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

MX914/A 

A 

 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

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

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

 تعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف: مذكرة أعدها الرئيسان المشاركان

 
 

 موجز
 

زمة التدابري ح عنعامة  حملةحتتوي هذه الوثيقة على مذكرة أعدها الرئيسان املشاركان، بدعم من األمانة، لتقدمي 
احلالية املمكنة وموجز عن التطورات منذ الدورة السابعة للجهاز الرئاسي. وعالوة على ذلك، وبناء على املدخالت الواردة 

 ا من االقرتاحات إىل جمموعة العمل بشأن كل عنصر من خالل املشاورات غري الرمسية، يقدم الرئيسان املشاركان عددً 
 من أجل زيادة تيسري املناقشات يف اجتماعه الثامن. من عناصر حزمة التدابري،
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 مقدمة -1
 
دعم لخرباء وأصحاب املصلحة، بغري الرمسية لشاورات املهذه املذكرة، مع مراعاة  بإعداد الرئيسان املشاركان قام -1

املتعدد األطراف  النظام من األمانة، لتهيئة اجملال جملموعة العمل املفتوحة العضــــــــوية املخصــــــــصــــــــة املعنية بتعزيز ســــــــري عمل
 �اء عملية التعزيز.إلا (جمموعة العمل)، وتزويده باقرتاحات حول كيفية املضي قدمً 

 
  والية جمموعة العمل، وهي تقضي بإعداد جمموعة، بتمديد 2/2017من خالل القرار اجلهاز الرئاسي  قامو  -2

) تزيد املدفوعات القائمة على املستخدمني واملسامهات يف حساب تقاسم املنافع بصورة 1من شأ�ا أن (اليت تدابري ال من
 ية.ضافاإلتدابري ال) وتعزيز أداء النظام املتعدد األطراف من خالل اختاذ 2يف األجل الطويل؛ ( التنبؤ هبامستدامة وميكن 

 
 :القيام مبا يلي، يف مجلة أمور، وطلب اجلهاز الرئاسي من جمموعة العمل القيام -3
 

 د لنقل املواد؛تنقيح االتفاق املوحّ  •

 وضع املعايري واخليارات إلمكانية تكييف نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف؛و  •

 إعداد اقرتاح خلطة منو من أجل حتسني النظام املتعدد األطراف؛و  •

 .توصيات إىل اجلهاز الرئاسي بشأن أي قضايا أخرى تتعلق بالعمليةالرفع و  •
 
 1 حقاملليُطلب من جمموعة العمل، عند االضــــــــطالع هبذه املهام، أن تأخذ يف االعتبار مشــــــــروع خطة النمو (و  -4

)، 2/2017للقرار  2 امللحق)، وموجز الرئيســــني املشــــاركني الصــــادر عن الدورة الســــابعة للجهاز الرئاســــي (2/2017للقرار 
 ).2/2017للقرار  2 امللحق(لالتفاق املوّحد املنّقح لنقل املواد  املقرتح للرؤساء املشاركني دوالنص املوحّ 

 
 : يرى الرئيســـان املشـــاركان أنه من املمكن أن تتوصـــل الدورة الثامنة للجهاز الرئاســـي الفلســـفة األســـاســـية واهلدف -5

ل أن تعمل جمموعة العمل بكفاءة، وأن يكون ك هناك حاجة إىلإىل نتيجة ملموســـــــــة وإجيابية. ولكي تتحقق هذه الرؤية، 
 لشـــــفافيةا ه جيب ضـــــمانا للمشـــــاركة بشـــــكل بّناء وأن يهدف للتوصـــــل إىل التســـــويات. كما أننا مقتنعون بأنعضـــــو جاهزً 

 املشاركة الكاملة من قبل األطراف املتعاقدة يف املعاهدة.و  لعمليةل القصوى
 
الســـابعة  رمسية خالل األشـــهر اليت تلت الدورةالشـــاورات غري امل: ُعقدت املاليةالفرتة اخلطوات املتخذة منذ بداية  -6

فرتة لاكيفية هيكلة عمل جمموعة العمل خالل   حولاملشـــــــورة إىل الرئيســـــــني املشـــــــاركني  تقدميللجهاز الرئاســـــــي، من أجل 
، والســــماح للمفاوضــــني وأصــــحاب املصــــلحة املعنيني مباشــــرة بتبادل األفكار حول أفضــــل الســــبل للتقدم يف العملية املالية

بناءة واملفتوحة. ال مناقشــاهتمبشــكل علين ويف إطار غري رمسي. ونود أن نشــكر مجيع املشــاركني يف هذه االجتماعات على 
 مري عن توقعاهتإمكانية التعب مالتطورات يف هذه العملية ومنحه بغية تقدمي أحدث املعلومات حولو وباإلضـــــافة إىل ذلك، 

 .2018ا، قمنا بتنظيم جلسة إحاطة للممثلني الدائمني لدى املنظمة يف يوليو/متوز بشأن املضي قدمً  موأفكاره
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لية التعزيز. ا يف عمهدفنا هو إبقاء األطراف املتعاقدة منخرطة وعلى دراية بأحدث املعلومات بينما منضـــــــي قدمً و  -7
وســـــــيكون هناك إمكانية للتفكري يف أمهية إبقاء مجيع األطراف املتعاقدة على دراية، من خالل جلســـــــات اإلحاطة الدورية 

االجتماع. وباملثل، نود أن نشـــــــــكر جمموعات أصـــــــــحاب من هذا  من جدول األعمال 8والتدابري األخرى، يف إطار البند 
يف هذه العملية. وحنن ملتزمون مبواصـــــلة جهودنا لتســـــهيل التبادالت املنتظمة مع مجيع  املصـــــلحة على مســـــامهتها النشـــــطة

 جمموعات أصحاب املصلحة.
 

 االستعراض العام للجهود المبذولة والتقدم المحرز من قبل مجموعة العمل حتى اآلن -2
 

 تبادل الرئيســـــــــان املشـــــــــاركان، خالل االجتماعات الرمسية املشـــــــــار إليها أعاله وجلســـــــــة إحاطة املمثلني الدائمني  -8
نا تعزيز عمل النظام املتعدد األطراف. وإنعملية يف  حىت اآلن ، اآلراء بشـــــأن التقدم احملرز2018اليت عقدت يف يوليو/متوز 

قد جنحت عملية لتقاســــــــم املنافع والوصــــــــول إليها يف النظام املتعدد األطراف. و نعمل من أجل جمموعة من التدابري لتعزيز 
مان تقاســم التشــديد على ضــ املزيد منا حىت اآلن. واملطلوب اآلن الوصــول يف النظام املتعدد األطراف بشــكل جيد نســبيً 

تعترب أســـاســـية  فع األخرى، اليتاملنافع النقدية. وال ينبغي أن يكون هذا التشـــديد على حســـاب تســـليم آليات تقاســـم املنا
للنظام املتعدد األطراف (تبادل املعلومات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات). وهناك إمجاع على أمهية تقاســـــم املنافع غري 

نظام لكون هناك بعض التدابري لبناء الثقة بشـــــــأن تقاســـــــم املنافع غري النقدية يف حزمة التدابري النهائية لتعزيز ايالنقدية وقد 
 املتعدد األطراف.

