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 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 االجتماع الثالث جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة 

 املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف

 2015يونيو/حزيران  5-2برازيليا، الربازيل،  

 التقرير

 

 افتتاح اجللسة -1البند 

 

البسئي  واوواييسا اصة ي        قسي  ، وهو رئيس   José Raphael Lopes Mendes de Azeredoافتتح الوزير  -1

مس  مبجموع  العمل   الربازيل. وشدد على التزام الربازيل الكةمل بةوعةهدة، وعلى أه ًةبحِّمَروزارة اصةرجس ، االجتمةع 

زم  من التدابري من أجل تعزيز سري عميل الظايةم اوتعيدد اافيراي، نير يظاير فسهية        مهم  جمموع  العمل   إعداد ح

   دورته اوقبل . اجلهةز الرئةسر

 

ميدير قسي  اولكسي  اليكريي  والتكظولوجسية الزراعسي    وزارة        وهو، Hélcio Campos Botelhoوأعرب السسد  -2

ظةنه إىل َمن شةرنوا   تظاس  االجتمةع   برازيلسية  اليرييا التيةبا ليوزارة     اشر واإلمدادات الغذائس ، عن امتالزراع  واوو

أن الربازييل تظييذ االتيةقسي     ، ومظامو اوؤمتر. وشدد على ( EMBRAPA )مؤسس  البحوث الزراعس  الربازيلس  الزراع ، 

الزراعيي  ااغذييي ، والسسةسيي  الوفظسيي  اصة يي  بةإلنتيية  الع ييو  و  شييرا  برنييةم بيعةلسيي ، بواسييي  سسةسييةت م ييل  

  مةن السعر اادنى.ب اصة   سسةس ال، و اإليكولوجس

 

اوعةهيدة   أنإىل  الربازييل، ، وهيو ث يل مظامي  ااغذيي  والزراعي  )اوظامي (         Alan Bojanicالسيسد   وأشةر -3

، جز ا رئسسسة من عمل اوظام  ومنوذجة لعيدد  مؤمتر اوظام  هة من قبلبعد مرور أربع  عشر عةمة على اعتمةد أ بحت،

دعميه   عين  ميرارًا وتكيراراً  عرب أيه غراسسةنو دا سسلية زوجاودير العةم السسد أيةي أن من اوؤسسةت الدولس  ااخرى. و

بإمكةنسي  تعزييز     عي مقتظأن اوظامي   وحسوي  بةلظسب  إىل اامن الغذائر اليدولر.  ذات أهمس  ، بةعتبةرهة الكةمل للمعةهدة

 اوعةهدة وقةل إن االجتمةع احلةلر سسؤد  دورا أسةسسة   هذا الصدد. 
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)نوبية(   Modesto Fernández Díaz-Silveira)هولظيدا( والسيسد    Bert Visserووجه الرئسسةن اوشةرنةن السيسد   -4

بةلعميل اايةم    الشكر إىل الربازيل واوظام  على دعمهمة. وشددا على أهمس  الرتنسز وحتقسيا نتيةئ  ملموسي . وأحةفية علميةً     

 .5 اورفا  قةئم  اوشةرنني   االجتمةع  ترد، مبة فسه عرب اوشةرن    اجتمةعةت قيةع البذور. واتاُوظجز بني الدور

 

السيسد   تصيريح . وأشيةر إىل  اليةبا اولح اذه اللحاي  ، على اوعةهدة أمني، وهو Shakeel Bhattiوشدد السسد  -5

Michael Kellerاآلن أو أبيدا " ناوؤمتر ااخري لالحتةد اوذنور بأ، خالل الحتةد الدولر للبذور، وهو اامني العةم ل "  

زمي   ح، فمن شأن عدم التو ل إىل توافا   اآلرا  بشيأن  مرأنه يوافا متةمة على هذا اا أويحاوعةهدة. و مة يتعلا بتظيسذ

نةفذة  غرية  ال تزال هظةكال ق    اوعةهدة. ورأى أنه  يؤد  إىل تآنلحتسني الظاةم اوتعدد اافراي  الرامس  إىلالتدابري 

 . من اليرص اوتةح 

 

 اعتماد جدول األعمال -2البند 

 

 .بعد ذلك الكلم  العملموع  الرئسسةن اوشةرنةن جمل تظةول -6

 

، ما اووافق  على إجييةز اوظةقشيةت اوتعلقي     1اورفا  واعتمدت جمموع  العمل جدول أعمةاة، على الظحو الوارد   -7

