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 عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا بهذه ي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة فيلدواع

  من مشروع جدول األعمال7البند 
 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

الدورة الثانية لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة آلجنة مؤقتة للمعاهدة 
 الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 19/11/2004-15روما، 
 االمتثال للمعاهدة الدولية للموارد تجميع وتحليل وجهات نظر الحكومات بشأن

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 بيان المحتويات
  

 الفقرات
 

 3-1 مقدمة -أوال
 6-4 تجميع الردود وتحليلها، والمشورة المطلوبة من اللجنة المؤقتة -ثانيا

 بدعوة البلدان 23/6/2003الخطاب الدوري إلى الحكومات بتاريخ  :1المرفق 
إلى تقديم وجهات نظرها بشأن إجراءات وآليات التشغيل لتشجيع 

 االمتثال

 

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  :2المرفق 
اإلجراءات الفعالة واآلليات التشغيلية لتدعيم االمتثال ألحكام 

 المعاهدة

 

  الردود التي تسلمتها المنظمة :3المرفق 
  رجنتيناأل

  بينان
  بوتان

  بورآينا فاصو
  مصر

  المجموعة األوروبية
  آينيا

  موريشيوس
  باآستان
  سوازيلند

  الجمهورية العربية السورية
  اإلمارات العربية المتحدة
  الواليات المتحدة األمريكية

 ومعظم وثائق المنظمة متاحة على شبكة .ال للضرورة القصوىإضافية منهـا إاعات وأال يطلبوا نسخا النسخة أثناء االجتم
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 مقدمة -أوال
 
ى         من المعاهدة الدولية بشأن الموارد       21تنص المادة    -1 ة والزراعة عل الوراثية النباتية لألغذي
 :نأ
 

ة          " ات التعاوني راءات واآللي ي اإلج النظر ف ه ب اع ل ي أول اجتم ي ف از الرياس وم الجه يق
ال                   دم االمتث ة بع ائل المتعلق دة ومعالجة المس ذه المعاه . والفعالة للتشجيع على تنفيذ أحكام ه

ة           ات المتابع ى عملي ات عل ا         وتشتمل هذه اإلجراءات واآللي ديم المشورة والمساعدة، بم  وتق
ك                        ة وتل دان النامي األخص للبل ا، وب د الحاجة إليه ة عن ك المشورة والمساعدة القانوني في ذل

 ".ها بمرحلة تحولياتمر اقتصادتالتي 
 
ة       -2 دور اللجن ام ب ذي ق ة ال ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي ة الم اع األول لهيئ اقش االجتم ن

دة الدولي  ة للمعاه ة   المؤقت ة الوثيق ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي أن الم راءات : "ة بش إج
ة والزراعة           ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة بشأن الم ، التي حللت   1تشجيع االمتثال للمعاهدة الدولي

 العضوية من   ة مفتوح جماعة العمل وقرر االجتماع تشكيل    . األساليب المتبعة في المنتديات األخرى    
ال             الخبراء از واالمتث ذا الجه  بشأن مشروع الئحة داخلية للجهاز الرياسي، ومشروع الئحة مالية له

له

"

 : المؤقتة أن، قررت اللجنةجماعة العمل مفتوحة العضوية واستعدادا الجتماع .2
 

دة            " ال للمعاه ى أن     . تطلب من المدير العام جمع وجهات نظر البلدان بشأن االمتث واتفق عل
ى اإلنترنت                تعرض ردود البلدان   ة عل ع المنظم ى موق ة عل ذه العملي ة    .  في ه وطلبت اللجن

را يمكن أن    ا، وأن تصدر تقري ردود وتحلله ذه ال ع ه ة أن تجم دة من األمان ة للمعاه المؤقت
ائج     جماعة وقررت أن تقدم    . لهذا الموضوع  العمل   جماعةيشكل أساسا لمداوالت      العمل نت

 .3"مداوالتها إلى اللجنة المؤقتة للمعاهدة
 
ى الحكومات  وبناء على ذلك، أصدر المدير العام        -3 وم  رسالة دورية إل المرفق   (23/6/2003 ي
ال       ) 1 أن االمتث ا بش ات نظره ديم وجه ى تق اء إل ر األعض دان غي ة والبل اء المنظم ه أعض ا في دع

ى        ،  14/6/2004وفي  .  من المعاهدة  21للمعاهدة، وهو موضوع المادة      ة إل ة ثاني صدرت رسالة دوري
، )27/8/2004(وعند إعداد هذه الوثيقة     ). 2المرفق  ( موعد تقديم وجهات النظر      د فيها ومات، مد حكال

و           ت، وه ى اإلنترن ة عل ع الهيئ ى موق رتها عل ة ونش دان التالي ت ردود البل د تلق ة ق ت المنظم آان
htm.compliance/facgr/ag/rgo.fao.www://http،  ،و ا فاص ان، وبورآين ان، وبوت ين، وبين األرجنت

ة        ومصر، والمجموعة األوروبية، وآينيا، وموريشيوس، وباآستان، وسويسرا، والجمهورية العربي
ة  السورية، واإلمارات العربية المتحدة، والواليات المتحدة       دول أيضا         .  األمريكي ذه ال رد ردود ه وت

ذه الو   3المرفق   في   ة  به ى                   . ثيق ة عل ع الهيئ ى موق دة، فسوف تعرض عل وإذا وصلت أي ردود جدي
 .اإلنترنت، آما ستعرض على اللجنة المؤقتة

 
 تجميع الردود وتحليلها، والمشورة المطلوبة من اللجنة المؤقتة -ثانيا

 

                                                      
 .CGRFA/MIC-1/02/07 الوثيقة  1
[...] ثم تتناول مشروع الالئحة المالية للجهاز الرياسي [...]  الالئحة الداخلية للجهاز الرياسي ،تتناول جماعة العمل أوال" 2

 ".ات تشجيع االمتثال للمعاهدةوأخيرا، تتناول إجراء
لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة باعتبارها اللجنة المؤقتة للمعاهدة الدولية بشأن  تقرير االجتماع األولأنظر  3

وينبغي مالحظة أنه نظرا لنقص . CGRFA/MIC-1/02/REPORT، الوثيقة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 .ن خارج الميزانية، لم يتسن عقد اجتماع جماعة العمل مفتوحة العضوية قبل االجتماع الحالي للجنة المؤقتةالموارد م
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ا                      -4 ي أعربت عنه ل وجهات النظر الت ة تجمع وتحل ذه الوثيق إن ه بناء على الطلب السابق، ف
ة     – بقدر اإلمكان    –وقد جمعت هذه الردود     . ن في ردودها  البلدا ى    . 4 في الجداول التالي وباإلضافة إل

ذلك وجهات                      ال، وآ ة، ووجهات النظر األخرى بشأن االمتث ذلك، فإن وجهات النظر بشأن المتابع
ة      . النظر غير المتعلقة باالمتثال واردة هنا هي األخرى         ات عام دان تعقيب دى بعض البل د أب م : وق  ول

 .3ترد هذه في الجداول، ولكنها موجودة في الردود التي يجمعها المرفق 
 
واللجنة المؤقتة مدعوة إلى استعراض وجهات النظر التي أعربت عنها البلدان، وأن تدرس         -5

 والتي البد العناصر التي يمكن أن تشكل األساس إلجراءات فعالة وآليات تشغيلية لتشجيع االمتثال،             
 .الجهاز الرياسي أن يوافق عليها

 
از الرياسي                21ونظرا إلى أن المادة      -6 وم الجه ى أن يق دة تنص عل النظر في     " من المعاه  –ب

ة أيضا أن                  " والموافقة على  ة المؤقت ود اللجن مثل هذه اإلجراءات واآلليات في أول اجتماع له، فقد ت
األول للجنة المؤقتة ينبغي     العمل مفتوحة العضوية التي أنشأها االجتماع        جماعةتدرس ما إذا آانت     

 قبل االجتماع األول للجهاز الرياسي، وإذا تقرر ذلك، فأي جوانب معينة من بعقد اجتماعأن تطالب 
 .االمتثال ينبغي عليها أن تدرسها

                                                      
بناء االمتثال في ظل المعاهدة الدولية للموارد :"20 قامت المنهجية المتبعة على ورقة دراسة المعلومات األساسية رقم  4

ext://ftp-: ، وهي متاحة على الموقع التالي.rebLefe Rene و s GooteaMaبقلم " الوراثية لألغذية والزراعة
pdf.e20bsp/BSP/cgrfa/ag/org.fao.ftp . وينبغي أن نالحظ أن عرض الردود بهذه الطريقة ليس مقصودا منه تفسيرها بأي

 .مجرد عرضها بنظام معين حال، وإنما
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 -1الجدول 
 وجهات النظر التي أبديت بشأن أهداف االمتثال ومبادئه وطبيعته

 ئفالوظا الطبيعيةوالمبادئ  األهداف فالطر
ى    • األرجنتين ز عل ادة الترآي ال بزي ير االمتث تيس

ات،    ادل المعلوم درات، وتب اء الق بن
ادل   راف وتب ين األط اون ب والتع

 المشورة

 ال تثير خالفا •
 ةبسيط •
 بال عقوبة •

 توفير التعاون مع البلدان النامية •
 توفير المساعدة الفنية للبلدان النامية •

ة  المجموع
 األوروبية

ال   تشجيع   • ادة    انظ (االمتث  من   21ر الم
ة  وارد الوراثي ة للم دة الدولي المعاه

 )النباتية لألغذية والزراعة
ال     • دم االمتث ايا ع ة قض ر (معالج انظ

 من المعاهدة الدولية للموارد     21المادة  
 )الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

