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اقتراح الرئيسين المتشاركين المنبثق عن نتائج اجتماعات مجموعة العمل المفتوحة العضوية
المخصصة المعنية بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف
موج ـز
تتض م مممن هذه الوثيقة ا ااحات الرئيس م مممل املتش م مماركمل املنبثقة عن تائ املداوالت اليت جرت يف اجتماعات جمموعة العمل
املفتوحة العض م م م مموية املخصم م م م مص م م م ممة املعنية بتعزيز سم م م م م عمل النظام املتعدد األطرا جمموعة العمل خال اة الس م م م ممنتمل
 ،2017-2016واملقدمة إىل اجلهاز الرئاسي.
وترد النت ممائ اليت تو م م م م م ملم م إليه مما جمموع ممة العم ممل يف تقم مارير االجتم مماعم مات اليت عق ممد مما ويف الوثيقتمل
و ،IT/GB-7/17/7 Add.1يف حمل أن الرئيسم م م م م مممل املتشم م م م م مماركمل ظرا يف را جمموعة العمل عند بلورة ا ااحا ما املقدمة إىل
اجلهاز الرئاس م م م م ممي والواردة يف هذه الوثيقة .ويبقى الرئيس م م م م مميان املتش م م م م مماركان املس م م م م مميولمل الوحيدين عن هذه الوثيقة املقدمة إىل
اجلهاز الرئاسي.
IT/GB-7/17/7

و د أر ق الرئيسممان املتشمماركان عنا ممر ملشممروع رار لينظر يها اجلهاز الرئاسممي ويعتمدها يف دورته السممابعة ،باالسممتناد إىل
تائ اجتماعات جمموعة العمل املر ق  . 1وتش م م م مممل العنا م م م ممر املقاحة ملش م م م ممروع رار خ ة و من أجل تعزيز النظام
املتعدد األطرا امللحق  1بالقرار وا ااحا بشأن مسودة ص لتعديل امللحق األو باملعاهدة الدولية امللحق  3بالقرار ،
املوحد لنقل املواد املنقح يرد يف هناية امل ا يف امللحق  2بالقرار.
يف حمل أن االتفاق ّ

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحة؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على الوثائق األخرى على العنوان التايل:

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/
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أولا -مقدمة
 -1منح اجلهاز الرئاسي التفويض إىل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز س عمل النظام املتعدد
األطرا جمموعة العمل لوضع طائفة من التداب لينظر يها اجلهاز الرئاسي ويتخذ رارا بشأهنا ،من أجل زيادة املد وعات
واملسامهات القائمة على املستخدممل يف ندوق تقاسم املنا ع بصورة مستدامة و ابلة للتنبي يف األجل ال ويل ،وتعزيز س
عمل النظام املتعدد األطرا من خال اختاذ تداب إضا ية .وللمزيد من التفا يل ،يرجى النظر إىل القرارين ذوي الصلة
 2013/2و 2015/1الصادرين عن اجلهاز الرئاسي.
مرات منذ إ شائها عام  ،2013و ظرت يف الدراسات اليت ام األما ة بتنسيقها،
 -2و د اجتمع جمموعة العمل سبع ّ
وأخذت يف االعتبار التقارير املق ّدمة من عدد من جمموعات اخلربا اليت أ شأها الرئيسان املتشاركان ،باالستناد إىل القرار
ر م  2015/1وإىل طلب جمموعة العمل .كما أحاط علما مبشورة اجملموعة الدائمة من اخلربا القا و يمل اليت ش ّكلها
الرئيسان املتشاركان إثر تو ية ادرة عن جمموعة العمل يف اجتماعها اخلامس الذي حضره أخصائيون من مجيع األ اليم.
و د أحرزت جمموعة العمل تقدما ملحوظا يف اإلشارة إىل التحسينات املمكن إدخاهلا على س عمل النظام املتعدد
املوحد لنقل املواد .و ّأما تقرير االجتماع
ص سخة جديدة ومنقحة لالتفاق ّ
األطرا  ،مبا يف ذلك من خال وضع مشروع ّ
السادس جملموعة العمل ،والذي أتيح إىل اجلهاز الرئاسي يف الوثيقة  ،IT/GB-7/17/7تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية
املوحد املن ّقح لنقل املواد ،كما ا احته
املخصصة املعنية بتعزيز عمل النظام املتعدد األطرا  ،يتضمن مشروع االتفاق ّ
جمموعة العمل على اجلهاز الرئاسي.
 -3وعالوة على ذلك ،تلقى الرئيسان املتشاركان املشورة من املشاركمل يف اجتماع غ رمسي ا عقد ميخرا ،حضره
مشاركون ينتمون إىل طر متعا د وكذلك مشاركون من شىت جمموعات أ حاب مصلحة .و د استضا حكومة سويسرا
هذا االجتماع الذي ظّمه الرئيسان املتشاركان بنا على تو يات جمموعة العمل .ومسح للرئيسمل املتشاركمل بإشراك شركات
الق اع اخلاص بصورة مباشرة يف املداوالت ،واالطّالع على را هذه الشركات وموا فها ،وخا ة يف ما يتعلّق بشروط
النجاح يف إ شا ظام االشااك ،والقضايا ذات ال ابع القا وين ،واخل وط العريضة خل ة و كما ترد تفا يلها أد اه.

