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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
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 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  المخصصةاالجتماع السادس لمجموعة العمل المفتوحة العضوية 
 المعنية بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف

 2017مارس/آذار  17-14روما، إيطاليا، 

 :لالتفاق الموحد لنقل المواد المنقح المشروع الثالث
 بعة إلعدادهالمنهجية المت  

 
 موجز

 
اقرتاح  :املشةةةةةةةةةةةةةةرو  الحةةان لجتملةةا  املوحةةد لنقةةل املواد املنق نظرت جمموعةةة العمةةل اجت اجتمةةاعهةةا ا ةةام  يف  

 ذلك املشةةةةةرو . وقامت بالتاد بتاديد املواد من االتملا . ووافقت على مواصةةةةةلة العمل على أ ةةةةةا  الرئيسةةةةةني املشةةةةةار ني
 املوحد لنقل املواد اليت ال تشوهبا مشا ل  برية وتلك اليت تطرح بعض املسائل الملنية واملتعّلقة بالصياغة الواجب معاجلتها.

 
 وحد لنقل املوادمسةةةةةةةةةودة معّدلة  املة لجتملا  امل إعدادمن تقريرها بعنوان  4ووفّرت جمموعة العمل، يف القسةةةةةةةةةم  

االتملا   ة علىوضع اللمسات األاري ، توصيات إىل الرئيسني املشار ني هبدف اشرتاكترّ ز بشكل ااص على تطوير نظام 
، وذلك اجت اجتماعها السةةةةةةةةةةةاد .  ما دعت جمموعة العمل شةةةةةةةةةةةرتاكيتضةةةةةةةةةةةمن نظام االاملوحد لنقل املواد املنّق  الذي 

 إىل تقدمي املداجت.األطراف املتعاقدة وأصااب املصلاة 
 
وقام الرئيسةةةةان املشةةةةار ان، بناك على ذلك، بتاديد عدد من املسةةةةائل األ ةةةةا ةةةةية الناشةةةةئة عن توجيهات جمموعة  

العمل وأحاال هذه املسائل إىل جمموعيت أصدقاك الرئيسني املشار ني واجملموعة الدائمة من ا رباك القانونيني إل داك املشورة 
جمموعة  لتوجيه الصةةةةةةادر عنالواردة إىل جانب ا ةاملشةةةةةةور يف املداجت و ن املشةةةةةةار ان يف  افة هذه بشةةةةةةأظا. ونظر الرئيسةةةةةةا
 .املشرو  الحالث لجتملا  املوحد لنقل املواد املنق العمل، من أجل إعداد 

 
 وُتظهر هذه الوثيقة املنهجية املتبعة وال  يما  يملية تنمليذ التوجيه الصادر عن جمموعة العمل. 
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 مقدمة -أو الا 
 
: مقرتح حاملشةةةةةةةةةةةةةةرو  الحان لجتملا  املوحد لنقل املواد املن  يفنظرت جمموعة العمل، اجت اجتماعها ا ام   -1

وقامت بالتاد بتاديد املواد من االتملا   ووافقت على مواصةةةةلة العمل على أ ةةةةا  ذلك املشةةةةرو .  1الرئيسةةةةني املشةةةةار ني.
 واجب معاجلتها.اليت تطرح بعض املسائل الملنية واملتعّلقة بالصياغة ال املوحد لنقل املواد اليت ال تشوهبا مشا ل  برية وتلك

 
إعداد مسةةةةةةةودة معّدلة  املة لجتملا  املوحد لنقل املواد بعنوان  2من تقريرها 4ووفّرت جمموعة العمل، يف القسةةةةةةةم  -2

االتملا   ارية علىاللمسات األوضع ، توصيات إىل الرئيسني املشار ني هبدف اشرتاكترّ ز بشكل ااص على تطوير نظام 
اجت اجتماعها السةةةةةةةةةةةاد .  ما دعت جمموعة العمل  ، وذلكشةةةةةةةةةةةرتاكيتضةةةةةةةةةةةمن نظام االاملوحد لنقل املواد املنّق  الذي 

 3األطراف املتعاقدة وأصااب املصلاة إىل تقدمي املداجت.
 