 
 التــدابري الراميــة إىل تعزيز النظــام املتعــدد األطراف.  حزمــةا يف وضــــــــــــــع ا كبريً وقــد أحرزت جمموعــة العمــل تقــدمًــ  -9

 ا على ثالثة ركائز:ويف رأينا، حتتوي احلزمة حاليً 
 

 لنقل املواد، مع الرتكيز بشكل خاص على نظام االشرتاك؛ املوّحدتفاق نسخة منقحة من اال )1(

 األول للمعاهدة الدولية لتوسيع نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف؛ امللحقتعديل  )2(

ا تحتوي أيضًـــ ســـبتعديل امللحق األول و  اوارتباطه املنقح ل املوادد لنقّ إطالق االتفاق املوحّ  آليةخطة منو تصـــف  )3(
 .املعززالنظام املتعدد األطراف  لتنفيذعلى عدد من تدابري بناء الثقة والتدابري اإلضافية 

 
وتؤكد مناقشــاتنا غري الرمسية حىت اآلن أن األطراف املتعاقدة وأصــحاب املصــلحة يعتقدون أن الركائز الثالثة هذه  -10

ا مال وفقً ألعاجدول  وضـــــعنا. ومع هذا الفهم العام، صـــــاحلة وأننا حباجة إىل الرتكيز على وضـــــع اللمســـــات األخرية عليها
لالختصــاصــات اليت حددها اجلهاز الرئاســي جملموعة العمل، ونقرتح الرتكيز على إحراز التقدم يف عدد من اجملاالت احملددة 

 يف هذا االجتماع، كما هو موضح يف األقسام التالية.
 

 وصل إعداد حزمة التدابري، ولكننا نعتقد أنه ميكننا الت عندحلها  يتعنيزال هناك العديد من اجملاالت اليت يوال  -11
اعدة للغاية، وهو توقعات متبالا وحيث ال تزال كبريً   اإىل حلول وسط وحلول كلما تقدمنا. وهناك جمال ال يزال يشكل حتديً 

 التواصل عن كثب تاج فيه إىلمستوى الدخل الذي سيعود على صندوق تقاسم املنافع نتيجة لعملية التعزيز. وهذا جمال حن
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اجلهاز الرئاسي. ن م، حبسب طلب الفرتة املاليةمع اللجنة املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد، خالل 
 وسوف نطلب من الرئيس املشارك للجنة أن يطلعنا خالل اجتماعنا على التقدم احملرز يف عملهم.

 
 الغرض من هذه المذكرة -3

 
بناء على هذه اجلهود وعلى املدخالت اليت تلقيناها من املشــــــــــــاورات غري الرمسية املذكورة أعاله، قرر الرئيســــــــــــان  -12

 املشاركان تقدمي اخليارات واالقرتاحات الواردة يف هذه الوثيقة إىل االجتماع الثامن جملموعة العمل.
 

 التدابري كما أبلغت عنها جمموعة العمل إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي. حزمةوتتمثل نقطة االنطالق يف  -13
 

نا املوحد عن الدورة الســـابعة للجهاز الرئاســـي ونصـــ املنبثقوإننا نأخذ بعني االعتبار ملخص الرئيســـني املشـــاركني  -14
الل األشــــهر القليلة غري الرمسية اليت أجريت خ ل املواد، باإلضــــافة إىل النتائج القيمة للمشــــاوراتد لنقّ املقرتح لالتفاق املوحّ 

 هذه. املاليةفرتة الاألوىل من 
 

متس  دون أنو  ،هي اقرتاحاتنا وحدناوإن االقرتاحات واخليارات اليت نقدمها يف هذه الوثيقة كرئيســــــني مشــــــاركني  -15
 بشأن القضايا اليت متت مناقشتها. جمموعة العملأي موقف من مواقف أعضاء 

 
 تساعدنا على إحراز التقدم يف مناقشاتنا خالل اجتماعنا الثامن.وف أ�ا سيف وإننا نأمل  -16

 
 ل المواد التابع للنظام المتعدد األطراف د لنقّ مراجعة االتفاق الموحّ  -4

 للحصول على الموارد وتقاسم منافعها
 

هذه. وهناك العديد من املدخالت  الفرتة املاليةعلى اختصـــــــاصـــــــات جمموعة العمل خالل  2/2017ينص القرار  -17
 السـابقة اليت ميكن أن تأخذها جمموعة العمل بعني االعتبار إلحراز التقدم يف عملها بشـأن االتفاق املاليةفرتة الالناجتة عن 

 ل املواد املنقح، وهي تشمل ما يلي:د لنقّ املوحّ 
 

) الوارد IT/OWG-EFMLS-8/18/3(الوثيقة ل املواد املنقح: اقرتاح جمموعة العمل د لنقّ مشــــــــــروع االتفاق املوحّ  •
من تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضـــــــــوية املخصـــــــــصـــــــــة املعنية بتعزيز ســـــــــري عمل النظام املتعدد  2 امللحقيف 

 .2/2017قرار باء من ال 4زيد من املفاوضات على النحو احملدد يف الفقرة ملاألطراف، والذي سيشكل األساس 

) والذي 2/2017، القرار 2 امللحقملخص الرئيســـني املشـــاركني الصـــادر عن الدورة الســـابعة للجهاز الرئاســـي (و  •
جمموعات من القضــــايا  5ل املواد املنقح، والذي حيدد د لنقّ يركز على املناقشــــات اليت دارت حول االتفاق املوحّ 

اليت تتطلب املزيد من العمل: آليات الوصــــــــــــــول إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام املتعدد 
ضــــــــمن نظام االشــــــــرتاك، ووجوب اإلنفاذ  خاصــــــــةاألطراف، واالنســــــــحاب واإل�اء، وصــــــــياغة تقاســــــــم املنافع 



5 IT/OWG-EFMLS-8/18/4 

 يف د لنقل املواد. ويرد ملخص الرئيســــــــني املشــــــــاركنيفاق املوحّ يف ما يتعلق باالت ةومعلومات التســــــــلســــــــل الرقمي
 .IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.4الوثيقة 

ا موحًدا و  • ا، والذي يرد املنقح د لنقل املوادلالتفاق املوحّ اقرتح الرئيســــــان املشــــــاركان نصــــــً من  2 امللحق يف أيضــــــً
ل لنقّ  دمن املناقشـــــــات بشـــــــأن االتفاق املوحّ زيد املا للمعلومات إلجراء ا مفيدً يوفر مصـــــــدرً هو و  2/2017القرار 

