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 من جدول األعمال املؤقت 14البند 

التاسعة للجهاز الرائسي ةالدور 

2022سبتمرب/أيلول  24-19نيودهلي، اهلند، 

تقرير جلنة االمتثال

مقدمة -أواًل 
مبوجب قرار املعاهدة الدولية بشسسسسسسسسأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةعن  ملنب قةاأتسسسسسسسسسالسسسسسسسس   نة االم  ا   -1

.الدولية من املعاهدة 21)ه( و3-19، عمالا ابملادتني 3/2006ا هاز الرائسي 

 النالسسسسسسسق املوّ دوكذلك على  1الالئحة الداخلية للجنة االم  ا وافق ا هاز الرائسسسسسسسسي،   دورتة اعامالسسسسسسسة، على و  -2
ا 2لرفع ال قارير  ل شسسجيع االم  ا  ومعا ة قايسسام عدم االم  ااإلجراءات واآلليات ال نفيذية من  1-مبوجب القالسسخ خامالسسا

.خال  الدورة الرابعة للجهاز الرائسي إجراءات االم  ا ومّت  املصادقة على  3)إجراءات االم  ا (.
وقد ُعقد االج ماع وفقاا. 2021فرباير/شسسسبا   4إىل  3   ةوأُقيخ االج ماع الرابع للجنة االم  ا  بصسسسورة افيا سسسي -3

.الالئحة الداخلية للجنة االم  ا واملادة الالادسة من  إجراءات االم  ا والقالخ خامالاا من  5-للقالخ اثل اا
للرئيالة. انئبةا  Kim Van Seetersرئيالةا، والاليدة  Angeline Munzaraوأعادت اللجنة ان خاب الاليدة -4
إىل كل دورة عادية من دورات ا هاز الرئيالسسي ا، تُقّدم اللجنة تقريرا إجراءات االم  ا ز من -اقالسسخ رابعا ابل وعمالا  -5

.للجنة املقبل عملال( وبرانمج 3( اس ن اجاهتا وتوصياهتا؛ )2( العمل الذي قام  بة؛ )1تبنّي فية )
من ال وصسسسيات اي ايسسسمن عددا كما ن ني احلالية،  السسسويصسسسذ هذا ال قرير العمل الذي قام  بة اللجنة خال  فية ال -6

الرائسي.ها ا هاز فيلينظر 
مشروع القرار بشأن االم  ا  لينظر فية ا هاز الرائسي، ويرد مشروع القرار هذاإ افةا إىل ذلك، أعّدت اللجنة،  -7
.3املرفق   

Rev. 1 9/2013ابلقرار  1امللحق  1

Rev. 1 9/2013ابلقرار  2امللحق  2

2/2011ابلقرار امللحق  3
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 رصد تنفيذ األطراف املتعاقدة اللتزاماهتا مبوجب املعاهدة الدولية -ااثنيً 

 من األطراف املتعاقدة 79الواردة من  الوطنية ال قارير، نظرت اللجنة   إجراءات االم  ا وفقاا للقالخ رابعاا من  -8
ا من  ووفقاا لذلك، أعدت اللجنة بناءا على ال قارير الواردة . 1املرفق رد   ت، كما إجراءات االم  ا عمالا ابلقالسسسسسسخ خامالسسسسسسا

ي أولومت أو جماالت تركيز   أ، مع اإلشسسسسسارة إىل أن ا هاز الرائسسسسسسي    ّدد توليفاا ابالسسسسسس ناد إىل ال قارير، مرفقاا ب حليل
، هبدف مالسسسسسسساعدة ا هاز الواردة ، على ال قارير2املرفق ويالسسسسسسس ند ال وليذ وال حليل، الواردان   ي علق ب حليل ال قارير.  ما

 الرائسي على رصد تنفيذ األطراف امل عاقدة الل زاماهتا مبوجب املعاهدة الدولية.
ا -9 شهراا من  12، س نظر اللجنة   ال قارير اليت ت لقاها  ىت ما قبل االم  ا إجراءات من  2-ووفقاا للقالخ خامالا

 .أية توجيهات يصدرها ا هاز الرائسي انعقاد الدورة ال الية للجهاز الرائسي، مراعيةا 
. لذا، يالسسسسسسسسسسسسسس ند ال وليذ 2021أغالسسسسسسسسسسسسسس  / ب  15 ىت الواردة واتفق  اللجنة على النظر   ال قارير الوطنية  -10

من األطراف امل عاقدة، ما يعين  79هبذا ال قرير على ال قارير الوطنية املقدمة  ىت اترخية من  2املرفق واردان   وال حليل ال
 تقاريرها  ىت اآلن.    املائة من األطراف امل عاقدة رفع 53أن 
 امنها مقّدما  26. وكان أو حمّداثا  اجديدا  اوطنيا  اتقريرا  34ومنذ إعداد تقرير الدورة ال امنة للجهاز الرائسسسسسسسسسسسسسسسي، ورد  -11

من جسسانسسب  نسسة االم  سسا     كمسسا ورد عسسددري كب  من ال قسسارير إثر تنفيسسذ ال وصسسسسسسسسسسسسسسيسساتللمرة األوىل من األطراف امل عسساقسسدة.  
 .اتقريرا  34من أصل  30أي ، 4اج ماعها الرابع

من  14من إقليخ أورواب، و 21من إقليخ أفريقيا، و اتقريرا  22، تشسسسسسسسسسسسسسسمل اتقريرا  79وال قارير الوطنية البالغ عددها  -12
 4دىن وألمن إقليخ الشسسرا ا 5من إقليخ أمريكا الشسسمالية و 2من إقليخ  سسسيا، و 11ييب، وار قليخ أمريكا الالتينية والبحر الكإ

 من إقليخ جنوب غرب احمليط اهلادئ.
 وفّرتال قارير عرب االنين . و  تقدمي نظام   رُفع و  لرفع ال قارير، النالسسسسسسسسسسق املوّ دواسسسسسسسسسسس خدم  أغلبية ال قارير  -13
مانة الدعخ لألطراف امل عاقدة   تقدمي تقاريرها ومعا  ها، عن طريق الربيد اإللكيوين، واالتصسسسسسسساالت اهلاتفية وامل مترات ألا

 عن بعد.
دوليسسة؛ وارأتت اللجنسسة أن تقوم األطراف امل عسساقسسدة ب قسسدمي تقسسارير عن اإلجراءات اليت اذسسذهتسسا ل نفيسسذ املعسساهسسدة السس -14

النالسسسسق توف  املعلومات والبياانت   األقالسسسسام ذات الصسسسسلة    مع مراعاة مق ايسسسسى احلا ، وجيوز ملنظمات ال رف امل عاقد،
 . املّو د لرفع ال قارير

 املنهجية
خاصسسسسة ، 9/2013  القرار  ةالوارد النالسسسسق املوّ د لرفع ال قاريرت بع املعلومات املقدمة   ال قرير ال وليفي هيكلية  -15

. 7/2019فقط اسسسسسسسسس خدم  هذا النالسسسسسسسسق احملّدث الذي مّت  املصسسسسسسسسادقة علية   القرار  اأن ال قارير الوطنية األ دث عهدا 
املعاهدة الدولية على املالسسسس وو الوطين، والقيود ل نفيذها، إ سسسسافةا إىل بع   تنفيذ  ويرمي ال وليذ إىل حتديد ال قدم احملرز 

 .العامةاملال ظات 
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اللجنة،  ي ما كان ذلك مالئماا وذا صلة، على تصنيذ ال قدميات إىل جمموعات اق صادية وإقليمية   ووافق   -16
  .أقالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسام معينسسسسسسسة، مبسسسسسسسا   ذلسسسسسسسك اإلشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارة إىل األطراف امل عسسسسسسساقسسسسسسسدة من البلسسسسسسسدان النسسسسسسساميسسسسسسسة والبلسسسسسسسدان امل قسسسسسسسدمسسسسسسسة

ا  .وسع  اللجنة إىل حتديد االجتاهات اإلقليمية،  ي ما كان ذلك ممكناا ومفيدا

 
 ضمن والية جلنة االمتثال االستعراضات -ااثلثً 

نظرت اللجنة   عدد االسسسسسسسسسسسس عرا سسسسسسسسسسسات امل لوبة مبوجب والي ها أو اليت طلبها ا هاز الرائسسسسسسسسسسسسي. ومبا أن معظخ  -17
ليالسسس  كافية بعد  افق على أن اعربات واملعلومات امل وفرة  اليا ، اتُ قيد ال  بيقجراءات االم  ا    تو سسسع بعد إاألجزاء   

. وأوصسسسسسى جن ي جل ا هاز الرائسسسسسسي االسسسسسس عرا  إجراءات االم  ا لي مكن ا هاز الرئيالسسسسسي من تقييخ واسسسسسس عرا  فعالية 
 إىل دورتة العاشرة. إجراءات االم  ا من  ااملنصوص علية   القالخ عاشرا 

 

 للجنة قبلالعمل امل -ارابعً 

امل صسسسسسلة بعملها املمكن   املالسسسسس قبل. وانقشسسسسس  العديد من اعيارات نظرت اللجنة   األنشسسسسس ة والنهج احمل ملة  -18
 واتفق  على ال وصيات ال الية.

دت اللجنسسة ل قسسارير الوطنيسسة عن ال سسداب  امل خسسذة ل نفيسسذ االل زامسات مبوجسب اب  مسا ي علق و  -19 املعسساهسدة السدوليسسة، أكسّ
شسسسسسسسسسسسهراا قبل انعقاد الدورة  12أن تنظر اللجنة   ال قارير اليت ترد  ىت ، اليت تنّص على إجراءات االم  ا على أمهية  اجمددا 

رساهلا خال  الدورة ال انية من رفع إودع  اللجنة األطراف امل عاقدة اليت   تقّدم تقاريرها بعد إىل  .املقبلة للجهاز الرائسي
اليت قسسدمسس  تقسساريرهسسا إىل حتسسديسس  هسسذ   مسسا دعسس  اللجنسسة األطراف امل عسساقسسدة. ك2023ال قسسارير   أك وبر/تشسسسسسسسسسسسسسسرين األو  

 وس ظل ال قارير سارية  ىت اتريخ حتدي ها. ال قارير،  الب االق اياء.
شسسهراا من الدورة العاشسسرة للجهاز  12وافق  اللجنة كذلك على أن تنظر األمانة   ال قارير الواردة  ىت ما قبل و  -20

 .2023الرائسي، إلعداد ملخص وتيال  قيام  نة االم  ا  برصد ال نفيذ   أوائل عام 
وأشسسسسسسارت اللجنة مع القلق إىل العدد احملدود من ال قارير املقدمة من األطراف امل عاقدة بني الدورة ال امنة للجهاز  -21

ال قارير من جانب األطراف  لعديد من اعيارات ملواصسسسسسسسسسسسلة تعزيز الرصسسسسسسسسسسسد ورفعالرائسسسسسسسسسسسسي واج ماعها الرابع. وقد  ّددت ا
 5لذلك: ا، مع إسداء املشورة ألعايائها ولألمانة ابذاذ ال داب  وفقا إجراءات االم  ا من  اامل عاقدة،   القالخ خامالا 

األمانة رسسسسسسسسسسسائل تذك  إ سسسسسسسسسسافية إىل األطراف امل عاقدة بشسسسسسسسسسسأن أمهية تقدمي ال قارير وعن املوارد  وجةأن ت (أ)
 واآلليات امل ا ة لدعخ عملية رفع ال قارير وتيال ها؛

نشسسسأل األمانة مك ب مالسسساعدة   جما  االم  ا ، مع اليكيز على توف  الدعخ لألطراف امل عاقدة   أن تُ  (ب)
 الوطنية؛تقدمي تقاريرها 

من خال  نقل املعلومات إىل  أن يايسسسس لع األعايسسسساء   اللجنة بدورل انشسسسسط، على أسسسسسا  طوعي، م الا  (ج)
 جهات االتصا  الوطنية لدو األطراف امل عاقدة، كلٌّ   إقليمة؛
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 خ األمانة، مع مراعاة املوارد امل ا ة،  لقات عمل تدريبية وتدريبات افيا سسسسسسية وجلالسسسسسسات إ اطةأن تنظّ  (د)
عن رفع ال قارير عرب الندوات اإللكيونية؛ واليويج السسسسسسسس خدام املوارد امل عددة الوسسسسسسسسائط، وتوزيع مذكرة 

 خم لفة، على جهات االتصا  الوطنية  و  كيفية رفع ال قارير؛ معلومات حمّدثة، بلغاتل 
أن تقوم األمانة ب حديد وإقامة الشسسراكات مع منظمات أخرو وشسسبكات إقليمية، إ سسافةا إىل أوجة  زر  (ه)

أخرو اتبعسسة للمنظمسسة   املقّر الرئيالسسسسسسسسسسسسسسي و  املكسساتسسب الق ريسسة، لل وعيسسة ودعخ األطراف مع و سسداتل 
 امل عاقدة   رفع تقاريرها.

كان تنظيخ  لقات عمل إقليمية  و  ارير الوطنية الواردة،  إ سسسسسسافةا إىل ارتفاع عدد ال ق ،وأشسسسسسسارت اللجنة إىل أنة -22
 اعيارات واحللو  املمكنة. وكذلك  املا ي ل حديد الفجوات واال  ياجات،  اتنفيذ املعاهدة الدولية مفيدا 

بعد االج ماع الرابع  اإ سسسسسسسسسسسافيا  اوطنيا  اتقريرا  30للخيارات املذكورة أعال ، ورد األمانة وأعايسسسسسسسسسسساء اللجنة  وإثر تنفيذ -23
( وال قارير الوطنية الواردة 24للجنة. وهي ت ايسسسسسسمن ال قارير الوطنية املقدمة من األطراف امل عاقدة اليت   تكن قّدم ها بعد )

 (. 6من األطراف امل عاقدة اليت  ّدث  تقاريرها الالابقة خال  الدورة ال انية لرفع ال قارير )
، انقش  اللجنة 2030د ال قدم احملرز ابجتا  حتقيق خ ة ال نمية املال دامة لعام ولدو اس عرا  أمهية عملها لرص -24

امل شرات العاملية ذات الصلة ب نفيذ املعاهدة الدولية، وكيذ سامه  جمموعات البياانت اليت ت بادهلا األطراف امل عاقدة من 
 فعا    رصد ال قدم. خال  تقاريرها الوطنية بشكلل 

القالسسسسسخ   للجنة على الدور اهلام ل باد  املعلومات بني األطراف امل عاقدة من خال  تقاريرها شسسسسسّددت اوابل ايل،  -25
، و  اإلطار العاملي 2030  سسسسسسسسياا رصسسسسسسسد ال قدم احملرز   خ ة ال نمية املالسسسسسسس دامة لعام  إجراءات االم  ا من  امالسسسسسسسا اخ

ليفع األطراف امل عاقدة تقاريرها  اإ سسسسسسسسسسسسسسافيا  ا افزا ، لدو اع ماد . وهذا قد يشسسسسسسسسسسسسسسكل 2020لل نوّع البيولوجي ما بعد عام 
 بقيها حمّدثة.الوطنية، وتُ 

و ع خيارات قانونية وإدارية ملالاعدة األطراف امل عاقدة    مان ام  ا  ال شريعات الوطنية   وحب   اللجنة،  -26
 ، ابع بار  أ د اجملاالت املمكنة للعمل املقبل.للمعاهدة الدولية

توف  املدخالت إلعداد مشسسسسسسسروع االسسسسسسسسياتيجية ل نمية القدرات،  و  املالسسسسسسسائل امل صسسسسسسسلة  واتفق  اللجنة على -27
 ب عزيز االم  ا .

 

 مسائل أخرى -اخامسً 
الواردة   مشروع لعديد من األ كام اام  ا    و من أ د األطراف امل عاقدة ل قدمي املشورة  اتلّق  اللجنة طلبا  -28

ىل إ غ  رمسية مع اللجنة، أرسسسسسسسل مك ب اللجنة ك اابا  من املعاهدة الدولية. وإثر مشسسسسسساوراتل  9قانوهنا بشسسسسسسأن البذور للمادة 
 مبعلوماتل أّولية ودعوة إىل  وار غ  رمسي وسّري. اال رف امل عاقد مرفقا 

 إجراءاتمن  4-اللقالخ اثل ا  ا، وفقا 2021-2020وان خب ا هاز الرائسي   دورتة ال امنة أعاياء اللجنة للفية  -29
 . 4املرفق . وترد قائمة أعاياء اللجنة، مع إشارة إىل فية والية كل منهخ،   االم  ا 
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عند االق ايسسسساء، أعايسسسساء جدداا لفية والية كاملة ليحّلوا حمل ، ين خب ا هاز الرائسسسسسي، إلجراءات االم  ا  اووفقا  -30
ين خب و  .يزيد على والي ني م  الي نيمن أوشسسسسسسسسسسسسسسك  والي هخ على االن هاء، مع األخذ ابالع بار أال خيدم أي عايسسسسسسسسسسسسسسو ما 

 .ا هاز الرائسي األعاياء على أسا  مرشحني اثنني عن كل إقليخ من أقاليخ املنظمة الالبعة

ولدو ان خاب أعايسسسساء  نة االم  ا  للوالية ا ديدة، قد يرغب ا هاز الرائسسسسسي   أن اخذ ابحلالسسسسبان أن  نة  -31
عايسسسسواا، حبي  ال يكون هنا  ما يزيد على عايسسسسوين اثنني  14أقصسسسسا  ، من عدد إبجراءات االم  ا  االم  ا  ت ألذ، عمالا 

 .وأال يكون هنا  أك ر من عايو وا د من طرف م عاقد وا د ،أقصى من كل إقليخ من أقاليخ املنظمة كحدل 
اللجنة أن ي دي واجباتة وميار  ، على كل عايسسسسسسسسسسسسسسو   الالئحة الداخلية للجنة االم  ا وطبقاا للمادة ال ال ة من  -32

 .يالعى إىل تال  أي تايارب   املصاحلأن و م  و   يادسل اتة بشرف وإخالص و 
معيف هبا   جما   وقد يرغب ا هاز الرائسي   أن اخذ   االع بار أن ي م ع أعاياء  نة االم  ا  بكفاءاتل  -33

املوارد الوراثية أو جماالت أخرو ذات الصسسلة ابملعاهدة الدولية، مبا   ذلك اعربات القانونية أو الفنية، وأن يعمل األعايسساء 
 .مبو وعية وبصف هخ الشخصية

ة ل شسسسسسغيل و  القرارات الالسسسسسابقة بشسسسسسأن االم  ا ، أكد ا هاز الرائسسسسسسي جمدداا على أمهية احلفاي على موارد كافي -34
كما قرر أن ُتدرج تكاليذ اج ماعات  نة االم  ا ، مبا   ذلك تكاليذ تيالسسسسسسسس    وعمل  نة االم  ا . إجراءات االم  ا 

مشسسسسساركة أعايسسسسساء اللجنة،   امليزانية اإلدارية األسسسسسساسسسسسسية اليت يع مدها ا هاز الرائسسسسسسي، وُتالسسسسس كمل جية مالسسسسسامهات طوعية 
از الرائسسسسسسسي من األمني إدراج تلك ال كاليذ   امليزانية اإلدارية األسسسسسسساسسسسسسسية اليت تُقّدم إىل وطلب ا ه م وافرة هلذا الغر .