ثانياا -مجموعة التدابير
 -4طلب إىل جمموعة العمل اال ااح على اجلهاز الرئاسي جمموعة من التداب لتعزيز س عمل النظام املتعدد األطرا
ترمي إىل  1تعزيز تقاسم المنافع  -من خال اتفاق بشأن الاتيبات لتو تد ق مالئم ومستدام للمسامهات يف ندوق
تقاسم املنا ع ائمة على املستخدممل وجهات أخرى  2 ،وتعزيز الحصول على الموارد  -من خال اتفاق بشأن
كيفية توسيع اق تغ ية احملا يل يف النظام املتعدد األطرا .
 -5وأشار الرئيسان املتشاركان إىل أن األطرا املتعا دة وجمموعات أ حاب املصلحة تتشاطر رؤية مشاكة بشأن ضرورة
التصور ،يعتقد الرئيسان املتشاركان اعتقادا راسخا أ ه من
تعزيز املعاهدة والنظام املتعدد األطرا التابع هلا .ويف إطار هذا ّ
املمكن التو ل إىل تيجة يف املفاوضات خال الدورة السابعة للجهاز الرئاسي ،وهو ما من شأ ه التقريب بمل أي موا ف
خمتلفة أخرى لألطرا املتعا دة وجمموعات أ حاب املصلحة .وينبغي أن يلي ذلك عملية ص ة و عالة لال تقا بسرعة
ملعزز.
إىل تنفيذ النظام املتعدد األطرا ا ّ
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 -6ويرغب الرئيسان املتشاركان ،يف هذه الوثيقة ،يف تسليط الضو على السمات الرئيسية جملموعة التداب اليت وضعتها
املوحد لنقل املواد
جمموعة العمل ،وتقدمي تو يا ما إىل اجلهاز الرئاسي .و د أدرج هذه السمات يف مشروع االتفاق ّ
املنقح الذي ما زا يتضمن العديد من القضايا العالقة والذي ر ع إىل اجلهاز الرئاسي بالتزامن مع تقرير جمموعة العمل
يف الوثيقة  ،IT/GB-7/17/7تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز عمل النظام املتعدد األطرا .
وباإلضا ة إىل ذلك ،استند الرئيسان املتشاركان يف تو يا ما إىل املنا شات اليت جرت يف جمموعة العمل ويف منتديات
أخرى بشأن اخل وط العريضة آللية إطالق ترمي إىل اعتماد جمموعة التداب بصورة اجحة.
وإن عنا ر جمموعة التداب اليت جتري منا شتها مبزيد من التفا يل يف جز الحق من هذه الوثيقة تتضمن ما يلي:

-7







ليات احلصو على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام املتعدد األطرا  ،وخا ة من خال ظام
االشااك اجلديد؛
واملعدالت املمكنة اليت ميكن يف ظلها احلصو على املواد من النظام املتعدد األطرا ؛
وشروط اال سحاب من ظام االشااك وإمكا ية ا تها مدة االلتزامات؛
والقضايا املتصلة بالوضوح القا وين؛
وعملية توسيع اق النظام املتعدد األطرا ؛
والعال ة باستخدام معلومات التسلسل الر مي.

 -8وينبغي إدراج عدد من هذه العنا ر يف االتفاق املوحد اجلديد واملن ّقح لنقل املواد ،يف حمل تت لّب عنا ر أخرى
رارات منفصلة يتخذها اجلهاز الرئاسي .ويتو ع الرئيسان املتشاركان ،هلذه الغاية ،أن اجلهاز الرئاسي د يرغب يف النظر يف
موحد جديد ومن ّقح لنقل املواد وخ ة النمو واعتماده ا ظر اجلز رابعا
رار بشأن جمموعة التداب اليت أدرج يها اتفاق ّ
أد اه .
 -9وترد يف ما يلي تو يات الرئيسمل املتشاركمل ،بعد اطّالعهما على را وموا ف أعضا جمموعة العمل واألطرا
املتعا دة وممثلي أ حاب املصلحة .ويف حمل مل تتفق جمموعة العمل بالضرورة على هذه القضايا أو على تو يات الرئيسمل
املتشاركمل ،يعترب الرئيسان املتشاركان أ ه من األساسي اإلشارة إىل سبيل املضي دما ليتمكن اجلهاز الرئاسي من تسوية
القضايا املتبقية العالقة ،واختتام املفاوضات بشكل اجح .وهلذه الغاية ،حاو الرئيسان املتشاركان إجياد حل وسط بمل
خمتلف موا ف األطرا املتعا دة وأ حاب املصلحة يف اة السنتمل األخ ة.
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الموحد الجديد والمن ّقح لنقل المواد
ثالثاا -التوصيات لالتفاق
ّ
ألف -آليات الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام المتعدد األطراف
يتلق أي مد وعات ائمة على املستخدممل اشئة عن التزامات
 -10أشار اجلهاز الرئاسي إىل أن ندوق تقاسم املنا ع مل ّ
تنص
املوحد احلايل لنقل املواد .وميكن تفس هذا الت ّور بصورة رئيسية بأن املادة  8-6من االتفاق ّ
االتفاق ّ
املوحد احلايل ّ
على مد وعات طوعية على منت يكون موردا وراثيا باتيا لألغذية والزراعة ،وتدم موادا من النظام املتعدد األطرا حيث
املوحد املنقح
يكون هذا املنت متاحا لآلخرين من دون يود ألغراض املزيد من األحباث والابية .لذا ،من شأن االتفاق ّ
واملعتمد حديثا أن يوّر لدى اعتماده إمكا ية احلصو على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مبوجب شروط املد وعات
املوحد احلايل هلذا الغرض.
اإللزامية قط .وينبغي تعديل املادة  8-6من االتفاق ّ
 -11ومتاشيا مع القرار الصادر عن اجلهاز الرئاسي بوضع مشروع كامل التفاق موحد من ّقح لنقل املواد يرّكز بصورة خا ة
املوحد اجلديد واملن ّقح لنقل املواد أحكاما تنشئ
على إ شا ظام لالشااك ،يقاح الرئيسان املتشاركان أن يتضمن االتفاق ّ
هكذا ظام اشااك مبوجب شروط جتعله جذابا بالنسبة إىل مستخدممل حمتململ .إضا ة إىل ذلك ،يقاح الرئيسان املتشاركان
املوحد اجلديد واملن ّقح لنقل املواد حصو املستخدممل احملتململ الذين مل يشاكوا يف النظام على املواد
أن ّ
يسهل االتفاق ّ
بوسائل بديلة .وينبغي أن تكون ليات احلصو ابلة للت بيق وينبغي ملعدالت الد ع والشروط اخلا ة بكل لية أن تكون
على حنو جيعلها تبدو متواز ة وجتذب املستخدممل .و د أدرج أحكام ظام االشااك بصورة رئيسية يف امللحق  3ملشروع
االتفاق املوحد املنقح لنقل املواد ،يف حمل ينبغي تيس احلصو العرضي على املواد من خال املادتمل  7-6و 8-6املنقحتمل.
و ّأما أ حاب املصلحة الذين ميثلون املستخدممل الرئيسيمل للمواد يف النظام املتعدد األطرا  ،قد مت استشار م للتحقق
من اال ااضات بشأن جاذبية احلصو على املوارد املذكورة أعاله ،و د اعتربوا بصورة ردية وغ رمسية أن ظام االشااك،
كما يرد حاليا يف إطار جمموعة التداب الكاملة ،د جيذب اهتماما كب ا من جا ب الق اع اخلاص ويزيد استخدامه هلذه
املوارد .ويقاح الرئيسان املتشاركان أ ه ينبغي أيضا السماح للبلدان بأن تصبح من املشاكمل مبوجب ظام االشااك وبأن
توا ل استكشا خيارات وطرائق يف هذا الصدد.
 -12ومت تو ع متايز يف معدالت املد وعات يف ما خيص املنتجات غ املتاحة وتلك املتاحة لآلخرين من دون يود ألغراض
املزيد من األحباث والابية على التوايل .وهلذه الغاية ،يقاح الرئيسان املتشاركان تعديل املادتمل  7-6و 8-6مبا يتيح متايزا
بمل املد وعات مقابل املنتجات غ املتاحة وتلك املتاحة من دون يود ألغراض املزيد من األحباث والابية على التوايل.
 -13وألسباب تتعلق بكفا ة التكلفة ،ينبغي للمد وعات اليت يقوم هبا أي مشاك أن تصبح ا ذة قط عندما يتم جتاوز
عتبة  500دوالر أمريكي اليت متثل التزامات الد ع السنوية املااكمة.
 -14وال يرى الرئيسان املتشاركان أي تربير أو جدوى يف حتديد معدالت د ع خمتلفة أل واع خمتلفة من املستخدممل .ومن
بغض النظر عن وضعهم القا وين أو مو عهم
املفاض أن يكون مجيع املستخدممل الذين يكسبون دخال ادرين على الد ع ّ
اجلغرايف ،رغم اال ااح أعاله بإعفا املبالغ الصغ ة.

