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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 .عات وعدم طلب نسخ إضافية منهاماالتكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجت املشاركني

MO510/A 

A 

  املؤقت األعمال جدول من 8 البند

 الرئاسي زللجها السادسةالدورة 

 2015 تشرين األول/أكتوبر 9-5، إيطاليا، روما

 األطراف املتعدد النظام تنفيذ عن تقرير

 

 موجز

 

 بتنفيذ يتعلق ما يف 2015-2014 السنتني فرتة خالل حصلت اليت التطورات عن عامة حملة الوثيقة هذه تقدم -1

 للمسزتخدمني  املقزدم  الزدعم  علزى  خزا   بشزكل  الرتكيز   مع املنافع وتقاسم املوارد على للحصول األطراف املتعدد مالنظا

 عزن  املتاحة املعلومات آخر تضم كما. النظام وتغطية التقارير رفع أنشطة وعلى املواد، لنقل موحدة اتفاقات إبرام لتيسري

 مسزتود   يف الزواردة  للبيانزات  الكلز،،  املستوى على وحتليال، بها األمني إخطار مت اليت املواد إلدراج اجلديدة العمليات

 .املعاهدة بيانات

 

 التوجيهات املطلوبة

 

 النظام بشأن القرار يف تدرج توجيهات أي وإسداء املقدمة باملعلومات علما اإلحاطة إىل مدعو الرئاس، اجلهاز إّن -2

 .األطراف املتعدد
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 مقدمة -أواًل

 

كمزا  . األطزراف  املتعزدد  النظزام  بتنفيزذ  ذات الصلة الرئيسية العناصر عن موج ة معلومات الوثيقة ههذ تقدم -1

 النظام مستخدم، ملساعدةنفذة امل األنشطةن وع األمني تلقاها اليت املوادب ديدةاجلاإلشعارات تعرض آخر املعلومات عن 

عزن  وات الزدور  بزني  مزا العاملزة خزالل فزرتة     لجانن الصادرة عال والتوصيات شورةإتاحة امل طريق عن األطراف املتعدد

 .اإللكرتونية الوسائل باستخدام التقاريررفع  مليةطريق مواصلة تيسري ع

 

تقديم املعلومات اخلاصة  ،كل،ال املستوى على تتوىل،ل اإلحصاءاتمعنية ب وحدة، أنشئت السنتني فرتة خاللو -2

املنتجزات اإلعالميزة    مزن  عزدد وضزع   متو. األطزراف  املتعزدد  النظزام  خزل دايوميزا   معها التعامل جيري اليت العملياتب

 العمزل  جمموعةانعقاد اجتماعات  مبناسبة املنتجات هذه بعضأتيحت و. األطراف املتعدد النظام فهمل ادعم اإلحصائيةو

 .منافعها وتقاسم املوارد على للحصول األطراف املتعدد النظام عمل سري بتع ي  املعنية املخصصة العضوية املفتوحة

 

 واليزة  االعتبزار  يف األخزذ  مزع ، لنظزام اليت يضطلع بهزا ا  اليومية العمليات وتتناول هذه الوثيقة بشكل حصري -3

بشزأن   األعمزال  جزدول  مزن  8 البند إطار يفاجلهاز الرئاس،  هافي نظريل ستعرض اليت القضايا من اوعدد العملجمموعة 

 النظزام  بشزأن  قزرار ال ضزمن  خصز  امل قسزم ال يف العمليزات صو  هزذه  خب توجيهاتلإدراج ا قرتحلكن ُيو. تع ي عملية ال

 .األطراف املتعدد

 

 تغطية النظام متعدد األطراف -ثانيًا

 

 املتعدد النظام إطار يفاملتاحة  وال راعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد حتديد أهمية على الرئاس، اجلهاز شّدد -4

 أن  بعد ذلك تفعل مل اليت املتعاقدة األطراف مجيعمن  الرئاس، اجلهازطلب  ،1/2013 لقرارومبوجب ا .األطراف
 
 2-11 للمزادة  وفقزا  األطزراف،  املتعزدد  النظام يف املوجودة وال راعة لألغذية النباتية الوراثية مواردها عن تبلغ"

  1األطراف". املتعدد للنظام تملنياحمل للمستخدمني املوارد عن املعلومات إلتاحة التدابري الختاذ ، املعاهدة من

 

 املتعاقدة األطرافإلحاطة  2إشعارا، 2014 /كانون األولديسمرب يف، األمانةاملتخذة، أصدرت  القراراتوعقب  -5

كما شجعت اجلهات األخرى . املتاحة املوادتها إىل مواصلة اإلخطار بدعولو اخلامسة الدورة يفاملعتمدة  راراتالقبعلما 

 أتاحتها.  اليت املوادب اإلخطارعلى  نباتية وراثية واردفظ مبيت حتتال

 

                                                           
 1/2013من القرار  12 الفقرة  1
 املؤرخززة( NCP-GB6-30) يف النظززام املتعززدد األطززراف توجززد إىل األمززني بشززأن املززوارد الوراثيززة النباتيززة لألغذيززة وال راعززة الززيت   شززعارات إ  2

