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  من مشروع جدول األعمال المؤقت14البند 

   الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالمعاهدة الدولية بشأن

 الدورة األولى للجهاز الرئاسي 

 2006حزيران / يونيو16-12مدريد، أسبانيا، 

مشروع اتفاقيات بين الجهاز الرياسي ومراآز البحوث الزراعية الدولية وغيرها 
 ت الدولية ذات الصلةمن المؤسسا

 
." 

 
 القرار 2001 تشرين الثاني/وآان المؤتمر قد أقر في دورته الحادية والثالثين في نوفمبر -2
بات وفي إطار تلك الترتي.  بشأن اعتماد المعاهدة والتفويض باتخاذ ترتيبات مؤقتة لتنفيذها3/2001

آز البحوث الزراعية الدولية والمؤسسات ة، طلب المؤتمر من اللجنة المؤقتة التشاور مع مراالمؤقت
 من 15التي ستبرم مع الجهاز الرياسي وفقا للمادة يات الدولية األخرى ذات الصلة حول االتفاق

 . الرياسي أثناء انعقاد الدورة األولى للجهازوإعداد مشروع اتفاقيات للنظر فيهالمعاهدة، 
 
مشاورات مع مراآز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة االستشارية وُعقدت  -3

تحضير مشروع اتفاق نموذجي ، جرى تلك المشاوراتواستنادًا إلى . للبحوث الزراعية الدولية
. تة على اللجنة المؤقهإلبرامه بين مراآز البحوث الزراعية الدولية والجهاز الرئاسي، وتم عرض

النموذجي، بصيغته المعدلة، إلى االتفاق وقررت اللجنة المؤقتة في دورتها الثانية رفع مشروع 
 ويرد في هذه الوثيقة مشروع االتفاق .الجهاز الرئاسي للنظر فيه أثناء انعقاد دورته األولى

 .النموذجي
 
 التي قامت في غضون ذلك مشاورات مع المؤسسات الدولية األخرى ذات الصلةتعقد آما  -4

مجموعات في شبكة المجموعات الموجودة خارج الموقع تحت رعاية منظمة األغذية بإيداع آذلك 
مرآز التعليم  و،لشبكة الدولية للموارد الوراثية لجوز الهندوالزراعة، وهي المجموعات االقليمية ل
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مستعدة المؤسسات تلك  االستوائية، وذلك للتحقق مما إن آانت العالى والبحث فى مجال الزراعة
 .إلبرام اتفاقات مماثلة مع الجهاز الرياسي

 
ويرجى من الجهاز الرياسي استعراض مشروع االتفاق النموذجي المرفق طيا قبل الموافقة      -5

 .عليه
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مشروع اتفاقيات بين الجهاز الرياسي ومراآز البحوث الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات 
 الدولية ذات الصلة

 
 نيابة عنومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ] اسم المرآز[اتفاق بين  مشروع

 الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 الديباجة 
 

، مدعومًا من الجماعة ")المرآز"ويشار إليه في ما يلي باسم ] (اسم المرآز[إّن  -1
، ")الجماعة االستشارية"ويشار إليها في ما يلي باسم (ث الزراعية الدولية االستشارية للبحو

نيابة عن  ")المنظمة"ويشار إليها في ما يلي باسم (ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
ويشار إليه في (الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 

 ؛")الجهاز الرياسي"لي باسم ما ي
 
 لألغذية والزراعة وصيانتها من أجل  النباتيةما توليه البشرية من أهمية لحماية الموارد الوراثية 

 األجيال المقبلة؛
 

ة والزراعة ومنظمة األغذي] اسم المرآز[ بين 1994تشرين األول / أآتوبر26 االتفاق الموقع في 
 لألمم المتحدة بشأن وضع مجموعات المادة الوراثية النباتية تحت رعاية منظمة األغذية الزراعة؛

 
 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي وافق عليها مؤتمر المنظمة 

********* ، والتي أصبحت سارية المفعول بتاريخ 2001في دورته الحادية والثالثين عام 
 ؛")المعاهدة"ويشار إليها في ما يلي باسم (
 

إلى هذه المعاهدة بالنسبة  بأهمية من المعاهدة، 15 أن األطراف المتعاقدة تعترف، فى نص المادة 
 المودعة والطبيعية مواقعها رجخا الموجودة والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد مجموعات

، وأنها الدولية الزراعية للبحوث االستشارية للجماعة التابعة الزراعية للبحوث الدولية المراآز لدى
 ؛الرياسى الجهاز مع اتفاقات توقيع إلى الدولية المراآز تدعو

 
ة النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها  التزام األطراف في هذا االتفاق بصيانة الموارد الوراثي
 المستدام والتقاسم المتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدامها؛

 
، وافقا ...بتاريخ ... ، وأن الجهاز الرياسي في قراره رقم ...بتاريخ ...  أّن المرآز في قراره رقم 

 على بنود هذا االتفاق؛
 :اتفقا على ما يلي

 1المادة 
 طبيق هذا االتفاق وتفسيرهت

 
 .يعد هذا االتفاق ويطبق بما يّتفق وأحكام المعاهدة 1-1
 
تكون لأللفاظ المستخدمة في هذا االتفاق والمستخدمة أيضًا في المعاهدة نفس المعاني  1-2