5

IT/GB-7/17/31

 -15ويقاح الرئيسان املتشاركان ضرورة تيس قل املوارد الوراثية النباتية لالستخدام املباشر يف الزراعة إىل املزارعمل الذين
املوحد ،مع اإلشارة
حيفظون املوارد الوراثية النباتية ويستخدموهنا بشكل مستدام ،بوسائل أخرى غ التو يع على االتفاق ّ
إىل أن النظام املتعدد األطرا ييسر قط احلصو على املوارد ألغراض البحث والابية والتدريب من أجل األغذية والزراعة،
والنظر يف اآلرا واملشورة ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الفنية االستشارية املخصصة املعنية باالتفاق املوحد لنقل املواد
والنظام املتعدد األطرا  .وتبعا لذلك ،يقاح الرئيسان املتشاركان إدراج يغة هبذا الشأن يف تقرير الدورة السابعة
للجهاز الرئاسي.

باء -نظام معدلت يمكن الحصول من خالله على موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة
من النظام المتعدد األطراف

 -16باالستناد إىل املشورة اليت متّ احلصو عليها ،يقاح الرئيسان املتشاركان إ شا ظام ملعدالت الد ع يش ّكل يه املعد
اخلاص بنظام االشااك ق ة بداية ومرجعا .وإذا مت وضع معد مرجعي منخفض جدا ،د تتأتى موارد مالية حمدودة من
املد وعات القائمة على املستخدممل ،وأما إذا كان هذا املعد املرجعي مرتفعا جدا ،إن النظام املتعدد األطرا د جيذب
عددا غ ا من املستخدممل قط ومستوى متد يا من االستخدام ،وبالتايل سيكون إمجايل الدخل املتو ع دون املستوى
األمثل ،مع اإلشارة إىل أن مستخدمي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة غ ملزممل على اإلطالق باحلصو على هذه
املوارد من النظام املتعدد األطرا  .ويف ظل ظرو غ جذابة ،د ميتنع املستخدمون احملتملون بكل بساطة عن استخدام
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام املتعدد األطرا .
 -17وعالوة على ذلك ،يعتقد الرئيسان املتشاركان أن خيار االشااك بالنسبة إىل بعض احملا يل أو ئات حما يل قط
يف النظام املتعدد األطرا د يع ّقد عملية إدارة احلصو على املواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام املتعدد
األطرا  .لكن ظرا إىل أن هذا د يعين أن املشاك يد ع أكثر من إمجايل دخله من احملا يل يف النظام املتعدد األطرا ،
إن املعد املرجعي املشار إليه أعاله ينبغي أن يظل جذابا.
 -18ولكي يش ّكل ظام االشااك لية احلصو على املوارد األكثر جاذبية ،ينبغي أن يكون معد الد ع احملدد للحصو
بصورة عرضية على املوارد مبوجب املادتمل  7-6و 8-6أعلى إىل ح ّد كب  ،أكان مفروضا على املنتجات املتاحة أو تلك
غ املتاحة لآلخرين من دون يود ألغراض املزيد من األحباث والابية .ومن األ ضل حتديد املعد للمنتجات املتاحة من
دون يود لآلخرين ألغراض املزيد من األحباث والابية عند مع ّد يكون عشر مرات أعلى من املعد املرجعي ،يف حمل
ميكن عندها حتديد الرسم للمنتجات غ املتاحة من دون يود على أن يكون مائة مرة أعلى.
ظل التو عات بشأن مبلغ املد وعات اإللزامية القائمة على
 -19ويرغب الرئيسان املتشاركان يف التشديد على أ ه يف ّ
املستخدممل ،ال ميكن تلبية مجيع االحتياجات املتعلقة باإليرادات اليت جيب أن تستحق لصندوق تقاسم املنا ع من هذا
املصدر ،وأ ه د يكون من الضروري إجياد إيرادات إضا ية من مصادر أخرى .وتت ّرق خ ة النمو الواردة أد اه إىل هذه
املسألة أيضا.
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جيم -النسحاب من نظام الشتراك
 -20ينبغي إل شا ظام اشااك أن ين وي أيضا على خيار لال سحاب من هذا النظام يف اة ما يف املستقبل ،مبا يتماشى
مع ممارسة الق اعمل اخلاص والعام.
 -21ويف غياب ذلك ،يستمر ظام االشااك إىل حمل ينسحب منه املتلقي/املشاك طوعيا من خال تقدمي تبليغ خ ي.
كما ال يست يع املشاك أن ينسحب من االشااك بل مرور اة زمنية د يا .ويقاح الرئيسان املتشاركان حتديد اة د يا من
عشر سنوات ،متاشيا مع ممارسات الابية والاتيبات التعا دية الشائعة يف اع الابية ،وبعد اتفاق شامل جملموعة العمل
يف اجتماعها السابع.
 -22وي لب من املشاك أن يوا ل تسديد مد وعات إلزامية لتقاسم املنا ع لعدد حمدد من السنوات بعد ا سحابه من
االشااك .ويقاح الرئيسان املتشاركان حتديد هذه الفاة بعدد حمدود من السنوات .ويف حا اختذ اجلهاز الرئاسي رارا بشأن
اة اشااك د يا تكون أ صر أو أطو مدة ،من املن قي حتديد الفاة اليت تبقى خالهلا التزامات الد ع ائمة ملدة أطو
أو أ صر على التوايل.
-23

وتبقى مجيع الشروط األخرى الواردة يف االتفاق املوح ّد اجلديد واملن ّقح لنقل املواد تن بق على املشاك.

