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

 وميكن االطالع على الوثائق األخرى على العنوان التايل: 
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/ 

 

 

A 

 من جدول األعمال المؤقت 8البند 

 للجهاز الرئاسيالدورة السابعة 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  3 –أكتوبر/تشرين األول  30يغالي، رواندا، ك

عضوية مجموعة العمل المفتوحة النتائج اجتماعات  المنبثق عناقتراح الرئيسين المتشاركين 
 المخصصة المعنية بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف

 
 زــموج
 

جتماعات جمموعة العمل ا اليت جرت يف داوالتاملتتضمممممممن هذه الوثيقة ا ااحات الرئيسمممممممل املتشمممممماركمل املنبثقة عن  تائ  
 املفتوحة العضمممممممممموية املخصممممممممممصممممممممممة املعنية بتعزيز سمممممممممم  عمل النظام املتعدد األطرا   جمموعة العمل  خال   اة السممممممممممنتمل

 إىل اجلهاز الرئاسي.ملقدمة ، وا2016-2017
 
  IT/GB-7/17/7ويف الوثيقتمل  اليت عقمممد ممما اتجتمممماعمممالرير اانتمممائ  اليت تو ممممممممممممملممم  إليهممما جمموعمممة العممممل يف تقمممترد الو 

ة إىل عند بلورة ا ااحا ما املقدم، يف حمل أن الرئيسمممممممممممممل املتشمممممممممممماركمل  ظرا يف  را  جمموعة العمل IT/GB-7/17/7 Add.1و
املقدمة إىل ة ثيقو هذه الاملسممممممممممميولمل الوحيدين عن الرئيسممممممممممميان املتشممممممممممماركان  ى. ويبقوالواردة يف هذه الوثيقة اجلهاز الرئاسمممممممممممي

 الرئاسي.  هازجلا
 
باالسمممتناد إىل  بعة،يف دورته السممما ااجلهاز الرئاسمممي ويعتمده اشمممروع  رار لينظر  يهعنا مممر ملالرئيسمممان املتشممماركان  د أر ق و 

نظام من أجل تعزيز ال  وتشمممممممممممل العنا ممممممممممر املقاحة ملشممممممممممروع  رار  خ ة  و . 1املر ق   ات جمموعة العملاجتماع تائ  
 ، القرارب 3 لحقاملاملعاهدة الدولية  باألو  لحق  ص لتعديل املسودة بشأن م ا  وا ااح  بالقرار 1لحق امل تعدد األطرا  امل

 .بالقرار 2امللحق يف يف هناية امل ا  رد املنقح ياالتفاق املوّحد لنقل املواد يف حمل أن 
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 مقدمة -أولا 
 

املتعدد  املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز س  عمل النظاممنح اجلهاز الرئاسي التفويض إىل جمموعة العمل  -1
زيادة املد وعات  لبشأهنا، من أج  يها اجلهاز الرئاسي ويتخذ  رارا  التداب  لينظر األطرا   جمموعة العمل  لوضع طائفة من 

جل ال ويل، وتعزيز س  يف األبي ن ابلة للتواملسامهات القائمة على املستخدممل يف  ندوق تقاسم املنا ع بصورة مستدامة و 
الصلة وي ن ذرجى النظر إىل القراريلمزيد من التفا يل، ي  ول عمل النظام املتعدد األطرا  من خال  اختاذ تداب  إضا ية.

 الصادرين عن اجلهاز الرئاسي. 1/2015و 2/2013
 
، و ظرت يف الدراسات اليت  ام  األما ة بتنسيقها، 2013و د اجتمع  جمموعة العمل سبع مرّات منذ إ شائها عام  -2

وأخذت يف االعتبار التقارير املقّدمة من عدد من جمموعات اخلربا  اليت أ شأها الرئيسان املتشاركان، باالستناد إىل القرار 
ّكلها يمل اليت شأحاط  علما  مبشورة اجملموعة الدائمة من اخلربا  القا و ما وإىل طلب جمموعة العمل. ك 1/2015ر م 

يع األ اليم. من مج أخصائيونجمموعة العمل يف اجتماعها اخلامس الذي حضره عن   ادرةالرئيسان املتشاركان إثر تو ية 
دد س  عمل النظام املتعإدخاهلا على و د أحرزت جمموعة العمل تقدما  ملحوظا  يف اإلشارة إىل التحسينات املمكن 

ماع التفاق املوّحد لنقل املواد. وأّما تقرير االجتلوضع مشروع  ّص  سخة جديدة ومنقحة  من خال األطرا ، مبا يف ذلك 
تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية ، IT/GB-7/17/7 الوثيقةالسادس جملموعة العمل، والذي أ تيح إىل اجلهاز الرئاسي يف 

ا احته  مشروع االتفاق املوّحد املنّقح لنقل املواد، كما،  يتضمن املخصصة املعنية بتعزيز عمل النظام املتعدد األطرا 
 جمموعة العمل على اجلهاز الرئاسي.

 
 ضرهحعالوة  على ذلك، تلقى الرئيسان املتشاركان املشورة من املشاركمل يف اجتماع غ  رمسي ا عقد ميخرا ، و  -3

جمموعات أ حاب مصلحة. و د استضا   حكومة سويسرا شىت ن من و مشارككذلك طر  متعا د و  ينتمون إىلن و مشارك
إشراك شركات بهذا االجتماع الذي  ّظمه الرئيسان املتشاركان بنا   على تو يات جمموعة العمل. ومسح للرئيسمل املتشاركمل 

بشروط  قموا فها، وخا ة يف ما يتعلّ و  املداوالت، واالّطالع على  را  هذه الشركاتالق اع اخلاص بصورة مباشرة يف 
 يلها أد اه. كما ترد تفا    ولنجاح يف إ شا   ظام االشااك، والقضايا ذات ال ابع القا وين، واخل وط العريضة خل ة ا

 
 التدابيرمجموعة  -اثانيا 

 
عدد األطرا  س  عمل النظام املتمن التداب  لتعزيز جمموعة ط لب إىل جمموعة العمل اال ااح على اجلهاز الرئاسي  -4
لمسامهات يف  ندوق لد ق مالئم ومستدام تمن خال  اتفاق بشأن الاتيبات لتو    - تعزيز تقاسم المنافع  1 رمي إىل ت

من خال  اتفاق بشأن   - تعزيز الحصول على المواردو  2  ، جهات أخرىتقاسم املنا ع   ائمة على املستخدممل و 
 األطرا . حملا يل يف النظام املتعدداكيفية توسيع   اق تغ ية 

 

أن األطرا  املتعا دة وجمموعات أ حاب املصلحة تتشاطر رؤية مشاكة بشأن ضرورة إىل سان املتشاركان يالرئأشار و  -5
أ ه من عتقادا راسخا اتعزيز املعاهدة والنظام املتعدد األطرا  التابع هلا. ويف إطار هذا التصّور، يعتقد الرئيسان املتشاركان 