، وذليك سيعسة إىل   مين جيدول ااعميةل    3تعزيز الظاةم اوتعدد اافراي مبقت ى البظيد  بهدي ، عظد اإلمكةن، اليردي  ةلتدابريب

   فرتة السظتني، واوهمةت اليت مة زال يظبغر استكمةاة. ةلعمله ت اوظةقش  بشأن الظتةئ  ااسةسس وق حسن إدارة

 

التدابري الرامية إىل تعزيز النظام املتعدد األطراف لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاسي  -3البند 

 ويوافق عليها يف نهاية املطاف، يف دورته السادسة

 

استعريت جمموع  العمل التقدم احملرز خالل فرتة السظتني، أثظة  االجتمةعةت ااولسي  جملموعي  العميل،       -8

 سري عمل الظاةم اوتعدد اافراي. وتشمل هذه التدابري مة يلر  تعزيزجمةل تيوير التدابري اليت ميكن بواسيتهة 
 

 ؛الزراع  من خالل الظاةم اوتعدد اافرايزيةدة توافر اووارد الوراثس  الظبةتس  لألغذي  و -أواًل

 ؛اوعلومةت تعزيز آلسةت تقةس  اوظةفا غري الظقدي  على غرار بظة  القدرات ونقل التكظولوجسة وتبةدل -ًةثةنس 

 ؛ناةم اشرتاك وستخدمر اووارد الوراثس  الظبةتس  لألغذي  والزراع    إفةر اوعةهدة إنشة  -ثةل ًة 

التحسسظةت ااخرى   االتيةق اووحد لظقل اويواد لزييةدة اويدفوعةت اورتكيزة عليى اوسيتخدمني        -رابعًة

 ؛وتسهسل استخدامه

   ؛اليرق ااخرى لزيةدة اإليرادات   حسةب تقةس  اوظةفا بصورة مستدام  وميكن توّقعهة   ااجل اليويل -خةمسًة

 .اووارد وتقةس  مظةفعهة   اوعةهدة توسسا نيةق ااحكةم اصة   بةحلصول على -سةدسًة
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نيل اوهميةت مبقت يى الواليي ،      إجنيةز ، ميا اإلشيةرة إىل عيدم    نيتت بةلتقدم الكبري احملرز   فرتة السظوأقّر -9

ورحبيت  أدنيةه.   5التدابري، على الظحو اوذنور   البظد  حزم  ويا اجلهةز الرئةسرن يستكمل ووافقت على التو س  بأ

، وقيد ععيت   وأ يحةب اوصيلح   الواردة من أع ة  جمموع  العمل، واجملموعةت اإلقلسمس ،  بةلتقةريرجمموع  العمل 

 الستخدامهة   اوستقبل. 4 اورفا   التقةريرهذه 

 

نيبريا  ، إذ أبدت نل ااقةلس  دعمية  ثكن شرتاكتيوير منوذ /ناةم ا تبعًة لذلك موا ل جمموع  العمل ورنزت  -10

خصيةئ   اشيرتاك وحيددت   كن أن تشكل جز ا من منوذ /ناةم على ذلك، ويعت قةئم  بعظة ر مي اذا التدبري. وبظةً 

 .2 اورفا بديل  مل ُتحل بعد. وترد هذه القةئم   

 

ونةقشت جمموع  العمل سبال ميكن من خالاة إعداد وتظيسذ منوذ /ناةم اشرتاك، ووافقيت عليى أنيه يظبغير      -11

االتيةق اووحد لظقل اوواد،  نسخ  مظقح  من شرتاك  االمنوذ /ناةم  إدرا اتبةع نه  تدرجر. وتتم ل اصيوة ااوىل   

السةدسي   دورة   العميل إمكةنسي  الظاير   هيذا اامير   الي      وترى جمموعي . 11-6اوةدة  من خالل تظقسحوبصورة أسةسس  

ليرائيا الييت سُسسيتكمل بواسييتهة منوذ /نايةم االشيرتاك   إفيةر        تتم ل اصيوة ال ةنس    تظيةول ا للجهةز الرئةسر. و

 اوعةهدة أو أحد بروتونوالتهة. تظقسحأوسا، عن فريا 

 

االتييةق اووحيد لظقيل اويواد وتعزييز      ث  أعدت جمموع  العمل قةئم  بعظة ر يظبغر الظار فسهة بهدي حتسيني   -12

وعةهدة، مبة   ذليك ععيل االتييةق اويذنور أن ير      ةص بةإىل  ظدوق تقةس  اوظةفا اصقةئ  على اوستخدمني الدفوعةت او