 .الواردة في المعاهدة
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 .تشمل أي إشارة إلى المرآز في هذا االتفاق حق خلفه 1-3
 

 2المادة 
 األساسيالتعّهد 

 
يوافق المرآز بموجب هذا االتفاق على وضع المجموعة الموجودة خارج مواقعها الطبيعية  

 :والمودعة لديه ضمن نطاق اختصاص المعاهدة عمًال باألحكام والشروط التالية
 

تتاح الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المدرجة فى الملحق األول بالمعاهدة  ) أ(
 المرآز، عمًال باألحكام المنصوص عليها في الجزء الرابع من والموجودة لدى

 .المعاهدة
 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة غير المدرجة فى الملحق األول بالمعاهدة  ) ب(

والتي تم جمعها قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ والمحفوظة لدى المرآز تكون متاحة 
") اتفاق النقل"ويشار إليه في ما يلي باسم (الوراثية عمًال بأحكام اتفاق نقل المادة 

ويتعّين على الجهاز . المستخدم حاليًا بموجب االتفاقات الموقعة بين المرآز والمنظمة
الرياسي تعديل اتفاق النقل هذا في مهلة أقصاها دورته العادية الثانية، بالتشاور مع 

 13 و12وعلى األخص المادتين المرآز، ووفقا لألحكام ذات الصلة من المعاهدة، 
 :وبموجب الشروط التالية

 
يبلغ المرآز دوريًا الجهاز الرياسي عن اتفاقات النقل المبرمة وفقا لجدول  )1(

 زمني يحدده الجهاز الرياسي؛
 
تقدم للجهات المتعاقدة التي ُجمعت فى أراضيها الموارد الوراثية النباتية  )2(

تلك الموارد الوراثية النباتية  عينات منلألغذية والزراعة فى مواقعها الطبيعية 
 عند الطلب دون أي اتفاق للنقل؛

 
تستخدم المنافع الناجمة عن اتفاق النقل أعاله والمستحقة لآللية المنصوص  )3(

من المعاهدة، على وجه الخصوص، في صيانة ) و(3-19عليها في المادة 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام، خاصة في 
البرامج القطرية واإلقليمية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها في 

 مرحلة تحول، ال سيما في مراآز التنوع والبلدان األقل نموًا؛
 
 المرآز التدابير المالئمة وفقا لطاقاته لضمان االمتثال الفعال لشروط النقل يتخذ )4(

 .ويبلغ فورا الجهاز الرياسى عن حاالت عدم االمتثال
 

يعترف المرآز بسلطة الجهاز الرياسي لتقديم التوجيه بشأن السياسات المتعلقة  )جـ(
الخاضعة ألحكام بالمجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية المودعة لديه و

 .المعاهدة
 
تبقى المرافق العلمية والتقنية التي تحفظ فيها المجموعات الموجودة خارج مواقعها  )د(

الطبيعية تحت سلطة المرآز الذي يتولى إدارتها واإلشراف عليها طبقا للمعايير 
هيئة المقبولة دوليا، وعلى األخص معايير بنوك الموارد الوراثية بالصيغة التي أقرتها 

 . الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للمنظمة
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الدعم التقني ") األمين"ويشار إليه في ما يلي باسم (يقدم أمين الجهاز الرياسي للمعاهدة  )هـ(

 .الالزم بناء على طلب المرآز
 
يحق لألمين في أي وقت الوصول إلى المرافق وآذلك التحقق من جميع ما يؤدى فيها  )و(

 . األنشطة المتصلة مباشرة بصيانة وتبادل المواد الوراثية التي تشملها هذه المادةمن
 
في حال تعذر الصيانة المنتظمة لهذه المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية  )ز(

والمودعة لدى المرآز أو أصبحت مهددة ألي سبب من األسباب، بما في ذلك الظروف 
المستطاع، وبموافقة البلد المضيف، المساعدة في عمليات القاهرة، يقدم األمين قدر 

 .اإلخالء أو النقل
 

 3المادة 
 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 التي وصلت بعد سريان المعاهدة
 

الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة غير المدرجة فى الملحق األول بالمعاهدة والتي  
حفظت فيه بعد سريان المعاهدة تكون متاحة، وفقا لشروط تتسق وتلك المتفق عليها تلقاها المرآز و

بين المرآز الذي يتلقى المواد الوراثية وبلد منشأ تلك الموارد أو البلد الذي حصل عليها طبقا 
 .ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجي أو غيرها من القوانين السارية

 
 

 4المادة 
 ]حقوق المرآز[

 أو
 ]تزامات الجهاز الرياسيال[

 
يوافق الجهاز الرياسي على إدراج المرآز على قائمة المراآز الدولية للبحوث الزراعية  -1[

والتي وافقت األطراف المتعاقدة على تسهيل حصولها على الموارد الوراثية النباتية لألغذية 
 .]والزراعة المدرجة في الملحق األول بموجب النظام المتعدد األطراف

