
 
 
 
 

                المساعدة الفنية  :  8       المادة 
 

               هبدف تيسري تنفيذ                                 اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية                                                        شجع بلدكم تقدمي مساعدة فنية إىل البلدان النامية والبلدان    هل  -17
  ؟            هذه املعاهدة؟

 
     نعم
   ال

         ال ينطبق
 

                                           "نعم"، يرجى تقدمي تفاصيل عن التدابري املتخذة:       اجلواب        إذا كان 
 



IT/GB-8/19/13 46 

 

               تبادل املعلومات 
                             احلصول على التكنولوجيا ونقلها 
             بناء القدرات 

 
   :        التوضيح     يرجى 

 
 
 
 

  ؟                                                هل تلقى بلدكم مساعدة فنية هبدف تيسري تنفيذ املعاهدة -18
 

     نعم
   ال

         ال ينطبق
 

                                                "نعم"، يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه املساعدة الفنية:        اجلواب        إذا كان 
 

               تبادل املعلومات 
                             احلصول على التكنولوجيا ونقلها 
             بناء القدرات 

 
  :       التوضيح     يرجى 

 
 
 
 

               حقوق المزارعين  :  9       المادة 
 

َ                                                 هل اختَُِذت أية تدابري حلماية حقوق املزارعني وتعزيزها يف بلدكم؟                             للقانون الوطين، وحسب االقتضاء،    ا   ً طبقً  -19 ُِ        
 

     نعم
   ال

 
                                                            "نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت هذه التدابري تتعلق مبا يلي:       اجلواب        إذا كان 

 
                يواصلون تقدميها،   و    ،                   واليت قدمها املزارعون                                                              اإلقرار باملسامهة اهلائلة اليت قدمتها اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية  

                                              العامل، لصون وتطوير املوارد الوراثية النباتية؛        مناطق      يف مجيع 
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                                                                           محاية املعارف التقليدية ذات الصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ 

                                                                                                    احلق يف املشاركة املتكافئة يف اقتسام املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ 

                                                                                  ة يف صـــــنع القرارات على الصـــــعيد الوطين بشـــــأن املســـــائل املرتبطة بصـــــون املوارد النباتية لألغذية             احلق يف املشـــــارك 
                              والزراعة واستخدامها املستدام؛ 

                                                                                                  أي حقوق يتمتع هبا املزارعون يف حفظ البذور/مواد اإلكثار احملتفظ هبا يف املزارع ويف استخدامها وتبادهلا وبيعها. 
 

           يف تنفيذها       ووجهت                                                  ، يرجى تقدمي تفاصيل عن التدابري املتخذة وأية صعوبات        قد اختذت        القبيل             تدابري من هذا      كانت      إذا  
 
 
 
 
 

                      النظام المتعدد األطراف       تغطية      نطاق  :   11       المادة 
 

                 للمعاهدة اليت ختضــــــــــــع       األول                                                                              هل أبلغ بلدكم عن مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق -20
                                                                       يف اجملال العام على النحو الوارد يف النظام املتعدد األطراف للحصــــــــــــــول على املوارد       توجد     اليت                       إلدارة ورقابة حكومتكم و 

                وتقاسم املنافع؟ 
 

      كلها

        ء منها   جز 

       ال شيء
 

                                 املوارد الوراثية النباتية املدرجة       تضــــــــــــمني               صــــــــــــعوبات ووجهت يف     أية                        "، يرجى تقدمي تفاصــــــــــــيل عن     كلها   "         اجلواب        إذا كان 
  :                    النظام املتعدد األطراف  يف       األول         يف امللحق

 
 
 
 
 

                        "، يرجى تقدمي تفاصيل عن:        جزء منها "       اجلواب        إذا كان 
 
  ؛                    النظام املتعدد األطراف  يف       األول                                         املوارد الوراثية النباتية املدرجة يف امللحق     تضمني     مدى  
ّ   ُضّمنت           احملاصيل اليت   و      ؛                     النظام املتعدد األطراف  يف   ُ 
  :                    النظام املتعدد األطراف  يف            امللحق األول                                   املوارد الوراثية النباتية املدرجة يف       تضمني                     الصعوبات اليت ووجهت يف   و  
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                                         املوارد الوراثية النباتية املدرجة يف امللحق      تضمني                                      ، يرجى اإلشارة إىل الصعوبات اليت ووجهت يف  "     ال شيء "       اجلواب        إذا كان 
  :                    النظام املتعدد األطراف  يف       األول

