
November 2019 Resolution 2/2019 

 

NB779/A 

 

 
 2/2019القرار 

 
 اتنفيذ وتشغيل النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعه

 
 إن الجهاز الرئاسي،

 
 ؛4/2017و 1/2015ن يالقرار  خصم املتعدد األطراف وتنفيذه، وباألقراراته السابقة عن عمليات النظا  إذ يستذكر

 
    15                                                                        توجيهات منتظمة إىل األطراف املتعاقدة واملؤســــســــات اليت أبرمت اتفاقات مبوجب املادة        إعطاء      ضــــرورة   وإذ يســـتذكر

 ؛وكفاءهتا من املعاهدة الدولية لضمان فعالية عمليات النظام املتعدد األطراف
 

 الدولية؛(أ) من املعاهدة  1 -  15  أحكام املادة  وإذ يستذكر
 

 من االتفاق املوحد لنقل املواد؛  6-6و 5-6كذلك أحكام املادتني     وإذ يستذكر
 

بشأن إدارة األصول  منظمة منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولّيةإىل األمهية املستمرة ملبادئ  وإذ يشير
وفقًا لالتفاقات املربمة مع  للبحوث الزراعية الدولّيةمنظمة منظومة اجلماعة االستشارية الفكرية لتنفيذ التزامات مراكز 
منظمة منظومة اجلماعة ذلك خبصوص إدارة مراكز  يف من املعاهدة الدولية، مبا 15 اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة

 وتوزيعها للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير؛ االستشارية للبحوث الزراعية الدولّية
 

 مبوجبإىل أن تلك املبادئ املتعلقة باألصــــــول الفكرية تتطلب بشــــــكل صــــــريح امتثال املراكز اللتزاماهتا   كذلك    وإذ يشــــير
 املعاهدة الدولية، والعمل كآلية للرصد واالمتثال؛

 
 توافر المواد في النظام المتعدد األطراف ونقلها :األولالجزء 

 
األطراف املتعاقدة اليت   ويشـــــــــــكر  ؛املواد يف النظام املتعدد األطراف باملعلومات املقدمة عن مدى توافر بيرحّ  -1

على مواصـــــــــــلة حتديث هذه املعلومات  يحثهاو العينات، املواد املتوفرة يف النظام املتعدد األطراف  حددت، على مســـــــــــتوى
على مستوى العينات، املواد  على أن حتدد، مل تعمد إىل ذلك بعد،األطراف املتعاقدة اليت   ويحث كذلكبصورة منتظمة، 
 ؛من النظام املتعدد األطراف اليت تشكل جزءاً 

 
ّ  يشــــّدد و -2 األطراف املتعاقدة واألشــــخاص   يناشــــدو  أمهية اجملموعات اليت جرى توصــــيفها وتقييمها بالكامل،    على     

إىل جنب مع بيانات التوصــــــيف والتقييم غري الســــــرّية ذات  الطبيعيني واالعتباريني إتاحتها يف النظام املتعدد األطراف جنباً 
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اجلهات املاحنة دعم توصــــــــــــيف اجملموعات احملفوظة يف بنوك اجلينات الوطنية يف البلدان النامية  ويناشــــــــــــد كذلك الصــــــــــــلة؛
 والبلدان اليت متّر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛

 
املعّرفات  طوعّي،بشــــــــكل ، ســــــــتخدمأن تإىل  ا حوزهتا مواداألطراف املتعاقدة وغريها من اجلهات اليت يف يدعوو  -3

 ؛، لتحديد املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطرافمعلوماتالنظام العاملي للالرقمية املوجودة يف 
 
للدورة التاســـــــعة للجهاز الرئاســـــــي، التقرير عن مدى توافر املواد يف النظام املتعدد  ،األمني أن حيّدث  إىل يطلبو  -4

  ؛املواد نقل األطراف، والتقرير عن
 
يف النظـام املتعـدد  احالت دون إدراج الكثري من البلـدان مواداألمانة البحـث يف األســــــــــــــبـاب اليت  ويطلب من -5

األطراف املتعاقدة إىل تبادل املعلومات عن الصــــــــعوبات اليت قد تواجهها أو االحتياجات لبناء القدرات  ويدعواألطراف، 
 هبدف إدراج املواد يف النظام املتعدد األطراف أو يف تبادل املواد الوراثية مع سائر األطراف املتعاقدة.

