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 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 االجتماع التاسع لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المخصصة
 المعنية بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف

 2019يونيو/حزيران  21 – 17روما، إيطاليا، 

 تعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف: مذكرة من إعداد الرئيسين المشاركين
 

 موجز
 
        التدابري                                                                                          تتضمن هذه الوثيقة مذكرة من إعداد الرئيسني املشاركني، بدعم من األمانة، لتوفري حملة عامة عن جمموعة  

                                                                                عن التطورات احلاصــــلة منذ انعقاد االجتماع الثامن جملموعة العمل املفتوحة العضــــوية املخصــــصــــة                      احلالية املمكنة وملخص
                                               ً                                                      املعنية بتعزيز ســـري عمل النظام املتعدد األطراف. إضـــافًة إىل ذلك، وباالســـتناد إىل املدخالت الواردة من خالل املشـــاورات 

ّ                         ً                            ّدم الرئيسان املشاركان عدداً من االقرتاحات إىل جمموعة العمل                                                   غري الرمسية، ومع األخذ يف االعتبار اإلسهامات الواردة، يق
                                                التدابري من أجل تيسري املناقشات يف اجتماعها التاسع.      حزمة                     بشأن كل من العناصر يف 
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 معلومات أساسية -1
 
       املعنية                                    جملموعة العمل املفتوحة العضـــوية املخصـــصـــة                                                  ســـوف يكون هذا االجتماع التاســـع االجتماع الثاين واألخري  - 1

                                                                 (جمموعة العمل) خالل فرتة الســـنتني احلالية. وســـيتعني على جمموعة العمل إجناز                                     بتعزيز ســـري عمل النظام املتعدد األطراف
                                                     حزمة التدابري اليت ستوصي هبا إىل اجلهاز الرئاسي العتمادها.

 
                           لعناصــــر تعزيز النظام املتعدد                                 " اإلســــراع يف وضــــع الصــــيغة النهائية                       ، دعا اجلهاز الرئاســــي إىل     2017 / 1          ويف القرار   - 2

             ، فربطت بذلك     2030 ُ                                                                         وُوجهت هذه الدعوة يف سياق مسامهة املعاهدة الدولية يف خطة التنمية املستدامة لعام   1 ".      األطراف
                                          ً           عمل جمموعة العمل باخلطة العاملية األوسع نطاقاً وبأهدافها.

 
        املالية            ً                            توازنة جيداً. وباتت هذه العملية يف الفرتة م       تســـــوية                                               ويؤمن الرئيســـــان املشـــــاركان بقوة أنه من املمكن حتقيق   - 3

                 . ويدعو الرئيســـــــــان     2013    عام    يف                                        ً       ً                            الثالثة كما أن جمموعة العمل أحرزت تقدماً ملحوظاً منذ أن أنشـــــــــأها اجلهاز الرئاســـــــــي
                                                           ً                                        املشــــــــــاركان مجيع أعضــــــــــاء جمموعة العمل إىل بذل كل اجلهود املمكنة حالياً إلعداد حزمة من التدابري ميكن أن ينظر فيها 

  .    2019                                                           اجلهاز الرئاسي العتمادها يف دورته الثامنة يف نوفمرب/تشرين الثاين 
 
ٍ         وجمموعة العمل مدعوة إىل احملافظة على مسـتوى عاٍل من الطم  - 4                     أكثر بعد عند احلاجة،             هذا املسـتوى   ع        وحات ورف                                         

ّ             ً                                                                 للرتكيز على التفاوض وحّل املشـــــاكل عوضـــــاً عن إثارة املزيد من األســـــئلة والقضـــــايا. ومن الضـــــروري العمل على التوصـــــل                        
                                                                 ً                                    إىل تســوية: فالتســوية تعين بالضــرورة أن حيصــل اجلميع على شــيء وأن يعطي شــيئاً. ويأمل الرئيســان املشــاركان بأن تكون 

                                                                                                  األقاليم قد تشاورت مع بعضها البعض حبيث تكون املفاوضات ممكنة يف هذا االجتماع باالستناد إىل مواقف كل إقليم.
 
    امل                                                                            ّ             ويدعو الرئيسان املشاركان أعضاء جمموعة العمل وممثلي جمموعات أصحاب املصلحة إىل التحّلي بالوعي الك  - 5

       . وســوف                           مقارنه مع ما هو عليه اليوم                          عمل النظام املتعدد األطراف    ســني   بتح            يف ما يتعلق                       ملســؤولية اليت يضــطلعون هبا       إزاء ا
                                                      كل اجلهود الضرورية لدعم جمموعة العمل يف التوصل إىل تسوية.         يبذالن

 
          ً                                                                                   لذا، وبناًء على مجيع اجلهود اليت بذلتها جمموعة العمل يف هذه العملية، وخباصــــــــــــــة يف اجتماعها األخري املنعقد   - 6

                         مكنة للتســـــــوية، مع مراعاة   امل      يارات           مزيد من اخل                                ، ســـــــعى الرئيســـــــان املشـــــــاركان إىل حتديد     2018                    يف أكتوبر/تشـــــــرين األول 
                                                       من بني أمور أخرى، املدخالت املقدمة خالل املشاورات غري الرمسية.

 
   ّ                    ويوّد الرئيسان املشاركان                                                                         ً  وكان التقدم احملرز خالل سلسلة املشاورات غري الرمسية املنظمة يف فرتة السنتني مشجعاً.  - 7

ّ                                                                  ّ                          التوّجه بالشـــــــكر إىل مجيع املشـــــــاركني يف هذه املشـــــــاورات غري الرمسية على مســـــــامهاهتم البّناءة واســـــــتعدادهم إلجياد احللول      
ل إىل تســــــــوية إل�اء عملية التعزيز. وأعربا عن أملهما بأن تســــــــود هذه الروح اإلجيابية ذاهتا يف االجتماع التاســــــــع        ّ                                                                                                 والتوصــــــــّ

       العمل.       جملموعة
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             ّ         ّ                               لإلســـهامات البّناءة والغنّية اليت وردت من األطراف املتعاقدة        الكبري     ّ                       ً          وعّرب الرئيســـان املشـــاركان أيضـــاً عن ســـرورمها  - 8

ّ        ومن جمموعات أصحاب املصلحة بعد املشاورات غري الرمسية. ولدى إعداد املذكرة احلالية للمعلومات األساسية، ّمت النظر                                                                                              
  ُ               وُأخذت يف االعتبار.         الواردة        املدخالت                        بعناية يف مجيع اإلسهامات و 

 
 هذه المذكرة من غرضال -2

 
                                      ً                   وعة العمل باقرتاحات حول كيفية املضـــــــــي قدماً وإ�اء عملية تعزيز         تزويد جممّ                                 ّمت إعداد هذه املذكرة لتهيئة اجملال و   - 9

                          عمل النظام املتعدد األطراف.
 

