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القرار
تنفيذ النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها
إن الجهاز الرئاسي،
اقتناعاً منه بالحاجة الملحة إلىى التغىليل الكامىل والاعّىام ل ميىع عنانىر النظىام المتعىدد ا طىرا
للحصوم على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها ،وبالحاجة إلى معال ىة لىل عنانىر النظىام المتعىدد
ا طرا باعتباره لالً متكامالً؛
وإذ يؤكددد أن النظىىام المتعىىدد ا طىىرا سيضىىم ،بموجىىب المىىادة  2-11مىىن المعاهىىدة ،جميىىع المىىوارد
الوراثية النباتيىة لغذذيىة والاراعىة الخاضىعة إلدارة وسىيألرة ا طىرا المتعاقىدة والموجىودة فىي
الم ىىام العىىام؛ وأن التىىوافر الحقيقىىي لهىىذه المىىوارد حاسىىم ا هميىىة لكىىل مىىن تربيىىة النباتىىات وا مىىن
اللذائي ولتوليد منافع نقدية من االستخدام الت اري للموارد الوراثية النباتية لغذذية والاراعة ،مىن
خالم استخدام المواد التي ينظمها االتااق الموحد لنقل المواد؛
وإذ يدرك أنه ال تاام هناك حاجة ماسة لىدعم الهيئىات والكيانىات ات الصىلة ،وخانىة فىي البلىدان
النامية ،في تحسين قدراتها على تقديم معلومات تتعلق بالنظام المتعدد ا طرا وإدارتها واالطالع
عليها ،لكي تغارك مغارلة لاملة في النظام المتعدد ا طرا ؛

طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على
المناخ .ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التك ّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية
منها .ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليhttp://www.planttreaty.org :
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أولً -تطورات في البيئة الدولية ذات أهمية لتنفيذ النظام المتعدد األطراف
يطلد إلىى ا مىىين االسىتمرار فىىي متابعىة العمليىىات ات الصىلة بالمعاهىىدة ونظامهىا المتعىىدد
-1
ا طرا في المنظمات الدولية ا خرى وموانلة تعايا التعىاون والتنسىيق مىع المنظمىات الدوليىة
ات الصلة؛
يش د ر م لىىا اتحىىاد حمايىىة ا نىىنا ال ديىىدة مىىن النباتىىات للىىدعم العملىىي الىىذي ق ّدمىىه إلىىى
-2
المعاهدة الدولية في سىياق مبىادرات تقاسىم المنىافع ذيىر النقديىة التىي اتخىذها مكتىب االتحىاد الىدولي
لحماية ا ننا النباتية ال ديدة ،في أعقاب قرار م لسه؛
يالح د اعتىىرا م ى تمر ا طىىرا فىىي اتااقيىىة التنىىوع البيولىىوجي أثنىىال اعتمىىاد بروتولىىوم
-3
ناذويىىا ،فىىىي القىىىرار  ،X/1بالىىدور ا ساسىىىي للمعاهىىىدة الدوليىىىة للمىىوارد الوراثيىىىة النباتيىىىة لغذذيىىىة
