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 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية موعةجملاالجتماع األول 

 املوارد وتقاسم منافعهااملتعدد األطراف للحصول على  بتعزيز سري عمل النظام

 1041 أيار/مايو 41-41، سويسرا، جنيف

 التقرير

 

 االجتماعافتتاح  - 4البند 

 

قرر اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة إنشاء جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري  -1

اإلجتماع األول قد . وع2/2112للحصول على املوارد وتقاسم منافعها مبوجب القرار  عمل النظام املتعدد األطراف

. وقبل اجللسة ُعقدت مشاورات 2111ار مايو/أي 11إىل  11يف جنيف، سويسرا، خالل الفرتة من موعة العمل جمل

 بتررةاجلاري بشأن النهج املالتاريخ والعمل إقليمية ومتعددة أصحاب املصلحة مبا يف ذلك من خالل احلدث اإلعالمي "

 لصندوق تقاسم املنافع: نتائج عمل اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل". حلشد اإليرادات

 

مرتب االتصاالت التابع ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو( يف جنيف على بالشرر إىل جمموعة العمل  وتوجهت -2

، املوظفة املسؤولة Sandra Avilesالسيدة  وأشارتلتحضري لالجتماع األول جملموعة العمل وتنظيمه. لالدعم الذي قّدمه 

أن املرتب سيستمر يف  إىل، أثناء احلدث اإلعالمي يف مرتب االتصاالت التابع للفاو يف جنيف، يف كلمتها االفتتاحية

مع جمموعات  ةشاورمذلك عن طريق تيسري دعم عمل جمموعة العمل واملشاورات بني أصحاب املصلحة، مبا يف 

 بتررةنهج التمويل امل بشأنأصحاب املصلحة املوجودة يف جنيف وغريها من جمموعات أصحاب املصلحة املعنيني 

ذ  املشاورة يف أحد اجتماعاتها القادمة بصفته مصدر هلوآليات تقاسم املنافع وإدارة املنافع العامة العاملية. وسيتاح تقرير 

عقد لالزمة املرافق ال ائه يف توفريجمموعة العمل االحتاد السويسري على سخ شررتكما ات جملموعة العمل. معلوم

 .(CICG) يف مركز املؤمترات الدولي يف جنيف االجتماع
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 انتخاب نواب الرئيس - 1 البند

 

 كرئيسنيندا( )هول Bert Visser)كوبا( والسيد  Modesto Fernandezانتخبت جمموعة العمل السيد  -2

 مشاركني.

 

متابعة جمريات االجتماع. إىل ، عددًا من املراقبني الصامتني 2/2112مبوجب القرار  ،دعت جمموعة العملو -1

ملراقبني أن ابطلب حلضور اجتماع األمانة. وقررت جمموعة العمل بق اسيف وقت وكان هؤالء املراقبون قد تقدموا 

دعوة من الرئيسني املشاركني. وسيعترب مراقبًا صامتًا كل مراقب إضايف إاّل بق تناول الرلمة ال يتمتعون حبالصامتني 

للحضور عدد املمثلني املدعوين  يتجاوزمبا أصحاب املصلحة حضور  يف االجتماع  جمموعاتأو طراف املتعاقدة طلب األت

شّرل سابقة لألجهزة األخرى التابعة للجهاز يليس من شأنه أن قررت أن هذا القرار كما الصلة.  يوفقًا للقرار ذ

إجراءات خاصة باملشاركة يف اجتماعات  وضعالرئاسي اليت تعقد اجتماعاتها بني الدورات، وطلبت من اجلهاز الرئاسي 

 . 2وترد قائمة املشاركني يف املرفق  .القادمة ما بني الدورات

 

 اعتماد جدول األعمال - 3البند 

 

 .1املرفق رد يف يول األعمال كما العمل جد جمموعةاعتمدت  -5

 

 للحصول على املوارد وتقاسم منافعها: تعزيز أداء النظام املتعدد األطراف - 1البند 

 به اللجنة املخصصة املعنية قامتمعلومات أساسية عن العمل الذي 

 تطويرها وزيادةباسرتاتيجية التمويل 
 

 صندوق تقاسم املنافع إيراداتإىل النقص احلالي يف  اليت تؤديالعوامل 

 

 به قامتمعلومات أساسية عن العمل الذي "املعنونة نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة  -1

 وشررت األمانة على إعدادها. 1"تطويرها وزيادة تمويلال باسرتاتيجيةاملعنية  اللجنة املخصصة

 

