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 عمليات النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها

 
 

 الجهاز الرئاسي،إن 
 

 ؛1/2015 وباخلصوص القرار قراراته السابقة عن عمليات النظام املتعدد األطراف يستذكرإذ 
 
  15اليت أبرمت اتفاقات مبوجب املادة واملؤسسات توجيهات منتظمة إىل األطراف املتعاقدة  تقدميضرورة يستذكر إذ و 

 ؛من املعاهدة الدولية لضمان فعالية وكفاءة عمليات النظام املتعدد األطراف
 
 ؛)أ( من املعاهدة الدولية 1-15أحكام املادة يستذكر إذ و 
 
 ؛من االتفاق املوحد لنقل املواد 6-6و 5-6كذلك أحكام املادتني يستذكر إذ و 
 

األمهية املستمرة ملبادئ اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية بشأن إدارة األصول الفكرية لتنفيذ إىل  شيريوإذ 
 ، من املعاهدة الدولية 15وفقًا لالتفاقات املربمة مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة االستشارية التزامات مراكز اجلماعة 

 ؛التطوير قيد والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد هاوتوزيع اجلماعة االستشارية خبصوص إدارة مراكز ذلك يف مبا
 

 حتت إطار اللتزاماهتا املراكزبشكل صريح امتثال  تتطلب الفكرية األصولاملتعلقة ب املبادئإىل أن تلك  كذلك شيروإذ ي
 واالمتثال؛ للرصدالعمل كآلية و  الدولية، املعاهدة

 
 فر المواد في النظام المتعدد األطرافاتو  -ولاألالجزء 

 
 ،حددت اليت املتعاقدة األطراف ويشكر األطراف املتعدد النظام يف املواد فراتو  مدى عن املقدمة باملعلومات يرحب -1

  ؛األطراف املتعدد النظام يف املتوفرة املواد ،العينات جمموعات مستوى على
 
 النظام اليت تشكل جزءا مناملواد  ،على مستوى جمموعات العيناتبعد، حتدد عاقدة اليت مل تاألطراف امل ثيح -2

األطراف  يدعوو إلعالم، النظام العاملي لبكل منها يف  اخلاصة بيانات املروروأن تدرج ، على أن تقوم بذلك األطراف املتعدد
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نظام املعلومات عن البيئة  أو نذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتيةللمعلومات واإل يالنظام العاملاملتعاقدة إىل استخدام 
 . عن البيانات ، وذلك لإلبالغالنظام العاملي لإلعالمأو نظم املعلومات القائمة األخرى اليت يقوم عليها  وعلوم األرض

 
األطراف املتعاقدة واألشخاص الطبيعيني  ويناشدأمهية اجملموعات اليت جرى توصيفها وتقييمها بالكامل،  يؤكد -3

 ذات الصلة؛غري السرّية بيانات التوصيف والتقييم جنبا إىل جنب مع  يف النظام املتعدد األطرافإتاحتها واالعتباريني 
 
نظام الاستخدام املعّرفات الرقمية املوجودة يف  إىل اً مواديف حوزهتا األطراف املتعاقدة وغريها من اجلهات اليت  يدعو -4

 املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف.لتحديد طرق ال، على أساس طوعي، كإحدى لإلعالم العاملي
 
فر املواد يف النظام املتعدد احتديثاً للتقرير عن مدى تو  ،الرئاسي للدورة الثامنة للجهاز ني أن يعدّ، األم إىل يطلب  -5

األطراف املتعاقدة وأتاحها أشخاص  ،خالل فرتة السنتني ،اليت أبلغت عنهاالعينات اجلديدة األطراف، مبا يف ذلك جمموعات 
 طبيعيون واعتباريون.

