IT/OWG-EFMLS-6/17/3.2

A

February 2017

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

االجتماع السادس لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المخصصة
المعنية بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف
روما ،إيطاليا 17-14 ،مارس/آذار

2017

المشروع الثالث لالتفاق الموحد لنقل المواد
المنهجية المتبعة إلعداده

المنقح:

موجز
نظرت جمموعةةة العمةةل اجت اجتمةةاعهةةا ا ةةام يف املش ة ة ة ة ة ةةرو الحةةان لجتملةةا املوحةةد لنقةةل املواد املنق  :اقرتاح
الرئيس ة ةةني املش ة ةةار ني .ووافقت على مواص ة ةةلة العمل على أ ة ةةا ذلك املش ة ةةرو  .وقامت بالتاد بتاديد املواد من االتملا

املوحد لنقل املواد اليت ال تشوهبا مشا ل برية وتلك اليت تطرح بعض املسائل الملنية واملتعلّقة بالصياغة الواجب معاجلتها.

ووفّرت جمموعة العمل ،يف القس ة ة ة ةةم  4من تقريرها بعنوان إعداد مس ة ة ة ةةودة معدّلة املة لجتملا املوحد لنقل املواد
ترّز بشكل ااص على تطوير نظام اشرتاك ،توصيات إىل الرئيسني املشار ني هبدف وضع اللمسات األارية على االتملا

املوحد لنقل املواد املن ّق الذي يتضة ة ة ة ةةمن نظام االش ة ة ة ة ةرتاك ،وذلك اجت اجتماعها السة ة ة ة ةةاد  .ما دعت جمموعة العمل
األطراف املتعاقدة وأصااب املصلاة إىل تقدمي املداجت.
وقام الرئيس ةةان املش ةةار ان ،بناك على ذلك ،بتاديد عدد من املس ةةائل األ ةةا ةةية الناش ةةئة عن توجيهات جمموعة
العمل وأحاال هذه املسائل إىل جمموعيت أصدقاك الرئيسني املشار ني واجملموعة الدائمة من ا رباك القانونيني إل داك املشورة
بش ة ةةأظا .ونظر الرئيس ة ةةان املش ة ةةار ان يف افة هذه املداجت ويف املش ة ةةورة الواردة إىل جانب التوجيه الص ة ةةادر عن جمموعة
العمل ،من أجل إعداد املشرو الحالث لجتملا املوحد لنقل املواد املنق .
وتُظهر هذه الوثيقة املنهجية املتبعة وال يما يملية تنمليذ التوجيه الصادر عن جمموعة العمل.
طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
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أوالا -مقدمة
نظرت جمموعة العمل ،اجت اجتماعها ا ام يف املش ة ة ة ة ة ةةرو الحان لجتملا املوحد لنقل املواد املن ح :مقرتح
-1
الرئيس ةةني املش ةةار ني 1.ووافقت على مواص ةةلة العمل على أ ةةا ذلك املش ةةرو  .وقامت بالتاد بتاديد املواد من االتملا
املوحد لنقل املواد اليت ال تشوهبا مشا ل برية وتلك اليت تطرح بعض املسائل الملنية واملتعلّقة بالصياغة الواجب معاجلتها.

 -2ووفّرت جمموعة العمل ،يف القس ة ة ةةم  4من تقريرها 2بعنوان إعداد مس ة ة ةةودة معدّلة املة لجتملا املوحد لنقل املواد
ترّز بشكل ااص على تطوير نظام اشرتاك ،توصيات إىل الرئيسني املشار ني هبدف وضع اللمسات األارية على االتملا