                   على نتائج املشــــــــاورات        ً فبناءً                                                                   ق العمل من حزمة التدابري اليت وضــــــــعتها جمموعة العمل يف اجتماعها الثامن.    نطل  وا  -  10
ّ                                  قّرر الرئيســــــــــــان املشــــــــــــاركان تقدمي اخليارات   2                                                             غري الرمسية املذكورة أدناه واجملموعة الواســــــــــــعة من اإلســــــــــــهامات اليت وردت،  

                                         تنظر فيها جمموعة العمل يف اجتماعها التاسع.                                              واالقرتاحات الوارد وصفها يف هذه الوثيقة ومالحقها ل
 

ّ                  يارات املقّدمة يف هذه الوثيقة                إن االقرتاحات واخل  -  11 ّ       ً ومالحقها ختّص الرئيســـــــــــــني املشـــــــــــــاركني وحدمها وال متّس بتاتاً                                       ّ          
ّ            مبوقف أي عضو من أعضاء جمموعة العمل بشأن القضايا اليت ّمتت مناقشتها.                                                    

 
ّ                  استعراض التطو رات منذ االجتماع ا -3  لثامن لمجموعة العمل            

 
                       مع هدف الرئيسني املشاركني       2018                                                             اتفقت جمموعة العمل يف اجتماعها األخري املنعقد يف أكتوبر/تشرين األول   -  12

ّ            لالجتماع التاسـع جملموعة العمل. ويف هذا السـياق، قّرر الرئيسـان         التحضـري                                    اعتماد عملية تشـاركية شـفافة وشـاملة يف     جلهة                                              
                                                                                                      املشــــــــاركان عقد ثالث مشــــــــاورات غري رمسية لدعم عملية تعزيز عمل النظام املتعدد األطراف. وأتى هذا القرار إثر الطلب 

ّ                                       املوّجه من اجلهاز الرئاســــــــــي إىل جمموعة العمل بأن                       ون فرتة ما بني الدورات                                      تأخذ بزمام أية مبادرات أخرى الزمة يف غضــــــــــ   
 3 .          إلجناز العمل

 
                         يف ســـــــــــان خوســـــــــــيه، كوســـــــــــتاريكا،       2019 ُ                                                      وُعقدت هذه املشـــــــــــاورات غري الرمسية الثالث يف يناير/كانون الثاين   -  13

                                              يف روما، إيطاليا. وخالل هذه املشــــــاورات غري الرمسية،       2019                                   يف أديس أبابا، إثيوبيا ويف مايو/أيار       2019             ويف مارس/آذار 
                                                                       ومدخالت هامة بشأن قضايا عالقة رئيسية وعناصر ممكنة للتوصل إىل تسوية حمتملة.       مشورة                رئيسان املشاركان   ّ     تلّقى ال
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                         ُ                                                                     وخالل املشــــــــــاورات غري الرمسية، ُأحرز تقدم ملحوظ بشــــــــــأن التفكري يف كيفية تطوير حزمة التدابري لتعزيز النظام   -  14
                             متينة حول ضرورة أن تتبع حزمة        ً مشورةً                                                                        املتعدد األطراف. ويعتقد الرئيسان املشاركان أن املشاورات غري الرمسية قد أنتجت 

                                 التدابري املستويات الثالثة التالية:
 

                                                   لنقل املواد، مع التشديد بصورة خاصة على نظام االشرتاك؛        املراجع                   مضمون االتفاق املوحد   ) 1 (

                                                               للمعاهدة الدولية من أجل توسيع نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف؛   1                          اخليارات لتعديل ممكن للملحق   ) 2 (

     لنقل         املراجع                                                                              وتقدمي اقرتاحات بشــــــــــأن اخلطوات اليت ميكن اعتمادها لضــــــــــبط عملية بدء العمل باالتفاق املوحد   ) 3 (
                      ّ                                    املواد ودخول التعديل حّيز التنفيذ، على أساس الثقة املتبادلة.

 
   ب   صـــــــحا                                                                                     وقد أكدت املشـــــــاورات غري الرمسية اليت عقدها الرئيســـــــان املشـــــــاركان على اعتقاد األطراف املتعاقدة وأ  -  15

                                                      ّ                                              املصــلحة بوجود ثالث ركائز للتوصــل إىل تســوية، وبأنه ســوف يتعّني على جمموعة العمل الرتكيز على إجنازها. كذلك، فإن 
                                    ّ           تنظيم النقاش حول دخول حزمة التدابري حّيز التنفيذ  ب                           رمسية نصــــــحوا الرئيســــــني املشــــــاركني                         املشــــــاركني يف املشــــــاورات غري ال

ّ   باالســتناد إىل خطوات ملموســة حتّدد                            ً                                           التســلســل الزمين لألحداث. وبناًء على هذه املناقشــات، يفضــل الرئيســان املشــاركان                           
                                          ً  تفادي مواصلة النقاش يف خطة النمو املعقدة جداً.

 
ّ                                                   وانطالقاً من هذا الفهم العام، نّظم الرئيســــان املشــــاركان جدول األعمال املؤقت هلذا االجتماع،  -  16     وضــــع         مبا يتيح   4       ً                      

                                                       العناصر يف حزمة التدابري، كما سبق شرحه يف األقسام السابقة.     مجيع      بشأن      تسوية           التوصل إىل         احللول و 
 

ّ               وخالل إحدى املشــاورات غري الرمسية، قّدم املشــاركون من   -  17             ً                              البذور عروضــاً وأعطوا تفســريات وافية عن اقرتاح       قطاع                               
                     خاص (حســـاب ضـــمان) يوضـــع                      ، وإقامة حســـاب أمانة                              االتفاق املوحد املراجع لنقل املواد                         بشـــأن تطبيق مؤقت ألجزاء من 

ّ     مؤقت. ويندرج هذا االقرتاح أيضــاً يف مســامهة قّدمها                               األجزاء من االتفاق املطبقة بشــكل     تلك         املتأيت من       الدخل           ً فيه جانًبا           ً                            
 5                                  االحتاد الدويل للبذور إىل جمموعة العمل.

 
ّ                                   ويف املشــــــاورة غري الرمسية ذاهتا، شــــــّدد املشــــــاركون على أمهية حتديث املعلومات   -  18                             بشــــــأن املبيعات والرحبية يف قطاع                             

                    يف قطاع البذور بتوفري                       مؤســـســـتني تتمتعان باخلربة               األمانة، بتكليف     من                                              البذور. وبعدها، قام الرئيســـان املشـــاركان مبســـاعدة
                                           ودعي اخلرباء من هاتني املؤســـــســـــتني إىل تقدمي عرض قصـــــري                                                 مزيد من املعلومات حول االجتاهات املتصـــــلة هبذين اجملالني. 

                                                                    البيانات اليت سوف يستخدمو�ا إلعداد حتليلهم بشأن املبيعات والرحبية يف قطاع     أن                         ملشاورة غري الرمسية األخرية بش     خالل ا
                                                                                                            البذور، وغريها من املعلومات املفيدة. وكان الرئيســـان املشـــاركان قد طلبا من اخلرباء تقدمي تقرير عن اســـتنتاجاهتم الرئيســـية 

              اعها التاسع.                             األولية إىل جمموعة العمل يف اجتم
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ّ   وأُثري عدد من القضـــايا اليت تتطّلب مزيداً من املشـــورة القانونية خالل املشـــاورات غري الرمسية. ونتيجًة لذلك، قّرر   -  19          ً                                                  ً        ّ                         ُ  
                                                                                                           الرئيســان املشــاركان إعادة عقد اجملموعة الدائمة من اخلرباء القانونيني، وطلبا إليها تقدمي املشــورة حول جمموعة من املســائل 

                                      ، يف روما، إيطاليا، ووضـــــــــعت آراء قانونية     2019          مايو/أيار     29   إىل     27          الفرتة من      ً                      وبناًء عليه، التقت اجملموعة يف           القانونية. 
 6                                      حول هذه املسائل، وهي متاحة جملموعة العمل.

 
           ً                                                       السبيل قدما : لمحة عامة عن االقتراحات المقدمة من الرئيسين المشاركين -4

 
          اقرتاح خلطة       ) وضـــــع  1                    ، وبدعم من األمانة، (    2017 / 2            مبوجب القرار    ،     العمل                           طلب اجلهاز الرئاســـــي من جمموعة   -  20
                  وضــــــــــع معايري وخيارات   و                              االتفاق املوحد لنقل املواد، (ج)          ومراجعة                                          للتوصــــــــــل إىل تعزيز النظام املتعدد األطراف، (ب)     منو

                            اجلهاز الرئاســـــي بشـــــأن أي قضـــــايا                 رفع التوصـــــيات إىل   و       ، (د)                                                    بالنســـــبة إىل إمكانية تكييف تغطية النظام املتعدد األطراف
                                                                                                          أخرى متصــــلة بعملية تعزيز النظام املتعدد األطراف. لذا، يتوقع اجلهاز الرئاســــي أن تضــــع جمموعة العمل حزمة من التدابري 

                                               لتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف حبيث ينظر فيها.
 