 .3اورفا سهول  لالستعمةل. وترد هذه القةئم    

 

االعتماد النهائي  بانتظارتقاسم املنافع،  صندوقالتدابري املؤقتة لإلبقاء على عمليات  -4بند ال

 حلزمة التدابري الرامية إىل تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف

 للحصول على املوارد وتقاسم منافعها
 

الرابعي  اصة ي  بصيظدوق تقةسي       جولي  اارجيح لل  عليى  تةحي  ةل  ااميوال او حب مًةجمموع  العمل عل حسيتُأ -13

   هةم مسةهم  ة   ااجل القصري   أن تشّكل جهةت اافراي اوتعةقد استمراراوظةفا. وأقّرت جمموع  العمل ب رورة 

  ظدوق تقةس  اوظةفا.

 

 االستنتاجات والتوصيات املقدمة إىل اجلهاز الرئاسي، يف دورته السادسة -5البند 

 

زمي   ال بد من تظةواية   احل  عدًدا من عظة رتيصسل ك ري من الب    اجتمةعةتهة ال الث جمموع  العملنةقشت  -14

 عد نر يظار فسهة اجلهةز الرئةسر ويتخذ قرارات بشأنهة.اليت سُتلتدابري لالظهةئس  
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سسمة اوصلح    إنشة  منوذ /ناةم اشرتاك، م ل آلس   وال - وفسمة يسود اتيةق جوهر  بشأن عدد من العظة ر -15

مل يت  التو ل بعيد إىل التوافيا   اآلرا  بشيأن     -  اوظةفا   اوعةهدة تقةسد ور  ناةم احلصول على اووا الرئسسس الدفا 

 خمتلف االختسةرات ميتوح .  ثة ُيبقرعظة ر معسظ ، 

 

حكوميةت اافيراي اوتعةقيدة   اوعةهيدة، وقييةع البيذور        - لعملسي  رن  جهةت فةعل  ن رية   اومن شأن مشة -16

أن تستلزم تيوير آلسةت سلسم ، قةدرة على جذب اوزيد مين اويوّردين واوسيتخدمني وتعزييز سيري       - ومظامةت اوزارعني

 اعتمةد اوعةهدة. ىعلأربع  عشر عةًمة  ما مرور ستجدةاوالك رية التيورات  يراعر ثةعمل الظاةم اوتعدد اافراي، 

 

 ت أنش  من أجلهة. وفسمة أحيرز جمموع  العمل بأن الظاةم اوتعدد اافراي مل حيقا نل ااهداي اليت تذّكرو -17

اصة ي  بتقةسي     ةقيا مهةمهي  يةقةت اووحدة لظقل اوواد، مل حتإىل عدد متزايد من االت ةلو ولب يتعلامة  ًظة جسًدا  حتس

أ  مدفوعةت قةئم  على أسةس االتيةق اووحيد   سددوإىل اآلن مل ُتمبوجب الظاةم اوتعدد اافراي. اوظةفا اوةلس  والتوافر 

لظقل اوواد إىل  ظدوق تقةس  اوظةفا. ومن شأن عدم ختير اوشةنل ااسكلس    العمل اجلةر  للظاةم اوتعدد اافراي أن 

 مستقبل اوعةهدة نكل. ىعل ًايشكل خير

 

على أنه ال ميكن ختير هذه اوشةنل ااسكلس ، من قبسيل تكيةلسف الصييقةت وتييةد       توافقوبةإليةف  إىل ذلك،  -18

ومشكل  اودفوعةت اليوعس  واوصةدر البديل  للمواد وتبةين مسيتويةت اويدفوعةت واليئيةت     اووادمواد االتيةق اووحد لظقل 

بأنيه ميكين إجيرا  بعيت التغيسريات اليوريي         تقّراالتيةق اووحد لظقل اوواد وحده، بل  بتظقسحاوختلي  للجهةت اوتلقس  

 إلحراز تقدم مبكر   هذا الصدد.

