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 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 جتماع السابع لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المخصصة المعنية اال
 بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف

 2017 سبتمبر/أيلول 7-5 روما، إيطاليا،

ية مجموعة العمل المفتوحة العضو مشروع اقتراح الرئيسين المتشاركين من نتائج اجتماعات 
 المخصصة المعنية بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف

 
 زــموج
 

ارتماعات   ررت ياليت اداواتاملتتضمن هذه الوثيقة مشروع اقرتاحات الرئيسني املتشاركني املنبثقة عن نتائج 
جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعادد األطراف )جمموعة العمل( خالل فرتة 

 إىل اجلهاز الرئاسي.، واليت قاُّدمت 2017-2016السنتني 
 

عمال أوتُقادَّم هذه الوثيقة كوثيقة عمل إىل اارتماع السابع جملموعة العمل هبادف توريه النقاشات. وسوف ُتادرَج 
هذا اارتماع والنتائج اليت توصلت إليها جمموعة العمل ي تقرير اارتماع، ي حني أن الرئيسني املتشاركني سوف ينظران 

ىل إ سيقاّدمانهي األخرية على مشروع ااقرتاحات الذلادى وضع اللمسات ي آراء جمموعة العمل خالل هذا اارتماع 
 ي. لجهاز الرئاسلاارتماع السابع اجلهاز الرئاسي. ويبقيان املسؤولني الوحيادين عن وثيقتهما املقادمة إىل 

 
ورته السابعة، دويوصي الرئيسان املتشاركان جمموعة العمل بوضع مشروع قرار لينظر فيه اجلهاز الرئاسي ويعتماده ي 

 أو تفويض الرئيسني املتشاركني بذلك، بااستناد إىل نتائج هذا اارتماع.
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 المقدمة -أوالا 
 
املتعادد  املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظاممنح اجلهاز الرئاسي التفويض إىل جمموعة العمل  -1

زيادة املادفوعات  لبشأهنا، من أر التادابري لينظر فيها اجلهاز الرئاسي ويتخذ قرارا  األطراف )جمموعة العمل( لوضع طائفة من 
واملسامهات القائمة على املستخادمني ي صنادوق تقاسم املنافع بصورة مستادامة وميكن توقعها ي األرل الطويل، وتعزيز 

ت الصلة ملزياد من التفاصيل، يُررى النظر إىل القرارين ذا سري عمل النظام املتعادد األطراف من خالل اختاذ تادابري إضافية.
 الصادرين عن اجلهاز الرئاسي. 1/2015و 2/2013
 
، ونظرت ي الادراسات اليت قامت األمانة بتنسيقها، 2013وقاد ارتمعت جمموعة العمل سبع مرّات منذ إنشائها عام  -2

وأخذت ي ااعتبار التقارير املقاّدمة من عادد من جمموعات اخلرباء  اليت أنشأها الرئيسان املتشاركان، بااستناد إىل القرار 
شّكلها  نونيني اليتوإىل طلب جمموعة العمل. كذلك، أحاطت علما  مبشورة اجملموعة الادائمة من اخلرباء القا 1/2015رقم 

يع األقاليم. من مج أخصائيونالرئيسان املتشاركان إثر توصية واردة من جمموعة العمل ي ارتماعها اخلامس، والذي حضره 
وقاد أحرزت جمموعة العمل تقادما  ملحوظا  ي اإلشارة إىل التحسينات املمكنة ي سري عمل النظام املتعادد األطراف، مبا ي 

نّص نسخة راديادة ومنقحة من ااتفاق املوّحاد لنقل املواد. وأّما تقرير اارتماع السادس جملموعة ذلك وضع مشروع 
تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة ، بعنوان IT/GB-7/17/7 الوثيقةالعمل، والذي أُتيح إىل اجلهاز الرئاسي ي 
موعة العمل روع ااتفاق املوّحاد املنّقح لنقل املواد، كما اقرتحته جم، فيتضمن مشاملعنية بتعزيز عمل النظام املتعادد األطراف

 على اجلهاز الرئاسي.
 