 .2014 /كانون األولديسمرب 18
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 وحتزدياات مزن   املزواد دراج بعمليزات إل  جديدةإشعارات  األمانةللجهاز الرئاس،، تلقت  اخلامسة الدورة منذو -6

 مواقزع خّصز    اقزدة املتع األطزراف  من امت ايد اعدد أن إىلأيضا  اإلشارةوجتدر . 3وبولندا لبنانو وفرنسا اليابانو إيطاليا

للبحث  خيارات بإدراجاليت مت اإلخطار بها بينما قامت أطراف أخرى  املواد عن مفصلة علوماتعلى اإلنرتنت م ودة مب

 املوحزد  االتفاق وشروط ألحكام وفقاوتصفيتها  للتوزيعالعينات املتاحة عن  االستفساربهدف يف مواقعها الشبكية احلالية 

  .اهدةلمعل التابع املواد لنقل

 

/ جمموعزة  حماصزيل مخسزة  مصزنفة إىل  معلومزات  حيتزوي علزى    احمدث هلذه الوثيقة جدوال 1املرفق ويتضمن  -7

لكزل مزن   ، 1لحزق  غري مدرجزة يف امل موارد ، و1امللحق أخرى مدرجة يف  : القمح والذرة واألرز، وموارد، وه،حماصيل

اسز،  ئمزع اجلهزاز الر   15فاقات املنصزو  عليهزا يف املزادة    وقعت االتليت اؤسسات املومتعاقدة ن اليت ه، أطراف البلدا

 غريه. و

 

النباتيزة لألغذيزة   الوراثيزة  قزدم حملزة عامزة عزن املزوارد      يجدول أكار تفصزيال  إىل حتديث األمانة كما بادرت  -8

، وإىل إتاحتز   فاألطزرا  املتعدد النظام من كج ء ملعاهدةمن خالل ا نظريًا متاحة ه، اليتالطبيع، وال راعة خارج املوقع 

 كمزا . فعزال يت يعرف أنهزا أتيحزت   أيضا، على أساس كل بلد على حدة، املوارد الهذا اجلدول دد حيو .على اإلنرتنت

 تزرد  ال ألنها األطراف املتعدد النظام من ج ءًا ال،ال تشكل يف الوقت احل اليت النباتية الوراثية املوارد عن معلوماتقدم ي

 .4املواد لنقل املوحد االتفاقحكام وأ شروط مبوجب واملنظمات الدولية املتعاقدة األطراف بعض هاتوّفر واليت ،1 امللحق يف

 

 وصزربيا  النكزا  سزري و اجلديزدة  غينيا بابواو مارشال ج رو العراقو اليابان أن االعتبارتلك األرقام بعني  تأخذو -9

 .2015 /متوزيوليو 1 وقبلاجلهاز الرئاس،  إىل املقدم رالتقري إعداد منذ تعاقدةامل طرافأصبحت من األ وتونغا سوازيلندو

 

مزن اليابزان الزيت    كزان  من طرف متعاقد خالل هزذه الفزرتة   املواد يرد إدراج شعار بوجتدر اإلشارة إىل أن أكرب إ -10

 د األطرافستخدم، النظام املتعدملميكن   أنشعار إىل . وأشار اإل2013 /تشرين األولأكتوبر 28أصبحت طرفا متعاقدا يف 

البنزك  الزيت حيزتفظ بهزا     1امللحق املدرجة يف واألعالف  األعشابعينة من عينات احملاصيل و 17 948 على احلصول

ومزن  على شبكة اإلنرتنزت  ميسرة إجراءات مبوجب  ، وذلك(NIASالبيولوجية ) ال راعية لعلومللمعهد الوطين لالوراث، 

 .املواد لنقل املوحد االتفاقخالل 

 

املتعاقزدة  من األطزراف   - ااملتاحة مستقرانعقاد الدورة األخرية للجهاز الرئاس،، يظل إمجال، أرقام املواد  منذو -11

املتاحزة علزى   املبلزغ عنهزا   مزع زيزادة متواضزعة يف كميزة املزواد       - على السواء 15املادة واملؤسسات املنصو  عليها يف 

نشر تقريزر مزن   ، من املتوقع الدورة ههذويف ما خي  ذرة والقمح. ال يف املائة بالنسبة إىل 2، تبلغ حوال، املستوى العامل،

                                                           
 .نرتنتاإل تتيح األمانة هذا اإلشعار على شبكةسو. األرز منعينة  811ت بإدراج إىل أنها سرتسل إشعارا الفلبني أشارت ،الوثيقة هذه إعداد وقت  3
  ld_holdings_PGRFA_MLS.pdfftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb6/wor :على العنوان التال،نرتنت اإل شبكةاجلدول متاح على   4

ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb6/world_holdings_PGRFA_MLS.pdf
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تنفيزذ  هزذا األخزري يف   مسزاهمة   بشزأن  5ال راعيزة  للبحوث الدولية املراك  حتادالالتابعة ال راعية  للبحوث الدولية املراك 

 املعاهدة.