                                ت غري الرمسية، واإلســــــــــهامات الواردة                       ُ                                وعلى ضــــــــــوء املناقشــــــــــات اليت ُأجريت واملشــــــــــورة املقدمة خالل املشــــــــــاورا  -  21
ّ                                                            من األطراف املتعاقدة وأصــــحاب املصــــلحة، أعّد الرئيســــان املشــــاركان، بدعم من األمني، مشــــروع اقرتاحهما اخلاص حبزمة                                      

         التدابري.
 

            ّ                                                                            ً  وبالتايل، يوّد الرئيسان املشاركان اقرتاح العمل على أساس الفهم التايل للحزمة، كسبيل للمضي قدماً:  -  22
 

                                                                                       ســـــــــــوف يتم اعتماد حزمة التدابري من خالل قرار. ويرد مشـــــــــــروع عناصـــــــــــر القرار املقرتح من جانب الرئيســـــــــــني   ) 1 (
            ذه الوثيقة. هب   1      املرفق           املشاركني يف 

ّ              ســـــوف يتم ضـــــّم االتفاق املوحد  و   ) 2 ( ّ                                               لنقل املواد املوّحد إىل القرار. ويأمل الرئيســـــان املشـــــاركان بأن يشـــــكل         املراجع                          
  ، IT/OWG-EFMLS-9/19/4 Add.1                    ، وهو يرد يف الوثيقـة       املراجع                                 اقرتاحهمـا القـاعـدة إلجنـاز هـذا االتفـاق 
  .IT/OWG-EFMLS-9/19/4 Add.2     ً                             مرفقاً مبالحظات تفسريية ترد يف الوثيقة 

                   الرئيســــــــــــان املشــــــــــــاركان                                         ملعاهدة الدولية يف ملحق آخر للقرار. واقرتح   با     ألول ا                        ســــــــــــوف يرد نص لتعديل امللحق   و   ) 3 (
                         القاعدة لالتفاق على تعديل   IT/OWG-EFMLS-9/19/4 Add.3                           االقرتاحات املقدمة يف الوثيقة    شكل     أن ت

  .    األول                            طابق الرامي إىل تعديل امللحق      لنص امل                       ولوضع الصيغة النهائية ل      األول       امللحق

ّ             ُ                                     مل يقدم اجلهاز الرئاســـــــــي أي خطة منو كوثيقة حبّد ذاهتا. وســـــــــوق ُتدمج مجيع العناصـــــــــر الواردة يف خطة النمو   و   ) 4 (                                         
      ُ         ً               واليت تُعترب مفيدًة يف نص القرار. 
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     لنقل         املراجع                                                                                   ســـــــــوف يتم تناول دخول التدبريين الرئيســـــــــيني من بني حزمة التدابري حيز التنفيذ (االتفاق املوحد  و   ) 5 (
                                 ّ                                 ُ                                  املواد والتعديل) من خالل القرار. وأّما العناصـــر الثانوية يف احلزمة فســـوف ُتضـــاف إىل القرار للســـماح ببناء الثقة 

                                                                        بني األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة من أجل تعزيز عمل النظام املتعدد األطراف.

ّ   قة يف إجياد حّل ع                                          وسوف يتمثل أحد التدابري الرامية إىل بناء الث  ) 6 (          يف النظام          الرقمية               علومات التسلسل            ملي ملعاجلة م           
ّ                   املتعدد الســـــــــنوات املعّزز. وترد اقرتاحات ال     6                                      كني حول كيفية معاجلة هذه املســـــــــألة يف القســـــــــم             رئيســـــــــني املشـــــــــار                   

                من هذه الوثيقة.
 

ّ                        وكما ســبق ذكره، يتطلب التوصــل إىل تســوية حول الســبيل قدماً إجياد حّل ممكن التطبيق ومقبول جلهة  -  23       تســلســل                                                       ً       
  ّ            حّيز التنفيذ.       األول                              لنقل املواد ودخول تعديل امللحق        املراجع                                                 مجيع اخلطوات والعناصـــــــــــر املتصـــــــــــلة باعتماد االتفاق املوحد

ّ                                                                                 ً   ويف هذا الصدد، يلّخص القسم التايل مضمون اقرتاح قدمه الرئيسان املشاركان خالل املشاورة غري الرمسية األحدث عهداً.                  
      عتماد         اخلطوات ال                                                                             ويشــــــري اقرتاح الرئيســــــني املشــــــاركني إىل اخلطوات والعناصــــــر اليت جيب أخذها يف االعتبار يف تســــــلســــــل 

        ّ                        دخوله حّيز التنفيذ يف مرحلة الحقة.                  واعتماد التعديل و          وإنفاذه             االتفاق املوحد 
 

                               ّ          اعتماد حزمة التدابير ودخولها حي ز التنفيذ -5
 

    ً         ً                                            ســـبيًال للمضـــي قدًما يف ما يتعلق خبطة النمو اليت اقرتحها الرئيســـان                                      ناقشـــت جمموعة العمل يف اجتماعها الثامن  -  24
ّ                                     وّمت اقرتاح بديل خلطة النمو ومناقشـــــــته، كما   7    2017 . / 2          من القرار    1                           املشـــــــاركان والواردة يف "امللحق           متباينة     آراء           ومت إبداء 

             ، مع الرتكيز         شــــكل أبســــط  يف                    يدة وأنه ميكن عرضــــها        تزال مف   ال                              األقاليم إىل أن عناصــــر خطة النمو      بعض      وأشــــار        بشــــأنه. 
                          على اخلطوات األربع التالية:

 
     ً قراراً                   لنقل املواد، وكذلك         املراجع                             يوافق مبوجبه على االتفاق املوحد        ً قراراً                                    يعتمد اجلهاز الرئاســــــي، يف نفس الدورة،   ) 1 (

ّ                                        يعّدل مبوجبه نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف   ؛  

            لنقل املواد؛        املراجع                                              ويتم بعد ذلك افتتاح باب االشرتاك يف االتفاق املوحد   ) 2 (

            ً                                 وطنية، قرارًا بشأن توقيت التصديق على التعديل؛                                                       وتتخذ األطراف املتعاقدة، باالستناد إىل عملياهتا وأولوياهتا ال  ) 3 (

 .                                                          لنقل املواد وتعديل امللحق األول باملعاهدة الدولية يف الوقت ذاته        املراجع                              ويبدأ نفاذ كل من االتفاق املوحد   ) 4 (
 

                                      وضـــــــع خطة منو، وأنه ينبغي اعتماد تدبريين    إىل                             متباينة وأشـــــــارت إىل عدم احلاجة       آراء               بعض األقاليم عن       أعرب  -  25
                  ً        يف الوقت ذاته عوضاً عن ذلك.

 
                                                  ً                           وناقشت جمموعة العمل إمكانية أن تكون خطة النمو مفيدًة يف معاجلة القضايا التالية:   -  26

 
                                                                          الروابط القائمة بني توسيع نطاق التغطية وإعمال تقاسم املنافع، والعكس بالعكس؛  ) 1 (
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                                                                                 الثقة يف ما بني األطراف املتعاقدة وبني األطراف املتعاقدة ومســــــــــــــتخدمي النظام املتعدد األطراف،             وتدابري بناء   ) 2 (
   8                 خاصة القطاع اخلاص.

 
                      تقاسم المنافع النقدية                                               الروابط القائمة بين توسيع نطاق التغطية وإعمال

 
                 ُ                                                                            تشري املناقشات اليت ُأجريت خالل املشاورات غري الرمسية واإلسهامات الواردة إىل أن التوافق يتشكل حول فكرة   -  27

ّ   العمل باجتاه صـــــــــــــدور قرار للجهاز الرئاســـــــــــــي بالتزامن مع اعتماد االتفاق املوّحد                                 لنقل املواد وتعديل تغطية النظام         املراجع                                                                  
      تغطية                        املوافقة على توســــيع نطاق                                     ردة إىل أن بعض البلدان تبقى مرتددة يف                    شــــري بعض اإلســــهامات الوا ي                املتعدد الســــنوات. 