عالوة  على ذلك، تلقى الرئيسان املتشاركان املشورة من املشاركني ي ارتماع غري رمسي انعقاد مؤخرا ، ومجع بني و  -3

طرف متعاقاد ومشاركني من جمموعات أصحاب مصلحة خمتلفني. وقاد استضافت حكومة سويسرا  ينتمون إىلمشاركني 
هذا اارتماع الذي نّظمه الرئيسان املتشاركان بناء  على توصيات جمموعة العمل. ومسح للرئيسني املتشاركني إشراك شركات 

شروط مواقفها، وخباصة ي ما يتعّلق بو  ركاتاملاداوات، وااّطالع على آراء هذه الشالقطاع اخلاص بصورة مباشرة ي 
 يلها أدناه. كما ترد تفاص  منولنجاح ي إنشاء نظام ااشرتاك، والقضايا ذات الطابع القانوين، واخلطوط العريضة خلطة ا

 
 رزمة التدابير  -ثانياا 

 
ادد األطراف سري عمل النظام املتعطُلب إىل جمموعة العمل ااقرتاح على اجلهاز الرئاسي رزمة  من التادابري لتعزيز  -4
 من خالل اتفاق بشأن الرتتيبات لتوفري دفق مالئم ومستادام من املسامهات ي صنادوق -تعزيز تقاسم المنافع (1)رمي إىل ت

من خالل اتفاق بشأن كيفية توسيع  -تعزيز الحصول على الموارد (2)تقاسم املنافع )قائمة على املستخادمني وغريها(، و
 غطية للمحاصيل ي النظام املتعادد األطراف.نطاق الت

 
أن األطراف املتعاقادة وجمموعات أصحاب املصلحة تتشاطر رؤية مشرتكة بشأن ضرورة سان املتشاركان يواحظ الرئ -5

تعزيز املعاهادة والنظام املتعادد األطراف التابع هلا. وي إطار هذا التصّور، يعتقاد الرئيسان املتشاركان بقوة أنه من املمكن 
بط بني أي يتيح الر  أن، األمر الذي من شأنه التوصل إىل نتيجة ي املفاوضات خالل الادورة السابعة للجهاز الرئاسي
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مواقف خمتلفة أخرى لادى األطراف املتعاقادة وجمموعات أصحاب املصلحة. وجيب أن تستتبع ذلك عمليٌة قصرية وفعالة 
 لالنتقال بسرعة إىل تنفيذ النظام املتعادد األطراف املعّزز.

 
ري اليت وضعتها الضوء على امليزات الرئيسية ي رزمة التاداب وي هذه الوثيقة، يرغب الرئيسان املتشاركان ي تسليط -6

جمموعة العمل، وتقادمي التوصيات إىل اجلهاز الرئاسي. وقاد أُدررت هذه امليزات ي مشروع ااتفاق املوّحاد املنقح لنقل 
موعة العمل ي من مع تقرير جمي رُفع إىل اجلهاز الرئاسي بالتزاذ، والالعالقةاملواد، الذي ما زال يتضمن العادياد من القضايا 

 تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز عمل النظام املتعادد األطراف.، بعنوان IT/GB-7/17/7الوثيقة 
وباإلضافة إىل ذلك، أسناد الرئيسان املتشاركان توصياهتما على املناقشات اليت ررت ي جمموعة العمل، وي منتاديات 

 على اخلطوط العريضة آللية إطالق ترمي إىل اعتماد رزمة التادابري بصورة نارحة.  ،أخرى
 
 لوثيقة:هذه ا ي رزء احق منوتتضمن عناصر رزمة التادابري اليت جتري مناقشتها مبزياد من التفاصيل  -7
 

  الل نظام النظام املتعادد األطراف، وخباصة من خ يالوراثية النباتية لألغذية والزراعة احلصول على املوارد آليات
 ؛ااشرتاك اجلادياد

  ؛النظام املتعادد األطرافمن املواد  احلصول علىي ظلها  املعادات املمكنة اليت ميكنو 
  ؛شروط اانسحاب من نظام ااشرتاك وإمكانية انتهاء مادة االتزاماتو 
  ؛القضايا املتصلة بالوضوح القانوينو 
  ؛األطرافطاق النظام املتعادد عملية توسيع نو 
 والعالقة باستخادام معلومات التسلسل الرقمية. 

