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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

 2105يونيو/حزيران  5-2، الربازيل، برازيليا

 مشروع جدول األعمال التفصيلي املؤقت واجلدول الزمين اإلشاري

 

 مقدمة
 

جــدوا امعمــاا التفصــيلي هــذا بعــد الترــاور مــع الرئيســا املرــار ا  موعــة العمــ             مّت إعــداد -1

)هولندا(. وهـو ير زـع علـى  يفيـة منظـيم املناقرـات  ـ ا         Bert Visser) وبا( والسيد  Modesto Fernandez السيد

 االجتماع الثالث.

 

القـرار   مرروع م الوضع ومنجعّيكم  جمموعة العم  مداوالمها  ومقباالستناد إىل اجتماعها السابق  سوف مستو -2

االجتمـاع  موعـة    . وبالتالي  جيب أن متمثـ  النتيجـة امللموسـة  ـذا    اجلهاز الرئاسي من قب  لينظر فيهالصلة ي ذ

بناًء على الطلب الوارد من التدابري الواجب مقدميها لينظر فيها اجلهاز الرئاسي يف دورمه السادسة   عمةبوضع ح العم 

 . 2/2112القرار رقم  يف
 

 افتتاح اجللسة -0البند 
 

الصادر عن اجلهاز الرئاسي على ا تصاصات جمموعة العم . وقد التقـت جمموعـة العمـ      2/2112نّص القرار رقم  -2

 يسـبق سـوف  و مـا جـرت العـادة     . 1اجتماعهـا الثالـث   يفسـةة ورقيـة   ومقاريرها متاحـة إلكرتونيـا   وبن   مرما حتى اآلن 

يونيـو/حعيران   1 يف أصـةا  املصـلةة  غـري الرمسيـة بـا امقـاليم ومـع       الدورات الرمسية  موعة العم  يوم من املراورات

    .2112 يونيو/حعيران 2 يف الث ثاءصباحا  من يوم  11وسوف مبدأ اجللسة االفتتاحية  موعة العم  يف متام الساعة . 2112
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 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -2البند 

 

واجلـدوا الـعما املقـرتمل املرفـق بهـذه الوثيقـة   ـي         2جدوا امعماا املؤقـت سوف يقدم الرئيسان املرار ان  -4

معتمدهما جمموعة العم . ونظرا  إىل منّوع التدابري قيد النظر  وإىل معقيدها  يأم ن بأن يكون االجتمـاع دـديد الرت يـع     

 مـن ه فيـ  ظرينس ذيالالصلة  ذيالقرار  عرومروأن يهدف إىل حتقيق جمموعة من النتائج املتمايعة اليت سوف منعكس يف 

إىل اجلهـاز   دمقـ ُي  يف اجتماعهـا الثـاني  ثيـث    اهـذ  القـرار  عرومروقد طلبت جمموعة العم   3.اجلهاز الرئاسي ب ق

الجتماع  والنتائج الـيت  التنظيم خيططان  الرئيسان املرار ان  يف وبالتالي  سوف يررمل 4الرئاسي يف دورمه السادسة.

جتماع ام ري املقّرر قب  انعقـاد الـدورة السادسـة للجهـاز الرئاسـي.      نهاية االجتماع  الذي هو اال يفيرغبان يف حتقيقها 

يتمث  أحد النوامج اجلوهرية ل جتماع بالتدابري اليت معترب جمموعة العمـ  أنهـا جـاهعة لتقـدميها للجهـاز      سوف لذا  

لوضع مـدابري أ ـرى   امللموسة الرئاسي يف دورمه القادمة.  ما أن جمموعة العم  سوف مناقش وجتمع خمتلف اخليارات 

  ونطاقها وحمتواها املقرتحا  والعمـ  الـ زم إلمتامهـا يف فـرتة     مطويرها احلاليعن وضع  مبلغعمة اإلمجالية  ويف احل

  السنتا املقبلة. وسوف مكون هذه النتيجة الثانية ا امة.

 

لوضـع حعمـة التـدابري يف صـيغتها     برأن اممور اليت ينبغي القيـام بهـا   مكثيف النقاش موضيح املواقف و غيةوب -2

إىل مقـديم اقرتاحـات برـأن     أصـةا  املصـلةة    قامت جمموعة العم   يف اجتماعها السابق  بدعوة أعضائها والنهائية

ومرد مجيع املعلومات املقدمة يف وثيقـة   5نص من أج  جتميعه وموزيعه قب  االجتماع احلالي. ميكن أن يتضمنهاعناصر 

 6ب أعضاء جمموعة العم  وآ رين".عناصر النصية ومد  ت أ رى من جانميع الجتاملعلومات بعنوان "

 

هـذه   وأقّرت جمموعة العم  بأن احلعمة ام رية جيب أن متضمن عـددا  مـن التـدابري املنفصـلة. ويتعلـق أحـد       -6

جرت مناقرـات  ـثرية حـوا مـا       ماالتدابري بالتقاسم غري النقدي للمنافع  واملقرتحات يف هذا اخلصوص متقدمة جدا . 

جيب أن يرمله التدبري الرامي إىل زيادة موفزر املواد من النظام املتعدد امطراف. وقد يكـون هـذان التـدبريان متقـدما إىل     

 درجة أنه ميكن اعتمادهما يف الدورة التالية للجهاز الرئاسي.

 

املتعاقـدة  يتـوفر اآلن عـدد مـن العناصـر       وامطـراف  أصـةا  املصـلةة  ومن   ا املعلومات اليت وردت مـن   -7

ستدامة. لكنهـا  الر د    أ ثر قابلية للتنبؤ وااملختلفة اليت قد مرك  معا  القاعدة لتدبري واحد أو عدة مدابري ميكن أن موفز

وة  ما زالت على مستوى مفاهيمي  أ ثر منه على مستوى نّصي  ومل يتّم التوص  بعـد إىل إمجـاع إمجـالي برـأنها. عـ      

على ذلك  ما من مقديرات إدارية للد   الذي ميكـن موقعـه مـن خمتلـف االقرتاحـات املقدمـة منـذ االجتمـاع ام ـري          
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 موعة العم .  ما أن جمموعة العم  مل مناقش بعد التوازن با روافد الد   القابلة للتنبؤ واملخصصة اليت ميكـن أن  

و أي مدابري مؤقتة ممكنة للةفاظ على الع م يف عمليات صندوق مقاسـم  مستجيب معا  إىل حاجات صندوق مقاسم املنافع أ

 يف حا يتّم إمتام حعمة التدابري. املنافع

 

 املعاهـدة  حكـام أو انت جمموعة العم  قد أجرت   ا اجتماعها السابق مناقرات أّولية برأن موسـيع نطـاق    -8

املتصلة باحلصوا على املوارد ومقاسم منافعها  يف إطار اإلعداد ل جتماع احلالي  وسوف يتوجب على جمموعـة العمـ    

  اجلهاز الرئاسـي  من قب  فيه للنظر ذي الصلة القرار مرروع يف وإبرازهااخليارات املتاحة  ذا التدبري  يفالنظر مواصلة 

 يبةث فيها اجلهاز الرئاسي.ل

 

معاجلة جمموعة  املة من التدابري اليت قد مرد على  جدوا امعماا املؤقت واجلدوا العما ّ  من  نصلذا  ي -9

منها  ثيث ميكن موفري صـورة متسـقة و املـة عـن     ر  وبتخصيص وقت حمدود جدا  لكّ  يف احلعمة  الواحد ملو اآل 

 اجلهـاز الرئاسـي   مـن قبـ    فيه للنظر الصلة ذي القرار مرروعإعداد احلعمة املقرتحة للجهاز الرئاسي. وبالتالي  جرى 

 جيوز  موعة العم   يف  ّ  مرحلة من مراح  جدوا امعماا  أن معكس اعتبارامهـا يف نـّص القـرار علـى أن     ثيث

 مع مقرير االجتماع. اعتمادهو يتم بعدها جتمعيه

 

من خمتلف ا موعات اإلقليمية  آراء عامة طلبإىل عقب عرضهما االسته لي    يسعى الرئيسان املرار انس -11

علـى النةـو   برأن اخلطة اإلمجالية لتنظيم االجتماع  وحالة مقّدم    مدبري من التدابري   أصةا  املصلةةوجمموعات 

وهـذا سـوف   . اجلهـاز الرئاسـي   ب نظر من ِقالذي سُي الصلة ذي القرار مرروع واملنصوص عليه يف  الوثيقة هذه يف الوارد

حتديد ا االت اليت ميكن التوص  إىل إمجاع فيها  وملك اليت متطلب معيدا  مـن املـداوالت   لرئيسا املرار ا يسمح ل

يعقد الرئيسان املرـار ان اجتماعـا  دـديد الرت يـع حـوا حتقيـق نتـائج ملموسـة لتقـدميها إىل          والتةلي . وبناًء عليه  س

 الرئاسي. اجلهاز

 

واستنادا  إىل جتربة االجتماعا اموا والثاني  قررت جمموعة العم  إجراء هذا االجتماع باللغات االنكليعيـة    -11

مقريـر االجتمـاع باللغـة     مرروعوالفرنسية واإلسبانية فقط  حيث ُمتامل الوثائق باللغة العربية أيضا . ووافقت على است م 

رية باللغات الث ثة ام رى   ا اجللسة اليت يـتّم فيهـا اعتمـاد التقريـر.     اإلنكليعية فقط  درط أن متوفر الرتمجة الفو

وسيؤدي ذلك إىل استخدام الوقت املتامل على النةو اممث  يف اليوم ام ري  نظرا  إىل عـدم وجـود أي حاجـة لتخصـيص     

ا اجللسـة الصـباحية يف   ت جمموعة العمـ  مواصـلة العمـ   ـ     التقرير. وبالتالي  قّرر رروعللرتمجة التةريرية ملوقت 

   7اليوم ام ري من االجتماع من دون مرمجة فورية.
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 ينظر فيها اجلهاز الرئاسيلكي تعزيز النظام املتعدد األطراف الرامية إىل تدابري ال -3البند 

 دورته السادسةيوافق عليها يف نهاية املطاف يف و

 

اعتماد جدوا امعماا  قد مستعرض جمموعة العم  ا يكلية اإلمجالية حلعمـة التـدابري املقرتحـة قيـد النظـر        بعد -12

 إضافة  إىل التقدم يف وضعها  قب  الغوص يف مناقرات مفّصلة حوا    منها  حتت البنود التالية من جدوا امعماا.

