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 ميكن االطالع على واثئق منظمة األغذية والزراعة واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على: 
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 جدول األعمال املؤقتمن  1.9البند 

 الدورة التاسعة للجهاز الرائسي

 2022سبتمرب/ أيلول  24 -19، اهلندنيو دهلي، 

 تقرير عن تنفيذ النظام املتعدد األطراف وأداء مهامه 

  

 ملخص تنفيذي

تُقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن التطورات يف تنفيذ النظام املتعدد األطراف وأداء مهامه لتيسري احلصول على املوارد 
وتقاسم منافعها منذ الدورة الثامنة للجهاز الرائسي. وهي حتتوي على حتديثات بشأن املواد املتاحة يف النظام املتعدد 

مني، وحتليالً لعمليات نقل املوارد الوراثية داخل النظام املتعدد األطراف. وعلى األطراف، كما مت اإلبالغ عنها إىل األ
الرغم من القيود اليت فرضتها جائحة فريوس كوروان على أنشطة التدريب وبناء القدرات، ُتشري الوثيقة أيًضا إىل بعض 

جهات قة الضوء أيضاً على التعاون مع أوجه التقدم يف استحداث مواد جديدة يف جمايل التدريب والدعم. وُتسلط الوثي
االتصال الوطنية واملنظمات الشريكة يف إعداد التقارير والتحليالت، ويف تقدمي الدعم لتنفيذ النظام املتعدد األطراف على 

 املستويني اإلقليمي والوطين. 

 التوجيهات املطلوبة

اجلهاز الرائسي مدعو إىل اإلحاطة علما هبذا التقرير بشأن تنفيذ النظام املتعدد األطراف وعملياته، وتقدمي التوجيه ملواصلة 
 .3امللحق تنفيذ النظام املتعدد األطراف، مع مراعاة عناصر القرار على النحو الوارد يف 
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 مقدمةأواًل. 

النظام املتعدد األطراف وأداء مهامه لتيسري احلصول على املوارد وتقاسم تُقدم هذه الوثيقة تقارير عن تنفيذ  .1
، ما مل يذكر خالف ذلك. وهي 2022إىل يونيو/حزيران  2019منافعها )النظام املتعدد األطراف( من أغسطس/آب 

ملستخدمني يف االتفاق توفر معلومات عن املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف وعن أنشطة الدعم اجلارية ملساعدة ا
 املوحد لنقل املواد والتزامات اإلبالغ ذات الصلة هبا.

يف دورته الثامنة، قرَّر اجلهاز الرائسي أتجيل العديد من املراجعات والتقييمات املتوقعة يف إطار النظام املتعدد  .2
الوثيقة على بعض املعلومات األولية اليت مت األطراف وطلب من األمانة إعداد تقرير لينظر فيه اجلهاز الرائسي. حتتوي هذه 

 تلقيها استجابة لدعوة التقدمي اليت وجهها األمني.

من املعاهدة الدولية وبشأن التدابري  4-11إن التقارير الصادرة بشأن االستعراضات والتقييمات مبوجب املادة  .3
لنظام املتعدد األطراف، والتقرير بشأن املمكنة لتشجيع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني على إدراج مواد يف ا

( من املعاهدة الدولية بشأن معدالت الدفع واملدفوعات اإللزامية واردة يف الوثيقة، 2)د 2.13االستعراضات يف املادة 
IT/GB-9/22/9.1.2 ، تقرير عن التدابري املمكنة لتشجيع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني على تضمني املواد يف النظام

 1.ملتعدد األطراف واملراجعات والتقييمات األخرى يف إطار النظام املتعدد األطرافا

يلخص التقرير أيًضا العناصر الرئيسية للتقرير عن وضع تنفيذ مبادئ منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث  .4
 لبحوث الزراعية الدولّية.الزراعية الدولّية بشأن إدارة األصول الفكرية اليت وضعتها منظومة اجلماعة االستشارية ل

يتم النظر يف القضااي املتعلقة ابملشاورات غري الرمسية بشأن تعزيز النظام املتعدد األطراف بشكل منفصل، يف  .5
 2من جدول األعمال. 2.9إطار البند 

املوحدة  منذ انعقاد الدورة الثامنة للجهاز الرائسي، واصلت األمانة تنفيذ مهامها بناًء على املشورة والتوصيات .6
احلالية بشأن النظام املتعدد األطراف اليت قدمها اجلهاز الرائسي إىل أصحاب املصلحة، وذلك من أجل تسهيل عملية 
تقدمي التقارير مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد من قبل األطراف املتعاقدة واملستخدمني اآلخرين من خالل الوسائل 

 اإللكرتونية.

وير وإاتحة إحصاءات إمجالية عرب اإلنرتنت حول نقل املواد، فضالً عن إدارة أداء مهام كما واصلت األمانة تط .7
، حملة عامة عن االجتاهات ، حتليل تدفق املوارد الوراثية يف إطار النظام املتعدد األطرافخمزن البياانت. يُقدم القسم اخلامس

على بعض جمموعات البياانت الرئيسية  1امللحق ة، بينما حيتوي احلالية يف توزيع املواد الوراثية النباتية لألغذية والزراع
بياانت عن مواد النظام املتعدد األطراف اليت توفرها  2امللحق اإلضافية والبياانت املصنفة على املستوى اإلقليمي. ويعرض 

 اجملموعات الوطنية واملنظمات الدولية. 

                                                      
1 9/22/9.1.2-IT/GB 
 نتائج عمل الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص املعين بتعزيز أداء النظام املتعدد األطراف. ،Rev.1-IT/GB 8/19/8.2راجع الوثيقة  2
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تنفيذ النظام املتعدد األطراف وأداء مهامه. كما جيمع املشروع عناصر الختاذ قرار حمتمل بشأن  3امللحق وترد يف  .8
 من جدول األعمال.  1.9عناصر مشروع القرار األخرى املقرتحة يف الواثئق املدرجة حتت البند 

 توافر املواد يف النظام املتعدد األطرافاثنياً. 

عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  يف كل دورة، دعا اجلهاز الرائسي األطراف املتعاقدة إىل تقدمي تقرير .9
من املعاهدة  2.11اليت ختضع إلدارهتا ومراقبتها، ويف اجملال العام، تلك املوجودة يف النظام املتعدد األطراف، وفًقا للمادة 

 2/2019.3الدولية. وُيكرر اجلهاز الرائسي الدعوة يف دورته التاسعة مبوجب القرار 

، أصدر األمني بياانً يدعو األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني 2021نوفمرب/تشرين الثاين يف شهر  .10
 4إىل تبادل املعلومات احملدثة خبصوص املوارد الوراثية املوجودة لديهم، واملتاحة يف النظام املتعدد األطراف.

ب املواد اآلخرين إىل استخدام معرفات ويف اجللسة نفسها، دعا اجلهاز الرائسي األطراف املتعاقدة وأصحا .11
 الكياانت الرقمية لنظام املعلومات العاملي، على أساس طوعي، لتحديد املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف.

 ، ُتستمد البياانت املستخدمة يف التحليل من املصادر التالية:2022-2019ابلنسبة لفرتة التقرير احلالية  .12

وجهة إىل األمني؛البياانت واملراس –
ُ
 الت امل

 الكتالوجات اإللكرتونية وقواعد البياانت وأنظمة املعلومات للمؤسسات الشريكة؛ –
 املواد املنقولة مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد كما وردت يف التقارير الوطنية.  –

املواد املتاحة يف النظام املتعدد بشأن  2022يتم نشر البياانت واملراسالت اليت تلقاها األمني حىت يونيو/حزيران  .13
  5األطراف عرب اإلنرتنت:

أخطرت وزارة الزراعة والطبيعة وجودة األغذية يف هولندا األمني بتوافر ثالث جمموعات يف النظام املتعدد  –
 (؛15/10/2020)عينة مدخلة  15218األطراف مع ما يصل إىل 

والسياحة يف النمسا عن اجملموعات املتاحة اليت تضم أكثر من أبلغت الوزارة االحتادية للزراعة واألقاليم  –
مادة حتتفظ هبا بنوك اجلينات النمساوية واملدرجة يف موقعها على اإلنرتنت  11433

 6(؛03/06/2022)

                                                      
 www.fao.org/3/nb779en/nb779en.pdf، 2/2019القرار  3
4 MLS –014 -NCP GB9 ,www.fao.org/3/cb7572en/cb7572en.pdf 
  system/collections/en-multilateral-work/the-of-treaty/areas-www.fao.org/plantراجع 5
 www.genbank.atراجع  6

https://www.fao.org/3/nb779en/nb779en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7572en/cb7572en.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/the-multilateral-system/collections/en/
http://www.genbank.at/
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مادة جديدة من  75أرسلت احلديقة النباتية الوطنية يف بلجيكا ثالث مراسالت سنوية، ُمعِلنة إدراج  –
عيِّنة ُمدخلة  174املوجودة يف فلريمال، مما رفع العدد اإلمجايل للمواد املتاحة إىل جمموعة التفاح 

 7(؛15/12/2021)

 الصعوابت اليت تواجهها األطراف املتعاقدةأ. 