 

جمموعي  العميل اجلهيةز الرئةسير   دورتيه السةدسي  بيأن يظاير   فريقي  إمكةنسي             توصيعلى ذلك،  بناًءو -19

 وفي  قمعتبقر. وحتدد البدائل   أقواس مة يلر عظة ر بشأن العمل او . وترد  وجهيالع بةلعمل اوتبقر على أف ل ياال

بأن يتخيذ اجلهيةز الرئةسير    تبعًة لذلك جمموع  العمل  توصيوالتو ل إىل توافا   اآلرا . فسهة   احلةالت اليت مل يت  

 ،   قراره ذ  الصل .تيويرهة وا ل قراًرا بشأن اصسةرات اليت يظبغر اإلبقة  علسهة و

 

  التمويل الييت اعتميدهة اجلهيةز    ساسرتاتسجحسبمة تظ  علسه أنه ب   هذا السسةق مًةوحتسط جمموع  العمل عل -20

من اإليرادات القةئمي  عليى    النتشمل  - وهر  ظدوق تقةس  اوظةفا -اووارد اصةيع  لسسيرتهة اوبةشرة  فإنالرئةسر، 

من التيدابري،   حزم    مبعةجل  نل هذه اوصةدر معًة توصي، ووأ حةب اوصلح اوتعةقدة  اافراياوستخدم وإسهةمةت 

 .قًةس  متويل اوعةهدة ااوسا نيةأّن  ظدوق تقةس  اوظةفا يشكل جزً ا من اسرتاتسج تراعر

 

مبكونةت هسكلس  خة   بةوعةهيدة   تتعلاجمموع  العمل بعملس  إيةفس  من أجل معةجل  شواغل حةلس   توصيو -21

  بتظيسذ بروتونول اوستدام وحقوق اوزارعني والعالقم ل  اسرتاتسجس  التمويل وناةم اوعلومةت العةور وتعزيز االستخدام 

 قرارات واسع  الظيةقاختةذ الظاةم اوتعدد اافراي. وسسستلزم هذا اامر  تعزيز اوكونةتهذه ب الظهوض. وسسدع  نةغوية

 .تيوير آلسةت جديدة بصورة أن ر انتمةاًل على أسةسهةاجلهةز الرئةسر، ميكن بل ِق من
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 مهمات مقرتحة ملزيد من العمل

 

نخيوة أوىل، ويا العظة ر اصة   بظموذ /ناةم اشرتاك ودفوعةت قةئم  على اوستخدم ييمن الظايةم اوتعيدد     -أ

اافراي، ثة يشجا االستخدام الك سيف للميوارد الوراثسي  الظبةتسي  لألغذيي  والزراعي  الييت حتتويهية، وعلسيه ييمةن           

 االتيةق اووحد لظقل اوواد.  بتظقسح وذلكإيرادات مستدام  وقةبل  للتظبؤ لصظدوق تقةس  اوظةفا، 
 

إىل اويوارد الوراثسي  الظبةتسي      الو يول تصمس  منوذ /ناةم االشيرتاك بةعتبيةره آلسي  تقةسي  اوظيةفا عقيب       [" 1"

 ]لألغذي  والزراع    الظاةم اوتعدد اافراي.

فرديي  مين الظايةم اوتعيدد      استكشةي أيً ة آلس  بديل  لتقةس  اوظةفا للحصول بصورة عريس  على منةذ [" 2"

 اافراي واستخدامهة. وتصمس  هذه اآللس  البديل  بيريق  
 

سسؤد  إيية  فةبا جتةر  نةمل على مظتجةت مظب ق  من مواد ورادة إىل تقةس  اوظةفا اإللزامير، عليى   [ -1

 أو ]من االتيةق اووحد لظقل اوواد، ورمبة بأسعةر خمتلي . 7-6اوظصوص علسه حةلًسة   اوةدة الظحو 

 حبري  وزيد مين البحيوث  خسةر الدفا للمظتجةت  نارًا إىل إتةح يوعر اإلبقة  على تقةس  اوظةفا ال[ -2

 ]من االتيةق اووحد لظقل اوواد. 8-6اوظصوص علسه حةلًسة   اوةدة على الظحو  ،والتدريب والرتبس 

مين الظايةم    حميددة  وراثسي   مةدةاستخدام ت تقةس  اوظةفا، تذلسل العقبةت أمةم آلس  مقرتح  من آلسةكل ل" 3"

 مبة   ذلك االفتقةر إىل أحكةم إنهة  االتيةق اووحد لظقل اوواد. ،اوتعدد اافراي
 

قيل اويواد تت يمن حكًمية     ونر يتمكن اجلهةز الرئةسر   دورته السةدس  من اعتمةد نسخ  مظقح  من االتييةق اووحيد لظ  

 ،يلب إىل اامةن  إعداد نسخ  مظقح  من االتيةق اووحد لظقل اويواد، واسيتمةرة تسيجسل   بشأن منوذ /ناةم االشرتاك، ُي

يونسو/حزيران. وتيليب جمموعي  العميل إىل مكتيب      27ومواد أخرى ذات  ل . وسوي تراعى البالغةت الواردة حبلول 

 جهيةز سل انعقةد الدورة السةدسي  لل َبُق من جديد سر الظار   إمكةنس  اجتمةع جمموع  العملالدورة السةدس  للجهةز الرئة

 الرئةسر، وذلك رهًظة بتوافر موارد مةلس .
 