 
وينبغي إدراج عادد من هذه العناصر ي ااتفاق املوحاد اجلادياد واملنّقح لنقل املواد، ي حني تتطّلب عناصر أخرى  -8

ي  لرئاسي النظرالغاية، قاد يرغب اجلهاز اقرارات منفصلة يتخذها اجلهاز الرئاسي. ويستبق الرئيسان املتشاركان أنه، هلذه 
 رابعا  نظر اجلزء اومنّقح لنقل املواد وخطة النمو )إمكانية اعتماد قرار بشأن رزمة التادابري اليت أُدرج فيها اتفاق موّحاد رادياد 

 (.أدناه
 
مل، واألطراف جمموعة العوترد ي ما يلي توصيات الرئيسني املتشاركني، بعاد اّطالعهما على آراء ومواقف أعضاء  -9

املتعاقادة وممثلي أصحاب املصلحة. وي حني مل تتفق جمموعة العمل بالضرورة على هذه القضايا أو على توصيات الرئيسني 
ن التوصل إىل قادما  ليتمكن اجلهاز الرئاسي م سبيلاملتشاركني، يعترب الرئيسان املتشاركان أنه من األساسي اإلشارة إىل ال

قرار بشأن القضايا املتبقية العالقة، وإىل خامتة نارحة للمفاوضات. وهلذه الغاية، حاول الرئيسان املتشاركان إجياد تسوية 
 املالية األخرية. فرتةبني خمتلف املواقف اليت اخّتذهتا األطراف املتعاقادة وأصحاب املصلحة ي ال
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 التوصيات لالتفاق الموّحد الجديد والمنّقح لنقل المواد  -ثالثاا 
 

 النظام المتعدد األطراف منالوراثية النباتية لألغذية والزراعة الحصول على الموارد آليات   -ألف
  

زامات أي مادفوعات قائمة على املستخادمني ناشئة عن االت مل يتلقّ  صنادوق تقاسم املنافع احظ اجلهاز الرئاسي أن -10
من ااتفاق املوّحاد احلايل  8-6ي ااتفاق املوّحاد احلايل لنقل املواد. وميكن تفسري هذا التطّور بصورة رئيسية بأن املادة 

م املتعادد األطراف ادا  من النظاعلى منتج يكون موردا  وراثيا  نباتيا  لألغذية والزراعة، وتادمج مو تنّص على مادفوعات طوعية 
ق املوّحاد لذا، من شأن ااتفا. لآلخرين من دون قيود ألغراض املزياد من األحباث والرتبية متاحا  نتج امل هذا حيث يكون

ط ورب شرو مب راثية النباتية لألغذية والزراعةالو احلصول على املوارد املنقح واملعتماد حاديثا  أن يوفّر لادى اعتماده إمكانية 
 .من ااتفاق املوّحاد احلايل هلذا الغرض 8-6املادفوعات اإللزامية فقط. وينبغي تعاديل املادة 

 
ومتاشيا  مع القرار الصادر عن اجلهاز الرئاسي بوضع مشروع كامل اتفاق موحاد منّقح لنقل املواد يرّكز بصورة خاصة  -11

 نشئتيقرتح الرئيسان املتشاركان أن يتضمن ااتفاق املوّحاد اجلادياد واملنّقح لنقل املواد أحكاما  على إنشاء نظام ااشرتاك، 
ح الرئيسان املتشاركان يقرت . إضافة  إىل ذلك، رذابا  بالنسبة إىل مستخادمني حمتملني كذا نظام اشرتاك مبورب شروط جتعلهه

ام املتعادد ىل أعاداد صغرية من املواد ي النظنفاذ بصورة عرضية إد الأن يسّهل ااتفاق املوّحاد اجلادياد واملنّقح لنقل املوا
   ادد احليازات بعشرةحتادياد عظام. ويوصي الرئيسان املتشاركان األطراف بالنسبة إىل املستخادمني الذين مل يشرتكوا ي الن