 ةالقائم صندوق تقاسم املنافع إيراداتإىل النقص احلالي يف  اليت تؤديواستعرضت جمموعة العمل العوامل  -7

؛ واملصادر املواد؛ ونوع املواد؛ وتوافر اتتربية النباتوترية  بطء: على وجه اخلصوص مبا يف ذلكعلى املستخدمني 

الطوعية؛ وغياب  واملشرلة املتعلقة باملدفوعات االتفاق املوحد لنقل املواد املواد املقدمة مبوجبوتفادي ؛ للموادالبديلة 

 بالنسبة إىل املستخدمني.  املعامالت وتراليفالتوازن يف معدالت الدفع بني عقود اخليارات؛ 
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 وأبرزت اجلهات املتلقية هلا.وملقدمي املواد بالنسبة زيادة جاذبية النظام  ضرورةوأشارت جمموعة العمل إىل  -8

والتغيريات الفنية السريعة احلاصلة يف قطاع البذور. وشددت  اتعلم تربية النبات يف جمالأهمية متابعة التقدم احملرز 

يف معلومات احلمض النووي دور ال سيما زيادة  ،التقدم الفينبعني االعتبار املعاهدة أن تأخذ بشرل خاص على ضرورة 

 نافع. لصندوق تقاسم امل إيراداتلتوليد  مبتررةنهج استحداث ، يف سياق اتتربية النبات

 

يف املستقبل القريب ووافقت على األرجح وأشارت جمموعة العمل إىل أن بروتوكول ناغويا سيدخل حيز التنفيذ  -9

غذية والزراعة. ويف على امليزات اخلاصة للموارد الوراثية النباتية لألشديد متابعة الت من األهمية مبرانعلى أنه سيرون 

احلصول على املتعلقة ب هالعمل يدًا بيد لتعزيز آلياتلجمموعة العمل فرصًة فريدة جملتمع املعاهدة يح تت هذا السياق،

النظام الدولي اخلاص باحلصول على يف لدور األساسي الذي تضطلع به املعاهدة حيظى ا حتىاملوارد وتقاسم منافعها 

 ليات.كل املنتديات والعمباحرتام تام من قبل املوارد وتقاسم منافعها 

 
بشأن مبا يف ذلك االستخدام احلالي للنظام املتعدد األطراف، عن جمموعة العمل املزيد من البيانات طلبت و -11

وراء عدم الرامنة ب اسباألمن قبيل فهم األسئلة املطروحة حتسني ، بغية وتوافر املواد املستخدمة املواداملستخدمني و

 تقييمصندوق تقاسم املنافع. وأشارت إىل أن بالنسبة ل إيراداتإىل مبيعات البذور خالل السنوات األخرية  ترمجة زيادة

سيسفران واملستخدمني طرق استخدام األموال، وإثبات فعالية املشاريع وأهميتها بالنسبة إىل أولويات اجلهات املاحنة 

 صندوق تقاسم املنافع.  تعزيز رغبة جمموعات أصحاب املصلحة يف املساهمة يفعن 

 
 القريبدور يف املستقبل يف االضطالع باملساهمات الطوعية أنه من املفرتض أن تستمر وأقّرت جمموعة العمل ب -11

 من أجل زيادة التمويل املتاح يف إطار صندوق تقاسم املنافع. 

 

 املبتكرة الُنهج

 

اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية ها تالستة اليت حدد املبتررة الُنهجاستعرضت جمموعة العمل  -12

 الُنهجعرض األساس املنطقي واألهداف الرامنة وراء خمتلف الصيغ البديلة املقدمة خالل االجتماع. وقد مت و 2التمويل

 قيد االستعراض حتضريا لالجتماع الثاني. الُنهج. واتفق على إبقاء كل بقدر من التعمقومناقشتها 

 

عالقتها مع  سياقمن االتفاق املوحد لنقل املواد، مبا يف ذلك يف  11-1هناك دعم واسع ملراجعة املادة  وكان -12

تعزيز  مت إثارةوني. املستخدم إىلعلى جعلها جذابة قدر اإلمران بالنسبة كما اتفق . املنقحتني 8-7/1-1املادتني 

. ملستخدمنياالهتمام  امثري. وساد اتفاق بأن أي اقرتاح ينبغي جعله استخدام االتفاق املوحد لنقل املواد كشهادة امتثال

هما: طرق جديدة جلذب التمويل الطوعي املستند إىل و ،مبتررينولوية للنظر يف نهجني مت إيالء مستوى أقل من األو
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االبتراري  الُنهجل املستخدم، ومدفوعات مسبقة بشأن النفاذ. وحتضريا لالجتماع املقبل، ينبغي النظر يف إمرانية جع

 املتمثل يف تشجيع مساهمات منتظمة قائمة على مبيعات البذور أكثر جاذبية لألطراف املتعاقدة.