كني لالتفاق نسخة الرئيسني املشار باإلشارة إىل هذه الوثيقة على أ�ا قمنا هذه الوثيقة من خالل املواد املنقح. و 
 .IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.3، وهي ترد يف الوثيقة املوحد لنقل املواد

جمموعات ل املواد املنقح اليت قدمتها األطراف املتعاقدة و د لنقّ وحّ بشأن االتفاق امل السابقة والبياناتاملعلومات و  •
 ، مبا يف ذلك إعالن االلتزام من جانب شركات البذور.2017-2016 املاليةفرتة الأصحاب املصلحة خالل 

 
ل املواد املنقح من قبل الدورة الســـــــادســـــــة جملموعة العمل هو د لنقّ ونود أن نوضـــــــح، يف البداية، أن االتفاق املوحّ  -18

 عملنا. وإن املواد املشــــــــــــــار إليها يف القســــــــــــــم الفرعي أدناه، نظام االشــــــــــــــرتاك، هي تلك الواردة منها الصــــــــــــــيغة اليت نبدأ 
 .IT/OWG-EFMLS-8/18/3يف الوثيقة 

 
ان عن شـروط ا قدر اإلمكا نظيفً عن هذا االجتماع نصًـ ل املواد، نود أن يصـدر د لنقّ ويف ما يتعلق باالتفاق املوحّ  -19

خالل هذا االجتماع إىل  نصــــــــــلأن  يف ل املواد املنقح). كما نأملد لنقّ لالتفاق املوحّ  3 امللحقوأحكام نظام االشــــــــــرتاك (
 ل املواد.د لنقّ املوحّ اق " يف ما يتعلق باالتفةا يف ما يتعلق مبسألة "معلومات التسلسل الرقميفهم أفضل لكيفية املضي قدمً 

 
 نظام االشرتاك

 
 فقرة بفقرة. 3 امللحقسنحاول استعراض  -20

 
اليت بشكل غري رمسي و  كنا نناقشها: هناك عدد من األقواس. ويشري معظمها إىل اجلوانب الفنية اليت  1املادة  -21

واردة يف نص ل املواد الد لنقّ االتفاق املوحّ ، كنقطة انطالق، أخذ صياغة نسخة وسيكون مقرتحنانعتقد أنه ميكن حّلها. 
 بني قوسني يف الوقت احلاضر. 4-1رتك البند الفرعي نالرئيسني املشاركني، و 

 
 : لقد فهمنا أننا توصلنا إىل تسوية حلذف النص الوارد بني قوسني.2املادة  -22

 
رك أن ا إىل املناقشــــات، نداملادة. واســــتنادً : أجرينا مناقشــــات غري رمسية جيدة يف أديس أبابا بشــــأن هذه 3املادة  -23

بتعريفات  2-3و 1-3املادتان الفرعيتان  وترتبطيشكل التحدي األكرب يف هذا احلكم.  2-3و 1-3حل املادتني الفرعيتني 
نســــــــخة  يف حنتاج إىل عمل أكثر قليالً مما هو موجودا. ويف هذه احلالة، "املبيعات" و"املنتج"، ولذلك ينبغي معاجلتهما معً 

 لتابعون ال املواد. وحبســــب فهمنا ســــنظل حباجة إىل توضــــيح من ســــيدفع (املتلقي، د لنقّ الرئيســــني املشــــاركني لالتفاق املوحّ 
)  ذلكوما إىلاملرخص هلم، واحلائزين على رخص فرعية، ومضاعفات البذور،  -هل لدينا صورة واضحة عمن هم؟  - له

وملاذا (املبيعات املباشـــرة، ورســـوم الرتخيص، ورســـوم الرتخيص الفرعي، ورســـوم التكنولوجيا، والرســـوم على الصـــفات اهلامة، 
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 ه قــد يف أديس أبــابــا، نعتقــد أنــ). وبنــاء على املنــاقشـــــــــــــــات اليت جرت خالل االجتمــاع غري الرمسي الــذي عُ ومــا إىل ذلــك
ل املواد املنقح الذي نقّ د لء بشـــــأن هاتني املســـــألتني. وباالســـــتناد إىل االتفاق املوحّ من املمكن البدء يف بناء التوافق يف اآلرا

 اجملموعــة الــدائمــة ) ومع األخــذ بعني االعتبــار لنصــــــــــــــيحــة IT/OWG-EFMLS-8/18/3(الوثيقــة  اقرتحتــه جمموعــة العمــل
ل قّ د لنالرئيسـني املشـاركني لالتفاق املوحّ )، وكذلك نسـخة IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.5(الوثيقة  من اخلرباء القانونيّني 

)، نقرتح عناصـــر النص التالية كمشـــروع خيارات للتوصـــل إىل تســـوية حلل IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.3(الوثيقة املواد 
ادة ل املواد املنقح (يف املد لنقّ ) والتعاريف يف االتفاق املوحّ 2-3و 1-3 املادتان الفرعيتانهذه اجملموعة من املواد الفرعية (

 ل املواد):د لنقّ من االتفاق املوحّ  2
 

ـــــترك جيب على 3-1 ســــــــنوية على أســــــــاس مبيعات املنتجات ومبيعات أي من ال الدفعاتأن يســــــــدد  المشــ
 .موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعةاملنتجات األخرى اليت هي 

 :المبيعاتالتالية على  السدادتطبق معدالت  3-2
 

 ؛دون قيودبمتاحة  المنتجاتيف املائة عندما تكون  ]xx[نسبة 
 غري متاحة بدون قيود. المنتجاتيف املائة عندما تكون  ]yy[ونسبة 

 
" تعين إمجايل الدخل، مبا يف ذلك على ســـــــــــبيل املثال ال احلصـــــــــــر، أي دخل من بيع البذور المبيعات"

التســويق ة له من واجلهات التابع المتلقيواملواد النباتية والدخل يف شــكل رســوم الرتخيص، اليت يتلقاها 
واجلهات التابعة له من بيع أو  مشــتركال، أو من قبل ]7/6/8-6 املواد[مبوجب  منتجاتي أل التجاري

 .]11-6املادة [ مبوجب موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعةأو منتجات هي  منتجترخيص أي 
تســتند إىل،  وأأو تشــمل،  المواداليت تشــمل  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" يعين المنتج"

خرى ، باســــــتثناء الســــــلع واملنتجات األالتجاري للتســــويقاجلاهزة  مكوناتها الوراثيةأو  أجزائهاأي من 
 املستخدمة يف األغذية والعلف والتجهيز.