دم  • االت ع ات وح ي النزاع تالف
 االمتثال

 ثير خالفاتال  •
 ةليس قضائي •
 ةتعاوني •
 ةشفاف •
 ةفعال •
 ةتطلعي •

ى           • ال آل عل فحص حاالت عدم االمتث
 حدة

تقديم المشورة وتيسير المساعدات إلى     •
ي    عوبات ف ه ص ي تواج راف الت األط

 االمتثال
أن    • رارات بش يات أو ق اد توص اعتم

 اإلجراءات
ي    • از الرياس ى الجه ارير إل ة تق آتاب

 أنشطتها
 )انظر أدناه(المتابعة  •

ال     • آينيا ي االمتث راف ف اعدة األط مس
ة ل وارد الوراثي ة للم دة الدولي لمعاه

ة  ة والزراعالنباتي يما ةلألغذي ، الس
ي   ك الت ة وتل دان النامي ر تالبل م

 ها بمرحلة تحولياتاقتصاد
مساعدة الجهاز الرياسي على معالجة       •

 حاالت عدم االمتثال في حينها

 ةشفاف •
 ةمتسامح •
 ةغير إجباري •
 يةود •
 ةطوعي •

 

ى البل   •   موريشيوس ات إل ديم التوجيه ة تق دان النامي
وانين     يا، وق ارا مؤسس ع إط ي تض لك
 قطرية ولكي تعمل على بناء القدرات

 
آتابة تقارير إلى الجهاز الرياسي عن        •   سوازيلند

 أنشطتها
 )أنظر أدناه(المتابعة  •

ة  ارات العربي وظفين    • ةبسيط • تشجيع االمتثال •اإلم دريب الم ط لت ع خط وض
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 ةمرن • المتحدة
  عن نهج العقوباتةبعيد •

ة         الموآ وارد الوراثي ة الم يهم حماي ل إل
 وإدارتها

طة     • اعدة بواس رة والمس ديم الخب تق
ر ي تعتب واردالمحاصيل الت ة  م  وراثي

 للزراعة، إلى البلدان النامية باألخص
ال،     • دم االمتث االت ع ن ح ق م التحق

 ودراسة أسبابها وحجمها وتواترها
 تعاونية •  الواليات المتحدة

 غير تصادمية •
 بسيطة •
 مرنة •
 شفافة •
 نحقق فعالية التكاليف •
 ال ننمو في فراغ •

 ال نفرق بين فئات األطراف
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 -2الجدول 
 وجهات النظر التي أبديت بشأن الهيكل المؤسسي والضمانات اإلجرائية

 الضمانات اإلجرائية تنبيهحدود ال الهيكل المؤسسي الطرف
    األرجنتين

ة  المجموع
 األوروبية

 تقترح إنشاء لجنة دائمة لالمتثال •
غيرة   • ة ص ون اللجن اء 7(أن تك  أعض

 )تقريبا
 نية وقانونيةفأن يكون لألعضاء خبرة  •
 أن يعمل األعضاء بصفتهم الشخصية •
ل         • أن تكون العضوية على أساس التمثي

 الجغرافي العادل ألقاليم المنظمة
ه    • وم ب ن أن تق ذي يمك دور ال ة ال دراس

 مراآز البحوث الزراعية الدولية

 تقترح محفزات ذاتية •
ر • ى   تقت رف إل ن ط زات م ح محف

 طرف
 :تقترح دراسة محفزات أخرى مثل •

 محفزات من األمانة •
 محفزات من لجنة االمتثال •
وث    • ز البح ن مراآ زات م محف

 الزراعية الدولية

ظ العال • ة ات قتالح ط  اإليجابي ين نم ب
وطبيعة الضمانات اإلجرائية والسماح    
بالتنبيه إلى حدود اإلجراءات، ومجال     

ة، و دابير المتاح ال الت ة االمتث وة لجن ق
 في اتخاذ القرارات

ايا،     • ة بالقض راف المعني الغ األط إب
 والسماح لها بطرح بعض المسائل

 وجود حدود زمنية واضحة •
ززة  • ة مع ات المقدم ون الطلب أن تك

 بالمعلومات
ا أو         •  استبعاد الحاالت التي ال أساس له

de minimis 
 قواعد االنفتاح والسرية •

   متثالتقترح إنشاء لجنة لال • آينيا
اء    • موريشيوس ة بإعط وم المنظم رح أن تق تقت

 إلنشاء إطار مؤسسي، وسن      تتوجيها
 قوانين قطرية، وبناء القدرات

 
 

  

 تقترح إنشاء لجنة دائمة لالمتثال • سويسرا
ة           • رات فني دى األعضاء خب أن يتوافر ل

ي اإلدارة  رات ف ة وخب وقانوني
 والسياسة العامة

 ماتأن يعمل األعضاء آممثلين للحكو •
اس  • ى أس وية عل ون العض أن تك

 تقترح محفزات ذاتية •
ى     • رف إل ن ط زات م رح محف تقت

 طرف
ال   • ة االمتث ن لجن زات م رح محف تقت

على أساس دراسة التقارير القطرية

ارآة   • ي بالمش مح للطرف المعن أن يس
ي ال  ة ف ارك  الكامل ة، دون أن يش عملي

 في وضع القرارات أو اعتمادها
ى     • رارات عل وي الق ي أن تحت ينبغ

 التمويل واالستجابة
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راء        النموذج المستخدم في جماعة الخب
 اتفاقية نقل الموادالمعنية بالمعايير في 

اإلمارات العربية  
 المتحدة

ة  • وارد الوراثي ة الم وم هيئ رح أن تق تقت
 بوضع خطط للتدريب

ا  • ة خبرته دم المنظم رح أن تق تقت
د المحاصيل التي        مو ساعدتها في تحدي

 لزراعةتعتبر موارد وراثية ل
ة  • وارد الوراثي ة الم وم هيئ رح أن تق تقت

دم  ن ع التحقق م ا ب اع له ي أول اجتم ف
 االمتثال ودراسته

  

الواليات المتحدة   
 األمريكية

تقترح أن تعالج مسألة االمتثال بطريقة       •
مخصصة لكل حالة بدال من إنشاء أي         

 جهاز دائم
و  ت • ده ه از الرياسي وح الحظ أن الجه

ي  ة الت لطة القانوني رد الس تطيع ال تس
ا      الال مادي ل إخ رف يمث ى أي ط عل
ة   ة لألغذي وارد الوراثي دة الم بمعاه

 والزراعة

 إجراءات تتسم بالشفافية • 
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 – 3الجدول 
  التنظيميةواألحكاموجهات النظر التي أبديت بشأن مصادر المعلومات واالستجابة 

 األحكام التنظيمية االستجابة مصادر المعلومات الطرف
ع     •  األرجنتين ة لمن تجابة جماعي رح اس تقت

ر    واد غي تخدام م ي اس تمرار ف االس
 مرخص بها

 

ة  المجموع
 األوروبية

ى   • اد عل ال باالعتم ة االمتث مح للجن يس
ادر   ن مص رة م ة آبي مجموع

 المعلومات
ة • ر أمثل د  : ذآ ن أح ات م معلوم

راد،    ة، واألف راف المعني األط
 والمنظمات غير الحكومية

ن  • ة م وفير مجموع رح ت تقت
ابات مع مراعاة أسباب عدم       االستج
  ونمطه ودرجته وتواترهاالمتثال

ة • ر أمثل ير  : ذآ ورة، تيس ديم المش تق
ة   ة والمالي اعدات الفني المس

 والقانونية، ووضع خطة عمل
 تيسيرية أساسا •
ة   • ري دراس دىتج ى  م ة إل  الحاج

د    ا يعتم و م ارمة، وه راءات ص إج
دة   ام المعاه ة أحك ط وطبيع ى نم عل

وارد   أن الم ة بش ة الدولي  الوراثي
 النباتية لألغذية والزراعة

ات   • از الرياسي توجيه أن يعطي الجه
 في مجال السياسات للجنة االمتثال

ة    • لطات للجن اء س رار إلعط ع ق توق
 االمتثال

راف     •  آينيا وية األط ق عض رح تعلي تقت
ى أن يكون         ازات، عل وسحب االمتي

 اذلك خيارا أخير

 

    موريشيوس
 

ة االم  • سويسرا ماح للجن ب  الس ال بطل تث
راف    ن األط لة م ات ذات ص معلوم

ة   ات الدولي راء والمنظم / والخب
والمنظمات غير الحكومية والحصول    

 على مثل هذه المعلومات

باب  • تجابة أس ينبغي أن تراعي االس
ه   ه ودرجت ال ونمط دم االمتث ع

 وتواتره
  أساساةتيسري •

 تؤخذ القرارات بمعرفة لجنة االمتثال •
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ة  ارات العربي اإلم
 ةالمتحد

 تقديم المشورة • 
 تقديم المساعدة •

 

  أساسا ةتيسيري •  الواليات المتحدة
 تقترح تقديم المشورة •
 تقترح تقديم المساعدة •
 عدم القطع بعدم االمتثال •
ي   • از الرياس دار الجه دم إص  ألي ع

 بذلك أو توصيته عقوبات
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 – 4الجدول 
 األخرىوجهات النظر التي أبديت بشأن المجال والمتابعة، ووجهات النظر 

 وجهات النظر األخرى المتابعة المجال الطرف
واد      • األرجنتين ل الم  ينبغي أن    االمتثال التفاقية نق

 يخضع للتشريعات الوطنية
  

ة  المجموع
 األوروبية

ال  • ون االمتث ي أن يك ة ال ينبغ التفاقي
واد  ل الم راءات   نق ن إج زءا م  ج

 االمتثال

ارير    • ة التق ام لكتاب اء نظ رح إنش تقت
 القطرية

ذ     تق • ي تتخ ال الت ة األعم رح متابع ت
 لحل حاالت عدم االمتثال

ذي يمكن أن          • دور ال تجري دراسة ال
ة    وث الزراعي ز البح ه مراآ وم ب تق

 الدولية بالنسبة آللية المتابعة

ال          • دابير االمتث ال ينبغي أن تتعارض ت
 مع أحكام حل النزاعات

ادة       • تجري دراسة األحكام الخاصة بإع
 النظر

 يد نقطة اتصالتقترح تحد •   آينيا
    موريشيوس

 اتفاقيات الجهاز الرياسي مع       إخضاع • سويسرا
ي     ا ف ار إليه ة المش ات الدولي المؤسس