استجابة لطلب الدورة الثامنة للجهاز الرائسي، أصدر األمني بياانً يدعو األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة  .14
مات بشأن أداء مهام النظام املتعدد األطراف، مبا يف ذلك الصعوابت اليت متت مواجهتها أو احتياجات إىل تبادل املعلو 

بناء القدرات لوضع املواد يف النظام املتعدد األطراف. غري أن عدد الردود اليت مت تلقيها ال يوفر أساًسا اثبًتا إلجراء حتليل 
 8قضااي اليت مت طرحها.منهجي جلميع املشكالت. فيما يلي ملخص لبعض ال

بشكل عام، أفاد املستجيبون أبن نقص املوارد الوراثية كان العائق الرئيسي إلخطار األمني أبن املوارد الوراثية  .15
النباتية لألغذية والزراعة كانت متاحة يف النظام املتعدد األطراف. كما أبلغت بعض البلدان عن وجود تراكم كبري يف 

حتتاج إىل التجديد واملضاعفة بسبب القيود اليت تفرضها امليزانية. وأشار بعض املستجيبني إىل أن عمليات االنضمام اليت 
مؤسستهم استفادت من التمويل األجنيب واملشاريع الداعمة للتجديد. وأبلغ بعض املستجيبني عن قيود تتعلق بتقييد 

ابإلضافة إىل ذلك، أفاد بعض القيمني بصعوابت  وصول املوظفني إىل احلقول واملختربات أثناء جائحة فريوس كوروان.
 أثناء عمليات اإلغالق الكامل. يف اجلسم احلي تقنية تتعلق بظروف الصيانة

أشارت بعض األطراف املتعاقدة إىل احلاجة إىل التدريب وبناء القدرات على املستوى الوطين لإلبالغ عن املواد  .16
  وتوزيعها الفعلي.املتاحة يف إطار النظام املتعدد األطراف 

وبينما أفادت بعض األطراف املتعاقدة أن اإلجراءات القانونية واإلدارية الداخلية ال تزال متثل عبًئا، أفاد البعض  .17
اآلخر أهنم قاموا مبراجعة وتبسيط عملية التبادل للمواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف، مما قلَّل من عملية الشحن 

  يع.أبكملها لعدة أساب

أفادت بعض األطراف املتعاقدة أهنا كانت تقوم تدرجيياً بتعيني معرفات الكياانت الرقمية للمواد املوجودة يف  .18
جمموعاهتا لإلشارة إىل توفر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطراف، مع إعطاء األولوية للمواد 

  بلد، واليت تتميز خبصائص جيدة.الفريدة اليت مت مجعها يف ال

أفاد بعض املستجيبني أن املشكالت املتعلقة بتوافر وتشغيل مرافق احلجر الصحي تشكل قيًدا كبريًا على توزيع  .19
املواد. ويف الوقت نفسه، أفادت بعض الدول األخرى إبحراز تقدم يف التعاون بني خمتلف اإلدارات احلكومية املشارِكة يف 

الصحي، يف إنشاء مرافق عمرانية جديدة وأنظمة معلومات إلكرتونية جديدة لتبادل شهادات احلجر تصاريح احلجر 

                                                      
  www.boomgaardenstichting.beتتوفر معلومات إضافية عن اجملموعة على موقع: 7
8 014 MLS-NCP GB9–  علىالتوافر/التحويالت، متاح 

 www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c /1454844/ 

http://www.boomgaardenstichting.be/
https://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1454844/
https://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1454844/
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وقد مت توضيح القضااي احملدَّدة اليت أاثرها األشخاص الطبيعيون واالعتباريون والتدابري املمكنة لتشجيعهم على  الصحي.
 Rev9/2-IT/GB.9 12/9.1.2تضمني مواد يف النظام املتعدد األطراف يف الوثيقة 

 مصادر البياانت .ب

قدَّم معظم أصحاب املواد املذكورين أعاله أيًضا معلومات ُمفصَّلة عن املواد يف النظام متعدد األطراف من خالل  .20
أو من خالل النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية  Genesysنظام املعلومات العاملي أو نظام 

 النباتية.

ميكن العثور على أرقام وتفاصيل إضافية عن املواد اليت حتتفظ هبا منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية  .21
 IT/GB.10-9/22/16.4.2 يف الوثيقة 15الدولّية واملنظمات األخرى اليت وقَّعت اتفاقيات املادة 

 1103814، أبلغ أصحاب املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عن توفر 2022يوليو/متوز  20اعتبارًا من  .22
يف املائة من املواد ذات  89يف النظام املتعدد األطراف من خالل نظام املعلومات العاملي. ويف اجملموع، فإن  عينة مدخلة

 .1نظام املعلومات العاملي هي مواد متاحة يف النظام املتعدد األطراف، كما هو ُموضَّح يف الشكل السجالت املنشورة يف 

سجل مع معرفات  16ابلنسبة لـ  .23
ُ
ابملائة من هذه املواد، يوفر ُمعرف الوضع فيما يتعلق ابلنظام املتعدد األطراف امل

سبب إاتحة املادة يف النظام املتعدد األطراف.  2 الكياانت الرقمية معلومات إضافية عن أصل املادة. يُوضح الشكل
وعلى الرغم من أن الرقم ال مُيثِّل حىت اآلن جمموعة البياانت أبكملها، إال أنه يُظهر القدرة على احلصول على معلومات 

 11إضافية دون أي عبء إبالغ إضايف على أصحاب املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 45000ذلك، تنشر بوابة نظام املعلومات العاملي معلومات على مستوى االنضمام ألكثر من  ابإلضافة إىل .24
من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املتوفرة يف النظام املتعدد األطراف من قبل خمتلف الشركاء يف صندوق تقاسم 

ارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت متت دراستها. املنافع ومشاريع أخرى. ولكل مشروع، تعرض البوابة قائمة املو 
وميكن للمستخدمني حتديد رمز املشروع لالنتقال إىل صفحة التفاصيل اخلاصة ابملشروع أو رقم املوارد الوراثية النباتية 

 يتم تسجيل التقرير،د هذا لألغذية والزراعة لالطالع على قائمة ُمفصلة مبعرفات الكياانت الرقمية املقابلة. يف وقت إعدا
 املشاريع مواد إضافية يف إطار الدورة الرابعة ملشروع صندوق تقاسم املنافع، بدعم من مكتب املساعدة.

 

 النظام املتعدد األطراف.من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املتوفرة يف  1 103 814نشر نظام املعلومات العاملي معلومات على مستوى االنضمام لـ . 1الشكل 

                                                      
  www.fao.org/3/ni826en/ni826en.pdfمتوفرة على موقع:  9

  www.fao.org/3/ni851en/ni851en.pdfمتوفرة على موقع:10
اف للحصول ، "الوضع فيما يتعلق ابلنظام املتعدد األطراف": وضع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فيما يتعلق ابلنظام املتعدد األطر DOI R07يتم إنشاء اإلحصائيات ابستخدام ُمعرف  11

  bt113e.pdf-www.fao.org/3/aعلى املوارد وتقاسم منافعها. راجع 

https://www.fao.org/3/ni826en/ni826en.pdf
http://www.fao.org/3/ni851en/ni851en.pdf
http://www.fao.org/3/a-bt113e.pdf
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 2022يوليو/ متوز  20بوابة نظام املعلومات العاملي اعتباًرا من  املصدر:

 16التوافر لـ معلومات إضافية عن أصل وضع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فيما يتعلق ابلنظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، يتم عرض . 2الشكل 
 ابملائة من السجالت املنشورة من خالل بوابة نظام املعلومات العاملي.

 
 2022يوليو/ متوز  20بوابة نظام املعلومات العاملي اعتباًرا من  املصدر:

 حتليل البياانت .ج

بناًء على حتليل املعلومات الواردة يف قواعد البياانت وأنظمة املعلومات املختلفة، وتبادل املراسالت مع األمني،  .25
والتقارير الوطنية عن التنفيذ ومصادر املعلومات األخرى، قام األمني بتحديث قائمة املواد املتاحة يف النظام املتعدد 

 .2امللحق الستشارية للبحوث الزراعية الدولّية، على النحو الوارد يف األطراف لكل بلد ومركز منظومة اجلماعة ا

نظرًا لتشتت مصادر البياانت، تعاونت األمانة مع شركاء خمتلفني ومجعت جمموعات بياانت من نظام املعلومات  .26
ج األورويب للبحـث على اإلنرتنـت العاملي، والنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية، والكتالو 

91,775, 7%

908,888, 73%

194,926, 16%

47,583, 4%

المتعددبالنظاميتعلقفيماالوضعحسباألطرافالمتعددالنظامفيالتوفر

األطراف

Not available

Available

Available with MLS

Status

Not specified

11%

57%

30%

Voluntary ،1% MLS ancestry ،1%

التوافرأصلـاألطرافالمتعددبالنظاميتعلقفيماالوضع

 Annex 1 crop

 Art. 15 collection

 SMTA transfer

 Voluntary

 MLS ancestry
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، فضاًل عن تبادل املراسالت املباشرة مع األمني، وذلك من أجل إعداد Genesysعن املوارد الوراثيـة النبـاتيـة و نظام 
 .2تقرير عن توافر األصول الوراثية يف النظام املتعدد األطراف الوارد يف امللحق 

٪ يف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت توفرها 5زايدة بنسبة  2امللحق يُظهر حتليل البياانت الواردة يف  .27
 مادة. 1 482 503، مع توافر 2019األطراف املتعاقدة يف النظام املتعدد األطراف مقارنة ابلتقرير املقدم يف عام 

حوث الزراعية الدولّية واملواد اليت مع األخذ يف االعتبار اجملموعات الدولية ملنظومة اجلماعة االستشارية للب .28
 549، ارتفع إمجايل كمية املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف إىل 15أاتحتها املؤسسات اليت وقعت اتفاقات املادة 

توزيع املواد املتاحة  3. يُوضح الشكل 2019يف املائة مقارنة بتقرير عام  2.5، وهو ما ميثل زايدة بنسبة 2 343
 .طين/ دويل(الفئة ذات الصلة من حامل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )و  حسب

 بة بني احليازات الوطنية والدولية.تتوفر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، واليت توضح النس. 3الشكل 

 
 .2022مصادر خمتلفة، أمانة املعاهدة الدولية. يوليو/ متوز املصدر: 

 دعم مستخدمي النظام املتعدد األطرافاثلثاً. 

