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املوجود على هذه الصفحة؛ وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة  (QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة ابستخدام رمز االستجابة السريعة
 البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.للتقليل إىل أدىن حّد من أثرها 

-http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings وميكن االطالع على واثئق أخرى على املوقع التايل:
detail/en/c/1111365/ 

 

 

A 

 

 من جدول األعمال املؤقت 1-8 البند

 الدورة الثامنة للجهاز الرائسي

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  16-11روما، 

 والعمليات املتصلة بهاألطراف تقرير عن تنفيذ النظام املتعدد 

 

 موجز

على صــــعيد تنفيذ النظام املتعدد األطراف  2019-2018توفّر هذه الوثيقة حملة عامة عن التطورات خالل فرتة الســــنتني 
للحصــــــــول على املوارد وتقاســــــــم منافعها والعمليات املتصــــــــلة به. وتتضــــــــمن آخر املعلومات عن املواد املتاحة يف النظام 

اثية داخل النظام الور   للبيا�ت عن عمليات نقل املوادر أيضــــــــــــــاً حتليالً املتعدد األطراف، كما بـُّلغت إىل األمانة. وتوفّ 
ري الوثيقة إىل تشـــــــــكذلك،   املتعدد األطراف. وقد ّمت إعداد التقرير ابالســـــــــتناد إىل بيا�ت واردة من مســـــــــتودع البيا�ت.

كان اجلهاز الرائســـي   ، واليتألطرافاملتعدد ا اليت تطلبها املعاهدة الدولية يف ما خيّص النظام اتوالتقييم اتاالســـتعراضـــ
 يؤجلها حىت اترخيه.

 

 التوجيهات املطلوبة
إن اجلهاز الرائسي مدعو إىل اإلحاطة هبذا التقرير عن تنفيذ النظام املتعدد األطراف وعملياته، مبا يف ذلك االستعراضات، 

 .3رفق املتوفري التوجيهات يف جمال تنفيذ النظام املتعدد األطراف، مع مراعاة عناصر قرار كما ترد يف إىل و 

 
 

  



IT/GB-8/19/8.1 Rev.1 2 

 

 مقدمة -أوالً 

ها (النظام ل على املوارد وتقاســــــــــم منافعو صــــــــــاألطراف للحتتضــــــــــمن هذه الوثيقة تقريراً عن تنفيذ النظام املتعدد  -1
. وتعرض آلخر املعلومات عن املواد املتاحة 2019ويوليو/متوز  2017املتعدد األطراف) للفرتة املمتدة بني أغســــــــــطس/آب 

ل ســاعدة املســتخدمني يف اســتخدام االتفاق املوحد لنقراف وألنشــطة الدعم اليت ُأجريت من أجل ميف النظام املتعدد األط
 اد والتزامات اإلبالغ ذات الصلة.املو 
 
 تاوتتضـــــمن هذه الوثيقة تقريراً عن العمليات اليومية للنظام املتعدد األطراف. كما توفّر حملًة عامة عن االســـــتعراضـــــ -2

. وأما ةاملتوقعة يف املعاهدة الدولية يف ما خيّص النظام املتعدد األطراف، لينظر فيها اجلهاز الرائســــــــي يف هذه الدور  اتوالتقييم
تعزيز سري عمل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية باملسائل املتصلة بتعزيز النظام املتعدد األطراف، وفقاً لوالية 

 1من جدول األعمال. 2-8 النظر فيها على حنو منفصل يف البند النظام املتعدد األطراف (جمموعة العمل)، فيتمّ 
 
، واصـــلت األمانة االضـــطالع مبهامها بناًء على املشـــورة والتوصـــيات املوحدة 2019-2018خالل فرتة الســـنتني و  -3

النظام املتعدد األطراف إىل أصــــــحاب املصــــــلحة، لتيســــــري عملية رفع التقارير مبوجب  بشــــــأناملوجهة من اجلهاز الرائســــــي 
 الوسائل االلكرتونية.االتفاق املوحد لنقل املواد من جانب األطراف املتعاقدة ومستخدمني آخرين عرب 

 
إحصـــــاءات على املســـــتوى الكلي على اإلنرتنت عن نقل املواد، وإدارة عمليات وواصـــــلت األمانة وضـــــع وإاتحة  -4

هبذه الوثيقة، يف حني ترد بعض النقاط البارزة يف القسم  1املرفق مستودع البيا�ت. وتُعرض جمموعات البيا�ت املختارة يف 
 بيا�ت عن املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف. 2املرفق . ويقّدم املادة الوراثية حتليل تدفقاتا"، "خامسً 

 
 .3املرفق ترد عناصر بشأن قرار ممكن عن تنفيذ النظام املتعدد األطراف وعملياته يف  -5
 

 توّفر املواد يف النظام املتعدد األطراف -ااثنيً 

دعا اجلهاز الرائســــــــي، يف كل دورة له، األطراف املتعاقدة إىل تقدمي تقرير عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -6
 من املعاهدة الدولية. 2-11اخلاضعة إلدارهتا ومراقبتها واملوجودة يف اجملال العام، ويف النظام املتعدد األطراف، وفقاً للمادة 

 
عة للجهاز، قّدم األمني وثيقة معلومات قامت بتحليل مجيع البالغات واملعلومات الواردة، مبا يف ويف الدورة الساب -7

وطلب اجلهاز  20172.أغســـــــــطس/آب  10ذلك تســـــــــعة بالغات واردة من األطراف املتعاقدة خالل فرتة الســـــــــنتني حىت 
اثية ضــــمن عن توزيع املادة الور  رائســــي معلوماتٍ " أن يقدم إىل الدورة الثامنة للجهاز الالرائســــي يف تلك الدورة من األمني 

 3النظام املتعدد األطراف".
 

                                                      
 بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطرافجمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية ، تقرير IT/GB-2.8/19/8الوثيقة  اُنظر 1
 Inf. 17/7-IT/GB/4الوثيقة  اُنظر 2
  /e.pdf085mv-/a3http://www.fao.org، متاح على املوقع:4/2017القرار  من 5الفقرة  3

http://www.fao.org/3/a-mv085e.pdf
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 ، وردت البيا�ت املستخدمة يف التحليل من املصادر التالية:2019-2018ولفرتة السنتني احلالية  -8
 

 على االنرتنت، وقواعد البيا�ت ونظم املعلومات؛ اتغالكتالو  )1(
 إىل األمانة؛ اإلشعارات والبالغات املوجهة )2(
 التقارير الوطنية. ااملواد املنقولة يف إطار االتفاق املوحد لنقل املواد، كما تفيد عنه )3(

 
تدعو فيه األطراف املتعاقدة واجلهات اليت يف حوزهتا مواد لتوفري أو حتديث املعلومات  بالغاً أصــــــــــــــدرت األمانة  -9

ويف ما يلي الردود اليت تلقتها األمانة يف الفرتة املمتدة بني أكتوبر/تشــــرين  4بشــــأن املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف.
 5واملنشورة على االنرتنت: 2019حىت يوليو/متوز  2017األول 

 
قّدمت إدارة الزراعة واملوارد املائية يف أســــــــــــــرتاليا املعلومات عن توفّر اجملموعات احملفوظة لدى بنك اجلينات  •

، د يف هورشـــام، فكتور�، واجملموعات احملفوظة يف بنك اجلينات األســـرتايل للمراعياألســـرتايل للحبوب املوجو 
F)؛3/10/2018املوجود يف أداليد، جنوب أسرتاليا (

6 
نوعـاً  192مــادة من  364.25 عناملعلومــات يف إســــــــــــــبــانيــا أضـــــــــــــــافــت الشــــــــــــــبكــة الوراثيــة النبــاتيــة الوطنيــة  •

F)؛6/6/2018(

7 
مادة من جمموعة التفاح احملفوظة يف  51أرســــــــــــلت احلديقة النباتية الوطنية يف بلجيكا رّدين، األول بشــــــــــــأن  •

F)؛17/5/2019صنفاً إضافياً من التفاح ( 50)، والثاين بشأن 12/12/2017فلريمال (

8 
 وجودة، امل1لحق أرســـــلت الوال�ت املتحدة األمريكية رّداً إىل األمانة بشـــــأن مواد احملاصـــــيل املشـــــمولة يف امل •

F)؛25/10/2017(بنكاً للجينات  20املباشرة ويف اجملال العام، ووفّرت قائمًة تضم  مراقبتهاحتت 

9 
عّينة حيتفظ هبا املعهد الوطين الفرنسي  719قّدمت وزارة الزراعة واألغذية يف فرنسا املعلومات لألمانة بشأن  •

Fللبحوث الزراعية.