ذيــة الموارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــمنهــا  تتــألف" تعين العنــاصــــــــــــــر اليت األجزاء والمكونــات الوراثيــة"
 .السمات الوراثية اليت حتتوي عليها، أو املعلومات/والزراعة

 منتجرية يف أو لرتخيص حق ملكية فك نقديةالعتبارات  منتجاتأو  منتج بيع " يعينالتسوق التجاري"
اري " معىن مقابل. وال يشمل التسويق التجللتسويق التجاريالعتبارات نقدية، ويكون " منتجاتأو 

 .قيد التطوير الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةأي شكل من أشكال نقل 
 

) اختاذ قرار بأنه لن 1تتناول هذه املادة الفرعية اإلعفاءات من ســداد االشــرتاك. ونرى هنا خيارين: (: 3-3املادة  -24
ألســـباب تتعلق بكفاءة التكلفة، من األفضـــل إعفاء أي مشـــرتك يتوجب عليه و ) 2تكون هناك إعفاءات وحذف النص؛ (

دوالر أمريكي). ومع اإلشـــــــارة بأنه ال يوجد  500أقل من  على ســـــــبيل املثالســـــــنة معينة ( خاللدفع أقل من مبلغ حمدد 
كون يخالف كبري حول هذه املســــــألة، فإننا نقرتح إبقاء الفقرة بني قوســــــني يف الوقت احلايل وحلها يف وقت الحق عندما 

 ل املواد.د لنقّ خرى من االتفاق املوحّ األاالت اجمل بشأنمزيد من الوضوح  لدينا
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 متداخلة هنا: اإلبالغ، والسرية، والتدقيق. وسنتناول كل واحدة على حدة:: هناك ثالث قضايا 5-3املادة  -25
 
ل لنقّ  د، نرى أنه ميكن التوصـــل إىل حل أنيق يف نســـخة الرئيســـني املشـــاركني لالتفاق املوحّ باإلبالغيف ما يتعلق  •

اليت جيب  قائمة املعلومات للحفاظ علىا ، وذلك أســــــاســــــً بإعداد التقاريراملواد حلل جمموعة األقواس اليت تتعلق 
 :احلد األدىن إىلتقدميها 

 
) بعد إقفال 60ا (ســــتني يومً  يف غضــــون، أمينهيقّدم املشــــرتك إىل اجلهاز الرئاســــي للمعاهدة، من خالل  3-5

 ما يلي: اخلصوصمراجع يشمل على وجه  احلسابات كل سنة، بيان حسايب
 

 املنتجات اليت مت سدادها؛ مبيعاتمعلومات عن  أ)(
 .املعلومات اليت تسمح بتحديد معدل أو معدالت الدفع املطبقة ب)(

 
اح إىل توجيب أن تُ هذه املعلومات على أ�ا معلومات ســــــــــــــّرية عن األعمال التجارية،  مع تعاملجيب ال

 هذامن  8ادة املقي عليه  على النحو املنصــــوص، اتالطرف الثالث املســــتفيد، يف ســــياق تســــوية النزاع
 .االتفاق

 
فع األقواس ر  واقرتاحنا هو. ذلكنفهم أنه ال يوجد خالف كبري حول احلاجة إىل حنن ، بالســــــــــــــّريةيف ما يتعلق  •

 وإدراج النص التايل:
 

جيب التعامل مع هذه املعلومات على أ�ا معلومات ســــــــــــــّرية عن األعمال التجارية، وجيب أن ُتتاح إىل 
 هذامن  8الطرف الثالث املســــــتفيد، يف ســــــياق تســــــوية النزاعات، على النحو املنصــــــوص عليه قي املادة 

 .االتفاق
 
ي بني األطراف االختالفات يف الرأ ، يفهم الرئيســــــان املشــــــاركان أنه قد تكون هناك بعضبالتدقيقيف ما يتعلق  •

 املتعاقدة. ونود أن نسمع من األعضاء رأيهم بشأن هذه القضية خالل االجتماع.
 

 : مت وضع العنوان بني قوسني، ونقرتح تصفية املواد الفرعية مث الرجوع إىل العنوان بعد ذلك.4املادة  -26
 

: يشـــــــري ملخص الرئيســـــــني املشـــــــاركني إىل مناقشـــــــاتنا خالل الدورة الســـــــابعة للجهاز الرئاســـــــي. وبناء على 4-2 -27
 بدون أقواس. 2-4سنوات يف املادة  10امللخص، نقرتح تضمني 

 
 مناقشة ما حيدث بعد االنسحاب. وحنتاج هنا إىل أن نكون عادلني وعمليني. وكان إذن حنن حباجة إىل: 4-3 -28

يسني د لنقل املواد من جمموعة العمل، ونص مبسط يف اقرتاح الرئيف مشروع االتفاق املوحّ لدينا ن ان حمتملتاصيغت يوجد
حىت النهاية،  3-4. ونقرتح أخذ نسخة الرئيسني املشاركني كنقطة انطالق وحذف النص من املادة 2-4املشاركني يف املادة 

لنقل  اإل�اء من قبل اجلهاز الرئاسي يف النص الرئيسي لالتفاق املوحد مع اإلشارة إىل أنه ميكن تضمني مادة منفصلة بشأن
 من اقرتاح الرئيسني املشاركني)؟ 10املواد (على سبيل املثال يف املادة 
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 ، هذا االتفاقوغريمها من أحكام  12-6و 11-6بعد االنسحاب، يستمر سريان املادتني  [...] 4-2
. ويدخل االنسحاب المشترك موقع منل املواد د آخر لنقّ وأحكام أي اتفاق موحّ  2 امللحقمبا يف ذلك 

 حيز النفاذ جلميع األغراض يف اليوم األول من السنة التقوميية التالية.
يةبالموارد يف مــا يتعلق  4-3 ية لألغذية والزراعة قيد التطوير الوراث بات ، 2-4املــادة  نوبغض النظر ع، الن

ســـــــــنوات من تاريخ  ]5 – 2[بعد  هذا االتفاقمن  13-6و 5-6و 4-6و 3-6املواد  يســـــــــتمر ســـــــــريان
 االنسحاب من نظام االشرتاك.

 
ل املواد. نقّ د ل، نود مناقشــــة املنصــــة التفاعلية لنظام االشــــرتاك مع بقية االتفاق املوحّ 3 امللحقمن  ومبجرد االنتهاء -29

س أبابا، الرمسي يف أدي غري إىل املناقشـــات اليت دارت خالل االجتماعا يف نســـخة جمموعة العمل. واســـتنادً  موضـــح وما هو
 للمشرتكني وآخر لغري املشرتكني. اتفاقل املواد، دين لنقّ نود استكشاف إمكانية وجود اتفاقني موحّ 

 
 ل الموادد لنقّ في ما يتعلق باالتفاق الموحّ  ةمعلومات التسلسل الرقمي

 
كن النفاذ إليها باملعلومات الوراثية املتصــــــــــلة باملواد اليت مي املتعلقةتملة احملمســــــــــائل للمناطق أمهية كبرية  تويل عدة -30

 بواســــــــــــــطة النظام املتعدد األطراف، واليت قررت جمموعة العمل اإلشــــــــــــــارة إليها يف الوقت احلاضــــــــــــــر على أ�ا "معلومات 
 ".ةالتسلسل الرقمي

