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 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

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

 2017 آذار/مارس 17-14، إيطاليا، روما

 جتماع األو االلخبراء القانونيين: نتائج من اة المجموعة الدائمقرير ت
 
 مقدمة
 

العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول قدمت جمموعة العمل املفتوحة  -1
، عددًا من 2016(، خالل اجتماعها اخلامس الذي عقد يف يوليو/متوز على املوارد وتقاسم منافعها )جمموعة العمل

بشأن مدخالت إضافية حمتملة من جمموعات صغرية من اخلرباء. ووافقت جمموعة العمل التوصيات إىل الرئيسني املشاركني 
ويف مناقشات يف اجتماعات جمموعة العمل  استجدتعلى إنشاء فريق من اخلرباء للنظر يف املسائل القانونية اليت 

 ختذت جمموعة العمل القرار التايل:جمموعات أصدقاء الرئيسني املشاركني. وا
 

 رأي تقتتدم ستتدعى إىل القتانونيني اخلترباء متن دائمتة جمموعتتة بإنشتاء املشتاركني موعتة العمتل الرئيستنيأوصتت جم"
 . املشتتتتتتاركني الرئيستتتتتتني جمموعتتتتتتات أصتتتتتتدقاء وعمتتتتتتل االجتمتتتتتتا  هتتتتتتذا عتتتتتتن الناشتتتتتتئة خبصتتتتتتوئ املستتتتتتائل قتتتتتتانوي
وستتل/ت . 2016 أغستت/س/   1حبلتتول  إقليمتت  بشتتأن ل تتل اقرتاحتتات تقتتدم اإلقليميتتة اجملموعتتات متتن وطُلتتب

  18الفقتترة ) ".ه املناستتبتنيتتتتتتتومشاركت ةتتتتتتتتتللمنظم  تتتتتالقانون املكتتتب ختتربة إىل احلاجتتة علتتى الضتتوء جمموعتتة العمتتل
 (.IT/OWG-EFMLS-5/16/Report من الوثيقتة

 
 .2016ول خلرباء القانونيني يف سبتمرب/أيلمن اووفقاً لذلك، أنشأ الرئيسان املشاركان اجملموعة الدائمة  -2
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، والربوفيسور Olivier Rukundoخلرباء القانونيني من األعضاء التالني: السيد من اوتتكون اجملموعة الدائمة  -3
Singh Nijar

1
Gurdial  والربوفيسور ،Hiroji Isozaki والسيد ،Moore Gerald (والسيدامل ،)يّسر Cabrera Jorge  ،

ية والزراعة يف عمل ذاملكتب القانوي يف منظمة األغ ويشارك. Indra Thind، والسيدة Hojjat Khademiوالسيد 
من . وترد اختصاصات اجملموعة الدائمة Annick van Houtteالقانونيني من خالل السيدة اجملموعة الدائمة من اخلرباء 

 هلذا التقرير.  2 امللحقخلرباء القانونيني يف ا
 
القانونيني على "تقدم الرأي القانوي بشأن املسائل اليت نشأت عن  ءاجملموعة الدائمة من اخلرباوتنص والية  -4

وقد طُلب منها يف البداية تقدم  .االجتما  اخلامس جملموعة العمل وعن عمل جمموعات أصدقاء الرئيسني املشاركني"
 2اآلراء القانونية حول املسائل التالية:

 
دون احلاجة إىل تعديل املعاهدة، أي هل بإمكان  8-6: هل بإمكان اجلهاز الرئاس  حذف املادة 1السؤال 

اجلهاز الرئاس  مراجعة االتفاق املوحد لنقل املواد وفقًا ألحكام املعاهدة ب/ريقة تكون فيها مجيع املدفوعات 
 مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد إلزامية؟

 
لمعاهدة من شأهنا أن متنع اجلهاز : إذا كانت مجيع املدفوعات إلزامية، فهل هناك أي أحكام ل2السؤال 

لفئات خمتلفة من املنتجات، حسبما إذا كانت حممية  الرئاس  من وضع شروط تنص على معدالت دفع خمتلفة
حبقوق امللكية الفكرية أم ال، وطبيعة هذه احلماية )على سبيل امل ال محاية األصناف النباتية، وبراءات 

 االخرتا (؟ 
 

االتفاق املوحد لنقل املواد، الذي حيتوي فقط على نظام اشرتاك وليس فيه خيار : هل سيتماشى 3السؤال 
 ، مع أحكام املعاهدة؟IT/OWG-EFMLS-5/16/3حصول واحدة م ل تلك املبينة يف الوثيقة  لعملية

 
 IT/OWG-EFMLS-5/16/Inf.5: هل ستتماشى الدفعة املسبقة، اليت متت مناقشتها يف الوثيقة 4السؤال 
 ؟ وإن مل يكن كذلك، ما ه  األسئلة الرئيسية اليت 3-12املعاهدة، والسيما املادة (، مع 30و 25ن ا)الفقرت