                                           ً        تقاســـــــم املنافع النقدية وأن هذا التوســـــــيع، مقرتناً بإنفاذ          على جناح                                             احملاصـــــــيل املشـــــــمولة يف املعاهدة قبل رؤية دليل مبدئي 
ّ   واســـتخدام االتفاق املوّحد                               ل القائم على املســـتخدم يف صـــندوق                                           ، ســـوف يؤدي إىل دفق قابل للتنبؤ ومســـتدام للدخ      املراجع                   

              تقاسم املنافع.
 

ّ                                                    وخالل املشـــاورة غري الرمسية اليت ُعقدت يف روما، قّدم الرئيســـان املشـــاركان اقرتاح تســـوية حتدد اخلطوات املمكنة،   -  28               ُ                            
        التعديل                   لنقل املواد ودخول        املراجع                                                                اســـــتبدال خطة النمو، ميكن اعتمادها لتســـــلســـــل عملية إنفاذ االتفاق املوحد        من أجل 

ّ                                       ّ                                               حيز التنفيذ. وقد رّحب املشــاركون باالقرتاح، واتفقوا على أنه يوفّر قاعدة جيدة ملناقشــة تســلســل وتنفيذ خمتلف اخلطوات.                    
  . 1                                             ويرد االقرتاح املقدم من الرئيسني املشاركني يف اإلطار 

 
ّ  اعتماد االتفاق الموحّد    - 1      اإلطار            المقدم من          التســـــــــــوية         : اقتراح     األول                           لنقل المواد وتعديل الملحق         المراجع                   

     2019          مايو/أيار     30   -                                           الرئيسين المشاركين خالل المشاورة غير الرسمية
 

ّ   يوافق القرار على حزمة من التدابري تعتمد بصورة متزامنة االتفاق املوّحد    :    األول                         لنقل املواد وتعديل امللحق        املراجع                                                               
 

ّ   االتفاق املوّحد      يدخل   - 1   .    2020                                حيز التنفيذ يف يناير/كانون الثاين             لنقل املواد        املراجع          

ّ     االتفاق املوّحد اجل     يدخل   - 2                   ً                                  حيز التنفيذ مباشرًة، مبا يف ذلك التسجيل يف نظام االشرتاك.            لنقل املواد     ديد          

                          احلايل إىل حني إنفاذ التعديل.      األول                             ينطبق نظام االشرتاك على امللحق  - 3

                              ة على التعديل يف أقرب وقت ممكن.                                     يدعو القرار األطراف املتعاقدة إىل املصادق  - 4

                   ّ                                                                                  سوف يدخل التعديل حيّز التنفيذ بعد أن يكون ثلثا األطراف املتعاقدة قد صادقت عليه، أو قبلته أو وافقت عليه.  - 5

ّ   االتفاق املوّحد                                                      بعد دخول التعديل حيز التنفيذ، ينطبق نظام االشرتاك مبوجب   - 6            على امللحق            لنقل املواد        املراجع          
   ل.    املعد      األول

                         ً     ً                                                              سوف يتضمن القرار استعراضاً مدجماً للتعزيز. وبالتايل، ينص القرار على أن اجلهاز الرئاسي سوف يستعرض   - 7
ّ                                            ويقّرر كيفية االســـــــــتمرار. يف حال مصـــــــــادقة ثلثي األطراف       2025                                    حالة املصـــــــــادقات قبل يناير/كانون الثاين     
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  ّ              ّ                                ً       ّ حّيز التنفيذ. وأّما يف حال مل يكن عدد املصــــــــــــــادقات كافياً، يتعّني       األول                          املتعاقدة، ســــــــــــــوف يدخل امللحق
ّ                                                       ً           على اجلهاز الرئاســــي أن حيّدد اخلطوات التالية. وإذا مل يكن عدد كاف من املصــــادقات متوقعاً، جيب وميكن                        

                                     للجهاز الرئاسي النظر يف عدة خيارات.
 

ّ                      سية لالقرتاح املقّدم من الرئيسني املشاركني.            اجلوانب الرئي           من التفصيل       مبزيد                    تصف الفقرات التالية   و   -  29                
 

ّ   االتفاق املوّحد             لنقل املواد        املراجع          
 

ّ   االتفاق املوّحد                     يعتمد اجلهاز الرئاســــــــــي   -  30             يدخل االتفاق    قد     ، و     2019                    يف نوفمرب/تشــــــــــرين الثاين             لنقل املواد        املراجع          
ّ                ، ســــــــــــــتتّم كل عمليات نقل     2020                   ً                      . وهذا يعين أنه بدءاً من يناير/كانون الثاين     2020 ّ                               حّيز التنفيذ يف يناير/كانون الثاين       

ّ   االتفاق املوّحد                                                   املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة باستخدام  ّ         الذي قد حيّل بشكل فعال حمّل االتفاق             لنقل املواد        املراجع                        ّ          
                       على مواد قبل صـــــدور قرار      لوا                    إىل املســـــتخدمني الذين حصـــــ                                                ً        املوحد احلايل لنقل املواد. ويبقى االتفاق احلايل نافذاً بالنســـــبة

ّ   االتفاق املوّحد                       اجلهاز الرئاسي باعتماد           وإنفاذه.            لنقل املواد        املراجع          
 

            نظام االشرتاك
 

ّ   االتفاق املوّحد                            بعد أن يعتمد اجلهاز الرئاســــــي   -  31                              ً ب التســــــجيل يف نظام االشــــــرتاك بدًءا  ُ       ، يُفتح با          لنقل املواد        املراجع          
    ً                بدءاً من يناير/كانون          التســــــجيل                   ُ                         . وهذا يعين أنه ســــــوف ُيســــــمح للمســــــتخدمني الراغبني يف     2020                     من يناير/كانون الثاين 

                               يف نظام االشرتاك اخلاص هبذا االتفاق.          بالتسجيل      2020      الثاين 
 

ّ   االتفاق املوّحد      ً       ونظراً إىل أن   -  32   ،     2020          ّ               ً                      ســـــــــــــوف يدخل حّيز التنفيذ بدءاً من يناير/كانون الثاين             لنقل املواد        املراجع          
                                                                                                             إمنا قبل إنفاذ التعديل، ســــوف يســــتند احلصــــول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على مجيع هذه املواد اخلاضــــعة 

ُ                          احلايل. وهذا يعين أن املشــــــرتك املســــــّجل ســــــوف ُمينح إمكانية احلصــــــول على املو      األول         للملحق        ّ                              ارد الوراثية النباتية لألغذية                            
       األول                           ّ                                      احلايل. وبعد دخول التعديل حّيز التنفيذ، ســــــــــــــوف ينطبق االشــــــــــــــرتاك على امللحق      األول                          والزراعة الواردة يف امللحق

ّ              الذي ّمت توسيع نطاقه.       
ّ                                                        ُ           ً       وسوف يصّب الدخل املتأيت من نظام االشرتاك يف صندوق تقاسم املنافع، وسوف ُيستخدم وفقاً للدليل  -  33        العملي          

  .       الصندوق      اخلاص ب
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                    املصادقة على التعديل
 

 ّ                                                     حّيز التنفيذ يف الوقت املناســـــــب، ســـــــوف يتضـــــــمن القرار الذي يتم       األول                            هبدف التشـــــــجيع على دخول امللحق  -  34
ّ   االتفاق املوّحد        اعتماد                      ً                                              والتعديل مبوجبه حكماً يشــــــــجع األطراف املتعاقدة على املصــــــــادقة على التعديل             لنقل املواد        املراجع          

                                                                       ّ                          يف أقرب وقت ممكن حبيث يتم التوصل إىل ثلثي املصادقات املطلوبة لدخول التعديل حّيز التنفيذ يف أقرب وقت ممكن.
 