 

هـي عنـد مسـتويات خمتلفـة مـن وضـعها املفـاهيمي والنصـي           والتدابري اليت متزت مناقرتها   ا فرتة السـنتا   -12

غي اإلب غ عنها برك  أساسي إىل اجلهاز الرئاسي لينظر فيها ويعطي التوجيهـات برـأنها  بالنسـبة إىل  يفيـة مطويرهـا      بوين

  مـن امهميـة مبكـان    أن ممثلي امطراف املتعاقدة يف جمموعة العمـ  قـد يـتغريون    على حنو أ رب يف فرتة السنتا املقبلة. ومبا

على حنو م ئم. ويف امللةق  ذه الوثيقة يرد دك  املخطط الـذي قـد مرغـب جمموعـة العمـ  يف أن       مطويرها حالةاإلب غ عن 

الـيت موصـي بـدفعها قـدما .     بري املختلفـة   مسّج  فيه العناصر املفاهيمية وأي  يارات واقرتاحـات نصـية  بالنسـبة إىل التـدا    

  امللةـق  وُيقرتمل أن مقوم جمموعة العم   حتت  ّ  بند من بنود جدوا أعما ا  بتةديد العناصر الـيت ينبغـي إدراجهـا يف    

ات الوثائق اليت جرى النظر فيهـا  ـ ا فـرتة السـنتا السـابقة  وبصـورة  اصـة  وثـائق املعلومـ          إىلباالستناد عند االقتضاء 

رتمل أن متبـع  ق ـ ات الصلة يف  ـ  جـعء مـن امللةـق. وا    املتاحة يف االجتماع. وسعيا  إىل مسهي  هذا العم   مرد قائمة بالوثائق ذ

عن طريق إدراج مجيع اخليارات املختلفة اليت قدمتها جمموعة العمـ   إضـافة     امللةقجمموعة العم  نهجا  دام   لدى إعداد 

عليه يف هذا االجتماع حوا التدابري اليت سبق  موعة العم  أن حّددمها  من أج  مسـهي  اإلبـ غ   إىل أي إمجاع مّت االمفاق 

 يف مقرير هذا االجتماع. امللةقعن حالة وضع حعمة التدابري. وسوف ُيدرج 

 

رئيسـية موضـوعية منبثقـة     تضمن نوامجي اجلهاز الرئاسي الذي سينظر من قب  الصلة ذي القرار مرروعأن بيد  -14

تطـرق إىل التـدابري ضـمن    يّتخذ فيه قرارامه. لذا  جيـب أن  يمن فرتة السنتا  بالرك  الذي ميكن للجهاز الرئاسي أن 

 الفئات الث ثة التالية:
 

التدابري اليت ميكن التوصل إىل إمجااع حوااا لاال االجتمااع ا االي رالادورة السادساة لل هااز          (1)

 أنها ستكون: اجلهاز الرئاسي الذي سينظر من قب  القرار مرروعفرتض يواليت الرئاسي(، 
 

 زيادة موفزر املوارد الوراثية النبامية لألغذية والعراعة من   ا النظام املتعدد امطراف؛  (أوال )

 القدرات  ونق  التكنولوجيا ومبادا املعلومات؛ ملنافع غري النقدية  من قبي  بناءمععيع آليات مقاسم ا )ثانيا (
 

مـن     إمنـا أ حـرز مقـدم برـأنها  ويف هـذا احلـاا سـيكون       اليت مل ُين ز اإلمجاع حواا بعدالتدابري  (2)

الضروري إظهار وضع مطورها  واقرتامل  طط عم  وجداوا زمنية من أج  صياغتها النهائيـة  يف فـرتة   

 مرـروع فـرتض  ي. و2117السنتا املقبلة  بهدف اعتمادها   ا الدورة السابعة للجهاز الرئاسـي عـام   

 القرار أن هذه التدابري ستكون:
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 ملستخدمي املوارد الوراثية النبامية لألغذية والعراعة مبوجب املعاهدة؛ ادرتاك إنراء نظام (ثالثا ر

إجـراء حتســينات أ ــرى علــى االمفــاق املوّحــد لنقــ  املــواد لعيــادة املــدفوعات القائمــة علــى   )رابعا(

 املستخدما وليكون استخدامه أسه ؛

 وميكن موقعها يف امج  الطوي ؛   ةصندوق مقاسم املنافع بصورة مستدام يفطرق أ رى لتععيع الد    ) امسا (

 نطاق أحكام املعاهدة اخلاصة باحلصوا على املوارد ومقاسم منافعها. موسيعو )سادسا (
 

يف دورة  وخباصـة  واصلة عمليا  صندو  تقاس  املناافف فيهاا،   مل ةضروريكون اليت ست التدابري املؤقتة (3ر

قب  أن يتمكن اجلهاز الرئاسي من اختـاذ قـرارات نهائيـة     املرروع الرابعة    ا فرتة السنتا املقبلة 

مـن جـدوا    4معاجلـة هـذه املسـألة حتـت البنـد      . وُيقرتمل ذات الصلةعمة احلحوا التدابري ام رى يف 

 .اجلهاز الرئاسي لينظر فيه ذي الصلة القرار مرروعحوا امعماا  ومن املقرر عقد جلسة  اصة 

 

النص التالي مقدمة لكّ  من التدابري قيد النظر واملسـائ  الـيت مرغـب جمموعـة العمـ  يف مناو ـا  ـ ا         يوفزر -12

 االجتماع.  هذا

 

 ّفر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةازيادة تو :األولالتدبري 

 من لال النظام املتعدد األطراف

 

مرا   عملية على صعيد احلصـوا علـى مـواد جيـب أن      وجدمناقرات جمموعة العم  أنه ما زالت م أظهرت -16

ضـمن نطـاق   دـخاص طبيعـيا وقـانونيا    تعاقـدة  ومـن أ  مكون متاحة مبا يتفق مـع املعاهـدة  مـن جانـب امطـراف امل     

الـيت مل مفعـ      امطراف املتعاقدة  ما أن اجلهاز الرئاسي عّبر بنفسه يف مناسبات عدة عن ضرورة أن مقوم 8.مرريعامها

ومرجيع امدخاص الطبيعيا والقانونيا على إماحتها أيضـا . وبنـاًء علـى طلـب       إماحة املواد املتوفرة لديهابذلك بعد 

وأدارت جمموعة العم    مـا اجلهـاز الرئاسـي  إىل أن    9جمموعة العم   ق دم مقرير عن موفر املواد إىل االجتماع الثاني.

 البلدان امصغر قد حتتاج إىل مساعدة فنية ومالية ثيث متمكن من إماحة موادها.

 

التجارية  حا متمتـع ثمايـة امصـناف النباميـة  مرـك  مصـدرا  هامـا          أدار قطاع البذور إىل أن أصنافه  ما -17

اختذت  طوات إلماحة هذه املـواد مـن  ـ ا النظـام املتعـدد امطـراف.        -أملانيا وأسرتاليا -للتنّوع  وأن بعض البلدان

   سجلة.امصناف امل استغ اقابلية  إىل زيادةمبادرات مماثلة ومهدف 

                                                           
أساســية عــن العمــ  الــذي قامــت بــه اللجنــة املخصصــة املعنيــة معلومــات " بعنــوان  IT/OWG-EFMLS-1/14/3جــرت مناقرــته يف الوثيقــة   8

 .2  اجلعء "مطويرهاباسرتاميجية التموي  وزيادة 
 .الوضع احلالي للنظام املتعدد امطراف للةصوا على املوارد ومقاسم منافعها  IT/OWG-EFMLS-2/14/Inf.3الوثيقة   9
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النبامـات يف   ربـي موقد ر زعت املناقرات  ثريا  على ضرورة إدراج مـواد ذات قيمـة ممكنـة عاليـة بالنسـبة إىل       -18

املوارد مبا يسمح  م العودة إىل مـواد غـري   التجاريا ام رب فقط ميتلكون  رباالنظام املتعدد امطراف  مع اإلقرار بأن امل

حمّسنة  واستخدامها على حنو ناجح يف براجمهم لرتبية النبامات. ودّدد قطاع البـذور علـى أنـه مـن ا تمـ  بصـورة       

مقاسم املنافع النقدية. ويتأمى جعء  ـبري مـن املـواد ا سـنة الـيت جيـري        رئيسية احلصوا على املواد ا سنة وموليد

دت جمموعة العم  أن متوفزر معلومات أ ثر فعاليـة  امن املرا ع الدولية  وأر إط قها يف إطار االمفاقات املوّحدة لنق  املواد

برأن مواردها الوراثية النبامية لألغذية والعراعة قيد التطوير واملتاحة للمستخدما  مبـا يف ذلـك حتليـ  مـوجع منـواع      

 مـوارد وراثيـة نباميـة لألغذيـة     عـن مـوفري   اإلقليمي على أن يضم معلومـات  النظام املتعدد امطراف وموزيعهم مستخدمي

  10والعراعة قيد التطوير إىل املستخدما.

 

يف املعاهـدة علـى أن قيمـة النظـام املتعـدد امطـراف        أصـةا  املصـلةة  مرّبو النبامـات وغريهـم مـن     وقد دّدد -19

اليت يتوفزر احلصـوا امليّسـر عليهـا مبعلومـات      الوراثيةاملادة واستخدامه سوف يعيدان على حنو ملةوظ يف حاا مرافقت 

بالذات. ومصبح هذه املعلومات متاحة عرب نظام املعلومات العاملي لـدى املعاهـدة    الوراثيةاملادة ذات قيمة مضافة عن هذه 

اجلغرافيـة  يف ذلك البيانات اجلعيئية وبيانات اجلينوم  والبيانـات     مباالبيانات النمطية واملظهرية النمطيةيف جماالت 

واملكانية والبيئية. وإضـافة  إىل مععيـع مبـادا املـواد ثـّد ذامهـا  أولـي االهتمـام إىل ضـرورة الـربط بـا النظـام العـاملي              

ومتاحـة علـى نطـاق واسـع بالنسـبة إىل      للمعلومات والنظام املتعدد امطراف لتوفري أدوات أ ثر فعالية وسهلة االستخدام 

وحتليلها ومفسريها. ومتناوا املعاهدة هذه احلاجـات مـن  ـ ا مرـار تها يف مبـادرات       دمج البيانات  والبةث عنها 

 DivSeekملموسة  وموجهة من ا تمع ا لي وحمددة ا االت من أج  وضع نظام املعلومات العاملي  مـن قبيـ    

بيئيـة واجلغرافيـة واملكانيـة     لربنامج مععيع القدرات يف جمـاالت البيانـات ال   Capfitogen اا اجلينومات  ومبادرة 

 والبنية التةتية للمعلومات يف النظام املتعدد امطراف بالنسبة إىل نق  املواد وعمليات االمفاق املوحد لنق  املواد.