 من المعاهدة الدولية للموارد     15المادة  
ة  ة والزراع ة لألغذي ة النباتي الوراثي

 إلى إجراءات االمتثال

ة     • ة فعال ا قطري رح نظم تقت
دة ( تثمارات موح ة ) اس ومنتظم
 بة التقاريرلكتا) دورية(

 

ة  ارات العربي اإلم
 المتحدة

ن     •   ة ع ارير قطري ديم تق رح تق تقت
المحاصيل  التي تعتبر موارد وراثية،      
 وتوزيع مطبوع جامع لهذه التقارير

 
دة   ات المتح الوالي

 األمريكية
ال  • ون االمتث ي أن يك ة ال ينبغ التفاقي

واد  ل الم راءات   نق ن إج زءا م  ج
 االمتثال

اءات بحسب آل   تؤآد الحاجة إلى إجر    • 
 حالة

ل      • ة قب راءات مبدئي اد إج رح اعتم تقت
 اعتماد إجراءات موسعة

ت  • ال ليس راءات االمتث د أن إج تؤآ
ي  ة الت راءات المحلي ن اإلج ديال ع ب
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 تكفل االمتثال بمجرد تاريخ بدء النفاذ
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 1المرفق 
 

  بدعوة البلدان إلى تقديم وجهات23/6/2003بتاريخ إلى الحكومات الخطاب الدوري 
 نظرها بشأن إجراءات وآليات التشغيل لتشجيع االمتثال

 
Our Ref.: LE-67 232003حزيران /  يونيو 

 
 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 اإلجراءات الفعالة واآلليات التشغيلية لتدعيم االمتثال ألحكام المعاهدة
 

غذية والزراعة لألمم المتحدة بأن يشير إلى المعاهدة الدولية         يتشرف المدير العام لمنظمة األ     
ة                النباتية    الوراثية بشأن الموارد  ة األغذي ام لمنظم ؤتمر الع ا الم لألغذية والزراعة، التي وافق عليه

ادة     3/2003 بالقرار   2001تشرين الثاني   / والزراعة في دورته الحادية والثالثين في نوفمبر       ا للم ، وفق
 . المنظمة من دستور14
 

ادة    نص الم دة  21وت ن المعاه ال" م ي     " االمتث دة ف ي للمعاه از الرياس وم الجه ى أن يق عل
ل            دة من قب ة،  40اجتماعه األول الذي سيعقد بعد التصديق على المعاه النظر في اإلجراءات    " دول ب

ائل           دة ومعالجة المس ذه المعاه ام ه دم   واآلليات التعاونية والفعالة للتشجيع على تنفيذ أحك ة بع  المتعلق
ال ".متثال

 
ا

دة                      ة للمعاه ة مؤقت ة العمل بصفة لجن ة والزراعة مهم وتتولى هيئة الموارد الوراثية لألغذي
اذ شتى اإلجراءات إلعداد               3/2001 من القرار    6وفقا لما جاء في الفقرة       ا أيضا اتخ ، الذي طلب منه

رة    ـوفوض . دخول المعاهدة حيز التنفيذ    رار،   ) د (8ت الفق د         من الق ة أن تع ة المؤقت اإلجراءات   اللجن
 .، ليتدارسها الجهاز الرياسي في دورته األولى21المقترحة لتشجيع االمتثال طبقا ألحكام المادة 

 
ة          ة مؤقت فتها لجن ى بص رة األول ة للم ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي ة الم ت هيئ واجتمع

. 2002تشرين األول    / ية والزراعة، في أآتوبر   للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذ      
ة           13وآما يرد في الفقرة      ررت " من تقرير اللجنة المؤقتة المرفق، فإن اللجنة المؤقت جماعة    إنشاء  ق

ل دور  عم ين ال ا ب رة فيم ي الفت ع ف ي مناسب، لتجتم دعم فن ة العضوية، ب راء مفتوح  ....". ات للخب
ياق،     "الخاصة بتشجيع االمتثال للمعاهدة   اإلجراءات  " .... ولتعالج ضمن أمور أخرى    ، وفي هذا الس

" ". إلى المدير العام استطالع وجهات نظر البلدان بشأن االمتثال للمعاهدةطلبت...
 

دة           ال للمعاه لذا ترجو المنظمة الدول األعضاء التفضل بإرسال وجهات النظر حول االمتث
وان     22/8/2003الزراعة في موعد أقصاه      الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية و       ى العن ، إل

 :التالي
 

Mr. José T. Esquinas-Alcázar 
Secretary, Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture 
FAO Headquarters 
00100 Rome, Italy  

ذا                    دان في ه ة وجهات نظر البل ة، ستضع األمان ة المؤقت ى   وتمشيا مع طلب الهيئ الشأن عل
ا                . موقع المنظمة على اإلنترنت    ا، لتستعين به ردود وتحليله ذه ال ع ه تقوم بتجمي  عمل   جماعة آما س

 .الخبراء مفتوحة العضوية في مداوالتها
 

 عمل الخبراء   جماعة من تقرير اللجنة المؤقتة، فإن عقد        22 و 21 و 14وآما ورد في الفقرات      
وعندما تتوافر هذه الموارد، سوف      . من خارج الميزانية  مفتوحة العضوية رهن بتوافر موارد آافية       

 . العملجماعةتحاط الدول األعضاء علما بموعد وبمكان انعقاد اجتماع 
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 2المرفق 
 

 بتمديد آخر موعد لتلقي 3/3/2004الخطاب الدوري إلى الحكومات بتاريخ 
 وجهات نظر البلدان بشأن االمتثال للمعاهدة

 
Our Ref.: G/ LE-69 32004آذار / ارس م 

 
 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 اإلجراءات الفعالة واآلليات التشغيلية لتدعيم االمتثال ألحكام المعاهدة
 

يتشرف المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بأن يشير إلى الرسالة الدورية              
ات المؤر  ى الحكوم ةإل ي خ ة     ، 23/6/2003 ف ة لألغذي وارد الوراثي ة الم ا أن هيئ ت فيه ي أبلغ والت

ة  والزراعة،          ة لألغذي والزراعة، بصفتها لجنة مؤقتة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتي
وبر      اع           . 2002تشرين األول    / عقدت اجتماعها األول في أآت ك االجتم ة في ذل ررت "وآانت اللجن  ق

اء  وية   ةجماعإنش ة العض راء مفتوح ل للخب رى   ... عم ور أخ من أم الج ض راءات "... ، لتع اإلج
دة ال للمعاه ..."و" الخاصة بتشجيع االمتث

"
دان طلبت ات نظر البل ام استطالع وجه دير الع ى الم  إل

ذا         وافقت"... آما أن اللجنة المؤقتة     ". بشأن االمتثال للمعاهدة    على وضع وجهات نظر البلدان في ه
 ".موقع المنظمة على اإلنترنتالشأن على 

 
ى                      دول األعضاء إل ا أعاله، ال ى الحكومات المشار إليه ة إل وتدعو الرسالة الدورية الموجه

ع     . 22/8/2003إبداء وجهات نظرها في موعد أقصاه    ردود ووضعت في موق وقد تم تلقي عدد من ال
ى اإلنترنت  ة عل ة ،htm/news/cgrfa/ag/org.fao.www://httpالمنظم ى جانب ورق ية معلومات  إل أساس

ت ام عرضتس ين  األحك ا وب ة بينه ة األخرى والصلة المحتمل ات الدولي ي االتفاق ال ف الخاصة باالمتث
 .لدول األعضاء التي لم تحدد موقفها بعدل كون عوناالمعاهدة الدولية، والتي قد ت

 
لتلقي التعليقات بشأن االمتثال على اعتبار أن االجتماع األول          النهائي األصلي    وآان الموعد  

وارد   اآو. 2003 عمل الخبراء المفتوحة العضوية سوف يعقد في عام      جماعةل وافر الم ن ذلك رهنا بت
تم            م ي ي ل ة والت ا  الكافية من خارج الميزاني ه  . الحصول عليه اء علي اع خالل     وبن د االجتم رر عق ، تق

الموعد وجرى تمديد . شرط توافر الموارد الكافية من خارج الميزانية، 2004عام  األول منالنصف 
ائي  ى    النه دة حت ال للمعاه دان بشأن االمتث ي وجهات نظر البل ى  16/4/2004 لتلق ى أن ترسل إل ، عل

 :العنوان التالي
 

Mr. José T. Esquinas-Alcázar 
Secretary, Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture 
FAO Headquarters 
00100 Rome, Italy 

 
 

ع                وفقا ل   ى موق طلب من الهيئة المؤقتة، ستضع األمانة وجهات نظر البلدان في هذا الشأن عل
ر يمكن أن                        ا إلعداد تقري ردود وتحليله ذه ال ع ه تقوم بتجمي ا س ت؛ آم المنظمة المذآور على اإلنترن

 .توحة العضوية عمل الخبراء المفماعةج يشكل األساس لمداوالت
 

 العمل فور توافر الموارد الالزمة من خارج جماعةوسيبلغ األعضاء بموعد ومكان اجتماع  
 .الميزانية
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 3المرفق 
 

 الردود التي تسلمتها المنظمة
 

 األرجنتين
 

ات  من المعاهدة على أن يبحث مؤتمر األطراف في اجتماعه األول اإلجراء          21تنص المادة    
اع ونتيجة لذلك، قرر    . التعاونية وآلية التشغيل لتشجيع االمتثال للمعاهدة      ة      االجتم ة المؤقت  األول للجن

ل         ة عم كيل جماع ة تش ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة للم دة الدولي ن المعاه ة ع المنبثق
وطلب . متثال للمعاهدة مفتوحة العضوية لدراسة الجوانب القانونية، بما في ذلك إجراءات تشجيع اال          

دة، وطرح            ة    تإلى البلدان أن تبدي وجهات نظرها بشأن االمتثال للمعاه  CGRFA/MIC-1/02/7 الوثيق
 .األنظمة الموجودة لتشجيع االمتثال للمعاهدات األخرى متعددة األطراف