بمل أي موا ف  التقريبشأ ه  وهو ما مناملمكن التو ل إىل  تيجة يف املفاوضات خال  الدورة السابعة للجهاز الرئاسي، 
تقا  بسرعة عملية  ص ة و عالة لال وينبغي أن يلي ذلك ألطرا  املتعا دة وجمموعات أ حاب املصلحة. لخمتلفة أخرى 

  ملعّزز.إىل تنفيذ النظام املتعدد األطرا  ا
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التداب  اليت وضعتها عة مو جملالرئيسية  السماتيف تسليط الضو  على يف هذه الوثيقة،  ،يرغب الرئيسان املتشاركانو -6
 ل املواديف مشروع االتفاق املوّحد لنقسمات إىل اجلهاز الرئاسي. و د أ درج  هذه ال ماجمموعة العمل، وتقدمي تو يا 

ل ي ر  ع إىل اجلهاز الرئاسي بالتزامن مع تقرير جمموعة العمذوال العالقةالذي ما زا  يتضمن العديد من القضايا  املنقح
 تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز عمل النظام املتعدد األطرا .، IT/GB-7/17/7الوثيقة  يف

 منتديات ىل املنا شات اليت جرت يف جمموعة العمل ويفإتو يا ما يف اركان الرئيسان املتشاستند  وباإلضا ة إىل ذلك،
 التداب  بصورة  اجحة.  جمموعة اخل وط العريضة آللية إطالق ترمي إىل اعتماد بشأن  أخرى

 
 :تتضمن ما يلي قةهذه الوثي يف جز  الحق منالتداب  اليت جتري منا شتها مبزيد من التفا يل  جمموعةعنا ر  وإن -7
 

  ن خال   ظام خا ة مالنظام املتعدد األطرا ، و  منالوراثية النباتية لألغذية والزراعة احلصو  على املوارد  ليات
 ؛االشااك اجلديد

  ؛النظام املتعدد األطرا من املواد  احلصو  علىيف ظلها  املعدالت املمكنة اليت ميكنو 
  ؛وإمكا ية ا تها  مدة االلتزاماتشروط اال سحاب من  ظام االشااك و 
  ؛القضايا املتصلة بالوضوح القا وينو 
  ؛األطرا عملية توسيع   اق النظام املتعدد و 
 يوالعال ة باستخدام معلومات التسلسل الر م. 

 
وينبغي إدراج عدد من هذه العنا ر يف االتفاق املوحد اجلديد واملنّقح لنقل املواد، يف حمل تت ّلب عنا ر أخرى  -8

يف  النظر يفد يرغب  أن اجلهاز الرئاسي هلذه الغاية،  ن،الرئيسان املتشاركا ويتو ع رارات منفصلة يتخذها اجلهاز الرئاسي. 
 رابعا   ظر اجلز  ا  هاعتمادو ومنّقح لنقل املواد وخ ة النمو  يها اتفاق موّحد جديد  التداب  اليت أ درججمموعة  رار بشأن 

  .أد اه
 
وترد يف ما يلي تو يات الرئيسمل املتشاركمل، بعد اّطالعهما على  را  وموا ف أعضا  جمموعة العمل واألطرا   -9

املتعا دة وممثلي أ حاب املصلحة. ويف حمل مل تتفق جمموعة العمل بالضرورة على هذه القضايا أو على تو يات الرئيسمل 
تسوية ئاسي من  دما  ليتمكن اجلهاز الر املضي  سبيلألساسي اإلشارة إىل املتشاركمل، يعترب الرئيسان املتشاركان أ ه من ا

بمل  ل وسطح. وهلذه الغاية، حاو  الرئيسان املتشاركان إجياد بشكل  اجح ملفاوضاتاختتام القضايا املتبقية العالقة، و ا
   األخ ة.السنتمل   اةخمتلف موا ف األطرا  املتعا دة وأ حاب املصلحة يف 
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 التوصيات لالتفاق الموّحد الجديد والمنّقح لنقل المواد -اثالثا 
 

 النظام المتعدد األطراف منالوراثية النباتية لألغذية والزراعة الحصول على الموارد آليات  -ألف
 

 تزاماتأي مد وعات  ائمة على املستخدممل  اشئة عن ال  يتلقّ مل  ندوق تقاسم املنا ع أنإىل اجلهاز الرئاسي  أشار -10
من االتفاق املوّحد احلايل تنّص  8-6االتفاق املوّحد احلايل لنقل املواد. وميكن تفس  هذا الت ّور بصورة رئيسية بأن املادة 

دد األطرا  حيث النظام املتع منموادا  على منت  يكون موردا  وراثيا   باتيا  لألغذية والزراعة، وتدم  على مد وعات طوعية 
د املنقح لذا، من شأن االتفاق املوحّ . لآلخرين من دون  يود ألغراض املزيد من األحباث والابية متاحا  نت  امل هذا يكون

وجب شروط املد وعات مب راثية النباتية لألغذية والزراعةالو احلصو  على املوارد واملعتمد حديثا  أن يو ّر لدى اعتماده إمكا ية 
 .من االتفاق املوّحد احلايل هلذا الغرض 8-6اإللزامية  قط. وينبغي تعديل املادة 

 
ومتاشيا  مع القرار الصادر عن اجلهاز الرئاسي بوضع مشروع كامل التفاق موحد منّقح لنقل املواد يرّكز بصورة خا ة  -11

 تنشئ ااملتشاركان أن يتضمن االتفاق املوّحد اجلديد واملنّقح لنقل املواد أحكام  يقاح الرئيسان الشااك، لعلى إ شا   ظام 
ح الرئيسان املتشاركان يقا . إضا ة  إىل ذلك، جذابا  بالنسبة إىل مستخدممل حمتململ كذا  ظام اشااك مبوجب شروط جتعلهه

على املواد  ظامالن الذين مل يشاكوا يف احملتململ املستخدمملحصو  أن يسّهل االتفاق املوّحد اجلديد واملنّقح لنقل املواد 
 لية أن تكون كل خلا ة باشروط العدالت الد ع و ينبغي مل ابلة للت بيق و  احلصو ينبغي أن تكون  ليات و . وسائل بديلةب

ملشروع  3ق  ظام االشااك بصورة رئيسية يف امللح و د أ درج  أحكاموجتذب املستخدممل.  متواز ةعلى حنو جيعلها تبدو 
املنقحتمل.  8-6و 7-6مل املادتملواد من خال  على االعرضي  احلصو يف حمل ينبغي تيس  االتفاق املوحد املنقح لنقل املواد، 

استشار م للتحقق   متوأّما أ حاب املصلحة الذين ميثلون املستخدممل الرئيسيمل للمواد يف النظام املتعدد األطرا ،  قد 
اك،  املذكورة أعاله، و د اعتربوا بصورة  ردية وغ  رمسية أن  ظام االشا احلصو  على املوارد من اال ااضات بشأن جاذبية 

تخدامه هلذه يزيد اسالتداب  الكاملة،  د جيذب اهتماما  كب ا  من جا ب الق اع اخلاص و جمموعة كما يرد حاليا  يف إطار 
وجب  ظام االشااك وبأن مباملشاكمل من صبح بأن تقاح الرئيسان املتشاركان أ ه ينبغي أيضا السماح للبلدان وي املوارد.