 

مـع  جي  اموامنـاوا التـدبري    ولـدى   اجلهاز الرئاسي الذي سينظر من قب  ذي الصلة القرار مرروعفإن لذا   -21

با عليهـا. بالفعـ   سـوف يـتم منفيـذ العديـد مـن        يـ والتوصيات السابقة الصادرة عن اجلهاز الرئاسـي و با القرارات 

أن معتـرب جمموعـة العمـ  أنـه مـن         ميكـن وبالتـالي ر يف سياق مدابري أ رى. اإلجراءات الفردية الضرورية لعيادة التوفز

مكون قـد أنهـت عملـها علـى       اجلهاز الرئاسي ب الذي سينظر من ق الصلة ذي القرار مرروع  ا نق  هذا اجلعء إىل 

    هذا التدبري يف الوقت احلاضر.

                                                           
أنواع مستخدمي النظام املتعدد امطراف  وموزيعهم اإلقليمي  مبـا يف ذلـك املـوارد الوراثيـة والنباميـة        IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.9الوثيقة   10

  لدولية للتنوع البيولوجي أحاطت اممانة علما  بنّيتها مقديم ورقتها البةثية ما أن املنظمة الألغذية والعراعة قيد التطوير. 

IT/OWG-EFMLS/Research Paper 9       ث ثون عاما  من التبادالت الدولية للموارد الوراثية النبامية بتيسري من بنـوك اجلينـات التابعـة للجماعـة

علـق بعمليـات نقـ  اجلماعـة االسترـارية      متت يف جمموعة العم . ومتضمن الورقة معلومـات  يف جماا املعلوما االسترارية: دراسة حالة برأن التكاف 

 للموارد الوراثية النبامية لألغذية والعراعة قيد التطوير.
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 : تعزيز آليا  تقاس  املنافف غري النقديةالثانيالتدبري 

 بناء القدرا ، ونقل التكنولوجيا وتبادل املعلوما  على غرار

 

املعاهدة على أن مقاسم املنافع غري النقدية يتسم بأهمية  برية  وقد أ عّدت بعض الدراسات يف مراح   منّص -21

دار اجلهاز الرئاسي مرارا  إىل احلاجة إىل حتسا مقاسم املنافع غري النقدية ا  يفية مععيع هذه املنافع. وقد أخمتلفة حو

التكنولوجيا ومبادا املعلومات. وق ّدمت دراسة فنية  يدعمها عدد  من   ا مبادرات مرمي إىل دعم بناء القدرات  ونق 

 11من التقارير الفنية  إىل جمموعة العم    ا اجتماعها ام ري.

 

 ذلك  ناقرت جمموعة العم  جمموعة من اإلجراءات لتةسا مقاسم املنافع غري النقدية  ووافقت عليها  -22

مرروع القرار ذي وقد أ درجت مجيع هذه اإلجراءات يف نّص  12.ها الثانيمقرير اجتماعمن  16وسّجلتها يف الفقرة 

 ثّد ذامه  ويف مدابري أ رى. الثاني  حتت التدبري الصلة الذي سينظر من قب  اجلهاز الرئاسي

 

 القرار ذيمرروع   قد معترب جمموعة العم  أنه من   ا نق  هذا اجلعء إىل امواو ما بالنسبة إىل التدبري  -22

 أنها أنهت عملها يف الوقت احلاضر على هذا التدبري  وبالتالي سوف  الصلة الذي سينظر من قب  اجلهاز الرئاسي

 .قبلةمجع حعمة التدابري يف فرتة السنتا امل لدىيتسم بأهمية ثانوية 

 

 ملستخدمي املوارد الوراثية النباتية شرتاكا إنشاء نظام: الثالثالتدبري 

 املعاهدة يف إطارلألغذية والزراعة 

 

قد يركز  الطريقة ام ثر فعاليـة لعيـادة الـد   يف صـندوق مقاسـم املنـافع         الدرتاكمرّسخت اآلراء بأن نظام ا -24

بطرق مكون جذابة لقطاع البذور  إذا  ان هذا النظام سوف يفضي إىل  فض مكاليف املعام ت أيضا   ويوفزر قـدرا  أ ـرب   

وجـرى  الـيت مغطيهـا املعاهـدة.    (  ويوّسع نطاق ا اصي  برومو وا ناغويامن اليقا القانوني )خباصة يف جماا منفيذ 

  ا فرتة السنتا السـابقة  وأ بلـغ     اللجنة املخصصة املعنية باسرتاميجية التموي نقاش مفصيلي حوا هذا املوضوع يف 

   13اجلهاز الرئاسي برأنه.

                                                           
مععيـع آليـات بنـاء القـدرات ونقـ  التكنولوجيـا ومبـادا         يـة ف: حتليـ  حـوا  ي  2رقـم    الدراسة املـوجعة  IT/OWG-EFMLS-2/14/5الوثيقة   11

  املعلومات. 
مقرير االجتمـاع الثـاني  موعـة العمـ  املخصصـة املفتوحـة العضـوية لتععيـع سـري عمـ  النظـام              IT/OWG-EFMLS-2/14/Report الوثيقة  12

 .امطراف املتعدد
معلومات أساسية عـن العمـ  الـذي قامـت بـه اللجنـة املخصصـة املعنيـة باسـرتاميجية التمويـ  وزيـادة              IT/OWG-EFMLS-1/14/3الوثيقة   13

  اليت نظرت فيها جمموعة العم  يف اجتماعها اموا  وفزرت حتلي   عميقا  للهيكلية والوظيفة اليت ميكن أن يتمتـع بهمـا   96-84الفقرات مطويرها  

 منوذج اال تتا .
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 11املتصلة بآليات مقاسم املنافع الواردة يف املـواد   ع وة  على ذلك  استندت صكوك دولية أ رى على امحكام -22

من املعاهدة  وطّورمها على حنو أ رب. فاإلطار الـذي وضـعته منظمـة الصـةة العامليـة بصـورة  اصـة ل سـتعداد          12إىل 

برـك   اا  يستند مبادرة على املعاهدة وجيمـع  فّع درتاكملواجهة حاالت التفري الوبائي ملرض امنفلونعا يتضمن نظام ا

 14معاقدي مماث  ل مفاق املوحد لنق  املوّحد. درتاك وصكناجح با نهج اال

 

مع الرت يع بصورة  اصـة   همممقرتحا  يف اجتماعها الثاني  إىل مقديم أصةا  املصلةةودعت جمموعة العم   -26

ومّتسم هذه الوثائق  16الواردة لتوفري املعلومات  وق ّدمت إىل جمموعة العم . ومّت جتميع املقرتحات 15.درتاكعلى نظم اال

بأهمية  اصة إذ وللمرة اموىل  اقرتمل ممثلو امعضاء يف جمموعة العم   وقطاع البذور وأصةا  دأن آ رين علـى حنـو   

 . درتاكمبادر عناصر ملموسة لوضع نظام ا

 

ملختلفة يف مراح  خمتلفـة مـن عمليـة التطـوير  وخباصـة علـى املسـتوى        لذا  يتوفزر اليوم عدد من اخليارات ا -27

. إمنا مبقى ا ت فات يف اآلراء حوا  يفية إعطـاء أي  قادمةاملفاهيمي  ميكن العم  عليها بصورة أ رب يف فرتة السنتا ال

ت الدفع )وخباصة املـادما  على أفض  وجه. وهذا يرم   يفية موضيح ع قة هذا اممر خبيارا قانوني أثر درتاكنظام ا

ذا موّجب اإلبقاء على هذه املواد(. وهذه مسـائ  ينبغـي حلزهـا    ّحد لنق  املواد  والتساؤا عّما إمن االمفاق املو 8-6و 6-7

قب  التمكن من حتديد صورة أ ثر مشولية عن الد   الذي من ا تم  أن يتأمى عن احلعمة النهائية للتدابري  يف إطار 

وقد دّدد مناصـرو هـذه التـدابري علـى احلاجـة إىل اسـتعراض       قد يقررها اجلهاز الرئاسي يف نهاية املطاف.  جمموعة أي

التعامـات   فضـي إىل مستويات الدفع يف احلعمة ام رية للتدابري با  يارات الـدفع واملنتجـات املختلفـة الـيت سـوف م     

يكـون أدنـى بصـورة     دـرتاك فع الفردية يف إطار نظام ابالدفع. ومفرتض معظم االقرتاحات وجود مستوى من التعامات الد

ا عن هذه التـدابري دـّددوا   اد. وجتدر اإلدارة إىل أن املدافععامة من املستوى الذي يلةظه حاليا  االمفاق املوّحد لنق  املو

ر حسـب رأيهـم مـن    على أن جمموع اممواا الضرورية لتةقيق الغاية احلالية يف صندوق مقاسم املنافع  ال ميكن أن يتوفز

 مهما  ان فعاال . درتاك  ا نظام ا

 

وقد مناولت الدراسات الفنية اليت أ جريت   ا فرتة السنتا برك  مفّصـ  العوامـ  املر بـة الـيت مـد   يف       -28

ولفتت االنتباه أيضـا  إىل أن العامـ  الرئيسـي الـذي سـوف يـؤثر علـى        إطار الربط با خمتلف  يارات الدفع املختلفة. 