 تت/لب املزيد من الدراسة؟
 

 14، الصفحة IT/OWG-EFMLS-5/16/3: هل ميكن أن يكون السجل، املنصوئ عليه يف الوثيقة 5السؤال 
ق املوحد لنقل املواد(، عاماً، مع احرتام قوانني سرية للمشرو  ال اي املنقح لالتفا 3 امللحقمن  2)املادة 

املعلومات؟ وبشكل أك ر حتديداً، ما ه  املعلومات اليت ميكن أو جيب أن تكون عامة، وما ه  املعلومات اليت 
 عامة؟  أهنا قد ال تكونال ينبغ  أو 

 
                                                      

متن املشتاركة يف االجتمتا  األول للمجموعتة الدائمتة للخترباء القتانونيني، وبالتتايل فإنته مل يلتتزم بتاآلراء  Gurdial Singh Nijarمل يتتمكن الربوفيستور   1
 القانونية الواردة يف هذا التقرير. 

. وسيتم نشتر تقريتر 2107للخرباء القانونيني يف فرباير/شباط وقت نشر هذه الوثيقة، كانت الرتتيبات جارية لعقد االجتما  ال اي للمجموعة الدائمة   2
 هلذه الوثيقة. كضميمةذلك االجتما   
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شارية املخصصة املعنية باالتفاق املوحد : بالنظر إىل املشورة املقدمة حول هذه املسألة من اللجنة االست6السؤال 
/لب إعادة تت، هل (3 امللحق، IT/AC-SMTA-MLS 2/10/Reportلنقل املواد والنظام املتعدد األطراف )

  استخدام االتفاق املوحد لنقل املواد؟ املادة الوراثية إىل املقدم األصل /البلد املورد
 

 2016نوفمرب/تشرين ال اي  15و 14نيني اجتماعها األول يف روما يف القانو  اجملموعة الدائمة من اخلرباءعقدت  -5
على جدول أعمال  3 امللحق ي. وحيتو 1 امللحقلتقدم اآلراء القانونية حول هذه األسئلة. وترد اآلراء القانونية يف 

 . 4امللحق االجتما ؛ وترد قائمة املشرتكني يف 
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 اآلراء القانونية  :1 الملحق
 1 الرأي

 
دون الحاجة إلى تعديل المعاهدة، أي هل بإمكان الجهاز الرئاسي  8-6بإمكان الجهاز الرئاسي حذف المادة  له

مراجعة االتفاق الموحد لنقل المواد وفقًا ألحكام المعاهدة بطريقة تكون فيها جميع المدفوعات بموجب االتفاق 
 الموحد لنقل المواد إلزامية؟

 

 
 ة:األحكام ذات الصلة في المعاهد

 
 (2)د( )2-13، واملادة 4-12املادة 

 
 األحكام ذات الصلة في االتفاق الموحد لنقل المواد:

 
 8-6، واملادة 7-6املادة 

 
 الرأي القانوني:

 
، يف غضون فرتة مخس سنوات من سريان جلهاز الرئاس يقدر ا على أن (2))د(2-13تنص املعاهدة يف مادهتا  -1

لنقل املواد يسري أيضا على احلاالت اليت تكون  عات اإللزامية الوارد يف االتفاق املوحدفو املعاهدة، ما إذا كان شرط املد
ذلك،  قرر، وإذا ما جراء املزيد من البحو  والرتبيةفيها املنتجات املسوقة جتاريا متاحة دون فرض قيود على اآلخرين إل

 على جعل مجيع املدفوعات إلزامية.
 
القانونيني أن اجلهاز الرئاس  قد بدأ تقييمه ضمن فرتة اخلمس سنوات، وأنه  اخلرباء اجملموعة الدائمة منتدرك  -2

بعد أن الحظ اجلهاز الرئاس  أن املعلومات الختاذ م ل هذا القرار ليست كافية، فإنه قد قرر مواصلة تقييمه وتأجيل اختاذ 
 حيصل على املعلومات الالزمة. أنالقرار إىل 

 
 القتتتتانونيني أن ستتتتل/ة تقيتتتتيم اجلهتتتتاز الرئاستتتت ، علتتتتى النحتتتتو املبتتتتني يف املتتتتادةائمتتتتة متتتتن اخلتتتترباء اجملموعتتتتة الدتعتتتتترب  -3

 ختاذ قرار على أساس هذا التقييم.من املعاهدة، تشمل ضمناً السل/ة ال( 2)د()13-2
 
 م، القتتتتانونيني أن فتتتترتة اخلمتتتتس ستتتتنوات تن/بتتتتق فقتتتتط علتتتتى الشتتتترو  بتتتتالتقيياجملموعتتتتة الدائمتتتتة متتتتن اخلتتتترباء خلصتتتتت  -4

 واختاذ قرار ضمن الفرتة احملددة.وال تستوجب أن يتم االنتهاء من هذا التقييم 
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القانونيني ترى أن اجلهاز الرئاس ، بعد أن بدأ بالعملية وفقاً اجملموعة الدائمة من اخلرباء وبالتايل، فإن  -5
 اصلة التقييم إىل أن يتخذ قراره.للمعاهدة، قد احتفظ بالقدرة على مو 

 
القانونيني أن اجلهاز الرئاس  لديه السل/ة جلعل مجيع املدفوعات اجملموعة الدائمة من اخلرباء ك، ترى لذل -6

 اعتماد أي تعديل على إلزامية، والعتماد التغيريات الضرورية على االتفاق املوحد لنقل املواد، من دون احلاجة إىل
 املعاهدة.