خيص املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يد الت وير .ومن
 -24ورغم ما تق ّدم ،جيب االتفاق على حكم حم ّدد يف ما ّ
ينص على أ ه بعد مرور عدد حم ّدد من السنوات  20عاما مثال  ،إضا ة إىل ا تها مدة البنود املتصلة
شأن هذا احلكم أن ّ
بتقاسم املنا ع ،جيب التو ف أيضا عن ت بيق جمموعة من البنود األخرى إ ا قط يف ما خيص املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة يد الت وير .لذا ،وبعد مرور عدد حم ّدد من السنوات ،بإمكان املتل ّقمل قل/ترخيص املوارد الوراثية النباتية لألغذية
طوروها يف ظل التزامات أ ل من االتفاق املوحد لنقل املواد ،أو من دون التزامات
والزراعة يد الت وير اليت يكو ون د ّ
على اإلطالق .وهبذه ال ريقة ،ميكن للمتلقي ،بعد مرور عدد حم ّدد من السنوات ،قل أو ترخيص املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة يد الت وير من دون قل التزامات تقاسم املنا ع ،أو القيود على استخدامات املوارد .ويقاح الرئيسان
املتشاركان حتديد هذه الفاة بعشرين عاما .وباإلضا ة إىل ذلك ،يقاحان االستمرار يف ت بيق املادة  1-6قط من االتفاق
املوحد لنقل املواد على مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يد الت وير.
ّ

دال -انتهاء مدة التزامات المستخدمين الذين يسعون إلى الحصول على المواد بموجب شروط بديلة
 -25طلب اجلهاز الرئاسي إىل جمموعة العمل تقدمي جمموعة من التداب يشكل يها ظام االشااك لية جذابة للحصو
على املواد .وهبد جعل االشااك أكثر جاذبية للمستخدممل ،يقاح الرئيسان املتشاركان عدم حتديد مدة ا تها التزامات
املستخدممل الذين متكنوا من احلصو على املواد من خال املادتمل  7-6و ،8-6ما عدا بالنسبة إىل املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة يد الت وير ،واليت تن بق عليها القواعد ذا ا املقاحة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يد الت وير
املنبثقة عن املواد اليت يتم احلصو عليها مبوجب ظام االشااك .وإن ا تها مدة االلتزامات ممارسة شائعة يف اع الابية.
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حيل إىل ح ّد كب ضية أخرى يث ها املستخدمون بالنسبة إىل االتفاق املوحد احلايل
 -26كما أن ا تها مدة االلتزامات ّ
لنقل املواد .غالبا ما كان يعترب املستخدمون أن مدة أحكام االتفاق املوحد جيب أن تنهي تلقائيا ،وال تن بق بعد ذلك على
مرت خبمس اات على األ ل من اإلخصاب اخلل ي،
أي موارد وراثية باتية لألغذية والزراعة يد الت وير تكون د ّ
وال تن وي على أي فة ذات يمة .وإن ا تها مدة االلتزامات كما هو مقاح أعاله بالنسبة إىل املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة يد الت وير د يوّر حالًّ بديال ملشكلة االلتزامات األبدية .

هاء -قضايا أخرى متصلة بالوضوح القانوني
 -27ين وي تعريف مص لح املبيعات يف االتفاق املوحد احلايل لنقل املواد على أ ه لغرض احتساب مد وعات تقاسم
املوحد .ويعين مص لح
املنا ع ،تشمل يمة املبيعات القيمة الناشئة اليت تتع ّدى املتلقي الذي يكون د وّع على االتفاق ّ
املبيعات الدخل اإلمجايل النات عن التسويق التجاري ملنت أو منتجات ،والدخل بشكل رسوم ترخيص ورسوم تكنولوجيا،
مبا يف ذلك مبيعات البذور ،واملواد النباتية من جا ب املتلقي مبا يف ذلك روعه  .وطلب الرئيسان املتشاركان إىل اجملموعة
الدائمة من اخلربا القا و يمل ا ااح تعريف سليم ا و يا بل ا عقاد الدورة السابعة للجهاز الرئاسي .وأشار الرئيسان
املتشاركان إىل أن التعريف ينبغي أن يكون مناسبا لتحديد التزامات تقاسم املنا ع يف ما يتعلق بآلييت احلصو كلتيهما.
 -28وجيب أن يكون اجلهاز الرئاسي ادرا على اختاذ رار بشأن تغي أحكام االشااكات يف املستقبل .لكن إن عل
املنقحة على املشاكمل اجلدد قط ،وليس على املشاكمل السابقمل من دون موا قتهم .وهذا
ذلك ،سو تن بق الشروط ّ
املوحد اجلديد واملن ّقح لنقل املواد لن تتأثر بقرارات الحقة يتخذها اجلهاز الرئاسي،
يعين أن أحكام االشااك يف االتفاق ّ
وأهنا سو تبقى احلة ،ما مل يسحب املشاك اشااكه ،ويشاك جمددا مبوجب أحكام االشااك اجلديدة.