                                   دمج استعراض ضمن قرار اجلهاز الرئاسي
 

                                                        راض املدمج لغرض التعزيز شــــرط أن يســــتعرض اجلهاز الرئاســــي حالة                      ً             ســــوف يتضــــمن القرار بنداً يتعلق باالســــتع  -  35
ّ                                                                        املصــــــــــادقات، وأن يقّرر اخلطوات املقبلة حســــــــــب املرحلة اليت وصــــــــــلت إليها األمور بالنســــــــــبة إىل عدد املصــــــــــادقات     قبل                   

ّ                                                        . ويف حال ّمت التوصـــــــــــل إىل مصـــــــــــادقة ثلثي األطراف املتعاقدة املطلوبة لإلنفاذ،     2025                  يناير/كانون الثاين           ســـــــــــوف يدخل          
ّ                                                                                    املعّدل حيز التنفيذ. إمنا يف حال مل يتم التوصــل إىل عدد املصــادقات الالزم وقت االســتعراض، ســوف يتعني       األول       امللحق    

                                                                       بشـــأن اخلطوات التالية واخليارات املمكنة. ويف هذه احلال، ســـوف يتم حتديد اخليارات            ً تخذ قراراً                       على اجلهاز الرئاســـي أن ي
ّ                     عدد املصادقات املتبقية للوصول إىل احلّد األدىن املطلوب لإلنفاذ.                     ً    املمكنة والسبيل قدماً حسب                                   

 
                        تدابير أخرى لبناء الثقة

 
                             ريكا)، وأديس أبابا (إثيوبيا)                                                              املشــاورات غري الرمسية الثالث املاضــية اليت انعقدت يف ســان خوســيه (كوســتا    خالل   -  36
                                                خيارات ممكنة وتدابري أخرى لبناء الثقة من أجل تيســـري                                         ّ               ما (إيطاليا)، أجرى املشـــاركون مناقشـــات بّناءة حول النظر يف    ورو 

                    تنفيذ حزمة التدابري.
 

ّ                              ثل أحد اخليارات اليت متت مناقشــــــــــــــتها يف ما خيّص التعديل بإمكانية تعديل امللحق مي  و   -  37              وحده، من دون       األول                                       
ّ                                     ً     تعديل أي حكم من األحكام الواردة يف نّص املعاهدة الدولية. وهذا قد يشكل عنصراً رئيس ّ   ياً يسمح باعتماد سريع. وكّرر                                                          ً  

                                                                                                      املشـــاركون أن عمليات املصـــادقة الوطنية ختتلف من بلد إىل آخر، مبا يؤدي إىل حدود زمنية خمتلفة إلجناز هذه العمليات. 
ّ                                                                         كما أن تبســــــــــــيط نّص التعديل قدر اإلمكان قد يســــــــــــمح باملصــــــــــــادقة يف الوقت املناســــــــــــب من جانب أكرب عدد ممكن                 

          ّ                           التعديل حّيز التنفيذ يف الوقت املناسب.                       من البلدان، حبيث يدخل
 

            ؤدي إىل توفري                                             إمكانية تطبيق التعديل بصــــــــــــورة مؤقتة. وهذا قد ي                             آخر لبناء الثقة جرت مناقشــــــــــــته ب             ويتعلق تدبري  -  38
ّ   تطبيق مؤقت لنّص ا                                                                                       لتعديل، أو من خالل قرار صــادر عن اجلهاز الرئاســي يعتمد التعديل املمكن، للتشــجيع على التطبيق              

                                                                                                        املؤقت الطوعي للتغطية املوسعة النطاق من جانب األطراف املتعاقدة الراغبة يف ذلك، وحبيث تبدي هذه األطراف التزامها 
ّ                       ً   بالنظام املتعدد األطراف املعّزز. وســـــــوف يفضـــــــي ذلك عملياً إىل                                                  أن كل طرف متعاقد يعلن االتفاق على التعديل املؤقت                          

ً                                            ّ   ســـــــوف يتصـــــــرف وكأن األحكام اليت ترعى التعديل نافذة أصـــــــًال، خالل الفرتة املمتدة بني اإلعالن ودخول التعديل حّيز                                                 
      ّ         ّ  التغّلب على ترّدد   جل                                                                            ً                 التنفيذ بالنســبة إىل الطرف املتعاقد املعين. وبالتايل، قد يشــكل التطبيق املؤقت تدبرياً لبناء الثقة من أ

                                                                                                عدد من البلدان اليت قد تتفق فقط على توســــــــيع نطاق تغطية احملاصــــــــيل املشــــــــمولة يف املعاهدة بعد أن تكون قد جنحت 
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                        ّ                                                                       عمليــة تقــاســــــــــــــم املنــافع، وترّدد عــدد من البلــدان األخرى اليت تشـــــــــــــــدد على أنــه ال ميكن حتقيق الــدخــل املالئم القــائم 
                                                وحني يتوســـــــع نطاق تغطية احملاصـــــــيل املشـــــــمولة يف املعاهدة،        يف حال         نافع ســـــــوى                            على املســـــــتخدم لصـــــــندوق تقاســـــــم امل

                                                         ومن املفضل أن تشمل مجيع الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 

 معلومات التسلسل الرقمية -6
 

                مبعلومات التســـــــلســـــــل  "                                                 اجتماعها الثامن وجوب وكيفية إدراج القضـــــــايا املتصـــــــلة      خالل                  ناقشـــــــت جمموعة العمل   -  39
ّ   يف مشروع االتفاق املوّحد    "       الرقمية                                                لنقل املواد. وهناك آراء متباينة حول هذه املسألة.        املراجع                  

 
لون أالّ يقتصـــــر احلصـــــول على املعلومات   -  40                                                         ّ      ّ                          وخالل املشـــــاورات غري الرمسية، أعلن العديد من املشـــــاركني أ�م يفضـــــّ

                         ً                           ية لألغذية والزراعة، نظراً إىل منافعها املمكنة بالنســـــــــــبة                                                           على معلومات التســـــــــــلســـــــــــل الرقمية املتصـــــــــــلة باملوارد الوراثية النبات
ّ                                                                             إىل اجملتمع ككّل وإىل الدور الذي ميكن أن تؤديه يف ســــياق حتقيق أهداف املعاهدة. بالتايل، ينبغي تشــــجيع            املســــتخدمني           
            العاملي اخلاص                                       ً                                               على إتاحة معلومات التســــــــــلســــــــــل الرقمية جماناً للجمهور الواســــــــــع، مبا يف ذلك من خالل نظام املعلومات 

                                          ً                                                       باملعاهدة. ومن جهة أخرى، أشـــــــار املشـــــــاركون أيضـــــــاً إىل التحديات اليت ميكن أن تطرحها معلومات التســـــــلســـــــل الرقمية 
                                                                                                        بالنســبة إىل آلية احلصــول على املوارد وتقاســم منافعها التابعة للمعاهدة. إمنا تشــري املناقشــات اليت جرت خالل املشــاورات 

                                                           آراء متباينة حول كيفية التعامل مع معلومات التســـــــــلســـــــــل الرقمية       هناك                    اردة إىل أنه ما زالت                         غري الرمسية واإلســـــــــهامات الو 
ّ   يف سياق تعزيز النظام املتعدد األطراف، وخاصة يف نّص االتفاق املوّحد              ّ             لنقل املواد.        املراجع                                            

 
ّ   االتفاق املوّحد           اهدة ومن ع                                                                   ً      وما زال بعض األقاليم ترى أنه جيوز اعتبار معلومات التســــــــلســــــــل الرقمية جزءاً من امل  -  41           

     عرتض     . وي       املعــــاهــــدة         تنعكس يف                                                                  لنقــــل املواد، يف حني أن أقــــاليم أخرى تعترب أن معلومــــات التســــــــــــــلســـــــــــــــــل الرقميــــة ال 
ّ   بعض اإلســـهامات صـــراحًة على ضـــم معلومات التســـلســـل الرقمية يف االتفاق املوّحد                             لنقل املواد، وأعادت التأكيد         املراجع                 ً                                             

ّ                      حلصــــول على معلومات التســــلســــل الرقمية من خالل االتفاق املوّحد لنقل املواد، وأعلنت                           على عدم وجوب تنظيم عملية ا                                                   
                                                                              أن هذا ال يتالءم مع اهليكلية واملصطلحات املستخدمة يف أي من االتفاق املوحد أو املعاهدة.