الد   الفعلي املتأمي من نظام ا تتا  سيكون استعداد القطاع التجاري الستخدامه. وبالتالي  ميكن فقـط لقطـاع البـذور    

  مبا يف ذلك يف ما يتص  بتدابري أ رى لتععيع النظام املتعـدد  الدرتاكأن يوفزر مقديرات واقعية للد   املتأمي من نظام ا

    ت على منهجية معّينة  من قبي  إجراء مسح للمستخدما.امطراف  وجيب أن مرمكع هذه التقديرا

                                                           
ملواجهـــة حـــاالت التفرـــي الوبـــائي ملـــرض امنفلـــونعا: موزيـــع مســـاهمات الرـــرا ة بـــا الرـــر ات علـــى املوقـــع:     إطـــار االســـتعداد  14

http://www.who.int/influenza/pip/PC_Distribution_22Nov2012u.pdf?ua=1 
 .14  الفقرة IT/OWG-EFMLS-2/14/Report الوثيقة  15
 .وجهات أ رىأعضاء جمموعة العم   املقدمة مند  ت غريها من املجتميع العناصر النصية و  IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3الوثيقة   16

http://www.who.int/influenza/pip/PC_Distribution_22Nov2012u.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/PC_Distribution_22Nov2012u.pdf?ua=1
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مكانية إقامة امفاقات با ممثلـي القطـاع اخلـاص    إجراء حتلي  موجع إلطلبت أيضا  جمموعة العم  من اممانة  -29

 اكادـرت  إنرـاء نظـام  واجلهاز الرئاسي أو منظمة امغذيـة والعراعـة. ويـرد هـذا التةليـ  يف وثيقـة املعلومـات بعنـوان "        

 17(: معلومات أساسية.2ملستخدمي املوارد الوراثية النبامية لألغذية والعراعة يف إطار املعاهدة )التدبري 

 

 دـرتاك مقييم وحتديد عناصر اإلطار اليت حتتاج إىل معيد من التطوير يف أي نظـام ا قد مرغب جمموعة العم  يف  -21

إضافة  إىل أي مسائ  جيب معاجلتها  من أج  مسـوية اخل فـات يف    امللحقمن املعمع إنراؤه  وإدراج هذه العناصر يف 

 اخليارات املقدمة حاليا . ومتضمن عناصر اإلطار:
 

 يف النظام؛ياإلجراءات اليت يتبعها املستخدمون للتسّج   

 صوا على حدة أو يرم  عدة حماصي ؛ان قائما  على أساس    حممث    إذا   درتاكنطاق اال 

 ما إذا وجب أن موجد حدود على عـدد العينـات املتاحـة     وا على املوارد حمدودا  أو مث  إذا  ان احلص ما

 يف السنة الواحدة؛

 احلقوق واملوجبات يف حاا نق  املواد إىل )أ( مررت ا آ رين  و) ( غري املررت ا؛ 

 ويق بعض املنتجات؛منطلق املدفوعات الذي قد يلةظ مث   مدفوعات سنوية  أو الدفع مقاب  مس 

  وفقا  لنوع احلماية املؤ دة )مث  الرباءات  ومحاية أصناف النبامات   متييع ممكن ملعدالت الدفع  و اصة

 ؛(وما إىل ذلك.واحلماية التكنولوجية  

 حتديد معدالت دفع خمتلفة  اصي  خمتلفة؛ إمكانية 

 ث   إىل رقـم  ن املسـتخدما  باالسـتناد مـ   إمكانية وضع جمموعات خمتلفة من االلتعامات لفئات خمتلفة م

 نظمات ال مبغي الربح؛مبيعات الرر ة أو مل

 فرتة الص حية  واإلجراءات الضرورية لتجديد العقد وفسخه؛ وااللتعامات االنتقالية املتبقية؛ 

 .اإلجراءات اخلاصة ث  النعاعات  وخباصة دور الطرف الثالث املستفيد 

 

يف اقرتاحامهم معدي ت على نّص االمفاق املوحد احلالي لنقـ  املـواد  والـذي     املصلةةأصةا   ذلك  يقرتمل  -21

رب قطاع البذور أنها متتث  للممارسة التجارية العادية. ومبا أن هـذه املسـائ  هـي مسـائ      عَتيتناوا عددا  من العناصر ال َي

 طار التدبري الرابع.هذا التدبري  إمنا يف إ عامة  ال ُيقرتمل أن جتري مناقرتها يف إطار

 

ويف هذا السياق  جتدر اإلدارة إىل أن خمتلف التعامات الدفع اليت ميكن االحتفاظ بها يف االمفاق املوحد لنقـ    -22

املواد قد مرتك مبعات على حاجة املستخدما إىل متبع ومقارنة املواد الواردة من النظام املتعدد امطراف يف  امـ  بـرامج   

 هذا اممر اهتماما   اصا  إذا  ان ا دف مقليص العبء. الرتبية. ويستةق
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 إنراء نظاممع ام ذ يف احلسبان االعتبارات الواردة يف وثيقة املعلومات بعنوان "  ثم قد مرغب جمموعة العم  -22

 18معلومـات أساسـية  ادرتاك ملستخدمي املوارد الوراثية النبامية لألغذية والعراعـة يف إطـار املعاهـدة )التـدبري الثالـث(:      

وطرائق ميكن للجهاز الرئاسي أن يوّسع من    ا نطاق امحكـام املتصـلة باحلصـوا علـى املـوارد ومقاسـم منافعهـا يف        

 يف مناقرة طرق لتنفيذ نظام االدرتاك  ومنها:  19املعاهدة الدولية: حتلي  مكتب الرؤون القانونية
 

  ــادة ــاق املوحــد ل  11-6دور امل ــواد  يف املنقةــة يف االمف ــ  امل ــواردة يف  إنرــاء نظــامنق ــواد ال  ادــرتاك للم

 فقط  يف حاا مل يتم موسيع نطاق مغطية ا اصي ؛ 1امللةق 

  ال سـيما    مكميلياملنقةة يف إطار أوسع  يتّم إنراؤه مبوجب برومو وا أو امفاق  11-6 يفية إدراج املادة

  ضمن اإلطار الدولي ام ـرب للةصـوا   تخدمامن أج   لق يقا متناسق قانوني عام ويقا قانوني للمس

 وارد الوراثية ومقاسم منافعها؛على امل

 .إمكانية أن يتضمن منوذج ادرتاك معّين امفاقات با أجهعة صناعية متث  املررت ا واجلهاز الرئاسي 

 

 فيها على حنو أ رب.   إضافة  إىل أي صياغات نصية ممكنة  للنظرامللحقينبغي مسجي  نتائج هذه املناقرات يف  -24

 

 التحسينا  األلرى يف االتفا  املوحد لنقل املوادالرابف:  التدبري

 لزيادة املدفوعا  املرتكزة على املستخدمني وتسهيل استخدامه

 

حّدد قطاع البذور عددا  من العناصر يف االمفاق املوّحد احلالي لنق  املواد اليت يعترب أنها ال متفـق مـع املمارسـة     -22

تجارية العادية  وبالتالي معيق استخدامه. غري أن بعض هذه العناصر هي عناصر هيكلية يف النظام املتعـدد امطـراف    ال

ومطلزبت العم  به يف دكله احلالي  من قبي  منطلق التعامات الدفع من أج  أي إدراج ملواد من االمفاق املوّحد  والتـعام  

مع أي مواد منبثقة عن مواد مّت احلصوا عليها يف إطـار االمفـاق املوحـد. وأّمـا     نق  االمفاق املوحد إىل مستخدما آ رين 

العناصر ام رى اليت جرى حتديدها  فتتضمن ما يعتربه املرّبون استةالة  جتارية يف مترير االمفاق املوحد لنق  املواد إىل 

 على التسويق التجاري.در ات إ ثار البذور  مع التعام مسديد املدفوعات إىل املعاهدة املرتمبة 

 

 حتسـا وقد جرت حماولة اإلدارة إىل خمتلف العقبات   ما حّددها قطاع البذور  يف وثيقة املعلومات بعنوان " -26

)التـدبري الرابـع(: معلومـات     االمفاق املوحد لنق  املواد لعيادة املدفوعات املرمكعة على املسـتخدما ومسـهي  اسـتخدامه   

وجمموعـة العمـ     21" بالتفصي  مسألة بنـود االنقضـاء.   يارات لبد االنقضاءومعاجل وثيقة املعلومات بعنوان " 20.أساسية

 مدعوة إىل استعراض العقبات ا دّدة  مع اإلدارة إىل ا ـاالت الـيت مّت التوصـ  فيهـا إىل امفـاق  وا ـاالت الـيت       

التدابري  وسري عم  النظام املتعدد امطـراف بصـورة عامـة.     مةحعما زالت قيد النقاش  إضافة  إىل التبعات على مصميم 
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وأن  وجيب أن يتّم النظر   ا االجتماع يف التنقيةات املقرتحـة لألحكـام ذات الصـلة يف االمفـاق املوحـد لنقـ  املـواد        

   للنظر فيها على حنو أ رب.امللحقُمسّج  يف 

 

ية امصاا نظام االدرتاك بعناصر أ ـرى يف املعاهـدة  مبـا    وجيب أن مناقش جمموعة العم  على حنو أ رب  يف -27

حاليا  على احلصوا على املوارد على أساس    عّينة على  8-6و 7-6يف ذلك االمفاق املوحد لنق  املواد. ومنّص املادمان 

حـوا ضـرورة مغيريهـا أو إمكانيـة حـذفها  وحـوا مـا جيـب أن          موافـق يف اآلراء مل يتم التوص  بعد إىل  غري أنهحدة. 

متضمنه هذه امحكام  يف حاا وجب إجياد حّ  ملرا   م يف املـواد ضـمن إطـار االمفاقـات املوحـدة لنقـ  املـواد وعـدم         

 :ما يلي هذه املسائ  الفنيةومتضمن مسديد االلتعامات الطوعية. 
 

 22 يارا   ومي منتجات؛ أن مظ  املدفوعات الطوعية  ان يتعا على ما إذا 

      11-6إن ُنفزـذ أو مل ُينفذـذ مبوجـب املـادة       الع قة املمكنة با معـدالت الـدفع يف إطـار نظـام ادـرتاك  

 ؛8-7/6-6واملادما 

 التمييع املمكن با مستويات الدفع من   ا عوام  مث  ا صوا أو فئة املستخدما؛ 

 إنهاء االلتعامات التعاقدية؛ 

   عدد من التةـديثات   ال زاا هناكمغيريات أ رى لتةسا الوضومل وسهولة االستخدام: ويف هذا السياق

مسويتها يف الوقـت ذامـه  مـع ضـمان      سيكون من احلكمةالعالقة ل مفاق املوحد احلالي لنق  املواد واليت 

ونية  املة ل مفـاق املوحـد لنقـ     وينبغي إجراء قراءة قان 23االمساق املنطقي والقانوني مع التدابري املعتمدة.