ملشروع ااتفاق املوحاد املنقح لنقل  3نظام ااشرتاك بصورة رئيسية ي امللحق  . وقاد أُدررت أحكامكحاد أقصى كل عام
املنقحتني. وأّما أصحاب املصلحة  8-6و 7-6املادتني املواد، ي حني ينبغي تيسري ااستخادام العرضي للمواد من خالل 

الذين ميثلون املستخادمني الرئيسيني للمواد ي النظام املتعادد األطراف، فقاد متت استشارهتم للتحقق من اافرتاضات بشأن 
املذكورة أعاله، وقاد اعتربوا بصورة فردية وغري رمسية أن نظام ااشرتاك، كما يرد حاليا  ي إطار احلصول على املوارد ذبية را

 يزياد استخادامه هلذه املوارد.رزمة التادابري الكاملة، قاد جيذب اهتماما  كبريا  من رانب القطاع اخلاص و 
 

ن دون قيود ألغراض م املتاحة لآلخرينتلك املنتجات غري املتاحة و  ما خيصي  معادات املادفوعاتمتايز ي توقع مت و  -12
مبا يتيح متايزا   8-6و 7-6 املادتنيه الغاية، يقرتح الرئيسان املتشاركان تعاديل ذوهلاملزياد من األحباث والرتبية على التوايل. 

 .لى التوايلألغراض املزياد من األحباث والرتبية عملنتجات غري املتاحة وتلك املتاحة من دون قيود بني املادفوعات مقابل ا
 

سنة معّينة  أقل من مبلغ حماّدد ي يادفعإعفاء أي مشرتك جيب أن من األفضل كلفة، توألسباب تتعلق بكفاءة ال -13
 .دوار أمريكي( 500)مثال ، أقل من 

 
ة من خمتلفة من املادفوعات ألنواع خمتلفوا يرى الرئيسان املتشاركان أي تربير أو رادوى ي حتادياد معادات  -14

. ومن املفرتض أن يكون مجيع املستخادمني الذين يكسبون دخال  قادرين على الادفع بغّض النظر عن وضعهم املستخادمني
 .املبالغ الصغريةالقانوين أو موقعهم اجلغراي، رغم ااقرتاح أعاله بإعفاء 
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  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة نظام معدالت يمكن الحصول من خالله على  -باء
 من النظام المتعدد األطراف

 
 نفاذادل اليقرتح الرئيسان املتشاركان إنشاء نظام معادات يشّكل فيه معبااستناد إىل املشورة اليت مّت احلصول عليها،  -15

. كذلك، أشار أصحاب املصلحة من القطاع اخلاص الذين مّتت استشارهتم إىل أن إىل نظام ااشرتاك نقطة باداية ومررعا  
ي املائة على مجيع املبيعات )إمجايل احملفظة( من احملاصيل اليت يشملها امللحق  0.01معادا  سنويا  ي نظام ااشرتاك يبلغ 

هذا الرسم  إذا كان(. أما حتاد الادويل للبذورااقاد يكون رذابا  لعادد كبري من كبار املستخادمني )أُنظر أيضا  وثيقة  1
مستوى  متادنيا  و إن النظام املتعادد األطراف سوف جيذب عاددا  صغريا  من املستخادمني فقط املررعي احملاّدد مرتفعا  رادا ، ف

رد الوراثية ايكون إمجايل الادخل املتوقع دون املستوى األمثل، مع اإلشارة إىل أن مستخادمي املو بالتايل سو من ااستخادام، 
ظروف غري  د من النظام املتعادد األطراف. وي ظلر هذه املوا النفاذ إىلبغري ملزمني على اإلطالق النباتية لألغذية والزراعة 

 ألطراف.د الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام املتعادد ار ن استخادام املواعرذابة، قاد ميتنع املستخادمون بكل بساطة 
 

 النظام ي عالوة  على ذلك، يعتقاد الرئيسان املتشاركان أن خيار ااشرتاك ي بعض احملاصيل أو فئات احملاصيل فقطو  -16
د األطراف. إمنا نظرا  من النظام املتعاد ية والزراعةذاملواد الوراثية النباتية لألغ النفاذ إىلقاد يعّقاد عملية إدارة املتعادد األطراف 

، فإن راذبية الرسم املررعي 1املشرتك يادفع أكثر من إمجايل دخله من احملاصيل املشمولة ي امللحق ا قاد يعين أن ذإىل أن ه
 املشار إليه أعاله تبقى متادنية. 