، استمر املستخدمون يف تلقي املساعدة من خالل مكتب املساعدة التابع للنظام 2022-2019خالل الفرتة  .29
ؤمترات عرب الفيديو، وجلسات التدريب عرب اإلنرتنت، املتعدد األطراف، وذلك عن طريق الربيد اإللكرتوين وعقد امل

والندوات عرب اإلنرتنت اليت مت تنظيمها ابلتعاون مع وحدات أخرى يف منظمة األغذية والزراعة، وابلشراكة مع املنظمات 
 األخرى.

تنظيمها عن بُعد ولقد ساعدت الندوات اإلقليمية عرب اإلنرتنت خبصوص تنفيذ النظام املتعدد األطراف، اليت مت  .30
ففي سياق  12بسبب جائحة فريوس كوروان، على زايدة الدعم بشأن استخدام االتفاق املوحد لنقل املواد واإلبالغ.

، أشارت األمانة إىل أنه بسبب حدوث تغيريات على مستوى املوظفني يف العديد من 2022الندوات عرب اإلنرتنت لعام 
                                                      

 .2022مايو/أاير  11و  10و  5أربع ندوات عرب اإلنرتنت يف مت تنظيم 12

63%

34%

3%

المواردحامليمجموعاتتوفرهاالتياألطرافالمتعددالنظامفيالموجودةالمواد

والزراعةلألغذيةالنباتيةالوراثية

National Collections

CGIAR Centres + World

Vegetable Center

Others
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ُمستمر للمعرفة املرتاكمة خبصوص أداء مهام النظام املتعدد األطراف واحملافظة  املنظمات الوطنية، يتعني إجراء حتديث
 عليها. 

يف دورته الثامنة، طلب اجلهاز الرائسي من األمني استكمال الوحدة التعليمية اخلاصة ابلنظام املتعدد األطراف.  .31
هات النظر القانونية واخللفية التارخيية اليت تُقدم الوحدة حملة عامة عن وج 2022.13ولقد مت نشر الوحدة يف فرباير/شباط 

درجة يف امللحق األول. كما ُتوضح املفاهيم األساسية 
ُ
أدَّت إىل استحداث النظام املتعدد األطراف وقائمة احملاصيل امل

ة ملنظمة األغذية والزراعة واملواد الواردة يف القسم الرابع من املعاهدة الدولية. وقد موَّلت اآللية املرنة املتعددة الشركاء التابع
 بسخاء استكمال هذه الوحدة.

لتحقني اجلُدد ابلنظام املتعدد  .32
ُ
يستهدف أول درسني من الوحدة جمموعة واسعة من املتعلمني، وخاصة امل

ص األطراف. وحيتوي الدرسان الثالث والرابع على عناصر عملية تتعلق أبداء املهام اليومية وقد تعود ابلفائدة على األشخا
الذين يتبادلون املواد أو ُيشاركون يف التخطيط للنظام املتعدد األطراف وتنفيذه على املستوى الوطين. بينما توفِّر مجيع 

الدروس قائمة شاملة حتتوي على املوارد واملراجع ملزيد من القراءة والتعلُّم. وقد ُصممت الوحدة للمسامهة يف دعم تنفيذ 
 ، عند اعتماده.2020طار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام املعاهدة الدولية، وكذلك اإل

، رحَّب املشاركون ابلوحدة التعليمية. ويف الوقت 2022خالل انعقاد الندوات عرب اإلنرتنت يف مايو/أاير  .33
نفسه، قدموا ثالثة اقرتاحات إىل األمانة: ترمجتها إىل لغات أخرى لتسهيل تطبيقها، وحتويل الُكتيب إىل دورة تدريبية 

وطنية بشأن تنفيذ النظام املتعدد األطراف. ويف هذا السياق، اقرتحت تفاعلية قصرية، والتوثيق اإلضايف وجتميع اخلربات ال
االتصال الوطنية للمعاهدة الدولية واملشاركون اآلخرون تنظيم حلقات عمل إقليمية لتسهيل تبادل اآلراء واخلربات جهات 

 واملبادرات املرتبطة بتنفيذ النظام املتعدد األطراف.

ب األسئلة املتداولة حول النظام املتعدد األطراف واالتفاق املوحد لنقل املواد نشرت األمانة قسماً جديداً يف اب .34
تستند هذه األسئلة بشكل أساسي إىل اآلراء واملشورة  14عرب اإلنرتنت، وذلك جبميع اللغات الرمسية للمعاهدة الدولية.

  املواد والنظام املتعدد األطراف. اللجنة الفنية االستشارية املخصصة املعنية ابالتفاق املوحد لنقلاليت قدمتها 

استعرضت األمانة أيًضا مجيع املعلومات املتاحة خبصوص النظام املتعدد األطراف واالتفاق املوحد لنقل املواد  .35
خصص للنظام املتعدد األطراف يف 

ُ
على صفحات خمتلفة على اإلنرتنت، ونشرت قسًما جديًدا على موقع الويب امل

د أدى هذا القسم اجلديد إىل حتسني طريقة عرض املعلومات واملوارد. فقد متت ُمراجعة مجيع . وق2022يونيو/حزيران 
 النصوص اليت سبق نشرها، ومت حتديثها واستكماهلا حسب احلاجة. 

لن يكون دعم التنفيذ الوطين للنظام املتعدد األطراف أمراً ممكناً بدون الشبكة الواسعة من التعاون والشراكات  .36
 مت على مر السنني، سواء على املستوايت الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية.اليت أُقي

                                                      
 rd/en/c/cb7984enwww.fao.org/documents/caالوحدة الرابعة. روما، على  –. النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها 2021منظمة األغذية والزراعة  13
نفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدة الدولية، وطلب من األمانة إاتحة هذه يف دورته اخلامسة، أحاط اجلهاز الرائسي علما ابآلراء واملشورة اليت قدمتها اللجنة ابعتبارها إرشادات مفيدة لألطراف املتعاقدة يف ت 14

 موقع اإلنرتنت، حبيث ميكن جلميع املستخدمني االستفادة من التوجيهات.اآلراء واملشورة بسهولة، مبا يف ذلك من خالل 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7984en
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تتعاون األمانة أيًضا مع جمموعة واسعة من جمموعات البحث اليت حُتلِّل البياانت اليت تُقدمها األمانة من خالل  .37
ا. وقد تضمنت بعض أوجه التعاون أنظمة املعلومات املختلفة، مبا يف ذلك البياانت املتعلقة بتوافر املواد وعمليات نقله

خالل هذه الفرتة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ومنظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية إلعداد 
 دراسة أساسية تتضمن تلك اخلاصة مبخزن بياانت النظام املتعدد األطراف. 

 ان فريوس كورو  ائحةأتثري التدابري واالستجابة جل .أ

كان أتثري جائحة مرض فريوس كوروان على أداء مهام النظام املتعدد األطراف موضوع دراستني استقصائيتني  .38
أجرهتما األمانة، متبوعني بتشكيل جلنة دولية عرب اإلنرتنت مت تنظيمها بدعم من اململكة املغربية وابلتعاون مع الصندوق 

 15العاملي لتنوع احملاصيل.

، تلقت األمانة العديد من االتصاالت حول أتثري التدابري املتخذة استجابة لوابء 2020منذ بداية أبريل/نيسان  .39
مرض فريوس كوروان على عمل بنوك اجلينات، على سبيل املثال، إغالق املرافق بسبب اإلغالق واحلجر الصحي اجملتمعي 

والبنية التحتية امليدانية حلفظ املواد ونسخها. ونقلت االتصاالت  أو تعيني املوظفني األساسيني لضمان عمل غرف التربيد
أن األولية كانت للحفظ، بينما مت إيقاف التوزيع مؤقًتا يف بعض احلاالت. مُيكن العثور على مزيد من املعلومات التفصيلية 

وس كوروان على تنفيذ تقرير عن آاثر جائحة فري ، IT/GB-9/22/6.2حول آاثر جائحة فريوس كوروان يف الوثيقة، 
 16املعاهدة الدولية.

 2020على املستوى الدويل، أظهر التقرير السنوي ملنظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية لعام  .40
أيًضا كيف استلزم الوابء إعادة تعيني املوظفني يف معظم بنوك اجلينات والوحدات الصحية املوارد الوراثية، وخوَّل تنفيذ 

ض األنشطة عن بُعد. متثلت األولوية يف احلفاظ على اجملموعات يف ظروف آمنة، ولكن أيًضا يف دعم املوظفني داخل بع
دخلة. تضمَّنت بعض 

ُ
املختربات وغرف الفحص واحلقول من أجل تنفيذ العمليات اهلامة لتجنب فقدان العينات امل

دخلة ومعاجلة البذور من األنشطة اهلامة اليت مت اإلبالغ عنها مراقبة غرف الترب 
ُ
يد، والزراعة الفرعية املختربية  للعينات امل

احلصاد إىل غرفة التربيد. ولكن مع األسف، مت فقدان احملاصيل يف عدد قليل من احلاالت. وبشكل عام، استمرت معظم 
وقد تراجعت توزيعات املوارد الوراثية بنوك اجلينات يف االستجابة لطلبات املوارد الوراثية واختبارات الصحة النباتية كأولوية. 

ابملائة من الطلبات الواردة بعد رفع اإلغالق  90ابملائة مقارنة ابلعام العادي. ومع ذلك، متت تلبية أكثر من  50حبوايل 
 17الكامل. 