املواد  مبا يف ذلك التغيريات املقرتحة لتةسا سهولة استخدامه  قب  عرض النص الكام  على اجلهـاز  

 الرئاسي يف دورمه السابعة.

 

" ارطـة" ممكنـة إىل اجلهـاز     وقد مرغب جمموعة العم  يف مناقرة    عنصر من هذه العناصر  بهدف مقـديم  -28

حوا  يفية معاجلة املسائ  اليت ما زاا ينبغي حلزها.  ما أن اإلدارة إىل التربير املنطقي للتةسـينات   امللحق الرئاسي يف

  سواء. حٍد  على املتو ىالقرار والعم  اإلضايف  مفيدة ملعاجلةاملقرتحة  واملقرتحات املختلفة لتنفيذها  قد مركز  طريقة 

                                                           
عمليـة اسـتعراض ملـرة     مـنص علـى  ادة املعاهدة اليت ختضع مل إلعاميةالية احلطوعية الدفوعات امل جع يف هذا السياق  أن إمكانية اجلدير بالذ ر   22

اجلهـاز   نظـر فيـه مـن قبـ     لالصـلة ل  ذي القـرار  مرـروع واحدة  و ذا السبب سيكون من الضروري مأجي  هذا االستعراض   ما ل ةظ هـذا اممـر يف   

 ملوّحد لنق  املواد.استعراضات ومقييمات يف إطار النظام املتعدد امطراف  ومنفيذ ومرغي  االمفاق ا  IT/GB-5/13/06نظر الوثيقة ا. الرئاسي
اللجنـة الفنيـة   متت مناقرة حتديث االمفاق املوحد لنق  املواد مو يا  لوضوحه وسهولة استخدامه وامساقه القانوني يف عدة مناسـبات مـن جانـب      23

حتـديث االمفـاق     IT/AC-SMTA-MLS 2/10/4)مثـ  الوثيقـة    االسترارية املخصصة املعنية باالمفاق املوحد لنق  املواد والنظـام املتعـدد امطـراف   

(  غري أن عدة مسائ  ما زالت غري مكتملة. فامحكام املتصلة مث   بإب غ املستخدما مل مدرج بعد يف نص االمفاق املوحد  إمنا مـرد  املوحد لنق  املواد

  املعلومات اليت ستقدمها أطراف االمفاق املوحد لنق  املواد إىل اجلهاز الرئاسي  2119/2من قرار اجلهاز الرئاسي رقم  الثالث قائمة برأنها يف اجلعء

 حها جمموعة العم .ي مغيريات مقرتأوقد يلعم أيضا  ضمان امساقها مع 
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 تقاس  املنافف صندو يف  اإليرادا  لزيادةلرى األطر  الالتدبري اخلامس: 

 بصورة مستدامة وميكن توقعها يف األجل الطويل

 

مقاسم املنافع أن يتلقى د    من عدد من املصادر املختلفة  إضافة  إىل املـدفوعات واملسـاهمات    صندوقمن دأن  -29

اجلهـاز الرئاسـي. وقـد دـّدد اجلهـاز       على املستخدما  لدعم مراريع وفقا  لألهداف واإلجـراءات الـيت قّررهـا    املرمكعة

 قابليـة للتوقـع. ورحـّب يف اجتماعـه الثالـث     و اسـتدامة  على أساس أ ثـر   اإليرادات هالرئاسي على احلاجة إىل وضع هذ

بوصفها قاعدة لتنفيذه  وموقـع حتقيـق غايـة بعـد نـس سـنوات       مقاسم املنافع   صندوقباخلطة االسرتاميجية لتطبيق 

  من مصـادر متنوعـة  مـع موزيـع مقـّدر  ـذه الغايـة بـا         2119بدءا  من يوليو/متوز  مليون دوالر أمريكي 116 هاقدر

  يف املائـة؛ البلـدان ام ــرى   81-72املمكنـة علـى النةـو التـالي: امطـراف املتعاقـدة         اإليـرادات خمتلـف مسـارات   

ومـع اإلقـرار    24يف املائة. 2-1  يف املائة؛ امفراد 11-7  يف املائة؛ املؤسسات 11-7  يف املائة؛ القطاع اخلاص 1 -1

على  ةاملرمكع اإليرادات همن االمفاقات املوحدة لنق  املواد قد يكون بطيئا   مل ُمسند غاية فرعية  ذ اإليراداتبأن موليد 

ى املستخدما لتوفري عل ةاملرمكع اإليراداتاملستخدما  إمنا  لزف اآلن جمموعة العم  هذه بوضع مدابري من أج  زيادة 

 مقاسم املنافع. لصندوقامل ئم واملستدام  اإليراداتجعء من دفق 

 

يف املائة بفضـ  مسـاهمات    18.29يف املائة من هذه الغاية ) 21.42  حتققت نسبة 2114وحتى فرباير/دباط  -41

املائة من مساهمات غـري مقـّررة قـدمها الصـندوق الـدولي للتنميـة العراعيـة         يف 1.86طوعية واردة من أطراف متعاقدة  و

مليـون دوالر أمريكـي. وقـد انتهـت فـرتة اخلمـس        22.7بلغ إمجالي قدره مبواملبادرة النروجيية القائمة على امراضي( 

مه التالية يف إمكانية حتديـد    وينبغي للجهاز الرئاسي أن ينظر يف دور2114سنوات ا ددة للغاية اموىل يف نهاية عام 

 .اإليراداتغاية جديدة وغايات فرعية حسب مصدر 

 

وبفض  اممواا اليت أصبةت متاحة  متزت املوافقة بصورة ناجةة على حافظة مراريع  مع زيـادة مسـتويات    -41

 التموي   يف ث ث دورات للمرروع.

 

فـرتة السـنتا  مـن غـري املـرجح أن يعتمـد اجلهـاز         على الرغم من التقدم الذي أحرزمه جمموعة العم    ا -42

علـى املسـتخدما ميكـن أن مـوفزر مسـار دفـق  ـبري  يف امجـ  القصـري إىل           مرمكـعة الرئاسي يف دورمه السادسة مـدابري  

دات اإليـرا املتوسط  ومل ُمةّدد بعد مصادر أ رى للد   القاب  للتوقع واملستدام )طوعي أو إلعامـي(. فـاممواا املتـوفرة و   

اخلطـة االسـرتاميجية للفـرتة    املتوقعة ال م ئم الدورة الرابعة من صندوق مقاسم املنـافع. ويف الوقـت ذامـه  انتهـت مـدة      

  ومل ُمنرأ بعد أي عملية لتةديثها. وبالتالي  من الضروري وضع مدابري مؤقتـة ليـتمكن صـندوق مقاسـم     2119-2114

مـن   حعمـة إىل حا ينظر اجلهاز الرئاسي يف إمكانيـة اعتمـاد    2112/2117املنافع من مواصلة عمليامه يف فرتة السنتا 

 التدابري يف دورمه السابعة  وهي مرك  موضوع البند الرابع من مسودة جدوا امعماا املؤقت.
 

                                                           
معلومـات أساسـية عـن العمـ  الـذي أجرمـه اللجنـة االسترـارية املخصصـة حـوا             IT/OWG-EFMLS-1/14/3الوثيقة من  21-11الفقرات   24

 .اسرتاميجية التموي  ومطويره على حنو أ رب
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لصندوق مقاسـم املنـافع بصـورة مسـتدامة وميكـن موقعهـا يف امجـ          اإليراداتويف إطار اجلهود املبذولة لتوفري  -42

املختلفـة   اإليـرادات وي   ُملةظ مدابري قائمة على املستخدما ومدرجة يف االمفاق املوحد لنق  املواد  أحـد مسـارات   الط

ة  حيث عّبرت ا موعـات اإلقليميـة عـن آرائهـا     الثاني  مناقرة أولّي افةسب. وأجرت جمموعة العم   يف اجتماعه

قاسم املنافع يف املستقب . واعتربت أيضا  أنه من ا ام  لـدى مطـوير   يف صندوق م ةاملتوقع ةالسنوي اإليراداتبرأن متوسط 

التدابري الرامية إىل زيادة املدفوعات القائمة على املستخدما يف االمفاق املوحد لنق  املواد  وغريها مـن مسـاهمات    حعمة

املستخدما الطوعية يف صندوق مقاسم املنـافع  مكـوين فهـم مرـرتك للـوزن النسـف للمـدفوعات اإللعاميـة واملسـاهمات          

مات املقدمة من مصادر أ رى  و اصـة مـن امطـراف املتعاقـدة  مـن      الطوعية من جانب قطاع البذور من جهة  واملساه

جهة أ رى. وينبغي أيضا  مرجيع ومتكا املساهمات الطوعية من القطاع اخلاص. وامفقت جمموعة العم  علـى إجـراء   

 25معيد من املناقرات حوا هذه املسائ  يف اجتماعها احلالي.