يظبغر أن تت من هذه اصيوة ااوىل الظار   معدالت الدفا يمن ناةم احلصول على اووارد وتقةس  اوظيةفا     -ب

 اوعةهدة، ما مراعةة دور اافراي اوتعةقدة. 
 
تكّميل منوذ /نايةم االشيرتاك     ]ةوعةهيدة ب لحيا مبروتونيول  [/  ]تعديل   اوعةهيدة [نخيوة ثةنس  إعداد مسودة  - 

 اويوارد الوراثسي  الظبةتسي  لألغذيي  والزراعي ،     نيل  نييةق اوعةهيدة حبيد ذاتهية، أ      [احملة يسل لتشيمل   ق نيية وسا وت

 .اوعززة تقةس  اوظةفاوذلك متةشسة ما أحكةم خة   ب، ]قةئم  حمددة بةحملة سل[
 
وقةبل  للتظبيؤ   استكشةي اقرتاح بشأن إعداد آلس  خة   بإسهةمةت اافراي اوتعةقدة سسكيل إيرادات مستدام  -د

   التمويل، م ل تعديل   اسرتاتسجس  التمويل.سلصظدوق تقةس  اوظةفا والعظة ر ااخرى اوتعلق  بةسرتاتسج
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بيأّن   ميا اإلقيرار  ، سي  وواقع ت مغزىذاكون ت 2023–2018 ظدوق تقةس  اوظةفا ليرتة  اقرتاح غةي  إليرادات -هي

 اوبةلغ احلةلس  الالزمي    من قبسلىل عوامل إالغةي  مة زالت متبةيظ . ويظبغر أن تستظد الغةي   بلوغيريق  بتعلق  اورا  اآل

خيي  العميل   الحتسةجةت يراعر مصةدر اوعلوميةت م يل   للدورة اوشروع، ثة يتسح منًوا تدرجيًسة،   نل دورة؛ وحتلسل 

 اوظام .  عن الصةدرةالعةوس  للموارد الوراثس  الظبةتس  لألغذي  والزراع  
 
 استكشةي توحسد اسرتاتسجس  االست مةر اليويل  ااجل لصظدوق تقةس  اوظةفا. -و

 
 

وحتسط جمموع  العمل علمة أي ة بأنه مل ميكن بعد تقدي  تقديرات مظيقس  بشأن اإليرادات اورجحي  لصيظدوق    -22

وقبيل   على اوستخدم سيسعتمد أوالً   القةئم اتان اإليراد  عن خسةرات الدفا اوتظوع ، ظُتواليت ميكن أن َت تقةس  اوظةفا

إىل ميواد   الو ول من أجل للمستخدمني اليعلر االستعدادوعلى  أ  شر  آخر على جةذبس  الظاةم اوتعدد اافراي اوظقح

مين أجيل    توصيي عليى ذليك،    معظيى. وبظية ً   تقرارات ذااختةذ مظيقس  ن الظاةم اوتعدد اافراي. وستدع  تقديرات م

، وتوقيا  سيتخدام هيذه اصسيةرات   ال اسيتعداده  بةليلب إىل اوستخدمني اإلعراب عن  سهةب   تيوير خسةرات الدفااإل

   اإليرادات اومكظ  لصظدوق تقةس  اوظةفا   هذا الصدد.

 

جمموعي   وصيي  تو  سسةق حشد دع  اجلهةت اوةحن  انشي  ُي يلا بهية   إفيةر  يظدوق تقةسي  اوظيةفا،       -23

بتعزييز  وذليك  الظار   الرتتسبةت احلةلس  للمشةريا اوظيذة   إفةر  ظدوق تقةس  اوظيةفا،   إعةدةالرئةسر ب اجلهةَزالعمل 

  بواسي   سذبةر جن ق اوذنور أوالصظد مؤازرةسة إىل جعل عسالربنةجمر، الظه  
 

ستهدي اوخيط اة والظتةئ  واآلثةر اواستشراي أنرب وةحنني حمتملني،   مة يتعلا بةانشي  إتةح   -1

 من اختةذ قرارات مستظرية بشأن إسهةمةته  اومكظ ؛ حتقسقهة   مشةريا مقرتح ، بهدي متكسظه 