 
بصورة  نفاذلل احملادد نظام ااشرتاك آلية احلصول على املوارد األكثر راذبية ، جيب أن يكون الرسم شّكلولكي ي -17

، أكان مفروضا  على املنتجات املتاحة أو تلك غري املتاحة أعلى إىل حاّد كبري 8-6و 7-6املادتني مبورب  إىل املواردعرضية 
 ومن األفضل حتادياد الرسم للمنتجات املتاحة من دون قيود. ألغراض املزياد من األحباث والرتبية لآلخرين من دون قيود

ادها عشر مرات أعلى من املعادل املررعي، ي حني ميكن عنألغراض املزياد من األحباث والرتبية عناد معاّدل يكون لآلخرين 
 .حتادياد الرسم للمنتجات غري املتاحة من دون قيود على أن يكون مئة مرة أعلى

 
القائمة على  لزاميةاإلالتوقعات بشأن مبلغ املادفوعات  ه ي ظلّ ويرغب الرئيسان املتشاركان ي التشادياد على أن -18

قاسم املنافع من هذا ت تتحقق مجيع التطّلعات املتعلقة بالادخل الذي جيب أن يستحق لصنادوق أن ، ا ميكناملستخادمني
ضاي من مصادر أخرى. وتتطّرق خطة النمو الواردة أدناه إىل هذه املسألة ه قاد يكون من الضروري إجياد دخل إأناملصادر، و 

 أيضا .

 االنسحاب من نظام االشتراك  -جيم
 

ا يتماشى مع ، مبفرتة ما ي املستقبلخيار اانسحاب من هذا النظام ي إدراج أيضا  إنشاء نظام اشرتاك  يتطّلب -19
 ممارسة القطاعني اخلاص والعام.

 
وإا  فإن نظام ااشرتاك يستمر إىل حني ينسحب منه املتلقي/املشرتك طوعيا  من خالل تقادمي تبليغ خطي. كما  -20
اد فرتة دنيا من عشر ويقرتح الرئيسان املتشاركان حتادييستطيع املشرتك أن ينسحب من ااشرتاك قبل مرور فرتة زمنية دنيا.  ا

 ، متشيا  مع ممارسات الرتبية والرتتيبات التعاقادية الشائعة ي قطاع الرتبية.سنوات
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من  املنافع لعادد حمادد من السنوات بعاد انسحابهمن املشرتك أن يواصل تسادياد مادفوعات إلزامية لتقاسم ويُطلب  -21

 بشأن فرتة اشرتاك . وي حال اختذ اجلهاز الرئاسي قرارا  ااشرتاك. ويقرتح الرئيسان املتشاركان حتادياد هذه الفرتة بعشر سنوات
قصر على أأطول أو  ةادقائمة  مل التزامات الادفع تبقى خالهلادنيا تكون أقصر أو أطول مادة، فمن املنطقي حتادياد الفرتة اليت 

 التوايل.
 