 

ة لواليز ل خاضزعني  واعتبزاريني  طبيعزيني  أشخا اليت حبوزة  النباتية الوراثية املواردوتظل املعلومات املتعلقة ب -12

 رغم احلالية، السنتني فرتة خاللأدرجت  جديدة مواد عن علوماتومل ترد أي م جدا ضئيلة املتعاقدة ألطرافل القضائية

 طزراف األ مزن  تقزارير  يكما مل تزرد أ . 2014 /كانون األولديسمرب يف وتعميم ي مت إصداره ذشعار الاإل يف الوارد تذكريال

 يف ملزواد إلدراج ا القضزائية  لواليتها اخلاضعني واالعتباريني الطبيعيني األشخا  لتشجيع املتخذة التدابري بشأن اقدةاملتع

 .6النظام

 

شزخا   واأل الدوليزة  واملؤسسزات  ةاملتعاقزد  األطزراف جانزب   مزن  اليت يعرف أنها متاحة املوارد إىل وباإلضافة -13

 طزار حتزت إ  ًامتاحز  املزوارد  مزن  مت ايد عددأصبح  املتعاقدة، لألطراف القضائية لواليةاخلاضعني ل اخلوا  واالعتباريني

علزى   الوثيقزة  هلزذه  2وحيتزوي املرفزق   . املنافع تقاسم صندوق ميوهلا اليت املشاريع سيما وال األخرى، اآلليات من عدد

 الاانيزة  لزدورة ا مشزاريع يزذ  القائمزة علزى تنف   ؤسسزات امل مزن  وردتعمليات إدراج املواد الزيت   من األوىل للخطط ملخ 

 تزوافر لإلخطزار ب  املشزاريع  مزن  االنتهاء بعد واحدة سنة تنفيذال على القائمة املؤسساتوأمام هذه . املنافع تقاسم صندوقل

 .األطراف املتعدد النظام يف املواد

 

 ا مشززروع 17وضززعت اللمسززات األخززرية علززى    مززواد،مشززروعا بززادر إىل التخطززيط إلدراج   19مززن أصززل  و -14

 عزن  ناجتزة ال املضزافة  القيمزة  ذات املزواد  مزن عينة  1149 مواد، وسيتم إتاحة إلدراج مفصلة خططا فعال امنه 10 موقَد

 معلومزات تضزمن  ت الزيت شعارات اإل بعض للمعاهدة اإللكرتون، املوقع علىنشرت بالفعل و ع.املناف تقاسم صندوق مشاريع

  يزد امل على احلصول ميكن حيث ةاإللكرتوني البيانات قواعدروابط بال ،احلاالت بعض يفعينات، وال مستوى على مفصلة

 .املعلومات من

 

 يد من خزدمات تقاسزم   املطلب، الع، بناء على يران من املشوستفيديتلقى امل ،اجلهاز الرئاس،توجيهات وبعد  -15

البيانزات  بني ربط اليت تكاملة تاملبيانات من الجمموعات إىل ؤدي تس ،املظهريلتسلسل والنمط لاملنافع يف شكل خدمات 

دمج توضزح أدنزاه. وسز   املرفزق  املح من خزالل  يتاسوهو ما ظهري، املالنمط الوراث، والنمط  عينات وبياناتعلى مستوى ال

ظهزري املرتبطزة بهزا،    الزنمط امل لمادة الوراثية الناجتة عن املشاريع مع بيانات اجلينوم والعينات لالبيانات على مستوى 

 ملستفيدين واملستخدمني.بالنسبة إىل الوصول إىل هذه املواد والبيانات أكار جاذبية من أجل جعل ا

  

                                                           
 تم إصزدارها باعتبارهزا الوثيقزة    وسزي يستضزي  جمموعزات خاصزة باحملاصزيل واألعزالف،       ًامركز   11وثيقة نيابة عن هذه القدم مكتب االحتاد سي 5

IT/GB-6/15/20 ،15املادة  املنصو  عليها يف االتفاقات تقرير من املؤسسات اليت وقعت. 
 . م هذه التقاريريتقداملتعاقدة بألطراف اجلهاز الرئاس، إىل ان وجهة مدعوة م 4/2011يف القرار  ورد  6
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ة منظمزة األغذيز  املشزرتكة بزني   املتعزددة   للمحاصزيل  ساسيةألا البيانات واصفاتويشمل آخر استعراض لقائمة  -16

مزادة معينزة   ا إذا كانزت  توثيزق مز  ن أجزل  ملن حبوزتهم مواد م اجديد اواصف البيولوج، للتنو  الدولية املنظمةوال راعة و

خالل فرتة السنتني احلالية، و(. لنقل املواد االتفاق املوحد بواسطةأي ل شروط النظام املتعدد األطراف )يف ظمتاحة أم ال 

 عدقواالقوائم و يف لذلك أصبح االستفسار عن مواد النظام املتعدد األطرافونتيجة ا الواص ، استخدام هذوسيع نطاق مت ت

  .اإللكرتونية عملية مبسطة البيانات

 

 األطراف املتعدد النظام لدعم املعلومات تكنولوجيا -ثالثا

 