 
  ؛       تضمينها                                       االفتقار إىل خطوط توجيهية لتحديد املواد و  

                      ال يوجد بنك جينات وطين؛ 

                                  الوراثية لألغذية والزراعة يف البلد؛                                   االفتقار إىل كتالوج للموارد النباتية  

                                   االفتقار إىل املوارد البشرية املتخصصة؛ 

                             دودة واحلاجة إىل بناء القدرات؛  احمل                 املوارد االقتصادية  

                   أخرى، يرجى التوضيح      مسائل  
 

                        حيتفظون باملوارد الوراثية    ممن                                                                    هل اختذ بلدكم تدابري لتشـــجيع األشـــخاص الطبيعيني واالعتباريني اخلاضـــعني لواليته  -21
                     النظام املتعدد األطراف             هذه املوارد يف       تضمني    على       األول                                         النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق

 
     نعم
   ال

 
  :                     ، يرجى تقدمي تفاصيل عن "   نعم "       اجلواب        إذا كان 

 
ّ    ضــــــّمنوا                                                    األشــــــخاص الطبيعيني واالعتباريني اخلاضــــــعني لوالية بالدكم الذين  •                                          املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة    

   ؛                     النظام املتعدد األطراف  يف       األول                املدرجة يف امللحق
ّ    ضّمنها           احملاصيل اليت   و  •    ؛                     النظام املتعدد األطراف  يف         األشخاص      هؤالء   
                                                         املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق      تضــــــــمني  يف         األشــــــــخاص      هؤالء        واجهها       صــــــــعوبات    ة  أي  و  •

  :                    النظام املتعدد األطراف  يف       األول
 
 
 
 

       املوارد       تضـــمني                                                                  "ال"، يرجى تقدمي تفاصـــيل عن أية صـــعوبات ووجهت يف تشـــجيع هؤالء األشـــخاص على        اجلواب        إذا كان 
  :                    النظام املتعدد األطراف  يف       األول                                                  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق
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                                                                                         تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في إطار النظام المتعدد األطراف  :   12       المادة 

 
  ،     األول       امللحق                                                  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف                                    هل اختذ بلدكم تدابري لتيســـــــــــري احلصـــــــــــول على  -22

              من املعاهدة؟    4 -  12    ً                              وفقاً  للشروط املنصوص عليها يف املادة 
 

     نعم
   ال

 
  :       التدابري                          ، يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه  "   نعم "       اجلواب        إذا كان 

 
 
 
 

                                                                                ، يرجى تقدمي تفاصــــــــيل عن أي صــــــــعوبات ووجهت يف تيســــــــري احلصــــــــول على املوارد الوراثية النباتية  " ال "       اجلواب        إذا كان 
    :      األول                                لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق

 
 
 
 

               امللحق األول عمال                                                                              جيرى يف بلدكم تيســـــــري احلصـــــــول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف    هل  -23
  ؟                        باالتفاق املوحد لنقل املواد

 
     نعم
   ال

 
                             على املوارد الوراثية النباتية         يف بلدكم            تيسري احلصول        ووجهت       صعوبات    ة                        ، يرجى تقدمي تفاصيل عن أي " ال "       اجلواب        إذا كان 

  :                       االتفاق املوحد لنقل املواد ب     ً عمًال       األول                                لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق
 
 
 
 

                                                                                             هل اســـــــتخدم االتفاق املوحد لنقل املواد بشـــــــكل طوعي يف بلدكم لتيســـــــري احلصـــــــول على املوارد الوراثية النباتية  -24
  ؟                   املدرجة يف امللحق األول                   لألغذية والزراعة غري 

 
     نعم
   ال
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       النظر                  ال، لكن املسألة قيد 
 

            يف حالة نشــــــــــوء         املقاضــــــــــاة         لجوء إىل  ل                                                                هل يتيح النظام القانوين لبلدكم الفرصــــــــــة لألطراف يف اتفاقات نقل املواد  -25
                                      منازعات تعاقدية يف إطار هذه االتفاقات؟ 