                                                      
 اُعلن عن الدراسة االستقصائية من خالل إشعار15

 www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c /1301123/ 
  www.fao.org/3/ni821en/ni821en.pdfمتوفرة على موقع:  16
www.genebanks.org/wp-ستشارية للبحوث الزراعية الدولّية متوفر على: ملنصة بنك اجلينات التابع ملنظمة منظومة اجلماعة اال 2020التقرير السنوي لعام  17

Report.pdf-Annual-Platform-Genebank-content/uploads/2021/06/2020  

https://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1301123/
https://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1301123/
https://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1301123/
https://www.fao.org/3/ni821en/ni821en.pdf
https://www.genebanks.org/wp-content/uploads/2021/06/2020-Genebank-Platform-Annual-Report.pdf
https://www.genebanks.org/wp-content/uploads/2021/06/2020-Genebank-Platform-Annual-Report.pdf
https://www.genebanks.org/wp-content/uploads/2021/06/2020-Genebank-Platform-Annual-Report.pdf
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 من املعاهدة الدولية 15املؤسسات اليت وقعت اتفاقات املادة  .ب

من املعاهدة الدولية فيما يتعلق ابلنظام املتعدد  15املادة ُوصفت أنشطة املؤسسات اليت وقعت اتفاقات  .41
تقارير املؤسسات اليت وقعت اتفاقات مع اجلهاز الرائسي مبوجب املادة ، IT/GB-9/16.4.2األطراف يف الوثيقة، 

توفر هذه التقارير معلومات قيِّمة عن إدارة اجملموعات، مبا يف ذلك توافر وتوزيع املوارد  18من املعاهدة الدولية. 15
 الوراثية.

عينة مدخلة تنتمي إىل  790حيتوي التقرير الذي أصدره املركز الدويل للزراعة املروية ابملياه املاحلة على ملخص لـ  .42
علومات عن اختبارات صالحية البذور اليت أجريت على ، وم2021-2020حمصواًل مت احلصول عليها خالل الفرتة  11

عينة مدخلة من مخسة حماصيل مهمة مُميزة  1500عينة مدخلة جُمددة، وحوايل  2300صنًفا، وأكثر من  1880
 650يشري التقرير أيًضا إىل و )أمارانث، ُدخن ايابين، لوبياء ذهبية، حشيشة احلب احلبشية وهجني القمح واجلاوَدار(. 

 19دولة حول العامل. 11حمصواًل خمتلًفا موزعة على  18بذرة من  عينة

يف جمموعة املركز الدويل للزراعة املروية  15452ابملائة من املواد البالغ عددها  95مت ختصيص ما يصل إىل  .43
 2022.20عام ابملياه املاحلة ملعرف الكيان الرقمي، وقد أبلغ املركز عن خططه إلكمال التخصيص الكامل حبلول هناية 

دخلة اليت  .44
ُ
يقدم تقرير منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية حتديثات بشأن عدد العينات امل

مادة  722525تشتمل على جمموعات املوارد الوراثية اليت حيتفظ هبا أحد عشر مركزًا داخل النظام املتعدد األطراف مع 
من تقرير منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية  1وفًقا للجدول ، 2021ديسمرب/كانون األول  31حىت 

، والنِّسب اإلقليمية هلذا التوزيع يف الشكل 2007عدد العينات اليت وزعها كل مركز منذ عام  2الدولّية. ويرد يف اجلدول 
 من الوثيقة نفسها. 2

دولّية بشأن إدارة األصول الفكرية ممارسة مراكز منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية ال .ج
 ذات الصلة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

قدم إىل منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية يف عام  .45
ُ
والتقرير عن  2017عقب الطلب األول امل

ة بشأن إدارة األصول الفكرية الذي قدمه نظام حالة تنفيذ مبادئ منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليّ 
 ، فإن اجلهاز الرائسي يف دورته الثامنة: 2019منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية يف عام 

                                                      
 . www.fao.org/3/ni851en/ni851en.pdfامة على مجيع التقارير اليت مت التوصل هبا، والواردة يف الوثيقة، على موقع تتوفر نظرة ع 18
 اإلمارات العربية املتحدة، أوزبكستان.وهي كما يلي: البحرين، بوتسواان، غامبيا، اهلند، ليبرياي، املغرب، موزمبيق، عمان، توغو،  19
 لعاملي وعلى املوقع:تتوفر قائمة مواد املركز الدويل للزراعة املروية ابملياه املاحلة اليت مت تعيني معرف الكيان الرقمي هلا يف بوابة نظام املعلومات ا20
 -my.sharepoint.com/:x:/g/personal/s_thushar_biosaline_org_ae/EZkvfJCh7vNNgA64Ed0j-biosaline

zWh5pg?e=OgggmS-KgBMaBb6fIUNaNDKWd  

https://www.fao.org/3/ni851en/ni851en.pdf
https://biosaline-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/s_thushar_biosaline_org_ae/EZkvfJCh7vNNgA64Ed0j-KgBMaBb6fIUNaNDKWd-zWh5pg?e=OgggmS
https://biosaline-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/s_thushar_biosaline_org_ae/EZkvfJCh7vNNgA64Ed0j-KgBMaBb6fIUNaNDKWd-zWh5pg?e=OgggmS
https://biosaline-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/s_thushar_biosaline_org_ae/EZkvfJCh7vNNgA64Ed0j-KgBMaBb6fIUNaNDKWd-zWh5pg?e=OgggmS
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دعا نظام منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليّة إىل مواصلة اإلبالغ عن تطبيق مبادئ منظومة "
الستشارية للبحوث الزراعية الدوليّة املعنية إبدارة األصول الفكرية للموارد الوراثية اليت تتم إدارهتا يف إطار اجلماعة ا

 21املعاهدة الدولية، أو أجزاء منها، أو املعلومات الناجتة عن استخدام هذه املوارد الوراثية."

عية الدولّية تقريرًا جديًدا إىل اجلهاز الرائسي واستجابة للدعوة، قدمت منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزرا .46
وضع تنفيذ مبادئ منظومة ، IT/GB-9/22/9.1/Inf.2. ويتوفر التقرير يف الوثيقة 2022يف يونيو/حزيران 

اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليّة بشأن إدارة األصول الفكرية: تقرير قدمته منظومة اجلماعة االستشارية 
الزراعية الدوليّة إىل الدورة التاسعة للجهاز الرائسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية للبحوث 

  22.والزراعة

يف تقريرها الذي قدمته إىل الدورة التاسعة، تشري منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية إىل نشر  .47
. وقد مت 2020و 2019ملنظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية لعامي  تقارير عن إدارة األصول الفكرية

 23وهو متوفر أيًضا على اإلنرتنت. 2022يف يوليو  2021االنتهاء من تقرير 

قدم إىل اجلهاز الرائسي إىل التقارير السنوية عن إدارة األصول الفكرية ملنظومة اجلماعة االستشاري .48
ُ
ة يشري التقرير امل

للبحوث الزراعية الدولّية واإلفصاحات العامة على املواقع اإللكرتونية ملراكز منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية 
الدولّية بشأن اتفاقيات احلصرية احملدودة و/أو اتفاقات االستخدام املقّيد اليت تعقدها، و/أو تطبيقات امللكية الفكرية اليت 

طراف اثلثة ابلقيام هبا، فيما يتعلق أبصوهلم الفكرية. ابإلضافة إىل ذلك، يستعرض التقرير أيًضا تقوم هبا، أو تسمح أل
حمتوى مبادئ األصول الفكرية اخلاصة مبنظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية، ابإلضافة إىل إعداد التقارير 

 طاق منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية.السنوية ودورة مراقبة االمتثال اليت مت تبنيها على ن

يشري إىل املوارد الوراثية اليت تتم إدارهتا يف إطار  2019نظرًا ألن الطلب الذي قدمه اجلهاز الرائسي يف عام  .49
م هذه املوارد الوراثية املعاهدة الدولية، يُوضح التقرير أن مجيع املوارد الوراثية النباتية أو املعلومات الناجتة عن استخدا

اخلاضعة التفاقيات االستخدام املقيَّد، أو اتفاقية احلصرية احملدودة أو تطبيق امللكية الفكرية كما ورد يف التقارير السنوية 
 عن إدارة األصول الفكرية ملنظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية، مت تطويرها، جزئًيا على األقل، من خالل

ملراكز، أو من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ااستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املودعة كأمانة لدى 
 اليت حصلت عليها املراكز مبوجب االتفاقيات املوحدة لنقل املواد.

قادت مراكز منظومة  2019و 2017مي يشري التقرير أيًضا إىل أن الطلبات اليت قدمها اجلهاز الرائسي يف عا .50
اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية ومنظمة النظام، بتوجيه من أعلى مستوى هليكل حوكمة منظومة اجلماعة 
االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية وبدعم من وحدة سياسات منصة بنك اجلينات، لتبادل املعلومات اإلضافية حول 

                                                      
 10، الفقرة  2/2019القرار 21
 www.fao.org/3/cc1205en/cc1205en.pdfمتوفرة على: 22
على  2021، وتقرير cgspace.cgiar.org/handle/10568/116131على  2020، وتقرير  cgspace.cgiar.org/handle/10568/110046متاح على  2019تقرير 23

cgspace.cgiar.org/handle/10568/120060  

http://www.fao.org/3/cc1205en/cc1205en.pdf
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/110046
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/116131
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/120060
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االتفاقيات احلصرية احملدودة واتفاقيات االستخدام املقيَّد وامللكية الفكرية يف التقارير السنوية ملنظومة  مجيع تطبيقات
 اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية إلدارة األصول الفكرية، ويف شكل إفصاحات مستقلة تنشرها املراكز. 

داخلي والتدريب يف زايدة الشفافية يف اتصاالت املراكز عند وكما هو موضح يف التقرير أيضاً، ساهم التوجيه ال .51
الدخول يف ترتيبات تقييدية. وعلى وجه اخلصوص، مت تعديل النموذج القياسي الذي تستخدمه املراكز لتقدمي تقرير إىل 

املركز لتطوير ليشمل أسئلة إضافية تتعلق مبا إذا كانت املوارد اجلينية اليت يستخدمها  2019منظمة النظام يف عام 
األصول الفكرية واليت هي موضوع براءة االخرتاع أو تطبيقات محاية األصناف النباتية، أو اتفاقيات االستخدام املقيَّد 

أواالتفاقيات احلصرية احملدودة مت احتيازها مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد أو أهنا ختضع للقوانني األخرى للحصول على 
نافعها، وكذلك العناية الواجبة اليت تبذهلا املراكز للتأكد مما إذا كانت هذه القوانني تنطبق أم ال. ويطلب املوارد وتقاسم م

النموذج أيًضا من املراكز أن تشرح، يف سياق كل براءة اخرتاع حمددة أو طلب محاية صنف نبايت، املبلغ عنها يف اتفاقيات 
دودة، ما إذا كان الكيان النهائي الذي يقوم بتسويق األصول الفكرية )أو االستخدام املقيَّد أواالتفاقيات احلصرية احمل

 املشتقات( )وكيف( سيكون ملزًما مبتطلبات تقاسم املنافع يف ظل الظروف اليت تنطبق فيها هذه املتطلبات. 