 داجلدي شعاراإل مرفق

 

 النظام عمل سري بتع ي  املعنية املخصصة العضوية املفتوحة العمل جمموعةاجلهاز الرئاس، و طلبعقب  -17

 توافرشعار باإل مرفق حتسني على ،اليف الوقت احل األمانةنكب ت ،نافعهام وتقاسم املوارد على للحصول األطراف املتعدد

 .اهلوتباد ذات الصلة واملعلومات املواد

 

 املمارسةعلى االرتقاء بوال راعة واكتشافها"  لألغذية النباتية الوراثية املرفق املعين باإلشعار باملوارد"ويعمل  -18

بواسطة  املتاحة املوادلإلشعار ب بوابةاملواد من خالل  مقدم، يساعدهو و. ألمانةا إىلشعارات إاملتمالة يف إرسال  احلالية

 توافرسيدمج هذا املرفق و. النظام العامل، لإلعالم خالل من املتاحة الصلة ذات واملعلومات ،لنقل املواد املوحد االتفاق

 األخرى البيانات جموعاتعينات مبال مستوىاملواد على  وص  ربطسييسر و بها، املرتبطة واملعلومات الوراثية املادة

 النباتات مرب، قبل من ستخدامالا تع ي  أجل من ،املظهري والنمط الوراث، النمطتوصي   بيانات مال الصلة، ذات

ا كم. النظام العامل، لإلعالم يفاليت ستوضع  البيانات ملعايري وفقاو األطراف املتعدد النظام سياق يف وامل ارعني والباحاني

  .املنافع تقاسم صندوق شاريعسيعود هذا املرفق بالفائدة على م

 

 حتليل مستودع البيانات

 

 امليّسر النظام -هاواإلبالغ عن هاواستخدامة لنقل املواد املوحد اتاالتفاق عدادإلاإللكرتونية املعلومات إن أداة  -19

 املواد لنقل موحدة اتفاقاتلنقل املواد وضع التفاق املوحد ملستخدم، اميكن من خالهلا اليت  -املواد لنقل املوّحد لالتفاق

 عام مة منذيانات قّيببالبيانات مستود  سهلة االستخدام، تغذي اإلبالغ عنها بشكل إلكرتون، وبطريقة و هاواستخدام

 يد من مقدم، املنظرا إىل أن تقديم صورة أفضل عن استخدام النظام املتعدد األطراف تستمر يف من املتوقع أن و ؛2011

 مستخدمني.يصبحون ، احلجم بنوك اجلينات املتوسطة والكبريةواد، ال سيما امل

 

 عن حصاءاتاإل دوِلاليت ت الوحدة حتسني علىاألخرية للجهاز الرئاس،،  دورةانعقاد ال منذ ،األمانةوتعمل  -20

قد أتاحت للجمهور على شبكة و املنافع، وتقاسمعلى املواد  للحصول األطراف املتعدد النظام داخل الوراثية املادة توزيع
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 املتعاقدة األطراف مع التعاونوأدى . وخرائط بيانية ورسوم جداول شكل يفمجالية اإل البيانات من كبرية كمية اإلنرتنت

 هذه من خمتارة جمموعة وترد. كمًا ونوعًا املتاحة املعلومات نيحتس إىل 15 املادةاملؤسسات املنصو  عليها يف و

 .3 رفقامل يفاإلعالمية  املنتجات

 

 املفتوحة العمل جمموعةمفيد ملناقشات أن  لبيانات ستود  االواردة يف مإلمجالية ثبت حتليل البيانات اأوقد  -21

 .منافعها وتقاسم املوارد على للحصول األطراف املتعدد النظام عمل سري بتع ي  املعنية املخصصة العضوية

 

 مواد من مقدم،  املواد لنقلا موحد اتفاقا 27 334البيانات ستود  ، سجل م2015 /أيارمايو 5ويف  -22

منذ اتفاقا  5 630هذا الرقم زيادة قدرها شكل بلدا. وي 171يف ة مستفيدجهات بلدا، توز  مواد على  27 من

اف املتعاقدة، يف يف األطرجهات مستفيدة إىل اتفاقا  20 470، أرسل االتفاقات. ومن بني تلك 2014 /أيلولسبتمرب

إىل ءات حصااإلوحدة وتشري يف األطراف املتعاقدة يف املعاهدة. وجد ال تاتفاقا إىل جهات مستفيدة  5 885أرسل حني 

 يوميا.اتفاقات يف املتوسط  عشرة اإلبالغ عن 

 

فاقات املوحدة االت أن عددمن جهة  ني:ممهالبيانات اجتاهني ستود  حتليل البيانات الواردة يف م نيبّيكما  -23

من جهة أخرى، أن األرقام املبلغ و ؛2011النظام املتعدد األطراف حتى عام نشاء مطرد منذ إ ت ايد بشكل لنقل املواد

 أدناه. 2يف الشكل بّين كما هو ماتفاق سنويا  5 300 مستقرة عند حوال،ذلك الوقت منذ عنها 

 

 
 

 2007ل املواد منذ إنشاء النظام املتعدد األطراف عام : اجتاه اإلبالغ عن االتفاقات املوحدة لنق1ل الشك
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 املوادكمية إمجال، ومن أصل مليون مادة وراثية نباتية واإلبالغ عنها.  2.2، مت نقل أكار من /أيارمايو ويف -24

ملؤسسات يف املائة من جانب ا 93.6األطراف املتعاقدة ويف املائة من املواد من قبل  6.4مت توزيع نسبة ، اليت ُنقلت

15املنصو  عليها يف املادة 
7 . 

