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ملخص الرئيسين المشاركين
المنبثق عن الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
مذكرة من األمين
أنشأ اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة جمموعة اتصال للمساعدة يف إحراز تقدم على صعيد املناقشات بشأن تعزيز
سريريري عمل النظام املتعدد ااطراو .وتان جمموعة االتصريريال برئاسريرية الرئيسريريني املشريريارتني اموعة العمل املةتوحة العضريريوية
املخص ري ري ريصري ري ريرية املعنية بتعزيز سري ري ريريري عمل النظام املتعدد ااطراو زجمموعة العمل ورّتزت عملها على مراجعة االتةا املوحد
لنقل املواد.
الرئيسري ريريني

وطلب ااموعات اإلقليمية من الرئيسري ريريني املشري ريريارتني اإلفادة عن مناقشري ريريات جمموعة االتصري ريريال يف ملخ
املشري ري ريريارتني الذ أرفي يف ملاية املناو ضري ري ريريمن املل ي  2بالقرار رقم  2017/2بشري ري ريريأن التدابري الرامية إىل تعزيز س ري ريريري عمل
النظام املتعدد ااطراو .ويتناول ملخ الرئيسني املشارتني املسائل الرئيسية اليت ناقشتها جمموعة االتصال.
وتتضمن هذه الوثيقة ملخ

الرئيسني املشارتني املنبثي عن الدورة السابعة للجهاز الرئاسي إلحاطة جمموعة العمل.

املوحّد املقرتح من الرئيس ري ريريني املش ري ريريارتني ل تةا املوحّد املنق لنقل املواد

وقد أع ّد الرئيس ري ريريان املش ري ريريارتان أيضري ري ريا الن
والذ يرد ضمن الوثيقة .IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.3

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
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ملخص الرئيسين المشاركين المنبثق عن الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
مقدمة
 -1أنشري ريريأ اجلهاز الرئاسري ريريي للمعاهدة الدولية ،يف دورته السري ريريابعة ،جمموعة اتصري ريريال ملسري ريرياعدة اجلهاز الرئاسري ريريي على إحراز
تقدم يف تعزيز النظام املتعدد ااطراو .وعقدت جمموعة االتص ري ري ريريال أربعة اجتماعات برئاس ري ري ريرية الرئيس ري ري ريني املش ري ري ريريارتني
اموعة العمل املةتوحة العض ري ريريوية املخص ري ريص ري ريرية املعنية بتعزيز س ري ريريري عمل النظام املتعدد ااطراو .وطلب ااموعات
اإلقليمية من الرئيسني املشارتني إبراز املناقشات اليت جرت يف جمموعة االتصال يف ملخ الرئيسني املشارتني.
 -2وانصري ري ري ريريب ترتيز املناقشري ري ري ريريات على االتةا املوحد لنقل املواد املنق  .وسري ري ري ريريعيا إىل إحراز تقدم ،مت ورت املناقشري ري ري ريريات
حول مخس جمموعات حتتو على عدد من القض ري ري ري ري ري ريريايا اليت تتنلب املزيد من العمل .وتان هذه ااموعات على
الن و اآليت:
أ-
ب-
ج-
د-
ه-

آليات احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام املتعدد ااطراو؛
واالنس اب واإلملاء؛
وصياغة تقاسم املنافع ،على وجه اخلصوص ضمن نظام االشرتاك؛
ووجوب اإلنةاذ؛
ومعلومات التسلسل الرقمية يف ما يتعلي باالتةا املوحد لنقل املواد.

 -3ويتناول هذا امللخ القضريريايا الرئيسريريية اليت ناقشريريتها جمموعة االتصريريال ،ويق ّدم الن املوحد الذ يقرتحه الرئيس ريان
املشارتان بالنسبة إىل االتةا املوحد لنقل املواد املنق  .ومت تشاطر هذا الن املقرتح مع جمموعة االتصال تمصدر
للمعلومات لتيسري ريريري املناقشري ريريات يف املسري ريريتقبل و ع اإلسري ريريهامات من ااقاليم بشري ريريأن تيةية إبراز جماالت ممكنة لةهم
مشرتك أو حل وسط يف ن ملموس خاص باالتةا املوحد لنقل املواد املنق .
 -4وتناول بعض أعضريرياء جمموعة االتصريريال العملية اليت وضريريع للوصريريول إىل مشريريروح االتةا املوحد لنقل املواد املنق
وتسريرياءل عما إذا تان من شريريأملا أن تؤد إىل حتقيي توقعاهتم يف ما يتعلي مبسريريتوى تقاسريريم املنافع والشريريةافية ال زمة
بالنسبة إىل تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .وأشار ااعضاء أيضا إىل أن إجراء استعراض أعم للجهود
املبذولة حىت اآلن من شأنه أن يعود بالةائدة على املزيد من عمل فرتة ما بني الدورات.
ورحب ااموعات اإلقليمية هبذه املبادرة إلعداد ن موحد للرئيس ريريني املش ريريارتني بش ريريأن االتةا املوحد لنقل املواد
-5
ّ
املنق  ،ولكنها مل تكن يف الوق ذاته مس ري ري ري ري ريريتعدة لبدء مةاوض ري ري ري ري ريريات على أس ري ري ري ري ريرياس هذا االقرتاح يف هذا االجتماح.
وأشارت إىل أن هذا الن املوحد يتي مصدرا مةيدا للمعلومات من أجل إجراء املزيد من املناقشات حول االتةا
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املوحد لنقل املواد املنق  .ويظل مشروح االتةا املوحد لنقل املواد املنقّ  :اقرتاح جمموعة العمل ،الوارد يف املل ي
بتقرير جمموعريرية العمريريل املةتوحريرية العض ري ري ري ري ري ريريويريرية املخصري ري ري ري ري ري ريص ري ري ري ري ري ري ريرية املعنيريرية بتعزيز س ري ري ري ري ري ريريري عمريريل النظريريام املتعريريدد ااطراو
زالوثيقة  ، IT/GB-7/17/7ااساس إلجراء املزيد من املةاوضات بشأن مشروح االتةا املوحد لنقل املواد املنق .
2