 
     نعم
   ال

 
  :                                                                        ، يرجى تقدمي تفاصيل عن القوانني أو اللوائح التنظيمية أو اإلجراءات ذات الصلة "   نعم "       اجلواب        إذا كان 

 
 
 
 

                                                                                        النظام القانوين لبلدكم إنفاذ قرارات التحكيم املتصـــــــلة باملنازعات الناشـــــــئة يف إطار االتفاق املوحد        يتضـــــــمن   هل  -26
 8           لنقل املواد؟

5 
 

     نعم
   ال

 
  :                                                                        ، يرجى تقدمي تفاصيل عن القوانني أو اللوائح التنظيمية أو اإلجراءات ذات الصلة "   نعم "       اجلواب        إذا كان 

 
 
 
 

                  ّ                           إثرها بتوفري حصــــــــــــول مّيســــــــــــر على وارد وراثية نباتية      على                                            هل كانت هناك أي حاالت كوارث طارئة قام بلدكم -27
                النظم الزراعية؟            إعادة إنشاء               لغرض املسامهة يف       األول                               لألغذية والزراعة مدرجة يف امللحق

 
     نعم
   ال

 
                                                                                                 "نعم"، يرجى تقدمي تفاصـــيل عن حاالت الكوارث الطارئة واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة        اجلواب        إذا كان 

             احلصول عليها:ُ ّ   ُوفّر     اليت             امللحق األول  يف 
 
 
 

                                                           
5

 .ستوضع حاشية يف املستقبل  8
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                                       تقاسم المنافع في النظام المتعدد األطراف  :   13       المادة 

 
  ؟          امللحق األول  يف                                                 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة                          بلدكم أية معلومات تتعلق ب      أتاح   هل  -28

 
     نعم
   ال

 
                                                  بـاملوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغـذيـة والزراعـة املـدرجـة    ة    تعلقــ  امل                                    "نعم"، يرجى تقــدمي تفــاصــــــــــــــيــل عن املعلومـات        اجلواب        إذا كـان 

          اليت أتيحت            امللحق األول  يف 
 

                    كتالوجات وقوائم جرد 

                        معلومات عن التكنولوجيات 

                           لتوصيف والتقييم واالستخدام: ا                   اقتصادية، مبا يف ذلك  -                         نتائج حبوث علمية واجتماعية 

     أخرى      مسائل  
 

ر احلصـــــــــــــول على تكنولوجيات لصـــــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة                 هل وفر بلدكم أو  -29    ّ                                                                            يســـــــــــــّ
                              وتوصيفها وتقييمها واستخدامها؟            امللحق األول  يف 

 
     نعم
   ال

 
                                        "نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان بلدكم:       اجلواب        إذا كان 

 
صــــة حملاصــــيل حمددة معنية باســــتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة    قد                          ّ                                                                      أنشــــأ جمموعات مواضــــيعية خمصــــّ

  ؛           جمموعات كهذه           أو شارك يف

                                  جتارية مشـــرتكة متعلقة باملواد الواردة                                  يف جمال البحث والتطوير ويف مشـــروعات        يف بلدكم                    على علم بأي شـــراكات  
                                                                 ّ                   عرب النظام املتعدد األطراف وبتنمية املوارد البشرية وفرص االنتفاع الفّعال من مرافق البحوث

 
                 يرجى تقدمي تفاصيل
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           امللحق األول                                                              ما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف      ّ                           هل وفّر بلدكم تدابري بناء قدرات يف -30
 6 9                 و/أو استفاد منها؟

 
     نعم
   ال

 
                                                            "نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت هذه التدابري تتعلق مبا يلي:       اجلواب        إذا كان 

 
                                                                                                       إنشــــــــــاء و/أو تعزيز برامج للتعليم والتدريب العلمي والفين بشــــــــــأن صــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  

                    واستخدامها املستدام؛

                                                                                     إقامة وتدعيم مرافق لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام؛ 

  .                                                   إجراء حبوث علمية وتنمية القدرات على إجراء هذه البحوث 
 

  :             تقدمي التفاصيل   ى                                         تدابري من هذا القبيل و/أو استفاد منها، يرج  ذ      قد اخت      بلدكم         إذا كان 
 