 

حـوا   موافـق يف اآلراء امها حوا هذا البند عرب حماولـة التوصـ  إىل   لذا  ميكن أن مبادر جمموعة العم  مناقر -44

  باالسـتناد إىل التـدابري   2122-2118 صندوق مقاسم املنافع  لفرتة اخلمس سـنوات ل ةاملتوقع ةالسنوي اإليراداتمتوسط 

 . وقد مأ ذ يف االعتبار عددا  من املعايري متضمن ما يلي:2117-2116املؤقتة للفرتة 
 

مليـون   22أو  دوالر أمريكـي  116ميكن مكرار الغاية الواردة يف اخلطة االسرتاميجية  واليت هـي بقـدر    (1)

 .االمسي . وقد يتناسب ذلك مع نهج النمو الصفري2122-2118كي سنويا     ا الفرتة يدوالر أمر

يف هذه الفرتة اليت مرهد مضـخما  منخفضـا      . وحتى2119التضخم منذ عام  لتمكاميكن زيادة الغاية  (2)

 االمسـي  يف املائـة سـنويا   ممزـا قـد يرفـع النمـو الصـفري        2مث   بـأ ثر مـن    مؤدر سعر املستهلكارمفع 

 مليون دوالر أمريكي سنويا .  26إىل 

 ميكن حتديد غاية أ رى علـى أسـاس امهـداف واحلاجـات باالسـتناد إىل منفيـذ امولويـات ا ـددة         (2)

علـى    فورا  أو أو عملية يوصى بها للقيام بذلكسرتاميجية التموي (  ال 1صندوق مقاسم املنافع )امللةق ل

 .املدى الطوي 

الغايــات يف هـذا الســياق  وبنــاًء علــى طلــب جمموعــة العمــ   ســوف ُمتــامل وثيقــة املعلومــات بعنــوان   (4)

لتنـوع ا اصـي  واسـرتاميجيامهما املتعلقـة     واملساهمات يف صندوق مقاسم املنـافع ويف الصـندوق العـاملي    

  موعة العم . 26 بتعبئة املوارد

 

 اصـة مـن     وتـأمى مـن فئـات خمتلفـة مـن املسـاهما      م قـد  يتالـ  اإليـرادات وميكنها بعد ذلك أن مستعرض  -42

للتوصـ  إىل فهـم مرـرتك حـوا الـوزن النسـف لكـّ  منهـا           مستخدمي االمفاق املوحد لنق  املواد ومن أطراف متعاقـدة 

 اإليـرادات التدابري لتععيع  حعمةوحتديد غايات فرعية لك  منها  على أن يتم استعراضها بصورة منتظمة  حاملا موضع 

اموىل مل منظـر حتـى يف اجلـعء املتوقـع مـن       اخلطـة االسـرتاميجية  وُمكتسب  ـربة علـى صـعيد منفيـذها. ويف حـا أن      

 املرمكـعة  اإليـرادات   يف سياق واليتها لعيـادة    بصفة  اصةعلى املستخدما  ميكن  موعة العم  املرمكعة إليراداتا

                                                           
 .IT/OWG-EFMLS-2/14/Reportالوثيقة  من 8الفقرة   25
 .IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.8الوثيقة   26
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علـى   اإليـرادات املمرمكـعة  على املستخدما "بصورة مستدامة وميكن موقعها يف امج  الطويـ "  أن مقـيم غايـة  فرعيـة     

  مبا يف ذلك موسيع نطـاق ا اصـي  الـيت    اإليرادات هقد مؤثر على هذ املستخدما  وأن حتّدد العوام  والتدابري اليت

 مغطيها املعاهدة.

 

اخلطـة  حتـديث   إىل اممانـة  سـيطلب من قبـ  اجلهـاز الرئاسـي     الذي سينظر ما أن مرروع القرار ذي الصلة  -46

  مع ام ذ يف االعتبار 2117عام  يف   لينظر فيها اجلهاز الرئاسي يف دورمه السابعة2122-2118للفرتة  االسرتاميجية

 التدابري اإلمجالية. حلعمةنتيجة مناقرات جمموعة العم    ا فرتة السنتا القادمة  إذ مرك  منطقيا  عنصرا  داعما  

 

القابلـة للتوقـع    اإليـرادات ( مسارات 1: )اإليراداتوقد حّددت جمموعة العم  حتى اآلن نوعا من مسارات  -47

على أساس غري مقرر وطوعي  بهدف حتقيـق الغايـة اإلمجاليـة. وقـد      املتخصصة( املساهمات اإلضافية 2واملستدامة  و)

القابلـة للتوقـع    اإليـرادات بالنسبة إىل جمموعة العم  أن موصـي بإسـناد أوزان نسـبية ملسـارات      السابق موانهيكون من 

. بيـد أن جمموعـة العمـ  يف    اإليرادات هلتوليد هذ ملختلف فئات املساهما  يف حا ما زالت موضع التدابري واملخصصة

 وميكن موقعها. خمصصةناقرة التوقعات املتصلة بالغايات الفرعية النسبية ملساهمات مبموقع يسمح  ا 

 

دا   جمموعة العم  حوا ما إذا  ان جعء من املساهمات الواردة من امطراف املتعاقدة  ما زالت اآلراء متباينة -48

قاب   للتوقع ومستداما   و يف ميكن أن يكـون قـاب   للتوقـع ومسـتداما . ومّت االمفـاق يف اجتماعهـا الثـاني علـى ضـرورة          

رأى بعـض  ويف حـا   التـدابري.  حعمـة مـن   مواصلة استكراف ُنهج إقليمية لعيادة إيرادات صندوق مقاسم املنـافع  جـعء  

أن هذه املساهمات ينبغي أن مظ  طوعية  فقد ددد آ رون على أهمية جعلها إلعاميـة مـن أجـ      جمموعة العم  أعضاء

ويف هـذا السـياق  قـد مرغـب جمموعـة العمـ  يف مناقرـة املسـائ           27حتسا قابلية التنبؤ بهذه اإليرادات واسـتدامتها. 

 التالية:
 

مدبري ثيث يصبح جعء من املساهمات الطوعية املقدمة من امطراف املتعاقدة أ ثر قابلية  اعتمادانية إمك (1)

 للتنبؤ واستدامة   حتى ولو لفرتة حمددة من العمن  ويبقى قيد االستعراض  مع مسارات د   أ رى؛

 اليت ميكن أن يولزدها مدبري مماث  يف السنوات اخلمس القادمة؛ اإليراداتاملستويات املتوقعة من  (2)

  يفية العم  بهذا التدبري  مبا يف ذلك مث   من   ا جدوا إداري طوعي. (2)

  

                                                           
 .IT/OWG-EFMLS-2/14/Reportالوثيقة من  12الفقرة   27
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من امطـراف املتعاقـدة يف    العاديةمرارا    ا املراورة على أهمية مععيع املساهمات  أصةا  املصلةةوقد دّدد  -49

  مـن  ـ ا إجـراء عـدد مـن      موافـق يف اآلراء وقد مكون احللوا سهلة التنفيذ عند التوصـ  إىل   28فع.صندوق مقاسم املنا

التغيريات الطفيفة يف اللوائح املالية للجهاز الرئاسي ويف اسرتاميجية التمويـ . وميكـن إظهـار نتـائج مـداوالت جمموعـة       

 .امللحقالعم  حوا هذا البند يف 

 

 حكام اخلاصة با صول على املوارداألتوسيف نطا  التدبري السادس: 

 يف املعاهدة وتقاس  منافعها

 

دّددت جمموعة العم  يف اجتماعها اموا على ضرورة البةث يف اجتماعامها ال حقة يف إمكانية موسيع نطـاق   -21

 29التـدابري.  متسـقة مـن   حعمـة أحكام املعاهدة الدولية اخلاصة باحلصوا على املوارد ومقاسم منافعها  ضمن سياق وضع 

وبالتالي  أجرت جمموعة العم  مناقرات أّولية  ـ ا اجتماعهـا الثـاني حـوا إمكانيـة موسـيع نطـاق النظـام املتعـدد          

امطراف  والطرق اليت ميكن استخدامها للقيام بذلك  مبا يف ذلك مراجعة املعاهدة  أو من  ـ ا اعتمـاد برومو ـوا أو    

  30امغذية والعراعة.    ما يلةظه دستور منظمةمكميليامفاق 

 

قيـد النقـاش يف    مكنـة املتغـيريات  المـن   ةاملتوقعـ  اإليـرادات  الذي قـّدر ائج التةلي  االقتصادي باالستناد إىل نت -21

وحتلي  اخليارات القانونية والسياسـية   31  واليت مّت موفريها  موعة العم  يف اجتماعها الثانيالنظام املتعدد امطراف

 ا  ـ إضافة  إىل املرورة اليت قـدمها مكتـب الرـؤون القانونيـة يف الفـاو       32املعاهدة  يفا اصي   يةمسألة مغطلتوسيع 

االجتماع ام ري  اعتربت بعض امقاليم أن التوسيع جيب أن يطاا  امـ  نطـاق املعاهـدة  وأن يرـم  بالتـالي مجيـع       

م أ ـرى علـى أن موسـيع نطـاق التغطيـة يعتمـد علـى        قـالي أاملوارد الوراثية النبامية لألغذية والعراعة  يف حا دـّددت  

   33على املستخدما. املرمكعةالتدابري الفعالة املتخذة لعيادة املدفوعات 

                                                           
لعوام  اليت مؤثر علـى اسـتعداد   ل مفّص  حتلي بعنوان  IT/OWG-EFMLS/Background Study 4من الوثيقة  111و 111ا نظر مث   الفقرما   28

املتعـدد   جمموعات أصةا  املصلةة لتقديم مساهمات إىل صندوق مقاسم املنافع واحلصوا على املوارد الوراثية النباميـة لألغذيـة والعراعـة مـن النظـام     

 (http://www.planttreaty.org/sites/default/files/OWG-EFMLS_Background_Study_4.pdf). امطراف
 .IT/OWG-EFMLS-1/14/Reportالوثيقة من  12الفقرة   29
مـن الدسـتور وا يئـات واللجـان      12و 14ملبادئ واإلجراءات اليت ينبغي أن حتكم املعاهدات واالمفاقيات املعقـودة مبقتضـى املـادما    اا نظر أيضا    30

 .(172  الصفةة ا لد الثاني  اجلعء سا لفاو ل)النصوص امساسية  من الدستور  6املنرأة مبقتضى املادة 
: مقدير اإليراد املتوقع أن ينتج عن التغيريات ا تملة يف امحكـام املنظزمـة مداء النظـام    1دراسة موجعة   IT/OWG-EFMLS-2/14/3الوثيقة   31

 .املتعدد امطراف
: دراسة قانونية ويف جماا السياسة العامة حوا إمكانية إد اا مغيريات على النظام 2 دراسة موجعة رقم    IT/OWG-EFMLS-2/14/4الوثيقة   32

 .امطراف وآثارهااملتعدد 
 .IT/OGW-EFMLS-2/14/Reportالوثيقة   33
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ميكـن مـن    ـا    وبناًء على طلب جمموعة العم   أعّد مكتب الرؤون القانونية يف الفاو حتلي   للطـرق الـيت    -22

الطرق اليت ميكن للجهاز الرئاسي من    ـا موسـيع   د يف الوثيقة بعنوان " وهي مر .ع  وآلثار هذا التوسالقيام بالتوسع

 34: حتلي  مكتب الرؤون القانونية".نطاق أحكام املعاهدة الدولية اخلاصة باحلصوا على املوارد ومقاسم منافعها

 

  قد مرغب جمموعة العمـ  يف البةـث أ ثـر يف الطـرق الـيت ميكـن للمعاهـدة مـن    ـا أن منفزـذ  امـ             لذا -22

   على أن مأ ذها جمموعة العم  يف االعتبار يف فرتة السنتا التالية.امللحقنطاقها  ومسجي  معايري مناقرامها يف 

 

 تقاس  املنافف، بانتظار االعتماد النهائي صندو عمليا   لإلبقاء علىؤقتة املتدابري ال: 4البند 

 تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف الرامية إىل التدابري  زمة

 للحصول على املوارد وتقاس  منافعها

 

جولـة مـن دورة املرـروع يف  ـ  فـرتة مـن        على أنه ستجري مقاسم املنافع لصندوقاإلجراءات الترغيلية  منّص -24

مقاسـم املنـافع يف مـارس/آذار     صندوقوقد أ طلق النداء اموا لتقديم مقرتحات برأن الدورة الثالثة ملرروع  الفرتات املالية.