 
ـــــة وبعض اآلراء اليت أُثريت   -  42 ـــــاقشــــــــــــــــــات اليت جرت خالل املشــــــــــــــــــاورات غري الرمسي ـــــك، أشــــــــــــــــــارت املن                                                                      ُ    كـــــذل
                            ، وأنه يكاد يكون من املســــتحيل                                                                خالل اإلســــهامات إىل أن مصــــطلح معلومات التســــلســــل الرقمية ما زال غري واضــــح   من 

                                                                               بالفعل، مل يتم بعد االتفاق على مصــــــطلح "معلومات التســــــلســــــل الرقمية" وأن مصــــــطلح "بيانات   و   .                      تعريفه بتعابري قانونية
                                                     ز عمل النظام املتعدد األطراف، قد يكون أكثر مالءمة ملعاجلة                          ُ          ً                التســــلســــل الوراثي"، الذي اســــُتخدم ســــابقاً يف العملية لتعزي

               املسألة املعنية.
 

ّ  ويبدو أن هناك عناصـــــــر لتســـــــوية ممكنة يف اإلقرار بأن نظام االشـــــــرتاك قد حيّل   -  43         احلاجة              من خالل انتفاء         املســـــــألة                                                             
ّ                              اج نّص حول مســـألة القرار الذي يعتمد                                         ً          ُ                 حتديد طبيعة معلومات التســـلســـل الرقمية. إضـــافًة إىل ذلك، تُعترب إمكانية إدر    إىل      

  .    ً                          فيداً ينبغي استكشافه على حنو أكرب                ً  حزمة التدابري �جاً م
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                                                                                               وبالبناء على هذين العنصـــــرين الرئيســـــيني يف تســـــوية ممكنة، واللذين يظهران يف اإلســـــهامات الواردة واملناقشـــــات   -  44

                             ً  اقرتاح السبيل التايل للمضي قدماً.                                                       اليت جرت خالل املشاورات غري الرمسية، يود الرئيسان املشاركان
 

ّ                                                          ً من الواضح أنه ال ميكن جملموعة العمل أن حتّل قضية "معلومات التسلسل الرقمية" يف كل أبعادها املعقدة، بدءاً   -  45                                     
                                                                                                بالصــــــــــعوبات يف االتفاق على مصــــــــــطلحات تكون مقبولة بشــــــــــكل عام ويف تعريفها. وال يتم التعامل مع هذه املعلومات 

ّ                    االبتكارات التكنولوجية تتقدم بوترية هائلة، إمنا تتعّدد أبعادها وجوانبها   و                               كثرية، يف حني أن األعمال العلمية           يف منتديات                                                   
                                                       املختلفة، وجزء منها فقط يتعلق مباشرة بوالية جمموعة العمل.

 
               الزراعة، يعتقد      ً                                                                              وإضـــــــافًة إىل احلصـــــــول على معلومات التســـــــلســـــــل الرقمية بشـــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية و   -  46

                                                                                                                  الرئيســان املشــاركان أن هذا يتصــل بتقاســم املنافع النقدية املتأتية من اســتخدام هذه املعلومات بشــأن املوارد الوراثية النباتية 
                                                     ع غري النقدية، مبا يف ذلك بناء القدرات وتبادل املعلومات. ف           وتقاسم املنا                 لألغذية والزراعة

 
ً                               ويقرتح الرئيســـان املشـــاركان إمكانية تأطري نظام االشـــرتاك حبيث يوفّر حًال للتســـوية من أجل ضـــمان أن تنعكس   -  47     ّ                                                       

                                                                                                                      املنافع النقدية املتأتية عن اســـتخدام املعلومات املرتبطة أو املتصـــلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت يتم احلصـــول
  )  1                  ً      ً                . وقد يكون هذا �جاً مقبوالً جيب أن ينعكس يف (               دفع رســــــوم االشــــــرتاك    خالل    من        االشــــــرتاك                   عليها يف ســــــياق نظام 

                                                          االتفاقات بشــــــــــــــأن معدل الدفع يف نظام االشــــــــــــــرتاك. لذا، قد ال يكون من   يف   )  2                                  القرار الذي يعتمد حزمة التدابري، و(
ّ   الضروري ذكر املسألة صراحًة يف نص االتفاق املوّحد              لنقل املواد.        املراجع                       ً                 

 
                                            ً                                                 بة إىل آلية احلصـــــول على املوارد ملرة واحدة، ونظراً إىل الرابط املفاهيمي األقوى بني الدفع لتقاســـــم املنافع       وبالنســـــ  -  48

ّ                                                          واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت ّمت احلصـــــــــــــول عليها، ال ميكن تطبيق هذا احلل ببســـــــــــــاطة. ويدعو الرئيســـــــــــــان                                                
ّ                                                   ن حّل مبدع وعملي، من دون املســــــــــــــاس بالعمليات اجلارية األخرى،                       جمموعة العمل إىل البحث ع       أعضــــــــــــــاء          املشــــــــــــــاركان     

                                           ال يتوجب عليه بالضرورة معاجلة املسألة مباشرة.
 

                                                                                             ويقرتح الرئيســـان املشـــاركان تفادي مصـــطلح "معلومات التســـلســـل الرقمية" إمنا بذل كل اجلهود املمكنة لالتفاق   -  49
                                                                         النباتية لألغذية والزراعة" أو " املعلومات املتصــــــــلة باملوارد الوراثية النباتية                                               على مصــــــــطلح "املعلومات املرتبطة باملوارد الوراثية

                                                                 ً       لألغذية والزراعة"، أو استخدام مصطلح "بيانات التسلسل الوراثي" عوضاً عنهما.
 

                                                                                  جمموعة العمل من االتفاق على معاجلة بيانات التســلســل الرقمية يف مشــروع عناصــر القرار، فســوف    ت  كن مت    إذا   و   -  50
                                                                                          ً               متع مبزيد من املرونة للتعامل مع جمموعة من القضايا السلسة والسريعة التطور يف الوقت احلاضر، مقارنًة بوجوب االتفاق   تت

ً  لنقل املواد. وبإمكان اجلهاز الرئاسي مثًال:        املراجع                                     على لغة قانونية موجزة يف االتفاق املوحد                                       
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                                      ً     ً لنقل املواد، التعديل) من خالل اإلعالن صراحًة مثالً         املراجع                   ُ                    إعطاء تفسريات ألي صك يُعتمد (االتفاق املوحد  •
                                                                                     أن دفع االشــــــــــــــرتاك يعكس قيمة احلصــــــــــــــول على املواد واملعلومات املرتبطة هبا/معلومات التســــــــــــــلســــــــــــــل الرقمية 

            واستخدامها؛

                                                   ً                     ً                        وضــع حوافز لضــمان تبادل معلومات التســلســل الرقمية جماناً، من خالل إدراجها مثالً يف قواعد البيانات املتاحة •
                                   للجميع ويف النظام العاملي للمعلومات؛

                                                               القــدرات مبــا يرمي إىل إقــامــة جمــال متكــافئ جلميع مســــــــــــــتخــدمي النظــام املتعــدد         لتنميــة                    والــدعوة إىل بــذل جهود  •
                                                                    األطراف حني يتعلق األمر باحلصول على معلومات التسلسل الرقمية واستخدامها.