ألف -آليات الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
من النظام المتعدد األطراف
 -6رأى الرئيسان املشارتان ،استنادا إىل املناقشات اليت جرت ،أنه مت التوصل إىل فهم مشرتك من أجل القيام مبا يلي:
أ -است داث آلية فعالة ومتوازنة لل صول املزدوج زنظام اشرتاك  +آلية حصول واحدة ؛
ب -وتوفري إمكانية احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف ظل شروط املدفوعات اإللزامية فقط؛
ج -ووض ريريع الص ريرييلة النهائية لنظام ل ش ري ريرتاك حيث يلني االش ري ريرتاك يع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
الواردة ضمن املل ي .1

باء -االنسحاب واإلنهاء
 -7أوضري الرئيسريريان املشريريارتان أن مصريرينل "االنسري اب" يةهم ،يف تل أجزاء الن املوحد ل تةا املوحد لنقل املواد
املنق  ،على أنه يعين فع يقوم به املش ري ري ري ري ري ريريرتك يف حني أن مص ري ري ري ري ري ريرينل "اإلملاء" يةهم على أنه فعل يقوم به النرو
الثالث املستةيد.
 -8وأشار بعض ااعضاء إىل أنه ينبلي تصميم نظام االشرتاك حبيث ال يكون لدى املشرتتني أ حافز ل نس اب.
 -9رأى الرئيسان املشارتان ،استنادا إىل املناقشات اليت جرت ،أنه مت التوصل إىل فهم مشرتك من أجل القيام مبا يلي:
أ -إدراج فرتة  10سنوات ت د أدىن ل شرتاك؛
ب -وإدراج حكم خاص باالنس اب يف املل ي  3زنظام االشرتاك ؛
ج -وإدراج أحكام خاصة باإلملاء يف االتةا املوحد لنقل املواد زتلتا آلييت احلصول .
 -10ومل يتم التوصل إىل أ توافي يف اآلراء بشأن:
أ -طول أ التزامات اشرتاك مستمرة بعد االنس اب؛
ب -وإدراج خيار انس اب يف ما يتعلي بآلية احلصول الوحيدة.
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جيم -صياغة تقاسم المنافع
على وجه الخصوص ضمن نظام االشتراك
 -11رأى الرئيسريريان املشريريارتان ،اسريريتنادا إىل املناقشريريات اليت جرت ،أن ن املادة  3الواردة يف املل ي  3مبشريريروح االتةا
املوحد لنقل املواد املنق الوارد يف تقرير االجتماح السادس اموعة العمل زالوثيقة  IT/GB-7/17/7يشكل أساسا
جيدا ل تةا على أحكام تقاسري ري ريريم املنافع مبوجب نظام االش ري ري ريرتاك .ورغم أن جمموعة االتصري ري ريريال مل تتناول معدالت
فعال للمنافع.
الدفع ،فإملا ش ّددت على أمهيتها بالنسبة إىل حتقيي تقاسم ّ

دال -وجوب اإلنفاذ
 -12تتةي ااقاليم على أن االتةا املوحد لنقل املواد ينبلي أن يكون عقدا واجب اإلنةاذ .وتعذر التوصل إىل أ توافي
يف اآلراء حول ما إذا تان االتةا املوحد لنقل املواد احلايل ين على تدابري إنةاذ فعالة .ورأى بعض ااعضري ريرياء أن
تنقي املادة  8اليت حتدد حقو النرو الثالث املس ري ريريتةيد من ش ري ريريأنه أن يكون تافيا لض ري ريريمان اإلنةاذ .يف حني رأى
آخرون أن هنريرياك حريرياجريرية إىل أحكريريام جريريديريريدة تعزز إنةريرياذ االتةريريا املوحريريد لنقريريل املواد .ويف مريريا يتعلي بتعزيز أحكريريام
وجوب اإلنةاذ ،أش ري ري ري ري ريريار الرئيس ري ري ري ري ريريان املش ري ري ري ري ريريارتان إىل أن هناك اتةاقا يةيد بأن ااموعة الدائمة من اخلرباء القانونيني
ستكون اجلهاز الرئيسي إلسداء املشورة وجللب مهارات إضافية يف جمال قانون العقود ،عند االقتضاء.

هاء -معلومات التسلسل الرقمية في ما يتعلق باالتفاق الموحد لنقل المواد
 -13أوض ري الرئيسريريان املشريريارتان تي أن الن املوحد املقرتح من جانبهما بالنسريريبة إىل االتةا املوحد لنقل املواد املنق
ين على مةهوم معلومات التس ري ري ري ري ريريلس ري ري ري ري ريريل الرقمية الذ ينبلي إبرازه يف االتةا املوحد لنقل املواد املنق من خ ل
تعري جديد لعبارة "ااجزاء واملكونات الوراثية".
 -14وقد تع ّذر ،خ ل هذا االجتماح ،التوص ري ريريل إىل أ توافي يف اآلراء بش ري ريريأن ما إذا تان ينبلي إبراز القض ري ريريايا املتص ري ريريلة
مبعلومات التسلسل الرقمي يف ن االتةا املوحد لنقل املواد املنق وتيةية القيام بذلك.