10 
 

من املعاهدة الدولية،  15ابالســــــــــــــتناد إىل االتفاق اجلديد املوقع مع املركز الدويل للزراعة امللحية، مبوجب املادة و  -10
 11تتوفر مادة جديدة يف النظام املتعدد األطراف.

 
وقد وفّرت معظم اجلهات املذكورة أعاله واليت حبوزهتا مواد معلوماٍت مفّصلة عن املواد يف النظام املتعدد األطراف  -11

ة لألغذية د الوراثية النباتير النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشــــــــــــــأن املواأو من خالل النظام العاملي للمعلومات 
راعية الدولّية جلماعة االستشارية للبحوث الز قيام بذلك. وبصورة خاصة، بّلغت املراكز يف اوالزراعة، أو أشارت إىل نّيتها ال

                                                      
 /en.pdf4309en/ca4309/ca3http://www.fao.org، متاح على املوقع: SMTA Reporting/MLS - 022 – 8GB -NCP اُنظر 4
5 system/en/-multilateral-rk/thewo-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant 
 :البيا�ت املفّصلة عن تشكيلة اجملموعة وإجراءات املستخدم لطلب العينات متاحة على املوقع 6

http://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/search.aspx 
  /http://webx.inia.es/web_inventario_nacionalتاح على املوقع:الكااتلوغ م 7
 http://www.boomgaardenstichting.beمعلومات إضافية بشأن اجملموعة متاحة على املوقع:  8
 grin.gov/gringlobal/search.aspx-https://npgsweb.arsاملوقع  اُنظر 9

 :urgi.versailles.inra.fr/siregal/siregal/https//املوقع  اُنظر 10
 نوعاً من احملاصيل والنبااتت. 265عّينة موجودة يف جمموعته وتعود إىل  500.14. وأفاد املركز الدويل للزراعة امللحية عن 26/4/2019مت توقيع االتفاق يف  11

http://www.fao.org/3/ca4309en/ca4309en.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/the-multilateral-system/en/
http://apg.pir.sa.gov.au/gringlobal/search.aspx
http://webx.inia.es/web_inventario_nacional/
http://www.boomgaardenstichting.be/
https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/search.aspx
https://urgi.versailles.inra.fr/siregal/siregal/
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عّينة من احملاصـــيل والعلف واملواد الوراثية  758.221أن بنوك اجلينات التابعة هلا حتتفظ بـــــــــــــــــ 15اليت وقّعت اتفاقات املادة 
ديســمرب/كانون األول  31ام املتعدد األطراف، بدءاً من لألشــجار، وهي متاحة مبوجب األحكام والشــروط الواردة يف النظ

2018. 
 

، كانت اجلهات اليت حبوزهتا موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة قد بّلغت عن توفر 2019يوليو/متوز  18وحىت  -12
ائة من هذه املواد مرفقًة يف امل 17عّينة من املواد الوراثية من خالل النظام العاملي للمعلومات. وأُفيد كذلك أن  775.562

 12أد�ه. شكلمبعلومات إضافية عن سبب إاتحتها يف النظام املتعدد األطراف، كما يشري إليه ال
 

 

 
، ألمانةاووفقاً لتحليل املعلومات اليت تتضــــــــــمنها خمتلف قواعد البيا�ت ونظم املعلومات، والرســــــــــائل املوجهة إىل  -13

ومصــــــــــــــادر أخرى للمعلومات، حّدثت األمانة قائمة املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف والتقارير الوطنية عن التنفيذ 
 .2املرفق جلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية، كما يرد يف حسب البلد واملركز يف ا

 
يف املائة مقارنًة ابألرقام اليت  35مليون عّينة على األقل، ما ميثل ز�دة بنســـــبة  2.2ويتيح النظام املتعدد األطراف  -14

 .2017ّمت احلصول عليها عام 
 

 توفري الدعم ملستخدمي النظام املتعدد األطراف -ااثلثً 

، اســـتمر املســـتخدمون يف تلقي املســـاعدة من خالل مكتب املســـاعدة التابع 2019-2018خالل فرتة الســـنتني  -15
ل ابســـــتخدام الربيد اإللكرتوين والتواصـــــل ابلفيديو، والدورات التدريبية يف املوقع، ويف حلقات عمللنظام املتعدد األطراف، 

جرى تنظيمها ابلشراكة مع وحدات اخرى يف املنظمة يف املقر الرئيسي ويف األقاليم، ويف منظمات أخرى. وتواصل بصورة 
ة للجنوب املوارد الوراثية النباتية التابع للجماعة اإلمنائي خاصــــــــــــــة التعاون مع املنظمة الدولية للتنوّع البيولوجي، ومع مركز

 األفريقي، وبر�مج األمم املتحدة للبيئة، والصندوق العاملي لتنوّع احملاصيل واالحتاد األفريقي من بني جهات أخرى.
 

                                                      
نظام املتعدد األطراف": حالة املواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ، "وضـــع ال07Rواصـــف معرفات الكيا�ت الرقمية توضـــع اإلحصـــاءات ابســـتخدام  12

 http://www.fao.org/3/a-bt113e.pdfد وتقاسم منافعها. ر يف ما خيّص النظام املتعدد األطراف للحصول على املوا
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http://www.fao.org/3/a-bt113e.pdf
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قّدم بشــــأن الدعم املوقد ســــاعدت حلقات العمل اإلقليمية حول تنفيذ املعاهدة الدولية وحول االمتثال يف ز�دة  -16
ويف ســــياق حلقات العمل، أحاطت األمانة علماً أنه بســــبب  13اســــتخدام االتفاق املوحد لنقل املواد وعملية رفع التقارير.

التغيريات يف املوظفني يف العديد من املنظمات، ينبغي جتديد املعرفة بشــــــأن العمليات املتصــــــلة ابملعاهدة الدولية ابســــــتمرار 
 واحلفاظ عليها.

 
ويف هذا الســـياق، أحاط االجتماع الثالث للجنة االمتثال علماً ابلتوصـــيات اليت قّدمتها األطراف املتعاقدة يف ما  -17

ظام املّيسر لالتفاق النخيّص بناء القدرات يف املؤسسات الوطنية، مبا يف ذلك بشأن استخدام االتفاق املوحد لنقل املواد، و 
 14د يف النظام املتعدد األطراف وبشأن إدارة البيا�ت.املوحد لنقل املواد، وتوفر املوا

 
وهبدف مواصــــــلة توفري الدعم لألطراف املتعاقدة واملســــــتخدمني يف فرتة الســــــنتني القادمة، ســــــوف يتســــــم كل من  -18

 مكتب املســـــــــــاعدة، واالنتهاء من وضـــــــــــع الوحدة التعليمية الرابعة عن النظام املتعدد األطراف وحلقات تدريبية إضـــــــــــافية،
 15ابلتعاون مع املنظمات ذات الصلة، أبمهية حامسة.

 
 من املعاهدة الدولية 15املؤسسات اليت وقّعت االتفاقات مبوجب املادة  -ألف

من املعاهدة الدولية يف ما خيّص النظام  15يرد وصـــــف ألنشـــــطة املؤســـــســـــات اليت وقّعت اتفاقات مبوجب املادة  -19
املتعدد األطراف يف التقارير اليت قّدمتها إىل هذه الدورة. وتوفّر هذه التقارير معلوماٍت قّيمة عن إدارة اجملموعات، مبا يف 

 16ذلك توفّر املادة الوراثية وتوزيعها.
 

نات اليت زراعية الدولية آخر املعلومات عن عدد العيّ ويوفر تقرير املراكز التابعة للجماعة االســـــــتشـــــــارية للبحوث ال -20
والنســــــب  2006تشــــــكل جمموعات املادة الوراثية اليت حيتفظ هبا املراكز األحد عشــــــر، وعن عدد العينات املوّزعة منذ عام 

 اإلقليمية هلذا التوزيع.
 

نوعاً من احملاصــــــيل والنبااتت  265من  عّينة 14.500ويشــــــري تقرير املركز الدويل للزراعة امللحية إىل أن أكثر من  -21
موجود يف بنك اجلينات التابع له. ويقدم التقرير أيضـــاً املعلومات عن عدد عمليات النقل إىل أصـــحاب مصـــلحة متعددين 

 يف اإلمارات العربية املتحدة وبلدان أخرى.
 