والاراعة ،وباالعترا باالعتماد المتبادم بين جميع البلىدان فيمىا يتعلىق بىالموارد الوراثيىة النباتيىة
لغذذية والاراعة ،ولذلك بالألبيعة الخانة لهىذه المىوارد وأهميتهىا فىي تحقيىق ا مىن اللىذائي فىي
جميع أنحال العالم وللتنمية المستدامة للاراعة في سياق التخايف من حدة الاقر وتلير المناخ؛
يشير إلى أن المعاهىدة الدوليىة ،بنظامهىا المتعىدد ا طىرا للحصىوم علىى المىوارد وتقاسىم
-4
منافعها ،عنصر من العنانر المك ّونة للنظام الدولي بغأن الحصوم علىى المىوارد الوراثيىة وتقاسىم
منافعها ،إ لى جانب اتااقية التنوع البيولوجي وبروتولىوم ناذويىا الملحىق بهىا بغىأن الحصىوم علىى
المىىىىىىىىىىىىىىىوارد ال ينيىىىىىىىىىىىىىىىة والتقاسىىىىىىىىىىىىىىىم العىىىىىىىىىىىىىىىادم والمنصىىىىىىىىىىىىىىىف للمنىىىىىىىىىىىىىىىافع النا ىىىىىىىىىىىىىىىئة
عن استخدامها؛
يرح بإعادة تأليد مى تمر ا طىرا فىي اتااقيىة التنىوع البيولىوجي علىى اضىرورة التى ر
-5
بين الصكوك الدولية المتعلقة بالحصوم على الموارد وتقاسم منافعهاا؛ ويأللب إلى ا مين موانلة
التعاون مع أمانىة اتااقيىة التنىوع البيولىوجي وتوسىيعه ،وخانىة فيمىا يتعلىق بالتنايىذ المتى ر للنظىام
الدولي بغأن الحصوم علىى المىوارد الوراثيىة وتقاسىم المنىافع وبروتولىوم ناذويىا والمعاهىدة علىى
الصعيدين الدولي والوطني؛
يالح د اسىىتمرار عمىىل الل نىىة الحكوميىىة الدوليىىة بغىىأن الملكيىىة الاكريىىة والمىىوارد الوراثيىىة
-6
والمعىار التقليديىىة والاولكلىور العىىالمي ،التابعىة للمنظمىىة العالميىة للملكيىىة الاكريىة ،نىىوب وضىىع
نك أو نكوك بغأن حماية المعار التقليدية والمتعلقة ب وانب الملكية الاكرية للموارد الوراثية؛
يرح د بىىدعوة الىىدورة الرابعىىة عغىىرة لهيئىىة منظمىىة ا ذذيىىة والاراعىىة المعنيىىة بىىالموارد
-7
الوراثية لغذذيىة والاراعىة لل هىا الرئاسىي للمعاهىدة ،فىي حولمتهىا المتوانىلة للمىوارد الوراثيىة
النباتية لغذذية والاراعة ،لموانلة التنسيق عن لثب مع الهيئة للتعامل بصورة مك ّملة مع السمات
المميّاة للموارد الوراثية لغذذيىة والاراعىة ومىع اسىتخداماتها المحىددة ،خانىة فىي ضىول تألىوير
تدابير للحصوم على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها على المستويين الوطني والدولي؛
يطلد إلىىى المرالىىا الدوليىىة للبحىىوي الاراعيىىة موانىىلة تقىىديم تقىىارير إلىىى دورات ال هىىا
-8
الرئاسي ،وتحقيقا لهذا اللرض وإلى الحد الممكن ،إعداد تقرير موحد أو جماعي؛
-9