أو تكتسبها مبوجب االتفاق نظرًا ألن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت يتم إيداعها كأمانة يف املراكز  .52
املوحد لنقل املواد تظل موارد أساسية لتطوير املوارد الوراثية أو املعلومات الناجتة عن استخدام هذه املوارد الوراثية اليت 

ختضع التفاقيات تقييدية أو تطبيقات امللكية الفكرية، مع األخذ يف االعتبار أن تلك االتفاقات والتطبيقات ذات صلة 
أو حمتملة مبتطلبات تقاسم املنافع مبوجب املعاهدة الدولية يف حال تسويق الكيان النهائي لألصول الفكرية أو  فعلية

 املشتقات، قد يرغب اجلهاز الرائسي يف:

تقدمي الشكر ملنظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية من أجل التقرير وزايدة الشفافية يف  –
عند الدخول يف اتفاقيات تقييدية تتعلق ابملوارد الوراثية النباتية أو املعلومات الناجتة عن اتصاالت املراكز 

 استخدام هذه املادة املوارد الوراثية؛
دعوة منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية إىل مواصلة اإلبالغ عن تطبيق مبادئ منظومة  –

الدولّية املعنية إبدارة األصول الفكرية للموارد الوراثية اليت تتم إدارهتا يف  اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية
 إطار املعاهدة الدولية، أو أجزاء منها، أو املعلومات الناجتة عن استخدام هذه املوارد الوراثية.

 الطرف الثالث املستفيدرابعاً. 

، يتعني على الطرف الثالث املستفيد أن املستفيداإلجراءات اخلاصة بتشغيل الطرف الثالث من  9وفًقا للمادة  .53
  24يقدم إىل اجلهاز الرائسي، يف كل دورة من دوراته العادية، تقريرًا حُيدد معلومات ُمعيَّنة تتعلق بتنفيذ أدواره ومسؤولياته.

شري إىل ، تلقى الطرف الثالث املستفيد خطااًب من إحدى منظمات اجملتمع املدين يُ 21-2020يف فرتة السنتني  .54
طلب براءة اخرتاع قدمته مؤسسة دولية وممارسات منح الرتاخيص ملؤسسة دولية أخرى. يف هذا اخلطاب، ُزعم أن براءة 

                                                      
. تقرير عن أداء مهام الطرف الثالث املستفيد، IT/GB-9/22/9.1.3الية والتقنية، وارد يف الوثيقة التقرير الكامل للطرف الثالث املستفيد، مبا يف ذلك اجلوانب امل

www.fao.org/3/ni827en/ni827en.pdf  

https://www.fao.org/3/ni827en/ni827en.pdf
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االخرتاع ونظام منح الرتاخيص املعنيني يبدو أهنما يتعارضان مع االلتزامات املتعلقة بتنفيذ النظام املتعدد األطراف، وال 
ة الفكرية اليت حُتد من الوصول إىل املوارد الوراثية، واالتفاق املوحد لنقل املواد وتقاسم املنافع سيما فيما يتعلق بقيود امللكي

 النقدية. 

وجه الطرف الثالث املستفيد بالًغا إىل املؤسستني، وبعد مراجعة املعلومات والتوضيحات اليت قدمتامها، قرر أنه  .55
 زامات املنصوص عليها مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد. ال يوجد سبب لالعتقاد أبنه مل يتم االمتثال لاللت

 حتليل تدفقات املوارد الوراثية يف ظل النظام املتعدد األطراف خامساً. 

. وجتدر اإلشارة إىل أن 1امللحق ترد األرقام التفصيلية لتدفقات املوارد الوراثية يف ظل النظام املتعدد األطراف يف  .56
واألطراف غري املتعاقدة. ابإلضافة  15األطراف املتعاقدة، واملؤسسات اليت وقعت اتفاقات املادة اإلحصائيات تفّرِق بني 

إىل ذلك، فإن اإلحصاءات اخلاصة بعمليات النقل داخل مراكز منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية 
 متوفرة أيًضا تيسرياً للرجوع إليها.

 املوحد لنقل املواد، ونقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاستخدام االتفاق  أ.

اتفاقية موحدة لنقل املواد )ما مُيثل زايدة  90690، سجَّل خمزن البياانت 2022يونيو/حزيران  10اعتبارًا من  .57
عوا املواد على املستفيدين دولة، الذين وزَّ  56يف املائة منذ التقرير األخري( من مقدمي اخلدمات املوجودين يف  20بنسبة 

إىل املستفيدين من األطراف  65225دولة. من بني هذه االتفاقيات املوحدة لنقل املواد، مت إرسال  181املوجودين يف 
اتفاقية موحدة لنقل املواد إىل املستفيدين غري املوجودين يف  25465املتعاقدة يف املعاهدة الدولية، يف حني مت إرسال 

اتفاقية موحدة لنقل املواد يف املتوسط يومًيا منذ  16تعاقدة. وتشري الوحدة اإلحصائية إىل أنه مت اإلبالغ عن األطراف امل
 .2017أغسطس/آب 

إذا أخذان يف االعتبار البياانت األخرى للمواد املنقولة اليت تلقتها األمانة مباشرة منذ اجللسة األخرية، ولكن مل  .58
اتفاقية موحدة  91124مع  6396485زن البياانت، فإن إمجايل املواد املنقولة يصل إىل يتم اإلبالغ عنها بعد إىل خم

 لنقل املواد.

أدانه  4تدمج البياانت املرتاكمة يف خمزن البياانت االجتاه اإلجيايب الذي تتخذه التقارير. وقد مت إنشاء الشكل  .59
. وجتدر 2007واد اليت يتم اإلبالغ عنها كل عام منذ مع مراعاة العدد اإلمجايل الفعلي لالتفاقيات املوحدة لنقل امل

اإلشارة إىل أن التقارير اخلاصة ابلسنوات الثالث األخرية من الرسم البياين ستستمر يف التغريُّ قبل انتهاء الفرتة املشمولة 
 ابلتقرير.

ية لألغذية والزراعة مليون مادة وراثية نبات 6.3، مت نقل أكثر من 2022اعتبارًا من منتصف يونيو/حزيران  .60
يف املائة، واملؤسسات اليت وقعت  10.6واإلبالغ عنها. ومن إمجايل كمية املواد املنقولة، وزَّعت األطراف املتعاقدة 
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مادة من قبل مزودين آخرين يف أطراف غري  25500يف املائة. مت توزيع ما يقرب من  89.4حوايل  15اتفاقات املادة 
 متعاقدة.

ابملائة من املواد املنقولة مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد تنتمي إىل حماصيل غري  0.5ابإلضافة إىل ذلك، فإن  .61
حىت يونيو/حزيران  2007ُمدرجة يف امللحق األول للمعاهدة الدولية. ويكشف التحليل اإلضايف للبياانت من عام 

 716األول إىل املستفيدين يف البلدان النامية، أي زايدة لحق املاتفاقية نقلت مواد غري ُمدرجة يف  4205أن  2022
 128230األول املوزعة على البلدان النامية امللحق اتفاقية مقارنة بثالث سنوات. وقد بلغ عدد املواد غري املدرجة يف 

يف املائة على  20و  40عينة ُمدخلة موزعة على البلدان املتقدمة مع زايدات تبلغ حوايل  188109عينة ُمدخلة و
 التوايل خالل فرتة السنتني املاضية. وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة كبرية منها عبارة عن حتويالت حملية. 

مادة واإلبالغ عنها. ومُيثل الوصول إىل ستة  760000، مت نقل حوايل 2019منذ شهر أغسطس/آب  .62
 يف عمليات النظام املتعدد األطراف. ماليني مادة مت نقلها خالل فرتة السنتني احلالية معلماً رئيسيا

بلغ عنها تنتمي إىل القمح، و 45ُتظهر اإلحصاءات على مستوى احملاصيل أن  .63
ُ
 15يف املائة من املوارد الوراثية امل

يف املائة للفول. وبشكل عام، ميكننا اعتبار االجتاهات  3يف املائة للشعري، و 6يف املائة للذرة، و 11يف املائة لألرز، و
قدََّمة يف عام 2017اليت مت التوصل إليها يف عام مشاهبة جًدا لتلك  5املعروضة يف الشكل 

ُ
، وهي تتماشى مع تلك امل

2015 . 
 