وأّما تقرير بنك اجلينات الدويل جلوز اهلند جلنوب احمليط اهلادئ يف اببوا غينيا اجلديدة فريّكز على إعادة ختصــيص  -22
 عّينة من اجملموعة، كما ترد قائمة هبا يف هذه الوثيقة. 55

 

                                                      
http://www.fao.org/plant-يتوفر املزيــــــد من املعلومــــــات عن حلقــــــات العمــــــل لبنــــــاء القــــــدرات يف اإلشـــــــــــــــعــــــار االلكرتوين املتــــــاح على املوقع   13

treaty/notifications/detail-events/en/c/1154346/ 
 .تقرير جلنة االمتثال، IT/GB-13/19/8الوثيقة  اُنظر 14
 .2020لية التعزيز، أّجلت األمانة إجنازه إىل بداية عام نظراً إىل التطورات اجلارية يف عم 15
تقارير املؤســــــســــــات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرائســــــي مبوجب ، بعنوان IT/GB-2/4.15/19/8ترد حملة عامة عن مجيع التقارير الواردة يف الوثيقة  16

 .من املعاهدة الدولية 15املادة 
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ن املواد ونوع يف كوســــــــــــــتاريكا املعلومات ع جمال الزراعة االســــــــــــــتوائية والبحث يف مركز التعليم العايلويوفّر تقرير  -23
 17احلفظ، ويتضمن إحصاءات مفصلة عن عدد ونوع املواد املوّزعة ونوع املتّلقني.

 
د الوراثية ر ممارسة املراكز التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية يف ما خيص املوا -ابء

 النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير

قدم إىل اجلهاز إىل أن يللبحوث الزراعية الدولية  اجلماعة االستشاريةدعا اجلهاز الرائسي يف دورته السابعة نظام  -24
الرائســـــي، من خالل األمني، التقارير الســـــنوية عن حالة تنفيذ مبادئ اجلماعة االســـــتشـــــارية بشـــــأن إدارة األصـــــول الفكرية 

يف احلاالت اليت تكون  ذلك يف ز اجلماعة االســــتشــــارية يف إطار املعاهدة الدولية، مبااملتعلقة ابملادة الوراثية اليت تديرها مراك
قات محاية لتطبيفيها هذه املادة الوراثية أو أجزاء منها أو املعلومات النامجة عن اســــــــــــــتخدام هذه املادة الوراثية موضــــــــــــــوًعا 

ة اتفاقات مقيدة االســــتخدام أو اتفاقات حصــــريالرباءات، أو مدرجة يف شــــراكات تصــــنف على أ�ا  األصــــناف النباتية أو
 18حمدودة وفًقا ملبادئ اجلماعة االستشارية.

 
يذ مبادئ حالة تنف ّدمت اجلماعة االســـــــتشـــــــارية الوثيقة بعنوان:ورداً على الدعوة املوّجهة من اجلهاز الرائســـــــي، ق -25

اجلهاز  اثية: وثيقة مقدمة من اجلماعة االســتشــارية إىلاجلماعة االســتشــارية بشــأن إدارة األصــول الفكرية املتعلقة ابملادة الور 
 19الرائسي يف دورته الثامنة، املتاحة للجهاز الرائسي، كما يتم استالمها، يف وثيقة معلومات هلذه الدورة الثامنة.

 
ة تشـــــاريالصـــــادرة عن اجلماعة االســـــ ةتوفر الوثيقة املقدمة من نظام اجلماعة االســـــتشـــــارية روابط للتقارير الســـــنويو  -26

واتفاقات احلصــــرية  ،الفردية للمركز يف ما خيص طلبات امللكية الفكرية العلنية فصــــاحاتواإلبشــــأن إدارة األصــــول الفكرية 
 احملدودة واتفاقات االستخدام املقّيد.

 
يف  2018و 2017نو�ن لعامي وكما يوضـــحه نظام اجلماعة االســـتشـــارية يف الوثيقة املقدمة، أتثر التقريران الســـ -27

كمــة ضــــــــــــــمن نظــام اجلمــاعــة و . وقــد متــت مراعــاة هــذا القرار عنــد أعلى مســــــــــــــتو�ت احل4/2017جزء منهمــا ابلقرار 
االســـــتشـــــارية، وخباصـــــة جملس إدارة نظام اجلماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية الدولية واجلمعية العامة ملراكز اجلماعة 

ه مراكز اجلماعة االســـــتشـــــارية لتقاســـــم معلومات النظام، من بني أمور أخرى، بتوجي ارةاالســـــتشـــــارية. وقد قام جملس إد
إضافية قد تكون هامة ابلنسبة إىل اجلهاز الرائسي يف التقارير السنوية للجماعة االستشارية عن إدارة األصول الفكرية، 

ان معلومات يضمّ  2018و 2017وبشكل اإلفصاحات املستقلة اليت تنشرها املراكز. ونتيجة لذلك، ابت تقريرا العامني 
موجزة عن اتفاقات احلصــــــــرية احملدودة، واتفاقات االســــــــتخدام املقّيد وتطبيقات بروتوكول االنرتنت اليت انضــــــــمت إليها 

الرتخيص،  قريرين، مبا يف ذلك اسم املركز، والتكنولوجيا املعنية، ونوع اتفاقلفرتة املشمولة يف التااملراكز أو أبرمتها خالل 

                                                      
 احملصول األكثر توزيعاً تتبعه عينات القرع والطماطم. الُنب عّينة ميدانية. وشكل  343عّينة، مبا يف ذلك البذور التقليدية، و 630ّمت توزيع حىت  17
ئ اجلماعة االستشارية بشأن إدارة األصول مبادو /e.pdf085mv-/a3http://www.fao.org. :متاحة على املوقع 4/2017من القرار  13الفقرة  18

 .https://www.cgiar.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/CGIAR-IA-Principles.pdf :متاحة على املوقعالفكرية املتعلقة ابملادة الوراثية 
 :واخلطوط التوجيهية لتنفيذ مبادئ اجلماعة االستشارية متاحة على املوقع

https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4487/Implementation%20Guidelines%20for%20the%20CGIAR%20IA%2
0Principles.pdf?sequence=1 

 Inf.1.8/19/8-IT/GB/2الوثيقة  اُنظر 19

http://www.fao.org/3/a-mv085e.pdf
https://www.cgiar.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/CGIAR-IA-Principles.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4487/Implementation%20Guidelines%20for%20the%20CGIAR%20IA%20Principles.pdf?sequence=1
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/4487/Implementation%20Guidelines%20for%20the%20CGIAR%20IA%20Principles.pdf?sequence=1
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حالة  ان التقريران أيضــــــاً دراســــــاتذوما إذا كان خاضــــــعاً لربوتوكول االنرتنت، أين ُيطّبق وحالة تقدم الطلب. ويضــــــّم ه
ّمت إبرامها خالل  ة احملدودة اليتموســــــــــّـعة لتطبيقات برتوكول االنرتنت، واتفاقات االســـــــــــتخدام املقّيد واتفاقات احلصـــــــــــري

 السنوات املعينة.
 

املادة الوراثية اليت تديرها مراكز اجلماعة االســـــتشـــــارية يف يشـــــري بصـــــورة خاصـــــة إىل " 4/2017نظراً إىل أن القرار  -28
تية أو املعلومات لنباإطار املعاهدة الدولية"، يوضـــــــح نظام اجلماعة االســـــــتشـــــــارية يف الوثيقة املقدمة أن مجيع املواد الوراثية ا

املتصـــلة هبا اخلاضـــعة حلماية بروتوكول االنرتنت، واتفاقات احلصـــرية احملدودة واتفاقات االســـتخدام املقّيد، كما يتّم اإلبالغ 
 عنها يف التقارير السنوية للجماعة االستشارية عن إدارة األصول الفكرية تنبثق من استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية

 والزراعة املوجودة يف عهدة املراكز، أو من استخدام هذه املوارد من جانب املراكز يف إطار االتفاق املوحد لنقل املواد.
 

 ا يف ذلك مبوجبإطار املعاهدة الدولية (مب وعلى ضــــــــــــــوء هذا الرتابط بني املواد الوراثية النباتية اليت تتّم إدارهتا يف -29
) واألصــول الفكرية للجماعة االســتشــارية للبحوث الزراعية الدولية، قد ينظر اجلهاز الرائســي التنفيذ قيد 15اتفاقات املادة 

 يف ما يلي:
 

 التوّجه ابلشكر إىل نظام اجلماعة االستشارية للوثيقة املقدمة؛ •
والطلب من نظام اجلماعة االســتشــارية مواصــلة رفع التقارير خالل فرتة الســنتني القادمة حول تطبيق مبادئ  •

، صول الفكرية على املواد الوراثية اليت تتّم إدارهتا يف إطار املعاهدة الدوليةإدارة األاجلماعة االستشارية بشأن 
Fهذه املواد الوراثية. أو على أجزاء منها، أو املعلومات املتأتية عن استخدام

20 
 

 الطرف الثالث املستفيد -ارابعً 

، يقّدم هذا الطرف إىل اجلهاز الرائســــي، يف  اإلجراءات اخلاصــــة ابلطرف الثالث املســــتفيدمن  9متشــــياً مع املادة  -30
لى عاتقه. املتعلقة ابلنهوض ابألدوار واملســـــــؤوليات امللقاة عكل دورة من دوراته العادية، تقريراً يعرض فيه بعض املعلومات 

، مل يتلّق الطرف الثالث املســـتفيد أي معلومات عن حاالت حمتملة لعدم االمتثال التفاق 2019-2018ويف فرتة الســـنتني 
 تلقي األمانة يف اإلجراءات اخلاصــة ابلطرف الثالث املســتفيد، اســتمرتوابالســتناد إىل  .موحد لنقل املواد، من أي مصــدر

 21البيا�ت الواردة يف تقارير االتفاق املوحد لنقل املواد وختزينها على حنو آمن، متشياً مع توجيهات اجلهاز الرائسي.
  