 
نيني أنه ميكن تنقيح االتفاق املوحد لنقل املواد جلعل مجيع املدفوعات القانو اجملموعة الدائمة من اخلرباء وترى  -7

من االتفاق املوحد لنقل املواد أو تعديلها؛ ويف كلتا احلالتني، سيكون من الضروري  8-6إلزامية، من خالل حذف املادة 
 املوحد لنقل املواد وفقاً لذلك. من االتفاق 7-6إعادة النظر يف املادة 
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 2 الرأي
 

إذا كانت جميع المدفوعات إلزامية، فهل هناك أي أحكام للمعاهدة من شأنها أن تمنع الجهاز الرئاسي من وضع 
شروط تنص على معدالت دفع مختلفة لفئات مختلفة من المنتجات، حسبما إذا كانت محمية بحقوق الملكية 

  النباتية، وبراءات االختراع(؟الفكرية أم ال، وطبيعة هذه الحماية )على سبيل المثا  حماية األصناف 
 

 
 األحكام ذات الصلة في المعاهدة:

 
 (2))د(2-13املادة 

 
 األحكام ذات الصلة في االتفاق الموحد لنقل المواد:

 
 8-6، واملادة 7-6املادة 

 
 الرأي القانوني:

 
من وضع شروط جلهاز الرئاس  القانونيني أنه ال توجد شروط يف املعاهدة متنع ااجملموعة الدائمة من اخلرباء ترى  -1

تنص على معدالت دفع خمتلفة لفئات خمتلفة من املنتجات، حسبما إذا كانت حممية حبقوق امللكية الفكرية أم ال، 
 . وطبيعة هذه احلماية

 
من املعاهدة اجلهاز الرئاس  السل/ة لتحديد مستوى وشكل وطريقة الدفع، وإنشاء  (2))د(2-13متنح املادة  -2

خمتلفة من الدفع لفئات خمتلفة من املستفيدين. وتشري هذه املادة إىل فئات املستفيدين دون اإلشارة إىل كيف  مستويات
 ينبغ  حتديد هذه الفئات. 

 
القانونيني أن اجلهاز الرئاس  يتمتع بالس/لة لتحديد فئات املستفيدين هذه، اجملموعة الدائمة من اخلرباء ترى  -3

ملختلف املنتجات وأنوا  حقوق امللكية الفكرية اليت يؤكدون عليها بالنسبة ملنتجاهتم، إذا ما  من بني مجلة أمور، وفقاً 
 وجدت؛ وجيوز للجهاز الرئاس  حتديد مستويات خمتلفة من الدفع هلذه الفئات. 
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 3 الرأي
 
حصو   عمليةلسيتماشى االتفاق الموحد لنقل المواد، الذي يحتوي فقط على نظام اشتراك وليس فيه خيار  هل

 ، مع أحكام المعاهدة؟IT/OWG-EFMLS-5/16/3واحدة مثل تلك المبينة في الوثيقة 
 

 

 األحكام ذات الصلة في المعاهدة:
 

 (2))د(2-13املادة 
 

 األحكام ذات الصلة في االتفاق الموحد لنقل المواد:
 

 11-6، واملادة 7-6املادة 
 

 الرأي القانوني:

 
 عبارة يكون اً منتج جتاريا تسوق اليت املتلقية اجلهة تسددن املعاهدة على ما يل : "م (2))د(2-13تنص املادة  -1
 إليها املشار لآللية ،األطراف تعددامل النظام من عليها احلصول مت مواداً  ويتضمن والزراعة لألغذية نباتية وراثية موارد عن
اجملموعة الدائمة من اخلرباء ". وترى املنتج هلذا التجاري التسويق عن الناشئة املنافع تعادل )و( حصة3-19املادة  يف

عملية واحدة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها. وأشارت أن اجلهاز الرئاسي القانونيني أن هذا النص يستند إىل 
على خيار آخر ال يرتبط بعملية حصول واحدة. والسؤال هو  11-6يف املادة  املواد، نص باعتماده االتفاق املوحد لنقل

دون التعارض مع  لعملية حصول واحدة فقط، 3ما إذا كان باإلمكان حذف اخليار األول والنص على نظام اشرتاك
 أحكام املعاهدة.