املوحد لنقل املواد املن ّق الذي يتضة ة ة ة ةةمن نظام االش ة ة ة ة ةرتاك ،وذلك اجت اجتماعها السة ة ة ة ةةاد  .ما دعت جمموعة العمل
األطراف املتعاقدة وأصااب املصلاة إىل تقدمي املداجت3.
وقام الرئيسان املشار ان بناك على ذلك بتاديد عدد من املسائل األ ا ية الناشئة عن توجيهات جمموعة العمل
-3
وأحاال هذه املس ة ةةائل إىل جمموعيت أص ة ةةدقاك الرئيسة ة ةني املش ة ةةار ني واجملموعة الدائمة من ا رباك القانونيني إل ة ةةداك املش ة ةةورة
بش ة ةةأظا 4.ويرد تقرير هذه املش ة ةةاورات يف الوثيقة بعنوان تعزيز ة ةةري عمل النظام املتعدد األطراف :مذ رة أعدها الرئيس ة ةةان
املش ة ةةار ان 5.ونظر الرئيس ة ةةان املش ة ةةار ان يف افة املداجت ويف املش ة ةةورة الواردة ،إىل جانب التوجيه الص ة ةةادر عن جمموعة
العمل ،من أجل إعداد املشرو الحالث لجتملا املوحد لنقل املواد املنق .

ثانيا -المنهجية المتبعة إلعداد المشروع الثالث لالتفاق الموحد لنقل المواد المنقح
ان املش ة ة ة ة ة ةةرو الحان لجتملا املوحد لنقل املواد املن ّق نس ة ة ة ة ة ةةخة مبس ة ة ة ة ة ةةطة على املش ة ة ة ة ة ةةرو األوّت لجتملا ،6
-4
الذي مت عرض ة ة ة ة ة ةةه على االجتما الرابع جملموعة العمل .غري أن جمموعة العمل انت قد ق ّدمت توجيها ،اجت اجتماعها
ا ام  ،يقضة ة ة ة ة ة ة بإعادة إدرال عدد من املس ة ة ة ة ة ةةائل اليت انت واردة يف املش ة ة ة ة ة ةةرو األوّت للنظر فيها خيارات بديلة.
وبالتاد ،مت اال ة ة ة ةةتناد ،عند اإلمكان ومن حيث املبدأ ،على النص الذي أُدال على املشة ة ة ةةرو الحان من املشة ة ة ةةرو األوّت
 1الوثيقة  IT/OWG-EFMLS-5/16/3بعنوان املشرو الحان لجتملا املوحد لنقل املواد املنق  :اقرتاح الرئيسني املشار ني.
 2الوثيقة .IT/OWG-EFMLS-5/16/Report
 3الوثيقة  IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf. 7بعنوان مسامهات األطراف املتعاقدة وأصااب املصلاة بشأن املسائل الواجب مناقشتها اجت االجتما
الساد جملموعة العمل.
 4ترد التقارير الكاملة جملموعيت أصة ة ةةدقاك الرئيسة ة ةةني املشة ة ةةار ني يف الوثيقتني  IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.4بعنوان تقرير جمموعة أص ة ةةدقاك الرئيس ة ةةني
املشة ةةار ني املعنية ب ليات احلصة ةةوت على املوارد ومعدالت الدفع ،و IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.6بعنوان تقرير جمموعة أصة ةةدقاك الرئيسة ةةني املشة ةةار ني
املعنيةةة ببنةةد إظةةاك االتملةةا  .وترد اآلراك القةةانونيةةة للمجموعةةة الةةدائمةةة من ا رباك القةةانونيني يف الوثيقتني  IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3بعنوان تقرير
اجملموعةةة الةةدائمةةة من ا رباك القةةانونيني :نتةةائا االجتمةةا األوّت ،و IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3Add.1بعنوان تقرير اجملموعةةة الةةدائمةةة من ا رباك
القانونيني :نتائا االجتما الحان .وترد مسامهات األقاليم من األطراف املتعاقدة وأصااب املصلاة يف الوثيقة .IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.7
 5الوثيقة  IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.7بعنوان تعزيز ة ة ة ةةري عمل النظام املتعدد األطراف  :مذ رة أعدها الرئيس ة ة ة ةةان املش ة ة ة ةةار ان عن نتائا أعمات