                                                      
 هبذه الوثيقة. 3املرفق تتوّفر عناصر قرار ممكن يف مشروع القرار الوارد يف  20
 .تقرير عن عمليات الطرف الثالث املستفيدبعنوان  IT/GB-2/1.8/19/8يرد التقرير الكامل للطرف الثالث املستفيد، مبا يف ذلك اجلوانب املالية، يف الوثيقة  21
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 حتليل تدفقات املواد الوراثية مبوجب النظام املتعدد األطراف -اخامسً 

اإلشــــــارة إىل أن . وجتدر 1املرفق ترد األرقام التفصــــــيلية لتدفقات املواد الوراثية مبوجب النظام املتعدد األطراف يف  -31
واألطراف غري املتعاقدة. إضـافًة إىل ذلك،  15بني األطراف املتعاقدة، واملؤسـسـات املنشـأة مبوجب املادة  اإلحصـاءات متّيز

 عن عمليات نقل املواد بني مراكز اجلماعة االستشارية لسهولة الرجوع إليها. اإلحصاءات تتوفر
 

 د الوراثية النباتية لألغذية والزراعةر استخدام االتفاق املوحد لنقل املواد وعمليات نقل املوا -ألف

جهات مقدمة اتفاقاً موحداً لنقل املواد من  75.368البيا�ت قد سجل  ع، كان مستود 2019يوليو/متوز  18 يف -32
اتفاقاً موحداً لنقل املواد  16.397بلداً. وميثل هذا الرقم ز�دة تبلغ  181يف  املتلقنيلى ع املواد عوزَّ بلداً، تُ  52يف  موجودة

بني جمموع هذه اتفاقاً من  61.269. وأُرســـــل 2017يف املائة مقارنًة ابألرقام املســـــجلة يف أغســـــطس/آب  21.7أو نســـــبة 
موجودين غري  متلقنياتفاقاً إىل  14.099يف األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية، يف حني أُرســــــــل  متلقنياالتفاقات إىل 

اتفاقاً موحداً لنقل املواد ّمت اإلبالغ عنها يف اليوم الواحد  23يف األطراف املتعاقدة. وتشــري الوحدة اإلحصــائية إىل متوســط 
 .2017آب منذ أغسطس/

 
د البيا�ت املرتاكمة يف مســـــــــتودع البيا�ت االجتاه اإلجيايب يف عملية تقدمي التقارير. كما جتدر اإلشـــــــــارة إىل وتوحّ  -33

، حني أُنشــــــئ مكتب املســــــاعدة لتقدمي التقارير وّمت توفري دعم 2017و 2015حصــــــول ز�دة ملحوظة يف الفرتة بني عامي 
مع مراعاة متوســــــــط عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد  الرقم أد�ه عدّ وقد أُ إضــــــــايف ملســــــــتخدمي النظام املتعدد األطراف. 

ســـــهيل ممارســـــات لتأصـــــًال أدوات أو  اجلهات املقدمة للمواد وضـــــعتها كل ســـــنة. وينبغي اإلشـــــارة إىل أن بعض ناملبلغ ع
 عملية تقدمي التقارير.

 

 

ـــتناد إىل متوســـــط 2018-2007: االجتاهات يف اإلبالغ عن االتفاقات املوحدة لنقل املواد للفرتة 1 شـــــكلال ، ابالســ
 عدد االتفاقات املبّلع عنها كل عام
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مليون عينة من املوارد الوراثية النباتية لألغذية  5.4، كان قد ّمت نقل أكثر من 2019منتصــــــــــــــف يوليو/متوز  ويف -34
يف  92.3يف املائة من إمجايل كمية املواد املنقولة من جانب األطراف املتعاقدة، و 7.6والزراعة والتبليغ عنها. وجرى توزيع 

ات مقدمة جهمادة من جانب  20.000زهاء  ّمت توزيعذلك، . ك15 املائة من جانب املؤســــــســــــات املنشــــــأة مبوجب املادة
 يف األطراف غري املتعاقدة. أخرى

 
يف املائة من املواد املنقولة بواســـطة االتفاق املوحد لنقل املواد إىل حماصـــيل غري  1.6إضـــافًة إىل ذلك، تعود نســـبة  -35

أن  2019حىت يوليو/متوز  2007عام  منابملعاهدة الدولية. ويكشــف حتليل معمق للبيا�ت املتوفرة  1ق لحمشــمولة يف امل
إىل مســتفيدين يف البلدان النامية، أي حوايل ألف مادة أكثر مقارنة  1اتفاقاً قد نقل مواد غري مشــمولة يف امللحق  3.489

 91.659بلدان النامية إىل املوّزعة على ال 1ســـــنتني. ووصـــــل عدد املواد غري املشـــــمولة يف امللحق  ذمبا كان عليه الوضـــــع من
ىت أضــــــــــــــعاف تقريباً األرقام املقدمة ح ةعينة على البلدان املتقدمة. وتبلغ هذه األرقام ثالث 156.735عّينة فيما ُوّزعت 

 . كما جتدر اإلشارة إىل أن جزءاً كبرياً من عمليات النقل هذه يتّم على املستوى احمللي.2015مايو/أ�ر 
 

، ّمت نقل حوايل مليون ونصــــف مليون مادة واإلبالغ عنها. وحبلول الذكرى اخلامســــة 2017أغســــطس/آب  ذومن -36
 5مليون مادة يف مســـــــتودع البيا�ت. وميثل بلوغ  5.3عشـــــــرة لدخول املعاهدة الدولية حّيز التنفيذ، ّمت تســـــــجيل أكثر من 

 نظام املتعدد األطراف.ماليني مادة منقولة خالل فرتة السنتني احلالية إجنازاً رئيسياً يف عمليات ال
 

يف املائة من املواد الوراثية املبّلغ عنها تعود إىل القمح،  47وتبّني اإلحصــــــاءات على صــــــعيد احملاصــــــيل أن نســــــبة  -37
يف املائة إىل احلمص. وبصــــــورة عامة، ميكن  5ويف املائة إىل الشــــــعري  6و، ذرةيف املائة إىل ال 10يف املائة إىل األرز، و 16و

 .2015وأ�ا تتماشى مع تلك املعروضة عام  2017ه االجتاهات مماثلة جداً لالجتاهات اليت ظهرت عام اعتبار هذ
 

 

  2019يوليو/متوز  18: النسب املئوية ملواد احملاصيل الرئيسية املبّلغ عنها يف مستودع البيا�ت حىت 2 شكلال
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أفادت مراكز اجلماعة االســــتشــــارية للبحوث الزراعية الدولية أنه خالل الســــنوات االثنيت عشــــرة األوىل من عملها  -38

 2007يف إطار املعاهدة الدولية بشــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، أي يف الفرتة املمتدة بني يناير/كانون الثاين 
ماليني  5قامت بنوك اجلينات التابعة للمراكز وبرامج الرتبية جمتمعًة بتوزيع أكثر من ضــمناً،  2018وديســمرب/كانون األول 

يف املائة من  31اتفاق موحد لنقل املواد. ومت توزيع حىت  58.000عّينة من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مبوجب 
يف املائة إىل مســـــتفيدين يف أمريكا الالتينية  16يف أفريقيا، ويف املائة إىل مســـــتفيدين  20املواد إىل مســـــتفيدين يف آســـــيا، و

يف املائة إىل مستفيدين يف أورواب، وأمريكا  1و 15و 13الشرق األدىن، و مستفيدين يف يف املائة إىل 14والبحر الكارييب، و
 22الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ على التوايل.