 
تسويق املنتجات، تتضمن موادا يتم احلصول اخليارات املذكورة أعاله ه  أنظمة لتحديد املدفوعات على أساس  -2

القانونيني أنه بإمكان اجلهاز الرئاس  اعتماد اتفاق اجملموعة الدائمة من اخلرباء عليها من النظام املتعدد األطراف. وترى 
 ( 2))د(2-13موحد لنقل املواد ينص على نظام اشرتاك قائم حبد ذاته، وبإمكان ذلك أن يكون متوافقا مع املادة 

 من املعاهدة، بشرط أن يتم تضمني العناصر التالية: 
 

  ينبغ  احلفاظ على الصلة بني احلصول على املوارد وتقاسم منافعها النامجة عن تسويقها يف وقت الحق. وميكن
أن يتم ذلك عن طريق صياغة االتفاق املوحد لنقل املواد مع إيضاح أن املنافع اليت سيتم تقامسها جُتىن من 

 ، وأي مدفوعات لذلك ليست مدفوعات للحصول على املوارد. التسويق

                                                      
 نتهالقانونيني مالءمة مص/لح "نظام االشرتاك"، الذي قد يتم اخللط بينه وبني الدفع للحصول على املتوارد، وهتو أاجملموعة الدائمة من اخلرباء ناقشت   3

 .من املعاهدة ) (2-13لنو  مبوجب املادة 
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  تستند مدفوعات تقاسم املنافع على مبيعات منتجات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت يسوقها
وجب االتفاق املوحد املتلق ، واليت تشمل حبسب التعريف املنتجات املشتقة من املواد اليت مت احلصول عليها مب

 لنقل املواد.
  .حتديد مىت ينبغ  البدء باملدفوعات حلصص عادلة من املنافع 

 
الدوليني االنتباه إىل م ل هذا النظام لالشرتاك ميكنه يف الواقع أن يتوافق مع اجملموعة الدائمة من اخلرباء ولفتت  -3

-12مليات احلصول الفردية )املادة الشرط املنصوئ عليه يف املعاهدة، أنه ال ينبغ  أن تكون هناك حاجة إىل تتبع ع
3.)) ( 
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 4 الرأي
 
 25ن ا)الفقرت IT/OWG-EFMLS-5/16/Inf.5ماشى الدفعة المسبقة، التي تمت مناقشتها في الوثيقة تتس هل
؟ وإن لم يكن كذلك، ما هي األسئلة الرئيسية التي تتطلب المزيد )ب(3-12(، مع المعاهدة، والسيما المادة 30و

 من الدراسة؟
 
 

 األحكام ذات الصلة في المعاهدة:

 
 (2))د(2-13) (، واملادة 3-12املادة 

 
 األحكام ذات الصلة في االتفاق الموحد لنقل المواد:

 
 7-6املادة 

 
 الرأي القانوني:

 
 القتتتتتتتتتانونيني أن املتتتتتتتتتدفوعات املستتتتتتتتتبقة كمتتتتتتتتتا نوقشتتتتتتتتتت يف الوثيقتتتتتتتتتةاجملموعتتتتتتتتتة الدائمتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن اخلتتتتتتتتترباء اعتتتتتتتتتتربت  -1

IT/OWG-EFMLS-5/16/Inf.5  ال تتماشى مع املعاهدة، إذا كان اخليار إلزاميا. ويف تلتك احلالتة، فإهنتا ستستاوي دفعتة
 من املعاهدة.  ) (3-12للحصول، وبالتايل ستتعارض مع املادة 

 
وأشارت أن جمموعة أصدقاء الرئيسني املشاركني املعنية بآليات احلصول ومعدالت الدفع، ال يزال يتعني عليها  -2

 اجلدوى التقنية هلذا االقرتاح.ة مناقش
 
 



IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3 

 

10 

 5 الرأي
 
 2)المادة  14، الصفحة IT/OWG-EFMLS-5/16/3يمكن أن يكون السجل، المنصوص عليه في الوثيقة  هل
للمشروع الثاني المنقح لالتفاق الموحد لنقل المواد(، عاماً، مع احترام قوانين سرية المعلومات؟  3 الملحقمن 

هي المعلومات التي يمكن أو يجب أن تكون عامة، وما هي المعلومات التي ال ينبغي وبشكل أكثر تحديداً، ما 
 أو أنها قد ال تكون عامة؟

 
 

 األحكام ذات الصلة في المعاهدة:
 
 وجدتال 
 

 األحكام ذات الصلة في االتفاق الموحد لنقل المواد:
 
 وجدتال 
 

 الرأي القانوني:

 
القانونيني أنه ال يوجد معيار قانوي دويل مقبول بشأن ماذا يعترب معلومات اجملموعة الدائمة من اخلرباء أشارت  -1

 سرية.
 