 
ىل طلب إ اســـــتناًدابشـــــكل عام،  ةمعلومات التســـــلســـــل الرقميونظرت جمموعة العمل يف اجتماعاهتا الســـــابقة يف  -31

ات الدولية العمليات ذات الصلة يف املنتدي بشأن حتديثاتالدورة السادسة. كما تلقت اجلهاز الرئاسي يف دورته حمدد من 
األخرى، وال ســــــــــــيما اتفاقية التنوع البيولوجي، وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة. ويبدو 

التطورات يف هذا  نمن املشـــــــاورات غري الرمسية اليت أجريناها حىت اآلن، أن جمموعة العمل تود أن تتلقى حتديثات دورية ع
 امن.لتحديثات خالل االجتماع الثاذه هلا اجملال من املنتديات األخرى والعمليات ما بني الدورات. وقد خصصنا بندً 

 
الرئيسان املشاركان، يف ملخصهما الصادر عن الدورة السابعة للجهاز الرئاسي، أنه مل يكن هناك توافق  والحظ -32

 ةيف اآلراء خالل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي بشأن ما إذا كان ينبغي عكس القضايا املتعلقة مبعلومات التسلسل الرقمي
ة االتصـــال، بناًء على املناقشـــات اليت دارت يف جمموعو بذلك. ومع ذلك،  ل املواد وكيفية القيامد لنقّ يف نص االتفاق املوحّ 

ل املواد املنقح لنقّ  ديف االتفاق املوحّ  ةا حول كيفية معاجلة مسألة معلومات التسلسل الرقميوضع الرئيسان املشاركان اقرتاحً 
 فعالة قدر اإلمكان. هابطريقة بسيطة ولكن

 
واد على مفهوم ل املد لنقّ الواردة يف نص الرئيسني املشاركني من االتفاق املوحّ وبناًء على ذلك، نصت النسخة  -33

ل املواد، لنقّ  دمن خالل تعريف جديد لعبارة "األجزاء واملكونات الوراثية" يف االتفاق املوحّ  ةمعلومات التسلسل الرقمي
يف سياق  3 امللحقمن  1-3 املادةملنتج" يف التعاريف). ويستخدم مصطلح "ا - 2ومراجعة تعريف "املنتجات" (أنظر املادة 

 ل املواد.د لنقّ من االتفاق املوحّ  6تقاسم املنافع النقدية مبوجب نظام االشرتاك، ويف املادة 
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غري الرمسية حىت اآلن، نفهم أنه حىت بدون التعريف اجلديد يبدو أن هناك توافق يف اآلراء  مشـــــاوراتناومن خالل  -34

وكما  بنيه.، إذا مت تاحللول املمكنة. وهناك بالفعل إمجاع على أن نظام االشــــــــرتاك قد يقدم حًال  بشــــــــأنقد بدأ يف الظهور 
 نظام االشــــرتاك، إمكانية الوصــــول إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف بهو متصــــور، ســــيتم منح املشــــرتك، مبوج

تطوير  املنافع على مجيع منتجاته. ونتيجة لذلك، لن تكون كيفية النظام املتعدد األطراف، وســـيدفع املشـــرتك رســـم تقاســـم
كوك ال . ويف املقابل، يبدو أن الشـــــةإذا مت اســـــتخدام معلومات التســـــلســـــل الرقمي حىت ذات أمهيةبعد اآلن  هذه املنتجات

من االتفاق  8-6و 7-6خارج نظام االشــرتاك. وتتم اإلشــارة هنا إىل املادتني إىل تزال قائمة يف ما يتعلق بإمكانية الوصــول 
احنا لتعريف ن اقرت أحظ ل املواد احلايل، والســــــؤال قيد املناقشــــــة هو ما إذا كان ينبغي احلفاظ عليهما أم ال. ونالد لنقّ املوحّ 

 .املناقشة حيوية ملواصلةجديد ميكن أن يكون نقطة انطالق 
 

من املشاورات غري الرمسية أن اهلدف الرئيسي من احلّل املتعدد األطراف ال يتمثل يف تقييد الوصول حظ كما نال -35
ان وتقاســم منافعها بشــكل عادل ومنصــف، مع ضــم إليهاهتيئة الظروف للوصــول  ولكن، ةإىل معلومات التســلســل الرقمي
 اليقني القانوين للمستخدمني.

 
ط التالية أن تناقش جمموعة العمل النقافإننا نقرتح املدخالت الواردة يف االجتماعات غري الرمسية،  واســــــــــــتناًدا إىل -36

 صلة، يف تقرير االجتماع الثامن جملموعة العمل: هلاإلدراجها، عندما تكون 
 

ل املواد وتقدميه د لنقّ جمموعة العمل هي اجلهاز الوحيد بني الدورات الذي يتحمل مســـؤولية تنقيح االتفاق املوحّ  )1(
االعتبار التطورات بل املواد حبيث يأخذ د لنقّ إىل اجلهاز الرئاسي للنظر فيه. وإن هدفنا هو حتديث االتفاق املوحّ 

املتوسط والطويل.  أمهية على املدى والتكنولوجية وغريها يف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ويظل ذ
عند ينظر فيه اجلهاز الرئاســــــــــي خالل دورته الثامنة. و لل املواد املنقح د لنقّ تفاق املوحّ وهدفنا هو اســــــــــتكمال اال

االضــــــــــــــطالع مبثل هذه املهمة، يتعني إبالغ جمموعة العمل بالتطورات يف املنتديات األخرى، ولكنها ال تعتمد 
 يف مثل هذه املنتديات؛ اليت يتم اختاذهاعلى القرارات 

نافع عملية للتعامل مع مســــــــــألة كيفية تقاســــــــــم املالبســــــــــيطة و اللول احلينبغي أن تركز جمموعة العمل على إجياد و  )2(
نظام املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف ال ةالناشـــــــئة عن اســـــــتخدام معلومات التســـــــلســـــــل الرقمي

 ول إىل مثل هذه املعلومات؛دون تنظيم الوصو املتعدد األطراف بطريقة عادلة ومنصفة، 

من قبل  ةمســــألة تقاســــم املنافع الناشــــئة عن اســــتخدام معلومات التســــلســــل الرقمي فعلًيايضــــم نظام االشــــرتاك و  )3(
 املشرتكني؛

خارج نظام االشــرتاك. وســتنظر جمموعة العمل يف ما يلي،  ةال يوجد حىت اآلن حل ملعلومات التســلســل الرقميو  )4(
  2/2017للقرار  2 امللحقل املواد الوارد يف د لنقّ اقرتاح الرئيسني املشاركني لالتفاق املوحّ ) استخدام ملخص و 1(