 استكشا  خيارات وطرائق يف هذا الصدد.توا ل 
 

ن دون  يود ألغراض م املتاحة لآلخرينتلك املنتجات غ  املتاحة و  يف ما خيص معدالت املد وعاتمتايز يف تو ع مت و  -12
مبا يتيح متايزا   8-6و 7-6 املادتمله الغاية، يقاح الرئيسان املتشاركان تعديل ذوهلاملزيد من األحباث والابية على التوايل. 

 .ملنتجات غ  املتاحة وتلك املتاحة من دون  يود ألغراض املزيد من األحباث والابية على التوايلبمل املد وعات مقابل ا
 

تم جتاوز يعندما  قط  أن تصبح  ا ذةأي مشاك ينبغي للمد وعات اليت يقوم هبا كلفة، توألسباب تتعلق بكفا ة ال -13
 متثل التزامات الد ع السنوية املااكمة.اليت دوالر أمريكي  500عتبة 

 
. ومن ن املستخدمملخمتلفة م خمتلفة أل واعد ع وال يرى الرئيسان املتشاركان أي تربير أو جدوى يف حتديد معدالت  -14

املفاض أن يكون مجيع املستخدممل الذين يكسبون دخال   ادرين على الد ع بغّض النظر عن وضعهم القا وين أو مو عهم 
 .املبالغ الصغ ةاجلغرايف، رغم اال ااح أعاله بإعفا  

 



5  IT/GB-7/17/31 

 

 

 نملزارعمل الذيإىل ا لزراعة ايفالستخدام املباشر ل قل املوارد الوراثية النباتية  ضرورة تيس يقاح الرئيسان املتشاركان و -15
مع اإلشارة د، املوحّ اق على االتفالتو يع غ  ، بوسائل أخرى ويستخدموهنا بشكل مستدام املوارد الوراثية النباتية ونفظحي

ألغذية والزراعة، ل امن أجغراض البحث والابية والتدريب على املوارد ألصو  احل قط  رسيإىل أن النظام املتعدد األطرا  ي
واد اللجنة الفنية االستشارية املخصصة املعنية باالتفاق املوحد لنقل املالصادرة عن ذات الصلة واملشورة والنظر يف اآلرا  

ة دورة السابع تقرير اليفإدراج  يغة هبذا الشأن قاح الرئيسان املتشاركان تبعا لذلك، يو  .والنظام املتعدد األطرا 
 الرئاسي. للجهاز

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

 من النظام المتعدد األطراف
 

عد  امليشّكل  يه لد ع اعدالت مليقاح الرئيسان املتشاركان إ شا   ظام باالستناد إىل املشورة اليت متّ احلصو  عليها،  -16
من دودة موارد مالية حم د تتأتى منخفض جدا ، وضع معد  مرجعي إذا مت و . نظام االشااك  ق ة بداية ومرجعا  ب اخلاص

جيذب د  إن النظام املتعدد األطرا  ملرجعي مرتفعا  جدا ،  عد  اإذا كان هذا املأما و ، ملاملستخدمالقائمة على املد وعات 
ن املستوى يكون إمجايل الدخل املتو ع دو بالتايل سو مستوى  متد يا  من االستخدام، و ملستخدممل  قط عددا   غ ا  من ا

هذه  احلصو  علىبغ  ملزممل على اإلطالق األمثل، مع اإلشارة إىل أن مستخدمي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
ن استخدام عاطة بكل بساحملتملون د من النظام املتعدد األطرا . ويف ظل ظرو  غ  جذابة،  د ميتنع املستخدمون ر املوا
 د الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام املتعدد األطرا .ر املوا

 
 حما يل  قط بعض احملا يل أو  ئات بالنسبة إىلعالوة  على ذلك، يعتقد الرئيسان املتشاركان أن خيار االشااك و  -17

ن النظام املتعدد م ية والزراعةذاملواد الوراثية النباتية لألغ احلصو  على د يعّقد عملية إدارة يف النظام املتعدد األطرا  
، ألطرا تعدد االنظام امل ا  د يعين أن املشاك يد ع أكثر من إمجايل دخله من احملا يل يفذ ظرا  إىل أن هلكن األطرا . 

 . ا  ظل جذابيينبغي أن املرجعي املشار إليه أعاله عد   إن امل
 

 للحصو  حملددامعد  الد ع أن يكون نبغي  ظام االشااك  لية احلصو  على املوارد األكثر جاذبية ، ي شّكلولكي ي -18
على املنتجات املتاحة أو تلك ، أكان مفروضا  أعلى إىل حّد كب  8-6و 7-6مبوجب املادتمل  ى املواردعلبصورة عرضية 

تجات املتاحة من للمنعد  ومن األ ضل حتديد امل. ألغراض املزيد من األحباث والابية غ  املتاحة لآلخرين من دون  يود
ألغراض املزيد من األحباث والابية عند معّد  يكون عشر مرات أعلى من املعد  املرجعي، يف حمل دون  يود لآلخرين 

 .ئة مرة أعلىاحتديد الرسم للمنتجات غ  املتاحة من دون  يود على أن يكون مميكن عندها 
 

القائمة على  لزاميةاإلالتو عات بشأن مبلغ املد وعات  ه يف ظلّ ويرغب الرئيسان املتشاركان يف التشديد على أ  -19
قاسم املنا ع من هذا ت ستحق لصندوقت جيب أن يتاليرادات املتعلقة باإلاالحتياجات مجيع لبية ت ، ال ميكناملستخدممل

من مصادر أخرى. وتت ّرق خ ة النمو الواردة أد اه إىل هذه  ةضا يإإيرادات ه  د يكون من الضروري إجياد أ املصدر، و 
 املسألة أيضا .
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 النسحاب من نظام الشتراك -جيم
 

يتماشى  ، مبابل اة ما يف املستقال سحاب من هذا النظام يف لخيار أن ين وي أيضا على  شا   ظام اشااك نبغي إلي -20
 مع ممارسة الق اعمل اخلاص والعام.