 
 
 

                   خطة العمل العالمية  :   14       المادة 
 

                                                                                 تنفيذ خطة العمل العاملية لصــــــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســــــــــــــتخدامها         بتعزيز      بلدكم      قام   هل  -31
         املستدام؟

 
     نعم
   ال

 
 :                                                       "نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان تنفيذ اخلطة قد مت من خالل       اجلواب        إذا كان 

 
                إجراءات وطنية؛  

            تعاون دويل؛  

             إجراءات أخرى 
 

  :        التفاصيل          يرجى تقدمي 
 

                                                           
6

                                                          ً  من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وهو أكثر حتديدا . ق األولفقط بامللحألنه يتعلق  15رجى مالحظة أن هذا السؤال خيتلف عن السؤال ت  9
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                                                                                            مجموعــات الموارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة الموجودة خــارج المواقع الطبيعيــة في المراكز   :   15       المــادة 
                                                                                                     الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وفي المؤسسات الدولية األخرى

 
                                                                              حصـــــول املراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية       تيســـــري       بلدكم     مت يف   هل  -32

                                   لى املوارد الوراثية النباتية لألغذية  ع                                                                            الدولية أو املؤسسات الدولية األخرى اليت وقعت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي للمعاهدة 
           امللحق األول                  والزراعة املدرجة يف 

 
     نعم
   ال

 
                       "نعم"، يرجى اإلشارة إىل:       اجلواب        إذا كان 

 
               إمكانية احلصول؛                                                             ّ       املراكز الدولية للبحوث الزراعية أو املؤسسات الدولية األخرى اليت وفّرت هلا  

      مؤســــــــســــــــة       مع كل                                                                                      عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد املربمة مع كل مركز من املراكز الدولية للبحوث الزراعية أو  
     خرى:  األ      دولية              من املؤسسات ال

 
 
 
 

                                                                                     "ال"، يرجى تقدمي تفاصـــيل عن أية صـــعوبات ووجهت يف تيســـري حصـــول املراكز الدولية للبحوث الزراعية        اجلواب        إذا كان 
                                                                                                               واملؤســســات الدولية األخرى اليت وقعت اتفاقات مع اجلهاز الرئاســي للمعاهدة على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

  ؟    األول                املدرجة يف امللحق
 
 
 
 

ر بلدكم  -33                                                                               حصــــول املراكز الدولية للبحوث أو املؤســــســــات الدولية األخرى اليت وقعت اتفاقات مع اجلهاز      َّ        هل يســــَّ
  ؟          امللحق األول                                                                    الرئاسي للمعاهدة على موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة غري مدرجة يف 

 
     نعم
   ال

 
                       "نعم"، يرجى اإلشارة إىل:       اجلواب       ذا كان  إ
 

                                                              ّ                     املراكز الدولية للبحوث الزراعية أو املؤسسات الدولية األخرى اليت وفّرت هلا إمكانية احلصول؛ 
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                                              املراكز الدولية للبحوث الزراعية أو مع كل مؤســــــــســــــــة                                                    عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد املربمة مع كل مركز من  
                          من املؤسسات الدولية األخرى:

 
                                                                                     "ال"، يرجى تقدمي تفاصـــيل عن أية صـــعوبات ووجهت يف تيســـري حصـــول املراكز الدولية للبحوث الزراعية        اجلواب        إذا كان 

                                       موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة غري     على                                                                   واملؤسسات الدولية األخرى اليت وقعت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي للمعاهدة 
  ؟    األول       امللحق         مدرجة يف

 
 
 
 

                                          الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية  :   16       المادة 
 

      رتبية                                                                                    هل قام بلدكم بأية أنشــطة لتشــجيع املؤســســات احلكومية واخلاصــة وغري احلكومية ومؤســســات البحوث وال -34
                           للموارد الوراثية النباتية؟                                    وغريها على املشاركة يف الشبكات الدولية 

 
     نعم
   ال

 
  :      األنشطة                           ، يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه "   نعم "       اجلواب        إذا كان 

 
 
 
 

                الموارد المالية  :   18       المادة 
 

ّ                                                                                                  قّدم بلدكم موارد مالية ألنشطة وطنية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام؟    هل -35   
 