) تطوير آلية الوصــول املنفردة كما لو أ�ا نظام 2( وأكنقطة انطالق حمتملة ملناقشــة تطوير حل بســيط وعملي، 
 ؛قصري األجلاشرتاك 
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" ةخالل دورته الثامنة يف اآلثار احملتملة الســـــتخدام "معلومات التســـــلســـــل الرقمي اجلهاز الرئاســـــينظر وف يســـــو  )5(
 ذلك يف برنامج العمل املتعدد الســــــنوات يف إدراجهاهداف املعاهدة الدولية، وســــــتنظر يف ألعلى املوارد الوراثية 
فع العادل واملنصــــــــف للمنا). ويتمثل اهلدف الثالث للمعاهدة الدولية يف التقاســــــــم 13/2017االجتماع (القرار 

الناشــــــــــــئة عن اســــــــــــتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وهو حمور تركيز جمموعة العمل هذه. ويف هذا 
 ل املوادد لنقّ االتفاق املوحً  يعتمد) 1الســياق، قد ترغب جمموعة العمل يف أن توصــي اجلهاز الرئاســي مبا يلي: (

سيسمح بفضل تصميمه بتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل ، خالل الدورة، الذي املنقح
املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت ميكن الوصــــــــــــــول إليها من النظام املتعدد األطراف،  ةالرقمي

ن خارج نطاق  قد تكو اليت ةوضــع عدد من تدابري بناء الثقة ذات الصــلة مبعلومات التســلســل الرقمي يقرر) 2و(
ح، ولكن من شــأ�ا أن تدعم النظام املتعدد األطراف املعزز. وميكن القيام بذلك ل املواد املنقّ االتفاق املوحد لنقّ 

 مع مراعاة العمليات اجلارية األخرى ذات الصلة؛

 هذه، سيتم حتديث جمموعة العمل بشأن أي تطورات تنشأ عن العمليات ذات الصلة  املاليةفرتة الخالل و  )6(
ة، يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا، وهيئة املوارد الوراثية التابعة ملنظمة األغذية والزراع

وائد األخرى والتوصل إىل اللقاحات والف اإلطار اخلاص بالتأهب لألنفلونزا اجلائحة لتبادل فريوسات األنفلونزا
 .النظام العاملي للمعلومات التابع للمعاهدة الدوليةو  التابع ملنظمة الصحة العاملية

 
 وضع المعايير والخيارات إلمكانية تكييف نطاق تغطية النظام المتعدد األطراف -5

 
 أســاســية لتكييف نطاق تغطية النظام املتعدد األطرافحظ الرئيســان املشــاركان أنه ال يبدو أن هناك معارضــة يال -37

من جانب أي من أعضـــاء جمموعة العمل. ويف الواقع، الحظت جمموعة العمل أنه كلما اتســـع نطاق تغطية النظام املتعدد 
ملتصــــــلة ااألطراف، كلما زادت إمكانية مســــــامهة املعاهدة يف حتقيق أهداف التنمية املســــــتدامة والوفاء بااللتزامات األخرى 

 1باألمن الغذائي والزراعة املستدامة والتنوع البيولوجي.
 

قط، التوافق يف اآلراء، بشـــــأن إمكانية توســـــيع التغطية ف، من حيث املبدأ، وبالتايل، ال يرى الرئيســـــان املشـــــاركان -38
 بشأن املزايا احملتملة املرتبطة هبذا التوسع. أيًضا ولكن

 
اف الرتابط بني أي توسيع لنطاق تغطية النظام املتعدد األطر  إىل أوجه أيًضاالرئيسان املشاركان  أشارومع ذلك،  -39

 2اسي.جلهاز الرئإىل اجمموعة العمل  عنها ، اليت أبلغتوالعكس بالعكسوالرتتيبات الفعالة لتقاسم املنافع 
 

نظرت جمموعة العمل، منذ إنشائها، يف العناصر املختلفة كجزء من حزمة التدابري اليت جيب املوافقة عليها ككل. و  -40
حىت يتم  شئمن خالل االعرتاف بأنه "ال يتم االتفاق على أي  2/2017اجلهاز الرئاسي هذا النهج يف القرار  أقروقد 

                                                           
 املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف. املخصصة تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية، IT/GB-7/17/7من الوثيقة  7الفقرة  1 
 املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف. املخصصة تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية، IT/GB-7/17/7من الوثيقة  7الفقرة  2 
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من دخل  مستدام مبلغحظ أن مستوى معني من الراحة مع ية، نال". ومن خالل مشاوراتنا غري الرمسشئاالتفاق على كل 
 شرط مسبق لتكييف التغطية يف بعض املناطق. يبدو أنهتقاسم املنافع 

 
ا ويف ما يتعلق بنطاق توســـيع التغطية احملتمل، نود  -41 كني املعنية أن نذّكر بأن جمموعة أصـــدقاء الرئيســـني املشـــار أيضـــً

األطراف قد قيمت مزايا وعيوب توســـــــــيع نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف ليشـــــــــمل مجيع املوارد بنطاق النظام املتعدد 
تدرج يف النظام اليت ســأو جمموعات احملاصــيل  ةديد حماصــيل حمددمن خالل حتالوراثية النباتية لألغذية والزراعة من جهة، و 

 3إىل االجتماع السادس جملموعة العمل. كبناء على ذل وتقدمي التقاريراملتعدد األطراف، من جهة أخرى، 
 

إىل الدورة الســـابعة للجهاز الرئاســـي على احلاجة إىل حتديد األســـلوب  ا املقدموشـــددت جمموعة العمل يف تقريره -42
 4ا وبساطة وسرعة لتفعيل عملية التوسع املمكنة تلك.األكثر فعالية ووضوحً 

 
مكانية تكييف إلإىل جمموعة العمل، وضــع معايري وخيارات ، 2/2017من خالل القرار  ،وطلب اجلهاز الرئاســي -43

القرتاحــات اليت قــُدمــت خالل الــدورة ااالعتبــار، ضــــــــــــــمن مجلــة أمور، بــتغطيــة النظــام املتعــدد األطراف، مع األخــذ نطــاق 
 السابعة للجهاز الرئاسي.

