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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
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A 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 االجتماع الثامن لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المخصصة
 المعنية بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف

 2018أكتوبر/تشرين األول  12-10روما، إيطاليا، 

 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  
جمموعة االتصريريريال برئاسريريرية الرئيسريريريني املشريريريارتني اموعة العمل املةتوحة العضريريريوية سريريريري عمل النظام املتعدد ااطراو. وتان  

املخصريريريريريريصريريريريريرية املعنية بتعزيز سريريريريريريري عمل النظام املتعدد ااطراو زجمموعة العمل  ورّتزت عملها على مراجعة االتةا  املوحد 
 لنقل املواد.

 
اقشريريريريريات جمموعة االتصريريريريريال يف ملخ  الرئيسريريريريني وطلب  ااموعات اإلقليمية من الرئيسريريريريريني املشريريريريريارتني اإلفادة عن من 

 التدابري الرامية إىل تعزيز سريريريريريريري عملبشريريريريريريأن  2/2017بالقرار رقم  2املشريريريريريريارتني الذ  أرفي يف ملاية املناو ضريريريريريريمن املل ي 
 . ويتناول ملخ  الرئيسني املشارتني املسائل الرئيسية اليت ناقشتها جمموعة االتصال.النظام املتعدد ااطراو

 
 هذه الوثيقة ملخ  الرئيسني املشارتني املنبثي عن الدورة السابعة للجهاز الرئاسي إلحاطة جمموعة العمل. وتتضمن 
 

ا الن     املوحّد املقرتح من الرئيسريريريريريريني املشريريريريريريارتني ل تةا  املوحّد املنق  لنقل املوادوقد أعّد الرئيسريريريريريريان املشريريريريريريارتان أيضريريريريريري 
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 المنبثق عن الدورة السابعة للجهاز الرئاسي ملخص الرئيسين المشاركين

 
 

 مقدمة
 
على إحراز اجلهاز الرئاسريريريريي اتصريريريريال ملسريريريرياعدة جمموعة  ،السريريريريابعةته دور يف  ،جلهاز الرئاسريريريريي للمعاهدة الدوليةاأنشريريريريأ  -1

 ني املشريريريريريريريارتنيالرئيسريريريريريريريبرئاسريريريريريريرية  اجتماعات ةاالتصريريريريريريريال أربعجمموعة  تتقدم يف تعزيز النظام املتعدد ااطراو. وعقد
العمل املةتوحة العضريريريريريوية املخصريريريريريصريريريريرية املعنية بتعزيز سريريريريريري عمل النظام املتعدد ااطراو. وطلب  ااموعات موعة ا

 االتصال يف ملخ  الرئيسني املشارتني.جمموعة املناقشات اليت جرت يف إبراز الرئيسني املشارتني من اإلقليمية 
 
 املناقشريريريريريريريريريات مت ورت إحراز تقدم، سريريريريريريريريريعيا إىل . و املنق  املناقشريريريريريريريريريات على االتةا  املوحد لنقل املوادز يرتوانصريريريريريريريريريب ت -2

ااموعات على اليت تتنلب املزيد من العمل. وتان  هذه قضريريريريريريريريريريريريريريايا مخس جمموعات حتتو  على عدد من الحول 
 :الن و اآليت

 
 عة من النظام املتعدد ااطراو؛لى املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعصول حلاآليات  -أ
 االنس اب واإلملاء؛و  -ب
 نظام االشرتاك؛ضمن على وجه اخلصوص  ،صياغة تقاسم املنافعو  -ج
 ووجوب اإلنةاذ؛ -د
 املوحد لنقل املواد.ةا  ما يتعلي باالت يف ةمعلومات التسلسل الرقميو  -ه

 
ن االرئيسريريرييقرتحه  الذ م الن  املوحد االتصريريريال، ويقدّ جمموعة  هاقشريريريتاالقضريريريايا الرئيسريريريية اليت نلخ  هذا املتناول وي -3