العمل  لناشئة عن توجيهات جمموعةوقام الرئيسان املشار ان بناك على ذلك بتاديد عدد من املسائل األ ا ية ا -3

ة ني واجملموعة الدائمة من ا رباك القانونيني إل ةةةةةةداك املشةةةةةةور ني املشةةةةةةار   وأحاال هذه املسةةةةةةائل إىل جمموعيت أصةةةةةةدقاك الرئيسةةةةةة  
 تعزيز  ةةةةةةري عمل النظام املتعدد األطراف: مذ رة أعدها الرئيسةةةةةةانالوثيقة بعنوان  ويرد تقرير هذه املشةةةةةةاورات يف 4بشةةةةةةأظا.

، إىل جانب التوجيه الصةةةةةةادر عن جمموعة ويف املشةةةةةةورة الواردةونظر الرئيسةةةةةةان املشةةةةةةار ان يف  افة املداجت  5املشةةةةةةار ان.
 .املشرو  الحالث لجتملا  املوحد لنقل املواد املنق العمل، من أجل إعداد 

 
 حالمنق  المنهجية المتبعة إلعداد المشروع الثالث لالتفاق الموحد لنقل المواد  -ثانياا 

 
 ،6 لجتملا املشةةةةةةةةةةةةةةرو  األوّت مبسةةةةةةةةةةةةةةطة علىاملنّق  نسةةةةةةةةةةةةةةخة  املشةةةةةةةةةةةةةةرو  الحان لجتملا  املوحد لنقل املواد  ان -4

الذي مت عرضةةةةةةةةةةةةةةه على االجتما  الرابع جملموعة العمل. غري أن جمموعة العمل  انت قد قّدمت توجيهاا، اجت اجتماعها 
 للنظر فيها  خيارات بديلة. املشةةةةةةةةةةةةةةرو  األوّت انت واردة يف   ا ام ، يقضةةةةةةةةةةةةةة  بإعادة إدرال عدد من املسةةةةةةةةةةةةةةائل اليت

 و  األوّتاملشةةةةةةةةر من  املشةةةةةةةةرو  الحان، عند اإلمكان ومن حيث املبدأ، على النص الذي أُدال على  ةةةةةةةةتنادوبالتاد، مت اال
                                                           

 .املشرو  الحان لجتملا  املوحد لنقل املواد املنق : اقرتاح الرئيسني املشار نيبعنوان  EFMLS-IT/OWG-3/16/5الوثيقة   1
 .Report16/5-EFMLS-IT/OWG/ الوثيقة  2
ما  اجت االجتمسامهات األطراف املتعاقدة وأصااب املصلاة بشأن املسائل الواجب مناقشتها بعنوان  Inf17/6-EFMLS-IT/OWG/. 7الوثيقة   3

 .الساد  جملموعة العمل
تقرير جمموعة أصةةةةةةةدقاك الرئيسةةةةةةةني بعنوان  Inf.17/6-EFMLS-IT/OWG/4التقارير الكاملة جملموعيت أصةةةةةةةدقاك الرئيسةةةةةةةني املشةةةةةةةار ني يف الوثيقتني  ترد  4

تقرير جمموعة أصةةةةةدقاك الرئيسةةةةةني املشةةةةةار ني بعنوان  IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.6، واملشةةةةةار ني املعنية ب ليات احلصةةةةةوت على املوارد ومعدالت الدفع
تقرير بعنوان  IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3ترد اآلراك القةةانونيةةة للمجموعةةة الةةدائمةةة من ا رباك القةةانونيني يف الوثيقتني و . املعنيةةة ببنةةد إظةةاك االتملةةا 

تقرير اجملموعةةة الةةدائمةةة من ا رباك بعنوان  IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3Add.1، واجملموعةةة الةةدائمةةة من ا رباك القةةانونيني: نتةةائا االجتمةةا  األوّت
 .IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.7. وترد مسامهات األقاليم من األطراف املتعاقدة وأصااب املصلاة يف الوثيقة القانونيني: نتائا االجتما  الحان

مذ رة أعدها الرئيسةةةةةةةةةةةةان املشةةةةةةةةةةةةار ان عن نتائا أعمات : املتعدد األطراف تعزيز  ةةةةةةةةةةةةري عمل النظامبعنوان  Inf.17/6-EFMLS-IT/OWG/7الوثيقة   5
 جمموعات أصدقاك الرئيسني املشار ني واجملموعة الدائمة من ا رباك القانونيني.