رابعا -توسيع نطاق النظام المتعدد األطراف" ،خطة النمو"
 -29يبدو مبدئيا أن جمموعة العمل تتفق على إعادة النظر يف اق النظام املتعدد األطرا  ،كجز من جمموعة التداب .
وهبد االستجابة إىل الشروط اليت ا احها عدة أعضا يف جمموعة العمل ،يقاح الرئيسان املتشاركان اعتماد هن مرحلي،
كما يظهر يف خ ة النمو  .و د تشكل خ ة النمو هذه تسوية بمل املوا ف املختلفة ألعضا جمموعة العمل .و ا ش
هذه اجملموعة مدى استصواب وإمكا ية وضع لية إطالق لتنفيذ جمموعة التداب اليت جيري التفاوض بشأهنا حاليا.
سمى خ ة النمو  ،باالستناد إىل منا شات غ رمسية
 -30وبالتايل ،يق ّدم الرئيسان املتشاركان ا ااحا أكثر تفصيال ي ّ
جرت مع ممثلي األطرا املتعا دة وأ حاب املصلحة ،وهي ترد يف امللحق  1باملر ق  1هبذه الوثيقة عنا ر ممكنة ملشروع
رار  .و د متّ اختيار مص لح خ ة النمو لإلشارة إىل تنفيذ تدرجيي ومرحلي جملموعة التداب املرتقبة .ومن املفاض بد
يقرره اجلهاز الرئاسي .وتتضمن خ ة النمو أيضا تداب خا ة باملشاكمل يف حا عدم
العمل خب ة النمو يف تاريخ حم ّدد ّ
استيفا الشروط املتصلة بتوسيع الن اق.
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املوحد
 -31ويف حا ّرر اجلهاز الرئاسي اعتماد خ ة النمو ،جيوز له عل ذلك من خال رار يعتمد مبوجبه  1االتفاق ّ
اجلديد واملن ّقح لنقل املواد 2 ،عملية لتعديل امللحق األو للمعاهدة من أجل أ إضا ة حما يل حمددة إىل القائمة،
ب إع ا اجلهاز الرئاسي القدرة على توسيع اق النظام املتعدد األطرا يف املستقبل.
 -32ويش اال ااح املق ّدم من حكومة سويسرا إىل توسيع اق النظام املتعدد األطرا من خال تعديل امللحق األو ،
و د ييخذ يف احلسبان يف اعتبارات خ ة النمو.

خامسا -معلومات التسلسل الرقمي

1

 -33طلب اجلهاز الرئاسي إىل جمموعة العمل ،من بمل مسائل أخرى ،دراسة املسائل املتعلقة باملعلومات الوراثية املتصلة
باملواد اليت ميكن احلصو عليها بواس ة النظام املتعدد األطرا  .ويف الدورة السادسة للجهاز الرئاسي ،أثارت أما ة املعاهدة
وجهات أخرى مسألة التأث احملتمل الستخدام بيا ات التسلسل الوراثي غ املرتب ة باحلصو على املواد الوراثية اليت تنبثق
عنها بيا ات التسلسل الوراثي .ويعتقد الرئيسان املتشاركان جملموعة العمل أن هذه املسألة هامة أيضا للمنا شات اليت جيريها
اجلهاز الرئاسي للمعاهدة.
منصات أخرى ذات الصلة .ويش الرئيسان املتشاركان إىل اجلهود
 -34و د ظهرت منا شات متصلة هبذا املوضوع يف ّ
تنوع البيولوجي ،وهيئة
املبذولة حاليا يف إطار االستعداد ملكا حة وبا األ فلو زا املتوطنة ملنظمة الصحة العاملية ،واتفا ية ال ّ
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة.
 -35ويسعى اجلهاز الرئاسي يف هذه املرحلة إىل تعزيز س عمل النظام املتعدد األطرا  .ويف هذا السياق ،جيري النظر
يف جدوى ظام اشااك ،وخبا ة يف عمل جمموعة العمل .ويف حا متّ اعتماد هكذا ظام اشااك يف املستقبل ،سيكون
من األسهل إدارة التبعات املاتبة على استخدام بيا ات التسلسل الوراثي للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف أي
ت وير مستقبلي للمنتجات من جا ب طر ثالث .ومبا أن املشاك يكسب احلصو على املوارد الوراثية النباتية لألغذية
معمل يف النظام املتعدد األطرا  ،ويد ع رسم تقاسم املنا ع على مجيع منتجاته ،لن يكون من اهلام
والزراعة يف حمصو ّ
عندها معر ة كيف جرى ت وير هذه املنتجات النهائية اجلديدة وما إذا كا بيا ات التسلسل الوراثي للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة د استخدم هلذا الغرض.
التنوع البيولوجي وهيئة املوارد الوراثية
 -36ويو ي الرئيسان املتشاركان اجلهاز الرئاسي بالتعاون على حنو وثيق مع اتفا ية ّ
حل القضايا العالقة املتصلة حبوكمة معلومات التسلسل الر مي.
لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة من أجل ّ

 1ال تزا مس م م م م م م ممألة املص م م م م م م م لحات يد املنا ش م م م م م م ممة .و د أ ّرت جمموعة العمل بأ ه جيري اسم م م م ممتخدام جمموعة متعددة من املص م م م م م لحات ،مبا يف ذلك
معلومات التسملسمل الر مي وبيا ات التسملسمل الوراثي ومعلومات التسملسمل الوراثي واملعلومات الوراثية واملوارد الوراثية غ املادية واالسمتخدام
باحملاكاة باحلاسوب  ،وبأن هناك حاجة إىل إىل موا لة النظر يف ما يتعلق باملص لح املناسب الذي ينبغي استخدامه.
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المرفق :1

اقتراح خاص بعناصر ممكنة لمشروع القرار

* *2017/

التدابير الرامية إلى تعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها
إ ّن الجهاز الرئاسي،
إذ يشير إىل القرار  2006/2الذي اعتمد مبوجبه االتفاق املوحد لنقل املواد؛
وإذ يش ــير إىل القرار  ،2013/2الذي أ ش م مأ مبوجبه جمموعة العمل املفتوحة العضم مموية املخص م مصم ممة املعنية بتعزيز س م م عمل
النظام املتعدد األطرا للحصو على املوارد وتقاسم منا عها جمموعة العمل  ،لتضع تداب ترمي إىل:
أ زيادة املد وعات القائمة على املسممتخدممل واملسممامهات يف حسمماب تقاسممم املنا ع بصممورة مسممتدامة وميكن التنبي
هبا يف األجل ال ويل؛
ب وتعزيز س عمل النظام املتعدد األطرا باتباع تداب إضا ية؛
وإذ يشير إىل القرار  2015/1الذي م ّدد مبوجبه والية جمموعة العمل لفاة السنتمل  ،2017-2016للنهوض باملهام التالية:








إعداد مس ممودة مع ّدلة كاملة لالتفاق املوحد لنقل املواد تركز بش ممكل خاص على إ ش مما ظام اشم مااك و د إىل
تفادي احلاجة إىل أي ك ا وين خر باألساس من خال تنقيح املادة  11-6من االتفاق املوحد لنقل املواد؛
إعداد ا ااح كامل بشم م ممأن م م ممك ا وين مناسم م ممب مبا يف ذلك إدخا تعديل على املعاهدة أو وضم م ممع بروتوكو
ملحق هبا  ،يف حا اعترب أ ه من الضروري وضع ك ا وين إل شا ظام اشااك عا ؛
إعممداد خيممارات لتكييف تغ يممة النظممام املتعممدد األطرا اس م م م م م ممتنممادا إىل س م م م م م ممينمماريوهممات وإسم م م م م م مقمماطممات خمتلفممة
بشأن اإليرادات؛
العمل على أساس ا ااحات صوص يعرضها الرئيسان املت شاركان ،مبا يف ذلك سخة منقحة كاملة من االتفاق
املوحد لنقل املواد خال االجتماع األو جملموعة العمل؛
التماس إس م م م ممهامات أو تقارير خ ية من مجيع أ م م م ممحاب املص م م م مملحة املعنيمل حيثما تدعو احلاجة و/أو إ ش م م م مما
جمموعات مص م ممغرة خمصم م مص م ممة أل م ممد ا الرئيس م مممل املتش م مماركمل ،حيثما تدعو احلاجة ،منها مثال جمموعات معنية
بفئات املس م ممتخدممل ،و ئات احملا م مميل ،واألس م مماليب القا و ية ،ومعدالت الد ع ،وبند إهنا االتفاق ،ب لب من
جمموعة العمل أو من رئيسم مميها املتشم مماركمل؛ وسم ممي لب إىل اجملموعات املصم ممغرة املخص م مصم ممة أل م ممد ا الرئيسم مممل
املتشاركمل تقدمي إسهامات خ ية للرئيسمل املتشاركمل؛
التشم م مماور مع املسم م ممتخدممل احلاليمل واحملتململ لالتفاق املوحد لنقل املواد حو مدى جاذبية اال ااحات املشم م ممار
إليها أعاله ،ورسم ورة وا عية للتغي ات املقاحة؛
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املبمل أعاله بل س م م م ممتّة أش م م م ممهر على األ ّل من ا عقاد الدورة
عرض تائ منا ش م م م ممات جمموعة العمل على النحو ّ
السابعة للجهاز الرئاسي ،مبا يتيح إجرا املشاورات واألعما التحض ية الالزمة للدورة السابعة للجهاز الرئاسي
مع األطرا املتعا دة؛
دراس م م م م م ممة املس م م م م م ممائل املتعلقة باملعلومات الوراثية املتص م م م م م مملة باملواد اليت ميكن احلص م م م م م ممو عليها بواسم م م م م م م ة النظام
املتعدد األطرا .





وبعد أن نظر يف تقرير جمموعة العمل بش م م ممأن النتائ املنبثقة عن عمله ،الذي يقاح عملية لتعزيز النظام املتعدد األطرا ،
وخا ة تائ االجتماع السادس اليت تضمن مشروع االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح واملقاح من بل جمموعة العمل؛
وإذ يتوجه بالش ــكر إىل جمموعة العمل على عملها املثمر وعلى إتاحتها تائ منا شم مما ا بل ا عقاد هذه الدورة السم ممابعة
للجهاز الرئاسي بأكثر من ستة أشهر؛
وإذ يتوجه بالشـ ـ ـ ــكر كذلك إىل الرئيسم م م م مممل املتشم م م م مماركمل على ياد ما والتزامهما املتوا م م م م مململ ،ممّا يسم م م م ممر التقدم امللموس
الذي أحرزته جمموعة العمل ،وعلى التقرير الذي ر عاه إىل اجلهاز الرئاسي والذي تضمن عددا من التو يات؛
وإذ يرحب باملس م ممامهات املهمة الواردة من جمموعة متنوعة من اخلربا من خال جمموعات أ م ممد ا الرئيس م مممل املتش م مماركمل
األربع واجملموعممة الممدائمممة من اخلربا القمما و يمل ،وإذ يشـ ـ ـ ـ ــكر على وجممه اخلص م م م م م مموص املش م م م م م ممر مل على هممذه اجملموعممات
على التزامهم وتوجيههم املقتدر؛
1
2

3

4
5

6

يرحب بالتق ّدم الكب الذي أحرزته جمموعة العمل خال اة السنتمل؛
يوافق على العملي م م ممة اليت وضم م م م م م مع م م م من خال خ م م ممة النمو من أج م م ممل تعزيز النظ م م ممام املتع م م ممدد األطرا ،
على حنو ما هو وارد يف امللحق  1هبذا القرار؛
يعتمد مبوجبه االتفاق املوحد لنقل املواد [املنقح] ،على حنو ما هو وارد يف امللحق  2هبذا القرار والذي سيحل حمل
االتفاق املوحد لنقل املواد عندما حي ّدد املكتب ،بدعم من األممل ،ما إذا مت اسم م م م ممتيفا شم م م م ممروط خ ة النمو الواردة
يف امللحق  2هبذا القرار؛
يوافق مبوجبه على تعديل امللحق األو باملعاهدة الدولية ،استنادا إىل النص الوارد يف امللحق  3هبذا القرار؛
يطلب إىل األممل أن يقوم ،بالتشم م مماور مع املكتب ،باسم م ممتعراض تنفيذ النظام املتعدد األطرا وتش م م مغيله ،مع إيال
اهتمام للعمل املعزز للنظام املتعدد األطرا  ،مبا يف ذلك االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح ،وبر ع تقرير إىل اجلهاز
الرئاسي يف دورته الثامنة؛
يم ّدد والية جمموعة العمل لفاة الس م م م م ممنتمل  ،2019-2018ويطلب من جمموعة العمل أن تقوم ،بدعم من األممل،
مبا يلي:
أ

امللحق 3

وض م م م م م ممع الص م م م م م مميغة النهائية لنص تعديل امللحق األو باملعاهدة الدولية ،على حنو ما هو وارد يف
هب م مذا القرار ،وإعم ممداد اخل وات الالزمم ممة لتنفيم ممذه ،مع النظر يف أحكم ممام خ م ممة النمو بص م م م م م مميغتهم مما الواردة
يف امللحق األو ؛

IT/GB-7/17/31

11

ب دعم ت بيق خ ة النمو على النظام املتعدد األطرا ؛
ج دعم ت بيق ظام االشااك ،مبا يف ذلك وضع تداب تنفيذ إذا لزم األمر؛
د

ر ع تو م م مميات إىل اجلهاز الرئاس م م ممي بش م م ممأن أية ض م م ممايا أخرى تتعلق بالعملية اخلا م م ممة بتعزيز النظام املتعدد
األطرا ؛