 
 املوحد لنقل املوادمستخدمو النظام امليّسر لالتفاق 

ر لالتفاق املوّحد لنقل املواد إىل  -39 مســــــــــــــتخدماً بعد أن بلغ عدد  2.360ارتفع عدد مســــــــــــــتخدمي النظام امليســــــــــــــّ
مســـتخدماً  274، تســـّجل 2019مســـتخدماً. وخالل النصـــف األول من عام  1557املســـتخدمني املســـجلني منذ ســـنتني 

هم منظمات يف حني أن املســــتخدمني اآلخرين  2011املســــجلني منذ عام يف املائة من املســــتخدمني  40إضــــافياً. وحوايل 
 متلقياً وحيداً. 6.281تسّجلوا فرد�ً. ويف اجملموع، يشري النظام إىل وجود حوايل 

 
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير -ابء

نقل املوارد  عن اتفاقاً موحداً لنقل املواد 75.368من أصل  21.121، بّلغ ما يصل إىل 2019يوليو/متوز  18 يف -40
 يف املائة من عمليات النقل. 28الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير، ما ميثل نسبة 

 
طوير منذ عام تنقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد اللومعظم االتفاقات املوحدة لنقل املواد املبّلغ عنها  -41

مليون مادة  1.4هلا. ويف اجملموع، ّمت نقل  ابعتبارها اجلهة املقدمة 15ىل مؤسسة منشأة مبوجب املادة تلجأ إ تكان  2007
أد�ه معلومـــات عن توزيع املوارد الوراثيـــة النبـــاتيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة قيـــد  1قيـــد التطوير وّمت التبليغ عنهـــا. ويوفّر اجلـــدول 

 التطوير، حسب احملصول.
 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير

 455,615 األرز

 302,523 القمح

 258,616 الشعري

 178,327 احلمص

 102,642 العدس

                                                      
 .2املرفق ، IT/GB-2/4.15/19/8الوثيقة  اُنظر 22
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 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير

 38,126 فول الفااب

 19,516 اللؤلؤيالدخن 

 11,781 الكسافا

 8,789 البطاطا

 7,804 الذرة الرفيعة

 6,203 الفول السوداين

 5,398 جلبان العلف

 5,010 الفاصوليا
 

ـــــتودع البيا�ت حىت  -1اجلدول  ـ ـ ـــــول يف مسـ ـ ـ ــــــب احلصـ ـ  18قائمة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة قيد التطوير حسـ
 .2019يوليو/متوز 

 
 االستعراضات والتقييمات املطلوبة مبوجب املعاهدة الدولية -اسادسً 

 املتعلقة ابلنظام املتعدد األطراف

(د)  2-13و 4-11 املتوقعة يف املادتنيقرر اجلهاز الرائســــي يف دورته الســــابعة إجراء االســــتعراضــــات والتقييمات  -42
) من املعاهدة الدولية يف دورته الثامنة، وطلب من األمانة إعداد الواثئق ذات الصلة. وابلتايل، وّزعت األمانة إشعاراً يف 2(

وأشــــــــارت بعض الردود إىل البيا�ت املباشــــــــرة واخلطاابت املوّجهة إىل األشــــــــخاص الطبيعيني  201923.يناير/كانون الثاين 
وافز. اليت حتتفظ هبا اجلامعات واحلدائق النباتية، وإىل مبادرات تشــريعية ممكنة لوضــع احلواالعتباريني، وال ســيما اجملموعات 

 غري أن العدد احملدود للردود مل يسمح إبعداد حتليل مفّصل. 
 

تقييم مدى التقدم يف إدراج أشخاص طبيعيني واعتباريني ملواد والبت يف ما إذا كان سيتواصل  -ألف
 4-11االعتباريني امليسر، املادة حصول األشخاص الطبيعيني و 

 من املعاهدة الدولية: 3-11وفقاً للمادة  -43
 

يتها على اختاذ التدابري املناســــبة لتشــــجيع األشــــخاص الطبيعيني واالعتباريني اخلاضــــعني لوال توافق األطراف املتعاقدة [...]
، على تضـــــــــمني هذه املوارد الوراثية 1القضـــــــــائية الذين حيتفظون ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق 

 .لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطراف
 

                                                      
23 en.pdf3153EN/ca3153/CA3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/CA3153EN/ca3153en.pdf
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 من املعاهدة الدولية على ما يلي: 4-11املادة تنص  -44
 

ري اجلهاز الرائســـي، يف غضـــون عامني من ســـر�ن املعاهدة، تقييماً ملدى التقدم يف إدراج املوارد الوراثية النباتية لألغذية "جيُ 
ويقرر اجلهاز الرائســـــــــــــي، بعد هذا التقييم، ما إذا كان  يف النظام املتعدد األطراف. 3-11والزراعة املشـــــــــــــار إليها يف الفقرة 

والذين مل يدرجوا هذه  3-11ســــيتواصــــل تيســــري حصــــول هؤالء األشــــخاص الطبيعيني واالعتباريني املشــــار إليهم يف الفقرة 
 ئمة."الاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطراف، أو يتخذ أية تدابري أخرى يراها م

 
وحّث اجلهاز الرائســــــــــي مراراً األشــــــــــخاص الطبيعيني واالعتباريني على تضــــــــــمني مواردهم الوراثية النباتية لألغذية  -45

كمــا حــّث أيضـــــــــــــــاً األطراف املتعــاقــدة على اختــاذ تــدابري حتفيز   يف النظــام املتعــدد األطراف. 1امللحق  والزراعــة املــدرجــة يف
 24ملعاهدة.من ا 3-11 مناسبة، طبقاً للمادة

 
د اللجنة االســــتشــــارية الفنية املخصــــصــــة املؤقتة املعنية ابالتفاق املوحد لنقل املواد والنظام املتعدوجيدر التذكري أبن  -46

األطراف (اللجنة) أصــــــدرت رأ�ً يف التدابري القانونية واإلدارية الرامية إىل تشــــــجيع األشــــــخاص الطبيعيني واالعتباريني على 
 ما يتخذ ك لتقدير األطراف املتعاقدة البت يفرتَ يف النظام املتعدد األطراف. وجاء يف رأي اللجنة أنّه يُ  وضــــــــــــــع املواد طوعاً 

على ســـــــبيل املثال ال احلصـــــــر إعطاء وجيوز أن تشـــــــمل تلك التدابري من املعاهدة الدولية.  3-11من تدابري يف إطار املادة 
دابري وجيوز أن تشــــــــــمل أيضــــــــــاً ت االســــــــــتفادة من خطط التمويل العام).حوافز مالية أو ضــــــــــريبية حلائزي املواد (مثل أهلية 

ســـــياســـــاتية وأخرى قانونية وإدارية لوضـــــع إجراءات حملية لعمليات اإلدراج أو جهوداً لز�دة الوعي (خاصـــــة على مســـــتوى 
 25املزارعني).

 
املعاهدة. وقد يطلب اجلهاز الرائسي من  4-11وقد أرجأ اجلهاز الرائسي مراراً عملية التقييم والبت مبوجب املادة  -47

مدخالت من األطراف املتعاقدة بشـــــــأن نوع ومدى التدابري، مبا يف ذلك احلوافز املالية أو الضـــــــريبية، اليت ميكن النظر فيها 
 لتوفري التوجيهات واختاذ القرار ضمن مهلة زمنية حمّددة.

 
 )2(د) ( 2-13املادة  -استعراض مستوى املدفوعات -ابء

 :من املعاهدة الدولية على ما يلي )2د(2-13 تنص املادة -48
 
 قللجهاز الرائســـــــي أن يقرر حتديد مســـــــتو�ت خمتلفة للمدفوعات وفقاً للفئات املختلفة للجهات املتلقية اليت تســـــــوّ  جيوز"

ة ويف البلدان اليت متر الناميوجيوز له أيضـــــــاً أن يبت يف احلاجة إىل إعفاء صـــــــغار املزارعني يف البلدان  .هذه املنتجات جتار�ً 
وجيوز للجهاز الرائســــــي أن يراجع من آن آلخر مســــــتو�ت هذه املدفوعات  اقتصــــــاداهتا مبرحلة حتول من هذه املدفوعات.