 

 ، بناًء على العدد اإلمجايل لالتفاقيات املوحدة لنقل املواد اليت يتم اإلبالغ عنها سنواًي.2020-2007االجتاهات يف إعداد تقارير االتفاقيات املوحدة لنقل املواد للفرتة  .4الشكل 
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 عداد
 ، بناًء على العدد اإلمجايل لالتفاقيات املوحدة لنقل املواد اليت يتم اإلبالغ عنها سنواًي.2020-2007تقارير االتفاقيات املوحدة لنقل املواد للفرتة 

 

 .2022يوليو/ متوز  20خمزن بياانت النظام املتعدد األطراف، أمانة املعاهدة الدولية. املصدر: 

 .للمواد من أعلى احملاصيلالنسب املئوية  .5الشكل 

 

 .2022يونيو/حزيران  10خمزن بياانت النظام املتعدد األطراف، أمانة املعاهدة الدولية. البياانت اعتبارًا من املصدر: 

إىل  2007عاًما من تشغيلها يف ظل النظام املتعدد األطراف، من يناير/كانون الثاين  15خالل  .64
، وزعت البنوك اجلينية ملراكز منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية وبرامج 2021ديسمرب/كانون األول 

اتفاقية موحدة لنقل املواد.  61000ية لألغذية والزراعة مبوجب الرتبية أكثر من ستة ماليني عيِّنة من املوارد الوراثية النبات
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2%
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15%
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ابملائة إىل املستفيدين يف إفريقيا،  19وقد مت إرسال تسعة وعشرين ابملائة من هذه العينات إىل املستفيدين يف آسيا، و
ابملائة إىل الشرق  11كارييب، وابملائة إىل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر ال 14ابملائة إىل املستفيدين يف أورواب، و 19و

 25ابملائة إىل أمريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ على التوايل. 1ابملائة و 7األدىن، و

 2360مستخدًما مقارنة بـ  9627وصل عدد مستخدمي النظام امليسر لالتفاق املوحد لنقل املواد إىل  .65
مستخدًما  3378، مت تسجيل 2022مستخدًما مت تسجيلهم قبل ثالث سنوات. وخالل الفصل األول من عام 

مت إجراؤها  Citizen Scienceربة إضافًيا. وترجع الزايدة الكبرية حلساابت املستخدمني يف الغالب إىل جولتني من جت
يف املائة من املستخدمني  16. وكان حوايل 2022و 2021خالل عامي  INCREASEيف إطار مشروع 

سجلني منذ 
ُ
عبارة عن مؤسسات، بينما تسجل املستخدمون اآلخرون بشكل فردي. يف اجملموع، ُيشري النظام  2011امل

 مستفيداً فريًدا.  13147إىل أن هناك حوايل 

 ويراملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التط .ب

عن نقل املوارد  90688اتفاقاً موحداً لنقل املواد من أصل  19738، أبلغ 2019يوليو/متوز  18اعتبارًا من  .66
قائمة املوارد الوراثية النباتية  6ابملائة. يوضح الشكل  22الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير، وهو ما مُيثل 

 صول كما مت اإلبالغ عنه ملخزن بياانت النظام املتعدد األطراف.لألغذية والزراعة قيد التطوير حسب احمل

عن نقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  ةأبلغت معظم االتفاقيات املوحدة لنقل املوارد الوراثية النباتية املبلغ .67
موع، مت نقل حوايل مليون ونصف هي املزود. يف اجمل 15أن مؤسسة وقعت اتفاقات املادة  2007قيد التطوير منذ عام 

أدانه معلومات عن توزيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد  1من املواد قيد التطوير واإلبالغ عنها. يُقدم اجلدول 
 التطوير حسب احملصول.

 قائمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير حسب احملاصيل.. 6الشكل 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير

 492716 األرز

 330166 القمح

 227814 الشعري

 184916 احلُمُّص

 106225 العدس

 41487 الفول/البيقية

 24057 الدخن األغرب

 11883 املنيهوت

 10725 الذرة الرفيعة

                                                      
  www.fao.org/3/ni851en/ni851en.pdf، متوفرة على 3، امللحق IT/GB-9/22/16.4.2راجع الوثيقة  25

http://www.fao.org/3/ni851en/ni851en.pdf
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 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير

 9377 البطاطس

 8905 الفول السوداين

 8855 املزروعاجللبان 

 5012 الفول

 .2022يونيو/حزيران  10خمزن بياانت النظام املتعدد األطراف، أمانة املعاهدة الدولية. البياانت اعتبارًا من  املصدر:

 

 التوجيهات املطلوبةسادساً. 

إن اجلهاز الرائسي مدعو إىل اإلحاطة علما ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة وتقدمي التوجيهات ملواصلة تنفيذ  .68
النظام املتعدد األطراف. وعلى وجه اخلصوص، فإن اجلهاز الرائسي مدعو إىل تقدمي التوجيه بشأن توافر املواد يف إطار 

ة لألطراف املتعاقدة واملستخدمني اآلخرين للنظام املتعدد األطراف، وبشأن النظام املتعدد األطراف، وطرق تقدمي املساعد
أي جوانب أخرى تتعلق بعمليات النظام املتعدد األطراف اليت قد يراها اجلهاز الرائسي ضرورية. ترد عناصر مشروع القرار 

 للنظر فيها. 3امللحق يف 
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 1امللحق 

 26انتالبياانت املُبلغ عنها من خالل خمزن البيا
 عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد اليت مت اإلبالغ عنها من خالل خمزن بياانت النظام املتعدد األطراف. :1اجلدول 

 
مؤسسات املادة  األطراف املتعاقدة

15 
األطراف غري 

 املتعاقدة
 اجملموع

 90688 754 61076 28858 إمجايل عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد اليت مت اإلبالغ عنها من طرف

 19738 2 19639 97 مع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير

 64 5 20 39 عدد مقدمي اخلدمات يف البلدان لكل فئة

 إمجايل عدد البلدان املستفيدة
   

181 

 77224 447 48457 28320 مع املستفيدين يف األطراف املتعاقدة

 13464 307 12619 538 األطراف غري املتعاقدةمع املستفيدين يف 

 2007متوسط االتفاقات املوحدة لنقل املواد يف اليوم منذ يناير/كانون الثاين 
   

16 

 عدد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت مت اإلبالغ عنها من خالل خمزن بياانت النظام املتعدد األطراف. )أ(:2اجلدول 
 

 اجملموع األطراف غري املتعاقدة 15مؤسسات املادة  املتعاقدة األطراف

 6394315 33563 5714732 646020 إمجايل عدد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املوزعة من طرف

 6077976 16920 5632559 428497 احملاصيل املدرجة يف امللحق األول

 316339 16643 82173 217523 األولاحملاصيل غري املدرجة يف امللحق 

 128230 14708 75223 38299 توزيع املواد غري املدرجة يف امللحق األول على البلدان النامية

توزيع احملاصيل غري املدرجة يف امللحق األول على املستفيدين يف 
 البلدان املتقدمة

179224 6950 1935 188109 

 1478134 2 1474388 3744 والزراعة قيد التطوير املوارد الوراثية النباتية لألغذية

املواد غري املدرجة يف امللحق األول واليت هي موارد وراثية نباتية 
 لألغذية والزراعة قيد التطوير

976 14260 1 15237 

  

                                                      
 .15قات املادة . األطراف املتعاقدة واألطراف غري املتعاقدة واملؤسسات اليت وقعت اتفا2022يونيو/حزيران  10مصدر البياانت جلميع اجلداول: خمزن بياانت النظام املتعدد األطراف اعتباراً من 26
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 عدد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت مت اإلبالغ عنها من خالل خمزن بياانت النظام املتعدد األطراف. اتبع )ب(:2اجلدول 
 

األطراف غري  15مؤسسات املادة  األطراف املتعاقدة
 املتعاقدة

 اجملموع

ُموزعة على املستفيدين يف األطراف املتعاقدة من  
 طرف

613705 4746102 16418 5376225 

ُموزعة على املستفيدين يف األطراف غري املتعاقدة 
 من طرف

32264 968424 16958 1017646 

متوسط املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 2007املوزعة يومًيا منذ عام 

   
1134 

 املستخدمون املسجلون يف النظام امليسر لالتفاق املوحد لنقل املواد :3اجلدول 

 9627 اجملموع

 13147 عدد املستفيدين

ورد، اليت أبلغت عنها األطراف املتعاقدة واملؤسسات اليت وقعت اتفاق :4اجلدول 
ُ
واألطراف غري  15ات املادة عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد املنصفة حسب منطقة مصدر امل

 املتعاقدة
 

 اجملموع من طرف األطراف غري املتعاقدة 15اتفاقات املادة من طرف املوقعني على  من طرف األطراف املتعاقدة

 15576 9 15496 71 أفريقيا

 17049 743 15596 710 آسيا

 29424 0 3437 25987 أورواب

 24405 2 24294 109 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 2287 0 2219 68 الشرق األدىن

 1683 0 0 1683 أمريكا الشمالية

 264 0 34 230 جنوب غرب احمليط اهلادئ

 عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد حسب منطقة املستفيد.  :5اجلدول 

 اجملموع االتفاق املوحد لنقل املواد املُستلم حسب منطقة املقصد

 12219 أفريقيا

 23009 آسيا

 32703 أورواب

 10124 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 7017 األدىن الشرق
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 4736 أمريكا الشمالية

 880 جنوب غرب احمليط اهلادئ

 عدد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حسب منطقة املصدر للمزود.  :6اجلدول 
 

من طرف 
 األطراف املتعاقدة

من طرف املوقعني على 
 15اتفاقات املادة 

من طرف األطراف غري 
 املتعاقدة

 اجملموع

 942056 123 939017 2916 أفريقيا

 1195595 33405 1154656 7534 آسيا

 782873 0 258175 524698 أورواب

 2965891 35 2962046 3810 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 402828 0 400031 2797 الشرق األدىن

 97373 0 0 97373 أمريكا الشمالية

 7699 0 807 6892 جنوب غرب احمليط اهلادئ

 عدد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حسب منطقة املستفيد.  :7اجلدول 
 

من طرف األطراف 
 املتعاقدة

من طرف املوقعني 
على اتفاقات املادة 

15 

من طرف األطراف غري 
 املتعاقدة

 اجملموع

 1207031 128614 324 1078093 أفريقيا

 1873475 369915 15 1503454 آسيا

 1223663 99559 0 1124104 أورواب

 895102 387638 7 507457 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 700540 28537 0 672003 الشرق األدىن

 418404 0 0 418404 أمريكا الشمالية

 76100 3383 98 72619 جنوب غرب احمليط اهلادئ

 .ترتيب الدول املقصد العشرة األوىل كما هو مبني يف االتفاق املوحد لنقل املواد حسب عدد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة :8اجلدول 