 عر بني فرادى اوشةريا ودورات اوشةريا؛سحتسني االتسةق اوواي -2

 أهداي ونتةئ ؛ويا اسرتاتسجس  است مةر فويل  ااجل، ما  رس  -3

 التآزر بني  ظدوق تقةس  اوظةفا واسرتاتسجس  التمويل اليت يشكل هذا الصظدوق اوذنور جز ا مظهة؛تعزيز  -4

 تظيسذ اوعةهدة. بغرضأخرى، ومدى استصوابه مشةبه  الظار   إمكةنس  إنشة  جمل  للمةحنني، أو هسئ   -5

 

لصظدوق تقةس  اوظةفا ال تتظةسب وتوجه جمموع  العمل انتبةه اجلهةز الرئةسر إىل أن اإليرادات اوعروف  حةلسة  -24

الرئةسر  اجلهةُز بأن يدعَوتوصي على ذلك،  وبظةً لدورة الرابع  اوقبل  للمشروع. ةلس    ااوستويةت احللحيةظ على لأبدا 

، 2017-2015مؤقيت، لألعيوام   و ظدوق تقةس  اوظيةفا عليى أسيةس خمصي         اوسةهم  مةلسةاافراي اوتعةقدة إىل 

 إعةدة تشكسل الظاةم اوتعدد اافراي. جمةل إىل احليةظ على الزخ    سعسًة
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 االجتماع الثالث جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية 

 بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف

 2015يونيو/حزيران  5-2برازيليا، الربازيل،  

 جدول األعمال

 

 افتتةح االجتمةع -1

 اعتمةد جدول ااعمةل واجلدول الزمين -2

التدابري الرامس  إىل تعزيز الظاةم اوتعدد اافراي لكر يظار فسهة اجلهةز الرئةسر ويوافا علسهة   نهةيي  اوييةي    -3

 .  دورته السةدس 
 

 زيةدة توافر اووارد الوراثس  الظبةتس  لألغذي  والزراع  من خالل الظاةم اوتعدد اافراي  ااولالتدبري 

تعزيييز آلسييةت تقةسيي  اوظييةفا غييري الظقدييي  علييى غييرار بظيية  القييدرات ونقييل التكظولوجسيية        التدبري ال ةنر

 اوعلومةت وتبةدل

 وراثس  الظبةتس  لألغذي  والزراع    إفةر اوعةهدةناةم اشرتاك وستخدمر اووارد ال إنشة   التدبري ال ةلث

التحسسظةت ااخرى   االتيةق اووحد لظقل اوواد لزيةدة اودفوعةت اورتكزة عليى اوسيتخدمني       التدبري الرابا

 وتسهسل استخدامه

ميكين توّقعهية     اليرق ااخرى لزيةدة اإليرادات   حسةب تقةس  اوظيةفا بصيورة مسيتدام  و      التدبري اصةم 

 ااجل اليويل

 توسسا نيةق ااحكةم اصة   بةحلصول على اووارد وتقةس  مظةفعهة   اوعةهدة  التدبري السةدس
 

االعتمةد الظهيةئر حلزمي  التيدابري الرامسي  إىل      بةنتاةرتقةس  اوظةفا،   ظدوقالتدابري اوؤقت  لإلبقة  على عملسةت  -4

 تعزيز سري عمل الظاةم اوتعدد اافراي للحصول على اووارد وتقةس  مظةفعهة

 التح ريات للدورة السةدس  للجهةز الرئةسر -5

 مة يستجد من أعمةل -6

 اعتمةد التقرير -7
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 عناصر سيتعني على منوذج/نظام االشرتاك معاجلتها

 

 

 عناصر منوذج/نظام االشرتاك االقرتاحات

ااشخةص اليبسعسني والقةنونسني،   اافراي اوتعةقيدة   عسا

 واافراي غري اوتعةقدة

تعريييف اجلهييةت اوؤهليي  لالشييرتاك   منوذ /ناييةم   

 االشرتاك وشروط ذلك

وة اليوري   عن فريا نسخ  مظقحي  مين االتييةق اووحيد     اصي

معلوميةت   قةعيدة البسةنيةت اوسسيرة     لظقل اوواد ما تسيجسل  

 .اذا االتيةق اوذنور

اصيوة ال ةنس   عن فريا نسخ  جدييدة مين االتييةق اووحيد     

اوعةهيييدة أو أحيييد اسيييتعراض عليييى أسيييةس ، لظقيييل اويييواد

 .هةبروتونوالت

 و

إىل  الو يول بدع  من تسجسل مرنز  ميكن فسيه لعةمي  الظيةس    

 معلومةت غري سري .