 ."بغرض التوصل إىل اقتساٍم هلذه املنافع ابلعدل واإلنصاف
 

                                                      
 11، 10؛ الفقرات 1/2013من القرار  16و 14؛ الفقراتن 4/2011من القرار  5؛ الفقرة 4/2009من القرار  10؛ الفقرة 2/2006من القرار  7الفقرة  24
 4/2017من القرار  19والفقرة  1/2015من القرار  12و

 .4املرفق ، Report10/1MLS -SMTA-IT/AC/الوثيقة  25
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ة، غري أنه ور�ً اعتباراً من دورته الثالثوكان اجلهاز الرائســــي قد قرر يف األصــــل اســــتعراض مســــتو�ت املدفوعات د -49
 عملية االستعراض هذه مراراً وتكراراً.ذلك بعد أرجأ 

 
قامت جمموعة العمل املفتوحة العضـــــــوية املخصـــــــصـــــــة املعنية بتعزيز عمل  ،الفرتات املالية الثالث املاضـــــــية وخالل -50

ل املواد، املدفوعات الواردة حالياً يف االتفاق املوحد لنقالنظام املتعدد األطراف ببحث خيارات خمتلفة ملراجعة مســــــــــــتو�ت 
وكذلك لوضــــع متايزات إضــــافية ممكنة كفئات املتلقني أو أنواع احملاصــــيل. ويرد وضــــع هذه املناقشــــات ونتائجها يف الوثيقة 

 26من جدول األعمال املؤقت، لينظر فيها اجلهاز الرائسي. 2-8ة للبند املعدّ 
 

 )2د(2-13املادة  –ن يتعّني توسيع نطاق شرط املدفوعات اإللزامية تقييم ما إذا كا -جيم
 من املعاهدة أيضاً على أنه جيوز للجهاز الرائسي: )2د(2-31 تنص املادة -51

 
أن يقّدر أيضـــــاً، يف غضـــــون فرتة مخس ســـــنوات من ســـــر�ن هذه املعاهدة، ما إذا كان شـــــرط املدفوعات اإللزامية الوارد يف 

لنقل املواد يســــــري أيضــــــاً على احلاالت اليت تكون فيها املنتجات املســــــوقة جتار�ً متاحة لآلخرين دون قيود االتفاق املوحد 
 إلجراء املزيد من البحوث واالستيالد.

 
اليت  ةمســــــــااخل ةبدءاً من فرتة الســــــــنومل جيِر اجلهاز الرائســــــــي حىت اليوم أي تقييم من هذا القبيل، بل أرجأه مراراً  -52

 أعقبت سر�ن املعاهدة الدولية.
 

 وحبثـــت جمموعـــة العمـــل أيضــــــــــــــــًا إمكـــانيـــة جعـــل املـــدفوعـــات الطوعيـــة يف االتفـــاق املوحـــد لنقـــل املواد إلزاميـــة.  -53
 27من جدول األعمال، لينظر فيها اجلهاز الرائسي. 2-8ويرد وضع ونتائج هذه املناقشات يف الواثئق املعدة للبند  
 

 املطلوبة التوجيهات -اسابعً 

عناصــــــر ممكنة  وترد .والنظر فيها ملعلومات الواردة يف هذه الوثيقةاإلحاطة علًما اب اجلهاز الرائســــــي مدعو إىلإّن  -54
وعلى وجه اخلصوص، اجلهاز الرائسي مدعو إىل تقدمي توجيهات بشأن توفر املواد يف النظام لينظر فيها.  3 املرفق لقرار يف

 أنشألطراف املتعاقدة واملستخدمني اآلخرين للنظام املتعدد األطراف، وباملساعدة لاملتعدد األطراف، وبشأن طرائق تقدمي 
 .ضروريةاجلهاز الرائسي أي جوانب أخرى تتعلق بعمليات النظام املتعدد األطراف قد يعتربها 

 
) 2(د) ( 2-13و 4-11املاداتن  اهتلحظقد يرغب اجلهاز الرائســــي يف مناقشــــة االســــتعراضــــات والتقييمات اليت  -55

من املعاهدة الدولية، مع مراعاة ابلنسبة إىل هذه األخرية، التقارير ونتائج املفاوضات املتصلة بتعزيز النظام املتعدد األطراف 
 من جدول األعمال. 2-8يف البند 

  

                                                      
 IT/GB-2.8/19/8الوثيقة  اُنظر 26
 مثله 27
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 1املرفق 
 املُبّلغ عنها من خالل مستودع البيا�تالبيا�ت 

 2019يوليو/متوز  18مستودع البيا�ت يف 
نها ملواد املبلغ عااالتفاقات املوحدة لنقل 

 جانب من
أطراف 
 متعاقدة

جهات أبرمت 
اتفاقات مبوجب 

 15املادة 

أطراف غري 
 متعاقدة

 اجملموع

 75,368 494 56,846 18,028 اجملموع
 21,171 1 21,108 62 غطي موارد وراثية نباتية قيد التطويرت

 52 4 20 28 من كل فئةمقدمي املوارد يف البلدان عدد 
 181    العدد اإلمجايل للبلدان املتلقية

 61,269 276 43,914 17,079 يكون املتلقون فيها من أطراف متعاقدة
 14,099 218 12,932 949 اقدةغري متع يكون املتلقون فيها من أطراف

ملوزعة النقل املواد  ةاملوحدتفاقات االمتوسط 
يف اليوم الواحد منذ يناير/كانون الثاين 

2007 
   16 

 االتفاقات املوحدة لنقل املواد املبلغ عنها: 1 اجلدول
 

أطراف  ناملوارد الوراثية النباتية املوزعة م
 متعاقدة

جهات أبرمت 
اتفاقات مبوجب 

 15املادة 

أطراف غري 
 متعاقدة

 اجملموع

 5,455,489 19,666 5,019,460 416,363 اجملموع
 5,207,095 12,798 4,952,846 241,451 1حماصيل مدرجة يف امللحق 

 248,394 6,868 66,614 174,912 1مدرجة يف امللحق غري حماصيل 
موزعة  1مواد غري مدرجة يف امللحق 
 91,659 6,118 59,731 25,810  على متلقني يف بلدان �مية

موزعة  1حماصيل غري مدرجة يف امللحق 
 على متلقني يف بلدان متقدمة

149,102 6,883 750 156,735 

موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة قيد 
 التطوير

2,265 1,411,314 1 1,413,580 

ة قيد والزراع موارد وراثية نباتية لألغذية
 1 امللحق التطوير غري مدرجة يف

850 11,048 1 11,899 

 توزيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ألف: 2اجلدول 
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ألغذية لاملوارد الوراثية النباتية 
 املوزعة من والزراعة

جهات أبرمت  أطراف متعاقدة
اتفاقات مبوجب 

 15املادة 

أطراف غري 
 متعاقدة

 اجملموع

املرسلة إىل متلقني يف أطراف 
 متعاقدة

372,001 3,957,274 10,907 4,340,182 

املرسلة إىل متلقني يف أطراف 
 غري متعاقدة

44,340 1,061,980 8,682 1,115,002 

متوسط املوارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة املوزعة يف 

 2007اليوم الواحد منذ عام 

   
1,191 

 اتبع -توزيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة :ابء 2اجلدول 
 
 

 املستخدمون املسّجلون للنظام امليّسر لالتفاق املوحد لنقل املواد
 

 2,360 اجملموع
 6,281 عدد املتلقني

 املستخدمون املسّجلون للنظام امليّسر لالتفاق املوحد لنقل املواد: 3اجلدول 
 
 

املرسل  املوحد لنقل املوادالتفاق ا
 من إقليم املصدرحسب 

أطراف 
 متعاقدة

جهات أبرمت اتفاقات 
 15مبوجب املادة 

أطراف غري 
 متعاقدة

 اجملموع

 17,890 5 17,783 102 أفريقيا
 14,099 483 13,201 415 آسيا
 18,969 0 3,041 15,928 أورواب

 21,908 0 21,800 108 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 1,055 0 987 68 الشرق األدىن

 1,221 6 0 1,215 أمريكا الشمالية
 226 0 34 192 جنوب غرب احمليط اهلادئ

 أبلغت عنها د) اليت: التوزيع اإلقليمي لالتفاقات املوحدة لنقل املواد حسب إقليم املصدر (حيث يوجد املورّ 4اجلدول 
 وأطراف غري متعاقدة 15أطراف متعاقدة ومؤسسات أبرمت اتفاقات مبوجب املادة 

 



IT/GB-8/19/8.1 Rev.1 16 

 

االتفاق املوحد لنقل املواد الذي يتم تلّقيه حسب إقليم 
 الوجهة  

 اجملموع

 10,919 أفريقيا
 20,198 آسيا
 21,961 أورواب

 8,930 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 8,759 الشرق األدىن

 3,840 الشماليةأمريكا 
 761 جنوب غرب احمليط اهلادئ

 : التوزيع اإلقليمي لالتفاقات املوحدة لنقل املواد حسب إقليم الوجهة5اجلدول 
 
 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 حسب إقليم املصدر

أطراف من 
 متعاقدة

جهات من 
أبرمت اتفاقات 
مبوجب املادة 

15 

راف غري أطمن 
 عاقدةتم

 اجملموع

 1,063,018 5 1,060,129 2,884 أفريقيا
 979,384 18,935 957,134 3,315 آسيا
 584,058 0 228,267 355,791 أورواب

 2,611,976 0 2,608,196 3,780 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 167,724 0 164,927 2,797 الشرق األدىن

 43,352 726 0 42,626 أمريكا الشمالية
 5,977 0 807 5,170 غرب احمليط اهلادئ جنوب

قدّ : التوزيع اإلقليمي للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حسب إقليم ا6اجلدول 
ُ
 ّلغةبمة اململصدر ونوع اجلهة امل