يعيد التأكيد على أن نألاق المعاهدة هو جميع الموارد الوراثية النباتية لغذذية والاراعة؛
ثانيا ً -نطاق النظام المتعدد األطراف
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الموارد الوراثية النباتية التي تحتاظ بها ا طرا المتعاقدة والم سسات الدولية
 -11يشد ر تلىىك ا طىىرا المتعاقىىدة والم سسىىات الدوليىىة التىىي أبللىىت ا مىىين بىىالموارد الوراثيىىة
النباتية لغذذية والاراعة المدرجة ضمن النظام المتعىدد ا طىرا  ،ويحثهىا علىى موانىلة تحىدي
معلوماتها عند توافرها؛
 -11يالح أن التأخير في تقديم مواردها الوراثية النباتية لغذذية والاراعىة المتاحىة مىن خىالم
االتااق الموحد لنقل المواد يعيق استيالد النباتات وقد يكون لىه أثىر طويىل ا جىل علىى لىم إيىرادات
نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق تقاسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم المنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىافع القائمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
على االستخدام؛
 -12يطل تبعداً لدذل مىن جميىع ا طىرا المتعاقىدة التىي لىم تاعىل لىك بعىد أن تبلّى علىى وجىه
السرعة ا مين بمواردها الوراثية النباتية لغذذية والاراعة المدرجة في النظام المتعدد ا طىرا ،
وفقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ً للمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىادة  2-11مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن المعاهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدة،
بما في لك معلومات عن لياية إتاحة هذه المواد؛
 -13يطلددد إلىىىى ا مىىىين التغىىى يع علىىىى المايىىىد مىىىن إدراو المىىىوارد الوراثيىىىة النباتيىىىة لغذذيىىىة
والاراعىىة فىىي النظىىام المتعىىدد ا طىىرا مىىن قبىىل الم سسىىات الدوليىىة والغىىبكات الدوليىىة للمىىوارد
الوراثية النباتية ات الصلة؛