 
                                           ً       لى الرتكيز على التوصـــــــل إىل تســـــــوية متوازنة جيداً ملعاجلة  ع                                       حث الرئيســـــــان املشـــــــاركان أعضـــــــاء جمموعة العمل   و   -  51

                                                                                        املعقدة، مع مراعاة والية جمموعة العمل واملهام امللموسة اليت طلب منها اجلهاز الرئاسي االضطالع هبا.        املسألة    هذه 
 

 االستنتاجات -7
 

ر الرئيســـــان املشـــــاركان   -  52                                                                               ّ                    ينبغي للجهاز الرئاســـــي أن يعتمد حزمة التدابري لتعزيز النظام املتعدد األطراف. وقد حضـــــّ
                           ، لتنظر فيه جمموعة العمل. 1      املرفق                                      العناصر ملشروع قرار للجهاز الرئاسي، يف 
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 1المرفق 
 

 تعزيز النظام المتعدد األطراف: العناصر لمشروع قرار
 

ّ   العناصر المحتملة لالتفاق الموّحد              لنقل المواد         المراجع                            
 
           ذا القرار؛ هب   1                 وكما يرد يف امللحق          مراجعته   ت                  لنقل املواد كما جر        املراجع              االتفاق املوحد        يعتمد  - 1
 
ّ  يقّرر  - 2 ّ                                  ذا القرار حيّل حمل االتفاق املوحد احلايل لنقل املواد  هب   1                                        االتفاق املوحد لنقل املواد كما ورد يف امللحق     أن                

  ؛    2020                  يناير/كانون الثاين     31    ً    بدءاً من 
 
ّ  يقّرر  - 3       2020                  يناير/كانون الثاين     31                                           وقعا على االتفاق املوحد لنقل املواد وقباله قبل             ملزود ومتلق   حيق    ه    ً   أيضــــــــــــــاً أن    

ّ   على استبدال االتفاق املوحد لنقل املواد باالتفاق املوّحد        مشرتكني       االتفاق             ذا القرار؛ هب   1                كما ورد يف امللحق           املراجع                                               
 
                                                                                          األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية، واملؤســــســــات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاســــي مبوجب املادة     ّ حيثّ   - 4

ّ   لى اختاذ التدابري الضــــرورية لتنفيذ االتفاق املوّحد  ع                    من املعاهدة الدولية،     15    ذا  هب   1                            لنقل املواد، كما ورد يف امللحق         املراجع                                          
  ؛      القرار

 
                              وأدوار ومســــــــــــــؤوليـــات الطرف الثـــالــث        حقوق،     تغري                   املوحــد لنقـــل املواد ال        االتفـــاق          مراجعـــات    بــأن    ا       ً حييط علمًـــ   - 5

                                                                                 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، بوصـــــــفها الطرف الثالث املســـــــتفيد، إىل مواصـــــــلة االضـــــــطالع        ويدعو         املســـــــتفيد، 
ّ                  ، وفق مــا هو حمــّدد يف االتفــاق املوحــد  ا       ســــــــــــــؤوليــاهتــ م  و     هــا       بــأدوار    ا    ً وفقًــ   و                                      لنقــل املواد، بتوجيــه من اجلهــاز الرئــاســــــــــــــي،         املراجع             

  ؛  09  20 / 5                                                 لإلجراءات اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي من خالل القرار 
 
ّ   من أمني املعاهدة الدولية رصـــــــــد تنفيذ وتشـــــــــغيل االتفاق املوّحد       يطلب  - 6    1                           لنقل املواد كما ورد يف امللحق         املراجع                                                  
                                                                                                    ذا القرار، وخباصـــة نظام االشـــرتاك اجلديد، هبدف توفري تقرير شـــامل بشـــأن التقدم احملرز إىل اجلهاز الرئاســـي يف كل دورة  هب

  ؛    الحقة
 
                          ذا القرار، وخباصــــة املســــتخدمني  هب   1                كما ورد يف امللحق               لنقل املواد        املراجع             االتفاق املوحد             املتلقني مبوجب       يدعو  - 7

  ؛           نظام االشرتاك        اختيار          التجاريني، 
 
ّ  يشـــّدد  - 8                                                                                                على أمهية النظام املتعدد األطراف للســـماح باحلصـــول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة جملموعة     

                                                                            اصــة املزارعني األســريني، والســكان األصــليني، والشــركات الصــغرية لرتبية النباتات واملؤســســات                      واســعة من املســتخدمني، وخب
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                                      ] من مبيعات البذور يف الســـنة من متطلبات XX                                       لى إعفاء املســـتخدمني الذين يســـجلون أقل من [ ع     بذلك         ويوافق        العامة، 
  ؛          لنقل املواد        املراجع                                 تقاسم املنافع يف إطار االتفاق املوحد 

 
                                                                                    إىل اللجنة املعنية باســــــــــرتاتيجية التمويل إعداد املعايري املمكنة لتخصــــــــــيص األموال من جانب صــــــــــندوق       يطلب  - 9

ّ                   ما يف بلد حمّدد، أكان هذا البلد        هيئات                                                  ميكنها أن تأخذ يف االعتبار، من بني أمور أخرى، مدفوعات     اليت               تقاســـم املنافع،            
ّ       املعّدل أو     1                  قد صادق على امللحق    ؛                                 املواد من خالل النظام املتعدد األطراف                      كان يتقاسم بشكل ناشط   

 
  1                               العناصر المحتملة لتعديل الملحق 

 
ّ  يقّرر  -  10      24 و    23              ً          ذا القرار، وفقــــًا للمــــادتني  هبــــ   2                               ملعــــاهــــدة الــــدوليــــة كمــــا ورد يف امللحق   بــــا      األول             تعــــديــــل امللحق    

                    من املعاهدة الدولية؛
 

ّ  يشــــــــــّجع  -  11             ، أو قبوله  2                                                                            مجيع األطراف املتعاقدة على النظر يف إمكانية املصــــــــــادقة على التعديل كما ورد يف امللحق     
                               للسماح بإنفاذه يف الوقت املناسب؛                يف أقرب وقت ممكن                أو املوافقة عليه 

 
ّ  يقّرر  -  12                 ليه، جيوز لألطراف                        ، أو قبوله أو املوافقة ع                           امللحق األول باملعاهدة الدولية                          أنه لدى املصــــــــــــــادقة على تعديل     

                                                                                                    املتعاقدة وبصــــــورة اســــــتثنائية، أن تضــــــع قائمة بعدد حمدود من األنواع األصــــــلية يف أراضــــــيها، واليت حتتفظ حبق عدم توفري 
ر عليها مبوجب املادة         ويدعو                                 من األمني إتاحة هكذا قوائم للجميع؛        ويطلب                    من املعاهدة الدولية؛     12        ّ                   حصــــــــــــــول ميســــــــــــــّ

                                                                                                   األطراف املتعـاقدة اليت اعتـدت باحلق املنصــــــــــــــوص عليـه يف هذه الفقرة إىل النظر يف إمكـانيـة حذف بعض املوارد الوراثيـة 
ّ  ويشــــــــــــــّدد                باألنواع احملذوفة؛       األمني                                                      النباتية لألغذية والزراعة من قائمتها عند اإلمكان وتبليغ                            على أن هذه القائمة ال تؤثر      

    ؛                           تعاقد آخر يف املعاهدة الدولية                               البتة على حقوق وواجبات أي طرف م
 

                                            ، أو قبوله أو املوافقة عليه، مبا يف ذلك من خالل     األول                                        من األمني الرتويج للمصادقة على تعديل امللحق        ويطلب  -  13
                                                                                                        جهود االتصــال وتوفري معلومات أســاســية لألطراف املتعاقدة وغريها، لدعم أو تيســري عملية املصــادقة أو القبول أو املوافقة 

  ؛                           جانب أكرب عدد ممكن من البلدان    من        املناسب     لوقت    يف ا
 

                 والرتويج للمصــــادقة       األول                                  إطالع مؤمتر املنظمة على تعديل امللحق    إىل                                   املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة      يدعو  -  14
                                                       عليه، أو قبوله أو املوافقة عليه من جانب البلدان األعضاء؛

 
                                                                                       أن يضـــــطلع اجلهاز الرئاســـــي بدور اجلهاز الرئاســـــي للتعديل والذي يضـــــم األطراف املتعاقدة اليت صـــــادقت       يقرر  -  15

  ؛                                   على التعديل، أو قبلته أو وافقت عليه
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ّ  يقّرر  -  16                                                                                       نفاذ التعديل، يتضــــــمن أي تصــــــديق على املعاهدة الدولية أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضــــــمام         أنه بعد     
  ؛ ل                 إليها، هذا التعدي