 
 عمليات النظام المتعدد األطراف -ثانيالالجزء 

 
يف النظام امليّسر لالتفاق املوحد لنقل املواد ومستودع  2017-2016بالتقدم احملرز خالل فرتة السنتني علماً  يأخذ -6

النظام لدورة الثامنة للجهاز الرئاسي معلومات عن توزيع املادة الوراثية ضمن قدم إىل ايأن ني إىل األميطلب و البيانات
 ؛ 15املادة  قدة وللمؤسسات املنصوص عليها يفلألطراف املتعا، مبا يشمل حتلياًل منفصالً املتعدد األطراف

 
  يطلب، واألطراف املتعدد النظامتوفري الدعم الكايف لألطراف املتعاقدة وملستخدمي  بضرورة علماً  يأخذ -7

املتعدد األطراف ما يتعلق بعمليات النظام  وظيفة مكتب املساعدة يفاحلفاظ على  ،املوارد املاليةا بتوافر ، رهننياألمإىل 
 ؛ذات الصلةووضع الصيغة النهائية للوحدة التعليمية 

 
تنظيم برامج وحلقات عمل الالزمة لاألطراف املتعاقدة واملنظمات الدولية ذات الصلة إىل توفري املوارد  يدعو -8

 ؛ذلك يفني النظام املتعدد األطراف والتعاون مع األمتدريبية عن 
 
م حلقات عمل تدريبية إقليمية لدعم األطراف املتعاقدة يتنظ ،املوارد املاليةا بتوافر رهن ،نياألمإىل  يطلب كذلك -9

واإلبالغ النظام املتعدد األطراف حتديد املواد املتاحة يف من أجل مبا يف ذلك  ،النظام املتعدد األطرافعمليات عزيز يف ت
  ؛اإلبالغ عن املواد املنقولة يشملعمليات االتفاق املوحد لنقل املواد، مبا يف من أجل و  ،عنها

 
األمني مواصلة التعاون مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، خصوصًا لتنفيذ برنامج بناء القدرات  إىل يطلب -10

 ؛دعم األطراف املتعاقدةلاملشرتك و 
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العمل مع مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية لبناء قدرات جمموعة ني مواصلة إىل األم يطلب -11
 واإلبالغ النظام املتعدد األطراف ن، لتنفيذ و ن واالعتباريو ، مبا يف ذلك األشخاص الطبيعيمقدمي املوادأوسع من 

 .عن االتفاقات املوحدة لنقل املواد
 

 مراكز الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية اتمارسم  -ثالثالالجزء 
 قيد التطويرهي لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي في ما يتعلق با

 
مراكز اجلماعة االستتتتتتشتتتتتارية اليت قدمت معلومات عن مضتتتتتمون الشتتتتترود اإلضتتتتتافية لنقل املوارد الوراثية  يشكككككر -12

املراكز إىل مواصتتتلة تقدمي معلومات ثّدثة يف تقاريرها اليت تقدمها كل ستتتنتني  دعويالتطوير، والنباتية لألغذية والزراعة قيد 
 من املعاهدة الدولية؛ 15إىل اجلهاز الرئاسي بشأن تنفيذ االتفاقات املربمة مبوجب املادة 

 
حالة  عن ستتتنويةالرير تقاال ،نيإىل اجلهاز الرئاستتتي، من خالل األم أن يقدمإىل نظام اجلماعة االستتتتشتتتارية  دعوي -13

باملادة الوراثية اليت تديرها مراكز اجلماعة االستشارية  املتعلقة تنفيذ مبادئ اجلماعة االستشارية بشأن إدارة األصول الفكرية
لنامجة أو املعلومات ا احلاالت اليت تكون فيها هذه املادة الوراثية أو أجزاء منهايف ذلك  يف يف إطار املعاهدة الدولية، مبا

يف شتتتراكات تصتتتنف مدرجة الرباءات، أو  لتطبيقات محاية األصتتتناف النباتية أوا موضتتتوعً  عن استتتتخدام هذه املادة الوراثية
 .ا ملبادئ اجلماعة االستشاريةعلى أهنا اتفاقات مقيدة االستخدام أو اتفاقات حصرية ثدودة وفقً 

 
 الطرف الثالث المستفيد تشغيل -رابعالالجزء 

 
أن اجلهاز الرئاسي، يف دورته الثالثة، قد وافق على اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد لتأدية أدوار  إلى إذ يشير

 كما حّددها ونّص عليها االتفاق املوحد لنقل املواد بتوجيه من اجلهاز الرئاسي؛  هومسؤولياتالطرف الثالث املستفيد 
 