 
 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 وجهةحسب إقليم ال

أطراف من 
 متعاقدة

جهات أبرمت من 
اتفاقات مبوجب 

 15املادة 

أطراف غري من 
 متعاقدة

 اجملموع

 1,028,602 127,533 185 900,884 أفريقيا
 1,576,850 319,251 15 1,257,584 آسيا
 947,687 89,072 0 858,615 أورواب

 776,460 328,560 7 447,893 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب



17 IT/GB-8/19/8.1 Rev.1 

 

 736,582 26,011 0 710,571 الشرق األدىن
 324,645 221,981 0 102,664 أمريكا الشمالية

 64,663 2,594 98 61,971 جنوب غرب احمليط اهلادئ

 الوجهةالتوزيع اإلقليمي للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حسب  :7اجلدول 
 
 

بلدان وجهة حسب عدد املوارد  10 أعلى
 اجملموع  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 725,117 اهلند
 270,562 كينيا

 250,168 املكسيك
 224,742 مجهورية إيران اإلسالمية

 221,981 الوال�ت املتحدة األمريكية
 204,673 تركيا

 183,902 الصني
 176,204 أملانيا

 166,278 ابكستان
 140,130 مصر

 أعلى بلدان وجهة حسب عدد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة كما يف االتفاقات املوحدة لنقل املواد :8جلدول ا
  

حماصيل موزعة حسب عدد املوارد الوراثية النباتية  10 أعلى
 لألغذية والزراعة

 2,580,684 القمح
 881,825 األرز
 545,414 الذرة

 345,422 الشعري
 242,683 احلمص
 108,356 العدس

 حمصول غري حمدد وغري مدرج يف امللحق
1 

106,717 

 100,807 الفاصوليا
 49,572 الفااب فول
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 45,346 الذرة الرفيعة

 عة حسب عدد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةحماصيل موزّ  10 أعلى: 9اجلدول 

 

 املركز
االتفاقات 

 املوحدة
 املوادلنقل 

 عّينات
 ةاملواد الوراثية النباتي

لألغذية والزراعة اليت 
 قيد التطوير

 إىل من

 23-11-2018 05-03-2007 28,821 47,806 521 مركز األرّز يف أفريقيا
 12-12-2018 24-01-2007 730 7,189 460 املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي
 19-02-2019 05-01-2007 36,544 257,594 2,672 املركز الدويل للزراعة االستوائية

 30-12-2018 16-03-2007 0 2,758,519 23,275 املركز الدويل لتحسني الذرة والقمح
 01-07-2019 19-01-2007 11,488 19,053 674  املركز الدويل للبطاطا

املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق 
 اجلافة

14,049 967,368 862,881 2007-02-13 2018-12-23 

 20-12-2018 03-09-2011 0 969 223 املركز العاملي للزراعة احلراجية
املعهد الدويل لبحوث احملاصيل يف املناطق 

 االستوائية شبه القاحلة
5,172 226,844 64,690 2009-11-11 2019-02-04 

 04-12-2018 07-03-2007 0 33,805 806 املعهد الدويل للزراعة االستوائية
 05-12-2018 22-02-2007 0 10,810 858 املعهد الدويل لبحوث الثروة احليوانية

 19-12-2018 04-01-2007 407,022 689,586 8,115 املعهد الدويل لبحوث األرزّ 

ية النباتية لألغذية واملوارد الوراث: توزيع االتفاقات املوحدة لنقل املواد، واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 10اجلدول 
مع بيان فرتة ، 2019يوليو/متوز  18 والزراعة قيد التطوير حســـــب مراكز اجملموعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية الدولية يف

 .اإلبالغ لكل مركز
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 2املرفق 
 توّفر املواد يف النظام املتعدد األطراف

 

 االسم
عدد العّينات يف التخزين املتوسط 

 والطويل األجل
النظام املتعدد 

 28األطراف
 953 953 أفغانستان

 2,286 4,345 ألبانيا
 2,563 6,918 أرمينيا

 84,302 223,137 أسرتاليا
 5,607 11,964 النمسا

 9,548 33,081 بنغالديش
 10,500 9,304 بلجيكا

 60 1,162 بواتن
 2,377 166,490 الربازيل

 16,476 0 بوركينا فاسو
 67 69,336 بلغار�
 111,157 111,157 كندا

 128 861 كوستا ريكا
 442 3,533 كرواتيا
 504 1,004 قربص

 55,808 55,436 اجلمهورية التشيكية
 13,054 28,275 إكوادور

 40 13,522 مصر
 4,604 4,604 إريرت�

 2,853 3,180 إستونيا
 52,657 72,510 إثيوبيا
 445 0 فنلندا

                                                      
يــل األجــل" يف الطو  وأعــدد العّينــات يف التخزين املتوســــــــــــــــط " النظــام العــاملي للمعلومــات واإلنــذار املبكرالبيــا�ت يف العــامود األول منبثقــة من  28

. وُأضــيفت بعض األســطر للبلدان اليت قدمت تقارير مباشــرة إىل األمني بشــأن املواد املتاحة. وأّما البيا�ت يف العامود الثاين 2019يناير/كانون الثاين 
النظـــام العـــاملي للمعلومـــات واإلنـــذار املبكر، والكتـــالوج األورويب للبحـــث على اإلنرتنـــت عن املوارد الوراثيــة فتـــأخـــذ يف االعتبـــار الواثئق املقـــدمـــة إىل 

، ونظام املعلومات العاملي والبالغات والبيا�ت املوّجهة إىل األمني حىت وقت إعداد هذه الوثيقة. كما أن البيا�ت بشــــــــــــــــأن Genesys بوابةالنباتية/
وترد يف  2018ول ديســــــــمرب/كانون األ 1اجلماعة االســــــــتشــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية حمّدثة حىت مراكز توّفر املواد يف النظام املتعدد األطراف من 

 تقريرمها املشرتك املقدم إىل اجلهاز الرائسي.
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 4,235 9,595 فرنسا
 116,076 179,355 أملانيا
 139 1,295 غو��
 2,617 49,367 هنغار�

 26,530 395,001 اهلند
 1,421 1,421 إيرلندا
 46,788 51,095 إيطاليا
 38,959 223,069 الياابن
 2,389 4,829 األردن
 25,757 51,023 كينيا
 1,713 2,082 التفيا
 274 1,959 لبنان

 1,326 924 ليتوانيا
 7,938 8,801 مدغشقر

 2,702 3,253 مالوي
 9,998 13,036 ماليز�
 2,090 2,090 مايل

 935 13,992 منغوليا
 35 388 اجلبل األسود

 351 60,028 املغرب
 1,441 2,110 �ميبيا
 614 4,671 نيبال

 15,041 26,097 هولندا
 20 26 النرويج

 29,784 31,958 ابكستان
 391 824 بنما

 1,567 1,567 اببوا غينيا اجلديدة
 811 1,450 الفلبني
 51,227 85,855 بولندا

 813 30,484 الربتغال
 6,363 38,034 رومانيا

 898 1,890 السنغال
 12,520 17,043 سلوفاكيا
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 25,364 76,581 إسبانيا
 58 0 السويد

 9,009 13,293 السودان
 33,784 39,953 سويسرا

 277 5,825 تنزانيا املتحدةمجهورية 
 2 0 توغو

 760 5,027 أوغندا
 44,069 834,451 اململكة املتحدة

 500,000 582,149 الوال�ت املتحدة األمريكية
 13 17,468 أوروغواي

 4,340 7,583 زامبيا
 1,407,870 4,394,208 اجملموع

 
 يف والبحث العايلمركز التعليم 

 جمال الزراعة االستوائية
10,987 10955 

أمانة مركز مجاعة احمليط اهلادئ 
حملاصيل وأشجار منطقة احمليط 

 اهلادئ

2,163 358 

 59,954 59,954 اراملركز العاملي للخض

 14500 13,840 املركز الدويل للزراعة امللحية

 31143 32,849 بنك اجلينات لبلدان الشمال

SADCC  بنك اجلينات
 اإلقليمي 

11,326 0 

 116,910 248,029 اجملموع 
 
 

 21,300 21,300 املركز األفريقي لألرز

 66,787 66,787 املركز الدويل للزراعة االستوائية

املركز الدويل لتحسني الذرة 
 والقمح

209,216 183,819 

 16,194 17,901  املركز الدويل للبطاطا
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املركز الدويل للبحوث الزراعية 
 يف املناطق اجلافة