االتصال تمصدر جمموعة هذا الن  املقرتح مع شاطر  تمت. و املنق  التةا  املوحد لنقل املوادبالنسبة إىل ان ااملشارت
ةهم لممكنة  االتجم إبرازن ااقاليم بشريريريريريأن تيةية اإلسريريريريريهامات ماملناقشريريريريريات يف املسريريريريريتقبل و ع يسريريريريريري للمعلومات لت
 .املنق  التةا  املوحد لنقل املوادخاص بايف ن  ملموس  حل وسطمشرتك أو 

 
املنق  االتصريريريال العملية اليت وضريريريع  للوصريريريول إىل مشريريريروح االتةا  املوحد لنقل املواد جمموعة بعض أعضريريرياء ناول وت -4

 ى تقاسريريم املنافع والشريريةافية ال زمةما يتعلي مبسريريتو  يف متوقعاهتقيي ؤد  إىل حتمن شريريأملا أن توتسريرياءل عما إذا تان 
استعراض أعم للجهود إجراء أن إىل أيضا أشار ااعضاء تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. و  بالنسبة إىل

 ما بني الدورات.فرتة املزيد من عمل يعود بالةائدة على املبذولة حىت اآلن من شأنه أن 
 
 التةا  املوحد لنقل املوادبشريريريريأن اب  ااموعات اإلقليمية هبذه املبادرة إلعداد ن  موحد للرئيسريريريريني املشريريريريارتني ورحّ  -5

مةاوضريريريريريريريريريريريات على أسريريريريريريريريريريرياس هذا االقرتاح يف هذا االجتماح. بدء مسريريريريريريريريريريريتعدة ل ذاتهيف الوق  مل تكن ، ولكنها املنق 
االتةا  حول ملزيد من املناقشات ن أجل إجراء اممصدرا مةيدا للمعلومات تي  إىل أن هذا الن  املوحد ي توأشار 
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 2 املل ييف  الوارد ،مشروح االتةا  املوحد لنقل املواد املنّق : اقرتاح جمموعة العمليظل . و املنق  املوحد لنقل املواد
 بتقرير جمموعريريرية العمريريريل املةتوحريريرية العضريريريريريريريريريريريريريريويريريرية املخصريريريريريريريريريريريريريريصريريريريريريريريريريريريريريريرية املعنيريريرية بتعزيز سريريريريريريريريريريريريريريري عمريريريل النظريريريام املتعريريريدد ااطراو

  .ااساس إلجراء املزيد من املةاوضات بشأن مشروح االتةا  املوحد لنقل املواد املنق،  IT/GB-7/17/7ة الوثيقز

 
 لى الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةعصول حلاآليات  -ألف

 من النظام المتعدد األطراف
 
 :مبا يليمن أجل القيام ، أنه مت التوصل إىل فهم مشرتك اليت جرت استنادا إىل املناقشات، رأى الرئيسان املشارتان -6
 

 ؛حصول واحدة املزدوج زنظام اشرتاك + آلية  صول آلية فعالة ومتوازنة للاست داث  -أ
 ؛فقطة اإللزامي اتعو دفاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف ظل شروط املوتوفري إمكانية احلصول على  -ب
ألغذية والزراعة لشريريريريرتاك  يع املوارد الوراثية النباتية حيث يلني االصريريريرييلة النهائية لنظام ل شريريريريرتاك وضريريريريع الو  -ج

 .1ضمن املل ي الواردة 
 

 االنسحاب واإلنهاء -اءب
 
 تةا  املوحد لنقل املواد لالن  املوحد تل أجزاء يف   ،أوضريري  الرئيسريريان املشريريارتان أن مصريرينل  "االنسريري اب" يةهم -7

النرو يقوم به املشريريريريريريريريريريريريريريرتك يف حني أن مصريريريريريريريريريريريريريرينل  "اإلملاء" يةهم على أنه فعل يقوم به  على أنه يعين فع املنق ، 
 الثالث املستةيد.