ا هاز الرائسسسسسسسي للموافقة عليها   دوراتة العادية. وتبعاا لذلك، سسسسسسسي ايسسسسسسمن مشسسسسسسروع برانمج العمل وامليزانية لفية الالسسسسسسن ني 
 .ال كاليذهذ   2022-2023

 

 قرارالعناصر مشروع  -اسادسً 

 .3املرفق   أعّدت اللجنة مشروع قرار بشأن االم  ا  لينظر فية ا هاز الرائسي   دورتة ال اسعة، وهو يرد  -35
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 1 املرفق

من اإلجراءات واآلليات التشغيلية  1-اابلقسم خامسً  عمًل  اقائمة األطراف املتعاقدة اليت قّدمت تقريرً 
لتعزيز االمتثال ومعاجلة مسائل عدم االمتثال

 إثيوبيا
 األرجن ني
 أرمينيا*
 إرييم

 إسبانيا*
 أسياليا
 إس ونيا*
 إسواتيين
 إكوادور
 أملانيا

 إندونياليا
 أوروغواي

 *ا يرلند
 إي اليا*

 اببوا غينيا ا ديدة
 ابكال ان*

 الربازيل
 بنغالديش

 بواتن
 بوركينا فاسو*

 بولندا
 ب و

 تشاد*

                                                      

 اريرها   تقارير جديدة أو حمدثة وردت منذ إعداد تقرير الدورة ال امنة للجهاز الرائسي، مبا   ذلك من األطراف امل عاقدة اليت قام  ب حدي  تق
 إطار الدورة ال انية لرفع ال قارير.

 

 توغو
 جزر كو *

 ا مهورية العربية الالورية
 مجهورية تنزانيا االحتادية*
 مجهورية فنزويال البوليفارية

 مجهورية الو الدميوقراطية الشعبية*
 مجهورية مصر العربية

 مجهورية مولدوفا
 الدامنر 

 دولة بوليفيا امل عددة القوميات
 رواندا*
 زامبيا

 زمبابوي*
 سري النكا*
 الاللفادور
 سلوفينيا
 الالودان
 الالويد
 سويالرا
 سيشيل*
 شيلي
 صربيا*
 عمان*
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 غواتيماال
 غياان*
 فرنالا*
 الفلبني
 فنلندا

 فيجي*
 الكام ون
 كرواتيا*

 كندا
 كواب

 كوس ا ريكا*
 الكونغو
 الكوي *
 التفيا*
 لبنان
 ليبيا
 مال ا

 مايل*
 ماليزم

 مدغشقر
 املغرب*

 اململكة العربية الالعودية*
 الشمالية* او يرلنداململكة امل حدة لربي انيا 

 موريشيو *
 انميبيا*
 النرويج
 نيبا *
 النيجر*
 اهلند

 هندورا 
 هولندا

 الوالمت امل حدة األمريكية
 الياابن

 اريرها تقارير جديدة أو حمدثة وردت منذ إعداد تقرير الدورة ال امنة للجهاز الرائسي، مبا   ذلك من األطراف امل عاقدة اليت قام  ب حدي  تق
   إطار الدورة ال انية لرفع ال قارير.
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 2 املرفق

 إجراءات االمتثالخامسًا من  توليف وحتليل التقارير الواردة وفًقا للقسم

 

 مقدمة -أواًل 

ا -1 واآلليات ال نفيذية ل شسسسسسجيع االم  ا  ومعا ة قايسسسسسام عدم االم  ا   اإلجراءات من 3-وفقاا للقالسسسسسخ خامالسسسسسا
تلّقاها، توليفاا يالسسسس ند إىل ال قارير اليت  ،نظر فيهمالل ،على اللجنة أن تقّدم إىل ا هاز الرائسسسسسي 6،)إجراءات االم  ا (

إىل أن ا هاز الرائسسسسسسي  اوكان  اللجنة قد أشسسسسسارت سسسسسسابقا  .دها ا هاز الرائسسسسسسي حليل ي ناو  أية أولومت  دّ ب امرفقا 
 ولومت هلذا ال حليل.أ ّدد بعد  ىت اآلن أي   

 ونظرت اللجنسسسة   اج مسسساعهسسسا ال سسسالسسس    ال قسسسارير الواردة  ىت ذلسسسك احلني، من األطراف امل عسسساقسسسدة عمالا  -2
 إىل ا هاز الرائسي. اتوليفيا  ا)ال قارير الوطنية(، وقّدم  تقريرا  إجراءات االم  ا من  اابلقالخ خامالا 

  صيغ ة ابل قرير، وصادق  على النالق املو د لرفع ال قارير  اوأ اط  الدورة ال امنة للجهاز الرائسي علما  -3
مانة حتدي  النظام ال وعي ل قدمي ال قارير عرب ألمن ا اأيايسسسسسسسا وطلب   7احملّدثة، كما اسسسسسسسس عر سسسسسسس ة اللجنة وأوصسسسسسسس  بة.

 8االنين  بناءا علية، ومواصلة مالاعدة األطراف امل عاقدة خال  دورة ال قارير ال انية.

 22. ومن بني هذ  ال قارير، ورد 2021أغالسس  / ب  15 ىت  اواردا  اتقريرا  79الوثيقة حتليل وت ايسسمن هذ   -4
  املائة(،  54من إقليخ أورواب ) 21املائة من األطراف امل عاقدة   اإلقليخ(، و   49من إقليخ أفريقيا )ما يالسسسسسسسسسسسسسساوي 

يا ) 11  املائة(، و 67قليخ أمريكا الالتينية والبحر الكارييب )إمن  14و من إقليخ  2  املائة(، و 61من إقليخ  سسسسسسسسسسسسسسس
من إقليخ جنوب غرب احمليط اهلادئ  4  املائة( و 42من إقليخ الشرا األدىن ) 5  املائة(، و 100أمريكا الشمالية )

 . 1املرفق   املائة(. وترد قائمة األطراف امل عاقدة اليت قّدم  تقاريرها    40)
 النالسسسسق املو د لرفع ال قريرنالسسسسخة ن ُقّدم  ابسسسسس خدام آلشسسسسارة إىل أن معظخ ال قارير الواردة  ىت اإلوجتدر ا -5

 النالسسسسسسسق املو د لرفع ال قريرلذلك، يل زم هذا ال قرير ال وليفي هبيكلية، ولغة وشسسسسسسسكل  ا. ووفقا 9/2013الواردة   القرار 
النالق املو د فقط اس خدم  الصيغة احملّدثة من  ا، سيما أن ال قارير الوطنية األ دث عهدا 9/2013الوارد   القرار 

 .لرفع ال قرير
 التوليف -ااثنيً 

 (4)املادة  االلتزامات العامة -ألف
ولوائحسسة  قوانينسسة توافقمن املعسساهسسدة السسدوليسسة، ي عني على كسسل طرف م عسساقسسد أن يايسسسسسسسسسسسسسسمن  4ابملسسادة  عمالا  -6

 .  هذ  املعاهدة عليها املنصوص ال زاماتة مع وإجراءاتة ال نظيمية

 

                                                      
 .2/2011ابلقرار ملحق  6
 .3املرفق ، تقرير  نة االم  ا ، IT/GB-8/19/13الوثيقة   7
 .7/2019القرار ، االم  ا ، 12الفقرة   8

https://www.fao.org/3/be452a/be452a.pdf
https://www.fao.org/3/na412ar/na412ar.pdf
https://www.fao.org/3/nb785ar/nb785ar.pdf
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أو إجراءات أو سياسات معمو  هبا  أنظمةاألطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أن لديها قوانني أو  -1الشكل 
 ل نفيذ املعاهدة الدولية ) الب العدد(.

 
ا )أو ثالثة وسسسسسسسسسسس ون أفاد  -7 أو إجراءات أو سسسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسسات  أنظمةقوانني أو  خ  املائة( أن لديه 80طرفاا م عاقدا

أو نظمسسة أو األ أي من هسسذ  القوانني ام عسساقسسدا  اطرفسسا  15 يوجسسد لسسدو المعمو  هبسسا ل نفيسسذ املعسساهسسدة السسدوليسسة،    ني 
 9اإلجراءات أو الالياسات.

نّفذ املعاهدة إما من خال  توأظهرت ال فاصسسسسسسسسسسيل اإل سسسسسسسسسسافية الواردة   ال قارير أن معظخ األطراف امل عاقدة  -8
قوانني أو تداب  تشريعية أخرو، أو من خال  سياسات، وأن غالبية هذ  ال داب  ال ت ناو  املعاهدة و دها، بل تنظر 

 .ل نوع البيولوجي أو الزراعةل األوسع اليااالالدولية      املعاهدة
 

 

                                                      
 طرف م عاقد وا د   جيب على هذا الال ا . 9
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لبلد هل من قوانني أو أنظمة أو إجراءات أو سياسات معمول هبا يف ا-1السؤال 
الذي ينّفذ املعاهدة؟
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ال قارير املقدمة نعخ كال ال إجابة

طبق هل من قوانني أو أنظمة أو إجراءات أو سياسات أخرى معمول هبا يف بلدكم وتن-2السؤال 
على املوارد الوراثية النباتية؟
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 أو إجراءات أنظمةاألطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أن لديها قوانني أو  -2الشكل 
 أو سياسات أخرو تن بق على املوارد الوراثية النباتية ) الب العدد(.

 

ا )أو  -9 أو إجراءات أو سسسسسسياسسسسسسات  أنظمةقوانني أو  خ  املائة( أن لديه 97وأفاد سسسسسسبعة وسسسسسسبعون طرفاا م عاقدا
م عاقد وا د فقط أنة ال يوجد لدية شسسسسسسسسسسسسسيء من  أخرو معمو  هبا تن بق على املوارد الوراثية النباتية، وأشسسسسسسسسسسسسسار طرفري 

بيولوجيسة وتنسدرج هسذ  ال سداب  األخرو   معظمهسا   جمساالت ال نوع البيولوجي واسايسة البيالسة والالسسسسسسسسسسسسسسالمسة ال 10ذلسك.
 وااية األصناف النباتية وتالويق البذور.

 

 

  

 

 أو إجراءات أو سياسات أنظمةاألطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أن لديها قوانني أو  -3الشكل 
 ينبغي تعديلها/مواءم ها لايمان االم  ا  الل زامات املعاهدة الدولية ) الب العدد(.

 

  ما ي علق ابل غي ات على القوانني أو اللوائح ال نظيمية أو اإلجراءات أو الالسسسسسسياسسسسسسسات القائمة لايسسسسسسمان  -10
ا أهن  د وأربعونوااالم  ا  للمعاهدة الدولية، أشسسسسسسسسار  إىل إجراء تغي ات )م الا الغالبية  ونايسسسسسسسس ر يسسسسسسسسس خطرفاا م عاقدا

م  تقارير من إقليخ إفريقيا وإقليخ أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(، وأشسسسسسسسار العظمى من األطراف امل عاقدة اليت قدّ 
ا أهن مثانية وثالثون م  تقارير من ذلك )م الا الغالبية العظمى من األطراف امل عاقدة اليت قدّ  وافعليلن  خطرفاا م عاقدا
من  3-9وت علق ال غي ات   الغسسالسسب حبقوا املزارعني، مبسسا   ذلسسك املسسادة  11.(وإقليخ الشسسسسسسسسسسسسسسرا األدىن إقليخ أورواب

 املعاهدة الدولية.

                                                      
 طرف م عاقد وا د   جيب على هذا الال ا . 10
 طرف م عاقد وا د   جيب على هذا الال ا . 11
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ينبغي قائمة يف بلدكم و قوانني أو أنظمة أو إجراءات أو سياسات هل من -3السؤال 
؟املعاهدةاملنصوص عليها يفللتزاماتلمواءمتها لضمان االمتثال /تعديلها
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 صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستكشافها ومجعها -ابء
 (5وتوصيفها وتقييمها وتوثيقها )املادة 

 

 

 النباتية الوراثية املوارد الس كشاف م كامالا األطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أهنا ت بىن هنجاا  -4الشكل 
 .املال دام ) الب العدد( واس خدامها وصوهنا والزراعة لألغذيسة

 

 

 .) الب العدد( والزراعة لألغذيسة النباتية الوراثية املوارداألطراف امل عاقدة اليت قام  مبالح وجرد  -5الشكل 
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ال قارير املقدمة

نعخ

كال

ال إجابة

ال قارير املقدمة نعخ كال ال إجابة
79 70 8 1

ية لألغذية هل يّروج بلدكم لنهج متكامل إزاء استكشاف املوارد الوراثية النبات-4السؤال 
والزراعة، وصوهنا واستخدامها املستدام؟
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ال قارير املقّدمة

نعخ

كال

ال قارير املقّدمة نعخ كال
79 76 3

لدكم؟هل ُأجري مسح وجرد للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف ب-5السؤال 
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 املوارد السسسسس كشسسسساف م كامالا   املائة( أن األطراف امل عاقدة املعنية ت بىن هنجاا  89د سسسسسبعون تقريراا )أو ييف -11
املوارد الوراثية النباتية املالسس دام. وأفاد سسس ة وسسسبعون تقريراا أن  واسسس خدامها وصسسوهنا والزراعة لألغذيسسسسسسسسسسسسسسسسة النباتية الوراثية

ثالثة أطراف م عاقدة فقط  تأفادكما   ،لألغذية والزراعة قد ُمالسسسسسسسسسسسسسسح  وُجردت   بلدان األطراف امل عاقدة املعنية
املواقع الصسسسسسسسون   وجمموعة احملاصسسسسسسسيل واألنواع واسسسسسسسسعة وت ايسسسسسسسمن  .ذلك تفعل   اأهن هارير ا)من البلدان النامية(   تق

ية، وقد أدرج  األطراف امل عاقدة مبعظمها قوائخ تفصيلية وشاملة   تقاريرها، وأشارت ال بيعاملواقع ال بيعية وخارج 
 .عدة تقارير إىل املعلومات الواردة   ال قارير املقّدمة عن تنفيذ خ ة العمل العاملية ال انية

 

 

 

 .والزراعة لألغذيسة النباتية الوراثية تقاريرها أي هتديد للموارد  ّددت  األطراف امل عاقدة اليت  -6الشكل 
 

ا أن هنا    أرا سسسسسسسسيها هتديداتل  -12 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  وأفاد ثالثة وسسسسسسسسسبعون طرفاا م عاقدا
 .هتديدات  ي ّخ حتديد أي أطراف م عاقدة فقط )من البلدان النامية وامل قدمة على  دّل سواءل( أنة  بعةوأفادت س

ومشل  ال هديدات اليت ذكرت مراراا األمرا ، وتغ  املناخ، وا فاف، واالف قار إىل االسسسسسسسسسسسسسسس خدام، واحلاجة  -13
ات   خ ط إدارة األرا سسسسي، واملمارسسسسسات الزراعية غ  املالسسسس دامة، وتدم  إىل توعية صسسسسانعي القرار واملزارعني، وال غ ّ 
د احملسسسدود من املوظفني امل هلني والقسسسدرات الفنيسسسة امل قسسسادمسسسة. وتوفّر بع  املوائسسسل أو جتزئ هسسسا، ونقص ال مويسسسل، والعسسسد

 من ال فاصيل عن هذ  ال هديدات وعن احملاصيل أو األنواع املهّددة. املحوظا  اال قارير عددا 
 

%93

%6 %1

زراعة يف بلدكم؟هل مّت حتديد أي هتديد على املوارد الوراثية النباتية لألغذية وال-6السؤال 

نعخ

كال

ال إجابة
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 لألغذيسة النباتية الوراثية األطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أهنا قام  ابلعمل على مجع املوارد -7الشكل 
 .علومات ذات الصلة املرتب ة هبااملهددة ابع ر وامل والزراعة

 
ابلعمسسل على مجع املوارد الوراثيسسة النبسساتيسسة  واقسسام خوسسسسسسسسسسسسسسسبعون طرفسساا م عسساقسسداا )من مجيع األقسساليخ( أهن ناثنسساأفسساد  -14

معظخ ال قارير  توذكر  املهددة ابع ر أو ذات االسسسسس خدام احمل مل ومجع املعلومات ذات الصسسسسلة املرتب ة ب لك املوارد.
 ركيز خاص على األصناف ال قليدية أو مشاريع ال نمية.تمع البحوث وعمليات ا مع خارج املواقع ال بيعية، 

 

  

 

األطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أهنا تشجّع أو تدعخ جهود املزارعني واجمل معات احمللية   إدارة  -8الشكل 
 .وصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   املزرعة ) الب العدد(

%91

%9

الزراعة واملعلومات هل مّت العمل يف بلدكم جلمع املوارد الوراثية النباتية لألغذية و -7السؤال 
خدام احملتمل؟ذات الصلة املرتبطة املوارد الوراثية النباتية املهّددة ابخلطر أو ذات االست

نعخ

كال

0 10 20 30 40 50 60 70 80

صون املوارد هل جرى تشجيع ودعم جهود املزارعني واجملتمعات احمللية يف إدارة و -8السؤال 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزرعة يف بلدكم؟

نعخ

كال



IT/GB-9/22/14 14 

جهود املزارعني واجمل معات احمللية   إدارة  واأو دعم واز عزّ  خأهن ختقاريره  ن طرفاا م عاقداا و وسسسس  نأشسسسار اثنا -15
وصسسسسسسسسون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   املزرعة، مبا   ذلك من خال  برامج تنمية ريفية وأنشسسسسسسسس ة تدريب، 

 توأفاد من م ل  لقات العمل لبناء القدرات والدعخ املايل ودعخ تالجيل األصناف   سجالت األصناف النباتية.
إقليخ جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وإقليخ أمريكا الشسسسسسسسسسسسمالية، وكذلك األغلبية  مجيع األطراف امل عاقدة من

  تقاريرها أهنا فعل  ذلك، الالسسسسسسسسسسسا قة من األطراف امل عاقدة   أقاليخ أورواب و سسسسسسسسسسسسيا وجنوب غرب احمليط اهلادئ، 
 .إقليمي أفريقيا والشرا األدىنهذا اعصوص   بينما ال ميكن حتديد أي اجتا  ذي شأن   

 

  

 

األطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أهنا تعمل على تعزيز الصون   املواقع ال بيعية ألقارب احملاصيل  -9الشكل 
 الربية والنبااتت الربية إلن اج األغذية ) الب العدد(.