 
 عمليات النظام المتعدد األطراف الجزء الثاني:

 
ر لالتفاق املوحد لنقل املواد   2019-2018بالتقدم احملرز خالل فرتة الســــــــــــــنتني   علماً   يأخذ -6 يف النظام امليســــــــــــــّ

عمليات النظام املتعدد ب يف ما يتعلقعلى وظيفة مكتب املســــــــــــــاعدة  احملافظةإىل األمني   يطلبومســــــــــــــتودع البيانات، و
 ؛عليميةلوحدة التل ووضع الصيغة النهائيةاألطراف، 

 
                        لتنظيم برامج وحلقات عمل                                                            املتعاقدة واملنظمات الدولية ذات الصــــــــــــــلة إىل توفري املوارد الالزمة        األطراف ويدعو -7

                                                        تدريبية عن النظام املتعدد األطراف والتعاون مع األمني يف ذلك؛
 
بتوافر املوارد املـــاليـــة، تنظيم حلقـــات عمـــل تـــدريبيـــة إقليميـــة لـــدعم األطراف  إىل األمني، رهنـــاً   يطلــب كــذلــكو  -8
عاقدة يف تعزيز عمليات النظام املتعدد األطراف، مبا يف ذلك من أجل حتديد املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف املت

 اإلبالغ عن املواد املنقولة؛ ذلكواإلبالغ عنها، ومن أجل عمليات االتفاق املوحد لنقل املواد، مبا يف 
 
لبناء  منظومة اجلماعة االســــتشــــارية للبحوث الزراعية الدولّية منظمةاألمني مواصــــلة العمل مع مراكز   إىل  يطلبو  -9

لتنفيذ النظام املتعدد األطراف ، قدرات جمموعة أوســــــــع من مقدمي املواد، مبا يف ذلك األشــــــــخاص الطبيعيون واالعتباريون
 واإلبالغ عن استخدام االتفاقات املوحدة لنقل املواد.
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ما يتعلق  في االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةمارسات مراكز الجماعة م الجزء الثالث:
 األصول الفكرية المتصلة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بإدارة

 
ــــكر -10                                                                                           نظام اجلماعة االســـــــتشـــــــارية للبحوث الزراعية الدولية على تقدمي التقرير عن حالة تنفيذ مبادئ اجلماعة       يشــ

                                                             نظام اجلماعة االســـتشـــارية للبحوث الزراعية الدولية إىل مواصـــلة تقدمي        ويدعو       فكرية،                              االســـتشـــارية بشـــأن إدارة األصـــول ال
ّ                اليت تتّم إدارهتا يف إطار           الوراثية                                                                            التقارير عن تطبيق مبادئ اجلماعة االســــــتشــــــارية بشــــــأن إدارة األصــــــول الفكرية على املواد        

  .        الوراثية                                                                         املعاهدة الدولية، أو أجزاء منها، أو املعلومات املتأتية عن استخدام هذه املواد 
 

 عمليات الطرف الثالث المستفيد الجزء الرابع:
 

                يد لتأدية أدوار                                                                                  أن اجلهاز الرئاسي، يف دورته الثالثة، قد وافق على اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستف       ستذكر    إذ ي  و 
ّ                                                        ومسؤوليات الطرف الثالث املستفيد كما حّددها ونّص عليها االتفاق املوحد لنقل املواد بتوجيه من اجلهاز الرئاسي؛        ّ                                      

 
                                                          من اإلجراءات اخلاصـــــة بالطرف الثالث املســـــتفيد، جيوز للطرف الثالث    2 - 4                    إىل أنه، وفقا للمادة       كذلك          يســــتذكر    وإذ 

                     مبوجب اتفاق موحد لنقل     ها                         لواجبات مقدم املادة ومتلقي       احملتمل                                             املســـتفيد أن يتلقى معلومات عن حاالت عدم االمتثال 
                                    املواد من أي أشخاص طبيعيني أو معنويني؛

 
ّ     وإذ يقّر بــأن                                                        رد مــاليــة كــافيــة وموارد أخرى وبــأن منظمــة األغــذيــة والزراعــة                          ّ      الطرف الثــالــث املســــــــــــــتفيــد ســــــــــــــيتطلــّب موا        

                                                                                                    باعتبارها الطرف الثالث املســــــــــــــتفيد لن تتحمل أي التزامات تتجاوز األموال املتاحة يف االحتياطي التشــــــــــــــغيلي للطرف 
                الثالث املستفيد؛