 
 ظام االشااك إىل حمل ينسحب منه املتلقي/املشاك طوعيا  من خال  تقدمي تبليغ خ ي.  يستمر ويف غياب ذلك،  -21

ديد  اة د يا من ويقاح الرئيسان املتشاركان حتيست يع املشاك أن ينسحب من االشااك  بل مرور  اة زمنية د يا.  ال كما
العمل جملموعة تفاق شامل ا، وبعد تعا دية الشائعة يف   اع الابيةشيا  مع ممارسات الابية والاتيبات الا، متعشر سنوات

 السابع. ااجتماعه يف
 

املشاك أن يوا ل تسديد مد وعات إلزامية لتقاسم املنا ع لعدد حمدد من السنوات بعد ا سحابه من  منوي  لب  -22
لرئاسي  رارا  بشأن . ويف حا  اختذ اجلهاز اسنواتعدد حمدود من الاالشااك. ويقاح الرئيسان املتشاركان حتديد هذه الفاة ب

أطو    ائمة  ملدة  عالتزامات الد تبقى خالهلا قي حتديد الفاة اليت  اة اشااك د يا تكون أ صر أو أطو  مدة،  من املن
  صر على التوايل.أأو 

 
 وتبقى مجيع الشروط األخرى الواردة يف االتفاق املوحّد اجلديد واملنّقح لنقل املواد تن بق على املشاك. -23

 
ومن  وير. د الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  يد التر املواورغم ما تقّدم، جيب االتفاق على حكم حمّدد يف ما خيّص  -24

عاما  مثال  ، إضا ة إىل ا تها  مدة البنود املتصلة  20شأن هذا احلكم أن ينّص على أ ه بعد مرور عدد حمّدد من السنوات  
د الوراثية النباتية لألغذية ر او بتقاسم املنا ع، جيب التو ف أيضا  عن ت بيق جمموعة من البنود األخرى إ ا  قط يف ما خيص امل

ية النباتية لألغذية د الوراثر . لذا، وبعد مرور عدد حمّدد من السنوات، بإمكان املتلّقمل  قل/ترخيص املواوالزراعة  يد الت وير
  التزامات ون ، أو من دوالزراعة  يد الت وير اليت يكو ون  د طّوروها يف ظل التزامات أ ل من االتفاق املوحد لنقل املواد

وراثية النباتية د الر . وهبذه ال ريقة، ميكن للمتلقي، بعد مرور عدد حمّدد من السنوات،  قل أو ترخيص املواعلى اإلطالق
قاح الرئيسان ويد. ر لألغذية والزراعة  يد الت وير من دون  قل التزامات تقاسم املنا ع، أو القيود على استخدامات املوا

 قط من االتفاق  1-6يقاحان االستمرار يف ت بيق املادة . وباإلضا ة إىل ذلك، الفاة بعشرين عاما  حتديد هذه  املتشاركان
 .د الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  يد الت ويرر املوّحد لنقل املواد على مجيع املوا

 
 يلةشروط بدبموجب المواد  الحصول علىإلى انتهاء مدة التزامات المستخدمين الذين يسعون  -دال

 
للحصو  ابة ذمن التداب  يشكل  يها  ظام االشااك  لية ججمموعة طلب اجلهاز الرئاسي إىل جمموعة العمل تقدمي  -25

ا تها  التزامات  دةحتديد مأكثر جاذبية للمستخدممل، يقاح الرئيسان املتشاركان عدم  وهبد  جعل االشااك. املواد على
د الوراثية النباتية ر ، ما عدا بالنسبة إىل املوا8-6و 7-6من خال  املادتمل  املواد احلصو  علىمتكنوا من  ناملستخدممل الذي

غذية والزراعة  يد الت وير د الوراثية النباتية لألر لألغذية والزراعة  يد الت وير، واليت تن بق عليها القواعد ذا ا املقاحة للموا
 اع الابية. . وإن ا تها  مدة االلتزامات ممارسة شائعة يف   مبوجب  ظام االشااك احلصو  عليهااملنبثقة عن املواد اليت يتم 
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كما أن ا تها  مدة االلتزامات حيّل إىل حّد كب   ضية أخرى يث ها املستخدمون بالنسبة إىل االتفاق املوحد احلايل  -26
ك على أحكام االتفاق املوحد جيب أن تنهي تلقائيا ، وال تن بق بعد ذللنقل املواد. غالبا  ما كان يعترب املستخدمون أن مدة 

 ، د مّرت خبمس  اات على األ ل من اإلخصاب اخلل يتكون د وراثية  باتية لألغذية والزراعة  يد الت وير ر أي موا
اثية النباتية د الور ر  املواوإن ا تها  مدة االلتزامات كما هو مقاح أعاله بالنسبة إىلتن وي على أي  فة ذات  يمة.  وال

 لألغذية والزراعة  يد الت وير  د يو ّر حالًّ بديال  ملشكلة االلتزامات  األبدية .
 

 قضايا أخرى متصلة بالوضوح القانوني -هاء
 

 وعات تقاسم أ ه لغرض احتساب مدعلى تعريف مص لح  املبيعات  يف االتفاق املوحد احلايل لنقل املواد  ين وي -27
يعين مص لح و املتلقي الذي يكون  د وّ ع على االتفاق املوّحد. اليت تتعّدى  املنا ع، تشمل  يمة املبيعات القيمة الناشئة

، تكنولوجيا ، والدخل بشكل رسوم ترخيص ورسومالتسويق التجاري ملنت  أو منتجات لدخل اإلمجايل النات  عنا   املبيعات
ن إىل اجملموعة  مبا يف ذلك  روعه . وطلب الرئيسان املتشاركا من جا ب املتلقي النباتية مبا يف ذلك مبيعات البذور، واملواد

الرئيسان أشار و  اخلربا  القا و يمل ا ااح تعريف سليم  ا و يا   بل ا عقاد الدورة السابعة للجهاز الرئاسي. منالدائمة 
 .تيهماكل  احلصو لييت آما يتعلق ب امات تقاسم املنا ع يفلتحديد التز  اكون مناسبيأن التعريف ينبغي أن إىل املتشاركان 

 
وجيب أن يكون اجلهاز الرئاسي  ادرا  على اختاذ  رار بشأن تغي  أحكام االشااكات يف املستقبل. لكن إن  عل  -28

وا قتهم. وهذا مذلك،  سو  تن بق الشروط املنقّحة على املشاكمل اجلدد  قط، وليس على املشاكمل السابقمل من دون 
يعين أن  أحكام االشااك  يف االتفاق املوّحد اجلديد واملنّقح لنقل املواد لن تتأثر بقرارات الحقة يتخذها اجلهاز الرئاسي، 

 وأهنا سو  تبقى  احلة ، ما مل يسحب املشاك اشااكه، ويشاك جمددا  مبوجب أحكام االشااك اجلديدة.
 