 .مشرو  االتملا  املوحد لنقل املواد املنّق  بعنوان EFMLS-IT/OWG-3/15/4 الوثيقة  6
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ذلك . ويف بعض احلاالت، ُأاذ النص  ويظلل هذا النص باللون األزر ونظرت فيه:  جمموعة العمل  ةةةةةةةبقتنظراا إىل أن 
 .يظلل هذا النص باللون الزهريو من االتملا  املوحد لنقل املواد احلاد: 

 
 نص املأاوذوال املشةةةةةةةةةةةةرو  الحانالتغيريات الواردة يف نص  للداللة إىل املسةةةةةةةةةةةةتخدمة املتعارف عليها واإلشةةةةةةةةةةةةارات -5

 واالتملا  املوحد لنقل املواد احلاد ه  على الشكل التاد: املشرو  األوّتمن 
 

 النص احملذوف. شطبيتم  (1)
 حتت النص املضاف. اطنييتم وضع  (2)
 رتح.للنص املق بديلة نسخ إىل تمل  عليه بعد أواألقوا  املعقوفة ] [ تشري إما إىل النص الذي مل يُ  (3)
 ويوصةةةةةةةةةةةةةةى بإعادة ترقيم املواد .نقلها أو حذفها بعدمن جديد  11-6إىل  7-6 وادامللتملادي االلتبا ، مل ترّقم  (4)

 يف  يا  قراكة قانونية للنص.
 يه. ما يرد ترقيمها فملا  املوّحد لنقل املواد احلاد  تعود اإلشارات إىل املواد يف هذه الوثيقة إىل االت (5)
 

 االستجابة لتوجيه مجموعة العمل وهيكل المشروع -ثالثاا 
 لالتفاق الموحد لنقل المواد المنق حالثالث 

 
 4 القسةةم لتوجيه جمموعة العمل  ما هو مبنّي  املشةةرو  الحالث لجتملا  املوحد لنقل املواد املنّق يسةةتجيب هيكل  -6

 :من تقرير اجتماعها ا ام 
 

 ضةةمن هيكل االتملا  املوحد لنقل املواد هبدف إبراز نظام شةةرتاكرغبت جمموعة العمل يف حتسةةني مكانة نظام اال (1)
 8-6و 7-6قبةةةةل املواد االاتيةةةةاريةةةةة  11-6على الناو املنةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةةةةب. ولةةةةذلةةةةك، مت وضةةةةةةةةةةةةةةع املةةةةادة  شةةةةةةةةةةةةةةرتاكاال
 ، من دون إعادة ترقيم املواد لتملادي االلتبا .REV 8-7/6-6و

 ما يّتصةةةةةةةل يف شةةةةةةةرتاكاهليا ل املقرتحة لنظام االوجرت ا ةةةةةةةتشةةةةةةةارة اجملموعة الدائمة من ا رباك القانونيني بشةةةةةةةأن  (2)
 مةةاا وائالقةةائم بةةذاتةةه أن يكون مت شةةةةةةةةةةةةةةرتاكبةةاالتسةةةةةةةةةةةةةةةا  مع املعةةاهةةدة، و ةةان من رأي اجملموعةةة أنةةه  كن لنظةةام اال

 هذا. شرتاكعلى نظام اال 3املنّقاة وامللا   11-6وتنص املادة  7مع املعاهدة.
 ني، طلبت جمموعة العمل اإلبقاك على املادتفقط واحد اشةةةةةةةةةةرتاكحيتوي على نظام  املشةةةةةةةةةةرو  الحانونظراا إىل أن  (3)

 ا من جديد بني أقوا  معقوفة.ميف هذه املرحلة. وجرى إدااهل 8-6و 6-7
 قيود دونن تلةةك املتةةاحةةة مقيود و باملنتجةةات املتةةاحةةة التمييز بني  مةةا طلبةةت جمموعةةة العمةةل النظر يف إمكةةانيةةة  (4)