   رتاكلالشيياإلجييرا ات اليييت يتبعهيية اوسييتخدمون   

 الظموذ /الظاةم

حملة سل الظبةتس  لألغذي  والزراع  ولس  الكل اووارد الوراثس  

 تظقييسح  حييةل  ،ة فحسييبميين اوعةهييد 1  اولحييا اوييذنورة 

 ،1اوييذنورة   اولحييا حملة ييسل ولكييل ا؛ وعةهييدة مسييتقبالا

 للمعةهدة. تظقسححةل عدم إجرا  أ    

 أو

اوشيمول     على أسةس نيل حمصيول عليى حيدة للمحة يسل      

 .للمعةهدة تظقسح مبقت ىمول  ، أو احملة سل اوش1اولحا 

 أو

 ،على أسةس نل حمصول على حيدة بةلتعةقد السمةح للمشرتك 

 .أو بصورة بديل  لكل احملة سل

عليى أسيةس نيل     ق االشرتاك م اًل، إذا نةن قةئًمية نية

حمصييول علييى حييدة أو يشييمل نييل احملة ييسل اليييت 

 يظيبا علسهة منوذ /ناةم االشرتاك

 من حسث اوبدأ. ،حمدود غري و ول

 قد تظيبا عملًسية قواعيد اإلجيرا ات لتشيغسل الظموذ /الظايةم،     

دة عليى  جهيةت اويورّ  مبة   ذلك اإلقرار بةلقدرات احلقسقسي  لل 

 من فلبةت االن مةم. ةت أعداد نبريةاالستجةب  ليلب

إىل منوذ /ناةم االشرتاك غري حميدود   الو ولمة إذا نةن 

أن يكون هظةك حيد بةلظسيب  إىل   يظبغر أو م اًل مة إذا نةن 

 عدد العسظةت اوتةح  لكل مستخدم   العةم الواحد

يظبغر أن حتصل حةالت الظقل إىل مشرتنني آخيرين مبقت يى   

 اولزم  للمتلقر ااول.الشروط عسظهة نتلك الشروط 

احلقوق والواجبةت   حةل نقل اوواد إىل )أ( مشرتنني 

 آخرين، و)ب( غري اوشرتنني   الظموذ /الظاةم
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]يظبغيير أن تسييتلزم حييةالت الظقييل إىل جهييةت غييري مشييةرن   

 القبول بةالتيةق اووحد لظقل اوواد.[ ]االشرتاك و[

ةت مظتجييةت علييى مبسعي  تقيوم للمشيرتنني  ميدفوعةت سييظوي    

 حةلس .

 أو

 سيظوي  مين نيوعني  ميدفوعةت     تكمسلسي   اوز  بيني ميدفوعةت  

الييت  ظتجيةت  اووميدفوعةت بشيأن    ،قةئم  على حج  التيداول 

 محةي  برا ة االخرتاع.  قت ىمبجير  تسويقهة 
 

 للنظر خالل إعداد اخلطوة الثانية:

إىل  و يول لإمكةنس  فرض رسوم على اجلهيةت غيري اوشيةرن  ل   

ن ب قي  عي  الظاةم ونذلك ميدفوعةت بشيأن تسيويا مظتجيةت مظ    

 .الو ولعملس  

مظيلييا اوييدفوعةت الييذ  قييد يلحييو ميي اًل مييدفوعةت   

سييظوي ، أو الييدفا مقةبييل تسييويا بعييت اوظتجييةت أو 

 مزي  من اإلثظني

 عدم التمسسز على أسةس حار مظت  مة.

 أو

 أخيرى مظتجةت متةح  دون حاير مظتجيةت   ( 1])التمسسز بني 

( مظتجيةت  2وزيد من البحوث والرتبسي  والتيدريب؛ )  ا إلجرا 

اوزييد مين    مظتجيةت أخيرى إلجيرا     إىل الو يول حيار علسهة 

جييةت غييري حممسيي  ( مظت3و)] بسيي  والتييدريب؛رتالالبحييوث و

 ]]مبقت ى حقوق اولكس  اليكري 

متسسز ثكن وعدالت الدفا، وخة ً  وفقًة لظوع احلمةي  

ربا ات، ومحةيي  أ يظةي الظبةتيةت،    اوؤندة )م يل الي  

 واحلمةي  التكظولوجس ، ومة إىل ذلك(

 اليربح  التمسسز حبسب احملصول، ما مراعةة خمتليف هيوام   

لسي  وبسيسي ،   حيةل    عَم بيريق ف احملة سل، وتكّس ليرادى

 . بسسيالو  عملسال هذه اليريق توافر 

 إمكةنس  حتديد معدالت دفا خمتلي  لشتى احملة سل

   للواجبةتمكظ  اوموعةت اجمل شتى

تقةس  اوظةفا اوةلسي  عليى عيةتا نسةنيةت     واجبةت لعدم ترتب 

 XXXيتعدى حج  تداواة السظو    جميةل بسيا البيذور     ال

 دوالر أمريكر 

 