 
ـــــير -11 ـ ـ ـ ـ                                     كذلك إىل األمني ومنظمة األغذية والزراعة          ويطلب                                         إىل التقرير حول عمل الطرف الثالث املســــــــــــــتفيد،       يشــ

                                                              مواصلة رفع مثل هذا التقرير، يف كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي؛
 

شّددو  -12 ّ  ي                          من اإلجراءات اخلاصة بالطرف    2 - 4      املادة          على أمهية                                                ، بالنسبة إىل فعالية أداء الطرف الثالث املستفيد،   
        لواجبات       حمتمل                                                                                       الثالث املســــــتفيد اليت جيوز مبوجبها للطرف الثالث املســــــتفيد أن يتلقى معلومات عن حاالت عدم امتثال 

                                    االتفاق املوحد لنقل املواد أو أي أشــــــــــــــخاص       مبوجب                                     مبوجب اتفاق موحد لنقل املواد من األطراف     ها                 مقدم املادة ومتلقي
          يني آخرين؛               طبيعيني أو معنو 

 
           عند املســــــتوى       2021 -    2020                                                       على االحتياطي التشــــــغيلي للطرف الثالث املســــــتفيد لفرتة الســــــنتني        احلفاظ      يقررو  -13

        احلكومية                                  ؛ ويدعو األطراف املتعاقدة واملنظمات      تاســـــعة              ذلك يف دورته ال        اســـــتعراض   و    ا      ً أمريكيً    ا    ً دوالرً      283     280            احلايل البالغ 
                                                        والكيانات األخرى اليت مل تساهم بعد يف االحتياطي، إىل فعل ذلك؛                            الدولية واملنظمات غري احلكومية 

 
     نفيذ                ما يكون الزما لت                                                              لألمني االســـــــــتعانة مبوارد االحتياطي التشـــــــــغيلي للطرف الثالث املســـــــــتفيد حســـــــــب   ص   ّ يرخّ و  -14

                            وظائف الطرف الثالث املستفيد؛
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                                                      ّ                                   بأدوات تكنولوجيا املعلومات والبنية األســــــاســــــية العملية والفّعالة من حيث التكلفة اليت وضــــــعها األمني    ب   ّ يرحّ و  -15
       ويطلب                                         من اإلجراءات اخلاصـــــة بالطرف الثالث املســـــتفيد،    1 - 4       للمادة    ا                                        ً لتســـــهيل تقدمي املعلومات ومجعها وختزينها تنفيذً 

   ،    تهــــا   ســــــــــــــري                          ة املعلومــــات، وعنــــد االقتضـــــــــــــــــاء،                                               إىل األمني مواصــــــــــــــلــــة تطبيق التــــدابري املنــــاســــــــــــــبــــة لضــــــــــــــمــــان ســــــــــــــالمــــ
       النظام                                                                                                     مع مواصـــلة تطوير أدوات تكنولوجيا املعلومات يف املعاهدة وبنيتها األســـاســـية، مبا يف ذلك وفقا لرؤية وبرنامج عمل 

  .  17                    الذي تنص عليه املادة               العاملي لإلعالم
 

وتلك المتعلقة بتنفيذ  فاالستعراضات والتقييمات بموجب النظام المتعدد األطرا الجزء الخامس:
 االتفاق الموحد لنقل المواد وعملياته

 
ّ  يقّرر -16       يطلب                                   والواجب تقدميها إىل الدورة التاســعة، و   4 -  11      املادة         تتوخاها                                 تأجيل االســتعراضــات والتقييمات اليت     

      لينظر             تدابري ممكنة        ، بشـــأن      املعنيني                                                                     إىل األمني إعداد تقرير، مع مدخالت واردة من األطراف املتعاقدة وأصـــحاب املصـــلحة 
ّ                                تشجيع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني على ضّم املواد إىل النظام املتعدد األطراف.                          فيها اجلهاز الرئاسي من أجل                                         

 
ّ  يقّرر -17    إىل       يطلب و  ،                  إىل الدورة التاســـــــــعة         الدولية             ) من املعاهدة  2   د ( 2 -  13                      االســـــــــتعراضـــــــــات مبوجب املادة       تأجيل     

                             تعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني.                                             األمني إعداد تقرير، مع مدخالت واردة من األطراف امل
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