. كون إلزاميةتاليت جيب أن ، خمتلملة دفعمعدالت  من اجت وضةةةةةةةةةةةةةع لآلارين إلجراك املزيد من الباوث والرتبية

                                                           
 .3 تقرير اجملموعة الدائمة من ا رباك القانونيني، الرأي القانون رقمبعنوان  Inf.17/6-EFMLS-IT/OWG/3الوثيقة   7
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، 2امللا  يف  1، الواردة يف ا يار REV 8-7/6-6وُأضةةةةةةةةيي ذلك ا يار يف مشةةةةةةةةرو  مادة جديدة، أي املادة 
 .شرتاكبالنسبة إىل نظام اال 3امللا  من  2-3يف املادة و 

 اليت أعيد إدااهلا. REV 8-7/6-6أو  7-6لضمان االتسا  مع املادة  بسيطةتغيريات  عّدة وأُدالت (5)
ة النباتية على  افة املوارد الوراثي شةةةرتاك ما رغبت جمموعة العمل النظر يف ما إذا  ان ضةةةرورياا أن ينطب  نظام اال (6)

. وأُدالت صةةةةةةياغات اطّية لكج ا يارين. احملاصةةةةةةيلأو جمموعات من لألغذية والزراعة أو على حماصةةةةةةيل فردية 
أجل إظهار  من ةختلملاملوعلى حنو ااص، من اململرتض أن تنطب  معدالت دفع خمتلملة على جمموعات احملاصيل 

بأاذ  دالتحملاصيل. وإذا قامت هذه املعيغط   افة ا شرتاكالوقائع ا اصة بالرتبية والتسوي ، علماا أن نظام اال
هناك حماوالت  . ومل تكنشةةةةةةةةةرتاكاصةةةةةةةةةة بالرتبية والتسةةةةةةةةةوي  بعني االعتبار، قد يشةةةةةةةةةّكل ذلك حافزاا لجالوقائع ا 

 8لتاديد ماهية هذه اجملموعات أو املعدالت اليت قد تنطب  عليها.
واحد على أن تتطلب عمليات النقل األارى للمواد اتملاقاا مّوحداا  اشةةةةةةةةةرتاكوطلبت جمموعة العمل وضةةةةةةةةةع عقد  (7)

. ويسةتند 4  امللاواحد أي ا ةتمارة التسةجيل الواردة يف  اشةرتاكعلى عقد  املشةرو  الحالثهلذا الغرض. وينّص 
 لتسجيل.ملواكمتها مع طرائ  القبوت املشمولة يف ا تمارة ا 11-6. ومت تعديل املادة املشرو  األوّتالنص إىل 

 ملواداعملية إداات التعديجت يف نظام التسةةةةةةةجيل ا اص باالتملا  املوحد لنقل  3امللا  من  3-1وتعاجل املادة  (8)
 إدااهلا يف املستقبل، إىل جانب التداعيات على املتلقني واملشرت ني. وتواتر

جعل  جل املشرت ني  ججا عاماا مبوازاة احرتام السرية،  من املمكنإذا  ان  ؤاالا عّما جمموعة العمل  وطرحت (9)
وترد  ،مع إمكانية إدرال معلومات عن مبيعات املشرت ني. وجرت ا تشارة اجملموعة الدائمة من ا رباك القانونيني

ع . ومن اململرتض أن يوضةةةة3امللا  من  2املشةةةةورة اليت أ ةةةةدنا بشةةةةأن نو  املعلومات اليت  كن نشةةةةرها يف املادة 
أحكاماا عن  3امللا  من  5-3واملادة  2امللا  السةةةةةةةةةةةةةةجل يف عهدة األمانة. ويتضةةةةةةةةةةةةةةمن  ل من ا يارين يف 

  ريّة. معاجلتها باعتبارهااملعلومات الواجب 
 وطلبت جمموعة العمل توضةةةةةةةةةةياات عن احلقو  والواجبات املتبقية ا اصةةةةةةةةةةة باالنسةةةةةةةةةةااب/اإلظاك، ال  ةةةةةةةةةةيما (10)

