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 االجتماع األول لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بصفتها
 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اللجنة المؤقتة

 2002تشرين األول /أآتوبر 11 – 9، روما

 3/2001  المؤتمر رقمقرار
 تية لألغذية والزراعةالموافقة على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النبا

 والترتيبات المؤقتة لتنفيذها
 )2001تشرين الثانى / نوفمبر 3صدر فى (

 

 إن المؤتمر،
 

 ؛بحقوق سيادة الدول على مواردها الوراثية النباتية المستخدمة فى األغذية والزراعة اذ يعترف
 

 باتية لألغذية والزراعة؛بالتكافل بين جميع البلدان فيما يتعلق بالموارد الوراثية الن واذ يسلم
 

ة                اعترافا وارد الوراثي  بأهمية تنفيذ حقوق المزارعين حسبما حددت في  المعاهدة الدولية بشأن الم
واد ذات الصلة                    ا للم ة طبق النباتية  لألغذية والزراعة، وبزيادة التعاون في مجال المساعدات الفني

 في هذه المعاهدة؛
 

المى              المساهمات المجتمعة لمربى   وإذ يقر  ذائى الع  النباتات، بما فى ذلك المزارعون، فى األمن الغ
من خالل البحوث والتنمية التى يجرونها بشأن األنواع الجديدة من المحاصيل  ودور حقوق الملكية             
ا واستخدامها                     ة واآثاره ة النباتي وارد الوراثي تثمار فى صيانة الم الفكرية فى تعزيز االبتكار واالس

 المستدام؛
 

راره          ترفواذ يع   بأن التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية، حسبما اعتمده مؤتمر المنظمة بق
ه    8/83 ي قرارات ا ف ق عليه يرات المتف ه بالتفس بما عدل ل أول صك  3/91 و5/89، 4/89، وحس ، يمث

 دولي يعالج صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام؛
وجي،    3 القرار   يستذآروإذ   وع البيول  لمؤتمر نيروبي باعتماد النص المتفق عليه لالتفاقية بشأن التن

ي   ة، ف ة النباتي الموارد الوراثي ة المتصلة ب ائل المعلق ول للمس اد حل ى إيج ة إل ي اعترفت بالحاج الت
ة و               ا الطبيعي التي  نطاق منظمة األغذية والزراعة، وعلى األخص بشأن المجموعات خارج مواقعه
 لم يتم الحصول عليها وفقا ألحكام االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، ومسألة حقوق المزارعين؛

 
ى                 7/93 القرار   وإذ يستذآر  ا إل ذي دع ة، وال ؤتمر المنظم  الصادر عن الدورة السابعة والعشرين لم

ة، ل               د    إجراء مفاوضات، من خالل هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في المنظم ديل التعه تع
 الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية، بما يتسق مع االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي؛
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ى تشجيع              خطة العمل  أن   وإذ يستذآر  د الحاجة إل ة تؤآ المي لألغذي ة الع ؤتمر القم  الصادرة عن م

 المستدام؛منهج متكامل لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها 
 

ؤتمر األطراف               وإذ يستذآر   أن آًال من مؤتمر المنظمة، في دورته الثالثين، واالجتماع الخامس لم
ديل     اس أن تع ى أس دما عل دا أن المفاوضات ستمضي ق وجي، أآ وع البيول أن التن ة بش ي االتفاقي ف

ر                ا، وي زم قانون ا     التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية سيأخذ شكل صك مل ا وثيق تبط ارتباط
 بكل من المنظمة واالتفاقية بشأن التنوع البيولوجي؛

 
أن مؤتمر األطراف في االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي في اجتماعه الخامس اعترف           وإذ يستذآر 

ة     ع االتفاقي ة، باالتساق م ة النباتي وارد الوراثي دل بشأن الم دولي المع د ال ة للتعه بالمساهمة المحتمل
أن ال وجي       بش وع البيول أن التن ا بش امج عمله ذ برن ى تنفي ين عل أنه أن يع ن ش وجي، م وع البيول تن

ذ       ي تنفي وهري ف دور ج دولي أن يضطلع ب د ال دل للتعه نص المع وخى لل ن المت ي، وأن م الزراع
 االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي؛

 
ة    بالتقدير العمل الذي قامت به المنظمة وهيئة الموارد الوراث   وإذ يالحظ    ة والزراعة التابع ية لألغذي

ديل             ة طوال المفاوضات لتع دول األعضاء ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي ا، في دعم ال له
 التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية، وفي اإلعداد لتنفيذه بصورة فعالة؛