القانونيني اعتربت، كمبدأ عام، أن إنشاء سجل عام ال جيب أن ي ري مسائل اجملموعة الدائمة من اخلرباء غري أن  -2

 وتفاصيل االتصال، وتاريخ االكتتا . قانونية معينة تتعلق بالسرية، إذا اقتصرت حمتويات السجل على االسم الكامل، 
 
نونيني أنه ينبغ  على السجل أن يتضمن معلومات أخرى فقط إذا كان القااجملموعة الدائمة من اخلرباء وأكدت  -3

ذلك ضروريًا لعمل النظام الذي يشكل السجل جزءا منه. وينبغ  أن حيدد االتفاق املوحد لنقل املواد ما ه  املعلومات 
 اإلعالن عنها. اليت سيتم 

 
القانونيني أيضًا أن يتم صيانة وحتديث السجل بانتظام، ووفقاً اجملموعة الدائمة من اخلرباء كما اقرتحت  -4

 لإلجراءات اليت جيب وضعها. 
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 6 الرأي
 

النظر إلى المشورة المقدمة حو  هذه المسألة من اللجنة االستشارية المخصصة المعنية باالتفاق الموحد لنقل ب
(، هل يتطلب إعادة المادة 3 المرفق، IT/AC-SMTA-MLS 2/10/Reportالمواد والنظام المتعدد األطراف )

 الوراثية إلى المقدم األصلي/البلد المورد استخدام االتفاق الموحد لنقل المواد؟
 
 

 األحكام ذات الصلة في المعاهدة:
 

 (2)) (1-15)أ(، واملادة 1-15، واملادة 6-12، واملادة 4-12املادة 
 

 األحكام ذات الصلة في االتفاق الموحد لنقل المواد:
 
 وجدتال 
 

 الرأي القانوني:

 
القانونيني رأي اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باالتفاق املوحد لنقل اجملموعة الدائمة من اخلرباء استعرضت  -1

 إعادة املادة الوراثية ال يشكل مسألة "تسهيل احلصول"املواد والنظام املتعدد األطراف، ووافقت على الرأي القائل بأن 
 على النحو الوارد يف املعاهدة.

 
القانونيني أن إعادة املادة الوراثية تعين إعادة عينات من املوارد الوراثية النباتية اجملموعة الدائمة من اخلرباء وترى  -2

طبيع  او ، أو لصاحل أي شخص املوقعلألغذية والزراعة فُقدت لصاحل سل/ة خمتصة يف البلد الذي مُجعت منه يف 
طراف. ووفقًا لذلك، وافقت اجملموعة على أنه اعتباري مشل طوعا موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األ

 ال ينبغ  أن يُ/لب من أي اتفاق موحد لنقل املواد إعادة عينات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 
 
كن القانونيني أنه ينبغ  إدراج تعريف يف االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح، مياجملموعة الدائمة من اخلرباء ورأت  -3
 لنقل املواد ليس ضروريا.  اً موحد اً ص على أنه يف حاالت إعادة املادة الوراثية فإن اتفاقينأن 
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 القانونيينالمجموعة الدائمة من الخبراء اختصاصات   :2 الملحق
 

 معلومات أساسية
 

رئيسني املشاركني (، جمموعة من التوصيات إىل ال2016قدمت جمموعة العمل، يف اجتماعها اخلامس )يوليو/متوز  
جمموعة خرباء من إنشاء بشأن مدخالت إضافية حمتملة من جمموعات اخلرباء الصغرية. ووافقت جمموعة العمل على 

شأهنا أن تنظر يف املسائل القانونية اليت ظهرت يف اجتماعات جمموعة العمل ويف مناقشات جمموعات أصدقاء الرئيسني 
 قرار التايل: املشاركني. واختذت جمموعة العمل ال

 
 رأي تقدم ستدعى إىل القانونيني اخلرباء من دائمة جمموعة بإنشاء املشاركني وأوصت جمموعة العمل الرئيسني" 
 اجملموعات من وطُلب. املشاركني الرئيسني جمموعات أصدقاء وعمل االجتما  هذا عن الناشئة خبصوئ املسائل قانوي

 احلاجة على الضوء وسل/ت جمموعة العمل. 2016 أغس/س/   1حبلول  إقليم  بشأن ل ل اقرتاحات تقدم اإلقليمية
 .(18، الفقرة IT/OWG-EFMLS-5/16/Report" ).ومشاركته املناسبتني للمنظمة القانوي املكتب خربة إىل
 

ا قد طائفة واسعة من األسئلة، ل وسل/ت جمموعة العمل الضوء على أنه من احملتمل أن تعاجل جمموعة اخلرباء 
يت/لب املعرفة واخلربة العملية يف عدد من اجملاالت القانونية، وال سيما القانون الدويل العام، والقانون اخلائ، والقانون 

 التجاري، وقانون العقود. 
 