 
دة،           ال للمعاه ز ينبغي    ت وآمالحظة مبدئية على موضوع االمتث ين أن الترآي أن رى األرجنت

داء المشورةي ين األطراف، وإس اون ب درات، والتع اء الق ة ببن ى الجوانب المتعلق ون عل اج . ك ويحت
 .األمر إلى نظام لتيسير مراعاة األحكام من جانب الدول األطراف في المعاهدة

 
وحيث أن المعاهدة تضع نظاما لتيسير الحصول على محاصيل مختارة بهدف ضمان األمن              

ات،                الغذائي العالمي، فإننا   ارة الخالف  نرى أن نظام االمتثال هذا ينبغي أن يكون بسيطا وبعيدا عن إث
 .وأال يكون نظاما عقابيا

 
فالنص على التعاون وتقديم المساعدات الفنية لتشجيع االمتثال للمعاهدة أمر أساسي بالنسبة               

 .للبلدان النامية
 

واد يجب أن تتحدد بواسطة قوا          دات الخاصة    ثم إن شروط اتفاقيات نقل الم م التعاق . عد تحك
 .وينبغي أن يحتوي آل عقد على عقوبات لعدم االمتثال

 
دة،              زام بأهداف المعاه ل االلت ام مناسبة تكف ولذا ينبغي التفكير في آليات لتضمن وجود أحك

ذائي من خالل االستخدام ال              ة     موهي ضمان األمن الغ ادة الوراثي رم أهداف        . سؤول للم م تحت إذا ل ف
ى                المعاهدة و  ة إل حدث استخدام غير مسؤول للمادة الوراثية، فإن على جميع الدول أن تسعى مجتمع

ك    إن     . منع هؤالء الذين يمارسون مثل هذا االستخدام من االستمرار في ذل دا، ف ر تحدي وبصورة أآث
ادة                        ق الم ة لتطبي ادة أن تتخذ الخطوات الالزم ذه الم على الدولة التي يعمل فيها الجهاز الذي تلقى ه

ادة، و            من المعاهدة لتسهيل تنفيذ العقوبات     12-3 ل الم د نق ع أي استخدام    من  المنصوص عليها في عق
 .لها غير االستخدام المتفق عليه

 
ال للشروط                وبناء على ذلك    اللوائح التي تضمن االمتث ، ينبغي وضع قوانين وطنية تعترف ب

ع                ين األطراف من توقي واد، وتمك ل الم ات نق ة عدم         الموجودة في اتفاقي ة في حال ات المتوقع  العقوب
يح األطراف فرصة      ،وقبل آل شئ . االمتثال للتعاقد  ى أن تت  طلب المساعدة  لفإن المعاهدة تنص عل

ة                     اتتتسق مع التشريعي   ود المبرم ات حول العق ة نشوب خالف ة، في حال ا القانوني  المطبقة في نظمه
 .طبقا لهذه االتفاقيات

 
اد    أن الم ؤمن ب ا ن اال، فإنن ى    21ة وإجم ز عل ادة الترآي ع زي ذ م ي أن تنف دة ينبغ ن المعاه  م

ث    ورة، بحي ات والمش ادل المعلوم راف، وتب ين األط اون ب درات، والتع اء الق ة ببن ب المتعلق الجوان
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ة                  تستطيع البلدان أن تقوم بصياغة األطر المناسبة لالمتثال للمعاهدة، ووضع نظم وإجراءات داخلي
 .قل الموادتفضي إلى االمتثال التفاقيات ن

 
 

 بينان
 

ي      ات الت ع المناقش ي جمي اط ف ان بنش ة بين ارآت جمهوري رار  ش ياغة وإق ن ص فرت ع أس
وطني للبحوث       . المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   ان ال د بين ان معه د آ وق
 .الزراعية ممثال في جميع االجتماعات التي عقدتها المنظمة

 
ع              وقد قامت حكوم    دة والتوقي ى المعاه ة بينان بالفعل بصياغة الصكوك الالزمة للتصديق عل

 .عليها، ورفعتها إلى الجمعية الوطنية إلقرارها
 

 .وأود أن أؤآد أيضا أن بينان ليس لها تحفظات معينة على تنفيذ المعاهدة 
 
 

 بوتان
 

م        اريخ    G/LE-69باإلشارة إلى خطابكم رق ى      3/3/2004 بت ة      بشأن التعقيب عل دة الدولي  المعاه
اع األول  بة االجتم ة بمناس ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي ةللم ة لجماع راء المفتوح ل الخب  عم

ا                             د صدقت في دورته ان ق ة لبوت ة الوطني أن الجمعي م ب أن أبلغك ذا الصدد ب العضوية، يسرني في ه
ة ة لألغ   الحادي ة النباتي وارد الوراثي ة للم دة الدولي ى المعاه انين عل هر    والثم ي ش ة، ف ة والزراع ذي
 .2003آب / أغسطس

 
 

 بورآينا فاصو
 

وارد           يسرني  ة للم دة الدولي ة     أن أنقل إليكم اهتمام بلدي البالغ بالمعاه ة لألغذي ة النباتي الوراثي
ا     . والزراعة، ورغبة بلدي في أن يرى هذه المعاهدة وهي تنفذ في أقرب فرصة             فقد شارآت بورآين

ا              فاصو بنشاط في المفاوضات ال     ا بتوقيعه ار اهتمامه دة وأسرعت بإظه تي أفضت إلى إقرار المعاه
 .9/11/2001عليها يوم 

 
وعي                    ارة ال ات عمل إلث ومنذ ذلك الحين، آان محور اهتمامنا في المفاوضات هو تنظيم حلق

 .الموارد الورثية النباتية بصورة مباشرة أو غير مباشرةبين المصالح الوزارية المعنية بإدارة 
 

دم  دةوق ى المعاه ة للتصديق عل ة الوطني ى الجمعي انون إل وزراء مشروع ق ذا .  مجلس ال ول
 . أن أؤآد لكم أن الخطوات الالزمة قد اتخذت بالفعل للتصديق على المعاهدة بسرعةيسرني

 
وفي الوقت الذي تجري فيه عملية التصديق طبقا لتشريعاتنا الوطنية، نود أن نؤآد على  

آما أننا . ، التي سنشير إليها عند تصديقنا على المعاهدة)أ(3-22خص المادة ، وباأل22أهمية المادة 
 ).هـ(و ) د(3-12، وباألخص المادة 12نعتقد أننا سنستشير خبراءنا القانونيين لتفسير المادة 
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م                          ى دعمك ة، عل ام للمنظم دير الع ى الم م، وعن طريقكم إل ق لك وأود أن أآرر امتناني العمي
اعداتكم الكث ف  ومس ور مختل ن حض دينا م ال ل ة االتص ا ونقط ن ممثلن لها تمك ي بفض رة، والت ي

 . التي عقدت طوال سبع سنوات من المفاوضاتاتاالجتماع
 

 
 مصر

 
تقوم   ة   س وث الزراعي ز البح ي مرآ ة ف ة واستصالح األراضي ممثل و ،وزارة الزراع  وه

ؤولة  ة المس م األ     الجه داول معظ ن ت ة وع ة التطبيقي وث الزراعي ن البح ة  ع ة النباتي صول الوراثي
ة  ة الدولي د البحوث الزراعي ن معاه ال  ،وخاصة م جيع االمتث ة لتش راءات الالزم اذ اإلج دعم اتخ  ب

 29ألحكام المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والتي وقعت مصر عليها في        
 : وذلك آاآلتي2002أغسطس 

 
ورة لجن  -1 ي ص ة ف ة خاص اء آلي ة  إنش ة النباتي ول الوراثي ي األص ين ف ن المتخصص ة م

ن           ة ع ات الالزم ة بالمعلوم ذه اللجن زود ه ى أن ت ة  عل ة المختلف رامج التربي ي ب تخداماتها ف واس
 .األصول الوراثية النباتية سواء المحلية أو الخارجية ومصادرها واستخداماتها فيما يتعلق بالمعاهدة

 
ة ف           -2 ذه اللجن ة وأسلوب               وضع بروتوآول لعمل ه دة الدولي ام المعاه ذ أحك ة تنفي ي إطار آيفي

ام التشريعات                     ة في ضوء أحك ة النباتي تعامل هذه اللجنة مع األطراف ذات الصلة باألصول الوراثي
ذ                       دة وتنفي ام المعاه زام بأحك ة لتشجيع االلت ايير الالزم دولي ووضع المع انون ال الوطنية وقواعد الق

 .ل الوراثية النباتية سواء المحلية أو الخارجيةالتشريعات الخاصة بتداول األصو
 
ه المشورة                  -3 ة وتوجي دة الدولي ستقوم اللجنة باتخاذ ما يلزم نحو تشجيع االمتثال ألحكام المعاه

ات        ن المخالف ل م ا يقل دة مم ام المعاه ة بأحك راف المعني ة األط ة وتوعي راف المعني والنصح لألط
 .والمنازعات

 
رو     -4 ية    العمل على تقوية ال ين   ابط المؤسس ة وضمان            ب ة النباتي داول األصول الوراثي جهات ت

 .تواصلها وتعاونها مع المنظمات الدولية ذات الصلة
 
ا                 -5 ائل تطبيقه ة ووس دة الدولي تنسيق الدور التعليمي اإلرشادي فيما يخص بنود وأحكام المعاه

 .واالمتثال لها
 
تنتاجات التي         االتصال الدائم بهيئة الموارد الوراثية النبا      -6 تية لألغذية والزراعة ودراسة االس

 .تتوصل إليها وتوصياتها واالستفادة منها محليا
 
 

 المجموعة األوروبية
 

 المقدمة
 

ى                    بيلها إل ال، أو هي بس هناك العديد من االتفاقيات المتعددة األطراف التي أقامت آلية لالمتث
وهو . تثال الموجودة وتلك التي بسبيلها إلى ذلك      ويقوم رد المجموعة األوروبية على آليات االم      . ذلك