 و/أو

 ون مبليغ كي يعدم ترتب مدفوعةت لتقةس  اوظةفا اوةلس ، عظدمة 

 أمريكر دوالر XXX أقل منتقةس  اوظةفا السظوي  واجبةت ل

 

خمتلي  من االلتزامةت ليئةت إمكةنس  ويا جمموعةت 

خمتلييي  ميين اوسييتخدمني، بةالسييتظةد ميي اًل إىل حجيي  

 ظامةت غري هةدف  للربحتداول الشرن  أو و
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 و/أو 

مظاميةت غيري   تقةس  مظةفا مةلسي  عليى   بالواجبةت عدم ترتب 

 .هةدف  للربح

 أو

 عدم متسسز

مين   ]  البليدان الظةمسي   [التبةدالت بني  غةر اويزارعني   إعية 

مبقت يى االتييةق    ]الواجبةت بتقةس  اوظيةفا اوةلسي   [استخدام [

 .]اوواد ظقلاووحد ل

 أعوام ما إمكةنس  التجديد. 10فرتة االشرتاك ال تقل عن 

ة   ذليك  قواعد وايح  احكةم انتقةلس  متبقس ؛ مبي  ويا لزوم

دام ميواد ميكين احلصيول    تقبلس  الستخاحلقوق والواجبةت اوس

 ،أعيوام  10ليرتة تصيل إىل   ،علسهة من الظاةم اوتعدد اافراي

 بةالعتمةد على نوع احملة سل.وذلك 

 قبل نهةي  فرتة االشرتاك. حةل اليسخ رسوم اإللغة   

 

، واإلجييرا ات ال ييروري  لالشييرتاك فييرتة الصييالحس 

 اوتبقس ؛ وااللتزامةت االنتقةلس  إنهةئهلتجديد العقد و
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 وتسهيل استخدامهاالتفاق املوحد لنقل املواد عناصر ينبغي النظر فيها بهدف حتسني 

 

 

 األسئلة اليت سُتعاجل االقرتاحات

  8–6إلغة  اوةدة. 

 أو

  مبعدل أقل[وجعلهة إلزامس   8–6اإلبقة  على اوةدة[  

 أو

 دفوعةت اليوعس  مبقت ى اويةدة  اإلبقة  على خسةر او

6–8. 

ميية إذا نييةن يييتعني علييى اوييدفوعةت اليوعسيي  أن تاييل  

 خسةرًا، وا  مظتجةت

  اوعيدل اويذنور    مرات ]عشر[ 7–6يبلغ معدل اوةدة

 8–6ل اوذنور   اوةدة اوعد بلغ، وي11–6  اوةدة 

 .11–6اوعدل الوارد   اوةدة مرات  ]مخ [

 أو

 أعلييى معييدال  7–6اوييةدة اوعييدل اوييذنور    يبلييغ

 .11–6اوةدة بك ري من اوعدل الوارد   

العالقيي  اومكظيي  بييني معييدالت الييدفا   إفييةر ناييةم      

، 11-6اشييرتاك، إن ُنّيييذ أو مل ُيظيوييذ مبوجييب اوييةدة   

 8-7/6-6واوةدتني 

اللجظي  اليظسي     أجرتيه  يظبغر مراعةة العمل السةبا الذ 

والظايةم  االستشةري  اوخصصي  اوعظسي  بةالتييةق اووحيد     

 .اوتعدد اافراي

 تغسريات أخرى لتحسني الويوح وسهول  االستخدام

أو التو يل إىل توافيا      قيف يت  بعيد بليورة أيي  موا   مل 

 اآلرا  بشأن هذه اوسأل 

 إمكةنس  إدخةل حد أدنى لعتب  اإلدمة 
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 الواردة من أعضاء جمموعة العمل واجملموعات اإلقليمية وأصحاب املصلحة التقارير 

 

http://planttreaty.org/sites/default/files/3wg_submissions.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://planttreaty.org/sites/default/files/3wg_submissions.pdf
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 قائمة باملشاركني

 

MEMBERS 

 

AFRICA 

Ms Elizabeth MATOS 

Président 

Comité national des ressources phytogénétiques 
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