وتوجه االختصاصات هذه عملية إنشاء اجملموعة، وطريقة عملها، وحتديد األعضاء حبسب املناطق املم لة يف  
 املة.اجملموعة الع

 
 التركيبة المتوقعة

 
 اقرتحت املناطق حىت اآلن املم لني التاليني للمشاركة يف اجملموعة الدائمة هذه:  

 
 :السيد أفريقياOlivier Rukundo  
 سيا: الربوفيسور  Gurdial Singh Nijar،  ماليزيا، والربوفيسور Hiroji Isozakiن(ا، اليابان )مناوب 
 :أوروباGerald Moore  
 السيد ا الالتينية والبحر الكارييب:أمريك Jorge Cabrera  
 :السيد الشرق األدىنHojjat Khademi  
 أمريكا الشمالية: السيدة Indra Thind  
 :جنو  غر  احمليط اهلادئ 

 
 . Gerald Moore سر:امليّ 
 

ني. وسيعني املكتب القانونياجملموعة الدائمة من اخلرباء وأعلمت األمانة املكتب القانوي يف الفاو بإنشاء  
 القانوي موظفاً ليشارك يف عمل اجملموعة الدائمة.
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 الوالية

 
تنص والية اجملموعة الدائمة على "تقدم الرأي القانوي بشأن املسائل الناشئة عن االجتما  اخلامس جملموعة  

ئيسني املشاركني أسئلة أصدقاء الر  جمموعاتالعمل وعن عمل جمموعات أصدقاء الرئيسني املشاركني". وقد تعاجل 
قد ي/رحان بنفسهما م ل هذه ذين لللحصول على رأي قانوي للمجموعة الدائمة، من خالل الرئيسني املشاركني، ال

األسئلة. كما قد ترغب اجملموعة الدائمة أيضا مبعاجلة أية قضايا تراها مهمة يف سياق مناقشات جمموعة العمل املفتوحة 
 بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف. العضوية املخصصة املعنية

 
من وقد مت حتديد األسئلة التالية بصفتها ذات أمهية كربى لعمل جمموعة العمل، ويُ/لب من اجملموعة الدائمة  

 تقدم الرأي القانوي بشأن املسائل التالية:  البدايةخلرباء القانونيني يف ا
 
دون احلاجة إىل تعديل املعاهدة، أي هل بإمكان اجلهاز  8-6هل بإمكان اجلهاز الرئاس  حذف املادة  -1

املواد وفقًا ألحكام املعاهدة ب/ريقة تكون فيها مجيع املدفوعات مبوجب االتفاق  لنقلالرئاس  مراجعة االتفاق املوحد 
 املوحد لنقل املواد إلزامية؟

 
من شأهنا أن متنع اجلهاز الرئاس  من وضع  إذا كانت مجيع املدفوعات إلزامية، فهل هناك أي أحكام للمعاهدة -2

دفع خمتلفة لفئات خمتلفة من املنتجات، حسبما إذا كانت حممية حبقوق امللكية الفكرية أم ال،  معدالتشروط تنص على 
 وطبيعة هذه احلماية )على سبيل امل ال محاية األصناف النباتية، وبراءات االخرتا (؟

 
لنقل املواد، الذي حيتوي فقط على نظام اشرتاك وليس فيه خيار لعملية حصول االتفاق املوحد  سيتماشىهل  -3

 ، مع أحكام املعاهدة؟IT/OWG-EFMLS-5/16/3واحدة م ل تلك املبينة يف الوثيقة 
 
 25ن ا)الفقرت IT/OWG-EFMLS-5/16/Inf.5هل ستتماشى الدفعة املسبقة، اليت متت مناقشتها يف الوثيقة  -4
؟ وإن مل يكن كذلك، ما ه  األسئلة الرئيسية اليت تت/لب املزيد من ) (3-12، والسيما املادة ةاملعاهد(، مع 30و

 الدراسة؟
 
  14، الصتتتتتتتفحة IT/OWG-EFMLS-5/16/3هتتتتتتتل ميكتتتتتتتن أن يكتتتتتتتون الستتتتتتتجل، املنصتتتتتتتوئ عليتتتتتتته يف الوثيقتتتتتتتة  -5

اً، متتع احتترتام قتتوانني ستترية املعلومتتات؟ للمشتترو  ال تتاي املتتنقح لالتفتتاق املوحتتد لنقتتل املتتواد(، عامتت 3 امللحتتقمتتن  2)املتتادة 
وبشكل أك ر حتديداً، ما ه  املعلومات اليت ميكن أو جيتب أن تكتون عامتة، ومتا هت  املعلومتات التيت ال ينبغت  أو أهنتا قتد 

 ال تكون عامة؟
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وحد لنقل املواد إىل املشورة املقدمة حول هذه املسألة من اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باالتفاق امل بالنظر -6
(، هل يت/لب إعادة املادة الوراثية إىل املقدم 3 املرفق، IT/AC-SMTA-MLS 2/10/Reportوالنظام املتعدد األطراف )

 األصل /البلد املورد استخدام االتفاق املوحد لنقل املواد؟
 

 طرق العمل
 

دائمة الدعم من األمانة. ويُقرتح عقد أصدقاء الرئيسني املشاركني، ستتلقى اجملموعة ال جمموعاتكما يف حالة  
اجتما  مبكر للمجموعة يف نوفمرب/تشرين ال اي ملعاجلة هذه األسئلة وغريها، والختاذ الرتتيبات الالزمة ملزيد من العمل 

 بالوسائل اإللكرتونية. 
 