ه االس م ممتمرار يف التنس م مميق بش م ممكل وثيق مع اللجنة االس م ممتش م ممارية املخصم م مص م ممة املعنية باسم م مااتيجية التمويل يف
اسم ممتعراضم ممها اس م مااتيجية التمويل ،مبا يف ذلك بشم ممأن لية لألطرا املتعا دة لإلشم ممارة إىل رغبتها تقدمي در
معمل من األموا للسم ممنوات الس م م القادمة كمسم ممامهات طوعية يف م ممندوق تقاسم ممم املنا ع و/أو م ممندوق
األغراض املتفق عليها.
7

8
9

10

11

يوافق على أن تعقد جمموعة العمل اجتماعات يصم م م ممل عددها إىل اجتماعمل يف غضم م م ممون األشم م م ممهر التقوميية االثين
عشممر القادمة إلزاز العمل املشممار إليه يف الفقرة  6أعاله ويقرّر إدراج تكاليف اجتماعات جمموعة العمل وأعماهلا
التحض ية ،مبا يها تلك اهلاد ة إىل تيس مشاركة أعضا جمموعة العمل يف امليزا ية اإلدارية األساسية على حنو ما
د يعتمده اجلهاز الرئاسي ،على أن تكملها أية مسامهات طوعية تتاح هلذا الغرض؛
يطلب إىل األممل أن ي لع بشكل منتظم مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي على عمل جمموعة العمل؛
يدعو إىل التزام من جا ب مجيع األطرا املتعا دة بالنهوض بالوالية املسندة إىل جمموعة العمل ،ويناشد أ حاب
املص م م م م م مملح ممة ال ممذين يس م م م م م ممتخ ممدمون املوارد الوراثي ممة النب مماتي ممة لألغ ممذي ممة والزراع ممة مبوج ممب املع مماه ممدة تق ممدمي ي ممد العون
إىل جمموعة العمل يف وض م م م م م ممع الص م م م م م مميغة النهائية للعملية اخلا م م م م م م ممة بتعزيز النظام املتعدد األطرا  ،مبا يف ذلك
من خال موا مملة وضممع ا ااحات ملموسممة يف ما يتعلق بتنفيذ االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح ،وعملية موا مملة
توسيع اق امللحق  ،1والسبل الكفيلة باجتذاب متويل طوعي إضايف إىل حساب تقاسم املنا ع بشكل مستدام،
لكي تنظر يها جمموعة العمل؛
يناش ـ ــد مجيع األ اليم ضم م مممان توا ر اخلربة الالزمة يف جمموعة العمل وكفالة إرسم م مما تعقيبات منتظمة من أعضم م مما
جمموعة العمل إىل األطرا املتعا دة األخرى املنحدرة من أ اليمها؛
يحث األطرا املتعا دة على تو الدعم واملوارد املالية ،حسممب اال تضمما  ،جملموعة العمل لكي تكون ادرة على
أدا مهامها يف الو احملدد.