أصدقاك  ونظرت جمموعة .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير ونقلها إىل أطراف ثالحةيف ما يتعّل  باملوارد 
ية هبذا الشةةةةةأن. ومل تتوصةةةةةل إىل أي توصةةةةة ،الرئيسةةةةةني املشةةةةةار ني املعنية ببند إظاك االتملا  يف هذه املسةةةةةائل مطّوالا 
.  3امللا  من  4قو ةةةةةةةني معقوفني يف املادة وأُدرل بالتاد نص بديل يأاذ باحلسةةةةةةةبان اعتبارات اجملموعة ضةةةةةةةمن 

  تنصاليت ما أعّدت جمموعة أصةةةةةةةةةةةةةةدقاك الرئيسةةةةةةةةةةةةةةني املشةةةةةةةةةةةةةةار ني املعنية ببند إظاك االتملا  بعض االقرتاحات 
، REV 8-7/6-6 أو 7-6 قبوت ايار الدفع يف املادة اليت  تشري إىل) 9يف املادة من االتملا  االنسااب على 

 (، ولكن من دون التوّصل إىل اتملا . و انت هناك حماولة إلدرالشرتاكأُبق  عليه باإلضافة إىل نظام اال يف حات
 4.9-9إىل  2-9هذه االعتبارات يف املواد اجلديدة من 

                                                           
 2عرض طُرح على االجتما  الرابع جملموعة العمل وهو يرد يف املرف   ضمن اصيل ذات اصائص مشاهبةاحمل من إلنشاك جمموعات انت هناك حماولة    8

االقرتاحات اليت تلقتها جمموعة العمل اجت فرتة السةةنتني حتضةةرياا لنظام االشةةرتاك ومشةةرو  االتملا  بعنوان  IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf.3من الوثيقة 
 .املوحد املنق  لنقل املواد

 .2 واملرف  28إىل  22، الملقرات من جمموعة أصدقاك الرئيسني املشار ني املعنية ببند إظاك االتملا  تقريربعنوان  Inf.17/6-EFMLS-IT/OWG/6الوثيقة   9
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 5-4يف حات  ةةةةوك أداك مشةةةةرتك من املشةةةةرت ني. وتنص املادة  شةةةةرتاكورغبت جمموعة العمل يف النظر يف إظاك اال (11)
 على هذا املوضو . 3امللا  من اجلديدة 

بط املدفوعات املسةةةةةةةةةةبقة غري القابلة لج ةةةةةةةةةةرتداد )اليت ترتو ان من رأي اجملموعة الدائمة من ا رباك القانونيني أن  (12)
( لن تكون متماشةةةةةية REV 8-7/6-6أو  7-6خبيار الدفع ا اص باحلصةةةةةوت على عّينة واحدة والوارد يف املادة 

ومل تنظر جمموعة أصدقاك الرئيسني املشار ني املعنية ب ليات احلصوت على املوارد ومعدالت الدفع  10املعاهدة.مع 
 .املشرو  الحالث لجتملا  املوحد لنقل املواد املنّق يف هذا املوضو  الذي ال يرد ذ ره يف نص 

عدم على املوارد ومعدالت الدفع مشةةةورة بوأ ةةةدت جمموعة أصةةةدقاك الرئيسةةةني املشةةةار ني املعنية ب ليات احلصةةةوت  (13)
 11مواد مبوجب اتملا  موحد لنقل املواد ضةةةةةةةةةةةةةمن االتملا  نملسةةةةةةةةةةةةه. على احلصةةةةةةةةةةةةةوتا ةةةةةةةةةةةةةتحناك لواجب إدرال أي 

غري أن ذلك خيتلي عن إمكانية االعملاك من الدفع عندما ال تتعدى املبيعات السةةةةةةةةةةةنوية  ةةةةةةةةةةةقملاا معّيناا، وهو أمر 
نا ةةةةةةبات. وباإلضةةةةةةافة إىل ذلك، أشةةةةةةارت اجلماعة اال ةةةةةةتشةةةةةةارية للباوث عدد من املناقشةةةةةةته جمموعة العمل يف 

صةةةةةةةةةةةةةةغار منتج  و  الباوث الزراعية الوطنية نظمالعمل مع الزراعية الدولية إىل أمهية محل هذا البند لتمكينها من 
 طبقاا لذلك. 3امللا  من  3-3ومت إداات املادة  البذور.