     نعم
   ال

 
                                         خالل الســـــــنوات اخلمس املاضـــــــية، مبا يف ذلك املوارد    ت  دم ُ قُ     اليت                    املبلغ املقدر لألموال        إيراد            "نعم"، يرجى        اجلواب        إذا كان 
  :       احلكومية
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       املوارد       تقدمي                        وشــفافية وكفاءة وفعالية                                                                     إلشــارة إىل ما إذا كان بلدكم قد وضــع اســرتاتيجية أو تدابري أخرى لتعزيز توفر  ا     يرجى 
ّ                        لتنفيذ األنشطة اليت نّصت عليها املعاهدة الدولية    ية    املال                    :  

 
 
 
 

ّ                                            هل قّدم بلدكم موارد مالية لتنفيذ املعاهدة الدولية؟ -36      
 

     نعم
   ال

 
ّ               املوارد املالية املقّدمة خالل الســـنوات       وقيمة                                                  "نعم"، يرجى، حيث أمكن، تقدمي تفاصـــيل عن هذه القنوات        اجلواب        إذا كان                     

  :           اخلمس املاضية
 
  :           املبلغ اإلمجايل 

  :      القناة 

        ثنائية 
         إقليميه 
        األطراف       متعددة  
 

  :                يرجى تقدمي تفاصيل
 
 

                                                  هل تلقى بلدكم موارد مالية لتنفيذ املعاهدة الدولية؟ -37
 

     نعم
   ال

 
ّ               املوارد املالية املقّدمة خالل الســـنوات       وقيمة                                                  "نعم"، يرجى، حيث أمكن، تقدمي تفاصـــيل عن هذه القنوات        اجلواب        إذا كان                     

  :           اخلمس املاضية
 
  :           املبلغ اإلمجايل 

  :      القناة 

        ثنائية 
         إقليميه 
               متعددة األطراف 
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  :                يرجى تقدمي تفاصيل

 
 
 
 

                                                                                     مالحظات عامة عن تنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 :             تنفيذ املعاهدة                                                                   ميكنكم استخدام هذا اإلطار لتقدمي أية مشورة منبثقة عن جتربة بلدكم يف جمال  -38
 
 
 
 

                                                                                         ميكنكم اســـــــتخدام هذا اإلطار لتقدمي أية معلومات إضـــــــافية قد تكون مفيدة لعرض منظور أوســـــــع للصـــــــعوبات  -39
  :             تنفيذ املعاهدة          اليت تواجه 

 
 
 
 

                                                                                        ميكنكم اســــــــــــــتخدام هذا اإلطار لتقدمي أية معلومات إضــــــــــــــافية قد تكون مفيدة لعرض منظور أوســــــــــــــع للتدابري  -40
                   على تعزيز االمتثال:                 اليت ميكن أن تساعد 

 
 
 
 

  ]     ---           بشكل منفصل        توجيهه       نبغي   ي     سؤال      ---  [ 
 

                حول هذا التقرير
 

        لتقرير؟ ا    هذا      إمتام                        هل واجهتم أية صعوبات يف  -41
 

     نعم
   ال

 
  :                                  ، يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه الصعوبات "   نعم "       اجلواب        إذا كان 



IT/GB-8/19/13 57 

 

 
 
 
 

  :         التقدم هبا             لتقرير، يرجى  ا    هذا                   اقرتاحات لتحسني نسق    م    لديك   ت       إذا كان
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 4 المرفق
 

 2019/**مشروع القرار 
 

 االمتثال
 

                  إن الجهاز الرئاسي
 

                              القرارات السابقة بشأن االمتثال           إذ يستذكر
 
ـــــكر  ) 1 ( ا       بالقســـــــــم                                                     ً األطراف املتعاقدة اليت قدمت يف الوقت احملدد تقاريرها عمًال       يشــ                    من إجراءات االمتثال       ً خامســـــــــً

ّ                وكذلك تلك اليت قدمت تقاريرها أو حّدثتها يف وقت الحق؛                                  
 
ـــــكر  ) 2 ( ـ ـ ّ                                             لدعم املايل الســـــــــــخي الذي قّدمته ألنشـــــــــــطة بناء القدرات إلعداد وتقدمي التقارير      على ا             حكومة أملانيا       يشــ                       