ة                 يبرز أهم عناصر آليات االمتثال هذه، ويحدد الخيارات، ويبدي وجهات نظر المجموعة األوروبي
 .بشأن عدد من العناصر الهامة
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ة         ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة للم ة الدولي ي االتفاقي األطراف ف دة ("ف المعاه
ة دة م") الدولي ي المعاه ا ف وص عليه ا المنص ال اللتزاماته دولي باالمتث انون ال ا للق ة طبق . رغم

ى                 ولمساعدة األطراف على الوفاء بهذه االلتزامات، فقد احتوت المعاهدة الدولية على مادة تنص عل
النظر في            "أن   ه ب ى   –يقوم الجهاز الرياسي في أول اجتماع ل ة عل ات   – والموافق  اإلجراءات واآللي
ال                  التعا دم االمتث ة بع ائل المتعلق دة ومعالجة المس . ونية والفعالة للتشجيع على تنفيذ أحكام هذه المعاه
ك                      توتش ا في ذل ديم المشورة والمساعدة، بم ة وتق ات المتابع ى عملي مل هذه اإلجراءات واآلليات عل

دان          ة والبل دان النامي األخص للبل ا، وب ة إليه د الحاج ة عن اعدة القانوني ورة والمس ر  المش ي تم  الت
 ). من المعاهدة الدولية21المادة " (اقتصادياتها بمرحلة تحول

 
ادة   ا للم ا، وأن  21وطبق ر نزاع ي أال يثي راء ينبغ د أن اإلج ة تعتق ة األوروبي إن المجموع ، ف

ا   اال وتطلعي فافا وفع ا وش ر قضائي، وتعاوني ع حدوث نزاعات  . يكون غي وينبغي أن يساعد في من
ا جذريا عن إجراءات حل النزاعات،                و. وحاالت عدم امتثال   إجراءات عدم االمتثال تختلف اختالف

ات     ل النزاع ام ح ن أحك ال م ي أن تن الي ال ينبغ ظ أن   . وبالت ي أن نالح ك، ينبغ ى ذل افة إل وباإلض
، وليس نزاعا   إجراءات وآليات االمتثال تعالج عدم امتثال األطراف بمقتضى أحكام المعاهدة الدولية          

 . اتفاقية نقل الموادروطبين أفراد على ش
 

 عناصر إجراء االمتثال
 

 :العناصر التالية توجد عادة في آليات االمتثال 
 

 األهداف -ألف
 حجم وتكوين أي لجنة -باء
 الوظيفة واالختصاص -جيم
 القوى الفاعلة التي لها حق إثارة قضايا االمتثال في اإلجراء -دال
 الخطوات المحتملة -هاء
 مصادر المعلومات -واو

 
ات              21باإلضافة إلى ذلك، فإن المادة        ى عملي ات تشتمل عل ى أن اإلجراءات واآللي  تنص عل
 :وسوف نتحدث عن هذه العناصر بتفصيل أآبر فيما يلي. المتابعة

 
 األهداف -ألف

 
ة   دة، ومعالج ام المعاه ال ألحك و تشجيع االمتث ة ه دة الدولي ي المعاه ال ف ام االمتث  هدف نظ

 ).21أنظر المادة (قضايا عدم االمتثال 
 
 حجم وتكوين أي لجنة مشكلة -باء

 
از       ة الجه ذه الحال ي ه و ف راف، وه ؤتمر األط ن م رار م ادة بق ال ع ة االمتث اء لجن تم إنش ي

ة دة الدولي ال  .الرياسي للمعاه ام االمتث ن إدارة نظ ؤولة ع ة مس ون اللجن كيل .  وسوف تك د تش وعن
 :عناصر التاليةاللجنة ينبغي مراعاة ال

 
 الحجم •
 خبرة األعضاء •
 صفة األعضاء •
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 تقسيم مقاعد اللجنة •
 

ة صغيرة    كيل لجن ة تش ة األوروبي د المجموع ا (تؤي بعة أعضاء تقريب ن س راء )م ن الخب  م
وسوف تحدد الوالية مدة العضوية، ويمكن أن         . القانونيين والفنيين الذين يعملون بصفتهم الشخصية     

ة         . تسمح باالستمرارية وبدخول فكر جديد    تكون مددا متداخلة، بحيث      وزع مقاعد اللجن وينبغي أن ت
ة                  اليم المنظم راء من مختلف أق الء    . على أساس صيغة تضمن تمثيال جغرافيا عادال للخب وينبغي إي

 .اهتمام بدور مراآز البحوث الزراعية الدولية في اللجنة
 

 الوظيفة واالختصاص -جيم
 

آما . جهاز الرياسي سيشكل لجنة دائمة ويحدد اختصاصاتها      ترى المجموعة األوروبية أن ال     
با        ك مناس دما يكون ذل دة في مجال السياسات عن از الرياسي توجيهات جدي . ينبغي أن يعطي الجه

 :وبإمكان اللجنة أن تقوم بما يلي
 

 .دراسة الحاالت الفردية لعدم االمتثال، وقضايا االمتثال العامة •
ا          إسداء المشورة إلى األطراف و     • تيسير مساعدة األطراف التي تواجه صعوبات، بم

 .في ذلك أعمال المتابعة
 .التوصية بخطوات معينة أو اتخاذ قرارات بشأن هذه القرارات •
 .رفع تقرير إلى الجهاز الرياسي عن أنشطتها •

 
ال، ويمكن                      ة االمتث ليم آللي ة لضمان التشغيل الس آما ينبغي أن تكون هناك ضمانات إجرائي
 :كأن يتم ذل

 
 .إبالغ األطراف المعنية بالقضية والسماح لها بعرض وجهة نظرهاب •
 .حدود زمنية واضحةب •
 .ردود مدعومة بمعلومات مساندةب •
 .de-minimis تقوم على أساس أو حاالت الاستبعاد أسس الحاالت التي ب •
 .قواعد السريةبالنفتاح ل •

 
ا بو    ا وثيق ة ارتباط راءات الوقائي ة اإلج ط وطبيع رتبط نم رار  وي ي صنع الق ة ف ة اللجن ظيف

رار          دء الق ه بب ذي يسمح ل ة، ومن ال ة في     . ولمدى اإلجراءات المتاحة للجن ا زادت سلطة اللجن فكلم
 .صنع القرار، زادت أهمية وجود إجراءات حماية فعالة

 
 القوى الفاعلة التي لها حق إثارة قضايا االمتثال في اإلجراء -دال

 
ال هناك عنصر رئيسي في أي نظام ل           ة           : المتث دء العملي ه ب ذي يمكن ذي (من ال ه    ال  يشار إلي

 وطرح المسائل على اللجنة؟) عادة باالستهالل
 

تهالل          ة باس ة التالي وى الفاعل ماح للق ن الس ال، يمك دم االمتث ة لع االت الفردي بة للح وبالنس
 :إجراءات االمتثال

 
 .االستهالل الذاتي •
 .االستهالل من طرف إلى آخر •
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ا بتحريك إجراء              وينبغي إيالء     اهتمام بما إذا آانت هناك قوى فاعلة أخرى ينبغي السماح له
 :االمتثال، وإلى أي مدى، مثل

 .تقديم طلب من األمانة •
 .اللجنة نفسها •
 .مراآز البحوث الزراعية الدولية •

 
 الخطوات المحتملة -هاء

 
تطيع التصرف ب        ث تس ة، بحي ام اللجن وات أم ن الخط ة م وافر مجموع ن أن تت رعة يمك س

واتره                      ه، وت ه، ومدت ال، ونوعه، ودرجت ل سبب عدم االمتث . ومرونة، مع مراعاة بعض العوامل مث
 :ومن أمثلة هذه الخطوات

 
 .تقديم المشورة •
 .تيسير المساعدة الفنية والمالية والقانونية •
 . الطرف المعني بوضع خطة عمل إلعادته إلى االمتثالمطالبة •

 
ذ خطوات قوية مثل إصدار تحذيرات، أو اإلعالن عن عدم  ومن بين إجراءات االمتثال اتخا   

انون                 االمتثال، أو الوقف الكلي والجزئي لبعض حقوق وامتيازات الطرف المعني بما يتمشى مع الق
ك     ى ذل ة إل ت الحاج دولي إذا دع دة        . ال ام المعاه ط أحك ى نم ددة عل وات مش اذ خط ف اتخ ويتوق

اندة             ، فإننا نرى أن     21وطبقا للمادة   . وطبيعتها ى الخطوات المس ي ينبغي أن يكون عل ز األول الترآي
ذه الخطوات، أي                    . مثل تيسير المشورة والمساعدة       ل ه يمن ينبغي أن يتخذ مث ر ف ا ينبغي التفكي آم

 .اللجنة أم الجهاز الرياسي
 

 مصادر المعلومات -واو
 

د                   ار عن ة في االعتب دراسة حاالت    ينبغي االهتمام بمصادر المعلومات التي قد تأخذها اللجن
ل المعلومات             . خاصة أو عامة لالمتثال    وافرة، مث فهناك مجموعة آبيرة من مصادر المعلومات المت

راد أو       ن األف وافرة م ون مت د تك ات ق ذه المعلوم ا أن ه ة، آم ن المتابع ا م تم الحصول عليه ي ي الت
ة    ى مجمو               . المنظمات غير الحكومي اد عل ى االعتم ادرة عل ة ق رة من      وينبغي أن تكون اللجن عة آبي

دم       ة ع ي بحال ن الطرف المعن ة م ات اآلتي ك المعلوم ي ذل ا ف ليمة، بم ا س ي تعتبره ات الت المعلوم
 .االمتثال
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 المتابعة
 

ة             21تنص الفقرة     ات المتابع ى عملي ات تشتمل عل ذه اإلجراءات واآللي ى أن ه .  صراحة عل
ذه            ة ه ات المتابع ال       –ويمكن أن تشمل عملي ى سبيل المث ة  – عل ائج      آتاب ة نت ة ومتابع ارير قطري تق