 

نتم، إىل تاالتفاق املوحد يت نقلت بواسطة فقط من املواد اليف املائة  4نسبة  أنإىل يضا أحصاءات وتشري اإل -25

غري مواد قل َن اتفاقا 1 191عن أن  ،2015 /أيارمايوآخر، يف حتليل ويكش   .1لحق املغري املدرجة يف  احملاصيل

بلغ عدد ويف البلدان املتقدمة. إىل جهات مستفيدة  2 727يف البلدان النامية وجهات مستفيدة إىل  1لحق ملامدرجة يف 

 عينة.  59 513 املتقدمةعلى البلدان وعينة  27 895 لناميةاليت وزعت على البلدان ا 1ق لحاملغري املدرجة يف املواد 

 

من  مليوننيحيث مت اإلبالغ عن البيانات ىل مستود  معلمة بارزة بالنسبة إ 2015 ذارآ/مارسوشَكل شهر  -26

تنتم، إىل القمح املبلغ عنها ملواد يف املائة من ا 51احملاصيل أن على مستوى اإلحصاءات وتظهر املواد الوراثية النباتية. 

إىل حماصيل أخرى. تنتم،  يف املائة 21يف حني أن الشعري إىل  يف املائة 2و إىل الذرة يف املائة 8وألرز يف املائة إىل  18و

 ذه النسب.هل ابياني اأدناه توزيع 2ويبني الشكل 

 

 

 الشكل:بيانات 

 حماصيل أخرى -الشعري – الذرة -ألرزا -القمح

 

 2015/أيار مايو 5 يفالبيانات مستود  يف الرئيسية املبلغ عنها احملاصيل من النسبة املئوية للمواد  :2الشكل 

 

                                                           
 .2015نة قبل نهاية عام مليون عّي 2.7اتفاق و 35 500تشري التقديرات إىل أن  سيتم اإلبالغ عن أكار من   7
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 نظامو المستخدم

 

/ح يران يف نهاية يونيومستخدما  261من بأكار من الضع  املستخدمني املسجلني دة عدد من زياالنظام متّكن  -27

مستخدما  142و 2014 عام خالل امستخدم 523وَتسجَّل . 2015 /نيسانيف نهاية أبريلمستخدما  665إىل  2013

فرادى لني كملستخدمني املسّجاأن نسبة ذكر . واجلدير بالفحسب 2015عام  خالل األشهر األربعة األوىل منآخر 

يف املائة فتمال  43وه، املستخدمني أن النسبة املتبقية من (، يف حني مستخدما 380)يف املائة  57تصل إىل ستخدمني امل

 (.منظمة 285املنظمات )

 

جهة بأنها جهات  6 218ُسجلت ، وة كجهات مقدمة للموادمنظمشخصا و 35ويف نفس التاريخ، أبلغ عن  -28

الذي منذ التقرير األخري شخصا تقريبا كجهات مستفيدة جديدة وة منظم 780يادة قدرها يدة، وهو ما ميال زمستف

قرتب . وتشري التقديرات إىل أن عدد املنظمات واألفراد سي2013يف عام  اخلامسة عرض على اجلهاز الرئاس، يف دورت 

 .2016يف أوائل عام شخ  ومنظمة  1000من 

 

 قيد التطوير والزراعة ة النباتية لألغذيةالوراثي املوارد

 

، 2015مايو/أيار  5اتفاقا من اتفاقات نقل املواد أبلغ عنها يف  27 334حسب، من أصل فاتفاقا  2 938قام  -29

 عمليات النقل. من  يف املائة 10.7موارد وراثية نباتية قيد التطوير، وهو ما ميال بنقل 

 

أدناه  1. ويقدم اجلدول مادة 265 701اليت أبلغ عن نقلها النباتية قيد التطوير ملوارد الوراثية اعدد يبلغ و -30

 .احملاصيلحبسب معلومات عن توزيع املوارد الوراثية النباتية قيد التطوير 

 

 احملاصيل حبسب التطوير قيد النباتية الوراثية املوارد

 257,403 األرز

 6,164 البطاطا

لوةاحلالبطاطا   1,507 

 546 موز اهلند/ وزامل

 50  جذور ودرنات األنديز

 28 الكسافا

 3 الباذجنان

 

 2015 مايو/أيار 5 البيانات يف مستودع يف حبسب احملاصيل التطوير قيد باملواد قائمة :1 اجلدول
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 أنشطة التنفيذ األخرى   -رابعا

 

 ا إلكرتونياكتيب تمانة ونشراألمّجعت  ،يف دورت  اخلامسةاليت اختذها اجلهاز الرئاس،  القراراتعقب  -31