الموارد الوراثية النباتية التي يحتاظ بها أ خاص طبيعيون وقانونيون
وتقع ضمن الوالية القانونية لغطرا المتعاقدة
 -14يحث ا خاص الألبيعيين والقانونيين على اتخا خألوات إلدراو الموارد الوراثيىة النباتيىة
لغذذية والاراعة في النظام المتعدد ا طرا  ،وإبالغ ا مين وفقا ً لذلك؛
 -15يقر بأنه ي ري أيضا إدراو الموارد النباتية الوراثية لغذذيىة والاراعىة فىي النظىام المتعىدد
ا طىىرا مىىن جانىىب ا ىىخاص الألبيعيىىين والقىىانونيين عىىن طريىىق إخألىىارات ا طىىرا المتعاقىىدة
ل ال من نظمها القألرية للموارد الوراثية النباتية لغذذية والاراعة؛
 -16يحددث ا طىىرا المتعاقىىدة علىىى تغ ى يع ا ىىخاص الألبيعيىىين والقىىانونيين الىىواقعين ضىىمن
واليىىتهم القانونيىىة علىىى إدراو المىىىوارد الوراثيىىة النباتيىىة لغذذيىىة والاراعىىىة فىىي النظىىام المتعىىىدد
ا طرا  ،وإبالغ ا مين وفقا ً لذلك؛
 -17يددددعو ا طىىىرا المتعاقىىىدة وا ىىىخاص الألبيعيىىىين والقىىىانونيين إلىىىى النظىىىر فىىىي المبىىىادرة
ُىدرو مربىو النباتىات مىن القألىاع الخىاص أنىنافا محميىة
ا لمانية ،االتنوع ب ميع أننافها ،حي ي ج
حاليا بموجب حقوق مربي النباتات في النظام المتعدد ا طىرا  ،مىع تغى يع ا ىخاص الألبيعيىين
والقانونيين على إدراو الموارد الوراثية الاراعية لغذذية والاراعة في النظام المتعدد ا طرا .
ثالثا ً -التدابير القانونية وغيرها من التدابير المالئمة لتوفير الحصول
على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ضمن النظام المتعدد األطراف
 -18يحث ا طرا المتعاقدة التي لم تاعل لك على اتخا التدابير القانونية وذيرها مىن التىدابير
المالئمة الال مة لتوفير الحصوم على الموارد الوراثية النباتية لغذذية والاراعة من خالم النظىام
المتعدد ا طرا وفقا ً للمادة  2-12ويأللب منها إبالغ ا مين وفقا ً لذلك؛
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 -19يحث ا طرا المتعاقدة على أن تضمن ،عمالً بااللتاامات التي وضىعتها المعاهىدة الدوليىة
بغىىأن المىىوارد الوراثيىىة النباتيىىة لغذذيىىة والاراعىىة ،أال يخضىىع الحصىىوم علىىى المىىوارد الوراثيىىة
النباتية لغذذية والاراعة التي تغملها المعاهدة ونقلها واقتسىام المنىافع الناجمىة عىن اسىتخدامها ،إال
للغروط المحددة في المعاهدة المذلورة أو روط تتسق معها.
رابعا ً -دور المعلومات في النظام المتعدد األطراف
 -21يناشدد جميىىع ا طىىرا المتعاقىىدة وأنظمتهىىا الوطنيىىة للمىىوارد الوراثيىىة النباتيىىة والم سسىىات
الدوليىىة وجميىىع ا ىىخاص المعنيىىين ضىىمان أن تتىىوافّر ،حسىىب اإلمكىىان ،المعلومىىات لافىىة علنىىا ً
وبسهولة ،بحي يتيسر الحصوم عليها للرض االستخدام والصون في البحوي والتربيىة والتىدريب
في م ام ا ذذية والاراعة باسىتخدام قائمىة البيانىات التعريايىة للمحانىيل المتعىددة المغىترلة بىين
المنظمة والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية وإبالغ ا مين وفقا لذلك؛
 -21يدددرك ا هميىىة ا ساسىىية لمغىىارلة مرالىىا البحىىوي الاراعيىىة الدوليىىة التابعىىة للم موعىىة
االستغارية للبحوي الاراعية الدولية وذيرها من الم سسات الدوليىة المختصىة فىي النظىام المتعىدد
ا طرا ومساهمتها في المعلومات المتعلقة بالحصوم على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها أيضىا
من خالم النظام المتعدد ا طرا ؛
 -22ير ّح بالمعلومات بغأن استخدام االتااقات الموحىدة لنقىل المىواد التىي أنىبحت انن متاحىة
من الماودين عن طريق استعمام وسائل تقنية مختلاة من قبيل نقل الملاىات باسىتخدام  ،ftpأو XML
أو من خالم النظام الميسّر لالتااق الموحد لنقل المىواد  Easy-SMTAأو النظىام اإللكترونىي للصىياذة
واإلبالغ عن االتااق الموحد لنقل المواد؛
 -23يش ر الماودين الذين استخدموا وسائل تقنيىة مختلاىة مثىل النقىل المبا ىر للملاىات باسىتخدام
 ،ftpأو  ،XMLأو النظىىام الميسىىر لالتاىىاق الموحىىد لنقىىل المىىواد  Easy-SMTAفىىي تقىىديم تقىىارير عىىن
االتااقات الموحّدة لنقل المواد التي أبرموها ،ويوني بأن يقوم الماودين ،بما فيهم المرالا الدوليىة
للبحوي الاراعية ،باإلبالغ عن االتااقات الموحدة لنقل المواد التي يبرموها عبر هذه الوسائل؛
 -24يطل إلى أمانة المعاهدة أن تبلور تاانيل ورقة رؤية عن نظام عالمي لإلعالم بما في لك
تونىىيات عىىن إقامىىة نظىىام لا ى  ،ويوصددي كددذل بإتاحىىة هىىذه الورقىىة لل هىىا الرئاسىىي فىىي دورتىىه
السادسة؛
 -25يناشدددد الم سسىىىات ات الصىىىلة وال هىىىات المانحىىىة إتاحىىىة المىىىوارد الال مىىىة لتعايىىىا نظىىىم
المعلومات الوطنية واإلقليمية وتوسيع نألاق تلأليتها؛
خامسا ً-تقاسم المنافع في النظام المتعدد األطراف
-26

