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القرار 2015/1

التدابري الرامية إىل تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها
إنّ اجلهاز الرئاسي،
إذ يستذكر أنه أشار بقلق ،يف دورتهه اخلامسه ،،إىل الهقق الكهي يف التمويه الهي تهكا يف يف دهق و تقاسهيف املقهاع
يف مهها يتقلههق بال ايهه ،الههو وهههقجلا ا جلههاا الك اسههه يف دورتههه الرتالرتهه ،،للنيههول املمتهه ل بهه يول و ههوا 2009
وديسمرب انون األول 2014؛
وإذ يستذكر القكار  2013 2الي قكر مبوجيه إنشاء جمموع ،القم املنيتوح ،القضوي ،املخصص ،املقق  ،بتقزيز س
عم القظام املتق د األطكاف للقنياذ إىل املوارد وتقاسيف مقاعقجلا ("جمموع ،القم ") لتضطل باملجلام التال :،
واملساهمات يف دق و تقاسيف املقاع بطكيق ،مست ام،

(أ)

ايادل امل عوعات القا م ،على املستخ م
وميكن توققجلا يف األج الطوي ،

(ب)

وتقزيز س عم القظام املتق د األطكاف من خالل اختاذ ت اب إهاع ،؛

وبعد أن نظر يف تقكيك جمموع ،القم عن القتا ج املقيرتق ،عن عملجلا ،مبا يف ذلك نتا ج االجتماع الكاب  ،والو تكد يف
الوث قIT/GB-6/15/6 Rev.1 ،؛
وبعد أن أصغى إىل تقكيك الك س املشار
يسكا تق م جمموع ،القم ؛

وأن توجه بالشكر إىل الك س املشار

على ق ادتجلما والتزامجلما الليين

وإذ يرحّب باملشاورات الو انقق ت م جمموع ،واسق ،من أدحاب املصلح ،،يف جمموع ،القم  ،مبا يف ذلك قطاع
الييور؛
وإذ يضععع حل ااسععع ان إمكان ههه ،أن
املادت  4-11و(2-13د)( )2من املقاه ل؛

هههك ا جلهههاا الك اسهههه عمل هههات االسهههتقكا

والتق ههه يف امللحو ههه ،يف
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 -1يرحب بالتق م املجليف الي أحكاته جمموع ،القم يف عول السقت ؛
 -2يقرر ي والي ،جمموع ،القم لنيول السقت 2017-2016؛
 -3يطلب إىل جمموع ،القم ما يله:


إع اد مسودل مق ل ،امل ،لالتنيا املوح لقق املواد تك ز بشك خاص على تطويك نظام اشواك
وتُقنيه من احلاج ،إىل أ دك قانونه آخك خاد ،من خالل مكاجق ،املادل  11-6من االتنيا املوح
لقق املواد؛



إذا اعتُرب م ذلك أنه من الضكور وجود دك قانونه لتطويك نظام اشواك عقال ،إع اد اقواح
متكام بشأن الصك القانونه املقاسب (مبا يف ذلك تق ي املقاه ل أو بكوتو ول ذ الصل)،؛



إع اد خ ارات لتك ف ت ط  ،القظام املتق د األطكاف استقاداً إىل س قاريوهات وإسقاطات خمتلني،
بشأن اإليكادات؛



القم على أساس اقواحات نصوص يقكهجلا الك سان املشار ان ،مبا يف ذلك نسخ ،مكاجق،
بالكام من االتنيا املوح لقق املواد خالل االجتماع األول جملموع ،القم ؛



التماس مساهمات أو تقاريك خط  ،من مج أدحاب املصلح ،املقق ح رتما ت عو احلاج،
و أو إلنشاء جمموعات مص كل خمصص ،ألد قاء الك س  ،ح رتما ت عو احلاج ،،مقجلا مرت ًال
جمموعات مقق  ،بنيئات املستخ م  ،وعئات احملاد  ،واألسال ب القانون  ،،ومق الت ال ع ،
وبق إنجلاء االتنيا  ،بطلب من جمموع ،القم أو من ر س جلا املشار ؛ وس ُطلب إىل اجملموعات
املص كل املخصص ،ألد قاء الك س تق ييف مساهمات خط  ،للك س املشار ؛



التشاور م املستخ م احلال واحملتمل لالتنيا املوح لقق املواد حول م ى جاذب ،
االقواحات املشار إل جلا أعاله ورسيف دورل واقق  ،للت ات املقوح،؛



عك نتا ج مقاقشات جمموع ،القم على القحو املي ّن أعاله قي ستّ ،أشجلك على األق ّ من انققاد
ال ورل السابق ،للججلاا الك اسه ،مبا يت ح إجكاء املشاورات والتحض ات الالام ،لل ورل السابق،
للججلاا الك اسه م األطكاف املتقاق ل؛



دراس ،املسا املتقلق ،باملقلومات الوراث  ،املتصل ،باملواد الو ميكن القنياذ إل جلا بواسط ،القظام
املتق د األطكاف؛