 المتعدد األطراف، "خطة النمو"توسيع نطاق النظام  -رابعاا 
 

التداب .  موعةجمعلى إعادة النظر يف   اق النظام املتعدد األطرا ، كجز  من يبدو مبدئيا  أن جمموعة العمل تتفق  -29
وهبد  االستجابة إىل الشروط اليت ا احها عدة أعضا  يف جمموعة العمل، يقاح الرئيسان املتشاركان اعتماد هن  مرحلي،  

 ة النمو هذه تسوية  بمل املوا ف املختلفة ألعضا  جمموعة العمل. و ا ش  يظهر يف  خ ة النمو . و د تشكل خكما 
 اليا . التداب  اليت جيري التفاوض بشأهنا ح جمموعة ية وضع  لية إطالق لتنفيذ هذه اجملموعة مدى استصواب وإمكا

 
ات غ  رمسية  خ ة النمو ، باالستناد إىل منا ش ىوبالتايل، يقّدم الرئيسان املتشاركان ا ااحا  أكثر تفصيال  ي سمّ  -30

 عنا ر ممكنة ملشروعهبذه الوثيقة   1باملر ق  1لحق املهي ترد يف جرت مع ممثلي األطرا  املتعا دة وأ حاب املصلحة، و 
ة. ومن املفاض بد  التداب  املرتقب موعة. و د مّت اختيار مص لح  خ ة النمو  لإلشارة إىل تنفيذ تدرجيي ومرحلي جمل  رار

عدم  شاكمل يف حا ملخا ة باخ ة النمو أيضا تداب  وتتضمن  يف تاريخ حمّدد يقّرره اجلهاز الرئاسي.العمل خب ة النمو 
 .الن اق الشروط املتصلة بتوسيعاستيفا  
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االتفاق املوّحد   1 يعتمد مبوجبه جيوز له  عل ذلك من خال   رار ويف حا   ّرر اجلهاز الرئاسي اعتماد خ ة النمو،  -31
ضا ة حما يل حمددة إىل القائمة، إ  أ للمعاهدة من أجل  األو ل امللحق عملية لتعدي  2 اجلديد واملنّقح لنقل املواد، 

 إع ا  اجلهاز الرئاسي القدرة على توسيع   اق النظام املتعدد األطرا  يف املستقبل.  ب 
 

، ألو اويش  اال ااح املقّدم من حكومة سويسرا إىل توسيع   اق النظام املتعدد األطرا  من خال  تعديل امللحق  -32
 خ ة النمو.و د ييخذ يف احلسبان يف اعتبارات 

 
 1معلومات التسلسل الرقمي -خامساا 

 
طلب اجلهاز الرئاسي إىل جمموعة العمل، من بمل مسائل أخرى، دراسة املسائل املتعلقة باملعلومات الوراثية املتصلة  -33

بواس ة النظام املتعدد األطرا . ويف الدورة السادسة للجهاز الرئاسي، أثارت أما ة املعاهدة  احلصو  عليهاباملواد اليت ميكن 
ملواد الوراثية اليت تنبثق ا باحلصو  علىوجهات أخرى مسألة التأث  احملتمل الستخدام بيا ات التسلسل الوراثي غ  املرتب ة 

 اليت جيريها منا شاتلركان جملموعة العمل أن هذه املسألة هامة أيضا  لعنها بيا ات التسلسل الوراثي. ويعتقد الرئيسان املتشا
 للمعاهدة. اجلهاز الرئاسي

 
و د ظهرت منا شات متصلة هبذا املوضوع يف منّصات أخرى ذات الصلة. ويش  الرئيسان املتشاركان إىل اجلهود  -34

تنوّع البيولوجي، وهيئة ، واتفا ية الملنظمة الصحة العامليةاملبذولة حاليا  يف إطار االستعداد ملكا حة وبا  األ فلو زا املتوطنة 
 التابعة ملنظمة األغذية والزراعة. املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
ويسعى اجلهاز الرئاسي يف هذه املرحلة إىل تعزيز س  عمل النظام املتعدد األطرا . ويف هذا السياق، جيري النظر  -35

يف جدوى  ظام اشااك، وخبا ة يف عمل جمموعة العمل. ويف حا  مّت اعتماد هكذا  ظام اشااك يف املستقبل، سيكون 
ل إدارة التبعات املاتبة على استخدام بيا ات التسلسل الوراثي للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف أي من األسه

ة النباتية لألغذية الوراثياحلصو  على املوارد ومبا أن املشاك يكسب ت وير مستقبلي للمنتجات من جا ب طر  ثالث. 
ام عدد األطرا ، ويد ع رسم تقاسم املنا ع على مجيع منتجاته، لن يكون من اهلوالزراعة  يف حمصو  معمّل  يف النظام املت

ة ت وير هذه املنتجات النهائية اجلديدة وما إذا كا   بيا ات التسلسل الوراثي للموارد الوراثية النباتي معر ة كيف جرىعندها 
 لألغذية والزراعة  د است خدم  هلذا الغرض.

 
وراثية املتشاركان اجلهاز الرئاسي بالتعاون على حنو وثيق مع اتفا ية التنوّع البيولوجي وهيئة املوارد الويو ي الرئيسان  -36

  .سل الر مية حبوكمة معلومات التسللألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة من أجل حّل القضايا العالقة املتصل

                                                      
املصممممممممممممممم لحات، مبا يف ذلك جمموعة متعددة من بأ ه جيري اسمممممممممممممممتخدام  د أ ّرت جمموعة العمل ملصممممممممممممممم لحات  يد املنا شمممممممممممممممة. و مسمممممممممممممممألة اال تزا    1

سمتخدام الاو   املادية   غالوراثية املوارد و املعلومات الوراثية   و    وراثيمعلومات التسملسمل الو    وراثيبيا ات التسملسمل الو الر مي   التسملسمل   معلومات
 باملص لح املناسب الذي ينبغي استخدامه.يف ما يتعلق النظر إىل موا لة أن هناك حاجة إىل بو  ، باحملاكاة باحلاسوب
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 : 1المرفق 
 
 2017*/ لمشروع القرار *اقتراح خاص بعناصر ممكنة 

 التدابير الرامية إلى تعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها
 

 إّن الجهاز الرئاسي،
 

 الذي اعتمد مبوجبه االتفاق املوحد لنقل املواد؛ 2/2006إىل القرار  إذ يشير
 

مبوجبه جمموعة العمل املفتوحة العضممممموية املخصمممممصمممممة املعنية بتعزيز سممممم  عمل  أ   شممممم، الذي أ  2/2013إىل القرار  وإذ يشــــير
 النظام املتعدد األطرا  للحصو  على املوارد وتقاسم منا عها   جمموعة العمل  ، لتضع تداب  ترمي إىل: 

 
التنبي وميكن  ةاملد وعات القائمة على املسممتخدممل واملسممامهات يف حسمماب تقاسممم املنا ع بصممورة مسممتدام ةزياد  أ 

 يف األجل ال ويل؛ هبا
 وتعزيز س  عمل النظام املتعدد األطرا  باتباع تداب  إضا ية؛  ب 

 
 ، للنهوض باملهام التالية:2017-2016والية جمموعة العمل لفاة السنتمل  د مبوجبهمدّ الذي  1/2015إىل القرار  وإذ يشير

 
  ّد  إىل   ظام اشمممااك و  إ شممما لة كاملة لالتفاق املوحد لنقل املواد تركز بشمممكل خاص على إعداد مسمممودة معد