باعتبارها األطراف  املتعدد النظامب املعنية املخصصة االستشارية الفنية اللجنةاملقدمة من اآلراء واملشورة  يتضمن مجيع

 .8ألطراف املتعاقدة يف تنفيذ الت اماتها مبوجب املعاهدةلتوجيهات مفيدة 

 

، 2013 /نيسانأبريلإىل  2010 /كانون الاان،من ينايرمتدة املخالل الفرتة دورات اللجنة أربع  وعقدت هذه -32

حتّكم حتت  توجد يتالهمة للتنفيذ، مال حتديد املوارد الوراثية النباتية لألغذية وال راعة م جوانبة عد توناقش

 واحلصول على املواد يف ظروف املوقع الطبيع،. ،ألطراف املتعاقدة ويف اجملال العاما

 

بالتدابري القانونية واإلدارية لتشجيع األشخا  الطبيعيني ذات الصلة اآلراء لكتيب على هذا اتوي كما حي -33

ها املواد ونقلها للم ارعني الستخدامعادة يف النظام املتعدد األطراف، واستبشكل طوع، وضع املواد على واالعتباريني 

 يف كل اجتما . تتمدعايوفر الكتيب أيضا ملخصات لتوصيات أخرى ول راعة. يف ا ةمباشربصورة 

 

 املطلوبة التوجيهات   -خامسا

 

حتت  مداوالت خالل  الوثيقة هذه يف الواردة املعلومات العتباربعني ا أخذي أن إىل مدعوإن اجلهاز الرئاس،  -33

 املساعدةتقديم  طرائقوبشأن  األطراف املتعدد النظام تغطية بشأن توجيهاتأن يسدي و األعمال جدول من 8 البند إطار

  .2017-2016 السنتني فرتةيف  النظام عملياتخبصو  أي جوانب أخرى ذات صلة بو ملستخدمنيإىل ا

                                                           
 Opinions and advice on the use of the Standard Material Transfer Agreement and on the "صدر يف يوليو/متوز حتت عنوان   8

Multilateral System ". 
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 1املرفق 

 

 احملصولية واملواد املتاحة يف العامل حتت إطار االتفاقات املوحدة لنقل املواداملوارد الوراثية 

 

 :احملاصيل اخلمسة صيل/ جمموعاتاحملا من العامل من املستحوذات يف املئوية للنسب هذا اجلدول صورة موج ة يقدم
 

  مبوجب الرئاس، اجلهاز مع اتفاقات أبرمت دولية ومؤسسات متعاقدة حتتفظ بها أطراف اليت •

 املعاهدة؛ من 15 املادة

 املستحوذات؛ هذه من فعال املتاح اجل ء •

  .ذلك ميالها اليت العامل املستحوذات يف إمجال، اجل ء من •

 

 :على املوقع التال، سب البلدان واملؤسساتحباملعلومات عرض أكار مشوال وتفصيال، ي جدولوميكن االطال  على 

org/ag/agp/planttreaty/gb6/world_holdings_PGRFA_MLS.pdfftp://ftp.fao.  

  العامل:يف املستحوذات احملاصيل

خارج املستحوذات 

 الطبيعية قعااملو

 )العينات(

النسبة 

 املئوية

لدى 

 األطراف

 من املئوية النسبة

 األطراف مستحوذات

 فعال املتاحة

  لدىالنسبة املئوية 

 املؤسسات

النسبة املئوية من 

 مستحوذات

املؤسسات املتاحة 

 فعال

النسبة املئوية 

+  األطراف  لدى

 املؤسسات

ئوية من   النسبة امل

 مستحوذات

األطراف+ 

املؤسسات املتاحة 

 فعال

النسبة املئوية من 

إمجالي 

يف  ستحوذاتامل

 فعالالعامل املتاحة 

 %30.47 %42.54 %71.62 %100.00 %16.84 %24.88 %54.78 911,520 القمح

 %18.73 %29.81 %62.82 %100.00 %16.69 %4.41 %46.13 783,016 األرز

 %13.65 %25.26 %54.05 %100.00 %8.14 %12.02 %45.91 330,911 الذرة

حماصيل أخرى 

يف مدرجة 

 1امللحق 

2,498,215 61.37% 23.19% 12.81% 100.00% 74.18% 36.46% 27.05% 

أخرى  يلحماص

يف  غري مدرجة

 1امللحق 

2,485,889 62.48% 4.20% 5.26% 82.98% 67.74% 10.32% 6.99% 

 

 ،15 املاادة  يف عليهاا  املنصوص دوليةال ؤسساتاملو تعاقدةامل طرافاأل لدى العامل يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد من ستحوذاتامل نسبة

 املواد لنقل املوّحد االتفاق حكاموأ شروط مبوجب حاليًا املتاحة واملوارد

  

ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb6/world_holdings_PGRFA_MLS.pdf
ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb6/world_holdings_PGRFA_MLS.pdf
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 2 املرفق
 

 صندوق ميوهلااليت  ن املشاريعالنظام املتعدد األطراف م يفواد املدراج إلمشروع خطة 

 2015 /متوزيوليو –الثانية ته تقاسم املنافع يف إطار دور
 

 