 

وبأن النظام املتعدد  لألغذية والزراعةالنباتية  الوراثيةاملوارد  كلوتذكريا بأن نطاق املعاهدة الدولية يشمل  -11

اعتماد نهج فعال  كان هناك اتفاق عام على أناألطراف يعاجل مسألة احلصول على املواد وتقاسم منافعها على السواء، 

جودة يف النظام وتلك ولتقاسم املنافع وتعزيز النظام املتعدد األطراف أمران مرتابطان بشرل وثيق. وينبغي إتاحة املواد امل

هذا ال يعين توسيع و بطريقة شفافة. حبوزة أشخاص طبيعيني أو قانونينياليت توجد تلك ف املتعاقدة والتابعة لألطرا

جاذبية للمستخدمني متاحة فعال. ومت التأكيد كثر األنطاق كمية املواد املتاحة فحسب، بل وكذلك ضمان أن ترون املواد 

، إضافة إىل ضرورة حتديد من القيام بذلك لتمرينهاية بناء القدرات والدعم للبلدان النام قديم خدماتعلى ضرورة ت

 ممرنة لعدم إتاحة مواد أخرى للمستخدمني.  أسباب

 

املعاهدة الدولية توسيع نطاق أحرام النظر، كرل، يف جمموعة العمل، يف اجتماعاتها الالحقة،  يتعني علىوس -15

 .عمل النظام املتعدد تعزيز سري من أجل هاوتقاسم منافعخلاصة باحلصول على املواد ا

 

بأن نتائج الدراسات اليت طلبها اجلهاز الرئاسي، واليت تقوم األمانة بإجرائها حتضريا لالجتماع قرار ومت اإل -11

ُحّدد عدد من قد والتدابري الواجب اقرتاحها على اجلهاز الرئاسي. القادم، سترون ضرورية قبل اختاذ قرار بشأن 

تطويرها. مواصلة و حتت إطار النظام املتعدد األطراف بتررةامل الُنهجاالعتبار عند تقييم  العوامل اليت جيب أخذها يف

 هذ  العوامل ما يلي:تشمل و

  تقاسم املنافع لصندوقللتوقع  ةوقابل ةمستدام إيراداتقدرتها على توفري، 

 قدرتها على توسيع نطاق استخدام النظام املتعدد األطراف، 

  املستخدمني من جانبقبوال أوسع نطاقا  ستستقطبما إذا كانت، 

 الدولية ما إذا كانت تقتضي إدخال أية تغيريات على نص املعاهدة، 

  للبحث والرتبية،  يٍةِرُحاملواد متاحة ِبترون متباينة عندما قدرتها على إدراج نهج 

 ملعاهدة،املرتتبة على االقانونية والسياسية  هاآثار 

 واملستخدمنيومقدمي املواد  الثقة لدى األطراف املتعاقدة ما إذا كانت تعزز، 

  والتعقب، مع ، السيما فيما يتعلق بعمليات التتبع املعامالتقدرتها على تبسيط اإلجراءات وختفيض تراليف 

 ،احملاسبةعلى مستوى توفري اليقني القانوني و

 

خذ اتساقها مع أهداف وأحرام املعاهدة الدولية يف االعتبار، وينبغي أ ينبغي، بتررةامل الُنهجولدى النظر يف  -17

على أن الدراسات ينبغي أن ترون قصرية  جمموعة العملكما شددت  ذلك يف الدراسات اليت تضطلع بها األمانة. إبراز

فهم العوامل اليت وذات طابع اسرتاتيجي، تعمل يف املقام األول على مساعدة مداوالت جمموعة العمل، وعلى أن يرون 

 تؤثر يف تفاعالت املستخدمني مع النظام املتعدد األطراف إسهاما مهما يف مداوالت جمموعة العمل يف املستقبل.  
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 توقيت االجتماعات القادمة جملموعة العمل والتحضري هلا - 5 البند

 

 .3االجتماعات املقبلة جملموعة العمللعقد  األعمال التحضرييةالعمل يف الوثيقة بشأن  جمموعةنظرت  -18

 

جمموعة العمل قائمة اإلسهامات اخلاصة باالجتماعات القادمة، وتقدمت بعدد من التوصيات  واستعرضت -19