جمموعات أصدقاك الرئيسني املشار ني واجملموعة الدائمة من ا رباك القانونيني.
 6الوثيقة  IT/OWG-EFMLS-4/15/3بعنوان مشرو االتملا املوحد لنقل املواد املنقّ .
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نظرا إىل أن جمموعة العمل ة ة ةةبقت ونظرت فيه :ويظلل هذا النص باللون األزر  .ويف بعض احلاالت ،أُاذ النص ذلك
من االتملا املوحد لنقل املواد احلاد :ويظلل هذا النص باللون الزهري.
واإلشة ة ة ة ة ةةارات املتعارف عليها املسة ة ة ة ة ةةتخدمة للداللة إىل التغيريات الواردة يف نص املش ة ة ة ة ةةرو الحان والنص املأاوذ
-5
من املشرو األوّت واالتملا املوحد لنقل املواد احلاد ه على الشكل التاد:
( )1يتم شطب النص احملذوف.
( )2يتم وضع اطني حتت النص املضاف.
( )3األقوا املعقوفة [ ] تشري إما إىل النص الذي مل يُتمل عليه بعد أو إىل نسخ بديلة للنص املقرتح.
( )4لتملادي االلتبا  ،مل ترقّم املواد  7-6إىل  11-6من جديد بعد نقلها أو حذفها .ويوص ة ة ة ة ة ةةى بإعادة ترقيم املواد
يف يا قراكة قانونية للنص.
املوحد لنقل املواد احلاد ما يرد ترقيمها فيه.
( )5تعود اإلشارات إىل املواد يف هذه الوثيقة إىل االتملا
ّ

ثالثا -االستجابة لتوجيه مجموعة العمل وهيكل المشروع
الثالث لالتفاق الموحد لنقل المواد المنقح
مبني القسةةم
-6
يسةةتجيب هيكل املشةةرو الحالث لجتملا املوحد لنقل املواد املنقّ لتوجيه جمموعة العمل ما هو ّ
من تقرير اجتماعها ا ام :

4

( )1رغبت جمموعة العمل يف حتسةةني مكانة نظام االشةرتاك ضةةمن هيكل االتملا املوحد لنقل املواد هبدف إبراز نظام
االشة ة ة ة ة ة ةرتاك على الناو املن ةةا ة ة ة ة ة ة ة ةةب .ول ةةذل ةةك ،مت وض ة ة ة ة ة ةةع امل ةةادة  11-6قب ةةل املواد االاتي ةةاري ةةة  7-6و8-6
و ،REV 8-6/7-6من دون إعادة ترقيم املواد لتملادي االلتبا .
( )2وجرت ا ة ة ةةتش ة ة ةةارة اجملموعة الدائمة من ا رباك القانونيني بش ة ة ةةأن اهليا ل املقرتحة لنظام االش ة ة ةرتاك يف ما يتّص ة ة ةةل
بةةاالتسة ة ة ة ة ة ةةا مع املعةةاهةةدة ،و ةةان من رأي اجملموعةةة أنةةه كن لنظةةام االشة ة ة ة ة ة ةرتاك القةةائم بةةذاتةةه أن يكون متوائمةا
مع املعاهدة 7.وتنص املادة  11-6املن ّقاة وامللا  3على نظام االشرتاك هذا.
( )3ونظرا إىل أن املشة ة ة ة ةةرو الحان حيتوي على نظام اش ة ة ة ة ةرتاك واحد فقط ،طلبت جمموعة العمل اإلبقاك على املادتني
 7-6و 8-6يف هذه املرحلة .وجرى إدااهلما من جديد بني أقوا معقوفة.
( )4مةةا طلبةةت جمموعةةة العمةةل النظر يف إمكةةانيةةة التمييز بني املنتجةةات املتةةاحةةة بقيود وتلةةك املتةةاحةةة من دون قيود
لآلارين إلجراك املزيد من الباوث والرتبية من اجت وض ة ة ة ة ة ةةع معدالت دفع خمتلملة ،اليت جيب أن تكون إلزامية.