 -4يطلب التزام مج األطكاف املتقاق ل للوعاء بالوالي ،املو ل ،إىل جمموع ،القم  ،والو تقضه باختاذ سلسل،
ت اب تكني ايادل امل عوعات القا م ،على املستخ م واإليكادات حلساب تقاسيف املقاع بصورل مست ام ،وميكن
توققجلا يف األج الطوي وت اب إهاع  ،لتقزيز س عم القظام املتق د األطكاف؛
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وتوع مج اخلربات الالام ،يف جمموع ،القم ؛

 -6حيث األطكاف املتقاق ل على تق ييف ال عيف واملوارد املال  ،،حسب االقتضاء ،إىل جمموع ،القم حتى تكون قادرل
على الوعاء بواليتجلا يف املوع احمل د؛
 -7يؤكد جمددا على الطاب امللح لوه إيكادات قا م ،على املستخ م على أساس سل يف وميكن التقيؤ به لتحق ق
األه اف املتنيق عل جلا ،مبا يف ذلك من خالل نظام اشواك عقال يقل من تكال ف املقامالت ويوعك ال ق القانونه
للمستخ م  ،وحيظى ب عيف ي من من األطكاف املتقاق ل وأدحاب املصلح،؛
 -8يطلب من جمموع ،القم االتصال بشك وث ق باللجق ،االستشاري ،املخصص ،املقق  ،باسوات ج  ،التموي  ،الو
ستضطل بأعمال حتض ي ،الستقكا اسوات ج  ،التموي  ،مبا يف ذلك القالق ،ب ايادل امل عوعات القا م ،على
املستخ م وحبث االقواحات الكام  ،إىل وه آل  ،ملساهمات األطكاف املتقاق ل ،طيقاً للمادل  4-18من
املقاه ل.
عمليات االستعراض والتقييم حل إطار النظام املتعدد األطراف ،وتلك املتعلقة
بتنفيذ االتفاق املوحد لنقل املواد وبعمله
 -9يقرر أن يكجئ مكل أخكى عمل ات االستقكا
املقاه ل إىل دورته السابق،؛

والتق يف املقصوص عل جلا يف املادت  4-11و  2-13د( )2من

زيادة توافر املوارد الوراثية الن اتية لألغذية والزراعة من خالل النظام املتعدد األطراف
 -10يذكّر بقكارته السابق ،بشأن إدراج املواد ،الس ما القكار ،2013 1وحيثّ األطكاف املتقاق ل على أن تيلغ األم
وتتقاون مال ا وعق ا من أج إتاح ،املقلومات ذات الصل ،من خالل مكعق اإلدراج اإللكوونه للقظام القامله
لإلعالم ،ويشج يلك األشخاص الطي ق والقانون على إتاح ،موادهيف؛
 -11يرحب جبجلود األطكاف املتقاق ل الكام  ،إىل تشج األشخاص املققوي واالعتياري  ،مبا يف ذلك قطاع الييور،
على جق مواده متاح ،،ويطلب إبالغ األم بأي ،ميادرات من هيا القي ؛
 -12يشدد على أهم  ،اجملموعات الو يتيف تود نيجلا وتق مجلا بشك ام  ،مبا يف ذلك من أج مسات مق ق،،
من األطكاف املتقاق ل واألشخاص الطي ق والقانون إتاحتجلا يف
والتود ف ا قومه واملظجلك  ،ويقاش
القظام املتق د األطكاف جقيا إىل جقب م مقلومات التود ف ذات الصل،؛
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 -13يقرر أن ي رج يف ج ول أعمال ال ورل السابق ،استقكاها عاما لتواعك املواد يف القظام املتق د األطكاف مبا يف ذلك
اجملموعات ا ي ل الو مت احلصول عل جلا خالل عول السقت  ،ويطلب من األمان ،إع اد وث ق ،تق م مقلومات
عن املواد امل رج ،يف القظام املتق د األطكاف من جانب األطكاف املتقاق ل واألشخاص الطي ق والقانون  ،يف
بل ان األطكاف املتقاق ل ويف اليل ان الو ل ست من األطكاف املتقاق ل.
عمل الطرف الثالث املستفيد
 -14إذ يشري إىل أن ا جلاا الك اسه ،يف دورته الرتالرت ،،ق واعق على اإلجكاءات اخلادّ ،بالطكف الرتالث املستني
لتأدي ،أدوار ومسؤول ات الطكف الرتالث املستني ما ح دها ون ّ عل جلا االتنيا املوح لقق املواد بتوج ه من
ا جلاا الك اسه؛
 -15وإذ يشري يلك إىل أنه ،وعقا للمادل  2-4من اإلجكاءات اخلادّ ،بالطكف الرتالث املستني  ،وا للطكف الرتالث
املستني أن يتلقى املقلومات عن حاالت ع م االمترتال احملتم لواجيات مق م املادل ومتلقه املادل مبوجب اتنيا
موح لقق املواد من أ أشخاص طي ق أو مققوي ؛
 -16وإذ يقرّ بأن الطكف الرتالث املستني س تطلّب موارد مال ّ ،اع  ،وموارد أخكى وبأن مقظم ،األغيي ،والزراع،
باعتيارها الطكف الرتالث املستني لن تتحم أ التزامات تتجاوا األموال املتاح ،يف االحت اطه التش له للطكف
الرتالث املستني ؛
 -17يشري إىل التقكيك حول عم الطكف الرتالث املستني  ،ويطلب يلك إىل األم
موادل ،رع تقكيك ،يف دورل من دورات ا جلاا الك اسه؛