ال         ة              . العمل الذي اتخذ لحل حاالت عدم االمتث دور مراآز البحوث الزراعي ة ل وينبغي إعطاء أهمي
 .الدولية في هذا المجال

 
 االستعراض المحتمل

 
 .وينبغي أيضا االهتمام بإدراج فقرة خاصة باالستعراض لدراسة مدى فعالية اآللية 

 
 

 آينيا
 

ة             45 إلحاقا بالفقرة   ة لألغذي  من تقرير اللجنة المؤقتة للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتي
دم              والزراعة، وطلب المدير العام وجهات نظر الدول األعضاء بشأن االمتثال للمعاهدة، فإن آينيا تق

 .فيما يلي وجهات نظرها
 
ة للجه               -1 ة معروف دة نقطة مرجعي ذ     من الضروري أن تحدد األطراف المتعاق از الرياسي لتنفي

 .هذه المعاهدة
 
ي  -2 ازينبغ يما      للجه دة، الس راف المتعاق اعدة األط ال لمس تخدم صك االمتث ي أن يس  الرياس

 :قالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، على االلتزام بالمعاهدة عن طري
 
أ(
 

 .المشورة الفنية والقانونية )
 .لتنظيميالدعم المالي وا )ب(
 
ى مساعدات                      -3 ة تحول عل ك التي تمر اقتصادياتها بمرحل يجب أن تحصل البلدان النامية وتل

ايا      د، وقض ام الفوائ زارعين، واقتس وق الم ل حق دة، مث ي المعاه ة ف ال بعناصر معين خاصة لالمتث
 .حقوق الملكية الفكرية

 
ت              -4 ال، ينبغي تعريف المصطلحات المس ا واضحا،     من أجل وضوح عملية االمتث خدمة تعريف

 .تالفيا لالختالف في تفسيرها من جانب األطراف
 
ال                -5 ه في معالجة عدم االمتث ينبغي للجهاز الرياسي أن يقيم آلية لمتابعة االمتثال، مساعدة من

 .في حينه
 
ينبغي أن تكون الشفافية والتسامح عنصران رئيسيان إلجراءات وآليات الجهاز الرياسي، إذ         -6

ة    أن ذلك س   فة، وأن               . يخلق بدوره االمتثال والثق ات متعس ذه اإلجراءات واآللي وال ينبغي أن تكون ه
 .ة وطوعية بطبيعتهايتكون ود

 
از الرياسي                  -7 ى الجه اء عل ا لألعب وينبغي  . ينبغي أن تكون هناك لجنة أو أمانة لالمتثال تخفيف

ال تشكيل لجنة لالمتثال لمعالجة القضايا اليومية الناشئة عن عدم ا            ة     . المتث ذه اللجن ويمكن تشكيل ه
 .من ممثلي األطراف الموجودين في المنظمة
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ال،                      -8 نهم بسبب عدم االمتث ة م ا معين ينبغي أن يكون تعليق عضوية األطراف أو سحب مزاي

وهو ما يفترض أن عدم االمتثال يرجع إلى ظروف خارجة عن              . هو الخيار األخير  الذي يفكر فيه      
 .تحتاج إلى مساعدتها من أجل االمتثالإرادة األطراف التي 

 
 

 موريشيوس
 
الج ضمن أمور أخرى تشجيع                جماعةنؤيد فكرة إنشاء     -1  عمل للخبراء مفتوحة العضوية لتع

دابير لتشجيع                   . االمتثال للمعاهدة  ى المشارآة في وضع ت فمن شأن ذلك أن يساعد البلدان النامية عل
 .االمتثال

 
ورة فعالة على المستوى القطري، فإن البلدان النامية ستحتاج إلى      لكي يتم تنفيذ المعاهدة بص     -2

ة   المشورة من المنظمة لوضع األطر المؤسسية المناسبة، وصياغة   وائح قطري مشروعات قوانين ول
 .مناسبة، وآذلك في بناء القدرات

 
 

 باآستان
 

 تمهيد
 

، والتي يوجد أغلبها "مراآز األصول"أماآن االستزراع المبدئية للمحاصيل المختلفة تسمى    
ة                 رة الغل دة وفي تنباط أصناف جدي ة الس في البلدان النامية والتي تعتبر مصدر المادة الوراثية الالزم

وي      وي والالحي اد الحي ع اإلجه أقلم م دودها        . تت ل ح ك داخ دة تمل ة واح د دول ه ال توج ث أن وحي
واد وتبا        ذه الم ع ه إن جم ة، ف وارد الوراثي ن الم ة م ة الالزم ا  المجموع دث عالمي ا يح ن . دله ولك

ة  ة والمتلقي ات المانح ين الجه دل ب ة بالع ده موزع م فوائ رون آله ادل، ال ي ذا التب ي ه ارآين ف . المش
وار ة هي أن الم ددة بسبب  والقضية الثاني ون مه د تك ظ بع ع أو تحف م تجم ي ل ة الت ة الثمين د الوراثي

ة       ونظرا ألهمية   . التغيير في استخدام األراضي في بعض البلدان       الموارد الوراثية، فقد تبنت المنظم
ة    .  تعهدا لصيانة هذه الموارد وتبادلها بصورة مفتوحة وبأقل قدر من القيود           1983في عام    ومن ناحي

وع           1993في عام   " اتفاقية التنوع البيولوجي  "أخرى، فقد وضعت     ع جوانب التن  إطارا لمعالجة جمي
ا حق سيادي في تنظيم الحصول               البيولوجي، معترفة بأنه مسألة تخضع لتشريعات ال          ي له دول الت

وبسبب التنازع بين اتفاقيتين دوليتين، فقد صدقت       . على هذه الموارد ووضع شروط للحصول عليها      
وسوف . 2001المنظمة على معاهدة جديدة بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في عام 

ة محصولية       تدخل هذه المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ وتت       وارد وراثي حكم في عملية التبادل دوليا في م
ة عن           . معينة افع الناجم ام المن ة اقتس آما ستسعى إلى حل القضايا المعلقة منذ فترة طويلة حول آيفي

ة     وارد الوراثي ة                      . استخدام الم د شكلت لجن ل، فق ذا العم دما في ه ة المضي ق وحتى تستطيع المنظم
 .11/10/2002-9 من مؤقتة، اجتمعت بالفعل في المدة

 
 عرض موجز وتعقيبات

 
ة                   دورة الحادي ة والزراعة في ال ووفق على المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذي

وارد      . والثالثين لمؤتمر المنظمة   ة لصيانة الم وسوف تيسر هذه المعاهدة الدولية خطة العمل العالمي
ة والزراعة واست ة لألغذي ة النباتي تدامالوراثي ارة عن مجموعة من . خدامها المس ل عب وخطة العم

 :التوصيات التي أعدت من التقارير القطرية، والتي تغطي المجاالت التالية بصفة أساسية
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 .صيانة الموارد الوراثية النباتية من أجل األمن الغذائي -1
 .االستخدام المستدام للموارد الوراثية -2
 .لموارد الوراثية بالعدل والمساواةاقتسام الفوائد الناجمة عن ا -3
 .مساعدة البلدان والمؤسسات على تحديد أولويات العمل -4
 .تعزيز البرامج الحالية وتعزيز القدرات المؤسسية -5
 

ذها         80وقد صادقت     دة لتنفي ذه المعاه ى ه ة هي           .  دولة عل ة النباتي وارد الوراثي وحيث أن الم
يم األصناف المحصول  ي تقي ي  حجر األساس ف ع، والت أقلم الواس ى الت ادرة عل ة، والق رة الغل ية وفي

ي  وارد       تعط ذه الم يانة ه ى ص دة عل ذه المعاه ي ه ر ف ز آبي اك ترآي ان هن د آ ازة، فق صفات ممت
وارد    واستخدامها بصورة مستدامة، وعلى بناء قدرات الم       ذه الم وباإلضافة  . نظمة المعنية بصيانة ه

ة الن        إلى ذلك، فإن هذه االتفاقية ستصبح ذات         وارد الوراثي رة في إدارة واستخدام الم ة آبي ة  أهمي باتي
 .الموجودة في بنوك الجينات

 
ل               خطط   ومن الواضح من التقرير أن أهداف المعاهدة ستلقى دعما من بعض المبادرات، مث

وال لمساعدة الحكومات         ". صندوق عالمي للصيانة  "إنشاء   وفير األم ذا الصندوق بت وم ه وسوف يق
ة                   والمؤسسات الو  ع الطبيعي تدامة للصيانة خارج المواق ة اقتصاديا ومس . طنية على وضع نظم فعال

ذه    . وقد وجه بالفعل نداء إلى جميع البلدان للتصديق على المعاهدة بأسرع ما يمكن   وسوف يكون له
ات                     وك الجين ة الموجودة في بن ة النباتي وارد الوراثي . االتفاقية أهميتها البالغة في إدارة واستخدام الم

وارد                       ة والزراعة في صيانة الم ة لألغذي ة النباتي الموارد الوراثي دة الخاصة ب ونظرا ألهمية المعاه
ة مجلس        د أودعت بموافق ة باآستان ق إن حكوم ا األطراف، ف ق عليه ا بشروط تتف ة وتبادله الوراثي

 .لدى المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة" صك انضمامها إلى المعاهدة"الوزراء 
 

 راسويس
 

يع             دف توس ة، به ة الدولي ق االتفاقي ى تطبي ب عل ة التعقي را بفرص ة سويس ب حكوم ترح
ة، ومعالجة                واإلجراءات التعاونية    دة الدولي ام المعاه ال بأحك الفعالية وآليات التشغيل لتشجيع االمتث

 . من المعاهدة21قضايا عدم االمتثال، تطبيقا للمادة 
 

راءات واآللي     را أن اإلج د سويس دم     وتعتق ي ع ال، وتالف جيع االمتث دير وتش ة لتق ات الفعال
ك،      . االمتثال، واستعادة هذا االمتثال، آلها أمور مهمة لتحقيق أهداف المعاهدة الدولية           ى ذل اء عل وبن