 
ا أهن -16 على تعزيز الصسسسسون   املواقع ال بيعية ألقارب احملاصسسسسيل الربية  ونعملي خأفاد أربعة ومخالسسسسون طرفاا م عاقدا

ا تداب  ل عزيز الصسسسسسسسسسسسسسسون   املواقع ال بيعية و   انيةوالنبااتت الربية إلن اج األغذية، كما اذذ مث وأربعون طرفاا م عاقدا
ا تداب  لدعخ جهود الالسكان األصسل يني واجمل معات احمللية، وال سسيما املناطق احملمية، واذذ ثالثة وعشسرون طرفاا م عاقدا

وعشرون طرفاا م عاقداا، من البلدان النامية وامل قدمة على  دّل سواءل،  الةوأفاد مخ ال وعية جمهية أقارب احملاصيل الربية.
أو أغلبي هسسا  مجيع األطراف امل عسساقسسدة إجيسسابيسسة من ردودال   ني كسسانسس  و  أيسسة تسسداب  من هسسذا القبيسسل. وا خسسذي   خأهن

وإقليخ أمريكا الشسسسسسسسمالية، والشسسسسسسسرا األدىن، جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، و  أورواب، من إقليخهي  الالسسسسسسسا قة
 .و سيا  هذا اعصوص   إقليمي أفريقيا  وا حوجنوب غرب احمليط اهلادئ، ال ميكن حتديد أي اجتا  

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ال قارير املقدمة

نعخ

كال

ال قارير املقدمة نعخ كال
79 54 25

صيل الربية والنبااتت تعزيز الصون يف املواقع الطبيعية ألقارب احملاهل مّت العمل على -9السؤال 
يف بلدكم؟الربية إلنتاج األغذية
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أفادت تقاريرها أن لديها جمموعات من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة األطراف امل عاقدة اليت  -10الشكل 
 .خارج املواقع ال بيعية

 

 

 

أقارب احملاصيل الربية والنبااتت الربية  األطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أهنا تعمل على صون -11الشكل 
 املواقع ال بيعية.   إلن اج األغذية

 

%100

0%

واقع من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املهل من جمموعات -10السؤال 
يف بلدكم؟الطبيعية

نعخ
كال

%82

%18

نباتية لألغذية صون املوارد الوراثية اللوضع نظام كفؤ ومستدامعلىهل مّت العمل-11السؤال 
يف بلدكم؟والزراعة خارج املواقع الطبيعية

نعخ
كال
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لألغذية  األطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أهنا ترصد قابلية منو جمموعات املوارد الوراثية النباتية -12الشكل 
  .والزراعة خارج املواقع ال بيعية وسالم ها الوراثية

 

املواقع أفادت األطراف امل عاقدة ال السسعة والالسسبعون مجيعها   تقاريرها أن هنا    أرا سسيها جمموعات خارج  -17
لة ابجملموعات خارج املواقع ال بيعية، وتشسسسسسسمل معظمها  ال بيعية، وتايسسسسسسمن  الغالبية العظمى من ال قارير قوائخ مفصسسسسسسّ

وذكر مخالسسسسسة وسسسسسس ون تقريراا أن األطراف امل عاقدة املعنية عمل  على ت وير نظام فّعا  ومالسسسسس دام  أعداد اإل سسسسسافات.
ا من خال  الربامج الوطنية أو لصسسسسسسسسسسون املوارد الوراثية النباتية لألغذية و  الزراعة خارج املواقع ال بيعية، وذلك أسسسسسسسسسسساسسسسسسسسسسسا

 جمموعات املوارد الوراثية النباتية قابلية منواحملافظة على  اإلقليمية، وأفاد مخالسسسسسسسة وسسسسسسسس ون منها أنة جرو رصسسسسسسسد صسسسسسسسون
 لألغذية والزراعة خارج املواقع ال بيعية ودرجة تنوعها وسالم ها الوراثية.

 

  

األطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أهنا ت عاون ثنائياا أو إقليمياا مع أطراف م عاقدة أخرو بشأن  -13لشكل ا
 ) الب العدد(. 6و 5املادتني 

%82

%18

لألغذية والزراعة خارج جمموعات املوارد الوراثية النباتيةهل مّت رصد قابلية منو -12السؤال 
يف بلدكم؟وسلمتها الوراثية ، ودرجة اختلفهااملواقع الطبيعية

نعخ
كال

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ال قارير املقّدمة

نعخ

كال

ال قارير املقّدمة نعخ كال
79 66 13

يمية، يف هل تعاون بلدكم مع أطراف متعاقدة أخرى، عرب قنوات ثنائية أو إقل-13السؤال 
وصيفها أو صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، أو استكشافها، أو مجعها، أو ت

تقييمها أو توثيقها؟
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مع أطراف م عاقدة أخرو على صسسسسسسون أو  واتعاون خأهن خأخ اا، أشسسسسسسار سسسسسسس ة وسسسسسسس ون طرفاا م عاقداا   تقاريره -18
 اس كشاف أو مجع أو توصيذ أو تقييخ أو توثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 
 (6االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املادة  -جيم

 

 

 

لديها سياسات وتداب  قانونية تعزز االس خدام املال دام األطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أن  -أ14الشكل 
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ) الب النالبة املالوية(.

 

 

 و  الالياسات وال داب  القانونية اليت تعزّز االس خدام  14تفاصيل الردود اإلجيابية على الال ا   -ب 14الشكل 
 .(ارد   70املال دام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )بلغ عدد إمجايل الردود اإلجيابية 

 

%89

%11

م املستدام هل من سياسات أو تدابري قانونية قائمة يف بلدكم لتعزيز االستخدا-14السؤال 
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؟ 

نعخ
كال
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Pursuing policies that promote diverse farming systems for
sustainable use

Strengthening research for biological diversity for the benefit of
farmers;

Promoting plant breeding efforts, with farmer participation, for
varieties adapted to social, economic and ecological conditions

Broadening the genetic base of crops and increasing the range of
genetic diversity available to farmers;

Promoting the expanded use of local and locally adapted crops,
varieties and underutilised species;

Supporting the wider use of diversity in on-farm management,
conservation and sustainable use of crops;

Reviewing and adjusting breeding strategies and regulations
concerning variety release and seed distribution.

0 10 20 30 40 50

ارد الوراثية النباتية السياسات والتدابري القانونية اليت تعزّز االستخدام املستدام للمو   التفاصيل  -14السؤال 
لألغذية والزراعة 

اس عرا  وتعديل االسياتيجيات واللوائح ال نظيمية اعاصة ابليبية   ما ي علق ابإلفراج عن 
األصناف وتوزيع البذور 

دعخ االس خدام األوسع ن اقاا لل نوع   إدارة احملاصيل   املزرعة، وصوهنا واس خدامها املال دام 

  للمحاصيل واألصناف واألنواع القليلة االس خدام احمللية واملكيّفة حمليااتعزيز االس خدام املوّسع 

توسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل وزمدة ن اا ال نوّع الوراثي امل ا  للمزارعني 
، مبشاركة املزارعني، لألصناف امل كيفة مع الظروف االج ماعية، نبااتتتعزيز جهود تربية ا 

واالق صادية واإليكولوجية 
تعزيز البحوث لل نوّع البيولوجي ملصلحة املزارعني 

 الالعي لو ع سياسات تعزّز نظخ زراعية م نوعة لالس خدام املال دام
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أشسسسسسسسار سسسسسسسسبعون تقريراا أن لدو األطراف امل عاقدة املعنية سسسسسسسسياسسسسسسسسات أو تداب  قانونية ل عزيز االسسسسسسسس خدام  -19
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،    ني أفادت تالسسسسسسسسعة أطراف م عاقدة فقط أنة ال يوجد لديها املالسسسسسسسس دام 

 أي من هذ  ال داب .
 الالياسات وال داب  القانونية، هبذ و  ما ي علق  -20

 ا أهن ة سسسسسياسسسسسات زراعية عادلة تشسسسسّجع و سسسسع وصسسسسون نظخ زراعي ونين هج خأفاد ثالثة ومخالسسسسون طرفاا م عاقدا
 األخرو؛  ال بيعية واملوارد الزراعي البيولوجي لل نوع املال دام االس خدام تعززم نوعة 

 ا أهن البحوث اليت تعزز وتصسسسسون ال نوع البيولوجي من خال  تعظيخ  واوطدّ  خوأفاد أ د ومخالسسسسون طرفاا م عاقدا
 ؛ال باين النوعي   احملاصيل و  ما بينها ملصلحة املزارعني

 ا أهنر وأفاد مثانية وأ القدرة  جهود تربية النبااتت اليت تعزز، مبشسسسسسسسسساركة املزارعني، ونيشسسسسسسسسسجع خبعون طرفاا م عاقدا
ر أصناف م كيفة بصورة حمددة مع خم لذ الظروف االج ماعية واالق صادية واإليكولوجية، مبا   يعلى ت و 

 ؛ذلك   املناطق اهلامشية
 ا أهن نوابإل سسافة إىل ذلك، أفاد اثنا ب وسسسيع القاعدة الوراثية للمحاصسسيل وزمدة  واقام خومخالسسون طرفاا م عاقدا

 ؛ن اا ال نوع الوراثي امل ا  للمزارعني
 ا أهن ع للمحاصسسسسسسيل واألصسسسسسسناف واألنواع  ونيعمل خوأفاد أ د ومخالسسسسسسون طرفاا م عاقدا على االسسسسسسس خدام املوسسسسسسسّ

 القليلة االس خدام احمللية واملكّيفة حملياا؛
  ا أهن وا دوأفاد ال وسسسسسسسسسسسسسع   اسسسسسسسسسسسسس خدام تنوع األصسسسسسسسسسسسسناف واألنواع   إدارة  ونيدعم خوأربعون طرفاا م عاقدا

احملاصسسسسسيل وكذلك صسسسسسوهنا واسسسسسس خدامها املالسسسسس دام   املزرعة، وإقامة صسسسسسالت قوية مع تربية النبااتت وال نمية 
 الزراعية؛

  ا أهن وا دوأفاد ياتيجيات اليبية واللوائح ال نظيمية امل علقة اسسسسسس ونويعّدل ونيالسسسسس عر سسسسس خوأربعون طرفاا م عاقدا
 ابإلفراج عن األصناف وتوزيع البذور.
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 (7الدويل )املادة  والتعاونالوطنية  االلتزامات -دال

 

األطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أن أنش ة صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -15الشكل 
 ومجعها أُدرج    سياساهتا وبراجمها لل نمية الزراعية والريفية ) الب العدد(.واس كشافها 

 

أشسسار مخالسسة وسسس ون طرفاا م عاقداا   تقاريرهخ أن صسسون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسسس كشسسافها  -21
سسسساهتا وبراجمها لل نمية الزراعية ومجعها وتوصسسسيفها وتقييمها وتوثيقها واسسسس خدامها املالسسس دام قد أُدرج  مجيعها   سسسسيا

 بذلك. وامو   يق خأهن ام عاقدا  اوأفاد أربعة عشر طرفا  والريفية.
 

  

األطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أهنا تعاون  مع أطراف م عاقدة أخرو ثنائياا أو إقليمياا   صون  -16 الشكل
 واس خدامها املال دام ) الب العدد(.املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
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ال قارير املقّدمة
نعخ
كال

ال قارير املقّدمة نعخ كال
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شافها،هل مّت إدراج صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واستك-15السؤال 
وبرامجومجعها، وتوصيفها، وتقييمها، وتوثيقها واستخدامها املستدام يف سياسات

والريفية يف بلدكم؟التنمية الزراعية
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ال قارير املقّدمة نعخ كال ال إجابة

يمية، يف هل تعاون بلدكم مع أطراف متعاقدة أخرى، عرب قنوات ثنائية أو إقل-16السؤال 
صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام؟
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ا أهن -22 مع أطراف م عاقدة أخرو، عرب قنوات ثنائية أو إقليمية، لصسسسون  واتعاون خأفاد مثانية وسسسس ون طرفاا م عاقدا
 .املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واس خدامها املال دام

ا أن هدف هذا ال عاون   -23 كان تعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان اليت متر وأفاد مثانية وثالثون طرفاا م عاقدا
وأفاد مثانية  .اق صسسسسسساداهتا مبر لة ان قالية   جما  صسسسسسسون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسسسسسسس خدامها املالسسسسسس دام

ا أن اهلدف كان  لوراثية النباتية لألغذية تعزيز األنشسسسسس ة الدولية الرامية إىل تشسسسسسجيع صسسسسسون املوارد اوأربعون طرفاا م عاقدا
وإات ة فرص  ،وتقاسسسسسسسسسخ هذ  املوارد ،وإك ار البذور ،وتربية النبااتت ،وتعزيز مادهتا الوراثية ،والزراعة وتقييمها وتوثيقها
املعلومات وال كنولوجيا املالئمة، وفقاا للنظام امل عدد األطراف للحصو  على املوارد الوراثية  معاحلصو  عليها وتبادهلا 

 .تقاسخ منافعها مبوجب املعاهدةو 
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 (8املساعدة الفنية )املادة  -هاء
 

 

 األطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أهنا عمل  على تقدمي املالاعدة الفنية -17الشكل 
 تيال اا ل نفيذ املعاهدة ) الب العدد(.

 

 

 فنية هبدف األطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أهنا تلّق  مالاعدة -18الشكل 
 تنفيذ املعاهدة ) الب العدد(.
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7

متر لدان اليت توفري املساعدة الفنية للبلدان النامية والبعلى هل عمل بلدكم -17السؤال 
هبدف تيسري تنفيذ املعاهدة؟اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 

نعخ
كال
ال ين بق

38
41

ة؟ هل تّلقى بلدكم املساعدة الفنية هبدف تيسري تنفيذ املعاهد-18السؤال 

نعخ
كال
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ا )ثل هخ أطراف م عاقدة من البلدان امل قدمة( أهن -24 على تقدمي  واعمل خأفاد سسسسسسسسسسسسسسس ة وعشسسسسسسسسسسسسسسرون طرفاا م عاقدا
وأفاد سسسسس ة وأربعون  املالسسسساعدة الفنية لبلدان انمية وبلدان متر اق صسسسساداهتا مبر لة ان قالية، هبدف تيالسسسس  تنفيذ املعاهدة.

ا )األغلبية الالسسسسسسسسا قة من البلدان النامية امل عاقدة اليت قّدم  تقاريرها( أهنطرفاا م  على تقدمي م ل هذ   وا  يعمل خعاقدا
املالسسسساعدة الفنية لبلدان انمية )أخرو( أو لبلدان متر اق صسسسساداهتا مبر لة ان قالية. وأشسسسسارت أغلبية األطراف امل عاقدة من 

 7)امل علق ابملادة  16من املعاهدة الدولية( أو الالسسسس ا   5)امل علق ابملادة  13البلدان امل قدمة إىل ردودها على الالسسسس ا  
 ة الدولية(.من املعاهد

ا )الغالبية الالسسسسسسسسسسسسسسا قة من البلدان النامية امل عاقدة اليت رفع   -25 وتبعاا لذلك، أفاد مثانية وثالثون طرفاا م عاقدا
مجيع البلدان  اتقريبا مالسسسسسسسساعدة فنية هبدف تيالسسسسسسسس  تنفيذ املعاهدة، وأفاد أ د وأربعون طرفاا م عاقداا )  تلق اتقارير( أهن
 . لق م ل هذ  املالاعدةت   ا  تقارير( أهناليت رفعامل عاقدة امل قدمة 

 
 (9حقوق املزارعني )املادة  -واو

 

 
 األطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أهنا اذذت تداب  حلماية وتعزيز  قوا املزارعني -أ 19الشكل 

 ) الب العدد(.
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اية وتعزيز مع مراعاة القانون الوطين، عند االقتضاء، هل اُُتذت أي تدابري حلم-19السؤال 
حقوق املزارعني يف بلدكم؟

نعخ
كال
ال إجابة
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 و  ال داب  حلماية وتعزيز  قوا املزارعني )بلغ  19الال ا   ابية علىجيال فاصيل عن الردود اإل -ب 19الشكل 

  .(ارد   58إمجايل عدد الردود اإلجيابية 
 

تداب   اذذت اأفاد مثانية ومخالسسسسسسسسون طرفاا م عاقداا، من البلدان النامية والبلدان امل قدمة على  دّل سسسسسسسسسواءل، أهن -26
 حلماية وتعزيز  قوا املزارعني، وال سيما:

  علق ابالعياف ابملالسسسامهة اهلائلة اليت قدم ها وال تزا  تقدمها واليت سسسس واصسسسل تقدميها تتالسسسعة وثالثون تدب اا 
اجمل معات احمللية واألصسسسلية واملزارعون احملليون واألصسسسليون من خم لذ أقاليخ العا  لصسسسون املوارد الوراثية النباتية 

 وتنمي ها؛ 
  ذات الصلة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛  علق حبماية املعارف ال قليدية تس ة وأربعون تدب اا 
  علق ابحلق   املشسسساركة امل كافالة   تقاسسسسخ املنافع الناشسسسالة عن اسسسس خدام املوارد الوراثية تمثانية وثالثون تدب اا 

 النباتية لألغذية والزراعة؛ 
  الصعيد الوطين، بشأن املالائل امل صلة بصون  علق ابحلق   املشاركة   اذاذ القرارات، على تأربعون تدب اا

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واس خدامها املال دام؛ 
  مواد/البذور وبيع وتباد  واسسسسسسسسسسسسسس خدام ادخار    علق جية  قوا مي لكها املزارعونتأربعة وأربعون تدب اا 

 .املزرعة   املدخرة اإلك ار
عة وشسسسسسسساملة( عن ال داب  امل خذة،  -27 وقّدم معظخ ال قارير مزيداا من ال فاصسسسسسسسيل )وقّدم بعايسسسسسسسها معلومات موسسسسسسسسّ
 .سيما   ما ي علق مبشاركة املزارعني   صنع القرار، فايالا عن تشريعات البذور وقوانني ااية األصناف النباتية وال
ا من البلدان النامية  -28  خذ أية تداب  من هذا ت   اوامل قدمة على  دّل سسسسسسسسسواءل أهنوأفاد عشسسسسسسسسرون طرفاا م عاقدا

 12 .القبيل

                                                      
 طرف م عاقد وا د   يرّد على هذا الال ا . 12
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 االع اف ابملسا ة اهلائلة املقّدمة من اجملتمعات احمللية واألصلية واملزارعني احملليني واألصليني

  اية املعارف التقليدية ذات الصلة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 ةاحلق يف املشاركة املتكاف ة يف تقاسم املنافع النا  ة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع

 اتية لألغذية والزراعة احلق يف املشاركة يف اُتاذ القرارات، على الصعيد الوطين، بش ن املسائل املتصلة بصون املوارد الوراثية النب

 املزرعة   يف   املدخرة   اإلكثار   مواد / البذور   وبيع   وتبادل   واستخدام   ادخار   يف   احلقوق اليت  تلكها املزارعون

 التدابري حلماية وتعزيز حقوق املزارعني - تفاصيل  19السؤال 
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إجيابية على هذا الالسسسسسسسس ا  من مجيع األطراف امل عاقدة اليت قّدم  تقارير من إقليخ  سسسسسسسسسيا ومن  ووردت ردودري  -29
اليت قّدم  ال قارير من إقليخ  ا. كما قّدم ثل ا األطراف امل عاقدة تقريبا الشسسسسسسسسسسسسسسمالية  إقليخ أمريكا  ينامل عاقد نيال رف

إجيسسابيسسة. و  مجيع األقسساليخ األخرو، رّدت أغلبيسسة األطراف امل عسساقسسدة  اجمموعسسة أمريكسسا الالتينيسسة والبحر الكسسارييب ردودا 
 ا، ابسسسسسسسسسسسسسسس  ناء إقليخ جنوب غرب احمليط اهلادئ،  ي  أن ثالثة من أصسسسسسسسسسسسسسسل أربعة أطراف م عاقدة أع   ردودا إجياابا 

ن إقليخ جنوب غرب احمليط اهلادئ هو اإلقليخ الو يد  ي    ت خذ أغلبية األطراف امل عاقدة أي إفسسسسسسسسسسسسسسسلبية. لذا، 
 تداب  حلماية أو تعزيز  قوا املزارعني.