ومن مقظم ،األغيي ،والزراع،

 -18يشدد على أهمية املادل  2-4من اإلجكاءات اخلاد ،بالطكف الرتالث املستني الو مبوجيجلا وا للطكف الرتالث
املستني أن يتلقى املقلومات عن حاالت ع م امترتال ألحكام وشكوط االتنيا املوح لقق املواد من مق ّم املادل
ومتلقه املادل من األطكاف مبوجب االتنيا املوح لقق املواد أو أ أشخاص طي ق أو قانون آخكين ،وذلك
بالقسي ،إىل عقال  ،أداء الطكف الرتالث املستني ؛
 -19يقرر اإلبقاء على االحت اطه التش له للطكف الرتالث املستني للنيول املال  2017-2016 ،عق املستوى احلاله
اليالغ  283 280دوالراً أمكيك اً ومكاجق ،ذلك يف دورته السابق،؛ يدعو األطكاف املتقاق ل ،واملقظمات احلكوم ّ،
ال ول ّ ،،واملقظمات غ احلكوم ّ ،،والك انات األخكى ،الو مل تساهيف يف االحت اطه بق  ،إىل أن تنيق ذلك؛
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 -20يرخص ألم املقاه ل ال ول  ،االستقان ،مبوارد االحت اطه التش له للطكف الرتالث املستني حسب االقتضاء من
أج تقني ي و ا ف الطكف الرتالث املستني ؛
 -21يرحب بأدوات ّ تكقولوج ا املقلومات واليق  ،األساس  ،القمل  ،والنيقال ،من ح ث التكلني ،الو وهقجلا األم
لتسجل تق ييف املقلومات ومجقجلا وختزيقجلا تقني ياً للمادل  1-4من اإلجكاءات اخلاد ،بالطكف الرتالث املستني ،
ويطلب إىل األم موادل ،تطي ق الت اب املقاسي ،لضمان سالم ،املقلومات ،وعق االقتضاء ،سكيّ ،املقلومات
املق ّم ،،م موادل ،تطويك أدوات تكقولوج ا املقلومات يف املقاه ل وبق تجلا األساس .،
ممارسة مراكز اجلماعة االستشارية لل حوث الزراعية الدولية للموارد
الوراثية الن اتية لألغذية والزراعة قيد التطوير
-22

إذ يشري إىل أحكام املادل (1-15أ) ،من املقاه ل ال ول ،؛

 -23وإذ يشري إىل أحكام املادت  5-6و 6-6من االتنيا املوح لقق املواد؛
 -24يرحب باستخ ام مكا ز ا ماع ،االستشاري ،لليحوث الزراع  ،ال ول  ،لالتنيا املوح لقق املواد ،لقق املوارد
الوراث  ،القيات  ،لألغيي ،والزراع ،ق التطويك الو :تتضمن املواد الوراث  ،الو مت االحتنيا بجلا سابقاً على
سي "األمان "،واملوهوع ،يف نطا اختصاص القظام املتق د األطكاف مبوجب اتنياقات املادل  15م ا جلاا
الك اسه؛ أو الو تتضمن املواد الوراث  ،الو حص عل جلا مك ز ما مبوجب االتنيا املوح لقق املواد أو أ دك
قانونه آخك يسمح للمك ز بإعادل تواي املواد الوراث  ،يف إطار االتنيا املوح لقق املواد.
 -25يطلب من األمان ،،بالتقاون م مكا ز ا ماع ،االستشاري ،لليحوث الزراع  ،ال ول  ،وغ ها من املؤسسات
واآلل ات ذات الصل ،با ماع ،،أن تقوم مبا يله( :أ) مج املقلومات عن مضمون شكوط إهاع  ،تتقلق بقق
املواد الوراث  ،القيات  ،لألغيي ،والزراع ،ق التطويك؛ (ب) استكشاف سي لت س تقني ي التزام املادل  5-6من
االتنيا املوح لقق املواد لتح ي املواد الو مت احلصول عل جلا من القظام املتق د األطكاف يف امللحق  1من االتنيا
املوح لقق املواد؛ (ج) رع التقاريك بشأن ما ورد أعاله إىل ا جلاا الك اسه خالل دورته السابق.،