. لذا  من ا ـام اسـتعراض الوضـع املـالي     2116ثيث قد يكون املوعد املمكن إلط ق النداء الرابع يف ربيع عام  2114

 احلالي للصندوق والتوقعات احلالية.  

 

املوارد لفرتة السنتا املقبلة. فـوردت   معبئةلدورات اجلهاز الرئاسي حامسة جلهود  السابقةدهر اموقد  انت  -22

 ـ ا    مـن النـرويج وإيطاليـا     2112/2112مث   مساهمتان من با املساهمات الرئيسية يف الصندوق يف فرتة السـنتا  

الوثيقـة   انـت اممانـة قـد ملقزـت مسـاهمات مـن        صياغة هذه  و  االيت سبقت فورا  انعقاد الدورة اخلامسة.  امدهر

دوالر أمريكـي.  مـا    762 619981النمسا  وإندونيسيا وإيطاليا للجولة الرابعة مـن دورة املرـروع  مبـا يبلـغ جمموعـه      

  بقيمـة  2114أعلنت السويد عن مساهمة متعددة السنوات يف صندوق مقاسم املنافع  ملدة أربـع سـنوات بـدءا  مـن عـام      

  أعلنت الرابطة اموروبية للةبو  عن مساهمة 2114 الثانيدوالر أمريكي مقريبا     عام. ويف نوفمرب/مررين  72 111

مل حتّدد قيمتها بعد. ومن املتوقع اإلع ن عن قيمـة   غري أنها 35صندوق مقاسم املنافع  يفطوعية  جممعة من أعضائها  

ا قبـ   مثارهمي ؤهذه املساهمة قب  انعقاد الدورة السادسة للجهاز الرئاسي. وما من موقعات أ رى يف الوقت احلالي قد م

 احنة.  رغم إجراء امصاالت يف هذا الصدد مع عدد من اجلهات امل2116إط ق النداء الرابع لتقديم املقرتحات عام 

 

دوق مقاسـم  يف صـن  اإليـرادات للةفـاظ علـى   ويف هذه احلاا  من الضروري النظر يف إمكانية وضع مدابري مؤقتة  -26

املنافع  بانتظار اعتماد حعمة التدابري الكاملة من أج  حرد د    اٍف ثيث ميكن إط ق النداء التـالي للمقرتحـات    

مغطي هذه التدابري املؤقتة فرتة السـنتا املقبلـة  إىل حـا يلتـئم اجلهـاز       مبستوى ميكن مقارنته مع النداء السابق. وقد

  ويكون قادرا  على البةث يف حعمة  املة للتـدابري واعتمادهـا. وسـوف ُيفقـد الـدفع والثقـة       2117الرئاسي جمددا  عام 

                                                           
 .IT/OWG-EFMLS-3/15/Inf.4الوثيقة   34
35  http://www.euroseeds.org/european-seed-sector-supports-fao-treaty-plant-genetic-resources-food-and-agriculture. 

http://www.euroseeds.org/european-seed-sector-supports-fao-treaty-plant-genetic-resources-food-and-agriculture


17 IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

 

قـد يكـون    الـدفع والثقـة   . وبفعـ  فقـدان   2112يف دورمـه عـام    حا يعتمد اجلهـاز الرئاسـي مـدابري مؤقتـة فعالـة      إىل

الصعب استكماا املهام لعيادة املدفوعات القائمة على املستخدما ومععيع سري عم  النظام املتعدد امطراف من  ـ ا   من

 .اليت يغطيها  اصي امدابري إضافية  وخباصة موسيع نطاق 

 

جعءا  يلةظ هـذه التـدابري املؤقتـة      يمرروع القرار ذي الصلة الذي سينظر من قب  اجلهاز الرئاستضمن يلذا   -27

 لتنظر فيها جمموعة العم .

 

 للدورة السادسة لل هاز الرئاسيالتحضريا   :5البند 

 

قد مرغب جمموعة العم  يف االمفاق على أي أعمـاا إضـافية مـوّد أن جتـري يف إطـار اإلعـداد النعقـاد الـدورة          -28

 السادسة.

 

 ما يست د من أعمال :6البند 

 

 هذا البند من جدوا امعماا  قد معاجل جمموعة العم  أي مسائ  أ رى يطلبها ممثلو جمموعة العم . حتت -29

 

 اعتماد التقرير :7البند 

 

مرروع القرار ذي الصلة الذي االجتماع  مبا يف ذلك مقرير ينّص هذا البند من جدوا امعماا على املوافقة على  -61

 .سينظر من قب  اجلهاز الرئاسي
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 اجلدول الزمين اإلشاري املؤقت
 

البند يف جدول  الوقت

 األعمال

 الوثائق العنوان

 2105يونيو/حزيران  2، ءالثاثا

 يةفرتة الصباحال
 

01:11- 03:11 

 

 2/2112القرار  افتتامل الدورة 1

 IT/OWG-EFMLS-3/15/1 اعتماد جدوا امعماا واجلدوا العما 2
IT/OWG-EFMLS-3/15/2 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.1 

كـي  مععيع النظام املتعـدد امطـراف ل  الرامية إىل تدابري ال 2

ويوافــق عليهــا يف نهايــة ينظـر فيهــا اجلهــاز الرئاســي  

  دورمه السادسة: يف  املطاف

 

ــد     ــة قي ــة املقرتح ــدابري اإلمجالي ــة الت ــتعراض حعم اس

  االستعراض

 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 
IT/OWG-EFMLS-3/15/3 
IT/OWG-EFMLS-1/14/3 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.4 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.5 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.6 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.7 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.8 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.9 

 2105يونيو/حزيران  2، ءالثاثا

 بعد الظهر فرتة
 

الوراثيــة النباميــة التــدبري اموا: زيــادة مــوافر املــوارد   2 01:11 -05:11

 لألغذية والعراعة من   ا النظام املتعدد امطراف

 
 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 
IT/OWG-EFMLS-3/15/3 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.9 
IT/OWG-EFMLS-1/15/3 

الثاني: مععيع آليات مقاسم املنافع غري النقدية  التدبري   

ــا      ــ  التكنولوجيـ ــدرات ونقـ ــاء القـ ــرار بنـ ــى غـ علـ

 املعلومات ومبادا

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 
IT/OWG-EFMLS-3/15/3 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 
IT/OWG-EFMLS-2/14/5 
IT/OWG-EFMLS-2/14/Report 

مؤقتة ملواصـلة عمليـات صـندوق مقاسـم املنـافع      مدابري  4 

 )نقاش أولي(

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 
IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

 2105يونيو/حزيران  3، األربعاء

 يةفرتة الصباحال
 

01:11-03:11 

 

نظام ادرتاك ملستخدمي املـوارد   إنراءالتدبري الثالث:   2

 الوراثية النبامية لألغذية والعراعة يف إطار املعاهدة

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 
IT/OWG-EFMLS-3/15/3 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.4 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.5 
IT/OWG-EFMLS-1/14/3 

 2105يونيو/حزيران  3، األربعاء

 فرتة بعد الظهر
 

05:11-01:11 

 

التدبري الرابع: التةسينات ام رى يف االمفـاق املوحـد     2

لنق  املواد لعيادة املدفوعات املرمكعة علـى املسـتخدما   

 ومسهي  استخدامه

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 
IT/OWG-EFMLS-3/15/3 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.6 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.7 
IT/OWG-EFMLS-1/14/3 
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البند يف جدول  الوقت

 األعمال

 الوثائق العنوان

 2105يونيو/حزيران  4اخلميس، 

 يةفرتة الصباحال
 

01:11- 03:11 

 

التدبري اخلامس: الطرق ام رى لعيـادة اإليـرادات يف    2

حسا  مقاسم املنافع بصورة مسـتدامة وميكـن موقزعهـا    

 يف امج  الطوي 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 
IT/OWG-EFMLS-3/15/3 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.8 
IT/OWG-EFMLS-1/14/3 

 

 2105يونيو/حزيران  4اخلميس، 

 فرتة بعد الظهر
 

05:11-01:11 

 

ــة      2 ــام اخلاص ــاق امحك ــيع نط ــادس: موس ــدبري الس الت

 باحلصوا على املوارد ومقاسم منافعها يف املعاهدة

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 
IT/OWG-EFMLS-3/15/3 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf. 3 
IT/OWG-EFMLS-3/15/inf. 4 
IT/OWG-EFMLS-2/14/3 
IT/OWG-EFMLS-2/14/4 
IT/OWG-EFMLS/Background 
Study 4 

 
 
 

 2105يونيو/حزيران  5اجلمعة، 

 يةفرتة الصباحال
 
التدابري املؤقتة لإلبقـاء علـى عمليـات حسـا  مقاسـم       4 

 مابع() املنافع

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 
IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

 IT/OWG-EFMLS-3/15/2 التةضريات للدورة السادسة للجهاز الرئاسي 2 01:11-03:11
IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

  ما يستجد من أعماا 6

 2105يونيو/حزيران  5اجلمعة، 

 فرتة بعد الظهر
 

05:11-01:11 

 

  اعتماد التقرير 7
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 ملحق

 

ُيقرتمل أنه من   ا العم  املنهجي من   ا جدوا امعماا  حتّدد جمموعة العم  العناصر املفاهيمية  وحيث ميكن 