 
 أشار بعض ااعضاء إىل أنه ينبلي تصميم نظام االشرتاك حبيث ال يكون لدى املشرتتني أ  حافز ل نس اب.و  -8
 
 :مبا يليمن أجل القيام ، أنه مت التوصل إىل فهم مشرتك اليت جرت اتاستنادا إىل املناقش، رأى الرئيسان املشارتان -9
 

 ؛ شرتاكل د أدىن سنوات ت 10إدراج فرتة  -أ
 زنظام االشرتاك ؛ 3ب يف املل ي اس خاص باالنحكم وإدراج  -ب
  .صولاإلملاء يف االتةا  املوحد لنقل املواد زتلتا آلييت احلخاصة بإدراج أحكام و  -ج

 
 توافي يف اآلراء بشأن:  أ تم التوصل إىل ومل ي -10
 

 بعد االنس اب؛  ةطول أ  التزامات اشرتاك مستمر  -أ
  آلية احلصول الوحيدة.ما يتعلي ب إدراج خيار انس اب يفو  -ب
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  صياغة تقاسم المنافع -يمج
 نظام االشتراكضمن على وجه الخصوص 

 
االتةا   شريريريروحمب 3 املل ييف الواردة  3، أن ن  املادة اليت جرت اسريريريتنادا إىل املناقشريريريات، رأى الرئيسريريريان املشريريريارتان -11

 اأساسيشكل   IT/GB-7/17/7الوثيقة العمل زموعة الوارد يف تقرير االجتماح السادس ااملوحد لنقل املواد املنق  
ل معدالت  تتناو ملاالتصريريريريريريال جمموعة رغم أن و ل تةا  على أحكام تقاسريريريريريريم املنافع مبوجب نظام االشريريريريريريرتاك.  اجيد

 .منافعال للفعّ حتقيي تقاسم إىل على أمهيتها بالنسبة  تدشدّ  االدفع، فإمل
 

 وجوب اإلنفاذ -الد
 
التوصل إىل أ  توافي وتعذر . واجب اإلنةاذ اعقدينبلي أن يكون االتةا  املوحد لنقل املواد تتةي ااقاليم على أن  -12

أن  تدابري إنةاذ فعالة. ورأى بعض ااعضريريريريرياءين  على احلايل لنقل املواد املوحد االتةا  يف اآلراء حول ما إذا تان 
رأى يف حني كون تافيا  لضريريريريريريمان اإلنةاذ. من شريريريريريريأنه أن يحتدد حقو  النرو الثالث املسريريريريريريتةيد اليت  8املادة  تنقي 

يتعلي بتعزيز أحكريريام  مريريا يفإنةريرياذ االتةريريا  املوحريريد لنقريريل املواد. و أحكريريام جريريديريريدة تعزز هنريرياك حريرياجريرية إىل آخرون أن 
 قانونينيالرباء اخلأن ااموعة الدائمة من ا يةيد بأن هناك اتةاقإىل الرئيسريريريريريريريريريريريريان املشريريريريريريريريريريريريارتان أشريريريريريريريريريريريريار ، وجوب اإلنةاذ
 .االقتضاءقانون العقود، عند جمال مهارات إضافية يف جللب الرئيسي إلسداء املشورة و ستكون اجلهاز 

 
 يتعلق باالتفاق الموحد لنقل المواد في ما ةمعلومات التسلسل الرقمي -هاء

 
املنق   االتةا  املوحد لنقل املواد من جانبهما بالنسريريبة إىلالن  املوحد املقرتح أن أوضريري  الرئيسريريان املشريريارتان تي   -13

املنق  من خ ل االتةا  املوحد لنقل املواد  إبرازه يفنبلي الذ  ي ةمةهوم معلومات التسريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريل الرقميين  على 
 ".الوراثية "ااجزاء واملكوناتلعبارة  جديدتعري  

 
القضريريريريريايا املتصريريريريريلة ا االجتماح، التوصريريريريريل إىل أ  توافي يف اآلراء بشريريريريريأن ما إذا تان ينبلي إبراز هذوقد تعّذر، خ ل  -14

 .وتيةية القيام بذلك االتةا  املوحد لنقل املواد املنق ن  علومات التسلسل الرقمي يف مب

 
 