 
لدورة الســـــابعة للجهاز الرئاســـــي وإىل نتائج املشـــــاورات غري الرمسية، حاول إىل ااملقدمة  االقرتاحاتإىل  اســـــتناًداو  -44

  ،فهامواصـــــــــــلة اســـــــــــتكشـــــــــــا العمل جملموعة اخليارات اليت ميكن وأ االقرتاحاتالرئيســـــــــــان املشـــــــــــاركان حتديد خمتلف أنواع 
 :على النحو التايل

 
 ":تعديل يشمل جميع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" (أ)

 
اح لتعديل املعاهدة الدولية قدمته حكومة ســـويســـرا. وينص االقرت  اقرتاًحاناقش اجلهاز الرئاســـي يف دورته الســـابعة  -45

 :األول قامللح، حتت القائمة احلالية للمحاصيل الواردة يف األول امللحقإضافة الفقرة اجلديدة التالية يف على 
 

تها، ا ألهداف املعاهدة الدولية ونطاق تغطيالواردة أعاله، وتعزيزً "باإلضــــــــــافة إىل احملاصــــــــــيل الغذائية واألعالف 
من املعاهدة  3مادة لل وفًقايغطي النظام املتعدد األطراف مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة األخرى 

 .الدولية"
 

  

                                                           
 تقرير جمموعة أصدقاء الرئيسني املشاركني املعنية بنطاق تغطية النظام املتعدد األطراف.، Inf. 5-EFMLS-IT/OWG/6/17الوثيقة  3 
 املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف. املخصصة تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية، IT/GB-7/17/7من الوثيقة  8الفقرة  4 
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 :شروط أو مواصفات إضافيةتعديل يشمل جميع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" مع " )ب(
 

ا إىل اجلملة الدورة السابعة للجهاز الرئاسي، إضافة اقرتاح سويسر  يفاملناقشات اليت جرت  خاللاقرتح إقليم أفريقيا  -46
 شروط تقاسم املنافع عند توسيع نطاق التغطية: تضعالتالية، اليت من شأ�ا أن 

 
األطراف املتعاقدة تدابري لضمان أن املدفوعات السنوية القائمة على املستخدمني يف حساب  اختذت"...، عندما 

ئة من إمجايل املبيعات العاملية للبذور يف العام السابق، وأن هذا الدخل قد ايف امل 0.3تقاسم املنافع تساوي 
 استحق لصندوق تقاسم املنافع ملدة ثالث سنوات."

 
 وظهر �ج آخر من مشاوراتنا غري الرمسية يشتمل على تعديل "مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"  -47

وراثية النباتية "مجيع املوارد ال ليشملللمعاهدة الدولية  األول امللحقمع مواصفات إضافية: ويُقرتح هلذا االقرتاح تعديل 
ئمة اجلهاز الرئاسي القدرة على توجيه التنفيذ التدرجيي للتوسع، مبا يف ذلك قا منحلألغذية والزراعة" ويف نفس الوقت 

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اإلضافية تكون مقرتنة بشروط تقاسم املنافع. األوىل األولويات
 

 ةا حتدد القدر االقرتاح املقدم من سويسر ضافة مجلة إىل من خالل إأنه ميكن تنفيذ هذا االقرتاح اجلديد  وحنن نعتقد -48
تماد باع اجلهاز الرئاسيمن املعاهدة الدولية. وميكن أن يقرتن ذلك بقرار من  19مع املادة  متاشًيااحملددة للجهاز الرئاسي 

) وضع 2ضافية، و() قائمة أولويات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اإل1إجراءات للتنفيذ التدرجيي، مبا يف ذلك، (
املطلوب  شرتكنيحتديد هدف لتقاسم املنافع النقدية وعدد امل خاصةشروط لتقاسم املنافع النقدية لتحقيق التوسع التدرجيي، 

ل املواد املنقح حىت يدخل حيز النفاذ يف نفس وقت التوسع د لنقّ ) الشرط اخلاص باالتفاق املوحّ 3، و(الوصول إليهم
طة انطالق كنقاألول املعدل. و  امللحق(الكامل). وميكن أن تستكشف جمموعة العمل جدوى إدراج هذه الشروط مباشرة يف 

 نقرتح إدراج اللغة التوضيحية التالية بعد نص االقرتاح املقدم من سويسرا:حمتملة ملناقشة هذه النهج 
 

أن تشــــــمل هذه  اجلهاز الرئاســــــي. جيب من قبل عليها واملوافقةفيها  للنظرإلجراءات التنفيذ التدرجيي  وفًقا... 
لموارد الوراثية ل التسويق التجارياإلجراءات الشروط الواجب توافرها بشأن التقاسم الفعال للمنافع الناشئة عن 

 من هذا االتفاق. 13النباتية لألغذية والزراعة، على النحو املنصوص عليه يف املادة 
 

 تعديل لمنح الجهاز الرئاسي القدرة على إضافة المزيد من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: )ج(
 

نتائج اجتماعات  مناقرتاح الرئيســــــني املشــــــاركني املعنونة  IT/GB-7/17/31قدم الرئيســــــان املشــــــاركان يف الوثيقة  -49
األول،  مللحقاالفقرة التالية يف  إدراجاألول للمعاهدة الدولية. واقرتحا  للملحق، مشروع نص لتعديل حمتمل جمموعة العمل

 بعد قائمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: 
 

جيوز ألي طرف متعاقد أن يقرتح موارد وراثية نباتية إضــــــــــــــافية لألغذية والزراعة لكي يشــــــــــــــملها النظام املتعدد 
األطراف. ويقوم األمني بإبالغ األطراف املتعاقدة بأي موارد وراثية نباتية إضــــــــــــــافية مقرتحة لألغذية والزراعة قبل 

ية ادها فيها. وجيوز للجهاز الرئاسـي اعتماد أي موارد وراثسـتة أشـهر على األقل من انعقاد الدورة اليت يقرتح اعتم
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نباتية إضـــــافية لألغذية والزراعة بتوافق آراء األطراف املتعاقدة اليت حتضـــــر دورة اجلهاز الرئاســـــي، مع مراعاة معايري 
ها عني بعد اعتمادسلنظام املتعدد األطراف يف اليوم التا لنطاق . ويبدأ نفاذ التغطية املوسعةوالتوافقاألمن الغذائي 

ا تتضمن األول تفهم على أ� امللحقاجلهاز الرئاسي. وبعد بدء النفاذ، فإن أي إشارة يف املعاهدة إىل  من جانب
 ا هلذا احلكم.أي موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة اعتمدها اجلهاز الرئاسي وفقً 

 
 التوسيع الجزئي للمحلق األول: )د(

 
تعديل امللحق األول إضافة مزيد من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل القائمة احلالية  يتضمنميكن أن  -50

عديالت أي توسع يف املستقبل بصورة تدرجيية من خالل سلسلة من التب ميكن أيًضا القيامالواردة يف امللحق األول، حبيث 
ة لألغذية والزراعة جديدة إىل القائمة الواردة يف امللحق األول، ضيف كل منها موارد وراثية نباتيتعلى امللحق األول، 

وسيحتاج كل منها إىل التصديق على املستوى الوطين. ويشري الرئيسان املشاركان استناًدا إىل املشاورات غري الرمسية إىل عدم 
 ل.التعديالت يف امللحق األو  سلسلةتدرجيي من خالل اللتوسع لوجود أي دعم على ما يبدو 

 
مجع اخليارات و هذه عدد وتقليص يود الرئيســــان املشــــاركان مواصــــلة اســــتكشــــاف هذا،  خالل االجتماع الثامنو  -51

 التوصيات من جمموعة العمل ملواصلة تطوير اخليارات املتبقية، من أجل التحضري لالجتماع التاسع.
 