 
شةةةةةةةةرو  املبعد يف  إدراجهاوباإلضةةةةةةةةافة إىل ما ورد أعجه، طرحت جمموعة العمل عدد من األ ةةةةةةةةئلة اليت ال  كن  -7

 :الحالث لجتملا  املوحد لنقل املواد املنّق 
 

 نظام إليه الحتسةةةةاب املدفوعات يف  ةةةةتنادالنظر يف معّدالت الدفع والباث يف األ ةةةةا  الذي  ةةةةيتم اال طلبت (1)
 جمموعة أصةةةةةةدقاك الرئيسةةةةةةني املشةةةةةةار ني املعنية ب ليات احلصةةةةةةوت على املوارد ومعدالت الدفع. ونظرت شةةةةةةرتاكاال

، غري أن هذه املسائل تتطلب يف ظاية املطاف 12يف هذه املسائل بالتملصيل وقّدمت التعليقات بشأظا يف تقريرها
احات فارغة قل املواد. وأبقيت مسةةجتملا  املوحد لنل الصةةيغة املنّقاة قرارات من اجلهاز الرئا ةة  قبل إدراجها يف

 .جتملا  املوحد لنقل املواد املنق لالحالث املشرو  لتدوين املعدالت يف خمتلي ا يارات الواردة يف 
 . وال تتعّل اتشةةةةةةةةةةةةةرتا ويف املدفوعات ا اصةةةةةةةةةةةةةة باال اإلنرتنت ما طلبت النظر يف ايارات للنظم املتاحة على  (2)

 ارات األّولية يفوترد بعض االعتبهذه املسةةةةةةةةةائل باالتملا  املوحد لنقل املواد نملسةةةةةةةةةه بل باجلوانب العملية إلدارته. 
 13. شرتاكتنمليذ إجراكات نظام اال بعنوانالوثيقة 

 يةباملعلومات الوراثتتعل  النظر يف املسةةةةةةةةةائل اليت  1/2015وذّ رت جمموعة العمل بأنه يُطلب إليها مبوجب القرار  (3)
املرتبطة باملواد اليت يتم احلصةةةةةةةةةةةةوت عليها من اجت النظام املتعدد األطراف. ومت إعداد، ا ةةةةةةةةةةةةتجابة هلذا الطلب، 

                                                           
 .4تقرير اجملموعة الدائمة من ا رباك القانونيني، الرأي القانون رقم بعنوان  Inf.17/6-EFMLS-IT/OWG/3الوثيقة   10
 ،تقرير جمموعة أصةةةةةةدقاك الرئيسةةةةةةني املشةةةةةةار ني املعنية ب ليات احلصةةةةةةوت على املوارد ومعدالت الدفعبعنوان  Inf.17/6-EFMLS-IT/OWG/4 الوثيقة  11

 .12الملقرة 
 والملقرات 9و 8الملقرتني  ، ني املعنية ببند إظاك االتملا تقرير جمموعة أصةةةةةةةةةةةدقاك الرئيسةةةةةةةةةةةني املشةةةةةةةةةةةار بعنوان  Inf.17/6-EFMLS-IT/OWG/6الوثيقة   12
 .1، واملرف  24إىل  16من 
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م احلصةةةةةةةوت عليها من اجت باملواد اليت يت باملعلومات الوراثية املرتبطةالنظر يف املسةةةةةةةائل اليت تتعل  الوثيقة بعنوان 
 .14النظام املتعدد األطراف: مذّ رة أعّدها الرئيسان املشار ان

 
 ةةتاتال جمموعة العمل أيضةةاا إىل اتاذ ترتيبات عملية ويف الوقت املنا ةةب، إلاضةةا  مشةةرو  االتملا  املوحد و  -8

يف دورته  تني شاملتني، قبل إحالته إىل اجلهاز الرئا   العتمادهة قانونيغلنقل املواد املنق  الصادر عن عملها، لقراكة وصيا
 السابعة.
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