 المخرجات 
 

نظر فيها الرئيسان املشاركان، ستتخذ خمرجات اعتبارات اجملموعة الدائمة شكل سلسلة من اآلراء القانونية لي 
 صفحة أو اثنتني لكل سؤال تتم معاجلته.  علىعادة ما تكون 

 
 المهلة الزمنية إلعداد التقرير 

 
. ومن املتوقع تلق  اآلراء القانونية 2017يناير/كانون ال اي  30املوعد النهائ  إلعداد التقرير النهائ  هو  

 . 2016نوفمرب/تشرين ال اي  30ه لألسئلة املذكورة أعاله يف موعد أقصا
 



IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3 15 

 جدو  األعما   :3 الملحق
 

 لخبراء القانونيينمن ااجتماع المجموعة الدائمة 
 دعماً 

 بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطرافجملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية 
 للحصول على املوارد وتقاسم منافعها 

 
 2016نوفمبر/تشرين الثاني  15-14المقّر الرئيسي، روما، إيطاليا، منظمة األغذية والزراعة، 

 
 جدو  األعما 

 
 (B-640نوفمبر/تشرين الثاني )الغرفة  14
 

 الرتحيب واعتماد جدول األعمال 10:15 – 10:00

 من االختصاصات: 3إىل  1املناقشة والتحليل األويل لألسئلة  13:00 – 10:15
دون احلاجتتتة إىل تعتتتديل املعاهتتتدة، أي هتتتل  8-6استتت  حتتتذف املتتتادة هتتتل بإمكتتتان اجلهتتتاز الرئ -1 

بإمكتتتان اجلهتتتاز الرئاستتت  مراجعتتتة االتفتتتاق املوحتتتد لنقتتتل املتتتواد وفقتتتاً ألحكتتتام املعاهتتتدة ب/ريقتتتة 
 تكون فيها مجيع املدفوعات مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد إلزامية؟

ي أحكتام للمعاهتدة متن شتأهنا أن متنتع اجلهتاز هنتاك أ فهتلإذا كانت مجيع املدفوعات إلزامية،  -2 
الرئاستتت  متتتن وضتتتع شتتتروط تتتتنص علتتتى معتتتدالت دفتتتع خمتلفتتتة لفئتتتات خمتلفتتتة متتتن املنتجتتتات، 
حسبما إذا كانت حممية حبقوق امللكية الفكرية أم ال، وطبيعة هذه احلمايتة )علتى ستبيل امل تال 

  محاية األصناف النباتية، وبراءات االخرتا (؟
شتتى االتفتتاق املوحتتد لنقتتل املتتواد، التتذي حيتتتوي فقتتط علتتى نظتتام اشتترتاك ولتتيس فيتته هتتل سيتما -3 

 ، IT/OWG-EFMLS-5/16/3خيتتتتار لعمليتتتتة حصتتتتول واحتتتتدة م تتتتل تلتتتتك املبينتتتتة يف الوثيقتتتتة 
 مع أحكام املعاهدة؟

 اسرتاحة الغداء 14:00 – 13:00
 اصات:من االختص 6إىل  4املناقشة والتحليل األويل لألسئلة  17:00 –14:00

 الدفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتبقة، التتتتتتتتتتتتتتتتتتتيت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مناقشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتها يف الوثيقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ستتماشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  -4 
IT/OWG-EFMLS-5/16/Inf.5 (، متتتتتتتتع املعاهتتتتتتتتدة، والستتتتتتتتيما املتتتتتتتتادة30و 25ن ا)الفقرتتتتتتتتت 

 ؟ وإن مل يكن كذلك، ما ه  األسئلة الرئيسية اليت تت/لب املزيد من الدراسة؟) (12-3
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، IT/OWG-EFMLS-5/16/3ه يف الوثيقتتتتة عليتتتت املنصتتتتوئ، الستتتتجلهتتتتل ميكتتتتن أن يكتتتتون  -5 
للمشتتترو  ال تتتاي املتتتنقح لالتفتتتاق املوحتتتد لنقتتتل املتتتواد(،  3 امللحتتتقمتتتن  2)املتتتادة  14الصتتتفحة 

عاماً، مع احرتام قوانني سرية املعلومات؟ وبشكل أك ر حتديداً، متا هت  املعلومتات التيت ميكتن 
 و أهنا قد ال تكون عامة؟أو جيب أن تكون عامة، وما ه  املعلومات اليت ال ينبغ  أ