7

الوثيقة  IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3بعنوان تقرير اجملموعة الدائمة من ا رباك القانونيني ،الرأي القانون رقم .3
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وأُضة ة ة ةةيي ذلك ا يار يف مشة ة ة ةةرو مادة جديدة ،أي املادة  ،REV 8-6/7-6الواردة يف ا يار  1يف امللا ،2
ويف املادة  2-3من امللا  3بالنسبة إىل نظام االشرتاك.
( )5وأُدالت ع ّدة تغيريات بسيطة لضمان االتسا مع املادة  7-6أو  REV 8-6/7-6اليت أعيد إدااهلا.
( )6ما رغبت جمموعة العمل النظر يف ما إذا ان ضةةروريا أن ينطب نظام االش ةرتاك على افة املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة أو على حماص ة ةةيل فردية أو جمموعات من احملاص ة ةةيل .وأُدالت ص ة ةةياغات اطيّة لكج ا يارين.
وعلى حنو ااص ،من اململرتض أن تنطب معدالت دفع خمتلملة على جمموعات احملاصيل املختلملة من أجل إظهار
الوقائع ا اصة بالرتبية والتسوي  ،علما أن نظام االشرتاك يغط افة احملاصيل .وإذا قامت هذه املعدالت بأاذ
الوقائع ا اصة ة ة ةةة بالرتبية والتسة ة ة ةةوي بعني االعتبار ،قد يش ة ة ة ة ّكل ذلك حافزا لجش ة ة ة ةرتاك .ومل تكن هناك حماوالت
لتاديد ماهية هذه اجملموعات أو املعدالت اليت قد تنطب عليها8.
موحدا
( )7وطلبت جمموعة العمل وض ة ة ة ةةع عقد اشة ة ة ة ةرتاك واحد على أن تتطلب عمليات النقل األارى للمواد اتملاقا ّ
وينص املشةرو الحالث على عقد اشةرتاك واحد أي ا ةتمارة التسةجيل الواردة يف امللا  .4ويسةتند
هلذا الغرضّ .
النص إىل املشرو األوّت .ومت تعديل املادة  11-6ملواكمتها مع طرائ القبوت املشمولة يف ا تمارة التسجيل.
( )8وتعاجل املادة  3-1من امللا  3عملية إداات التعديجت يف نظام التسة ة ةةجيل ا اص باالتملا املوحد لنقل املواد
وتواتر إدااهلا يف املستقبل ،إىل جانب التداعيات على املتلقني واملشرت ني.