 

 (13إىل  10النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها )املواد من  -زاي
 التغطية - )أ(

 

 
 امل علق ابإلبالغ عن املواد 20يبنّي ابلنالب املالوية ردود األطراف امل عاقدة على الال ا   -أ 20الشكل 

 .  النظام امل عدد األطراف
ا  -30   النظام امل عدد   مشل اشسسسسسسسسس  أهنتتبني من حتليل الردود أن ما يصسسسسسسسسسل إىل تالسسسسسسسسسعة وعشسسسسسسسسسرين طرفاا م عاقدا

األطراف مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة   امللحق األو  من املعاهدة الدولية اعا سسسسسسسسسسسعة إلدارهتا 
ا  ومراقب ها واملوجودة   اجملا  العام.  ناثناأن توفر املواد كان جزئياا، بينما يشس  إىل ويشس  مثانية وعشسرون طرفاا م عاقدا

   النظام امل عدد األطراف. م ا ة مواد عن إدراج أي وايبلغ   خأهنإىل طرفاا م عاقداا  وعشرون
ة  املسسائسسة من األطراف امل عسساقسسدة قسسد أبلغسس   72كون تو  اجملموع،  -31 لمواد ل عن اإلات سسة ا زئيسسة أو الكليسسّ
وال تغي    هذ  النالسسسسسسسسسسسسسبة املالوية مقارنةا ابل قرير الالسسسسسسسسسسسسسابق. ففي أقاليخ    امللحق األو  من املعاهدة الدولية. درجةامل

 امن األطراف امل عاقدة أهن ا  املائة تقريبا  40شسسسس  تجمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وأفريقيا والشسسسسرا األدىن، 

%37

%35

%28

ة الواردة يف القائمة هل أاتح بلدكم يف النظام املتعدد األطراف مجيع املوارد الوراثية النباتي-20السؤال 
واليت ُتضع إلدارة ومراقبة حكومتكم ويف اجملال العام؟1يف امللحق 

مجيعها
جزء منها
ال شيء
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خرو األقاليخ األ  املائة    20ة هي دون القيم ابّلغ عن إدراج أي مواد م ا ة   النظام امل عدد األطراف، بينمت  
   املائة(. 18)ال سيما، بني صفر و

طراف امل عاقدة اليت أدرج  جمموعاهتا بشسسسسسكل جزئي، ود جمموعة واسسسسسسعة من ألو  ال عليقات الواردة من ا -32
م عاقدة املعلومات  وكما طُلب، قّدم  عدة أطراف الردود الواردة من بلدان م قدمة وبلدان انمية على  دّل سسسسسسسسسسسسسسسواءل.

عن احملاصيل اليت مّت إدراجها، وعدد املواد لكل حمصو  أو عددها اإلمجايل. وتوفّر معظخ األطراف امل عاقدة املعلومات 
 عن مدو اإلدراج وعّدد معظمها أسباب عدم اس كما  إدراج مجيع مواد امللحق األو :

، هنسسا  قوانني أو ال تزا  هنسسا   سساجسسة إىل تسسداب  قسسانونيسسة وتنظيميسسة  (أ) على الصسسسسسسسسسسسسسسعيسسد الوطين، م الا
ذ بعد، أو نف  مراسسيخ جديدة قيد ال  وير، أو أن الئحة تنظيمية جديدة ت علق ابملعاهدة الدولية   تُ 

 .أن أتكيد الو ع القانوين لبع  اجملموعات أو املواد ال يزا  معّلقاا
. وال يوا  البلد يقوم جبمع امل علقة ابملواد االف قار إىل معلومات ال السسسجيل أو املعلومات األسسسساسسسسية (ب)

 ؛املعلومات عن تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتوثيقها
 موارد مالية حمدودة؛ (ج)
هنا   اجة إىل مزيد من ال شسسساور مع أصسسسحاب املصسسسلحة ل حديد املواد املدرجة   النظام امل عدد  (د)

 األطراف؛
 ؛ااملعاهدة الدولية  دي  العهد نالبيا تنفيذ  (ه)
الوق  لل خ يط هلا وتنفيذها  هذ  ال كنولوجيا من الايروري دعخ تكنولوجيا املعلومات أو ت  لب (و)

 ابل عاون مع األوصياء؛
مّت اإلبالغ عن إدراج احملاصسسسسسسسسسسسسيل الواردة   امللحق األو  واليت يعود منشسسسسسسسسسسسسأها إىل ال رف امل عاقد  (ز)

 فقط؛
 ي خ اس كما  حتديد املواد املدرجة   امللحق األو  اليت س كون   اجملا  العام.   ( )

امل عاقدة اليت أشارت إىل أهنا   تدرج املواد هي بلدان انمية. واألسباب الرئيالية احملددة    األطرافومعظخ  -33
 ال قارير هي ال الية:

للالسسسسما   كل نفيذ املعاهدة الدولية، مبا   ذل سسسسرورة تنقيح اإلطار القانوين أو و سسسسع قانون جديد  (أ)
 ابإلبالغ عن املواد؛

 االف قار إىل خ و  توجيهية مالئمة ل حديد املواد املدرجة واإلبالغ عنها؛ (ب)
 ال وجود لبنك جينات أو فهر  للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   البالد؛ (ج)
ة، على سسسسسسسسسبيل امل ا  لو سسسسسسسسع فهر  للموارد الوراثية النباتية االف قار إىل موارد بشسسسسسسسسرية م خصسسسسسسسسصسسسسسسسس (د)

 لألغذية والزراعة، أو إقامة بنك جينات وطين واحلفاي علية؛
 املوارد االق صادية احملدودة واحلاجة إىل تنمية القدرات؛ (ه)
لفرعية   يعود القرار ب حديد ما إذا كان  املواد موجودة   اجملا  العام إىل الالسسسسسسسسسسسسسسل ات الوطنية ا (و)

هسسسذا االع بسسسار املزيسسسد من املعلومسسسات،  بأو الوالمت االحتسسساديسسسة، وي  لسسسّ  خاألقسسسالي املقسسساطعسسسات، أو
 واملشاورات والبح  على مال ومت خم لفة من احلكومة؛
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ال صسسسسسسسّور  سسسسسسسعيذ إزاء املنافع امل أتية من املعاهدة الدولية لدو امل سسسسسسسسالسسسسسسسات العامة اليت حتوز املواد  (ز)
 وّجة إىل أصسسسسسسحاب مصسسسسسسلحة  خرين( ومالسسسسسس وو الإىل البالد، و  ، موعد عودهتااملنافع النقدية )م الا 

 .ابل عاون م دّن من االه مام
أهنا بصسسسدد و سسسع تشسسسريعات وخ و  توجيهية جديدة، أو  إىل و  بع  احلاالت، تشسسس  األطراف امل عاقدة -34

 نشسسسس ة إ سسسسافية م صسسسسلة ابل وعية،ج القيام اجة إىلاحلو  مالية ال تزا  هنا  صسسسسعوابت ولكنلية قد بُذل ، أن جهوداا أوّ 
 .دعخ   ما ي علق بكيفية عمل النظام امل عدد األطراف على املال وو الوطينالو  ريب املباشردوال قدرات ال تنميةو 
 

 
وال الميات املال خدمة   هذ  اعري ة عن أي رأي كان ال تعرّب احلدود واألمساء الظاهرة . لألمخ امل حدة ملعلومات ا غرافية املكانيةااملصدر: إدارة 

يني  دودها من جانب املنظمة   ما ي علق ابلو ع القانوين ألي من البلدان أو األرا ي أو املدن أو املناطق أو الالل ات فيها، أو   ما ي علق ب ع
كشم  امل فق علية بني اهلند وابكال ان. و  ي فق ال رفان بعد على خط الالي رة   جامو و  اتقريبا اع و  امل ق عة على اعرائط  ل ومت وذومها.

 بعد احلدود النهائية بني الالودان وجنوب الالودان.  دالو ع النهائي حملافظيت جامو وكشم . كذلك،   حُتدّ 

    غري األطراف املتعاقدة     ال تقرير    ال  يء   جزء منها           مجيعها   
 امل علق ابإلبالغ عن املواد 20ال وزيع ا غرا  للردود على الال ا  يبنّي  -ب 20الشكل 

 .امل وفرة   النظام امل عدد األطراف
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 الع بارينياألطراف امل عاقدة اليت أفادت تقاريرها أهنا اّذذت ال داب  ل شجيع األشخاص ال بيعيني وا -21الشكل 
 .على إدراج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   النظام امل عدد األطراف )النالبة املالوية(

 

  املائة من إمجايل عدد األطراف امل عاقدة اليت قّدم  تقاريرها،  28طرفاا م عاقداا، مي لون  ونعشسسسر و  نيفيد اثنا -35
عن تداب  ل شسسسسسجيع األشسسسسسخاص ال بيعيني واالع باريني اعا سسسسسعني لوالي ها القايسسسسسائية، الذين   فظون مبوارد وراثية نباتية 

واإلقليخ الو يد الذي أت   ألطراف.لألغذية والزراعة مدرجة   امللحق األو ، على إدراج تلك املوارد   النظام امل عدد ا
 .(ارد   21من أصل  اإجيابيا  ارد   13هو إقليخ أورواب ) ي  ورد  افية ردود أغلبية األطراف امل عاقدة إجيابيا 

وتشسسسسسمل ال داب  و سسسسسع مواد لل وعية وتنظيخ  لقات عمل مع جمموعات أصسسسسسحاب املصسسسسسلحة، وال سسسسسسيما  -36
النبااتت. ويشسسسسسسسسسسسسسس  أ د األطراف امل عاقدة إىل تلقي مريب النبااتت الدعخ من ا امعات ومجعيات وجمموعات مريب 

أن بنك ا ينات الوطين إىل ويشسسسسسسسسسسسسسس   خر  مبادرة وطنية هدفها احملدد هو إدراج مواد   النظام امل عدد األطراف.
ية األصسسناف النباتية وأنة  افظ على مواد سسس  ا  مبجرد ان هاء مدة اا ،يشسسّجع الشسسركات اعاصسسة على إدراج مواد

اثل  أن املنظمات غ  احلكومية واألشسسسسسخاص ال بيعيني يدرجون املواد من خال  تقدمي تربعات  املعنية. ويفيد بلدري 
وابملايسي على هذا  جارية إلدراج جمموعة مملوكة ملكية خاصسة جكملها. إىل بنك ا ينات الوطين، وهنا  مداوالتري 

ظام امل عدد األطراف وبنك ا ينات الوطين مبواد   تكن سسسابقاا حت  إدارة أو مراقبة النحو، يغذي ال ربع كالا من الن
 احلكومة.

و  بع  احلاالت، تقّدم األطراف امل عاقدة قائمة امل سسسسالسسسات، مبا   ذلك الشسسسركات اعاصسسسة، اليت وافق   -37
وتشسسسسسسسسس  عدة أطراف م عاقدة إىل  ابلفعل على جعل موادها م ا ة مبوجب أ كام وشسسسسسسسسسرو  النظام امل عدد األطراف.

و تلقي مريب النبااتت الدعخ من مبادرات أو أنش ة وطنية هدفها احملدد هو إدراج مواد   النظام امل عدد األطراف أدّ 
و  معظخ األطراف امل عاقدة  سسسسسسسسسسسسسمن هذ  اجملموعة، يّ السسسسسسسسسسسسسخ وجود ودور بنو  ا ينات  إىل توفر املزيد من املواد فية.

 الوطنية جمهية مركزية   تنفيذ ال داب .

%28

%72

اريني ضمن واليتكم هل اُّتذ بلدكم تدابري لتشجيع األ خاص الطبيعيني واالعتب-21السؤال 
 امللحق األول على القضائية مّمن حيوزون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف
إدراج هذه املوارد يف النظام املتعدد األطراف؟

نعخ

كال
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وابل حديد  –أصسسسسحاب املصسسسسلحة  بد  مة،   يُ من األطراف امل عاقدة أنة رغخ املعلومات املقدّ قليل  ويفيد عددري  -38
اد ألهنخ ال يرون   ذلك فوائد مباشرة هلخ أو ألهنخ ال يرغبون   اإلفصا  اه ماماا إبدراج مو  –شركات البذور اعاصة 

ذل  م عاقدة أخرو أنة على الرغخ من بع  ا هود اليت بُ  وتفيد أطرافري  .عن املوارد الوراثية النباتية اليت   فظون هبا
 طراف. ىت اآلن،   يدرج أي من أصحاب املصلحة  ىت اآلن مواد   النظام امل عدد األ

 :وهلذا الال ا ، هنا  معلومات عن الالبب   أن األطراف امل عاقدة   ت خذ إجراءات   هذا الصدد -39
   ي خ بعد و ع اإلطار القانوين ل وجية خم لذ أصحاب املصلحة؛ (أ)
وليالسسسسسسس  هنا  جمموعات أخرو  ،ال ي عامل مع املوارد الوراثية النباتية سسسسسسسسوو بنك ا ينات الوطين (ب)

 خارج املواقع ال بيعية   البالد؛
لي  هنا  أي جرد للمح فظني ابملوارد الوراثية النباتية من الق اع اعاص، ما جيعل من الصسسسسسسسسسعب  (ج)

 احلصو  على املعلومات الايرورية؛
طراف قدرة األشسسسسسسسسسسسسسسخاص قد ت جاوز ال زامات إدخا  املوارد الوراثية النباتية   النظام امل عدد األ (د)

 ال بيعيني واالع باريني على مناولة ال لبات الواردة ملوارد وراثية نباتية من جمموعاهتخ؛
 االف قار إىل املوارد املالية الالزمة هلذا النشا . (ه)

 
 احلصول املُيسَّر على املوارد: التدابري املتخذة واستخدام االتفاق املوحد لنقل املواد - )ب(

 

 

 

 .) الب العدد( 22 الردود على الال ا  يبنّي  -22الشكل 
ا  60يفيد ما جمموعة  -40 ر على املوارد الوراثية النباتية لألغذية  عن اذاذطرفاا م عاقدا تداب  ل وف   صسسسسسسو  ميالسسسسسس 

ومي ل هذا  من املعاهدة الدولية. 4-12والزراعة املدرجة   امللحق األو ، وفقاا للشسسسسسسسسسسسرو  املنصسسسسسسسسسسسوص عليها   املادة 
وتشسسسسسمل ال داب  اليت وردت   ال قارير تقدمي معلومات أو توجيهات إىل أصسسسسسحاب   املائة من الردود.  76الشسسسسسكل 

معلومات عن اسسسسسسسسسس خدام االتفاا املوّ د لنقل املواد، وإبالغ أمانة املعاهدة الدولية ابملواد  نشسسسسسسسسسراملصسسسسسسسسسلحة املعنيني، و 
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لوراثية النباتية هل اُّتذ بلدكم التدابري لتوفري احلصول امليّسر على املوارد ا-22السؤال 
لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق األول،

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

نعخ

كال
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بنسسك ا ينسسات،  فهسسار ، وزمدة إبراز املوارد الوراثيسسة النبسساتيسسة لألغسسذيسسة والزراعسسة   امل وفرة   النظسسام امل عسسدد األطراف
وإنشاء  نة وطنية الس عرا  ال لبات  -على مال وو اإل افات  -وإيصا  املواد امل وفرة لعدة مواقع على اإلنين  

 الواردة للمواد.
منها  12أي تداب ،  إىل عدم اذاذ منها من البلدان النامية(  16) ام عاقدا  اطرفا  19ومن جهة أخرو، يش   -41
أنة   ي لّق إىل أمريكا الالتينية والبحر الكارييب. ويشسسسسسسسسسسسسسس  العديد من األطراف امل عاقدة  جمموعةيخ أفريقيا وإقليخ ل  إق

 أي طلبات  ىت اآلن ابلنالبة إىل هذ  املواد. 
 

 

 .) الب العدد( 23 يبني الردود على الال ا  -أ 23الشكل 
 

ا  60فيد يعالوةا على ذلك،  -42 راا على املوارد الوراثية النباتية لألغذية  عن توف  طرفاا م عاقدا  صسسسسسسسسسسسسسسوالا ميالسسسسسسسسسسسسسس 
املقدمة. و    قاريرال  املائة من  76ابسسسسسس خدام االتفاا املوّ د لنقل املواد، ما مي ل  األو والزراعة املدرجة   امللحق 

ر عمالا  ابالتفاا املوّ د  مجيع األقاليخ، تشسسسسس  أغلبية األطراف امل عاقدة اليت قدم  تقاريرها أهنا وفّرت احلصسسسسسو  امليالسسسسسّ
 لنقل املواد.

اتفاا مو د لنقل  7 000فأفاد أ دها عن أك ر من  م  بع  ال قارير جمموع أرقام االتفاقات املربمة.وقدّ  -43
نة، بينما تشسسسس  تقارير أخرو أهنا تواجة عيّ  4 287شسسسسحنات لنقل  409مادة، وأفاد  خر عن  140 000ما يقرب من 

صسسسسسسسسعوابت   احلصسسسسسسسسو  على األرقام ألن توزيع املواد ال مركزي. وذكر العديد من تلك األطراف امل عاقدة أن مقدمي 
ر لالتفاا املو د لنقل املواد،مون تقاريرهخ إىل ا هاز الرائسسسسسسسسي من خال  النظام املياعدمات الوطنيني يقدّ  وأن  13السسسسسسسّ

 14األمانة ميكنها توليد األرقام بالهولة من ذلك النظام.