156,930 151,893 

 14,582 11,937 املركز العاملي للزراعة احلراجية

املعهد الدويل لبحوث احملاصيل 
يف املناطق االستوائية شبه 

 القاحلة

126,830 123,224 

 34,651 34,907 املعهد الدويل للزراعة االستوائية

لبحوث الثروة املعهد الدويل 
 احليوانية

18,643 18,639 

 125,566 130,154 املعهد الدويل لبحوث األرزّ 

منظمة  -ةمركز التجارة الدولي
 التنوع البيولوجي

1,566 1,566 

 758,221 796,171 اجملموع
 

 1,407,870 4,394,208 اجملموعات الوطنية

مراكز اجلماعة االستشارية 
 للبحوث الزراعية الدولية

796,171 758,221 

 116,910 248,029 غريها

 2,283,001 5,438,408 اجملموع الكلي
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 3املرفق 
 

 2019**/مشروع القرار 
 اتنفيذ وتشغيل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعه

 
 إن اجلهاز الرائسي،

 
 ؛4/2017و 1/2015القراران  خصاألطراف وتنفيذه، وابألم املتعدد قراراته السابقة عن عمليات النظا إذ يستذكر

 
 15توجيهات منتظمة إىل األطراف املتعاقدة واملؤســــســــات اليت أبرمت اتفاقات مبوجب املادة  إعطاءضــــرورة  وإذ يســـتذكر

 ؛وكفاءهتا من املعاهدة الدولية لضمان فعالية عمليات النظام املتعدد األطراف
 

 (أ) من املعاهدة الدولية؛1-15 أحكام املادة وإذ يستذكر
 

 ومن االتفاق املوحد لنقل املواد؛ 6-6و 5-6كذلك أحكام املادتني   وإذ يستذكر
 

شأن إدارة األصول ب منظمة منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّيةإىل األمهية املستمرة ملبادئ  وإذ يشري
التفاقات املربمة مع وفقًا ل ة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّيةمنظمة منظومالفكرية لتنفيذ التزامات مراكز 
منظمة منظومة اجلماعة ذلك خبصوص إدارة مراكز  يف من املعاهدة الدولية، مبا 15 اجلهاز الرائسي مبوجب املادة

 وتوزيعها للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير؛ االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية
 

إىل أن تلك املبادئ املتعلقة ابألصــول الفكرية تتطلب بشــكل صــريح امتثال املراكز اللتزاماهتا حتت إطار  كذلك  وإذ يشــري
 املعاهدة الدولية، والعمل كآلية للرصد واالمتثال؛

 
 النظام املتعدد األطراف ونقلهاتوافر املواد يف  :األولاجلزء 

اليت  األطراف املتعــاقــدة ويشــــــــــــــكر ابملعلومــات املقــدمــة عن مــدى توافر املواد يف النظــام املتعــدد األطراف يرحـب -1
علومات على مواصـــــــــــــلة حتديث هذه امل حيثهاو العينات، املواد املتوفرة يف النظام املتعدد األطراف حددت، على مســـــــــــــتوى

املواد اليت حتديد  إىلعلى مســـــتوى العينات،  مل تعمد إىل ذلك بعد،األطراف املتعاقدة اليت  كذلكوحيث  بصـــــورة منتظمة، 
 ؛من النظام املتعدد األطراف تشكل جزءاً 

 
ألشـــــخاص األطراف املتعاقدة وا يناشــــدو أمهية اجملموعات اليت جرى توصـــــيفها وتقييمها ابلكامل،على  يشــــّددو -2

يم غري الســـــــرّية ذات إىل جنب مع بيا�ت التوصـــــــيف والتقي إاتحتها يف النظام املتعدد األطراف جنباً الطبيعيني واالعتباريني 
 الصلة؛
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األطراف املتعاقدة وغريها من اجلهات اليت يف حوزهتا مواد إىل اســــــــــــــتخدام املعّرفات الرقمية املوجودة يف  يدعوو  -3
 ؛النظام املتعدد األطراف، لتحديد املواد املتاحة يف معلوماتالنظام العاملي لل

 
للدورة التاســـــــعة للجهاز الرائســـــــي، التقرير عن مدى توافر املواد يف النظام املتعدد  ،األمني أن حيّدث إىل يطلبو  -4

بر�مج العمل املتعدد  ه إىلضـــمّ  ويقرر"، الوراثيةاملواد بعنوان "التقرير العاملي عن تدفقات املادة  نقل األطراف، والتقرير عن
 السنوات.

 
 عمليات النظام املتعدد األطراف اجلزء الثاين:

ر لالتفـاق املوحـد لنقـل املواد  2019-2018ابلتقـدم احملرز خالل فرتة الســــــــــــــنتني  علماً  �خذ -5 يف النظـام امليســــــــــــــّ
نظام املتعدد عمليات الب يف ما يتعلقعلى وظيفة مكتب املســــــــــــــاعدة  احملافظةإىل األمني  يطلبومســــــــــــــتودع البيا�ت، و

 لوحدة التعليمية، مع مراعاة نتيجة عملية التعزيز يف الدورة الثامنة؛ل ووضع الصيغة النهائيةاألطراف، 
 
قات عمل لتنظيم برامج وحل األطراف املتعاقدة واملنظمات الدولية ذات الصــــــــــــــلة إىل توفري املوارد الالزمة ويدعو -6

 األطراف والتعاون مع األمني يف ذلك؛تدريبية عن النظام املتعدد 
 
دة بتوافر املوارد املالية، تنظيم حلقات عمل تدريبية إقليمية لدعم األطراف املتعاق إىل األمني، رهناً  يطلب كذلكو  -7

يف تعزيز عمليات النظام املتعدد األطراف، مبا يف ذلك من أجل حتديد املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف واإلبالغ 
 بالغ عن املواد املنقولة؛اإل ذلكعنها، ومن أجل عمليات االتفاق املوحد لنقل املواد، مبا يف 

 
بناء ل منظمة منظومة اجلماعة االســــتشــــارية للبحوث الزراعية الدولّيةاألمني مواصــــلة العمل مع مراكز  إىل يطلبو  -8

قدرات جمموعة أوســـــــــع من مقدمي املواد، مبا يف ذلك األشـــــــــخاص الطبيعيون واالعتباريون، لتنفيذ النظام املتعدد األطراف 
 استخدام االتفاقات املوحدة لنقل املواد.واإلبالغ عن 

 
ألصول ا ما يتعلق إبدارة يف ارسات مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةمم اجلزء الثالث:

 الفكرية املتصلة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

ــــكر -9 نظام اجلماعة االســـــــتشـــــــارية للبحوث الزراعية الدولية على تقدمي التقرير عن حالة تنفيذ مبادئ اجلماعة  يشــ
نظام اجلماعة االســـتشـــارية للبحوث الزراعية الدولية إىل مواصـــلة تقدمي  ويدعواالســـتشـــارية بشـــأن إدارة األصـــول الفكرية، 

ّم إدارهتا يف إطار اليت تت الوراثيةة األصـــــــول الفكرية على املواد التقارير عن تطبيق مبادئ اجلماعة االســـــــتشـــــــارية بشـــــــأن إدار 
 .الوراثيةاملعاهدة الدولية، أو أجزاء منها، أو املعلومات املتأتية عن استخدام هذه املواد 

 
 عمليات الطرف الثالث املستفيد اجلزء الرابع:

عمليــات الطرف الثــالــث ، تقرير عن IT/GB-2/1.8/19/8نظر عنـــاصــــــــــــــر القرار الواردة يف املرفق ابلوثيقـــة، ا[ -10
 ]املستفيد
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اق املوحد وتلك املتعلقة بتنفيذ االتف االســـــتعراضـــــات والتقييمات مبوجب النظام املتعدد األطراف اجلزء اخلامس:

 لنقل املواد وعملياته

 يطلبوالواجب تقدميها إىل الدورة التاســـعة، و 4-11املادة تتوخاها أتجيل االســـتعراضـــات والتقييمات اليت  يقّرر -11
 إىل األمني إعداد تقرير، مع مدخالت واردة من األطراف املتعاقدة وأصــــحاب املصــــلحة ذات الصــــلة، بشــــأن تدابري ممكنة

 ألطراف.اتشجيع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني على ضّم املواد إىل النظام املتعدد لينظر فيها اجلهاز الرائسي من أجل 
 

) من املعاهدة الدولية، قد يرغب اجلهاز الرائســي يف أن 2د (2-13[لدى النظر يف االســتعراضــات مبوجب املادة  -12
 �خذ يف االعتبار مدخالت جمموعة العمل املختصة املفتوحة العضوية لتعزيز سري النظام املتعدد األطراف].

 


	وإذ يشير إلى الأهمية المستمرة لمبادئ منظمة منظومة الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدوليّة بشأن إدارة الأصول الفكرية لتنفيذ التزامات مراكز منظمة منظومة الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدوليّة وفقاً للاتفاقات المبرمة مع الجهاز الرئاسي بموجب الما...