عما إذا ان من املمكن جعل جل املشرت ني ججا عاما مبوازاة احرتام السرية،
( )9وطرحت جمموعة العمل ؤاالا ّ
مع إمكانية إدرال معلومات عن مبيعات املشرت ني .وجرت ا تشارة اجملموعة الدائمة من ا رباك القانونيني ،وترد
املش ةةورة اليت أ ةةدنا بش ةةأن نو املعلومات اليت كن نش ةةرها يف املادة  2من امللا  .3ومن اململرتض أن يوض ة ةع
الس ة ة ة ة ة ةةجل يف عهدة األمانة .ويتض ة ة ة ة ة ةةمن ل من ا يارين يف امللا  2واملادة  5-3من امللا  3أحكاما عن
املعلومات الواجب معاجلتها باعتبارها ريّة.
( )10وطلبت جمموعة العمل توضة ة ة ة ةةياات عن احلقو والواجبات املتبقية ا اصة ة ة ة ةةة باالنسة ة ة ة ةةااب/اإلظاك ،ال ة ة ة ة ةةيما
يف ما يتعلّ باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير ونقلها إىل أطراف ثالحة .ونظرت جمموعة أصدقاك
مطوالا ،ومل تتوصة ةةل إىل أي توص ة ةية هبذا الشة ةةأن.
الرئيسة ةةني املشة ةةار ني املعنية ببند إظاك االتملا يف هذه املسة ةةائل ّ
وأُدرل بالتاد نص بديل يأاذ باحلسة ة ةةبان اعتبارات اجملموعة ضة ة ةةمن قو ة ة ةةني معقوفني يف املادة  4من امللا .3
ما أع ّدت جمموعة أص ة ة ة ة ة ةةدقاك الرئيس ة ة ة ة ة ةةني املش ة ة ة ة ة ةةار ني املعنية ببند إظاك االتملا بعض االقرتاحات اليت تنص
على االنسااب من االتملا يف املادة ( 9اليت تشري إىل قبوت ايار الدفع يف املادة  7-6أو ،REV 8-6/7-6
التوصل إىل اتملا  .و انت هناك حماولة إلدرال
يف حات أُبق عليه باإلضافة إىل نظام االشرتاك) ،ولكن من دون ّ
9
هذه االعتبارات يف املواد اجلديدة من  2-9إىل .4-9

 8انت هناك حماولة إلنشاك جمموعات من احملاصيل ذات اصائص مشاهبة ضمن عرض طُرح على االجتما الرابع جملموعة العمل وهو يرد يف املرف
من الوثيقة  IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf.3بعنوان االقرتاحات اليت تلقتها جمموعة العمل اجت فرتة السةةنتني حتضةرياا لنظام االشةرتاك ومشةةرو االتملا
املوحد املنق لنقل املواد.
 9الوثيقة  IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.6بعنوان تقرير جمموعة أصدقاك الرئيسني املشار ني املعنية ببند إظاك االتملا  ،الملقرات من  22إىل  28واملرف .2
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( )11ورغبت جمموعة العمل يف النظر يف إظاك االشة ةرتاك يف حات ةةوك أداك مش ةةرتك من املش ةةرت ني .وتنص املادة
اجلديدة من امللا  3على هذا املوضو .

5

5-4

( )12و ان من رأي اجملموعة الدائمة من ا رباك القانونيني أن املدفوعات املس ة ة ة ةةبقة غري القابلة لج ة ة ة ةةرتداد (اليت ترتبط
خبيار الدفع ا اص باحلصة ةةوت على عيّنة واحدة والوارد يف املادة  7-6أو  )REV 8-6/7-6لن تكون متماشة ةةية
مع املعاهدة 10.ومل تنظر جمموعة أصدقاك الرئيسني املشار ني املعنية ب ليات احلصوت على املوارد ومعدالت الدفع
يف هذا املوضو الذي ال يرد ذ ره يف نص املشرو الحالث لجتملا املوحد لنقل املواد املنقّ .
( )13وأ ةةدت جمموعة أص ةةدقاك الرئيس ةةني املش ةةار ني املعنية ب ليات احلص ةةوت على املوارد ومعدالت الدفع مش ةةورة بعدم
11
إدرال أي ا ة ة ة ة ة ةةتحناك لواجب احلصة ة ة ة ة ةةوت على مواد مبوجب اتملا موحد لنقل املواد ضة ة ة ة ة ةةمن االتملا نملسة ة ة ة ة ةةه.
غري أن ذلك خيتلي عن إمكانية االعملاك من الدفع عندما ال تتعدى املبيعات الس ة ة ة ة ةةنوية ة ة ة ة ةةقملا معيّنا ،وهو أمر
ناقش ة ةةته جمموعة العمل يف عدد من املنا ة ةةبات .وباإلض ة ةةافة إىل ذلك ،أش ة ةةارت اجلماعة اال ة ةةتش ة ةةارية للباوث
الزراعية الدولية إىل أمهية محل هذا البند لتمكينها من العمل مع نظم الباوث الزراعية الوطنية وص ة ة ة ة ة ةةغار منتج
البذور .ومت إداات املادة  3-3من امللا  3طبق ا لذلك.