                                                      
 https://mls.planttreaty.org/itt/index.php?r=site/index&lang=arالنظام املياّلر لالتفاا املو د لنقل املواد م ا  على املوقع  13
 .2019اقي    نة االم  ا  إلغاء هذا الال ا  من النالق املو د لرفع ال قرير الذي اع مد  ا هاز الرائسي عام  14
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غذية والزراعة املدرحة هل مّت توفري احلصول امليّسر على املوارد الوراثية النباتية لأل-23السؤال 
يف امللحق األول يف بلدكم عمًل ابالتفاق املوحد لنقل املواد؟ 

نعخ

كال

https://mls.planttreaty.org/itt/index.php?r=site/index&lang=ar
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ة من خال  النظام امل عدد األطراف من عالبياانت، مّت إرسسسا  املواد املوزّ  مالسس ودعرقام املالسس مدة من ألل اووفقا  -44
 15اتفاا موّ د لنقل املواد. 84 000مع أك ر من  ابلدا  52
ا أهنو   -45 االتفاا املوّ د لنقل املواد أثناء الفية املشمولة  يال خدموا  خ اجملموع، أفاد تالعة عشر طرفاا م عاقدا

من هسسسذ  األطراف من إقليخ أفريقيسسسا وإقليخ جمموعسسسة أمريكسسسا الالتينيسسسة والبحر الكسسسارييب. و  مسسسا ي علق  13، وابل قرير
الئحسسة إىل بنسسك جينسسات أو  ونف قر ي خ، وأهنأي طلبسسات  ىت اآلنيفيسسد ه الء األطراف أهنخ   ي لقوا ابألسسسسسسسسسسسسسسسبسساب، 

 أن هنا   اجة إىل زمدة الوعي بني صانعي الالياسات.أو  تنظيمية وطنية متكينّية

 
اعري ة عن أي رأي كان ال تعرّب احلدود واألمساء الظاهرة وال الميات املال خدمة   هذ   املصدر: إدارة املعلومات ا غرافية املكانية لألمخ امل حدة.

يني من جانب املنظمة   ما ي علق ابلو سسسسسسسسسسسسسع القانوين ألي من البلدان أو األرا سسسسسسسسسسسسسي أو املدن أو املناطق أو الالسسسسسسسسسسسسسل ات فيها، أو   ما ي علق ب ع
وابكالسسسسس ان. و  ي فق ال رفان  خط الالسسسسسي رة   جامو وكشسسسسسم  امل فق علية بني اهلند اتقريبا اع و  امل ق عة على اعرائط  ل ومت  دودها وذومها.

 بعد احلدود النهائية بني الالودان وجنوب الالودان.  دبعد على الو ع النهائي حملافظيت جامو وكشم . كذلك،   حُتدّ 

    غري األطراف املتعاقدة     ال تقرير    كل            نعم   

ما إذا كان احلصو  امليالّر على املوارد  –شكل خري ة للعا   ىعل 23يبني الردود على الال ا   -ب23الشكل 
 .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة   امللحق األو  قد متّ ابس خدام االتفاا املو ّد لنقل املواد

 

                                                      
 2021 ىت أغال  / ب  15
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 ) الب العدد( 24الردود على الال ا   -24الشكل 
 

ا أنة اسسسسسسسسس خدم االتفاا املوّ د لنقل املواد طوعاا ل وف  احلصسسسسسسسسو  على املوارد  ثالثونأفاد وا د و  -46 طرفاا م عاقدا
نصسسسسسسسذ  ااملقّدمة وتقريبا   قارير  املائة من ال 39ما مي ل الوراثية النباتية لألغذية والزراعة غ  املدرجة   امللحق األو ، 

األطراف امل عاقدة اليت أفادت عن اسسسسسس خدام االتفاا املوّ د لنقل املواد للملحق األو . وت ايسسسسسمن بع  ال قارير عدد 
  سسسسياا  ةإقليمي ةسسسسياسسسسي اتوتشسسس  عدة أطراف م عاقدة إىل ال زام االتفاقات املربمة أو عدد العّينات اليت أُرسسسسل .

ا إذا كان  تلك املوارد مدرجة   النظر عمّ  وراثية النباتية لألغذية والزراعة، بغ ّ تعاوهنا ا اري ل يالسسس  تباد  املوارد ال
ابسسسس  ناء االسسسس خدام كهواية خاصسسسة أو ما يشسسساهبة من  -السسس خدم   البح  وال دريب واليبية امللحق األو ، عندما تُ 

وقد لك مع بلدان البل يق(. )وكذ NordGen ومن بني األم لة بلدان الشسسسسسسما  اليت ت عاون من خال  اسسسسسسس خدامات.
أدرج  بلدان أخرو ابلفعل هذا النهج   الالسسسسياسسسسسة الوطنية كوسسسسسيلة عف  تكاليذ املعامالت واملناولة ابسسسسس خدام 

 النهج نفالة للمواد املدرجة   امللحق األو  وغ  املدرجة فية.
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يسري احلصول على هل مّت استخدام االتفاق املوّحد لنقل املواد طوعًيا يف بلدكم لت-24السؤال 
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة غري املدرجة يف امللحق األول؟

نعخ

كال

ال ين بق
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  ما ي علق إبمكانية اللجوء إىل ال قا ي   النظام القانوين  26و 25يبني الردود على الال الني  -25الشكل 
وإمكانية إنفاذ  (25)الال ا   لألطراف امل عاقدة    ا  نشوء منازعات تعاقدية   إطار االتفاا املو د لنقل املواد
 (.26 )الال ا  قرارات ال حكيخ امل صلة ابملنازعات الناشالة عن االتفاا املو ّد لنقل املواد

 
و  ما ي علق إبمكانية  وء أطراف   اتفاقات نقل املواد إىل ال قا سسسي    ا  نشسسسوء منازعات تعاقدية    -47

ا  تالسسسعة وثالثون ردّ ، (25)الالسسس ا   إطار م ل هذ  االتفاقات  ام عاقدا  افيما أفاد سسسسبعة وثالثون طرفا  جياابا إطرفاا م عاقدا
 16هذا ال قا ي غ  ممكن.أن 
ا أن أنظم ه26 الالسسسسسسسسس ا على    اورد   -48 على إنفاذ  القانونية الوطنية تنصّ  خ، ذكر مخالسسسسسسسسسة وثالثون طرفاا م عاقدا

 د وأربعون واومن جهة أخرو، يشسسسسسسس   .قرارات ال حكيخ امل صسسسسسسسلة ابملنازعات الناشسسسسسسسالة عن االتفاا املو د لنقل املواد
 17أن اإلنفاذ غ  ممكن. إىل ام عاقدا  اطرفا 
على  وجتدر املال ظة أن ثالثة بلدان   تردّ  .26و 25العالقة بني الردود على الالسسسسسسس الني  25ويبني الشسسسسسسسكل  -49

. وقد أشسسسسار بع  املالسسسس ولني عن و سسسسع ال قارير لألمانة أهنخ يواجهون صسسسسعوابت   فهخ 26أو الالسسسس ا   25الالسسسس ا  
ر الردود الالسسسسسسسلبية لبع  األطراف أو   احلصسسسسسسسو  على اعربة القانونية الالزمة للرد. وهذا قد يفالسسسسسسسّ  ،هذين الالسسسسسسس الني

، رغخ أهنا دو  م عاقدة أطراف   اتفاقية نيويور  بشسسسسسسسسسسسسسسأن اإلقرار ابلقرارات ال حكيمية 26على الالسسسسسسسسسسسسسس ا   عاقدة امل
 األجنبية وإنفاذها، من دون توف  املزيد من اإليايا ات.

                                                      
 ثالثة أطراف م عاقدة   ترّد على هذا الال ا . 16
  عاقدة   ترّد على هذا الال ا .ثالثة أطراف م 17
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فرصة اللجوء إىل التقاضي-25السؤال 

إنفاذ القرارات التحكيمية-26السؤال 

فرصة اللجوء إىل ال قا ي-25الال ا   إنفاذ القرارات ال حكيمية-26الال ا  
كال 37 41
نعخ 39 35
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احلدود واألمساء الظاهرة وال الميات املال خدمة   هذ  اعري ة عن أي رأي كان  ال تعربّ املصدر: إدارة املعلومات ا غرافية املكانية لألمخ امل حدة. 
يني من جانب املنظمة   ما ي علق ابلو سسسسسسسسسسسسسع القانوين ألي من البلدان أو األرا سسسسسسسسسسسسسي أو املدن أو املناطق أو الالسسسسسسسسسسسسسل ات فيها، أو   ما ي علق ب ع

خط الالسسسسسي رة   جامو وكشسسسسسم  امل فق علية بني اهلند وابكالسسسسس ان. و  ي فق ال رفان  ايبا تقر اع و  امل ق عة على اعرائط  ل ومت  دودها وذومها.
 بعد احلدود النهائية بني الالودان وجنوب الالودان.  دبعد على الو ع النهائي حملافظيت جامو وكشم . كذلك،   حُتدّ 

 

    غري األطراف املتعاقدة     ال تقرير    كل          نعم   

  -على شكل خري ة العا  26ال وزيع ا غرا  للردود على الال ا   -26الشكل 
 هل ي ايمن النظام القانوين لبلدكخ إنفاذ قرارات ال حكيخ امل صلة ابملنازعات الناشالة

   إطار االتفاا املو د لنقل املواد؟ 
 

 

 .الكوارث ال ارئة ) الب العدد(   ا  بشأن احلصو  امليالّر  27يبنّي الردود على الال ا   -27الشكل 

10

68

1

ّسر على هل قامت أي حاالت للكوارث الطارئة وّفر خلهلا بلدكم احلصول املي-27السؤال 
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راا على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة  عشسسسرةفادت أ -50 أطراف م عاقدة أهنا وفّرت  صسسسوالا ميالسسسّ
يش  و  ال فصيل،  الزراعية    الة الكوارث الوطنية ال ارئة.   امللحق األو  لغر  املالامهة   إعادة إنشاء النظخ

ر على املالسسس وو الوطين   أنواع األو سسساع هذ إىل طرفان م عاقدان  وتشسسس  على املالسسس وو الوطين؛  أن احلصسسسو  قد ُيالسسسّ
ع  بذوراا على املزارعني الوطنيني امل ايسسسسسسسسسسسسررين بشسسسسسسسسسسسسدة من ثالثة منها كذلك أن بنو  ا ينات واملشسسسسسسسسسسسساريع الوطنية وزّ 

 .وال توفر األطراف امل عاقدة األخرو مزيداا من ال فاصيل األعاص .
 

 تقاسم املنافع يف النظام املتعدد األطراف - )ج(
 

 

 
   ما ي علق ب قاسخ املعلومات، 30و 29، و28يبني عدد الردود على األساللة  -28الشكل 

 النباتية لألغذية والزراعة املدرجةواحلصو  على ال كنولوجيا وبناء القدرات ذات الصلة ابملوارد الوراثية 
 18  امللحق األو ، على ال وايل.

ا أنة وفّر معلومات ت علق ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة  52 أفاد  اجملموع،  -51 طرفاا م عاقدا
 :  امللحق األو  عرب قنوات وموارد عدة

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛قوائخ جرد وطنية على اإلنين  للموارد  (أ)
 مال ودعات بياانت إقليمية وعاملية؛ (ب)
 ؛فهار تقارير أرسل  إىل منظمة األغذية والزراعة لرصد خ ة العمل العاملية ال انية و  (ج)
 أطرو ات دك ورا   و  توصيذ وتقييخ واس خدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ (د)
 ت وأوراا علمية وأكادميية؛مقاال (ه)
 منشورات وجمالت وملصقات ومواقع إلكيونية؛ (و)
 ين ( والفعاليات ال  قيفية.نوسائط اإلعالم )اإلذاعة وال لفزيون واإل (ز)
 

                                                      
 . ارد   79عن  اعو ا  78، ولذا يكون العدد اإلمجايل للردود 29  يرّد على الال ا   اوا دا  ام عاقدا  اجتدر اإلشارة إىل إن طرفا  18
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  هذ  اعري ة عن أي رأي كان  ال تعرّب احلدود واألمساء الظاهرة وال الميات املال خدمةاملصدر: إدارة املعلومات ا غرافية املكانية لألمخ امل حدة. 
يني من جانب املنظمة   ما ي علق ابلو سسسسسسسسسسسسسع القانوين ألي من البلدان أو األرا سسسسسسسسسسسسسي أو املدن أو املناطق أو الالسسسسسسسسسسسسسل ات فيها، أو   ما ي علق ب ع

خط الالسسسسسي رة   جامو وكشسسسسسم  امل فق علية بني اهلند وابكالسسسسس ان. و  ي فق ال رفان  اتقريبا اع و  امل ق عة على اعرائط  ل ومت  دودها وذومها.
 بعد على الو ع النهائي حملافظيت جامو وكشم . كذلك،   حُتّدد بعد احلدود النهائية بني الالودان وجنوب الالودان. 

 

    غري األطراف املتعاقدة     ال تقرير    كل          نعم   

 

مش اا إىل ما إذا كان ال رف امل عاقد قد وفّر أية معلومات  28يبني ال وزيع ا غرا  للردود على الال ا   -29الشكل 
 عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة   امللحق األو .

 
ر على  خطرفاا م عاقداا من خال  تقاريره ثالثونو  تالسسسسسسسسسسسسسسعةيُقدم  -52 الوطنية، معلومات  و  احلصسسسسسسسسسسسسسسو  امليالسسسسسسسسسسسسسسّ

كما   تكنولوجيات صسسسون وتوصسسسيذ وتقييخ واسسسس خدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة   امللحق األو .
  جمموعات عمل قائمة على احملاصيل بشأن اس خدام  واأو شارك واقد أنشأأن مثانية وعشرين من بني هذ  األطراف 

بشسسسسراكات   بلداهنخ م علقة ابلبح   لى علخل عمنها  تالسسسسعة عشسسسسرأن    ني وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، امل
وال  وير   مشسسسسساريع جتارية مشسسسسسيكة ت علق ابملواد الواردة من خال  النظام امل عدد األطراف، وتنمية املوارد البشسسسسسرية أو 

ومبزيد من ال فصسسسسيل، شسسسسارك  بع  األطراف امل عاقدة   جمموعات عمل قائمة  ابلوصسسسسو  الفّعا  إىل مرافق البح .
من خال  برانمج ال عاون األورويب بشسسأن  م الا  -على احملاصسسيل بشسسأن اسسس خدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 ركز بلسدان الشسسسسسسسسسسسسسسمسا  للموارد الوراثيسةاملوارد الوراثيسة النبساتيسة وجمموعات العمسل القسائمسة على احملاصسسسسسسسسسسسسسسيسل ال سابعسة لة وم
)NordGen( م الدعخ من خال  تكنولوجيات اس كشاف أنة يقدّ إىل م عاقد وا د  و   سيا، يش  طرفري  .  أورواب

وتوصسسيذ وتقييخ ومر لة ما قبل اليبية ألنواع الفصسسيلة الباذوانية والقرعيات وحماصسسيل أخرو من خال  مشسساريع حب ية 
 بني أنة يقدم الدعخ لعدة شسسسسسسسسسسسسسبكات جتمعإىل تعاونية. و  جنوب غرب احمليط اهلادئ، يشسسسسسسسسسسسسس  طرف م عاقد وا د 
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ت وير أنواع عن وأفاد مخالسسسسسسسسسسة أطراف م عاقدة   أمريكا الالتينية  وجيا وأنشسسسسسسسسسس ة بناء القدرات.أنشسسسسسسسسسس ة نقل ال كنول
والق اع مال نب ة جديدة من خال  برامج تشاركية، واحلصو  على تكنولوجيا الصون ابل ربيد، وال عاون مع ا امعات 

تشسسسسسسسسسسسسسس  ثالثة أطراف م عاقدة   أقاليخ أخرو إىل دعمها  وأخ اا، .األكادميي ووجود أطر لل عاون مع الق اع اعاص
جنشسسسسسسسس ة نقل ال كنولوجيا وبناء القدرات أو مشسسسسسسسسارك ها   م ل هذ   شسسسسسسسسبكات إقليمية وقائمة على احملاصسسسسسسسسيل مقينةا 

 الشبكات.
ة لألغذية وترد   ال قارير معلومات عن عدد من املبادرات الوطنية ذات الصلة ل وثيق املوارد الوراثية النباتي -53

والزراعة، مبا   ذلك و سسسع قواعد بياانت عن املوز والشسسسع  وجوز اهلند والذرة والقمح، وأيايسسساا عن احلبوب وغ ها 
 من احملاصيل.

 

 
 

اعري ة عن أي رأي كان ال تعرّب احلدود واألمساء الظاهرة وال الميات املال خدمة   هذ  املصدر: إدارة املعلومات ا غرافية املكانية لألمخ امل حدة. 
يني من جانب املنظمة   ما ي علق ابلو سسسسسسسسسسسسسع القانوين ألي من البلدان أو األرا سسسسسسسسسسسسسي أو املدن أو املناطق أو الالسسسسسسسسسسسسسل ات فيها، أو   ما ي علق ب ع

وابكالسسسسس ان. و  ي فق ال رفان  خط الالسسسسسي رة   جامو وكشسسسسسم  امل فق علية بني اهلند اتقريبا اع و  امل ق عة على اعرائط  ل ومت  دودها وذومها.
 بعد على الو ع النهائي حملافظيت جامو وكشم . كذلك،   حُتّدد بعد احلدود النهائية بني الالودان وجنوب الالودان. 