 
 أو
 
يدرج المرآز في القائمة الموجودة لدى األمين عن المراآز الدولية للبحوث الزراعية  -1[

التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ويكون للمرآز الوصول بسهولة إلى الموارد 
دد األطراف الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المذآورة في الملحق األول بموجب النظام المتع

 .]من المعاهدة 2-15وفقا للمادة 
 
يشّجع الجهاز الرياسي األطراف المتعاقدة على تمكين المرآز من الحصول، بشروط  -2[

االتفاق المتبادل، على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة غير المدرجة فى الملحق األول 
 .]والمهمة بالنسبة إلى برامج المرآز وأنشطته

 
يوافق الجهاز الرياسي على دعوة المرآز إلى حضور دورات الجهاز الرياسي بصفة [ -3

 .]مراقب
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 أو
 
 .]يدعى المرآز إلى حضور دورات الجهاز الرياسي بصفة مراقب[
 

حقوق والتزامات طرفي "، وتعديل عنوانها ليصبح 2 إلى المادة 3-4 و1-4نقل الفقرتين : اقترح
 .4ة وتحذف الماد" هذا االتفاق

 
 5المادة 

 المشاورات بشأن التنفيذ
 

يجري المرآز مشاورات دورية مع األمين أو أي شخص أو آيان آخر يختاره الجهاز  
 .وتبّلغ نتائج هذه المشاورات إلى الجهاز الرياسي. الرياسي فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال لهذا االتفاق

 6المادة 
 تعديل االتفاق

 
 .رآز اقتراح تعديل هذا االتفاق بناء على إخطار بذلكللجهاز الرياسي أو الم -1
 
في حال أدخلت تعديالت على المعاهدة تغّير بشكل ملحوظ حقوق أو واجبات الطرفين في  -2

هذا االتفاق، يتشاور الطرفان في ما بينهما بشأن أي تعديالت قد يلزم إدخالها على أحكام االتفاق أو 
 . أي تدابير أخرى قد تكون ضرورية

 
في حال التوصل إلى اتفاق متبادل بشأن التعديل، يدخل هذا التعديل حّيز التنفيذ في التاريخ  -3

 . المحدد له
 

 7المادة 
 مدة االتفاق

 
لكن إذا استحال على أى . يعتزم الطرفان إبقاء هذا االتفاق سارى المفعول بصورة دائمة -1

جباته التي نص عليها هذا االتفاق أو اإليفاء من الطرفين ألسباب خارجة عن سيطرتهما اإليفاء بوا
بها بما يتفق وأحكامه، يجوز ألي من الطرفين، بعد سنتين على دخول هذا االتفاق حيز النفاذ، 

وفي . ويسري هذا االنسحاب بعد سنة من تاريخ تسّلم اإلخطار. إخطار الطرف الثاني بانسحابه منه
مان االحتفاظ بالمجموعات المودعة بما يتسق حال هذا االنسحاب، يتشاور الطرفان فيه لض

والمعاهدة من خالل ترتيبات أخرى، وإذا أمكن عن طريق مراآز أخرى تابعة للجماعة 
 . االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

 
 .يجوز للطرفين المتعاقدين، باالتفاق المتبادل، إنهاء هذا االتفاق -2
 

 8المادة 
 تسوية النزاعات 

 
ينشأ بشأن تطبيق هذا االتفاق وال يمكن تسويته بالمفاوضات بين أطراف هذا االتفاق أي نزاع [

الملحق الثاني بهذه الجزء األول من تخضع تسويته للتحكيم وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في 
 .]المعاهدة



7  IT/GB-1/06/9 

 
 9المادة 

 جهة اإليداع
 

 :ى جهة اإليداعوعل. يكون المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة جهة اإليداع 
 
إرسال نسخ معتمدة من هذا االتفاق إلى األطراف المتعاقدة في المعاهدة وإلى آافة  )أ(

 األعضاء في المنظمة وإلى أي حكومة أخرى تطلب ذلك؛
 
اتخاذ الترتيبات الالزمة لتسجيل هذا االتفاق عند سريانه لدى أمانة األمم المتحدة طبقًا  )ب(

 مم المتحدة؛ من ميثاق األ102للمادة 
 
 :إبالغ األطراف المتعاقدة في المعاهدة والدول األعضاء في المنظمة بما يلي )جـ(
 

 ؛10التوقيع على هذا االتفاق طبقًا للمادة  )1(
 
 .6وإقرار التعديالت على هذا االتفاق طبقًا للمادة  )2(

 
 10المادة 

 سريان االتفاق
 

ه من قبل الممثل مفّوض التوقيع عن يسرى هذا االتفاق بعد انقضاء تسعين يومًا من توقيع 
 . المنظمة، نيابة عن الجهاز الرياسي، والممثل مفّوض التوقيع عن المرآز

 
منظمة األغذية والزراعة لألمم 
المتحدة نيابة عن الجهاز الرياسي 
للمعاهدة الدولية بشأن الموارد 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 ]اسم المرآز[ 

 ___________________: عنها
 )التوقيع(

 

 ___________________: عنه 
 )التوقيع(

 _________________: التاريخ  _________________: التاريخ
 