              وموارد مماثلة؛     مماثل                                             الوطنية ويدعو اجلهات املاحنة األخرى إىل تقدمي دعم 
 
                                                                                      املنظمات واملؤســــســــات األخرى اليت تقدم الدعم الفين واملايل لتنفيذ املعاهدة الدولية، مبا يف ذلك صــــون      يشـــكر   ) 3 (

   ؛           واستخدامها                                     د الوراثية النباتية لألغذية والزراعة      املوار 
 
ً  علًما      يأخذ  ) 4 (   ؛                                                    ما يتعلق ببناء القدرات والدعم الالزم، مبا يف ذلك من خالل                           بتوصيات األطراف املتعاقدة يف    
 

                                                                                تقدمي املشورة واخليارات الفنية واخلربات الستعراض آليات وسياسات تنفيذ املعاهدة الدولية؛  - أ

                                                        وتقوية آليات التنسيق الوطنية ودعم جهات التنسيق الوطنية؛      إنشاء   و   - ب

    ؛                               ملعاهدة الدولية على املستوى الوطين ا              وضع خطط تنفيذ   و   - ج

                                                                                     بناء القدرات يف املؤســــــســــــات الوطنية يف اجملاالت الفنية املختلفة، مبا يف ذلك اســــــتخدام االتفاق املوحد   و   - د
                                          ، واإلبالغ عن املواد املتوفرة يف النظــام املتعــدد      املواد     نقــل                                        لنقــل املواد، والنظــام امليســــــــــــــر لالتفــاق املوحــد ل

                                   األطراف، والنظام العاملي للمعلومات؛ 

  .                                           وإتاحة فرص جديدة للتعاون على املستوى اإلقليمي   ا                              ً االستفادة من الفرص القائمة حاليً   و   - ه
 
    ّ                 بتوفّر املوارد املالية؛   ا                                                              ً إدماج خيارات بناء القدرات التالية يف األنشطة والربامج املقبلة، رهنً    ع   ّ يشجّ   ) 5 (
 

                     جلهات التنســــــــــــــيق الوطنية         الفرعي         اإلقليمي  و                                                  تنظيم حلقة عمل لبناء القدرات على املســــــــــــــتويني اإلقليمي   - أ
                                 وغريها من أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛

                                            ، مبا يف ذلك عن طريق الوسائط اإلعالمية املناسبة؛     خمتلفة        مواضيع     حول                  تطوير موارد تدريب   و   - ب

  ؛     عليها                                                                              إدراج قسم على موقع املعاهدة الدولية على شبكة اإلنرتنت يتضمن أسئلة متكررة وأجوبة  و   - ج
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                                   للموارد الوراثية النباتية املوجودة؛       فرعية                                                              االستفادة من أنشطة وعمليات املراكز والشبكات اإلقليمية واإلقليمية  و   - د

                                                                                    اســــــــــــــتكشـــــــــــــــاف فرص يف األقــاليم لتنظيم اجتمــاعــات تــدريبيــة وغريهــا من الفعــاليــات املتعــاقبــة بــالتعــاون   و   - ه
                              عة واملنظمات األخرى ذات الصلة؛                       مع منظمة األغذية والزرا

  .                   املسؤولني عن التقارير                                                                نشر مذكرات إعالمية عن خيارات اإلبالغ جلهات التنسيق الوطنية واملوظفني  و   - و
 
  ؛                   األطراف املتعاقدة على      كذلك      يشجع  ) 6 (
 

                       يف مناهج التعليم العايل؛                                                                     قضايا املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة      إدراج       تشجيع   - أ

  .                                                    زيادة الوعي باملعاهدة الدولية بني صانعي القرار الوطنيني  و   - ب
 
    رصــــد        من أجل                                     نظر يف تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات      إىل ال                              بتوفر املوارد املالية والبشــــرية،    ا     ً ، رهنً     األمني     يدعو   ) 7 (

                                 ، مع وحدات منظمة األغذية والزراعة  ا       ً ذلك جمديً         ما يكون     قدر    ،            ذلك بالتعاون                                           تنفيذ املعاهدة الدولية ورفع التقارير عنه، و 
                          النباتية لألغذية والزراعة؛                                                   املكلفة برصد خطة العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية 