 
                                                                                  جيوز ألي طرف متعاقد، يف أي وقت قبل بدء نفاذ هذا التعديل، أن يعلن أنه ســــــيطبق بشــــــكل مؤقت     أنه       يقرر  -  17

  ؛                        ّ          التعديل، بانتظار دخوله حّيز التنفيذ
 
 

لة بالمعلومات بشــــأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بما في ذلك "معلومات                                                                                                          العناصــــر المحتملة المتصــــ
       رقمية"          التسلسل ال

 
                                                                              املنافع الناشـــــئة عن اســـــتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت يشـــــملها   ُ     تُقتســـــم        على أن              يعيد التأكيد  -  18

                                                                                                      النظام املتعدد األطراف، مبا يف ذلك اســـتخدامها التجاري، بطريقة عادلة ومتكافئة من خالل تبادل املعلومات، واحلصـــول 
              تداوهلا جتاريا؛                                                                 على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، وتقاسم املنافع الناشئة عن

 
ّ   لحظها االتفاق املوّحد      اليت ي                                             على أن املدفوعات اإللزامية مبوجب نظام االشـــرتاك، و       يتفق  -  19                   لنقل املواد الوارد         املراجع                

           ً                                                                                     ، تعكس أيضـــــــــاً قيمة احلصـــــــــول على املعلومات املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املشـــــــــمولة يف  1        يف امللحق 
                                    تعدد السنوات واستخدام هذه املعلومات؛         النظام امل

 
ّ  يشــّجع  -  20                            مبوجب آلية احلصــول على املوارد                                                                  املســتخدمني الذي حيصــلون على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة     

د          البـــديلـــة        والـــدفع ّ   اليت يلحظهـــا االتفـــاق املوحـــّ               مســــــــــــــــامهـــات طوعيـــة       تقـــدمي      ، على  1                          لنقـــل املواد الوارد يف امللحق         املراجع                     
                                                                                                         يف صـــــــندوق تقاســـــــم املنافع تعكس قيمة احلصـــــــول على املعلومات املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مبوجب 

                                             النظام املتعدد السنوات واستخدام هذه املعلومات؛
 

                                معلومات مرتبطة باملوارد الوراثية              الذين لديهم                            األشـــــخاص الطبيعيني والقانونيني،        ويدعو                 األطراف املتعاقدة،     حيث  -  21
ً                  ضــــــــــــــمان أن تكون هذه املعلومات متاحة جماناً، من خالل إدراجها مثًال يف النظام العاملي    إىل                          النباتية لألغذية والزراعة                      ً                                   

           للمعلومات؛
 

                البلدان النامية                                                                                   األطراف املتعاقدة يف البلدان املتقدمة إىل توفري املوارد الضــــــرورية ودعم األطراف املتعاقدة يف      يدعو  -  22
                                                     من أجل بناء القدرات يف جمال احلصـــــــــــــول على املعلومات املرتبطة                                  اليت متر اقتصـــــــــــــاداهتا مبرحلة انتقالية                 واألطراف املتعاقدة 

  ؛                                                               باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدام هذه املعلومات
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       المعزز                                                       العناصر المحتملة لتنفيذ واستعراض النظام المتعدد األطراف 
 

ّ  يقّرر  -  23 ّ                  تقييم التقّدم احملرز، يف دورته [               XX عام [      [20XX] يف ما خيّص عدد املصــــــادقات على التعديل، أو قبوله ،                                     ّ         
ّ   أو املوافقة عليه ويف الدخل املتأيت من صــــــــندوق تقاســــــــم املنافع من خالل االتفاق املوّحد                       لنقل املواد، هبدف اختاذ         املراجع                                                                      

                                                      قرار بشأن الطريقة الفضلى لتعزيز النظام املتعدد األطراف؛
 

       من خالل                                                                             من األمني تقدمي تقرير مرحلي عن عدد املصــادقات والدخل املتأيت من صــندوق تقاســم املنافع       يطلب  -  24
  ؛                     ن دورات اجلهاز الرئاسي           يف كل دورة م  ،  1                                                     االتفاق املوحد املراجع لنقل املواد حسبما هو وارد يف امللحق 

 
ّ  يقّرر  -  25                                                بالنظام املتعدد األطراف واالتفاق املوحد لنقل املواد            صـــة املعنية صـــ          الفنية املخ               لجنة االســـتشـــارية   ال          إعادة عقد     

ّ   لتوفري املشورة بشأن تنفيذ النظام املتعدد األطراف املعّزز.      2021 -    2020          خالل الفرتة                                                   
 
 

                                العناصر المحتملة في ديباجة النص
 

  ،              الجهاز الرئاسي   إن 
 
                                          الذي اعتمد مبوجبه االتفاق املوحد لنقل املواد؛      2006 / 2       القرار            إذ يستذكر 
 
      َ   َ                                                           الذي أَنشـــأَ مبوجبه جمموعة العمل املفتوحة العضـــوية املخصـــصـــة املعنية بتعزيز ســـري       2013 / 2       القرار            إذ يســـتذكر و 

 :                                موعة العمل")، لتضع تدابري ترمي إىل                                                             عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها ("جم
 

                      ة مســتدامة وميكن التنبؤ     طريق                                                                  زيادة املدفوعات القائمة على املســتخدمني واملســامهات يف حســاب تقاســم املنافع ب    (أ)
                  هبا يف األجل الطويل؛

                                                        وتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف باتباع تدابري إضافية؛    (ب)
 
                             واليـــة جمموعـــة العمـــل لفرتة الســــــــــــــنتني    مـــا     مبوجبه   ت د ّ دّ  ُ مُـــ    ن  ذي لـــ  ال      2017 / 2 و      2015 / 1         القرارين            إذ يســــــــــــــتـــذكر 

  ؛    2019 -    2018            وفرتة السنتني       2017 -    2016
 
                                                                                      يف تقرير جمموعة العمل بشأن النتائج املنبثقة عن عمله، خاصة نتائج اجتماعه التاسع واليت مشلت             وبعد أن نظر 

ّ              واملقرتح من قبـــل جمموعـــة العمـــل ومشــــــــــــــروع نّص لتعـــديـــل امللحق                                االتفـــاق املوحـــد املراجع لنقـــل املواد       مشــــــــــــــروع       األول                                     
               عاهدة الدولية؛   بامل
 
                                           ّ    إىل جمموعة العمل على عملها املثمر وروحها البّناءة؛        بالشكر           وإذ يتوجه 
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   ّ                   ، ممّا يســــــر اإلجناز الناجح                 وتوجيههما املقتدر                                             بالشــــــكر كذلك إىل الرئيســــــني املشــــــاركني على التزامهما            وإذ يتوجه 
                                      لمهام اليت طلب من جمموعة العمل تأديتها؛ ل
 
                                                                                باملســــــــــامهات املهمة الواردة من جمموعة متنوعة من اخلرباء من خالل املشــــــــــاورات غري الرمسية الثالث           وإذ يرحب 

ّ                                       ميّسر هذه اجملموعة األخرية على تفانيه وكرمه؛            وإذ يشكر                                    واجملموعة الدائمة من اخلرباء القانونيني،     
 
ّ  وإذ يذّكر                             لألغذية والزراعة واســــــــــــــتخدامها           النباتية                 املوارد الوراثية     صــــــــــــــون                                 أن أهداف املعاهدة الدولية تتمثل يف         

      زراعة        من أجل                                                                                                 املستدام والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، يف جتانس مع اتفاقية التنوع البيولوجي 
  ؛ ني                 وأمن غذائي مستدام

 
ً   أن االتفاق املوّحد لنقل املواد جيب أن يكون متســــــــــــــقاً مع املعاهدة الدولية، وأن يكون فعاالً،  ب              ً وإذ حييط علماً                                    ً                              ّ               

  .                            والشفاف للنظام املتعدد األطراف    وء                     وأن يضمن التنفيذ الكف
 