  

 الوراثية املوارد عدد املشروع املؤسسة البلد

 النباتية

املرك  الوطين للبحث واإلرشاد  األردن

 ال راع،

 ،املرك  الوطين للبحث واإلرشاد

لتنمية املستدامة ا ومرك  ؛ األردن

(CENESTAإيران ،) 

متعدد األقطار  برنامجلوضع  الوراثية املوارد اماستخد

 للنباتات التشاركيةو تطوريةال رتبيةلل

402 

النباتية يف  الوراثية ملواردا مرك  مالوي

 مالوي

 املناطق يف احمللية جملتمعاتا عيش سبل حتسني

 ر اامل صون يف ال خالل من مالوي يف القاحلة شب 

املادة  بذور جوإنتا الوراثية اإلمكانات واستغالل

 الدخناألغرب  والدخن الرفيعة والذرةالوراثية لليام 

 املناخ تغري آثار من التخفي  يف وبياءاألصبع، والل

188 

 احمللية السالالتاستغالل والصون يف امل ار   بنك اجلينات الوطين تونس

من أجل مقاومة  والشعري القاس، لقمحالتونسية ل

 األمن تع ي و، والالحيوي احليوياإلجهاد 

 املناخ تغريأثار  مع والتكي  الغذائ،،

91 

 الوطين للبحث ال راع، املعهد املغرب

 

 احمللية السالالتاستغالل والصون يف امل ار  

احليوي من أجل مقاومة اإلجهاد  لفولاملغربية ل

 والالحيوي

117 

 عنيامل ار  تكّي لدعم ألرزوراث، لال التنو  استخدام اجلينات محلة اهلند

 املستدام اإلنتاجمن أجل حتقيق  املناخ تغريثار آمع 

 اهلند يف عيشلا سبل وحتسني

281 

  ال راعية والتكنولوجيا العلوم معهد غواتيماال

(ICTA) 

 يف لبذورل اجملتمعية لبنوكل وليةأ شبكة إنشاء

يف حالة  البذور لتوفريللخطر  املعرضة املناطق

 الطبيعية لكوارثا

14 

 مع : اختاذ اإلجراءاتحلياةاالبذور من أجل  اجلينات الوطينبنك  اهلند

 الغانج سهل - براديش وتارأ منطقة يف امل ارعني

 املناخ تغري ظل يف الغذائ، األمن لتع ي  اهلندي

56 

 1149 مو اجمل
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 3املرفق 

 إحصاءات مستودع البيانات

2015مايو/أيار  5)يف 
9) 

 
 وزعةامل لنقل املواد ةاملوحد اتاالتفاق

 27,334 اجملموع

 2,938 التطوير قيد نباتية وراثية مع موارد

 27 للموادالبلدان املقدمة 

 171 البلدان املتلقية

 20,479 املرسلة إىل األطراف املتعاقدة

 6,855 املرسلة إىل األطراف غري املتعاقدة

 1,191 على البلدان النامية 1مع حماصيل غري مدرجة يف امللحق 

 5,305 15ات املقدمة للمواد غري املشمولة باملادة اجله

 الوراثية النباتية املوزعة املوارد

   2,263,197 اجملموع

 %96 2,175,789 1احملاصيل املدرجة يف امللحق 

 %4 87,408 1احملاصيل غري املدرجة يف امللحق 

 %12 265,701 التطوير قيد نباتية وراثية موارد

 قيد نباتية وراثية واليت تعترب موارد 1يف امللحق  املواد غري املدرجة

 التطوير

50 0% 

  1,681,793 املرسلة إىل األطراف املتعاقدة

  581,404 املرسلة إىل األطراف غري املتعاقدة

  143,437 15 باملادة املشمولة غري للمواد املقدمة اجلهات

  743  اليومي للمواد املتوسط

 لالتفاق املوحد لنقل املواد النظام امليسرمستخدمو 

   665 اجملموع

   523 املسجلون السنة املاضية

   142 املسجلون هذه السنة

الكيانات القانونية )مثل املنظمات واملعاهد والشركات 

 واجملتمعات احمللية(

285 43% 

 %57 380 األفراد

   35 عدد اجلهات املقدمة للمواد

   6,218 املتلقيةعدد اجلهات 

                                                           
كبري من االستفسارات العدد مراعاة المع و. ملضيفةللنظام والبنية التحتية امن حيث املوارد بالنسبة  امكاف ااإلحصاءات نشاطعملية إعداد  شكلت  9

اإلحصاءات وإن على العمليات. اآلثار املرتبة من أجل احلد من طط هلا زمنية خمات عند فرت اتاإلحصاءإدارة يتم  ،البياناتستود  واحلجم احلال، مل

بني  تكون هناك اختالفات صغرية يف ماوميكن أن . 2015 /أيارمايو 5إىل  /نيسانأبريل 30من مستمدة من الفرتة املمتدة يف هذه الوثيقة الواردة 