 
ّ  يشــــّجع  ) 8 (                         أســـــئلة فنية إضـــــافية تتعلق    مي       على تقد                    من إجراءات االمتثال،    ا           ً بالقســـــم تاســـــعً                       ً األطراف املتعاقدة، عمًال     

                                                        بتنفيذ املعاهدة الدولية إىل اللجنة لتنظر فيها وترد عليها؛
 
ا       بالقســــــــم                             ً تقدمي تقاريرها وحتديثها، عمًال            إىل مواصــــــــلة                األطراف املتعاقدة       يدعو  ) 9 (                     من إجراءات االمتثال،       ً خامســــــــً
                      ؛ ويطلب إىل األمني إرســــــــال     2023                  أكتوبر/تشــــــــرين األول    1                                               شــــــــدد يف هذا الســــــــياق على أن تقدم هذه التقارير حبلول  ي  و 

                                        رسائل تذكريية منتظمة إىل األطراف املتعاقدة؛
 
  ؛                   ، تقرير جلنة االمتثال       IT/GB     - 8/19/13                        لتحليل الوارد يف الوثيقة      على ا            جلنة االمتثال       يشكر  )  10 (
 
راجع، على النحو الوارد يف امللحق [     على      يوافق   )  11 (

ُ
                                النســق املوحد لرفع التقارير امل
ُ
                            X طلب إىل األمني أن حيدّث  ي     ]، و  ّ                  

                                                                           لذلك، وأن يواصل مساعدة األطراف املتعاقدة خالل الدورة التالية لتقدمي التقارير؛     ً  وفًقا                           نظام تقدمي التقارير اإللكرتوين 
 
ّ            وحيّدث باســـــــــتمرار       يصـــــــــون        األمني أن     إىل     يطلب   )  12 (                                                    نظام تقدمي التقارير اإللكرتوين وأن يواصـــــــــل تقدمي املســـــــــاعدة   

                                               إىل األطراف املتعاقدة أثناء عملية رفع التقارير؛
 
                                             االتصــــــــال جلهات االتصــــــــال الوطنية لديها، ورمبا ترشــــــــيح        بيانات              تقدمي أو حتديث    إىل                 األطراف املتعاقدة      يدعو   )  13 (

              رفع التقارير؛   عن       مناوب       مسؤول 
 
                   كي ينظر فيهـــا اجلهـــاز                         مبراجعـــة إجراءات االمتثـــال                     يف اجتمـــاعـــاهتـــا الالحقـــة      تقوم                   من جلنـــة االمتثـــال أن       يطلــب  )  14 (

         التاسعة؛    ته              الرئاسي يف دور 
 
ا      2023 -    2020      للفرتة          االمتثـال          أعضــــــــــــــاء جلنـة        ينتخب  )  15 ( ً  وفقـً                              من إجراءات االمتثـال، كمـا يرد    4 -   ً  ثـالثـًا      للقســــــــــــــم     

              ] هبذا القرار.X         يف امللحق [
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 5المرفق 
 

 أعضاء لجنة االمتثال
 

 اإلقليم
 31 فترة التكليفانتهاء 

 2019ديسمبر/كانون األول 
ديسمبر/كانون  31فترة التكليف انتهاء 

 2021األول 

 Angeline MUNZARA       السيدة   Koffi KOMBATE      السيد         أفريقيا

 Anil Kumar ACHARYA      السيد  Sadar Uddin SIDDIQUI      السيد      آسيا

 Susanna PAAKKOLA       السيدة  Kim VAN SEETERS       السيدة        أوروبا

       والبحر                 أمريكــــا الالتينيــــة 
         الكاريبي

ــــــــــــــــــــدة   Elizabeth       الســـــــــــــــــــــــــــــــــي
SANTACREO 

 Mahendra PERSAND       السيدة 

                    نسب قاسم الرواشدة   ة     السيد Hojjat KHADEMI      السيد             الشرق األدنى

   Neha Sheth LUGO       السيدة    Indra THIND       السيدة                 أمريكا الشمالية

                جــنــوب غــرب الــمــحــيــط 
        الهادئ 

 Logotonu Meleisea       الســــــــــــــيـــــــدة 
WAQAINABETE 

 Anna WILLOCK       السيدة 
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