 
ة        بالتقدير وإذ يالحظ  ؤتمر األطراف في االتفاقي رًا م وجي،    ما أعرب عنه آثي وع البيول  بشأن التن

 من دعم للمنظمة ولهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لها لما قامتا به من عمل؛
 

تذآر ا وإذ يس ن        أيض اء م ت االنته ة طلب س المنظم ة لمجل د المائ رة بع عة عش دورة التاس أن ال
ة بش     ة المعدل دة الدولي رض المعاه مح بع ذي يس ت ال ي الوق ة المفاوضات ف وارد الوراثي أن الم

 النباتية على دورة المؤتمر هذه؛
 

ظ تورية واذ يالح ؤون الدس ة الش بعين للجن ة والس دورة الثاني ر ال ى تقري واردة ف ات ال  المالحظ
 والقانونية؛ 

 
 نص المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التى وافق               وبعد أن تدارس  
 ى دورته الحادية والعشرين بعد المائة؛عليها المجلس ف

 
ا  ظ أيض ة      وإذ يالح وارد الوراثي أن الم ة بش دة الدولي ع المعاه تعدادات لوض راء االس رورة اج  ض

 لألغذية والزراعة موضع التشغيل الفعال، بمجرد دخولها حيز التنفيذ؛
 

ق - 1  ة   يواف ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي أن الم ة بش دة الدولي ى المعاه ة،  عل  والزراع
 ؛المرفق دالالواردة فى 

 
ب - 2  ة    يطل وارد الوراثي أن الم ة بش دة الدولي ة عرض المعاه ام للمنظم دير الع ن الم  م

ؤتمر              النباتية لألغذية والزراعة للتوقيع، بعد الموافقة على هذا القرار، خالل دورة م
ن     رة م الل الفت ا خ ي روم ة ف ي للمنظم المقر الرئيس ك ب ذه، وذل ة ه  14المنظم

 ؛2002تشرين الثاني / نوفمبر13 إلى 2001تشرين الثاني /نوفمبر
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ا دول         يدعو - 3  ة، ولكنه  الدول األعضاء في المنظمة والدول غير األعضاء في المنظم

ة                 ة للطاق ة الدولي ا المتخصصة أو في الوآال م المتحدة وفي وآاالته أعضاء في األم
ة بش دة الدولي ى المعاه ع عل ى التوقي ة، ال ة الذري ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي أن الم

والزراعة، وايداع صكوك التصديق، القبول، الموافقة أو االنضمام في أقرب فرصة    
 ممكنة؛

 
ظ  - 4  ة       يالح ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي أن الم ة بش دة الدولي اح أن  المعاه بارتي

اذ       ز النف ا حي ال دخوله ي، ح ة اآلن، ترس ؤتمر المنظم ا م بما أقره ة، حس والزراع
 إطارا جديدا وملزما للتعاون في مجال الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ 

 
دة    ويالحظ أيضا     - 5  اح أن المعاه ة             بارتي ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة بشأن الم الدولي

ي   دولي الفن ؤتمر ال ي الم ا ف ق عليه ل المتف ذ خطة العم ة سوف تسهل تنفي والزراع
ة والزراعة في             ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة بشأن الم ه المنظم ذي عقدت ع ال الراب

 ؛1996ليبزيج عام 
 

ة           تولى هيئة الموارد الوراثية لألغذي      يقرر - 6  ة مؤقت ة والزراعة العمل فى صورة لجن
 . للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
دعو - 7  ي     ي اء ف ر األعض دول غي ة وال ة والزراع ة األغذي ي منظم اء ف دول األعض  ال

ـة أو                 ـا المتخصصــ المنظمة ولكنها دول أعضاء في األمم المتحدة وأي من وآاالته
ة                في الو  ة لألغذي وارد الوراثي ة الم آالة الدولية للطاقة الذرية إلى االشتــراك في هيئ

 والزراعة بصفتها اللجنة المؤقتــة؛ 
 

ة               يطلب - 8  ة المؤقت  من المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة أن يعقد أول اجتماع للجن
ام  ة    2002ع ات الالحق د االجتماع ة عق ة المؤقت ب اللجن ى طل اء عل ب ، وبن حس

الضرورة فى اطار اجتماعات هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة رهنا بتوافر           
 .الموارد الالزمة

 
 :وتقوم هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بصفتها اللجنة المؤقتة بما يلى  