 ؛من االتفاق املوحد لنقل املواد 11-6املادة تنقيح من خال  باألساس احلاجة إىل أي  ك  ا وين  خر تفادي 

  كو  بروتو وضمممممممع املعاهدة أو على تعديل إدخا  إعداد ا ااح كامل بشمممممممأن  مممممممك  ا وين مناسمممممممب  مبا يف ذلك
 ؛ ظام اشااك  عا  شا   ك  ا وين إلضع اعت رب أ ه من الضروري و ، يف حا   ملحق هبا

  إعممداد خيممارات لتكييف تغ يممة النظممام املتعممدد األطرا  اسممممممممممممممتنممادا  إىل سممممممممممممممينمماريوهممات وإسممممممممممممممقمماطممات خمتلفممة
 اإليرادات؛ بشأن

  من االتفاق  ةكاملنقحة  شاركان، مبا يف ذلك  سخة متاملالعمل على أساس ا ااحات  صوص يعرضها الرئيسان
 املوحد لنقل املواد خال  االجتماع األو  جملموعة العمل؛

  أو تقارير خ ية من مجيع أ ممممممممممحاب املصمممممممممملحة املعنيمل حيثما تدعو احلاجة و/أو إ شمممممممممما  إسممممممممممهامات التماس
ة احلاجة، منها مثال  جمموعات معني، حيثما تدعو املتشممممماركمل جمموعات مصمممممغرة خمصمممممصمممممة أل مممممد ا  الرئيسممممممل

بفئات املسممممممتخدممل، و ئات احملا مممممميل، واألسمممممماليب القا و ية، ومعدالت الد ع، وبند إهنا  االتفاق، ب لب من 
شممممماركمل؛ وسمممممي  لب إىل اجملموعات املصمممممغرة املخصمممممصمممممة أل مممممد ا  الرئيسممممممل تجمموعة العمل أو من رئيسممممميها امل

 شاركمل؛تلرئيسمل امل ية لإسهامات ختقدمي املتشاركمل 

  التشممممممماور مع املسمممممممتخدممل احلاليمل واحملتململ لالتفاق املوحد لنقل املواد حو  مدى جاذبية اال ااحات املشمممممممار
 ورسم  ورة وا عية للتغي ات املقاحة؛ ،إليها أعاله
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 اد الدورة ا عق عرض  تائ  منا شمممممممممات جمموعة العمل على النحو املبمّل أعاله  بل سمممممممممّتة أشمممممممممهر على األ ّل من
ز الرئاسي الالزمة للدورة السابعة للجهاية التحض  األعما  السابعة للجهاز الرئاسي، مبا يتيح إجرا  املشاورات و 

 مع األطرا  املتعا دة؛

  ة النظام بواسمممممممممممممم  يهااحلصممممممممممممممو  علدراسممممممممممممممة املسممممممممممممممائل املتعلقة باملعلومات الوراثية املتصمممممممممممممملة باملواد اليت ميكن
 .األطرا  تعددامل

 
م املتعدد األطرا ، قاح عملية لتعزيز النظالذي ييف تقرير جمموعة العمل بشممممممممأن النتائ  املنبثقة عن عمله، ا وبعد أن نظر

 موعة العمل؛ املقاح من  بل جماملنقح و  تائ  االجتماع السادس اليت تضمن  مشروع االتفاق املوحد لنقل املواد وخا ة 
 

عمل على عملها املثمر وعلى إتاحتها  تائ  منا شممممما ا  بل ا عقاد هذه الدورة السمممممابعة إىل جمموعة ال بالشــــكر وإذ يتوجه
 للجهاز الرئاسي بأكثر من ستة أشهر؛

 
 شمممممممممماركمل على  ياد ما والتزامهما املتوا مممممممممململ، ممّا يسممممممممممر التقدم امللموستالرئيسمممممممممممل املإىل  كذلكبالشــــــــكر   توجهوإذ ي

 التقرير الذي ر عاه إىل اجلهاز الرئاسي والذي تضمن عددا من التو يات؛الذي أحرزته جمموعة العمل، وعلى 
 

شمممممماركمل تباملسممممممامهات املهمة الواردة من جمموعة متنوعة من اخلربا  من خال  جمموعات أ ممممممد ا  الرئيسمممممممل امل وإذ يرحب
 على وجممه اخلصمممممممممممممموص املشممممممممممممممر مل على هممذه اجملموعممات إذ يشـــــــــــكراألربع واجملموعممة الممدائمممة من اخلربا  القمما و يمل، و

 على التزامهم وتوجيههم املقتدر؛
 
 ؛م الكب  الذي أحرزته جمموعة العمل خال   اة السنتملبالتقدّ  يرحب  1 
  على العمليمممممممة اليت وضممممممممممممممعممممممم  من خال  خ مممممممة النمو من أجمممممممل تعزيز النظمممممممام املتعمممممممدد األطرا ، يوافق  2 

 ؛هبذا القرار 1لحق املعلى حنو ما هو وارد يف 
الذي سيحل حمل و  هبذا القرار 2امللحق ، على حنو ما هو وارد يف [املنقح]االتفاق املوحد لنقل املواد مبوجبه  يعتمد  3 

لواردة ا فا  شمممممممممممروط خ ة النمويد املكتب، بدعم من األممل، ما إذا مت اسمممممممممممتاالتفاق املوحد لنقل املواد عندما حيدّ 
 ؛القرارهبذا  2امللحق  يف

 هبذا القرار؛ 3لحق املاملعاهدة الدولية، استنادا  إىل النص الوارد يف ب األو  امللحقلى تعديل مبوجبه ع يوافق  4 
مع إيال   ه،غيلوتشممممممملنظام املتعدد األطرا  اإىل األممل أن يقوم، بالتشممممممماور مع املكتب، باسمممممممتعراض تنفيذ  يطلب  5 

ع تقرير إىل اجلهاز وبر  ،االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح مبا يف ذلك األطرا ، املعزز للنظام املتعددعمل اهتمام لل
 يف دورته الثامنة؛ الرئاسي

من جمموعة العمل أن تقوم، بدعم من األممل،  ويطلب، 2019-2018والية جمموعة العمل لفاة السممممممممممممنتمل  ديمدّ   6 
 مبا يلي:

 3 لحقرد يف املاو على حنو ما هو املعاهدة الدولية، باألو  امللحق نص تعديل لصمممممممممممممميغة النهائية لوضممممممممممممممع ا  أ 
 ةرداو بصمممممممممممممميغتهممممما ال النظر يف أحكمممممام خ مممممة النمومع القرار، وإعمممممداد اخل وات الالزممممممة لتنفيمممممذه،  ذاهبممممم
 ؛األو  امللحق يف
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 دعم ت بيق خ ة النمو على النظام املتعدد األطرا ؛  ب 
 إذا لزم األمر؛تنفيذ تداب  وضع  ظام االشااك، مبا يف ذلك  بيق دعم ت  ج 
لنظام املتعدد تعزيز ااخلا مممممممة بر ع تو ممممممميات إىل اجلهاز الرئاسمممممممي بشمممممممأن أية  ضمممممممايا أخرى تتعلق بالعملية   د 