استعراضا عن االستخدام احلالي  1تتضمن الدراسة املتعلقة بإعداد األمانة لدراسات طلبها اجلهاز الرئاسي. وطلبت بأن 

يف االعتبار العالقات ذات الصلة مع بروتوكول ناغويا، واتفاقية االحتاد  2تأخذ الدراسة للنظام املتعدد األطراف وبأن 

اليت  الُنهجالدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة، وغريها من الصروك ذات الصلة. وينبغي هلذ  الدراسة أن توضح 

. الُنهجمن شأنها أن تقتضي إدخال تعديل على املعاهدة وأن تعرض اخليارات القانونية احلالية املتاحة لتنفيذ هذ  

وستنظر جمموعة العمل يف هذ  اخليارات عند إعداد التدابري اليت ستقرتح على اجلهاز الرئاسي. وأشارت إىل أن 

مبقابالت حيثما أمرن ذلك. وينبغي لألمانة أن سيتابع ب املصلحة وإىل أصحاسيقدم ستنطوي على استبيان  1الدراسة 

تراعي وجهات النظر املعرب عنها يف احلوار غري الرمسي مع أصحاب املصلحة الذي يّسر  الرئيسان املشاركان يف اليوم 

وأما ملخصات الدراسات ليزية. رأكتوبر/تشرين األول باللغة اإلن 1الثالث من االجتماع. وسيتم تعميم الدراسات حبلول 

 فستتاح جبميع اللغات يف األسبوع الثالث من أكتوبر/تشرين األول.

 

ها الثاني والثالث، املزمع عقدهما يف يوأخذت جمموعة العمل علمًا باجلدول الزمين املؤقت الجتماع -21

على توفري الدعم واملوارد املالية  على التوالي، وحّثت األطراف املتعاقدة 2115ومايو/أّيار  2111 الثانينوفمرب/تشرين 

الالزمة لتنظيم االجتماع الثالث. وطلبت من األمانة أن تطلع الرئيسني املشاركني على أي تطورات تتعلق بالرتتيبات 

حبلول  وعد ومران انعقاد االجتماع الثانيمبووافقت جمموعة العمل على اإلحاطة علما اخلاصة باالجتماعات القادمة. 

  ألول من يوليو/متوزاألسبوع ا

 

وقررت جمموعة العمل أن ترون ترتيبات مشاركة املراقبني يف اجتماعاتها الالحقة مماثلة لتلك اليت اعتمدت  -21

مراقيب األطراف  الفئات التالية: األول. ويف سبيل معاجلة الطلبات املقبلة، مّيزت جمموعة العمل االجتماعبالنسبة إىل 

وجمموعات أصحاب املصلحة، واملراقبني الصامتني )مبا يف ذلك األطراف غري املتعاقدة، واملنظمات احلرومية املتعاقدة، 

 الدولية، والقطاع األكادميي(. وطلبت جمموعة العمل من مرتب الشؤون القانونية يف الفاو حضور االجتماع الثاني.

 

ر يف اتباع املمارسة املعتمدة املتمثلة يف التشاور خالل وطلبت جمموعة العمل من الرئيسني املشاركني االستمرا -22

فرتة ما بني الدورات مع جمموعات أصحاب املصلحة، بطريقة رمسية وشفافة وشاملة، بغية املساعدة على استحداث 

مية طلبت من اجملموعات اإلقلي. والثاني االجتماع خاللنهج مبتررة، وطلبت منهما رفع تقارير بشأن التقّدم احملرز 

العمل على مترني إجراء املشاورات فيما بني األطراف املتعاقدة ومع أصحاب املصلحة خالل فرتة ما بني الدورات 
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حتضريا لالجتماع الثاني. كما طلبت من جمموعات أصحاب املصلحة التشاور مع خمتلف الدوائر اليت متثلها من خالل 

 مات هذ  الدوائر إىل االجتماع الثاني.االتصال بأعضائها، وإجراء املناقشات، وتقديم إسها
 

. األول تنظر يف الدراسات خالل اليومجمموعة العمل أن  توفيما يتعلق جبدول أعمال اجتماعها الثاني، قرر -22

هج كذلك تنظيم حدث إعالمي خالل املشاورات اإلقليمية، على أن يسبق االجتماع بشأن التحليل املقارن للُنوطلبت  

 املبتررة.

 

 األعمال األخرى - 1البند 

 

 مل حتدد جمموعة العمل أية أعمال أخرى. -21

 

 اعتماد التقرير  -7البند 

 

 اعتمدت جمموعة العمل تقرير اجتماعها األول.  -25