 904459 اهلند

 335255 كينيا

 302494 املكسيك

 266009 مجهورية تركيا
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 250563 الوالايت املتحدة األمريكية

 214565 الصني

 211483 أملانيا

 198819 مجهورية إيران اإلسالمية

 174367 ابكستان

 167841 كندا

وزعة حسب عدد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة :9اجلدول 
ُ
 احملاصيل العشرة األوىل امل

 2911264 القمح

 983009 األرز

 728311 الذرة

 355706 الشعري

 278810 احلُمُّص

 162325 الفول

 126472 1حمصول غري حمدد وغري مدرج يف امللحق 

 117181 العدس

 62126 ُمركب براسيكا

 59269 الذرة الرفيعة

يد التطوير من طرف مراكز منظومة اجلماعة توزيع االتفاقات املوحدة لنقل املواد واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ق :10اجلدول 
 اإلبالغ إىل خمزن بياانت النظام املتعدد األطراف لكل مركز.، مع اإلشارة إىل فرتة 2022يونيو/حزيران  10االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية واعتبارًا من 

االتفاقات املوحدة  املركز
 لنقل املواد

 إىل من PUD العيِّنات

مركز األرز يف أفريقيا 
(AfricaRice) 

598 53351 30714 2007-03-05 2022-01-29 

املنظمة الدولية للتنوع 
 البيولوجي

554 8595 831 2007-01-24 2021-11-18 

املركز الدويل للزراعة 
 (CIATاالستوائية )

3077 298291 36646 2007-01-05 2022-02-24 

املركز الدويل لتحسني الذرة 
 (CIMMYTوالقمح )

26644 3211789 0 2007-03-16 2021-12-21 
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املركز الدويل للبطاطس 
(CIP) 

790 22513 12228 2007-01-19 2022-05-12 

للبحوث املركز الدويل 
الزراعية يف املناطق اجلافة 

 )إيكاردا(

11531 992246 873178 2007-02-13 2021-12-21 

املركز العاملي للزراعة 
 (ICRAFاحلراجية )

361 1738 0 2011-09-03 2022-06-08 

املعهد الدويل لبحوث 
احملاصيل يف املناطق 

االستوائية شبه القاحلة 
(ICRISAT) 

6048 297367 78543 2006-12-07 2021-11-26 

املعهد الدويل للزراعة 
 (IITAاالستوائية )

1172 48891 0 2007-03-07 2022-02-09 

املعهد الدويل لبحوث الثروة 
 (ILRIاحليوانية )

944 13712 0 2007-02-22 2022-02-14 

املعهد الدويل لبحوث األرز 
(IRRI) 

9323 765432 442220 2007-01-04 2022-02-09 
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 2امللحق 

 27توافر املواد يف النظام املتعدد األطراف
عدد العينات املُدخلة اليت يتم  االسم

ختزينها على املدى املتوسط أو 
 الطويل

 متوفرة مبوجب النظام املتعدد األطراف

 953 953 أفغانستان
 2343 4570 ألبانيا
 2777 6458 أرمينيا

 109526 249056 أسرتاليا
 11433 11964 النمسا

 8386 13430 أذربيجان
 9917 34467 بنغالديش
 6 27494 بيالروسيا
 10674 9311 بلجيكا

 58 1162 بواتن
 6 971 البوسنة واهلرسك

 11232 203302 الربازيل
 67 69767 بلغاراي

 16479 ال ينطبق بوركينا فاسو
 188 ال ينطبق بوروندي

 115185 115185 كندا
 6 45115 تشيلي

 164 3057 كوستا ريكا
 442 4394 كرواتيا
 504 2541 قربص

 56716 56269 التشيك
 442 1043 الدمنارك

 13546 29149 اإلكوادور
 10998 14610 مصر
 1205 4676 إريرتاي

 2948 3336 إستونيا
 52657 73164 أثيوبيا
 184 728 فنلندا

                                                      
ينات املدخلة يف ظل التخزين املتوسط مت إنشاء البياانت الواردة يف العمود األول من النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية "عدد الع 27

ألمني بشأن املواد املتوفرة. أتخذ البياانت الواردة يف العمود الثاين يف االعتبار أو الطويل األجل". متت إضافة بعض الصفوف للبلدان اليت قدَّمت تقارير مباشرة إىل ا
قدََّمة إىل النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية والكتالوج األورويب للبحـث على

ُ
اإلنرتنـت عن املوارد الوراثيـة النبـاتيـة / ونظام  الطلبات امل

Genesys  االستشارية ونظام املعلومات العاملي واإلخطارات واالتصاالت اليت مت إجراؤها مع األمني يف وقت إعداد هذه الوثيقة. تُقدم مراكز منظومة اجلماعة
قدم إىل اجلهاز الرائ

ُ
 سي.للبحوث الزراعية الدولّية بياانت مفصلة إضافية عن توافر النظام املتعدد األطراف يف تقريرها امل
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 4237 37482 فرنسا
 117564 183493 أملانيا
 163 418 غاان
 96 96 غينيا
 81 1294 غياان

 64 64 هندوراس
 2617 49393 هنغاراي

 26523 420324 اهلند
 332 4902 إندونيسيا

 1601 1620 أيرلندا
 29915 53845 إيطاليا
 38952 227052 الياابن
 2387 4835 األردن
 25054 51405 كينيا

 1382 2638 قريغيزستان
 440 ال ينطبق الشعبية مجهورية الو الدميقراطية

 1751 2608 التفيا
 491 2340 لبنان

 1326 2246 ليتوانيا
 12 ال ينطبق لوكسمبورغ
 7563 7825 مدغشقر

 2702 3253 مالوي
 9998 13074 ماليزاي
 2204 2473 مايل

 1197 19593 منغوليا
 35 388 اجلبل األسود

 351 71783 املغرب
 47 12050 ميامنار
 15759 23369 ميامنار
 3876 4795 النيجر
 2059 2059 النرويج

 30345 41422 ابكستان
 391 824 بنما

 2110 2506 اببوا غينيا اجلديدة
 5258 16216 بريو

 4271 9912 الفلبني
 56515 87367 بولندا

 38005 68342 الربتغال
 7026 44184 رومانيا

 898 1890 السنغال
 117 5588 صربيا



IT/GB-9/22/9.1 25 

 

 12629 17164 سلوفاكيا
 1332 3008 سلوفينيا
 24878 78782 إسبانيا

 3281 12392 سرييالنكا
 9002 17168 السودان
 479 448 السويد
 33965 40037 سويسرا

 3782 4775 طاجيكستان
 845 845 توغو
 13780 24485 تونس
 156 38961 تركيا

 2236 5600 أوغندا
 17655 846289 وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

 469844 603833 الوالايت املتحدة األمريكية
 189 68169 أوزبكستان
 10880 26373 فييت انم

 4246 7583 زامبيا
 1482503 4267052 اجملموع الفرعي

 

عدد العينات املُدخلة اليت يتم  االسم
ختزينها على املدى املتوسط أو 

 الطويل

 النظام املتعدد األطرافمتوفرة مبوجب 

منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية + 
 805124 884765 مركز اخلضار العاملي

 

عدد العينات املُدخلة اليت يتم  االسم
ختزينها على املدى املتوسط أو 

 الطويل

 متوفرة مبوجب النظام املتعدد األطراف

الزراعة االستوائية مركز البحوث والتدريب يف جمال 
(CATIE) 10950 9275 

SPC- CePaCT 2232 954 
 15141 15142 املركز الدويل للزراعة املروية ابملياه املاحلة

 33344 30552 (NGBبنك اجلينات االسكندانفية )
 55922 72994 اجملموع الفرعي

 

 متوفرة مبوجب النظام املتعدد األطراف اجملموعة

 1482503 اجملموعات الوطنية
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 زمركمراكز منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية + 
 805124 اخلضار العاملي 

 55922 آخرون

 2343549 اجملموع اإلمجايل
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 3امللحق 

 2022**/ مشروع القرار
 تنفيذ النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها وأداء مهامه

 

 اجلهاز الرائسي، 

و  1/2015إىل القرارات السابقة بشأن تنفيذ النظام املتعدد األطراف وأداء مهامه، وال سيما القراراتإذ يشري 
 ؛2/2019و 4/2017

من املعاهدة  15احلاجة إىل تقدمي إرشادات منتظمة لألطراف املتعاقدة واملؤسسات اليت وقعت اتفاقات املادة ويُشري إىل 
 أجل أداء مهام النظام املتعدد األطراف أداًء فعااًل وكفؤاً؛ الدولية من

 )أ( من املعاهدة الدولية، 1-15إىل أحكام املادة  ويشري أيضاً 

 من االتفاقية املوحدة لنقل املواد؛ 6ـ6و 5ـ6إىل أحكام املادتني  ويشري كذلك

زراعية الدولّية بشأن إدارة األصول الفكرية يف استمرار أمهية مبادئ منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الوإذ يالحظ 
تنفيذ التزامات مراكز منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية مبوجب االتفاقات املربمة مع اجلهاز الرائسي 

اعية الدولّية من املعاهدة الدولية، مبا يف ذلك إدارة مراكز منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزر  15مبوجب املادة 
 وتوزيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير؛

مبادئ األصول الفكرية تلك تتطلب صراحة من املراكز االمتثال اللتزاماهتا مبوجب إطار املعاهدة الدولية،  ويالحظ أيضاً 
 والعمل كآلية للرصد واالمتثال.