يش ر حكومة أستراليا على دعم مغروع إعداد الدراسات عن تحديد تدفقات المنافع؛

 -27ي رر الأللب مىن ا طىرا المتعاقىدة وأنىحاب المصىلحة انخىرين وي الصىلة استكغىا
واتخا التدابير لتنايىذ لليىات تقاسىم المنىافع ذيىر النقىلدية المدرجىلة فىي المىواد(2-13أ) و(ب) و(و)،
ويأللب إلى ا مين أن ييسر هذه التدابير وهذا االستكغا .
توفير الدعم لألطراف المتعاقدة
سادسا ً-
ولمستخدمي النظام المتعدد األطراف

5

 -28يطل إلى ا مين ،رهنا ً بتوافر الموارد المالية  ،تقديم المساعدة إلى تلك ا طرا المتعاقىدة
التي قد تلتما دعما ً في تنايذ النظام المتعدد ا طرا  ،وخانة البلدان الناميىة ،فىي مىا يتعلىق علىى
وجه الخصوص بتحديد مواردهىا الوراثيىة النباتيىة لغذذيىة والاراعىة المدرجىة فىي النظىام المتعىدد
ا طرا واإلبالغ عنها؛
 -29يش د ر المنظمىىة الدوليىىة للتنىىوع البيولىىوجي علىىى مسىىاعدتها عىىددا مىىن البلىىدان علىىى تحسىىين
قدرتها على المغارلة بغكل لامل في النظام المتعدد ا طرا  ،عن طريق البرنامج المغترك لبنال
القدرات؛
 -31يطل إلى ا مين موانىلة تعايىا الغىرالات والتنسىيق مىع المنظمىات والم سسىات الدوليىة
ا خرى التي تغارك في بنال القدرات بغأن الحصوم على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها لتعظىيم
أوجه الت ر وتعايا التكامل بين أنغىألتها ،ويأللىب لىذلك إلىى ا مىين ،رهنىا بتىوافر المىوارد ،عقىد
اجتماع نلية تنسيق بنال القدرات من أجل تبىادم المعلومىات وتنسىيق مبىادرات بنىال القىدرات لتنايىذ
المعاهدة من جانب المنظمات والم سسات ات الصلة؛
 -31يحث ا طرا المتعاقدة وال هىات المانحىة علىى المسىاهمة بىالموارد الماليىة الال مىة لتقىديم
المساعدة إلى ا طرا المتعاقدة التي قد تلىتما دعمىا ً يمكنهىا مىن الوفىال بمتأللبىات النظىام المتعىدد
ا طرا ؛
سابعا ً -عمل اللجنة الستشارية الفنية المخصصة المعنية بالنظام المتعدد األطراف
والتفاق الموحد لنقل المواد
 -32يش ر الل نة ورئيسىيهها علىى العمىل الهىام الىذي جىرى خىالم فتىرة السىنتين ،الىذي سىاهم فىي
التألوير اإلي ابي للنظام المتعدد ا طرا وفي تنايذ االتااق الموحد لنقل المواد؛
 -33يش ر حكومة الهنىد علىى لىرم ضىيافتها ودعمهىا لالجتمىاع الثالى لل نىة االستغىارية الانيىة
المخصصة؛
 -34يحدديط علمداً بىىانرال والنصىىيحة المقدمىىة مىىن الل نىىة االستغىىارية الانيىىة المخصصىىة المعنيىىة
بالنظىىام المتعىىدد ا طىىرا واالتاىىاق الموحىىد لنقىىل المىىواد فىىي اجتماعيهىىا الثالى والرابىىع باعتبارهىىا
إر ادات موجهة لغطرا المتعاقدة في تنايذ التااماتها بموجب المعاهدة؛
 -35يطل إلى ا مانة إتاحة انرال والمغورة المقدمة من الل نة بغكل ميسر ،من خىالم وسىائل
منها موقعها الغبكي ،لكي يستايد المستعملون من هذه اإلر ادات؛
 -36يقرر اجتماع الل نة من جديد ،حسب االقتضال ،ورهنا بتوافر الموارد ،خالم فتىرة السىنتين
المقبلة ،بناا الوالية واالختصانات؛
ثامنا ً -استعراض التفاق الموحد لنقل المواد الذي تستخدمه المراكز الدولية
للبحوث الزراعية التابعة للمجموعة الستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها
من المؤسسات الدولية ذات الصلة ،بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
غير المدرجة في الملحق  0من هذه المعاهدة
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إ يشير إلى أنه وافق خالم دورتىه الثانيىة علىى إدراو حا ىية أو سلسىلة حوا ىي تاسىيرية لغحكىام
ات الصلة من االتااق الموحد لنقل المواد بغأن عمليات النقل ذير المدرجة في الملحق ا وم التىي
جمعت قبل دخوم المعاهدة الدولية حيا التنايذ لتستخدمها المرالا الدولية للبحوي الاراعية التابعىة
للم موعة االستغارية للبحوي الاراعية والم سسات الدولية ا خرى ات الصلة؛
 -37يشيد بالمرالا الدولية للبحوي الاراعيىة التابعىة للم موعىة االستغىارية للبحىوي الاراعيىة
الدوليىىة والم سسىىات الدوليىىة ا خىىرى ات الصىىلة السىىتمرارها فىىي اسىىتخدام االتاىىاق الموحىىد لنقىىل
المواد وتبادم الموارد الوراثية النباتية لغذذية والاراعة ذير المدرجة فىي الملحىق ا وم للمعاهىدة
وفقا ً لبنود و روط النظام المتعدد ا طرا ؛
-38

يقرر موانلة استعراض هذا االستخدام لالتااق الموحد لنقل المواد خالم دورته السادسة.
تاسعا ً– الستعراضات والتقييمات بموج النظام المتعدد األطراف،
وتنفيذ وتشغيل التفاق الموحد لنقل المواد

يقرر أن ي جل مرة ثانية االستعراض المرتقب بموجب المادة  4-11للمعاهدة إلى دورته السادسة.