 
  في دورتها األولى الئحتها الداخلية؛تقر ) أ( 

 
دة          مشروع الالئحة الداخلية،     تعد )ب(  ة  المعاه ومشروع الالئحة المالية، ومقترح لميزاني

از الرياسي         ى الجه ة والزراعة، للعرض عل الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذي
 للنظر في أول اجتماع له؛

 
ادة                   تعد أيضا  )ج(  ه فى الم واد ، المنصوص علي ل الم ، 4-12 مشروع االتفاق الموحد لنق

ور، الشروط          لتيسير الحصول على الموارد      الوراثية، على أن يتضمن، بين جملة أم
ادة       ب الم ة بموج افع التجاري افئ للمن ام المتك ا لالقتس ن ) 2( د 2-13الموصى به م

ى          ذة ف ه، آخ ر في اع للنظ ى أول اجتم ى ف از الرياس ى الجه ه عل دة، لعرض المعاه
 يكون  االعتبار توصيات فريق الخبراء الذى سيتم تشكيله بموجب هذا القرار، عندما          

 ذلك مناسبا؛
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ادة             تعد ) د(  ام الم ا ألحك ك لعرضها   21 اإلجراءات المقترحة لتشجيع االمتثال طبق  ، وذل

 على الجهاز الرياسي في دورته األولى؛
 

ة األخرى بشأن                 تتشاور )هـ(  ة والمؤسسات الدولي ة للبحوث الزراعي  مع المراآز الدولي
ة بشأن     15 للمادة   وفقا االتفاقات التي ستوقع مع الجهاز الرياسي،       من المعاهدة الدولي

تها من                ات لدراس الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأن تعد مشروع اتفاقي
 جانب الجهاز الرياسى فى أول اجتماع له؛

 
ة بشأن               تقوم )و(  دة الدولي ال للمعاه ذ الفع تعداد للتنفي تلزمها االس د يس ام أخرى ق  بأي مه

 . النباتية لألغذية والزراعةالموارد الوراثية
 

 انشاء فريق خبراء لوضع واقتراح توصيات، قد تدرسها اللجنة المؤقتة، يقرر أيضا -9 
. بشأن شروط االتفاق الموحد لنقل المواد لتيسير الحصول على الموارد الوراثية

ويتألف هذا الفريق من خبراء من ذوى الخبرات الفنية أو القانونية بشأن تبادل 
. وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والممارسات التجارية ذات الصلةالم

 وسوف تعتمد اللجنة المؤقتة اختصاصات فريق الخبراء فى أول اجتماع لها؛
 

 من المدير العام للمنظمة ضمان توافر الموارد الكافية بما فى ذلك يطلب أيضا - 10 
راثية لألغذية والزراعة بصفتها اللجنة الموارد البشرية ألمانة هيئة الموارد الو

 المؤقتة؛
 

 إلى المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة أن يدعو األمين التنفيذي لالتفاقية يطلب - 11 
بشأن التنوع البيولوجي إلى إبالغ هذا القرار إلى مؤتمر األطراف في االتفاقية بشأن 

 التنوع البيولوجي؛
 

د الوراثية لألغذية والزراعة بوصفها اللجنة المؤقتة أن تبدأ  من هيئة المواريطلب - 12 
 –في إقامة التعاون مع مؤتمر األطراف في االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي 

 مع المنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات األخرى ذات –وحسبما يكون مالئما 
عاهدة الدولية من  الم) أ (4-18الصلة، وعلى األخص فيما يتصل بأحكام المادة 
 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

 
 مؤتمر األطراف في االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي إلى التعاون مع هيئة يدعو - 13 

الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بصفتها اللجنة المؤقتة ومواصلة هذا التعاون، 
بدء نفاذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد والى التعاون مع الجهاز الرياسي حال 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 

 أيضا الدول األعضاء في المنظمة والدول غير األعضاء في المنظمة، ولكنها يدعو - 14 
دول أعضاء في األمم المتحدة وأي من وآاالتها المتخصصة والمنظمات اإلقليمية 

ة في عمل هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة للتكامل االقتصادي إلى المساهم
 بصفتها اللجنة المؤقتة، من خالل منظمة األغذية والزراعة؛ 
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دعو - 15  وث ي ارية للبح ة االستش ة للجماع ة التابع وث الزراعي ة للبح ز الدولي  المراآ
ره            من   الزراعية الدولية، وعلى األخص المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية وغي

ة    المنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات ذات الصلة إلى مساعدة هيئة الموارد الوراثي
 .النباتية لألغذية والزراعة المؤقتة فى عملها
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