 

    غري األطراف املتعاقدة     ال تقرير    كل          نعم   

 

مش اا إىل ما إذا كان ال رف امل عاقد قد وفّر احلصو  على  29 ال وزيع ا غرا  للردود على الال ا  يبنّي  -30الشكل 
 تكنولوجيات صون وتوصيذ وتقييخ واس خدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة   امللحق األو 
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ا أهن 50و  اجملموع، أفاد  -54 من  43  وقد شسسسسار  19منها. واتداب  بناء القدرات أو اسسسسس فاد واقّدم خطرفاا م عاقدا
إنشسسساء و/أو تعزيز برامج لل عليخ وال دريب العلمي والفين بشسسسأن صسسسون املوارد الوراثية النباتية هذ  األطراف امل عاقدة   

حبواثا  ونمن أقاليخ خم لفة أنة جُير  ام عاقدا  اطرفا  39، أعلن ذاتةلألغذية والزراعة واسسسسسسسسسسسس خدامها املالسسسسسسسسسسس دام. و  الوق  
علمية وتنمية القدرات هلذ  البحوث،   معظخ احلاالت ابل عاون مع أطراف أخرو. وهنا  مالسسسسسسسسسسسسسس ومت خم لفة من 

 ال فاصيل   وصذ تلك املبادرات، وبعايها ميّو   ليات ت علق ابلبحوث وبناء القدرات ونقل ال كنولوجيا.
ت وير وتعزيز مرافق لصسسسسسسسسسسسسسسون املوارد الوراثية النباتية لألغذية   دعم اأهن ام عاقدا  اطرفا  سسسسسسسسسسسسسسسبعة وثالثون وأفاد -55

)االل زامات الوطنية  7امل صسسسلة ابملادة  إىل ردودها على األسسسساللة اوأشسسسار بعايسسسها أيايسسسا والزراعة واسسسس خدامها املالسسس دام، 
 .  تقاريرها 17أو  16أو  13)املالاعدة الفنية(، و 8وال عاون الدويل(، واملواد 

ال قارير، دون أن تكون شسسسسساملة، إىل فرص تنمية القدرات   ا ماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي من تشسسسسس  و  -56
وشسسسسسسسسسسبكة شسسسسسسسسسسرا أفريقيا للموارد الوراثية النباتية ل  وير البنية ال ح ية  ،خال  مركز املوارد الوراثية النباتية ال ابع للجماعة

و  جنوب غرب  اب، تشس  ال قارير إىل مشساريع تعاونية عدة.و   سسيا الوسس ى وجنوب شسرا أورو  كما للدعخ الفين.
احمليط اهلادئ، تش  ال قارير إىل مركز حماصيل وأشجار من قة احمليط اهلادئ وإىل شبكة املوارد الوراثية النباتية الزراعية 

 ملن قة احمليط اهلادئ، من بني غ ها.
ك ها   مجاعات العمل ال ابعة لربانمج ال عاون األورويب شسسس  معظخ األطراف امل عاقدة إىل مشسسسار ت  أورواب، و  -57

. و  هذا اإلقليخ، تشسسسسس  أربعة تقارير EVAمشسسسسسروع و  AEGIS، وEuriscoبشسسسسسأن املوارد الوراثية النباتية، مبا   ذلك 
ا إىل العمل على بناء القدرات   مركز بلدان الشسسما  للموارد الوراثية من خال  مشسساريع تشسسمل جامعا ت بلدان أيايسسا

وتش  عدة أطراف م عاقدة أياياا إىل  الشما  وشركات ليبية النبااتت إلنشاء مرافق بنو  ا ينات   بلدان البل يق.
 هلا االحتاد األورويب.ال عاون عرب مشاريع ميوّ 

وجتدر اإلشسسسسسارة، على سسسسسسبيل امل ا ، إىل ثالث مبادرات ذات طبيعة خم لفة سسسسسسّل   الايسسسسسوء عليها األطراف  -58
أسابيع ي ناو   3أن مركزاا وطنياا ينّظخ مالاا دراسات عليا مدتة إىل امل عاقدة   أورواب: )أ( يش  طرف م عاقد وا د 

إدارة املوارد الوراثية النباتية وسياساهتا، مبا   ذلك احلصو  على املنافع وتقامسها   إطار املعاهدة الدولية وأنة يشّجع 
م عاقد  خر إىل أثر برانمج تعزيز القدرات   الربامج الوطنية  مشسسسسساركة اب  ني من البلدان النامية؛ )ب( ويشسسسسس  طرفري 

ة النبسسساتيسسسة وأدواتسسسة ال حليليسسسة اليت أات سسس  تسسسدريسسسب اب  ني من ألبسسسانيسسسا واألرجن ني واإلكوادور واألردن للموارد الوراثيسسس
م عاقد  خر  واملكالسسسسسيك والنرويج والربتغا  وإسسسسسسبانيا وجنوب أفريقيا والربازيل، من بني ك رل غ هخ؛ )ج( ويشسسسسس  طرفري 

البيولوجي والبيالة ال بيعية عرب مشاريع حملية، ي علق الك   إىل "مبادرة داروين" كربانمج منح يالاعد على ااية ال نوع 
 .منها ببناء القدرات

وهيالسسة املوارد الوراثيسسة  ،وتفيسسد عسسدة أطراف م عسساقسسدة عن أنشسسسسسسسسسسسسسس سسة فنيسسة م نوعسسة مع منظمسسة األغسسذيسسة والزراعسسة -59
مية الزراعية، والصسسسسسسسسندوا لألغذية والزراعة، وا ماعة االسسسسسسسسس شسسسسسسسسارية للبحوث الزراعية الدولية، والصسسسسسسسسندوا الدويل لل ن

العاملي ل نوع احملاصسسسسسسسسسسسيل وأمانة املعاهدة الدولية، ال سسسسسسسسسسسسيما   ما ي صسسسسسسسسسسسل ب باد  املعلومات أو إبدارة نظخ املعلومات 
على ذلك، تفيد عدة أطراف م عاقدة أهنا اسسسسسسسسسسسسس فادت من  وعالوةا  اعاصسسسسسسسسسسسسة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

                                                      
. و ّدد هذا النالق 2019اقي    نة االم  ا  إجراء تغي ات   هذا الال ا    النالق املو د لرفع ال قرير، الذي اع مد  ا هاز الرائسي عام  19

 دور ال رف امل عاقد كمزّود لل دخل أو مال فيد منة. 2019املع مد عام 
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واسسسع من  خم لفة لدعخ القدرات بشسسأن طيذل  خ املنافع ال ابع للمعاهدة الدولية   إطار دوراتل مشسساريع صسسندوا تقاسسس
إىل الدعخ الذي تلّق ة ل وثيق ونشسسسسر املوارد الوراثية النباتية  اوتشسسسس  بع  األطراف امل عاقدة أيايسسسسا  احملاصسسسسيل واألعالف.

تشسسسسسسسسسسسسسس  أطراف م عاقدة إىل تعاوهنا مع مراكز ا ماعة كذلك، .  لإلعالملألغذية والزراعة   سسسسسسسسسسسسسسسياا النظام العاملي 
االسسسسسسس شسسسسسسارية للبحوث الزراعية الدولية من خال  مشسسسسسساريع حبوث  و  صسسسسسسون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 واس خدامها ت ايمن مكوانهتا بناء قدرات.
 

 
 

تعرّب احلدود واألمساء الظاهرة وال الميات املال خدمة   هذ  اعري ة عن أي رأي كان  الاملصدر: إدارة املعلومات ا غرافية املكانية لألمخ امل حدة. 
يني من جانب املنظمة   ما ي علق ابلو سسسسسسسسسسسسسع القانوين ألي من البلدان أو األرا سسسسسسسسسسسسسي أو املدن أو املناطق أو الالسسسسسسسسسسسسسل ات فيها، أو   ما ي علق ب ع

خط الالسسسسسي رة   جامو وكشسسسسسم  امل فق علية بني اهلند وابكالسسسسس ان. و  ي فق ال رفان  اتقريبا اع و  امل ق عة على اعرائط  ل ومت  دودها وذومها.
 بعد على الو ع النهائي حملافظيت جامو وكشم . كذلك،   حُتّدد بعد احلدود النهائية بني الالودان وجنوب الالودان. 

 

 غري األطراف املتعاقدة     ال تقرير    كل          نعم

 

مش اا إىل ما إذا كان ال رف امل عاقد قد وفّر تداب  بناء  30يبني ال وزيع ا غرا  للردود على الال ا   -31الشكل 
 قدرات   ما ي علق ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة   امللحق األو  أو اس فاد من م ل هذ  ال داب 

 
 (14خطة العمل العاملية )املادة  -حاء

 
خ ة العمل العاملية لصسسسون املوارد الوراثية تنفيذ على من األطراف امل عاقدة   تقاريرها أهنا تشسسسّجع  65علن تُ  -60

   املائة من ال قارير املقدمة. و  اجملموع قام 82. ومي ل هذا الرقخ نالبة النباتية لألغذية والزراعة واس خدامها املال دام
من خال  إجراءات  اأنة رّوج هلا أيايسسسسسسا  اطرفا  32وطنية، فيما أشسسسسسسار  ابليويج هلا من خال  إجراءاتل  ام عاقدا  اطرفا  36
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وسسسياسسسات ،   إطار هذا القالسسخ، أن لديها اسسسياتيجيات عّدةوعلى الصسسعيد الق ري، أفادت أطراف م عاقدة دولية. 
 ام عاقدا  اأربعة عشسسسسر طرفا  وردّ  وخ  اا وطنية لصسسسسون ال نوع البيولوجي وأنشسسسس ة مالسسسس مرة ت علق ابالسسسسس خدام املالسسسس دام.

 .على هذا الال ا  اسلبا  فقط
من النالسسسسسسسسق املوّ د لرفع ال قارير على  11شسسسسسسسس  بع  األطراف امل عاقدة أن املعلومات امل لوبة للالسسسسسسسس ا  تو   -61

 7 ال بيعية وال وسع فية( والنشا  ذي األولويةاملواقع خارج املادة الوراثية )إدامة صون  6عالقة ابلنشا  ذي األولوية 
 .ات املوجودة خارج املواقع ال بيعية وإك ارها(   خ ة العمل العامليةلعين)جتديد ا

 
املراكز الدولية التابعة للجماعة االستشارية موعات خارج مواقعها الطبيعية املوجودة لدى اجمل -طاء

 (15)املادة  واملؤسسات الدولية األخرى
 

 

 

امل علق ابحلصو  امليالّر على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  32يبني الردود على الال ا   -32الشكل 
املدرجة   امللحق األو  امل ا ة   البلد للمراكز الدولية للبحوث الزراعية ال ابعة للجماعة االس شارية للبحوث 

حلصو  امليالّر على املوارد امل علق اب 33، وعلى الال ا  15الزراعية الدولية وغ ها من م سالات اعا عة للمادة 
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة غ  املدرجة   امللحق األو  امل ا ة   البلد للمراكز الدولية للبحوث الزراعية

 15ال ابعة للجماعة االس شارية للبحوث الزراعية الدولية أو غ ها من امل سالات الدولية اعا عة للمادة 
 20) الب الرقخ(.

 

                                                      
( 33)الال ا   77و( 32)الال ا   78ى هذا الال ا ، ولذا فإن العدد اإلمجايل للردود هو جتدر اإلشارة إىل أن األطراف امل عاقدة   ترّد مجيعها عل 20

 .79عن  اعلى ال وايل، عو ا 
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احلصو  على املوارد الوراثية -32الال ا  
ق النباتية لألغذية والزراعة املدرجة   امللح

15األو  للم سالات اعا عة للمادة 

احلصو  على املوارد الوراثية -33الال ا  
مللحق النباتية لألغذية والزراعة غ  املدرجة   ا
15األو  للم سالات اعا عة للمادة 

كال 23 56
نعخ 55 21

ة والزراعة املدرجة يف هل مّت توفري احلصول امليّسر على املوارد الوراثية النباتية لألغذي-32/33السؤال 
ارية للبحوث الزراعية امللحق األول يف بلدكم للمراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستش

.15اخلاضعة للمادة الدولية أو غريها من املؤسسات الدولية 
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ا  -62 إمكانية احلصسسسسسسو  على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  عن توف يفيد مخالسسسسسسة ومخالسسسسسسون طرفاا م عاقدا
املدرجة   امللحق األو  للمراكز الدولية للبحوث الزراعية ال ابعة للجماعة االسسسسسسسسس شسسسسسسسسارية للبحوث الزراعية الدولية أو 

و  هذا الالسسياا، تقدم عدة  مع ا هاز الرائسسسي للمعاهدة الدولية. غ ها من امل سسسالسسات الدولية اليت وقع  اتفاقات
ر م ا ة أو تشسسسسس  إىل أن املعلومات  ،أطراف م عاقدة عدد االتفاقات املو دة لنقل املواد أو احملاصسسسسسيل   النظام امليالسسسسسّ

أهنا   ت لَق أية طلبات  ىت ، لكنها تشسسسس  إجياابا  أطراف م عاقدة أخرو على الالسسسس ا  وتردّ لالتفاا املو د لنقل املواد. 
ا أهن 23وأخ اا، يذكر  اآلن.   ال عليقات أن لي  وتشسسسسسسسسسسسسسس  هذ  األطراف امل عاقدة  أي مواد. وامقدّ ي   خطرفاا م عاقدا

 م عاقد وا د   يرّد على هذا الال ا . وطرفري  لديها بنك جينات أو أهنا   ت لَق أي طلبات.
ا وايفيد  -63 راكز الدولية للبحوث الزراعية ال ابعة للجماعة االسسسسسسسسس شسسسسسسسسارية ن تزويد امل د وعشسسسسسسسسرون طرفاا م عاقدا

للبحوث الزراعية الدولية أو غ ها من امل سسسسسسسالسسسسسسات الدولية اليت وقع  اتفاقات مع ا هاز الرائسسسسسسسي للمعاهدة الدولية 
ق األو ، وأن املعلومات م ا ة   مكانية احلصسسسسسسو  على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة غ  املدرجة   امللحإب

من النالق املّو د  33و 32 الشكل أدان  الردود على كل من الال الني ويبنّي  .النظام املياّلر لالتفاا املو د لنقل املواد
 لرفع ال قارير.

 
 (16الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية )املادة  -ايء

 

 

 

ويعر  ابللون األزرا النالبة املالوية للبلدان اليت قام  جنش ة ل شجيع  34يبني الردود على الال ا   -33الشكل 
 امل سالات احلكومية واعاصة وغ  احلكومية وم سالات البحوث وتربية النبااتت وغ ها

 .على املشاركة   الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية
 

%72

%28

الدولية هل قام بلدكم أبنشطة لتشجيع املشاركة يف الشبكات-34السؤال 
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؟

نعم

كال



41 IT/GB-9/22/14 

شسسسسسجيع امل سسسسسسالسسسسسات احلكومية واعاصسسسسسة وغ  احلكومية يفيد أك ر من ثل ي األطراف امل عاقدة عن أنشسسسسس ة ل و  -64
  ردودها على و  وم سسسالسسات البحوث وتربية النبااتت وغ ها على املشسساركة   الشسسبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية.

وحمددة هذا الالسسسسسسسسسس ا ، تدرج األطراف امل عاقدة نوعني رئيالسسسسسسسسسسيني من الشسسسسسسسسسسبكات: )أ( إقليمية أو إقليمية الفرعية، )ب( 
بّلغ بع  األطراف امل عاقدة أياياا عن مشارك ها    لقات عمل أو مشاريع ثنائية ل وثيق تو  مبحصو  أو بعدة حماصيل.

 21على هذا الال ا . اسلبا  ام عاقدا  اورّد اثنا عشرة طرفا  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أو تربية النبااتت.

 
 22(18املوارد املالية )املادة  -كاف

 

 

  ما ي علق ابملوارد الوراثية اليت متّ توف ها/تلقّيها ل نفيذ  36و 35يبنّي عدد الردود على الال الني  -34الشكل 
( واملواد املالية اليت متّ توف ها لألنش ة الوطنية لصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 35املعاهدة الدولية )الال ا  

 .(، على ال وايل36واس خدامها املال دام )الال ا  
 

ل نفيذ املعاهدة الدولية من خال  موارد مالية عن عدم توف  أو تلقي  ام عاقدا  اطرفا  أربعة وعشسسسسسسسسسسسسسسرونفيد يو  -65
أن العديد (. وس ة منها هي بلدان انمية. وجتدر اإلشارة إىل 35األطراف )الال ا   م عددةقنوات ثنائية أو إقليمية أو 

فيد أهنا تلق  دعماا مالياا مباشسسسسسسسسسسسسراا من تعلى هذا الالسسسسسسسسسسسس ا   امن األطراف امل عاقدة من بلدان انمية اليت رّدت سسسسسسسسسسسسسلبا 
 .سخ املنافع ال ابع للمعاهدة الدوليةصندوا تقا

                                                      
 طرفري م عاقد وا د   يرّد على هذا الال ا . 21
  هذا القالسسسخ النالسسسق الالسسسابق، . وي بع ال وليذ 2019مّت تعديل بع  األسسسساللة الواردة   هذا القالسسسخ   النالسسسق املوّ د املنقح لرفع ال قارير لعام  22

 سيما أن أغلبية األطراف امل عاقدة اليت قّدم  تقاريرها اس خدم  هذ  النالخة.
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األموال لتنفيذ املعاهدة-35السؤال 

ة  األموال لصون املوارد الوراثية النباتي-36السؤال 
لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

األموال لتنفيذ المعاهدة-35السؤال 
األموال لصون الموارد الوراثية النباتية  لألغذية -36السؤال 

والزراعة واستخدامها المستدام

نعم 55 59

كال 24 20
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الدعخ ل نفيذ املعاهدة الدولية. ومي ل صسسندوا تقاسسسخ عن تلقي   ال قارير  ام عاقدا  اطرفا  56وأفاد ما جمموعة  -66
ا أهنا ت لقى دعماا من املراكز الدولية للبحوث املنافع أ د مصسسسسسسسسسسسسادر الدعخ املايل املذكورة.  وتفيد هذ  األطراف أيايسسسسسسسسسسسسا

ال ابعة للجماعة االسسسسسسسسسسسس شسسسسسسسسسسسارية للبحوث الزراعية الدولية، ومن منظمة األغذية والزراعة من خال  مشسسسسسسسسسسساريع الزراعية 
ال عاون ال قين، ومن األمانة من خال  مشسساريع أو صسسناديق اسسس المان، ومن م سسسالسسات حبوث من خال  متويل ثنائي، 

  .ومن الصندوا العاملي ل نوع احملاصيل، ومن مرفق البيالة العاملية
كة امل حدة والوكالة األمريكية لإىل االحتاد الدويل لصسسسسون ال بيعة، ومبادرة داروين للمم إشسسسسارات اهنا  ايايسسسسا  -67

 لل نمية الدولية، من بني وكاالت تنمية وطنية أخرو وفّرت املوارد.

وتفيد شسسس  بع  ال قارير إىل تدخالت فنية بدالا من مالسسسامهات مالية مباشسسسرة. تعلى هذا الالسسس ا ،  و  الردّ  -68
عدة أطراف م عاقدة من البلدان النامية عن الدعخ املقدم إىل م سسسسسسسسسالسسسسسسسسات ومشسسسسسسسساريع لديها أنشسسسسسسسس ة على املالسسسسسسسس وو 

  وي بع  ال قارير على معلومات مفّصلة من بلدان ماحنة عن قنوات ومبالغ وأهداف ال مويل.حتو  اإلقليمي.
أهنا قّدم  مالسسسسسامهات لصسسسسسندوا تقاسسسسسسخ  ي بني من ال حليل ال فصسسسسسيلي للردود أن عدة أطراف م عاقدة تفيد -69

وعلى وجة اعصسسسسسسسسسسسوص، يفيد أ د هذ  األطراف أنة  املنافع ال ابع للمعاهدة الدولية تبلغ عدة ماليني من الدوالرات.
 وتفيد بع  األطراف ل وف  دخل ميكن ال نب  بة ومالسسسس دام لصسسسسندوا تقاسسسسسخ املنافع على أسسسسسا  سسسسسنوي. أنشسسسسأ  ليةا 

تش  عدة أطراف م عاقدة إىل مالامهاهتا كما   عمها للميزانية اإلدارية األساسية للمعاهدة الدولية.امل عاقدة أياياا عن د
م عاقد  على ذلك، يفيد طرفري  لصسسسسسسسسسسندوا اعاص لدعخ مشسسسسسسسسسساركة البلدان النامية   اج ماعات املعاهدة. وعالوةا ا  

، إذ يوفر هذا املرفق ذزيناا   سفالبارد دعماا مالياا وفنياا مباشراا إىل القبو الدويل للبذور 2008وا د أنة يقدم منذ عام 
 ا  ياطياا لكافة اجملموعات خارج املواقع ال بيعية  و  العا .