 بتتتتتتتالنظر إىل املشتتتتتتتورة املقدمتتتتتتتة حتتتتتتتول هتتتتتتتذه املستتتتتتتألة متتتتتتتن اللجنتتتتتتتة االستشتتتتتتتارية املخصصتتتتتتتة  -6 
 املعنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة باالتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاق املوحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد لنقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواد والنظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام املتعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدد األطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراف 

(IT/AC-SMTA-MLS 2/10/Report ،هتتتتل يت/لتتتتب إعتتتتادة املتتتتادة الوراثيتتتتة 3 املرفتتتتق ،) 
 لد املورد استخدام االتفاق املوحد لنقل املواد؟إىل املقدم األصل /الب

 6إىل  1إعداد مسودة اآلراء املكتوبة بشأن األسئلة  19:00 –17:00
 العشاء 20:00

 (D-838نوفمبر/تشرين الثاني )الغرفة  15
 6إىل  1مناقشة مسودة اآلراء املكتوبة بشأن األسئلة  13:00 – 9:30

 اءداسرتاحة الغ  14:00 – 13:00
 استكمال اآلراء املكتوبة وإسداء املشورة بشأن املزيد من األسئلة القانونية، إذا لزم األمر 17:30 – 14:00
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 المشاركينأسماء قائمة ب  :4 الملحق
 

Prof. Jorge Cabrera Medaglia 
Professor University of Costa Rica  

Heredia, Costa Rica  
Jorgecmedaglia@hotmail.com  

Jcabrera@cisdl.org  
  

Prof. Hiroji Isozaki 
Visiting Professor, Sophia University 
Emeritus Professor, Iwate University, 

5-40-4 Hiyoshi-honcho, Kohoku-ku 
Yokohama, 223-0062 JAPAN 

 h2r25i6k@eagle.sophia.ac.jpEmail:  
 

Mr. Hojjat Khademi  
Doctoral Research Fellow 

WTI, UNIVERSITY of BERN 
Bümplizstrasse 12, Bern, Switzerland 

 hojjat.khademi@wti.orgEmail:  
 

Mr. Gerald Moore (Facilitator) 
Via dei Ceraseti 23 
Marino (RM), Italy 

gerald.moore@pcg.itEmail:  
 

Mr. Olivier Rukundo  
Independent Legal Expert / Advisor on ABS. 

125 Court Street, New York 11201 
USA  

 olivier.rukundo@gmail.comEmail:  
 

Ms. Indra Thind  
Counsel 

Legal Services 
Agriculture and Food Inspection 

Government of Canada  
1341 Baseline Road, Ottawa, Ontario K1A 0C5 

 indra.thind@canada.caEmail:  
 

Mr. Javad Mozafari Hashjin  
Co-chair of the Ad Hoc Open-ended Working Group  

    to Enhance the Functioning of the Multilateral System  
Professor, Plant Genetics and Biotechnology  

National Plant Gene Bank, Seed and Plant Improvement Institute (SPII)  
Mahdasht Ave, Karaj, Iran 

 jmozafar@yahoo.comEmail:  
 

Mr. Carlos Correa 
Fecilitator of the Friends of the Co-chairs Group  

    on Access Mechanisms and Payment Rates 
Director 

Center for Interdisciplinary Studies on Industrial Property and Economics 
University of Buenos Aires  

Argentina 
 quiess@gmail.comEmail:  
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 المكتب القانوني في منظمة األغذية والزراعة
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General Legal Affairs Service (LEGA) 
Food and Agriculture Organization 

Viale delle Terme di Caracalla 
Rome, Italy 

annick.vanhoutte@fao.orgEmail:   
 المراقبون الصامتون

 
Ms. Larissa Maria Lima Costa 

Alternate Permanent Representative to FAO, IFAD, WFP  
Ministry of External Relations of Brazil 

rebrasfao@itamaraty.gov.brmail: E 
 

Ms. Neha Sheth Lugo 
Attorney-Adviser 

Office of the Legal Adviser 
    Oceans, Environmental and Scientific Affairs (L/OES) 

U.S. Department of State 
 LugoNS@state.govEmail:   

 أمانة المعاهدة الدولية 
 

Mr. Kent Nnadozie 
Secretary, a.i. 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food  
    and Agriculture (ITPGRFA) 

Food and Agriculture Organization 
Viale delle Terme di Caracalla 

Rome, Italy 
kent.nnadozie@fao.orgEmail:  

 
Mr. Álvaro Toledo 

Technical Officer 
Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food  

    and Agriculture (ITPGRFA) 
Food and Agriculture Organization 

Viale delle Terme di Caracalla 
Rome, Italy 

 alvaro.toledo@fao.orgEmail:  
 

Mr. Tobias Kiene 
Technical Officer 

Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food  
    and Agriculture (ITPGRFA) 

Food and Agriculture Organization 
Viale delle Terme di Caracalla 

Rome, Italy 
 tobias.kiene@fao.orgEmail:  

 
Mr. Clive Stannard 

Senior Consultant 
Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food  

    and Agriculture (ITPGRFA) 
 clive@stannard.infomail: -E 
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