 ؛األطرا 
يف التنسمممممميق بشممممممكل وثيق مع اللجنة االسممممممتشممممممارية املخصممممممصممممممة املعنية باسممممممااتيجية التمويل يف  ارسممممممتمر اال  ه 

تقدمي  در ها لإلشممممارة إىل رغبتألطرا  املتعا دة لاسممممتعراضممممها اسممممااتيجية التمويل، مبا يف ذلك بشممممأن  لية 
 /أو  مممممندوقو معمل من األموا  للسمممممنوات السممممم  القادمة كمسمممممامهات طوعية يف  مممممندوق تقاسمممممم املنا ع

 األغراض املتفق عليها.
 الثيناعلى أن تعقد جمموعة العمل اجتماعات يصممممممممل عددها إىل اجتماعمل يف غضممممممممون األشممممممممهر التقوميية  يوافق  7 

إدراج تكاليف اجتماعات جمموعة العمل وأعماهلا  يقرّرأعاله و 6عشممر القادمة إلزاز العمل املشممار إليه يف الفقرة 
التحض ية، مبا  يها تلك اهلاد ة إىل تيس  مشاركة أعضا  جمموعة العمل يف امليزا ية اإلدارية األساسية على حنو ما 

 لها أية مسامهات طوعية تتاح هلذا الغرض؛ د يعتمده اجلهاز الرئاسي، على أن تكم  
  لع بشكل منتظم مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي على عمل جمموعة العمل؛إىل األممل أن ي يطلب  8 
أ حاب  ناشديإىل التزام من جا ب مجيع األطرا  املتعا دة بالنهوض بالوالية املسندة إىل جمموعة العمل، و يدعو  9 

  همممدة تقمممدمي يمممد العوناملصمممممممممممممملحمممة المممذين يسممممممممممممممتخمممدمون املوارد الوراثيمممة النبممماتيمممة لألغمممذيمممة والزراعمممة مبوجمممب املعممما
 إىل جمموعة العمل يف وضممممممممممممممع الصمممممممممممممميغة النهائية للعملية اخلا ممممممممممممممة بتعزيز النظام املتعدد األطرا ، مبا يف ذلك 
من خال  موا ممملة وضمممع ا ااحات ملموسمممة يف ما يتعلق بتنفيذ االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح، وعملية موا ممملة 

باجتذاب متويل طوعي إضايف إىل حساب تقاسم املنا ع بشكل مستدام،  ، والسبل الكفيلة1توسيع   اق امللحق 
 لكي تنظر  يها جمموعة العمل؛

ن أعضممممممما  موكفالة إرسممممممما  تعقيبات منتظمة  اخلربة الالزمة يف جمموعة العمل مجيع األ اليم ضممممممممان توا ر يناشـــــد   10 
 ؛ااملنحدرة من أ اليمهإىل األطرا  املتعا دة األخرى جمموعة العمل 

األطرا  املتعا دة على تو   الدعم واملوارد املالية، حسممب اال تضمما ، جملموعة العمل لكي تكون  ادرة على  يحث  11 
  أدا  مهامها يف الو   احملدد.
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 1الملحق 
 خطة النمو

 
. الشممممممااكلظام   الشممممممااك يفاخيار ، يتيح جديد ومنقح اتفاق موّحد لنقل املواداجلهاز الرئاسممممممي على وا ق يسمممممم -1
ّدده باالشممااك يف  ظام االشممااك  اة سممنة واحدة بعد تاريخ حية املهتم ةاملسممتخدماجلهات سممت منح الشممركات وغ ها من و 

لذي إن االتفاق املوّحد اجلديد واملنّقح لنقل املواد او  لال ضمام إىل  ظام االشااك. ااجلهاز الرئاسي لإلعالن عن استعداده
كآلية للحصمممممو  على املوارد  د يصمممممبح سممممماريا  بصمممممورة تلقائية، حاملا تنضمممممّم إىل  ظام االشمممممااك يتضممممممن  ظام االشمممممااك  

من مبيعات بذور احملا مممميل على الصممممعيد تقريبا  [يف املائة 30 سممممبة ه من املا  يعاد  ]ليمبلغا متفقا عالشممممركات اليت متثل 
 ،هاز الرئاسممممييتوّجب على مكتب اجل  دو  .ألو ايف امللحق   ائمة بشممممأهناالعاملي الواردة يف النظام املتعدد األطرا   ترد 

لى وبعدها، سمممممين بق االتفاق املوّحد لنقل املواد اجلديد واملنّقح عه العتبة. بلوغ هذعند بدعم من األما ة، ممارسمممممة الر مممممد 
 .مجيع املستخدممل الذين يسعون إىل احلصو  على املواد يف النظام املتعدد األطرا 

 
ارا  اجلهاز الرئاسممممممممممممممي االتفاق املوّحد لنقل املواد اجلديد واملنّقح، ينبغي له أن يّتخذ  ر  يه عتمد الو   الذي يويف  -2

املعّد   األو امللحق من شمممممممممأن و . مبا يف ذلك  ائمة جديدة من احملا ممممممممميل ،ملعاهدةبا األو بشمممممممممأن عملية تعديل امللحق 
ضممممممممم  ائمة وأن ي  2ألطرا  يف املسممممممممتقبل إىل اجلهاز الرئاسممممممممي،  فوض سممممممممل ة توسمممممممميع   اق النظام املتعدد اأن ي  1 
 جموعة أوىل من احملا يل احملددة.مب
 
اجلهاز   راربعد إىل  ظام االشااك،  ا لال ضماماستعدادهعن ى خر األة املستخدماجلهات لشركات و اإعالن وإن  -3

 أن إيرادات يفاألطرا  املتعا دة لدى  لق الثقةأن خيمن شممممأ ه ، لنقل املواد منقح ظام جديد و القاضممممي باعتماد الرئاسممممي 
اعتماد عملية وأّما  رار اجلهاز الرئاسمي ب تقاسمم املنا ع. ىل  مندوقإيف هناية امل ا  مل سمتعود سمتخدماملأكثر  ائمة على 

زيادة تغ ية الواضممحة  ةدألطرا  املتعا ا ّية شممأن تململ الثقة باحملشمماكمل امليوّلد لدى من شممأ ه أن   األو لتعديل امللحق 
 النظام املتعدد األطرا .