وطنية نشسسسسسسسسسسسسسس ة أل املوارد املالية توف  عن (من البلدان امل قدمة والبلدان النامية) عاقدة املطراف األويفيد ثل ا  -70
م علقة بصسسسسون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسسسسس خدامها املالسسسس دام، وال سسسسسيما بنو  ا ينات الوطنية وحبوث 

عن متويل عدة مشسسسسسسسسسساريع  وفّر بع  ال قارير معلوماتل ت(. و 36)الالسسسسسسسسسس ا   وتربية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 م.ومبادرات ت علق بعلخ ا ينو 

 ملحظات عامة عن تنفيذ املعاهدة الدولية بش ن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -الم

هدة الدولية. ويش  أ د هذ  انايمام إىل املعااليفيد العديد من األطراف امل عاقدة عن ت ّورات إجيابية منذ  -71
عن تقوية القدرات   جما  البحوث  املعلومات، فايسسسسسسسالا األطراف إىل تعّزز ال عاون الدويل، وإقامة الشسسسسسسسبكات وتباد  

م عاقد  خر عن ال قدم احملرز  ، واسسسس خدامها وإدارهتا. ويفيد طرفري اعةاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزر صسسسون بشسسسأن 
م عاقد وا د على الدور اهلام  د طرفري من املعاهدة الدولية. ويشسسسسسدّ  9مبوجب املادة  املزارعني  ما خيّص تنفيذ  قوا 

للمعسساهسسدة السسدوليسسة كنق سسة مرجعيسسة ملنظمسسات اجمل مع املسسدين ل  مكن من اال سسسسسسسسسسسسسس الع بسسدور حموري   تعزيز قسسدرات 
ن  القدرة على  اعة، واسسسسسسس خدامها املالسسسسسس دام، عرب تدخالتل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزر املزارعني لصسسسسسسون   السسسسسسّ

 ن من أصحاب احليازات الصغ ة. و ن املهمشو اليت يواجهها املزارع ال حدمت أمام الصمود
أن ت بيق املعاهدة الدولية ي  لب وق اا وموارد مالية وتداب  سسسسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسسساتية إىل تشسسسسسسسسسسس  عدة أطراف م عاقدة و  -72

بناء القدرات، وت وير أو تعزيز  لية أو شسسسسبكة تنالسسسسيق وطنية وا دة أو  ليات وشسسسسبكات  أنشسسسس ةوقانونية، ومزيداا من 
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املزارعني والعاملني   جما  اليبية  الصسسسسلة، مبا   ذلك ويمجيع أصسسسسحاب املصسسسسلحة ذ تنالسسسسيق وطنية م نوعة، وإشسسسسرا 
على املالسس وو الوطين املعنيني ب نفيذ    الربط بني ا هات الفاعلة ذات الصسسلة اوهذا قد يالسساعد أيايسسا  واجمل مع املدين.

  االسسسياتيجيات الدولية دة هاملعاهدة الدولية. وتشسس  أطراف م عاقدة عديدة إىل أنة يلزم الوق  ل عميخ أهداف املعا
 شسسسعيبأن املعاهدة الدولية قد تالسسس فيد من تقييخ لألثر من املالسسس وو الإىل واع ط الوطنية. ويشسسس  طرف م عاقد وا دري 

لف  االن با  بوجة خاص إىل احلاجة إىل تنمية واسسسسسسس دامة أنشسسسسسس ة بناء القدرات على خم لذ يُ و  إىل املالسسسسسس وو الوطين.
وتقي  عدة أطراف م عاقدة أن يايع  .الزراعية للبحوث الدولية املراكزاملال ومت و  شىت املوا يع، رمبا ابل عاون مع 

 ل وجيهية  و  قايام حمددة ملالاعدة البلدان   جهود ال نفيذ اليت تبذهلا.ا هاز الرائسي مزيداا من اع و  ا
على  سسسسسسسرورة إجراء مناقشسسسسسسسات بشسسسسسسسأن تنفيذ املعاهدة الدولية، مع مراعاة  امل عاقدةوتشسسسسسسسّدد بع  األطراف  -73

االحتاد ال زامات األطراف امل عاقدة مبوجب صكو  أخرو ذات الصلة، وال سيما اتفاقية ال نوّع البيولوجي أو اتفاقيات 
 .الدويل حلماية األصناف النباتية ا ديدة

تة ك دب  هام ااإلشسسسسارة إىل ال وعية بشسسسسأن أهدافة، وعملياتة و ليت خ و  ما ي علق ابلنظام امل عدد األطراف،   -74
جتاوز اليّدد   صسسسسفوف أصسسسسحاب   يدعخ طريقة عملة. وتشسسسس  أطراف م عاقدة عديدة إىل أن هذا سسسسسوف يالسسسساعد 

ن االتفاا املو د لنقل جعدة أطراف م عاقدة املصسسسسسلحة على املالسسسسس وو الوطين بشسسسسسأن النظام امل عدد األطراف. وتعّلق 
املواد غ  وا سسسسح، خاصسسسسة للمالسسسس خدمني الذين ال ي حدثون إ دو اللغات الالسسسس  الرمسية لألمخ امل حدة، وأن بع  

وتشسسس  هذ  األطراف امل عاقدة أن من شسسسأن حتالسسسني وتبالسسسيط  .يصسسسعب شسسسر ها للمالسسس خدمنيو املصسسس لحات معقدة 
ن ا وتقي  كذلك إات ة ترمجات من ابب اجملاملة إىل اللغات األخرو  .ةماخد سسسسسسسساالتفاا املو د لنقل املواد أن  السسسسسسسّ

إعداد خ و  توجيهية  و  كيفية  اوهي تقي  أيايسسسسسسا  وإعداد مذكرات تفالسسسسسس ية وبلورة الردود على األسسسسسسساللة امل كررة.
  ّخ املواد إىل النظام امل عدد األطراف.

ا، فبينما تشسسسسسسدد البلدان امل قدمة على ويال ظ طرف م عاقد  خر أن مصسسسسسساحل األطراف امل عاقدة  -75 م باينة جدا
د البلدان النامية أك ر على تنفيذ  قوا املزارعني وصون املوارد واس خدامها إمكانية احلصو  على املادة الوراثية، تشدّ 
جنباا إىل جنب أن االم  ا  ينبغي أن يال  إىل ويش  هذا ال رف امل عاقد  املال دام وال وزيع العاد  واملنصذ للمنافع.

 مع توف  الدعخ الدويل للبلدان النامية، اليت هي مراكز منشأ احملاصيل.
وتشسسس  عدة أطراف م عاقدة أنة للقيام ابل نفيذ على املالسسس وو الوطين، وابإل سسسافة إىل اإلطار القانوين، هنا   -76

ر تقاسسسسسسخ  اجة لل وصسسسسسل إىل  ل توفيقي أو اسسسسسسياتيجية، رمبا اسسسسسسياتيجية أو خ ة تنوع بيولو  جي زراعي، مبا قد ييالسسسسسّ
وأشسس   أهداف املعاهدة الدولية مع الواقع الوطين واملالسساعدة على احلفاي على ذصسسيص املوارد لألنشسس ة ذات الصسسلة.

 ا(.  تقارير خم لفة إىل وجود  ان أو سل ات تناليق وطنية )م نوعة جدا 
وتوف  إمكانية بروزها، املعاهدة الدولية وزمدة  بشأنت ايمن ال وصيات الرئيالية ملعظخ اجمليبني زمدة الوعي و  -77

ومن ال وصسسسسسسسيات لايسسسسسسسمان وا  تنفيذ  وتوسسسسسسسسيع ن اا الفرص امل ا ة لبناء القدرات. قويةاحلصسسسسسسسو  على فرص متويل 
املعسساهسسدة السسدوليسسة ال نظيخ املبكر حللقسسات عمسسل وفعسساليسسات معلومسسات ت علق ابملعسساهسسدة السسدوليسسة واالتفسساا املو سسد وقسسائمسسة 

دعوة أقوو من جانب منظمات اجمل مع املدين   ملمو   خر  وي م ل اقيا ري  احملاصسسسسسسسسسسسسسسيل املدرجة   امللحق األو .
 ل حفيز تنفيذ املعاهدة الدولية.
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أنة سسسسيكون من ا يد أن تدعخ املعاهدة الدولية املزيد من أنشسسس ة الصسسسون   إىل ويشسسس  طرف م عاقد وا د  -78
ويايسسسسسسسسيذ أنة دون هذا الدعخ سسسسسسسسسيخ ار املزيد فاملزيد  ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.املزرعة   البلدان الغنية اب

من املزارعني حماصسسسسيل نقدية، ما قد ي دي إىل فقدان أو اخ فاء املوارد الوراثية النباتية، ال سسسسسيما احلبوب غ  املالسسسس غلة 
لالعياف أنة ينبغي للمعاهدة الدولية أن تكّ ذ ا هود املبذولة إىل م عاقد  خر  ا. ويشسسسسسسسسسسسسسس  طرفري اسسسسسسسسسسسسسسس غالالا كافيا 

ال قليدية ومعارف األجداد امل صلة حبفظ واس خدام املوارد الوراثية النباتية وال قا  هذ  املعارف كعنصر داعخ  ابملعارف
   تنفيذ  قوا املزارعني.

الذي   اجونة ل  بيق املعاهدة الدولية كأداة  شسسسس  بع  األطراف امل عاقدة إىل نوع ال دريب الفين امل قدمتو  -79
  .ل كييذ املوارد الوراثية النباتية مع تغ  املناخ )م ل اسسسسسسسسسسسس خدام االخ يار مبالسسسسسسسسسسساعدة الوامسات، واملعلوماتية البيولوجية(

 وتش  هذ  األطراف أنة ميكن تنظيخ هذا النوع من ال دريب على املال وو اإلقليمي.
 

 التحليل -ااثلثً 

 :إجراءات االم  ا من  3-اس ناداا إىل ال قرير ال وليفي، يُقّدم هذا ال حليل وفقاا للقالخ خامالاا -80
على الدور املهخ للمعاهدة الدولية   إات ة إطار   دورتة الالسسسسسسسسسسابعة  اجمددا ا هاز الرائسسسسسسسسسسسي  كدأ (أ)

على أن  ا. وشسسسسسّدد أيايسسسسسا وتبادهلا لألغذية والزراعة  وكمة فعا  من أجل إدارة املوارد الوراثية النباتية
وأهداف  2030ال نفيذ الفعا  للمعاهدة الدولية يالسسسسسسسسسسسسهخ   حتقيق خ ة ال نمية املالسسسسسسسسسسسس دامة لعام 

امل علقان ابحلفاي على املوارد الوراثية النباتية  6-15و 5-2ال نمية املالسسسسس دامة، ال سسسسسسيما املقصسسسسسدان 
ا بصسسورة غ  مباشسسرة   حتقيق األهداف  ، 1واحلصسسو  عليها وتقاسسسخ منافعها، مبوازاة املالسسامهة أيايسسا

 . 17و 13، و12و
خ ة ال نمية املالسسسسسسسسسسسسس دامة  2020ا بعد عام مليدعخ اإلطار العاملي لل نوع البيولوجي أن ومن امل وقع  (ب)

وأن ي واءم معها. و  هذا الالسسسسسسسياا، هنا  توقعات جن تكون الصسسسسسسسكو  واالتفاقيات  2030لعام 
امل صسسسسسسسسسسسلة ابل نوع البيولوجي، على غرار املعاهدة الدولية، جاهزة للمالسسسسسسسسسسسامهة مع جمموعات بياانت 

 م شرات أخرو ذات الصلة ملالاعدة احلكومات   رصد وت ّبع ال قدم. و 
، ما يعين زمدة كب ة   ال قارير اطرفا  79دة اليت قّدم  تقاريرها الوطنية بلغ عدد األطراف امل عاقو  (ج)

 اوطنيا  اتقريرا  34ورد ال قرير الذي نظر فية ا هاز الرائسسسسسسسسسسسسي   دورتة ال امنة، املقدمة. ومنذ إعداد 
االم  ا    تقاريرها للمرة األوىل. وتلّق   نة ع فمنها من جانب أطراف م عاقدة تر  26مّت تقدمي 

. اتقريرا  34من أصل  30من ال قارير إثر تنفيذ ال وصيات، وال سيما  اكب ا   اعددا  23اج ماعها الرابع
 ال قارير ال انية. منها كان   دورة 30ومن بني مجيع ال قارير اليت وردت  ىت اآلن، 

ل قدمي  نظام ال وعيالو  النالسسسسسسسسسسسسسسق املوّ د لرفع ال قاريروقد اسسسسسسسسسسسسسسس خدم  معظخ األطراف امل عاقدة  (د)
ويّ السسسسسسسسسسسسسسخ ال حليل الوارد   ال قرير املوجز بقيمة كب ة ل وف  ل قدمي تقاريرها.  ال قارير عرب االنين 

 .2021حملة عامة عن  الة تنفيذ املعاهدة الدولية  ىت أغال  / ب 
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املعاهدة الدولية من وقد نّفذت األغلبية الالسسسسسسسسسسسسسسا قة من األطراف امل عاقدة اليت رفع  تقاريرها  (ه)
إىل  اخال  القوانني، واألنظمة، أو اإلجراءات، أو الالسسسياسسسسات،    ني تشسسس  مجيع ال قارير عمليا 

  جمسسسساالت ال نوع  معظمهسسسساإن إجراءات أخرو تن بق على املوارد الوراثيسسسسة لألغسسسسذيسسسسة والزراعسسسسة، و 
 نباتية وتالويق البذور.البيولوجي وااية البيالة والالالمة البيولوجية وااية األصناف ال

  املسسائسسة من األطراف امل عسساقسسدة   تقسساريرهسسا أن هنسسا   93وأفسسادت نالسسسسسسسسسسسسسسبسسة مالويسسة ملحوظسسة تبلغ  (و)
كرت مراراا وتشسسسسسسمل ال هديدات اليت ذُ هتديدات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   بلداهنا. 

إىل االسسسسسس خدام واحلاجة إىل توعية صسسسسسانعي  واالف قارالفيايسسسسساانت و وا فاف  املناخاألمرا  وتغ  
واملمارسسسسسسات الزراعية غ  املالسسسسس دامة، وتدم  القرار واملزارعني وال غ ات   خ ط إدارة األرا سسسسسي، 

 ونقص ال مويل، والعدد احملدود من املوظفني امل هلني والقدرات الفنية امل قادمة.املوائل أو جتزئ ها، 
داب  لصسسسسسسسسسسسسسسون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ت اتقريبا  امل عاقدةوو سسسسسسسسسسسسسسع  مجيع األطراف  (ز)

لة و  مالسسسهبة  وي معظخ ال قارير على معلوماتحتاملالسسس دام، و  واسسسس خدامها عن على حنول أكرب مفصسسسّ
 .هذ  ال داب 

 أخرو على صسسسسسسسسسسسسسسون أو  املائة منها مع أطراف م عاقدة  80عالوةا على ذلك، تعاون أك ر من  ( )
   90، واس كشاف أو مجع أو توصيذ أو تقييخ أو توثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 صون هذ  املوارد واس خدامها املال دام. على ااملائة تقريبا 
وأفادت مجيع األطراف امل عاقدة   تقاريرها أن لديها جمموعات من املوارد الوراثية النباتية خارج  ( )

إىل أنة جرو مالسسسح وجرد هذ   اال بيعية على أرا سسسيها،  ي  أشسسسارت مجيع ال قارير عمليا مواقعها 
 عن  املسسائسسة منهسسا  80امل عسساقسسدة املعنيسسة. وعالوةا على ذلسسك، أفسساد أك ر من  األطراف لسسدواملوارد 
ال بيعية احملافظة على قابلية جمموعات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج مواقعها رصسسسسسسسد 

 .للنمو ودرجة تنوعها وسالم ها الوراثية
 قوا املزارعني، مع ميسل طفيذ إىل اليكيز وقسد اذسذت أغلبيسة األطراف امل عساقسدة ال سداب  ل عزيز  (ي)

ة حبماية املعارف ال قليدية امل صسسلة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وتلك على تداب  م علق
احمل فظ هبا   املزارع و  ومواد اإلك ار    فظ البذورابحلقوا اليت ي م ع هبا املزارعون  امل صسسسسسسسسسسسلة 

 .اس خدامها وتبادهلا وبيعها
  املائة من األطراف امل عاقدة اليت قّدم  تقاريرها املواد امل صسسسسسسسلة ابملوارد الوراثية النباتية  72وأات   ( )

مانة، ألإبالغات أُرسسسسل  إىل اعن ذلك عرب  فادت  النظام امل عدد األطراف، وأ والزراعةلألغذية 
 أو من خال  النظام العاملي لإلعالم.