من اإلجراءات اخلاصتتتتتتتتتة بالطرف الثالث املستتتتتتتتتتفيد،  وز للطرف الثالث  2-4إىل أنه، وفقا للمادة  وإذ يشكككككككير كذلك
املستتتتفيد أن يتلقى معلومات عن حاالت عدم االمتثال احملتمل لواجبات مقدم املادة ومتلقيها مبوجب اتفاق موحد لنقل 

 املواد من أي أشخاص طبيعيني أو معنويني؛
 

موارد مالية كافية وموارد أخرى وبأن منظمة األغذية والزراعة باعتبارها حتاج إىل الطرف الثالث املستتتفيد ستتي وإذ يقّر بأن
الطرف الثتالتث املستتتتتتتتتتتتتتتفيتد لن تتحمتل أي التزامتات تتجتاوز األموال املتتاحتة يف االحتيتاطي التشتتتتتتتتتتتتتتغيلي للطرف الثتالث 

 املستفيد؛
 
نظمة األغذية والزراعة كذلك إىل األمني وم  ويطلبإىل التقرير حول عمل الطرف الثالث املستتتتتتتتتتتتتتتفيد،  يشكككككككككككير -14

 مواصلة رفع مثل هذا التقرير، يف كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي؛
من اإلجراءات اخلاصة بالطرف  2-4املادة  على أهمية، بالنسبة إىل فعالية أداء الطرف الثالث املستفيد، يشّدد -15

الثالث املستتتتتتتفيد اليت  وز مبوجبها للطرف الثالث املستتتتتتتفيد أن يتلقى معلومات عن حاالت عدم امتثال ثتمل لواجبات 
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مقدم املادة ومتلقيها مبوجب اتفاق موحد لنقل املواد من األطراف مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد أو أي أشتتتتتتتتتتتتتتخاص 
 يني آخرين؛طبيعيني أو معنو 

عند املستتتتتتتتوى  2019-2018احلفاظ على االحتياطي التشتتتتتتتغيلي للطرف الثالث املستتتتتتتتفيد لفرتة الستتتتتتتنتني  يقرر -16
احلكومية دوالراً أمريكياً واستتتتتتتتتتتتتتتعراض ذلك يف دورته الثامنة؛ ويدعو األطراف املتعاقدة واملنظمات  283 280احلايل البالغ 

 يانات األخرى اليت مل تساهم بعد يف االحتياطي، إىل فعل ذلك؛الدولية واملنظمات غري احلكومية والك
لألمني االستعانة مبوارد االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد حسبما يكون الزما لتنفيذ وظائف  يرخص -17

 الطرف الثالث املستفيد؛
بأدوات تكنولوجيا املعلومات والبنية األستتتتتتتتاستتتتتتتتية العملية والفّعالة من حيث التكلفة اليت وضتتتتتتتتعها األمني  يرحب -18

من اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد، ويطلب إىل  1-4لتسهيل تقدمي املعلومات ومجعها وختزينها تنفيذاً للمادة 
 ة املعلومتتتتتات، وعنتتتتتد االقتضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء، ستتتتتتتتتتتتتتريتهتتتتتا، األمني مواصتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتة تطبيق التتتتتتدابري املنتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتة لضتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتان ستتتتتتتتتتتتتتالمتتتتت

مع مواصتتتلة تطوير أدوات تكنولوجيا املعلومات يف املعاهدة وبنيتها األستتتاستتتية، مبا يف ذلك وفقا لرمية وبرنامج عمل النظام 
 .17العاملي لإلعالم الذي تنص عليه املادة 

 
 المتعدد األطرافبموجب النظام المضطلع بها االستعراضات والتقييمات   -خامسالالجزء 

 هوتشغيلوتلك المتعلقة بتنفيذ االتفاق الموحد لنقل المواد 
 

دورته  يفمن املعاهدة الدولية  (2) )د(2-13و 4-11اء عمليات االستعراض والتقييم املتوخاة يف املادتني ر إجيقرر  -19
 إعداد الوثائق ذات الصلة.ني إىل األم ويطلب الثامنة املقبلة

 