 
لتو ممل إىل عدد ، لعلى سممبيل املثا لتعديل لاجلهاز الرئاسممي  وينبغي وضممع حّد زمين، سمم  سممنوات بعد اعتماد -4

ع   اق النظام املتعدد األطرا نفاذ املصممماد ات الضمممرورية لدخو  تعديل املعاهدة حّيز ال  24و 23مادتمل ، و ق ا للمبا يوسمممّ
مسممتخدممل الذين لل السممماحجيب  إ ه الفاة، غضممون تلك يف  احملددةاملصمماد ات عتبة ويف حا  عدم بلوغ . ملعاهدةمن ا

احملا يل النسبة إىل باملواد واستخدامها مبوجب اشااكهم بتلقي تفاق املوّحد اجلديد واملنقح لنقل املواد، االاشاكوا مبوجب 
وجب املادتمل املواد مبصو  على والعودة إىل احل أو سحب اشااكهمذلك الو  ،  يف شار إليهااملو  األو امللحق يف الواردة 

 ة عرضية.املواد بصور صو  على من االتفاق املوّحد اجلديد واملنقح لنقل املواد، واللتمل تنصان على احل 8-6و 6-7
 
ابل للتنبي ملوارد مالية  د ق القتدليل على البتقدمي يف املسمممممممتقبل األطرا   املتعددوسممممممم تبط توسممممممميع   اق النظام  -5

وخا ممممة  وسمممميكون من اجملدي بالنسممممبة إىل املسممممتخدممل، .كب ة يف  ممممندوق تقاسممممم املنا ع التابع للنظام املتعدد األطرا 
ت أو و د تكون اعتبارا .إىل اجلهاز الرئاسممممي بشممممأن احملا مممميل اليت ينبغي إضمممما تها يف املسممممتقبلقدمي تعقيبات املشمممماكمل، ت

 . املستقبليفع يتوسعملية  ةالقرارات اليت يتخذها اجلهاز الرئاسي بشأن أيبالنسبة إىل معاي  أخرى هامة أيضا  
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رى أخ، يف حمل لن حتتاج أي أحكام األو امللحق إىل األحكام اجلديدة مجيع ت ضممممممممما  من املسمممممممممتحسمممممممممن أن و  -6
اجملموعة و د طلب من  من املعاهدة. 24و 23 تنّص عليها املادتان املعاهدة إىل تنقيح، وسمميتبع التعديل اإلجرا ات اليت يف

 التعليق على اجلدوى القا و ية هلذا النه .  الدائمة من اخلربا  القا و يمّل 
 
دد  النظام املتعالوا ع يف كمحبمواد موجودة إدراج معلومات واضمممممممحة وحمّدثة بشمممممممأن سمممممممتكون هناك حاجة إىل و  -7

شممممممبكي املو ع المن خال  ، مثال  من خال   شممممممر  وائم مواد متاحة يف النظام املتعدد األطرا  واحلصممممممو  عليها األطرا 
 ينبغيسنوات،  6. وبعد للحصو  على عيناتعلى طلبات  مقدمي املواردللمعاهدة؛ ومن خال  الرد اإلجيايب من جا ب 

طرا ، ة والزراعة  د أ درج  يف النظام املتعدد األكمية معينة من املوارد الوراثية النباتية اإلضمممممممممممممما ية لألغذيهناك  أن تكون 
 .بصورة  عالةاألطرا  املتعا دة تيحها وأن ت

 
القادمة   بلغ معمّل من األموا  يف السمممممممممممنوات السممممممممممم أن تشممممممممممم  إىل رغبتها يف تو   مألطرا  املتعا دة ل وينبغي -8

 .عليها  ندوق األغراض املتفق و/أو كمسامهات طوعية يف  ندوق تقاسم املنا ع
 
لجهاز مل ينبغي ليف حيف كل دورة،  إىل اجلهاز الرئاسمممممممميمرحلي عن تنفيذ خ ة النمو  رتقريلألما ة ر ع ينبغي و  -9

 استعراض خل ة النمو بعد مرور س  سنوات على اعتمادها.إجرا  الرئاسي 
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 :2 لحقالم
 التفاق الموّحد لنقل المواد المنّقح

 
، IT/GB-7/17/7. وتتضمممممممممن الوثيقة، 2باعتباره امللحق القرار بيف هناية امل ا   املواد املنّقحاالتفاق املوّحد لنقل سمممممممم  ق 

، مشمممروع 2 مر قها يف ،تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضممموية املخصمممصمممة املعنية بتعزيز سممم  عمل النظام املتعدد األطرا 
 .العملبل جمموعة االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح واملقاح من    
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 :3 لحقالم
 

، لألغذية والزراعة ةالموارد الوراثية النباتي شأنة بالمعاهدة الدوليباألول  الملحقتعديل ل]مشروع نص 
 :24و 23 للمادتين وفقاا

 
 : التعديل1المادة 

  
 األو امللحق 

 
 غذية والزراعة:املوارد الوراثية النباتية لأليف  ائمة التالية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تدرج  و ،امللحق األيف  -1
 

 نس ]...[ اجلنس ]...[ و اجل ]...[ بمل  
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 الفقرة التالية بعد  ائمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة:تدرج األو ،  امللحقيف و  -2
 

ام املتعمدد النظمشممممممممممممممملهما  جيوز ألي طر  متعما مد أن يقاح موارد وراثيمة  بماتيمة إضمممممممممممممما يمة لألغمذيمة والزراعمة لكي ي
ة والزراعة  بل سمممتة ألغذيلضممما ية مقاحة إ باتية موارد وراثية  ةاألطرا . ويقوم األممل بإبالغ األطرا  املتعا دة بأي

 ة باتي ةرد وراثيامو  ةد أياعتماأشمممممهر على األ ل من ا عقاد الدورة اليت يقاح اعتمادها  يها. وجيوز للجهاز الرئاسمممممي 
عاي  األمن ، مع مراعاة ماجلهاز الرئاسممممممميضمممممممر دورة اليت حتلألغذية والزراعة بتوا ق  را  األطرا  املتعا دة  ةإضممممممما ي

اجلهاز الرئاسممي.  را  يف اليوم التسممعمل بعد اعتمادالغذائي والاابط. ويبدأ  فاذ التغ ية املوسممعة للنظام املتعدد األط
لألغذية  ة باتي ةيرد وراثامو  ةفهم على أهنا تتضمن أيتاألو   امللحقاملعاهدة إىل يف ،  إن أي إشارة بد  النفاذوبعد 

  قا هلذا احلكم .و اجلهاز الرئاسي  اعتمدهاوالزراعة 
 

 (2001: العالقة مع المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )2المادة 
 

أو  اأو  بوهلراعة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والز شمأن باملعاهدة الدولية على أي تصمديق يتضممن التعديل، بد   فاذ بعد 
 هذا التعديل. ،يها ضمام إلاالأو عليها وا قة امل
 

 : التطبيق المؤقت3المادة 
 

ية النظام املتعدد مي   تغ بشكل  بق يعلن أ ه سأن يذا التعديل، بد   فاذ هي طر  متعا د، يف أي و    بل ألجيوز 
 [هذا.نفاذ البد   إىل حملأعاله،  1األطرا  املنصوص عليها يف املادة 