من األطراف امل عاقدة اليت قّدم  تقاريرها   تبّلغ بشسسسسسأن  املائة   28نالسسسسسبة وتشسسسسس  اللجنة إىل أن  ( )
ا  وبناء  سسسسسسسسسسسسسسهذا كمجا    اج إىل دعخ إأي مواد م ا ة   النظام امل عدد األطراف، و ّددت 

ذات طابع قانوين، أو وهي وتعّدد ال قارير الوطنية لكل طرف األسسسسسسسسسسسسسسسباب الرئيالسسسسسسسسسسسسسسية القدرات. 
إىل أن تنفيذ املعاهدة الدولية  اسسسسسسسياسسسسسسسام، أو فين أو مايل. وتشسسسسسس  بع  األطراف امل عاقدة أيايسسسسسسا 

 .ا دي  العهد نالبيا 
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تداب  ل شسسسسسسسجيع األشسسسسسسسخاص  عن اذاذ  املائة فقط من األطراف امل عاقدة   تقاريرها  28ويفيد  (م)
اعا سسسسسسسسسسسعني لوالي ها القايسسسسسسسسسسسائية، الذين   فظون مبوارد وراثية نباتية لألغذية ال بيعيني واالع باريني 

إلقليخ وا .مسسسدرجسسسة   امللحق األو ، على إدراج تلسسسك املوارد   النظسسسام امل عسسسدد األطراف والزراعسسسة
 ارد   13الو يد الذي أت  ردود أغلبية األطراف امل عاقدة فية إجيابية هو إقليخ أورواب ) ي  ورد 

 (.ارد   21من أصل  اإجيابيا 
ر على  تون   املائة من األطراف امل عاقدة اذذة وسسسسسسسسبعمخالسسسسسسس وكان (ن) تداب  ل وف   صسسسسسسسو  ميالسسسسسسسّ

لألغذية والزراعة املدرجة   امللحق األو  واس خدم  هذ  األطراف االتفاا  النباتيةد الوراثية ر املوا
و  الوق  ذاتة، أشسسسسسسسسسسسسسسارت أغلبية  د.ر املو د لنقل املواد ل وف  إمكانية احلصسسسسسسسسسسسسسسو  على هذ  املوا

األطراف امل عاقدة اليت   تّ خذ بعد أي تداب  أهنا   طور حتالسسسسسسسسسسسسسسني تشسسسسسسسسسسسسسسريعاهتا، وأنظم ها أو 
د الوراثيسسة النبسساتيسسة ر لنقسسل املوام عسساقسسدة أخرو   ت لق أي طلبسسات  الوطنيسسة. كمسسا أن أطرافسسا إجراءاهتسسا ا

 .أو تش  أنة لي  لديها بنو  جينات ،لألغذية والزراعة املدرجة   امللحق األو   ىت اآلن
اتفاا مو د لنقل املواد  84 000عاهدة الدولية، صدر أك ر من مملال ودع البياانت ال ابع لل اووفقا  ( )

  املائة من ال قارير إىل أن  39. و  اجملموع، يشسسسسسسسسسسسسسس  ا  تقاريره ابلدا  52وأشسسسسسسسسسسسسسسار إليها ابلفعل 
لنقل املواد بشكل طوعي ل وف  احلصو  على  داالتفاا املو ّ  ااألطراف امل عاقدة اس خدم  أيايا 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية الزراعية غ  املدرجة   امللحق األو .
د الوراثية النباتية ر   املائة من اجمليبني تداب  بناء القدرات   ما ي علق ابملوا 60وقد وفّر أك ر من  (ع)

وانايسسم  بعص األطراف  .أو اسسس فاد من هذ  ال داب  ،و لألغذية والزراعة املدرجة   امللحق األ
ية، وطلب  املعلومات نإىل املعاهدة الدولية قبل مخ  سسسسسسسسسسسسسسسنوات من تقدمي تقاريرها الوط امل عاقدة

والدعخ الفين ل فهخ على حنو أفايل طريقة عمل النظام امل عدد األطراف وعملياتة، ول قييخ خياراهتا 
 وطين. ل وو اال  جما  ال نفيذ على امل

ر قد ومثانون   املائة من األطراف امل عاقدة ابليويج ل نفيذ خ ة العمل العاملية. و  نويقوم اثنا (ف) يالسسسسسسسسّ
 صسسسو  املراكز الدولية للبحوث الزراعية ال ابعة للجماعة االسسسس شسسسارية  وايل سسسسبعني   املائة منها 

ليت وقع  اتفاقات مع ا هاز الرائسسسسسسسي للبحوث الزراعية الدولية أو امل سسسسسسسالسسسسسسات الدولية األخرو ا
للمعاهدة الدولية على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة   امللحق األو ، ووفّر أك ر 

إمكانية احلصسسسسو  على موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة غ  مدرجة  اأيايسسسسا   املائة منها  26من 
 .  امللحق األو 

بينما أفاد مة عن ال مويل املقدم أو امل لقى ل نفيذ املعاهدة الدولية. معظخ ال قارير تفاصيل قيّ وتوفّر  (ص)
صسسسسسسسسسسسسسسندوا تقاسسسسسسسسسسسسسسسخ املنافع عن تلقي الدعخ من العديد من األطراف امل عاقدة من البلدان النامية 

ا إىل قائمة طويلة من منظمات  ال مويل واآلليات األخرو للمعاهدة الدولية، تشسسسسسسسسس  ال قارير أيايسسسسسسسسسا
واملنظمات الفنية اليت تدعخ صسسون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسسس خدامها، ومن بينها: 

، والصندوا االس الماين العاملي ل نوع احملاصيل، وبرامج منظمة األغذية والزراعة، ةالعامليمرفق البيالة 
ية. وتقّدم ال قارير أياياا معلومات مفيدة والصندوا الدويل لل نمية الزراعية، واملنظمات غ  احلكوم

 عن  ليات وبرامج ثنائية خم لفة وطيدة الصلة ب نفيذ املعاهدة الدولية.
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وتشسس  أطراف م عاقدة عديدة   تقاريرها إىل ت ّورات إجيابية منذ انايسسمامها إىل املعاهدة الدولية،  (ا)
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وتوطيد القدرات    جما  تعزيز ال عاون الدويل  و  املوارد م الا 

لصسسسسون هذ  املوارد، وتوثيقها واسسسسس خدامها، وتعزيز  قوا املزارعني وحتالسسسسني سسسسسبل كالسسسسب العيش 
 لدو املزارعني من أصحاب احليازات الصغ ة.

جسسانسسب وترد   ال قسسارير الوطنيسسة عسسدة توصسسسسسسسسسسسسسسيسسات  و  كيفيسسة تعزيز تنفيسسذ املعسساهسسدة السسدوليسسة من  (ر)
ا هات الفاعلة وأصسسسسسحاب املصسسسسسلحة  عاألطراف امل عاقدة. وهي ت صسسسسسل ابل نالسسسسسيق الوطين بني مجي

الصسسسسسسسسسسسسسلة، وإعداد خ ط وطنية لل نفيذ، والنظر   صسسسسسسسسسسسسسكو  أخرو ذات الصسسسسسسسسسسسسسلة ابل داب   ويذ
للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وال وعية، وزمدة بروز املعاهدة  والقانونيةالالسسسسسسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسسسسسساتية 

ال ابع هلا، واال  ياجات  هة املوارد املالية والبشسسسسسرية من  فاألطراالدولية، وخباصسسسسسة النظام امل عدد 
 أجل تنفيذها الكامل.

 و  ال وجيهية  و  قايسسسسسسام وتقي  عدة أطراف م عاقدة أن يايسسسسسسع ا هاز الرائسسسسسسسي مزيداا من اع (ش)
كما تشسسسسسسس  عدة أطراف م عاقدة إىل احلاجة   .البلدان   جهود ال نفيذ اليت تبذهلا ملالسسسسسسساعدةحمددة 

السسسسسسسسس وو الوطين. وتقي  بع  على امل كامالا   إىل الدعخ ل شسسسسسسسسسغيل النظام امل عدد األطراف تشسسسسسسسسسغيالا 
رد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة األطراف امل عاقدة املزيد من األنشسسسسسسسسسسسسسس ة   املزرعة لصسسسسسسسسسسسسسسون املوا

، إ سسسافةا إىل تداب  حلماية املعارف ال قليدية امل صسسسلة بصسسسون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وإدارهتا
 .واس خدامها املال دام
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  3املرفق 

 

 2022**/مشروع القرار 
 االمتثال

 

 

 إن اجلهاز الرائسي،
إىل  تيالسسس  تقدمي املالسسساعدة،  السسسب االق ايسسساء،أو /إسسسسداء املشسسسورة و" نة االم  ا  هي  وظائذ إ دو جن إذ يذّكر

 "؛بشأن املالائل امل علقة ابالم  ا ، بغية مالاعدتة على االم  ا  الل زاماتة مبوجب املعاهدة الدولية ،أي طرف م عاقد
ا جن للجنة االم  ا   وإذ يذّكر خال  معا ة البياانت واألسسساللة امل علقة ب نفيذ  "تعزيز االم  ا  من  والية ت م ل أيايسسا

 االل زامات مبوجب املعاهدة الدولية"؛
من أهداف ال نمية املالسسسسسسسسسسسسسس دامة، وغ ها من  17و 15و 2مبالسسسسسسسسسسسسسسامهة املعاهدة الدولية   حتقيق األهداف  وإذ يذّكر

 األهداف واألطر العاملية؛
 وصسسسسسسسسسسسيات خم لذ األطراف امل عاقدة ابلنالسسسسسسسسسسسبة إىل بناء القدرات والدعخ الالزم، على  و ما يرد   القرار ب وإذ يذّكر

  ؛7/2019
ارات امل ا ة ل نمية القدرات   ما خيص رصسسسسسسد تنفيذ املعاهدة الدولية ورفع ال قارير بشسسسسسسأهنا يعلى اع يؤكد جمددًاوإذ 

 ؛ 7/2019لدجمها   أنش ة وبرامج مال قبلية   القرار 

 الرصد ورفع التقارير

 ؛ نة االم  ا ، بعنوان تقرير IT/GB- 9/22/14 نة االم  ا  على ال حليل الوارد   الوثيقة  يشكر (أ)
من إجراءات االم  ا    موعدها،  اابلقالسسسسسخ خامالسسسسسا    تقاريرها عمالا ماألطراف امل عاقدة اليت قدّ يشكككككر و  (ب)

 ذلك املوعد؛   تقاريرها أو  ّدث ها بعدموتلك اليت قدّ 
مجيع األطراف امل عاقدة، مبا   ذلك منظمات ال رف امل عاقد، ملواصسسسسسسسسسسسسسسلة تقدمي تقاريرها وحتدي ها،  يدعوو (ج)

األطراف امل عاقدة اليت   تقخ بذلك بعد على تقدمي  حيثّ من إجراءات االم  ا ، و اابلقالسسسسسسسخ خامالسسسسسسسا  عمالا 
 ؛ 2023أك وبر/تشرين األو   1ال قارير ال انية حبلو  وجوب تقدمي على  يؤكد جمددًاوتقاريرها، 

 من األمني توجية رسسسسسسسسسسسسائل تذك  من ظمة إىل األطراف امل عاقدة ل قدمي و/أو حتدي  تقاريرها عمالا  ويطلب (د)
 من إجراءات االم  ا ، وتوف  الدعخ هلا،  الب االق اياء؛ اابلقالخ خامالا 
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واصسسسسسسل مع األطراف امل عاقدة، كّل   إقليمة، لل وعية وتوف  املعلومات أعايسسسسسساء  نة االم  ا  إىل ال  ويدعو (ه)
 اوالدعخ   املالسسسائل امل صسسسلة ابالم  ا ، وخباصسسسة   ما ي علق ابل زامات تقدمي ال قارير مبوجب القالسسسخ خامالسسسا 

 الصلة الذي وافق علية ا هاز الرائسي؛  يالزمين ذ اإلطارمن إجراءات االم  ا ، و 
من األطراف امل عاقدة إلظهار  اامل شسسسسسسسسسسسرات اليت تعيد اسسسسسسسسسسسس خدام البياانت املقّدمة سسسسسسسسسسسسابقا  و سسسسسسسسسسسعب ويرّحب (و)

، وحتقيق املقاصسسسسسسسسسسسسسسسد العامليةمالسسسسسسسسسسسسسسامه ها، من خال  املعاهدة الدولية، من أجل تنفيذ خ ة وأطر ال نمية 
 واألهداف ذات الصلة؛

 القدرات تنميةالدعم و 

رفع على الوفاء بواجباهتا بشأن ملك ب مالاعدة من أجل مالاعدة األطراف امل عاقدة ني إبنشاء األميرّحب  (ز)
 ؛بشكل من ظخال قارير  اإللكيوين لرفعنظام الحتدي   نيمن األم ويطلبال قارير 

ية تدريبية ب وفّر املوارد، تنظيخ  لقات عمل تدريبية، ودورات  امن األمني، رهنا ويطلب  ( ) ودورات افيا سسسسسسسسسسسسسس
اسس خدام موارد م عددة الوسسائط، وتوزيع تشسجيع بشسأن رفع ال قارير من خال  ندوات إلكيونية؛ و  إعالمية

 ، على جهسسات االتصسسسسسسسسسسسسسسسا  الوطنيسسة  و  كيفيسسة إعسسداد تقسساريرهسساعسسدّدةمسسذكرة معلومسسات حمسسّدثسسة، بلغسسات م 
 ؛وتقدميها

وكذلك أوجة  زر مع  ،أخرو من األمني حتديد وإقامة شسسسسسسسراكاتل مع منظمات وشسسسسسسسبكات إقليميةويطلب  ( )
ل وعية ودعخ األطراف امل عاقدة   ال زاماهتا  هة رفع غر  االق رية، ل ها  املنظمة ومكاتبو دات أخرو 

 ال قارير واالم  ا ؛
 2022جن اهلدف اإلمجايل السسسسسسسسسسسياتيجية تنمية القدرات اليت مّت  املصسسسسسسسسسسادقة عليها   القرار **/ ويرّحب] (ي)

 ي م ل   تعزيز تنفيذ املعاهدة الدولية[؛
 ترفعهاتنمية القدرات   تقاريرها املالسسسسسس قبلية اليت  اسسسسسسسياتيجيةمن  نة االم  ا  إدراج تقييخ ل نفيذ  ويطلب] ( )

 إىل ا هاز الرائسي[؛
د املسساليسسة األطراف امل عسساقسسدة وجهسسات مسساحنسسة أخرو على البحسس    إمكسسانيسسة توف  السسدعخ واملوار  ويشكككككككككككّجع] ( )

 ألنش ة تنمية القدرات ابع بارها وسيلة هامة وفعالة ل عزيز تنفيذ املعاهدة الدولية[.

 يف املستقبل االستعراض مبوجب والية جلنة االمتثال وعملها عمليات 
 جن معظخ ال قارير وردت   وق  م أخر   فية الالن ني، اإذ حييط علمً 

من  نة  ويطلبأتجيل اسسسسسسسسسسس عرا  فعالية إجراءات االم  ا  إىل الدورة العاشسسسسسسسسسسرة للجهاز الرائسسسسسسسسسسسي، يقرّر  (م)
 إلجراءللجهاز الرائسسسسسسسسسسسسسسسي  كمن لقاالم  ا ، مبدخالتل من األطراف امل عاقدة، إعداد تقييخ وتوصسسسسسسسسسسسسسسيات  

 االس عرا ؛
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اسسسسسساتية وإدارية ملالسسسسساعدة األطراف  نة االم  ا  إىل البح    إمكانية و سسسسسع خياراتل قانونية وسسسسسسي ويدعو (ن)
من األمني القيام جي عمل  ويطلبت ابق تشسسسسسسسسسسسسسسريعاهتا الوطنية مع املعاهدة الدولية امل عاقدة    سسسسسسسسسسسسسسمان 

 ؛تنظر فية  نة االم  ا كي حتاي ي  روري ل
األطراف امل عاقدة على ان هاز الفرص اليت ت يحها وظائذ  نة االم  ا ، مبا   ذلك من خال   ويشككككككككككّجع ( )

 رفع بياانت وأساللة ت علق ب نفيذ املعاهدة الدولية إىل اللجنة، بواس ة األمني.
 

 مسائل أخرى

امل مترات اإلقليميسسسة و  ملعسسساهسسدة السسدوليسسسة   ا السسذي ت ديسسة تعزيز السسدور اهلسسام إىلاألطراف امل عسسساقسسدة  يككدعو (ع)
 اج ماعات أخرو للمنظمة؛

، ورمبا لديها الوطنية جبهات االتصسسسسسسسسسا األطراف امل عاقدة إىل توف  أو حتدي  تفاصسسسسسسسسسيل االتصسسسسسسسسسا  ويدعو  (ف)
 ترشيح مال و  مناوب عن رفع ال قارير؛

 هبذا القرار. املرفقمن إجراءات االم  ا ، كما ترد    4-اللقالخ اثل ا  اأعاياء  نة االم  ا  وفقا  وينتخب (ص)
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 4املرفق 

 أعضاء جلنة االمتثال*

 امللحظات العضو اإلقليم

 أفريقيا

  Angeline MUNZARA (2014)السيدة 
أن ين خب ا هاز  ، من املقرر2021شاغر   هناية عام 

  اجديدا  االرائسي   دورتة ال اسعة عايوا 

 Koffi KOMBATE (2016) السيد

 
 ال إجراء م لوب من ا هاز الرائسي   دورتة ال اسعة

 آسيا 

 Anil Kumar ACHARYA (2018)السيد 
ا هاز الرائسي   دورتة ال اسعة ان خابة  ميكن أن يعيد

 لوالية اثنية

 Koukham VILAYHEUNGالسيد 
(2020) 

 ال إجراء م لوب من ا هاز الرائسي   دورتة ال اسعة

 أورواب

 ال إجراء م لوب من ا هاز الرائسي   دورتة ال اسعة Susanna PAAKKOLA (2016)السيدة 

 Kim VAN SEETERS (2018)السيدة 

 

ا هاز الرائسي   دورتة ال اسعة ان خاهبا  ميكن أن يعيد
 لوالية اثنية

أمريكا اللتينية والبحر 
  الكارييب

 Mahendra PERSAUD (2018)السيد 

 

ا هاز الرائسي   دورتة ال اسعة ان خابة  ميكن أن يعيد
  لوالية اثنية

 Mónica MARTÍNEZ (2020)السيدة 

 
 ال إجراء م لوب من ا هاز الرائسي   دورتة ال اسعة

  الشرق األدىن

 (2020)السيدة هنية األتريب 

 
 ال إجراء م لوب من ا هاز الرائسي   دورتة ال اسعة

 Javad MOZAFARI (2020)السيد 

 
 ال إجراء م لوب من ا هاز الرائسي   دورتة ال اسعة

  أمريكا الشمالية

 Neha Sheth LUGO (2018)السيدة 

 

ال اسعة ان خابة  ا هاز الرائسي   دورتة ميكن أن يعيد
  لوالية اثنية

 Indra THIND (2018)السيدة 

 

ال اسعة ان خابة ا هاز الرائسي   دورتة  ميكن أن يعيد
 لوالية اثنية

  جنوب غرب احمليط اهلادئ

 Birte NASS-KOMOLONGالسيدة 
(2020) 

 ال إجراء م لوب من ا هاز الرائسي   دورتة ال اسعة

 ال إجراء م لوب من ا هاز الرائسي   دورتة ال اسعة Michael RYAN (2020)السيد 

ين خب ا هاز الرائسسسسسسي األعايسسسسساء ملدة  ،لالئحة الداخلية للجنة االم  ا  ابداية الوالية األوىل للعايسسسسسو. ووفقا إىل بني هاللني  ةالوارد الالسسسسسنةشسسسسس  ت* 
  .يناير/كانون ال اين من الالسسسسسسسسسسسسسسسنة األوىل من الفية املالية للمعاهدة الدولية بعد ان خاهبخ 1أربع سسسسسسسسسسسسسسسسنوات، وتكون هذ  املدة مدة كاملة، تبدأ   

 من املادة ال ال ة(. 4اء ألك ر من والي ني م  الي ني )الفقرة وال جيوز ان خاب األعاي