 البيانات يف خمتل  اجلداول.
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 فقط   15املواد املوزعة من جانب املؤسسات املنصو  عليها يف املادة 
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  15املواد املوزعة من جانب اجلهات املقدمة للمواد غري املنصو  عليها يف املادة 
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 2015مايو/أيار  5مستودع البيانات يف  يف الدولية املسجلة الزراعية للبحوث االستشارية اجملموعة إحصائيات

 قيد التطوير، والفرتة املشمولة بالتقرير حبسب املراكز ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوااالتفاقات املوحدة لنقل املواد، و املواد، 

املواد الوراثية قيد  العينات االتفاقات املوحدة املركز

 التطوير

 إىل من

 14/12/2014 5/3/2007 20,884 36,564 390 أفريقيا مركز األرز يف

 09-12-2014 24/1/2007 546 4,692 323 املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي

 20/12/2014 4/2/2013 0 5,677 195 االستوائية للزراعة يالدول املركز

 22/12/2014 16/3/2007 0 1,542,618 14,582 والقمح الذرة لتحسني يالدول املركز

 30/4/2015 19/1/2007 7,721 12,345 468 للحور يالدول املؤمتر

 12/2/2014 13/2/2007 0 67,250 351 اجلافة املناطق يف الزراعية للبحوث يالدول املركز

 21/11/2014 14/2/2013 0 104 24 الزراعية للحراجة العاملي املركز

 االستوائية املناطق يف احملاصيل لبحوث الدولي املعهد

 القاحلة شبه

416 24,583 0 11/11/2009 15/12/2014 

 22/12/2014 7/3/2007 0 21,207 473 االستوائية للزراعة يالدول املعهد

 19/12/2014 22/2/2007 0 7,756 639 لبحوث الثروة احليوانية ياملعهد الدول

 24/6/2013 4/1/2007 236,518 396,157 4,134 األرز لبحوث يالدول املعهد

 

 قيد التطويرلألغذية والزراعة لنباتية اد الوراثية راملوا

 الدولية( الزراعية للبحوث االستشارية االتفاقات املوحدة لنقل املواد )اجملموعة

 21,995 اجملموع

 13 البلدان املقدمة للمواد

 158 املتلقيةالبلدان 

 15,628 طراف املتعاقدةإىل  األاملرسلة 

 6,367 طراف املتعاقدةاألاملرسلة إىل  غري 

 
 للبحوث االستشارية )اجملموعةحبسب نوع اجلهة املتلقية االتفاقات املوحدة لنقل املواد توزيع 

 الدولية( الزراعية

 %79 17,411 األفراد

 %21 4,584 املنظمات

 
 الدولية( الزراعية للبحوث االستشارية )اجملموعةم حبسب األقالينقل املواد 

  452,199 أفريقيا

  698,415 آسيا

  236,619 أوروبا

  337,515 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

  254,789 الشرق األدنى

  106,813 أمريكا الشمالية

  32,603 جنوب غرب احمليط اهلادئ
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 الدولية( الزراعية للبحوث االستشارية )اجملموعةاملوزعة املوارد الوراثية النباتية 

   2,118,953 اجملموع

 %99 2,100,030  1حملاصيل املدرجة يف امللحق ا

 %1 18,923 1احملاصيل غري املدرجة يف امللحق 

 %13 265,669 العينات قيد التطوير

 %74 1,563,384 املرسلة إىل األطراف املتعاقدة

 %26 555,569 املرسلة إىل األطراف غري املتعاقدة

 

 الدولية( الزراعية للبحوث االستشارية )اجملموعةم حبسب األقالياالتفاقات املوحدة لنقل املواد 

  4,362 أفريقيا

  7,172 آسيا

  2,660 أوروبا

  4,225 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

  2,320 الشرق األدنى

  1,037 أمريكا الشمالية

  219 جنوب غرب احمليط اهلادئ
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 ةعين 500املواد املوزعة حبسب احملاصيل مبا يفوق 

  3,061 العدس  1,322,584 القمح

  3,015 البطاطا احللوة  432,721 األرز

  2,943 الفول السوداني  195,450 الذرة

  2,487 البامبارا جوزة  38,984 الشعري

  2,145 (Medicagoالفصة )  32,249 (Triticaleالشيقم )

  2,025 ءالبازال  11,628 وغريها اللوبياء

  1,655 الُدْخن األصبعي  8,460 البطاطا

  1,597 يطالي اهلنغاريالدخن اإل  7,781 الذرة الرفيعة

  1,451 اليام  7,315 احلمص

  1,429 فول الصويا  6,697 (Vetchالبيقية ) الفول/

  1,363 الكسافا  4,779 اهلند موز/ املوز

 بشأن يف اجملموعة اخلاصة مبحاصيل العلف حتت إطار املعاهدة الدولية

 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد

  1,211 حماصيل العلف  4,737

  1,069 األفريقي اليام فول  4,416 (Trifoliumالنفل )

  889 الفيجنا الربية  4,128 الفاصوليا

  868 ودرنات األنديز جذور  3,569 نديةاهلبسلة ال

  648 ي()اليابان عنقوديالُدخن ال  3,511 األغرب الُدْخن

 