 إمجاع  حتّدد الصياغات النصية إلدراجها هنا. وحا متوفر عناصر نصية بديلة  قد يكون من ا دي التوص  إىل

 ة السنتا املقبلة.البدائ  با ه لا مرّبعا  للنظر فيها يف فرت مدوين

 

 التدبري األول: زيادة توافر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من لال النظام املتعدد األطراف

 

  اجلهاز الرئاسي سينظر من قب  ذي الصلة الذي قرارال مرروعقد معترب جمموعة العم  أن العناصر اليت متضمنها أص   

 .امللحقاجلعء من بالنسبة إىل التدبري اموا  م ئمة ومعي  هذا 

 

 التدبري الثاني: تعزيز آليا  تقاس  املنافف غري النقدية على غرار بناء القدرا  ونقل التكنولوجيا وتبادل املعلوما 

 

  القرار ذي الصلة الذي سينظر من قب  اجلهاز الرئاسيمرروع تضمنها أص   يقد معترب جمموعة العم  أن العناصر اليت 

 .امللحقبالنسبة إىل التدبري الثاني  م ئمة ومعي  هذا اجلعء من 

 

 نظام اشرتاك ملستخدمي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف إطار املعاهدة إنشاءالتدبري الثالث: 

 

 الوثائق ذات الصلة  ذا التدبري هي التالية:
 

  الوثيقةIT/OWG-EFMLS-1/14/3   أساسـية عـن العمـ  الـذي قامـت بـه اللجنـة املخصصـة         معلومات

 .96-84الفقرات   املعنية باسرتاميجية التموي  وزيادة مطويرها

  الوثيقةIT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3  أعضاء  املقدمة مند  ت غريها من املجتميع العناصر النصية و

 .وجهات أ رىجمموعة العم  

  الوثيقةIT/OWG-EFMLS-3/15/inf.5  نظام ادرتاك ملستخدمي املوارد الوراثية النبامية لألغذيـة   إنراء

 والعراعة يف إطار املعاهدة )التدبري الثالث(: معلومات أساسية.

  الوثيقةIT/OWG-EFMLS-3/15/inf.4            الطـرق الـيت قـد يوّسـع اجلهـاز الرئاسـي مـن    ـا نطـاق

عها يف املعاهدة الدولية؛ حتلي  مكتـب الرـؤون   امحكام املتصلة باحلصوا على املوارد الوراثية ومقاسم مناف

 القانونية.

 

ادرتاك من    ا  مبا يف ذلك يف الوثيقـة   إنراء نظاموعلى الرغم من أنه مّت اقرتامل عدد من امطر املفاهيمية اليت ميكن 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3حاا مت االمفاق علـى أي   ميكن أن ُمنفزذ مبوجبه. ويف   مل جتر بعد صياغة  املة لنص

 من هذه امطر   ا االجتماع  ينبغي إدراجها يف االقرتاحات اليت منطبق عليها.
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من االمفاق املوّحـد لنقـ  املـواد؛ ويف     11:6ميكن أيضا  مسجي   يارات لطرق ممكنة لتنفيذ نظام ادرتاك )يف إطار املادة 

 .(القطاعإطار الربومو وا  أو من   ا امفاقات مع 

 

التدبري الرابف: التحسينا  األلارى يف االتفاا  املوحاد لنقال املاواد لزياادة املادفوعا  املرتكازة علاى املساتخدمني           

 وتسهيل استخدامه

 

 الوثائق ذات الصلة  ذا التدبري هي التالية:

 

  الوثيقةIT/OWG-EFMLS-1/14/3           معلومات أساسـية عـن العمـ  الـذي قامـت بـه اللجنـة املخصصـة

 .96-84الفقرات   باسرتاميجية التموي  وزيادة مطويرها املعنية

  الوثيقةIT/OWG-EFMLS-3/15/inf.6         حتسا االمفاق املوحـد لنقـ  املـواد لعيـادة املـدفوعات القائمـة

 على املستخدما  ومسهي  استخدامه )التدبري الرابع(: معلومات أساسية

  الوثيقةIT/OWG-EFMLS-3/15/inf.7  إلنهاء العقد  اصة ببنٍد  يارات. 

 

جرت مناقرة عدة  يارات إمنا مل يتّم اجلمع بينها بصورة منهجية ومل يتّم التوص  إىل إمجاع حوا  يـارات خمتلفـة.   

وقد يكون من ا دي ملخيص املناقرات يف عرض موجع ملختلف اخليارات وآثارها. ويف حا ينبغـي النظـر يف عناصـر    

رمبا  ان من امهم يف هذه املرحلة إظهار ا يكلية اإلمجالية للتغيريات املقرتحة  أ ثر منه  على حنو متكام       يار

 الدفع قدما  بتغيري حمّدد.

 

 التدبري اخلامس: الطر  األلرى لزيادة اإليرادا  يف حساب تقاس  املنافف بصورة مستدامة وميكن توّقعها يف األجل الطويل

 

 الوثائق ذات الصلة  ذا التدبري هي التالية:

  الوثيقةIT/OWG-EFMLS-1/14/3           معلومات أساسـية عـن العمـ  الـذي قامـت بـه اللجنـة املخصصـة

 .96-84و 21-11الفقرات   املعنية باسرتاميجية التموي  وزيادة مطويرها

  الوثيقةIT/OWG-EFMLS-3/15/inf.8   الصـندوق  وصندوق مقاسم املنـافع  ب اخلاصةالغايات واملساهمات

 واسرتاميجيامهما املتعلقة بتعبئة املوارد. االستئماني العاملي للتنوع ا صولي

 

ن يعتمد اجلهـاز الرئاسـي   على الرغم من التقدم الذي أحرزمه جمموعة العم    ا فنرة السنتا هذه  من غري املرجح أ

 بري  يف امج  القصـري إىل املتوسـط. لـذا      إيراد دفقماملستخدما ميكن أن موفزر  مرمكعة علىالسادسة مدابري  يف دورمه

ها يف فـرتة  رقد مرغب جمموعة العم  يف الرت يع على العناصر اليت متضمنها حعمة التدابري اإلمجالية واليت سيجب مطوي

يف صـندوق مقاسـم املنـافع      ةاملتوقعـ  ةالسـنوي  اإليـرادات السنتا املقبلة. وقد مناقش جمموعة العم  وموافق على متوسط 

  واملعـايري الواجـب اختاذهـا يف االعتبـار   مـا مـرد يف مسـودة جـدوا         2122إىل  2118للسنوات اخلمسة القادمة مـن  
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حاا عدم التوص  إىل أي إمجاع حوا أي جعء من هذه املناقرات  ينبغي مسـجي  االقرتاحـات    امعماا التفصيلية. ويف

 البديلة  ليعطي اجلهاز الرئاسي املرورة برأنها  ويتم العم  عليها يف فرتة السنتا املقبلة.

 

  اإليراداتمسارات  وسوف متضمن حعمة التدابري لتةقيق د   قاب  للتنبؤ ومستدام لصندوق مقاسم املنافع جمموعة من

 ي  املسارات القابلة للتنبؤ وملك املخصصة.مية والطوعية منها   ما ينبغي مسجواقرتاحات بديلة لتةديد املسارات اإللعا

 

 التدبري السادس: توسيف نطا  األحكام اخلاصة با صول على املوارد وتقاس  منافعها يف املعاهدة

 

 لتالية:الوثائق ذات الصلة  ذا التدبري هي ا

 

  الوثيقةIT/OWG-EFMLS/Background Study 4   لعوامـ  الـيت مـؤثر علـى اسـتعداد      ل معّمـق  حتلي

جمموعات أصةا  املصلةة لتقديم مساهمات إىل صندوق مقاسـم املنـافع واحلصـوا علـى املـوارد الوراثيـة       

 .111و 111الفقرمان   النبامية لألغذية والعراعة من النظام املتعدد امطراف

        مـن الدسـتور     12و 14املبادئ واإلجراءات اليت مـنظم االمفاقيـات واالمفاقـات املربمـة مبقتضـى املـادما

  اجلـعء الثـاني  القسـم    للفـاو )النصوص امساسية  من الدستور 6وا يئات واللجان املنرأة مبوجب املادة 

 (.172سا  الصفةة 

  الوثيقةIT/OWG-EFMLS-2/14/3   مقدير اإليراد املتوقع أن ينتج عن التغـيريات  : 1 رقم دراسة موجعة

 .ا تملة يف امحكام املنظزمة مداء النظام املتعدد امطراف

  الوثيقةIT/OWG-EFMLS-2/14/4      قانونيـة حـوا إمكانيـة    و سياسـية  : دراسـة 2 دراسـة مـوجعة رقـم

 .إد اا مغيريات على النظام املتعدد امطراف وآثارها

  الوثيقةIT/OWG-EFMLS-3/15/Inf.4            الطـرق الـيت قـد يوّسـع اجلهـاز الرئاسـي مـن    ـا نطـاق

امحكام املتصلة باحلصوا على املوارد الوراثية ومقاسم منافعها يف املعاهدة الدولية؛ حتلي  مكتـب الرـؤون   

 القانونية.

 

ملعاهدة للمةاصـي  لترـم    جرت مناقرات أّولية برأن الطرق اليت ميكن استخدامها لتوسيع نطاق التغطية اليت موفرها ا

مجيع املوارد الوراثية النبامية لألغذية والعراعة  مبا يف ذلك من   ا مراجعة املعاهدة  أو اعتمـاد برومو ـوا أو امفـاق    

اعتربت بعض امقاليم أن موسيع نطاق التغطية يعتمد على اختـاذ مـدابري فعالـة     دستور املنظمة. وقد ينص   ما مكميلي

 على املستخدما. وقد ينبغي  موعة العم  أن مسج  بإجياز جمموعة اآلراء املقدمة. املرمكعةلعيادة املدفوعات 

 

  يف صكز واحـد   يتناوا مو وابرو معاياعقب املناقرات  بإمكان جمموعة العم  أن مسج  جمموعة اآلراء املقدمة برأن 

نظام ادرتاك  والع قة با املـواد الـيت    وإنراءجمموعة من املسائ   مبا يف ذلك مث  : موسيع نطاق مغطية ا اصي   

 املواد الواردة يف برومو وا ناغويا  وأي إمجاع يتّم التوص  إليه. مغطيها املعاهدة و

 