 .فإن سويسرا ترحب بهذه اإلجراءات واآلليات، وسوف تدعمها بنشاط
 

ل ه            ة لمث إن لسويسرا وجهات         وفيما يتعلق بالعناصر األساسية والنتائج المحتمل ذا النظام، ف
 :نظرها التالية

 
 المؤسسات

 
ة     ة دائم كيل لجن ي تش از الرياس ي للجه ال(ينبغ ة االمتث ات  ) لجن راءات واآللي ه اإلج لتوجي

 .المتعلقة باالمتثال
 

العلوم ذات الصلة                   ة ب وينبغي أن تشكل لجنة االمتثال من ممثلي الحكومات ممن لديهم معرف
ع المجموعات          ). ة والسياسات العامة واإلدارة   القانونية والفني ( وينبغي أن تشكل من أعضاء من جمي

ا                   ة في اجتماعه اإلقليمية في المنظمة بما يتمشى مع القرار الذي اتخذته هيئة الموارد الوراثية النباتي
كيل   ة لتش دة الدولي ة للمعاه ة مؤقت ةاألول آلجن روط  جماع ة بش راء المعني واد  الخب ل الم ة نق  اتفاقي

 .الموحدة
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 آتابة التقارير

 
ة  دة الدولي دة للمعاه ال األطراف المتعاق تعراض مدى امتث ات عنصر أساسي الس . المعلوم

ل         دة تكف يغة موح ة وبص ون دوري ي أن تك ا، ينبغ ي حينه ة ف ارير الفعال ة التق م آتاب إن نظ ذا، ف ول
ارير وبعضها       ين التق ة االمت       . المقارنة ب ى لجن ارير إل ه التق ى     وينبغي توجي وي عل ى أن تحت ال، عل ث

ا في               ة، بم ا القانوني ع التزاماته ادة      ذ معلومات عن تنفيذ األطراف المتعاقدة لجمي ك الم اء  5-12ل ، وبن
ة   . على ذلك، فإن تقدير لجنة االمتثال ينبغي أن يغطي جميع العناصر الواردة في التقارير              ومن ناحي

ذ    إن تنفي رى، ف واد  أخ ل الم ة نق و  اتفاقي دمي الم ين مق ة    ، ب ة والزراع ة لألغذي ة النباتي ارد الوراثي
ادة      يعالج بمقتضى الم ا س ال، وإنم راء االمتث ن يخضع إلج تخدميها، ل ة   5-12ومس النظم القانوني  ب

ة     دة المعني راف المتعاق ي األط ا ف ول به ة المعم ي    . القطري از الرياس ة الجه ل أمان ي أن تعم وينبغ
 .للمعاهدة الدولية آأمانة للجنة االمتثال أيضا

 
 
 

 الردود
 

ئلة           إلى جانب المعلومات الواردة في التقارير، فإن لجنة االمتثال ينبغي أن تفكر أيضا في أس
خاصة باالمتثال على أساس المعلومات المقدمة من أحد األطراف، سواء بالنسبة لنفسه أو بالنسبة                   

 .لطرف آخر
 

 اإلجراءات والنتائج
 

ة االمتث          ه،                بناء على التقارير، ينبغي للجن ل اللتزامات ان أي طرف ممتث ا إذا آ در م ال أن تق
ال                 ا أن تحرك إجراء االمتث إن عليه وينبغي أن يكون من حق         . وإذا لم يكن هذا االمتثال واضحا، ف

 .الطرف المعني أن يشارك مشارآة آاملة في العملية، دون المشارآة في وضع القرار أو اعتماده
 

راء، و     وللجنة االمتثال أن تطلب أو أن تتلق        أو /ى معلومات ذات صلة من األطراف، والخب
 .المنظمات الحكومية الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية

 
ا        ة معروضة عليه ا إذا     . وتتخذ لجنة االمتثال قرارها بشأن آل حال ين م رار أن يب ى الق وعل

 على القرار أن يشتمل      فإذا تبين أن أحد األطراف غير ملتزم، فإن       . آان الطرف المعني ممتثال أم ال     
ا نحو             ة أساس ائج واإلجراءات موجه ذه النت ى أن تكون ه تتخذ، عل على النتائج واإلجراءات التي س

ال         ى االمتث ود إل ه، وأن يع اء بالتزامات ى الوف ي عل رف المعن اعدة الط ي   . مس ذ ف ي أن تأخ وينبغ
 .اعتبارها أسباب عدم االمتثال ونوعه ودرجته وتواتره

 
ة   ي للجن ي   وينبغ االت الت ا، والح از الرياسي عن عمله ى الجه ارير إل ع تق ال أن ترف االمتث

 .عالجتها، والقرارات التي اتخذتها
 

 مراآز البحوث الزراعية الدولية
 

ا من المؤسسات                    ة وغيره ة الدولي بناء على االتفاقيات التي وقعتها مراآز البحوث الزراعي
إن م    از الرياسي، ف ة ذات الصلة مع الجه ة ينبغي أن تخضع   الدولي ة الدولي راآز البحوث الزراعي

ال       ات االمتث ات بحيث تراعي                  . أيضا إلى إجراءات وآلي ذه االتفاقي ديل ه ك، فمن الممكن تع ع ذل وم
 .الوضع الخاص لمراآز البحوث الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية ذات الصلة
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 الجمهورية العربية السورية
 

زراعة واإلصالح الزراعي أطيب تحياتها إليكم، وتود اإلشارة إلى آتاب تهدي وزارة ال 
اإلجراءات الفعالة واآلليات  (23/6/2003 تاريخ LE-67المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة 

التشغيلية لتدعيم االمتثال ألحكام المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية 
 ).والزراعة

 
 :ن لكم اإلجراءات التي قامت بها وزارتنا والتي تشمل ما يليتبي
 
تقوم حكومة الجمهورية العربية السورية باإلجراءات القانونية لتصديق المعاهدة  -1

 .واستصدار مرسوم بذلك
 
أعدت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بالتعاون مع الفاو مشروع لصيانة وجمع  -2

الوراثية في سورية والمنسجم مع أحكام المعاهدة الدولية للموارد واستخدام وتبادل الموارد 
الوراثية والذي يتوقع له أن يصدر بعد مروره بالقنوات القانونية الالزمة آمرحلة الحقة 

 .لتصديق االتفاقية
 
تم تحديد الهيئة العامة للبحوث الزراعية آجهة وطنية منسقة لكل ما يتعلق بالموارد الوراثية  -3

 .اتيةالنب
 
تقوم الهيئة العامة للبحوث الزراعية بحمالت لجمع الموارد الوراثية وتقييمها وحفظها  -4

بطريقتي التبريد المتوسط والتبريد العميق، وتقوم بأعمال حقلية للحفاظ على الموارد الوراثية 
 . وتوعية المزارعين للحفاظ على هذه المواقع وإدارتهاIN-SITUفي المواقع 

 
طاء مزيد من الدعم اإلداري للنشاطات العلمية المتعلقة بالموارد الوراثية وأصبحت تم إع -5

البيئة اإلدارية لوحدة الموارد الوراثية قسما مستقال مرتبطا بالمدير العام في هيكلية الهيئة 
 .العامة للبحوث الزراعية من أجل تفعيله ومنحه المرونة الالزمة لعمله

 
منظمة والجهات المانحة من خالل المعاهدة الدولية للموارد آما تأمل وزارتنا من ال 
 :الوراثية

 
 .تأمين التدريب الفني المالئم للعاملين في مجال الموارد الوراثية •
وضع آلية مالية واضحة وفعالة من قبل الجهاز الرئاسي للمعاهدة لتقديم الدعم الفني في هذا  •

 .المجال
 

 
 
 

 اإلمارات العربية المتحدةدولة 
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تقوم هيئة الموارد الوراثية ممثلة في منظمة األغذية والزراعة بإعداد خطط لتدريب من  -1
ستوآل لهم عملية إدارة وحماية الموارد الوراثية إلى الوزارات أو المعاهد المعنية من أجل تحقيق 

ة الواجب األمن الغذائي والزراعة المستدامة وذلك لشرح أهداف المعاهدة واألمور التقنية والعملي
 لتنفيذها ولتعريفهم على آافة المحاصيل المشمولة بالموارد الوراثية وآيفية إدارتها إتباعها

 .والمحافظة عليها من التدهور واستعمالها في الزراعة المستدامة
 
تقوم منظمة األغذية والزراعة بتقديم خبرتها للدول وخاصة الدول النامية فيما يتعلق  -2

 .شمولة بالموارد الوراثية لألغذية والزراعةبحصر المحاصيل الم
 
تطلب هيئة الموارد الوراثية ممثلة في منظمة األغذية والزراعة من األقطار الموقعة رفع  -3

تقرير مبدئي عن المحاصيل المشمولة بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة آتقرير قطري في 
 التقارير وتوزع على الدول الموقعة لالستفادة بلدانهم بعد إجراء مسوحات عامة لها على أن تجمع

 .منها من قبل مربي النبات في تلك الدول
 
اعتماد الشفافية بين هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وبين األقطار الموقعة على  -4

ي المعاهدة وأن تكون متطلبات االمتثال بسيطة ومرنة وسهلة التطبيق وبعيدة عن األسلوب التعاقد
المبني على فرض عقوبات على الدول غير الممثلة للمعاهدة بل يجب أن تقوم الهيئة بتقديم المشورة 

 .والمساعدة والنصائح لمثل هذه الدول وذلك لتشجيع وتدعيم االمتثال ألحكام المعاهدة
 

الدول تقوم هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في أول اجتماعاتها بالتدقيق والتفتيش على 
التي لم تمتثل للمعاهدة لمراقبتها ودراسة أسباب عدم االمتثال ودرجته ومدى تكراره على أن تقوم 
الهيئة باألخذ بيد تلك الدول لتذليل العقبات في هذا الشأن وبالتالي تضمن الهيئة امتثال الدول 

 .الموقعة على المعاهدة حسب األصول
 

 
 الواليات المتحدة األمريكية

 
ة             13 بالفقرة   إلحاقا  ة لألغذي  من تقرير اللجنة المؤقتة للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتي

ة  ة    ) CGRFA-MIC-1/02/REP(والزراع ام المؤرخ دير الع ذآرة الم ات  23/6/2003وم دم الوالي ، تتق
ة لأل       ة النباتي وارد الوراثي ة للم دة الدولي ال للمعاه أن االمتث ا بش ات نظره ا بوجه دة هن ة المتح غذي

 .والزراعة
 

ى أن                  21تنص المادة     ة والزراعة عل ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة للم دة الدولي :  من المعاه
ات           " راءات واآللي ى، اإلج ة عل ي، والموافق النظر ف ه ب اع ل ي أول اجتم ي ف از الرياس وم الجه يق

ائل             دة ومعالجة المس ال      التعاونية والفعالة للتشجيع على تنفيذ أحكام هذه المعاه دم االمتث ة بع .  المتعلق
ك                       ا في ذل ديم المشورة والمساعدة، بم ة وتق ات المتابع ى عملي وتشتمل هذه اإلجراءات واآلليات عل
المشورة والمساعدة القانونية عند الحاجة إليها، وباألخص للبلدان النامية وتلك التي تمر اقتصادياتها         

 ".بمرحلة تحول
 

ر تصادمية   ينبغي أن تكون إجراءات وآليات اال   ة وغي د    . متثال تعاوني ات المتحدة تؤي فالوالي
ال وتساعد األطراف التي                 ى تشجيع االمتث إجراءات وآليات االمتثال غير التصادمية التي ترآز عل

ا       اء بالتزاماته ة               . تواجه صعوبات في الوف ات بسيطة ومرن ذه اإلجراءات واآللي وينبغي أن تكون ه
ة تمشى  وت.  بطبيعتها وميسرة لألمور أساسا   ادة          وجه ذه مع الم ى     21 النظر ه ، التي يرآز نصها عل

ا  ال ومعالجته ي مشكالت االمتث اوني لتالف ب التع ذ  . الجان به قضائي يتخ ام تصادمي أو ش أي نظ ف
رارات" ذا االختصاص    " ق ع ه ارض م وف يتع ال، س دم االمتث اك    . بع ه هن ك، أن ن ذل ر م واألآث

Cgrfa/10/J3122a 



26 CGRFA/MIC-2/04/3 
 

ذين ير         ة قضائية       إجراءات منفصلة متاحة أمام األعضاء ال ون في عملي ذ     . غب م حينئ ى   وءاللج فله  إل
 .22تسوية المنازعات بمقتضى المادة 

 
ففي الوقت  . ينبغي أن يكون ترآيز إجراءات وآليات االمتثال على تقديم المشورة والمساعدة           

ذي  راف  ال ى األط ي عل ي   –ينبغ ا يل نالحظ فيم ا س ة   – آم وات الالزم ذت الخط د اتخ ون ق  أن تك
ام                لالمتثال قبل    ال ألحك التصديق على المعاهدة، قد تظهر حاالت غير متوقعة تؤدي إلى عدم االمتث

 من اإلجراءات  21مادة فالمساعدة في معالجة هذه الحاالت هي ما قصدت إليه ال . معينة في المعاهدة  
ديم      " للتشجيع" "التعاونية"واآلليات   ال لتق ك المشورة            "على االمتث ا في ذل المشورة والمساعدة، بم

 ".والمساعدة القانونية
 

ات عق  راءات واآللي ون اإلج ي أن تك ةاال ينبغ ال  . بي جيع االمتث ى تش ز عل ع الترآي اقا م اتس
ادة   ي الم اء ف ا ج ام آم كل ع ذ أو توصي   21بش راءات أن تتخ ات واإلج ن المناسب لآللي يس م ، فل

ة             ابإجراءات عق  ر ممتثل ر غي ة ضد األطراف التي تعتب إ     . بي ة، ف ألة قانوني از الرياسي     وآمس ن الجه
ا     ل إخالال مادي ذي يخ ى الطرف ال رد عل ي ال ة ف لطة القانوني ه الس ابع، ل ان ت يس أي آي ده، ول وح

از         .  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات     60باالتفاقية، آما جاء في المادة       بل إنه حتى مع توصية الجه
، وسيكون معرقال لهدف تشجيع  21 بية، فيكون ذلك مخالفا لحكم المادة  االرياسي باتخاذ إجراءات عق   

 .االلتزام
 

دة لالتفاينبغي   بة لالحتياجات الفري ات مناس ون اإلجراءات واآللي ةقأن تك  ينبغي تصميم :ي
وارد              اإلجراءات واآلليات بما يتناسب مع االحتياجات الخاصة والمالمح الفريدة للمعاهدة الدولية للم

ة  / بيئية و (م أن هناك عناصر من نظم أخرى        ورغ. الوراثية النباتية لألغذية والزراعة    ر بيئي ) أو غي
قد تتواءم في نهاية األمر مع أهداف المعاهدة الدولية، فإن األخذ الكامل بنظام من اتفاقية أخرى ليس 

 .باألمر المناسب
 

ان       .الشفافية أمر ضروري    در اإلمك فافية  .  ينبغي أن تكون اإلجراءات واآلليات شفافة بق فالش
ة                   تؤدي على  ة وعادل ال معقول ة االمتث أن عملي  األرجح إلى االمتثال وإلى ثقة األطراف والجمهور ب

 .وفعالة
 

راغ      ن ف ال م ات االمتث راءات وآلي ع إج ي أن توض ى   .ال ينبغ تجيب إل ي أن تس ا ينبغ  وإنم
رى     . مشكالت االمتثال الفعلية التي تواجه األطراف      د ي از الرياسي ق ورغم أن االجتماع األول للجه

ى  ا ن المستحسن االنتظار حت ال، فم دودة لتشجيع االمتث ة مح ات مبدئي ى إجراءات وآلي ة عل لموافق
ذ                        ى من تنفي نة األول يتوافر لدينا فهم أفضل لمشكالت االمتثال الفعلية التي تواجه األطراف في الس

 .ية تحديداثم نضع بعد ذلك إجراءات وآليات عند الحاجة لمعالجة مشكالت االمتثال الواقع. المعاهدة
 

ة المحدودة       .ينبغي أن تكون إجراءات وآليات االمتثال محققة لفعالية التكاليف           نظرا للميزاني
د                  ة عن اليف المحتمل ومحدودية الموارد المتاحة لألمانة، فإن على األطراف المتعاقدة أن تراعي التك

دال       ال ب ع االمتث الج موض دة، وأن تع ة للمعاه دة دائم زة جدي كيل أي أجه ى أسس   تش ك عل ن ذل م
كير فيما إذا آانت األموال التي ستنفق على إجراءات أو آليات معينة يمكن ففمن المهم الت . مخصصة

دة          ال للمعاه ق االمتث ى تحقي ؤدي إل رى ت طة أخ ات أو أنش ى آلي ة عل ر إنتاجي ورة أآث ا بص إنفاقه
 .واألهداف األخرى بصورة مباشرة تتسم بالكفاءة

 
دة        على البلدان أن تتأآد       ا في المعاه ل أن تصبح طرف ال قب ة لالمتث من أن لها السلطة المحلي

ة والزراعة ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة للم ال .الدولي ة لالمتث ا يالحظ من الخطوط التوجيهي  آم
ؤخرا    ا م ي أقرته ة الت ن الخطوط التوجيهي ة، وم دة للبيئ م المتح امج األم ي وضعها برن ذ الت والتنفي

ة االقتصا ـدياللجن ى أي   ـ ة إل ة أال تنضم أي دول م للغاي ن المه ول نفس الموضوع، فم ا ح ة ألوروب
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ة      –دة ــ بما في ذلك هذه المعاه  –معاهدة   وانين والمؤسسات المحلي ع الق  إال بعد أن تتأآد من أن جمي
دة     ذه المعاه ل ه ى مث دما تنضم إل ال عن ي وضع االمتث تكون ف ة س إن  . الالزم ك، ف ى ذل اء عل وبن

ليات االمتثال ال ينبغي أن تعتبر بديال عن تطوير البلدان لسلطاتها المحلية، وإنما ينبغي               إجراءات وآ 
د تظهر بمجرد حصولها                    أن تعتبر وسيلة لمساعدة األطراف على االستجابة لقضايا االمتثال التي ق

 .على السلطة المحلية المبدئية
 

ات االم                  ز في إجراءات وآلي اك أي تميي ال ال ينبغي أن يكون هن  ينبغي تطبيق إجراءات       .تث
ات األطراف من          . اوي على جميع أطراف المعاهدة    ــوآليات االمتثال بالتس   فالمعاهدة ال تميز بين فئ
ة      حيث التزامات الرقا   ك هي األخرى           بة األساسية، آما ال ينبغي آللي ال أن تفعل ذل ة  . االمتث والحقيق

ال أن يصمم بحيث            هي أنه ال يوجد أساس لمعاهدة تنص على خالف ذلك، ولذ           ا ينبغي لنظام االمتث
 .يدعم تصميم أساس المعاهدة، ال أن يغيره

 
ود       ذ عق ال  تنفي ات االمتث راءات وآلي من إج ي أن تتض واد  ال ينبغ ل الم ة نق ز .اتفاقي  ترآ

ادة          ا في الم اتهم       21اإلجراءات واآلليات المشار إليه زام األطراف بالتزام ى تحسين ظروف الت  عل
ى                 الدولية المنص  ة والزراعة، ال عل ة لألغذي ة النباتي وص عليها في المعاهدة الدولية للموارد الوراثي

دد األطراف               انين بمقتضى نظام متع ين آي دة تنص بصورة         . عقد فردي مبرم ب ة أن المعاه والحقيق
واد     يةمنفصلة على معالجة النزاعات التي تنشأ عن اتفاق        ادة     ( نقل الم ى    ). 5 – 12انظر الم اء عل وبن

 .اتفاقية نقل الموادك، فإن إجراءات وآليات االمتثال ال ينبغي أن تشمل إجراءات تنفيذية في ذل