وباإلض ة ة ةةافة إىل ما ورد أعجه ،طرحت جمموعة العمل عدد من األ ة ة ةةئلة اليت ال كن إدراجها بعد يف املش ة ة ةةرو
-7
الحالث لجتملا املوحد لنقل املواد املنقّ :
( )1طلبت النظر يف مع ّدالت الدفع والباث يف األ ةةا الذي ةةيتم اال ةةتناد إليه الحتس ةةاب املدفوعات يف نظام
االش ة ة ةرتاك .ونظرت جمموعة أصة ة ةةدقاك الرئيسة ة ةةني املشة ة ةةار ني املعنية ب ليات احلصة ة ةةوت على املوارد ومعدالت الدفع
يف هذه املسائل بالتملصيل وق ّدمت التعليقات بشأظا يف تقريرها ،12غري أن هذه املسائل تتطلب يف ظاية املطاف
قرارات من اجلهاز الرئا ة قبل إدراجها يف الصةةيغة املن ّقاة لجتملا املوحد لنقل املواد .وأبقيت مس ةاحات فارغة
لتدوين املعدالت يف خمتلي ا يارات الواردة يف املشرو الحالث لجتملا املوحد لنقل املواد املنق .
( )2ما طلبت النظر يف ايارات للنظم املتاحة على اإلنرتنت ويف املدفوعات ا اص ة ة ة ة ة ةةة باالشة ة ة ة ة ة ةرتا ات .وال تتعلّ
األولية يف
هذه املسة ة ة ةةائل باالتملا املوحد لنقل املواد نملسة ة ة ةةه بل باجلوانب العملية إلدارته .وترد بعض االعتبارات ّ
الوثيقة بعنوان تنمليذ إجراكات نظام االشرتاك13 .
( )3وذ ّ رت جمموعة العمل بأنه يُطلب إليها مبوجب القرار  2015/1النظر يف املس ة ة ة ةةائل اليت تتعل باملعلومات الوراثية
املرتبطة باملواد اليت يتم احلص ة ة ة ة ةةوت عليها من اجت النظام املتعدد األطراف .ومت إعداد ،ا ة ة ة ة ةةتجابة هلذا الطلب،

 10الوثيقة  IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3بعنوان تقرير اجملموعة الدائمة من ا رباك القانونيني ،الرأي القانون رقم .4
 11الوثيقة  IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.4بعنوان تقرير جمموعة أص ة ةةدقاك الرئيس ة ةةني املش ة ةةار ني املعنية ب ليات احلص ة ةةوت على املوارد ومعدالت الدفع،
الملقرة .12
 12الوثيقة  IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.6بعنوان تقرير جمموعة أصة ة ة ةةدقاك الرئيسة ة ة ةةني املشة ة ة ةةار ني املعنية ببند إظاك االتملا  ،الملقرتني  8و 9والملقرات
من  16إىل  ،24واملرف .1
 13الوثيقة .IT/OWG-EFMLS-6/17/4
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الوثيقة بعنوان النظر يف املسة ة ةةائل اليت تتعل باملعلومات الوراثية املرتبطة باملواد اليت يتم احلصة ة ةةوت عليها من اجت
النظام املتعدد األطراف :مذ ّرة أعدّها الرئيسان املشار ان.14
و ةةتاتال جمموعة العمل أيضةا إىل اتاذ ترتيبات عملية ويف الوقت املنا ةةب ،إلاضةةا مشةةرو االتملا املوحد
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لنقل املواد املنق الصادر عن عملها ،لقراكة وصياغة قانونيتني شاملتني ،قبل إحالته إىل اجلهاز الرئا العتماده يف دورته
السابعة.

14

الوثيقة

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf. 8