IT/GB-7/17/31

12

الملحق 1

خطة النمو
موحد لنقل املواد جديد ومنقح ،يتيح خيار االشم م مااك يف ظام لالشم م مااك.
-1
سم م ميوا ق اجلهاز الرئاس م ممي على اتفاق ّ
وسممتمنح الشممركات وغ ها من اجلهات املسممتخدمة املهتمة باالش مااك يف ظام االش مااك اة سممنة واحدة بعد تاريخ حي ّدده
املوحد اجلديد واملن ّقح لنقل املواد الذي
اجلهاز الرئاسي لإلعالن عن استعدادها لال ضمام إىل ظام االشااك .وإن االتفاق ّ
يتض م مممن ظام االشم م مااك كآلية للحص م ممو على املوارد د يص م ممبح س م مماريا بص م ممورة تلقائية ،حاملا تنض م م ّمم إىل ظام االشم م مااك
الش ممركات اليت متثل مبلغا متفقا عليه من املا يعاد [ س ممبة  30يف املائة] تقريبا من مبيعات بذور احملا مميل على الص ممعيد
يتوجب على مكتب اجلهاز الرئاس ممي،
العاملي الواردة يف النظام املتعدد األطرا ترد ائمة بش ممأهنا يف امللحق األو  .و د ّ
املوحد لنقل املواد اجلديد واملن ّقح على
بدعم من األما ة ،ممارسم ممة الر م ممد عند بلوغ هذه العتبة .وبعدها ،سم ممين بق االتفاق ّ
مجيع املستخدممل الذين يسعون إىل احلصو على املواد يف النظام املتعدد األطرا .
املوحد لنقل املواد اجلديد واملن ّقح ،ينبغي له أن يتّخذ رارا
-2
ويف الو الذي يعتمد يه اجلهاز الرئاس م م م م م ممي االتفاق ّ
بش م م م ممأن عملية تعديل امللحق األو باملعاهدة ،مبا يف ذلك ائمة جديدة من احملا م م م مميل .ومن ش م م م ممأن امللحق األو املع ّد
 1أن يفوض سم م م ممل ة توسم م م مميع اق النظام املتعدد األطرا يف املسم م م ممتقبل إىل اجلهاز الرئاسم م م ممي 2 ،وأن يضم م م ممم ائمة
مبجموعة أوىل من احملا يل احملددة.
وإن إعالن الشركات واجلهات املستخدمة األخرى عن استعدادها لال ضمام إىل ظام االشااك ،بعد رار اجلهاز
-3
الرئاسم ممي القاضم ممي باعتماد ظام جديد ومنقح لنقل املواد ،من شم ممأ ه أن خيلق الثقة لدى األطرا املتعا دة يف أن إيرادات
أكثر ائمة على املسمتخدممل سمتعود يف هناية امل ا إىل مندوق تقاسمم املنا ع .و ّأما رار اجلهاز الرئاسمي باعتماد عملية
لتعديل امللحق األو من شممأ ه أن يولّد لدى املشمماكمل احملتململ الثقة بشممأن يّة األطرا املتعا دة الواضممحة زيادة تغ ية
النظام املتعدد األطرا .
وينبغي وضممع ح ّد زمين ،س م سممنوات بعد اعتماد اجلهاز الرئاسممي للتعديل على سممبيل املثا  ،للتو ممل إىل عدد
-4
س مع اق النظام املتعدد األطرا  ،و قا للمادتمل  23و24
املصمماد ات الضممرورية لدخو تعديل املعاهدة حيّز النفاذ مبا يو ّ
من املعاهدة .ويف حا عدم بلوغ عتبة املصمماد ات احملددة يف غضممون تلك الفاة ،إ ه جيب السممماح للمسممتخدممل الذين
املوحد اجلديد واملنقح لنقل املواد ،بتلقي املواد واستخدامها مبوجب اشااكهم بالنسبة إىل احملا يل
اشاكوا مبوجب االتفاق ّ
الواردة يف امللحق األو واملشار إليها يف ذلك الو  ،أو سحب اشااكهم والعودة إىل احلصو على املواد مبوجب املادتمل
املوحد اجلديد واملنقح لنقل املواد ،واللتمل تنصان على احلصو على املواد بصورة عرضية.
 7-6و 8-6من االتفاق ّ
وسم م م م تبط توس م م مميع اق النظام املتعدد األطرا يف املس م م ممتقبل بتقدمي دليل على التد ق القابل للتنبي ملوارد مالية
-5
كب ة يف ممندوق تقاس ممم املنا ع التابع للنظام املتعدد األطرا  .وس مميكون من اجملدي بالنس ممبة إىل املس ممتخدممل ،وخا ممة
املش مماكمل ،تقدمي تعقيبات إىل اجلهاز الرئاس ممي بش ممأن احملا مميل اليت ينبغي إض مما تها يف املس ممتقبل .و د تكون اعتبارات أو
معاي أخرى هامة أيضا بالنسبة إىل القرارات اليت يتخذها اجلهاز الرئاسي بشأن أية عملية توسيع يف املستقبل.
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ومن املس م م م ممتحس م م م ممن أن تض م م م مما مجيع األحكام اجلديدة إىل امللحق األو  ،يف حمل لن حتتاج أي أحكام أخرى
-6
تنص عليها املادتان  23و 24من املعاهدة .و د طلب من اجملموعة
يف املعاهدة إىل تنقيح ،وسمميتبع التعديل اإلجرا ات اليت ّ
الدائمة من اخلربا القا و ّيمل التعليق على اجلدوى القا و ية هلذا النه .
وسم م ممتكون هناك حاجة إىل معلومات واضم م ممحة وحم ّدثة بشم م ممأن إدراج مواد موجودة حبكم الوا ع يف النظام املتعدد
-7
األطرا واحلصم م ممو عليها ،مثال من خال شم م ممر وائم مواد متاحة يف النظام املتعدد األطرا من خال املو ع الشم م ممبكي
للمعاهدة؛ ومن خال الرد اإلجيايب من جا ب مقدمي املوارد على طلبات للحصو على عينات .وبعد  6سنوات ،ينبغي
أن تكون هناك كمية معينة من املوارد الوراثية النباتية اإلض م م م م م مما ية لألغذية والزراعة د أدرج يف النظام املتعدد األطرا ،
وأن تتيحها األطرا املتعا دة بصورة عالة.
معمل من األموا يف السم م م م ممنوات الس م م م م م القادمة
-8
وينبغي لألطرا املتعا دة أن تش م م م م م إىل رغبتها يف تو مبلغ ّ
كمسامهات طوعية يف ندوق تقاسم املنا ع و/أو ندوق األغراض املتفق عليها.
وينبغي لألما ة ر ع تقرير مرحلي عن تنفيذ خ ة النمو إىل اجلهاز الرئاس م م ممي يف كل دورة ،يف حمل ينبغي للجهاز
-9
الرئاسي إجرا استعراض خل ة النمو بعد مرور س سنوات على اعتمادها.
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الملحق :2
التفاق الموحّد لنقل المواد المنقّح
املوحد لنقل املواد املن ّقح يف هناية امل ا بالقرار باعتباره امللحق  .2وتتض م م مممن الوثيقة،IT/GB-7/17/7 ،
سم م م م ق االتفاق ّ
تقرير جمموعة العمل املفتوحة العض مموية املخص مص ممة املعنية بتعزيز س م عمل النظام املتعدد األطرا  ،يف مر قها  ،2مش ممروع
االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح واملقاح من بل جمموعة العمل.

15
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الملحق :3
[مشروع نص لتعديل الملحق األول بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
وفقاا للمادتين  23و:24
المادة  :1التعديل

امللحق األو
 -1يف امللحق األو  ،تدرج املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التالية يف ائمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة:
[ ]...بمل اجلنس [ ]...واجلنس []...
[ ]...بمل اجلنس [ ]...واجلنس []...
[ ]...بمل اجلنس [ ]...واجلنس []...
[ ]...بمل اجلنس [ ]...واجلنس []...
[ ]...بمل اجلنس [ ]...واجلنس []...
 -2ويف امللحق األو  ،تدرج الفقرة التالية بعد ائمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة:
جيوز ألي طر متعما مد أن يقاح موارد وراثيمة بماتيمة إضم م م م م م مما يمة لألغمذيمة والزراعمة لكي يش م م م م م ممملهما النظمام املتعمدد
األطرا  .ويقوم األممل بإبالغ األطرا املتعا دة بأية موارد وراثية باتية إض مما ية مقاحة لألغذية والزراعة بل س ممتة
أشم ممهر على األ ل من ا عقاد الدورة اليت يقاح اعتمادها يها .وجيوز للجهاز الرئاسم ممي اعتماد أية موارد وراثية باتية
إض م م مما ية لألغذية والزراعة بتوا ق را األطرا املتعا دة اليت حتض م م ممر دورة اجلهاز الرئاس م م ممي ،مع مراعاة معاي األمن
الغذائي والاابط .ويبدأ فاذ التغ ية املوسممعة للنظام املتعدد األطرا يف اليوم التسممعمل بعد اعتماد اجلهاز الرئاسممي.
وبعد بد النفاذ ،إن أي إشارة يف املعاهدة إىل امللحق األو تفهم على أهنا تتضمن أية موارد وراثية باتية لألغذية
والزراعة اعتمدها اجلهاز الرئاسي و قا هلذا احلكم .
المادة  :2العالقة مع المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ()2001
بعد بد فاذ التعديل ،يتضممن أي تصمديق على املعاهدة الدولية بشمأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أو بوهلا أو
املوا قة عليها أو اال ضمام إليها ،هذا التعديل.
المادة  :3التطبيق المؤقت
جيوز ألي طر متعا د ،يف أي و بل بد فاذ هذا التعديل ،أن يعلن أ ه سي بق بشكل مي
األطرا املنصوص عليها يف املادة  1أعاله ،إىل حمل بد النفاذ هذا].

تغ ية النظام املتعدد