 ظام املتعدد األطرافاجلزء األول: توافر ونقل املواد يف الن

قدمة بشأن توافر املواد يف النظام املتعدد األطراف، يُرحب  .1
ُ
األطراف املتعاقدة اليت حددت،  ويشكرابملعلومات امل

على مواصلة حتديث هذه املعلومات  وحيثهاعلى مستوى إدخال العينات، املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف 
على مستوى إدخال العينات، املواد اليت تشكل  حُتدد،ف املتعاقدة اليت مل تفعل ذلك بعد، أن األطرا وحيث أيضاً ابنتظام، 

 جزًءا من النظام املتعدد األطراف؛ 

كالً من األطراف املتعاقدة ويناشد على أمهية اجملموعات اليت مت تصنيفها وتقييمها بشكل كامل، ويؤكد  .2
 النظام املتعدد األطراف جنًبا إىل جنب مع بياانت التوصيف غري السرية واألشخاص الطبيعيني واالعتباريني إاتحتها يف

اجلهات املاحنة دعم توصيف اجملموعات احملفوظة يف بنوك اجلينات الوطنية للبلدان ويناشد أيضاً والتقييم ذات الصلة، 
 النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال، 
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وأصحاب املواد اآلخرين إىل استخدام معرفات الكياانت الرقمية لنظام املعلومات األطراف املتعاقدة يدعو  .3
 العاملي، على أساس طوعي، لتحديد املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف.

 من األمني حتديث التقرير عن التوافر العاملي للمواد يف النظام املتعدد األطراف ونقل املوارد الوراثية، مبا يف يطلب .4
ويقرر ذلك حتديد الثغرات والدروس املستفادة للتنفيذ الوطين، لكي تنظر فيه الدورة احلادية عشرة للجهاز الرائسي، 

 تضمينه يف برانمج العمل املتعدد السنوات للجهاز الرائسي.

 اجلزء الثاين: مهام النظام املتعدد األطراف

حرز منذ الدورة الثامنة مع ال حييط علما .5
ُ
ويطلب نظام امليسر لالتفاق املوحد لنقل املواد وخمزن البياانت ابلتقدم امل

 من األمني مواصلة احلفاظ على وظيفة مكتب املساعدة يف أداء مهام النظام املتعدد األطراف؛

من ويطلب بنشر الوحدة التعليمية املتعلقة ابلنظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها  يُرحب .6
 رهنا بتوافر املوارد املالية، ترمجتها إىل اللغات الرمسية األخرى وحتويلها إىل وحدة تدريبية على اإلنرتنت؛ األمني،

أبحداث التدريب والندوات عرب اإلنرتنت اليت مت تنظيمها لتيسري تنفيذ النظام املتعدد األطراف حييط علماً  .7
عم األطراف املتعاقدة يف تعزيز أداء مهام النظام املتعدد من األمني أن ينظم حلقات عمل تنفيذية إقليمية لد ويطلب

األطراف، مبا يف ذلك حتديد املواد املتاحة واإلخطار هبا يف النظام املتعدد األطراف، وأداء مهام االتفاق املوحد لنقل املواد، 
 عمليات النقل؛ مبا يف ذلك اإلبالغ عن

املتعاقدة يف عملية التوثيق وتبادل اخلربات الوطنية بشأن تنفيذ من األمني أن يُقدم الدعم لألطراف ويطلب أيضاً  .8
 النظام املتعدد األطراف ونشرها على موقع املعاهدة الدولية على اإلنرتنت؛

األطراف املتعاقدة واملنظمات الدولية ذات الصلة إىل إاتحة املوارد لألمني والتعاون معه يف تنظيم برامج  يدعو .9
 أن النظام املتعدد األطراف ويف توثيق اخلربات الوطنية وحاالت االستخدام؛ تدريبية وحلقات عمل بش

لبناء القدرات بني جمموعة أوسع  15من األمني مواصلة العمل مع املؤسسات اليت وقعت اتفاقات املادة يطلب  .10
األطراف واإلبالغ عن  ، وذلك هبدف تنفيذ النظام املتعددني واالعتبارينيمن املوردين، مبا يف ذلك األشخاص الطبيعي

 استخدام االتفاق املوحد لنقل املواد.

اجلزء الثالث: ممارسة مراكز منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية بشأن إدارة األصول 
 الفكرية ذات الصلة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

وث الزراعية الدولّية على تقدمي تقرير عن حالة تنفيذ مبادئ نظام منظومة اجلماعة االستشارية للبحيشكر  .11
منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية بشأن إدارة األصول الفكرية وزايدة الشفافية يف اتصاالت املراكز عند 

 استخدام هذه املوارد الوراثية؛ ملوارد الوراثية النباتية أو املعلومات الناجتة عنابالدخول يف اتفاقيات تقييدية تتعلق 
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نظام منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية إىل مواصلة اإلبالغ عن تطبيق مبادئ منظومة يدعو  .12
املعاهدة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية املعنية إبدارة األصول الفكرية للموارد الوراثية اليت تتم إدارهتا يف إطار 

 الدولية، أو أجزاء منها، أو املعلومات الناجتة عن استخدام هذه املوارد الوراثية.

 اجلزء الرابع: مهام الطرف الثالث املستفيد
أداء مهام الطرف الثالث ، تقرير عن IT/GB-9/22/9.1.3]العناصر الواردة يف هذا القسم متوفرة يف ملحق الوثيقة، 

 [املستفيد.

ز الرائسي، يف دورته الثالثة، قد وافق على إجراءات أداء مهام الطرف الثالث املستفيد )إجراءات الطرف أن اجلهايذكر 
لتنفيذ أدوار ومسؤوليات الطرف الثالث املستفيد على النحو احملدد واملوضح االتفاق املوحد لنقل املواد  28الثالث املستفيد(

 حتت إدارة اجلهاز الرائسي؛ 

من إجراءات الطرف الثالث املستفيد، جيوز للطرف الثالث املستفيد تلقي معلومات  2.4إىل أنه وفًقا للمادة ويشري أيضاً 
بشأن عدم االمتثال احملتمل اللتزامات املزود واملستفيد مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد من أي أشخاص سواء كانوا 

 طبيعيني أو اعتباريني؛ 

م أبن الطرف الثالث املستفيد سيحتاج إىل موارد مالية وموارد أخرى كافية وأن منظمة األغذية والزراعة، بصفتها  ويُسلِّّ
 طرفاً اثلثاً مستفيداً، لن تتحمل أي التزامات تتجاوز األموال املتوفرة يف االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد؛

من األمني ومنظمة األغذية والزراعة مواصلة  يطلب أيضاً فيد وابلتقرير عن عمل الطرف الثالث املستحييط علما  .13
  ؛تقدمي هذا التقرير يف كل دورة للجهاز الرائسي

من إجراءات الطرف الثالث املستفيد،  2.4األداء الفعال للطرف الثالث املستفيد، من املادة  يؤكد على أمهية  .14
عن عدم االمتثال احملتمل اللتزامات املزود واملستفيد مبوجب  واليت مبوجبها قد يتلقى الطرف الثالث املستفيد معلومات

 االتفاق املوحد لنقل املواد من األطراف أو أي أشخاص سواء كانوا طبيعيني أو اعتباريني؛ 

عند املستوى  2023-2022اإلبقاء على االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد لفرتة السنتني يُقرر   .15
األطراف املتعاقدة اليت مل تفعل ذلك بعد،  ويدعودوالرًا أمريكًيا ومراجعته يف دورته العاشرة،  283280احلايل البالغ 

 واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية والكياانت األخرى للمسامهة يف االحتياطي؛ 

احلاجة لتنفيذ وظائف الطرف لألمني االستفادة من االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد حسب يُصرح  .16
 الثالث املستفيد؛ 
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أبدوات تكنولوجيا املعلومات الوظيفية والفعالة من حيث التكلفة والبنية التحتية اليت استحدثتها األمني  يُرحب .17
 من األمني ويطلبمن إجراءات الطرف الثالث املستفيد،  1.4لتسهيل تقدمي املعلومات ومجعها وختزينها، تنفيذاً للمادة 

 مواصلة تطبيق التدابري املناسبة لكفالة سالمة املعلومات، وعند االقتضاء، سريتها.

اجلزء اخلامس: املراجعات والتقييمات مبوجب النظام املتعدد األطراف وتنفيذ االتفاق املوحد لنقل املواد 
 وأداء مهامه

، تقرير عن التدابري املمكنة  .IT/GB-9/22/9.1.2 Rev1]العناصر الواردة يف هذا القسم موجودة يف ملحق الوثيقة، 
لتشجيع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني على ضم املواد إىل النظام املتعدد األطراف وعمليات استعراض وتقييم أخرى يف 

 إطار النظام املتعدد األطراف.[

األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة الذين قدموا معلومات عن التدابري املتخذة لتشجيع األشخاص  يشكر .18
 الطبيعيني واالعتباريني على إدراج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطراف؛ 

يف زايدة الوعي بشأن إدماج  من األمني مواصلة االضطالع أبنشطة تنمية القدرات وبذل اجلهوديطلب  .19
األشخاص الطبيعيني واالعتباريني للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطراف بشكل طوعي، 
مبشاركة جهات االتصال الوطنية وأصحاب املصلحة املعنيني، رهناً بتوافر املوارد املالية؛ وإلعداد مذكرة إحاطة لدعم 

 لطبيعيني واالعتباريني املهتمني إبدراج مواردهم الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطراف؛األشخاص ا

األطراف املتعاقدة إىل االستفادة من التدابري املتخذة سابقا لتشجيع إدماج األشخاص الطبيعيني  يدعو .20
 ة يف النظام املتعدد األطراف واعتماد تدابري إضافية؛واالعتباريني للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع

من األمني أن يرصد التقدم احملرز يف إدراج األشخاص الطبيعيني واالعتباريني للمواد يف النظام املتعدد يطلب  .21
يمات األطراف بشكل طوعي وأن يُقدم تقريراً إىل اجلهاز الرائسي يف دورته ]احلادية عشرة[ حىت يتمكن من إجراء التقي

 من املعاهدة الدولية؛  4.11واختاذ القرارات املتوخاة مبوجب املادة 

( من املعاهدة الدولية، إىل دورته 2)د 2.13مرة أخرى أتجيل املراجعات والتقييمات املتوقعة مبوجب املادة  قرَّر .22
 ]العاشرة[.

 