الجتماع التاســــع، نرى أنه ســــيكون من املهم اســــتكشــــاف التدابري الداعمة التالية يف ما يتعلق االســــتعداد لوعند  -52
 النظام املتعدد األطراف: نطاق بالتكيف احملتمل لتغطية

 
التنفيذ سـريع" لالعتماد و السـار املاملقرتحة للتوسـع من شـأ�ا أن متّكن " األسـاليباسـتكشـاف طرق لضـمان أن  •

. وقد ترغب جمموعة العمل يف أن تطلب من الرئيســــــــــــــني القضــــــــــــــائية الوطنية الوالياتيف أكرب عدد ممكن من 
 املشاركني، بدعم من األمانة واخلرباء القانونيني، إعداد معلومات عن هذه االحتماالت لالجتماع التاسع.

ســـــــــعة من قبل و ا يشـــــــــجع التطبيق املؤقت للتغطية املوميكن أن يتضـــــــــمن القرار الذي يعتمد التعديل احملتمل قرارً  •
 ز.إظهار التزامها بالنظام املتعدد األطراف املعز  بغيةا األطراف املتعاقدة اليت ترغب يف القيام بذلك طوعً 

بدعم من األمانة. وميكن استخدام هذه املالحظات  تفسرييةوسيقوم الرئيسان املشاركان بإعداد مذكرات  •
 الثامنة للجهاز الرئاسي. وميكن أن توضح املالحظات  إلعدادها من قبل األقاليم واألطراف املتعاقدة للدورة

من هذا القبيل النتائج املرتتبة على قرار اجلهاز الرئاسي باعتماد التعديل، وعواقب التعديل على األطراف املتعاقدة 
الوراثية  داليت ستصادق عليه، واآلثار العملية لعمليات النظام املتعدد األطراف على املستوى الوطين (ما هي املوار 

النباتية لألغذية والزراعة اليت ستتم تغطيتها، وإىل أي موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة سيتم تيسري الوصول، 
). وميكنها أن تنظر يف العمل الذي قامت به اللجنة االستشارية الفنية املخصصة املعنية باالتفاق وما إىل ذلك

دد األطراف. وإننا ندرك أن مثل هذه املالحظات التفسريية قد تكون أداة مفيدة ل املواد والنظام املتعد لنقّ املوحّ 
 لألطراف املتعاقدة اليت قد حتتاج إليها.
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 إعداد اقتراح لخطة نمو من أجل تحسين النظام المتعدد األطراف -6
 

اســـــُتكشـــــفت فكرة خطة النمو ألول مرة من قبل جمموعة أصـــــدقاء الرئيســـــني املشـــــاركني املعنية بآليات الوصـــــول  -53
طالق"، ومن مث قام الرئيســـــــــــان املشـــــــــــاركان بتطويرها بعد ذلك، مع مراعاة اإلومعدالت الدفع، اليت وصـــــــــــفتها بأ�ا "آلية 

 ا السابع وعلى أساس املناقشات غري الرمسية مع ممثلي األطرافالواردة من جمموعة العمل خالل اجتماعه املرتدة التعليقات
 املتعاقدة وأصحاب املصلحة.

 
وكّلفت الدورة الســــــابعة للجهاز الرئاســــــي جمموعة العمل بإعداد اقرتاح خلطة منو لتحقيق النظام املتعدد األطراف  -54

. 2/2017 األول من القرار امللحقركان والوارد يف القرتاح الذي وضــــــــعه الرئيســــــــان املشــــــــاااملعزز، مع األخذ بعني االعتبار 
 .2/2017ألول من القرار ا امللحقيعتقدون أنه ينبغي تبسيط النص الوراد يف  الكثريينونفهم من مشاوراتنا غري الرمسية أن 

 
 يقرتح الرئيســـــــــــــــان املشـــــــــــــــاركــان أن خطــة النمو قــد تكون مفيــدة بشــــــــــــــكــل أو بــآخر يف معــاجلــة القضـــــــــــــــايــا و  -55

 ا) التالية:(املتداخلة جزئيً 
 

 مسألة توقيت بدء نفاذ تدابري تعزيز النظام املتعدد األطراف؛ )1(

العكس و أوجه الرتابط بني أي توســـــــيع لنطاق تغطية النظام املتعدد األطراف والرتتيبات الفعالة لتقاســـــــم املنافع و  )2(
 ؛بالعكس

االتفاق على تدابري بناء الثقة بشــــــــــــــأن النظام املتعدد األطراف املعزز يف ما بني األطراف املتعاقدة،  احلاجة إىلو  )3(
 وبني األطراف املتعاقدة ومستخدمي النظام املتعدد األطراف، وخاصة القطاع اخلاص.

 
 وبناًء على ذلك، نقرتح أن تقوم جمموعة العمل مبا يلي: -56

 
) اليت ميكن أن تكون مفيدة يف معاجلة 2/2017للقرار  1 امللحقالنمو احلالية (حتديد عناصـــــــــــر مشـــــــــــروع خطة  )1(

 القضايا املذكورة أعاله؛

 عند احلاجة، تطوير عناصر إضافية على أساس القضايا احملددة اليت سيتم تناوهلا؛و  )2(

 هتا القادمة.جمموعة العمل يف دور إىل قرتاحات إىل الرئيسني املشاركني ملراجعة خطة النمو وتقدميها االتقدمي و  )3(
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 األعمال التحضيرية لالجتماع التاسع لمجموعة العمل -7
 

من جدول األعمال، األعمال التحضريية لالجتماع التاسع جملموعة  8ستناقش جمموعة العمل، يف إطار البند  -57
 ونود تنظيم املناقشة لتغطية اجملاالت التالية: أيام طويلة. 5سيكون  جملموعة العملوحنن نتوقع أن االجتماع التاسع العمل. 

 
 ل املواد، واقرتاح توســــــــــــــيع نطاق تغطية النظام املتعددد لنقّ مشــــــــــــــاورات غري رمسية إلعداد مراجعة االتفاق املوحّ  •

 األطراف، وخطة النمو؛

 لتحسني؛ااألطراف املتعاقدة، لكي تكون على علم وملتزمة بعملية وحتديثات منتظمة جلميع زيادة الوعي و  •

 إعداد التقارير واالســــــــــتعراضــــــــــات املتضــــــــــمنة يف النظام املتعدد األطراف ليســــــــــرتشــــــــــد هبا عمل جمموعة العمل و  •
 يف اجتماعها املقبل؛

يعات لتقدمي االقرتاحات بشــــــــــــــأن جماالت مثل تعريف املباجملموعة الدائمة من اخلرباء القانونيّني الدعم من قبل و  •
 ل املواد املنقح؛نقّ د لوقابلية نفاذ االتفاق املوحّ 

دعم تشـــكيل جمموعات صـــغرية وخمصـــصـــة ألصـــدقاء الرئيســـني املشـــاركني، لتقدمي املشـــورة للرئيســـني املشـــاركني و  •
 ددة، عند احلاجة.احملقضايا البشأن 