 وتبقى مجيع الشروط األخرى الواردة ي ااتفاق املوحاّد اجلادياد واملنّقح لنقل املواد تنطبق على املشرتك. -22
 

ومن طوير. د الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قياد التر املواورغم ما تقاّدم، جيب ااتفاق على حكم حماّدد ي ما خيّص  -23
عاما  مثال (، وباإلضافة إىل انتهاء مادة البنود  20هذا احلكم أن ينّص على أنه بعاد مرور عادد حماّدد من السنوات )شأن 

د الوراثية النباتية ر املتصلة بتقاسم املنافع، جيب التوقف أيضا  عن تطبيق جمموعة من البنود األخرى إمنا فقط ي ما خيص املوا
د الوراثية النباتية ر ذا، وبعاد مرور عادد حماّدد من السنوات، بإمكان املتلّقني نقل/ترخيص املوا. للألغذية والزراعة قياد التطوير

أو من دون  ،لألغذية والزراعة قياد التطوير اليت يكونون قاد طّوروها ي ظل التزامات أقل من ااتفاق املوحاد لنقل املواد
د الوراثية ر اد مرور عادد حماّدد من السنوات، نقل أو ترخيص املوا. وهبذه الطريقة، ميكن للمتلقي، بععلى اإلطالق "التزامات"

ويقرتح د. ر النباتية لألغذية والزراعة قياد التطوير من دون نقل التزامات تقاسم املنافع، أو القيود على استخادامات املوا
ما يقرتحان ااستمرار ي سم املنافع. كالرئيسان املتشاركان حتادياد هذه الفرتة بعشرين عاما ، متشيا  مع االتزامات اجلارية بتقا

 .ويرد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قياد التطر فقط من ااتفاق املوّحاد لنقل املواد على مجيع املوا 1-6تطبيق املادة 
 

 انتهاء مدة التزامات المستخدمين الذين يسعون إلى الحصول على المواد بصورة عرضية -دال
 

 للنفاذ إىلابة ذالرئاسي إىل جمموعة العمل تقادمي رزمة من التادابري يشكل فيها نظام ااشرتاك آلية رطلب اجلهاز  -24
نتهاء التزامات ا حتادياد مادةوهبادف رعل ااشرتاك أكثر راذبية للمستخادمني، يقرتح الرئيسان املتشاركان عادم املوارد. 

د الوراثية النباتية ر ، ما عادا بالنسبة إىل املوا8-6و 7-6ملادتني املواد من خالل ا النفاذ إىلمتكنوا من  ناملستخادمني الذي
غذية والزراعة قياد التطوير د الوراثية النباتية لألر لألغذية والزراعة قياد التطوير، واليت تنطبق عليها القواعاد ذاهتا املقرتحة للموا

 ع الرتبية. نتهاء مادة االتزامات ممارسة شائعة ي قطا . وإن امبورب نظام ااشرتاك النفاذ إليهااملنبثقة عن املواد اليت يتم 
 

كما أن انتهاء مادة االتزامات حيّل إىل حاّد كبري قضية أخرى يثريها املستخادمون بالنسبة إىل ااتفاق املوحاد احلايل  -25
بق بعاد ذلك على تلقائيا ، وا تنطلنقل املواد. غالبا  ما كان يعترب املستخادمون أن مادة أحكام ااتفاق املوحاد جيب أن تنهي 

وا  ،قاد مّرت خبمس فرتات على األقل من اإلخصاب اخللطيتكون د وراثية نباتية لألغذية والزراعة قياد التطوير ر أي موا
ية ة النباتية لألغذد الوراثير وإن انتهاء مادة االتزامات كما هو مقرتح أعاله بالنسبة إىل املواتنطوي على أي صفة ذات قيمة. 

 والزراعة قياد التطوير قاد يوفّر حالًّ باديال  ملشكلة االتزامات "األبادية".
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 قضايا أخرى متصلة بالوضوح القانوني  -هاء
 

يستورب تعريف مصطلح "قيمة املبيعات" ي ااتفاق املوحاد احلايل لنقل املواد أنه لغرض احتساب مادفوعات  -26
ويعين املوّحاد.  املتلقي الذي يكون قاد وّقع على ااتفاقاليت تتعاّدى  القيمة الناشئةتقاسم املنافع، تشمل قيمة املبيعات 

وم ترخيص ، والادخل بشكل رسلادخل اإلمجايل الناتج عن التسويق التجاري ملنتج أو منتجاتامصطلح "قيمة املبيعات" 
طلب الرئيسان )مبا ي ذلك فروعه(. و  املتلقيمن رانب  مبا ي ذلك مبيعات البذور، واملواد النباتية، ورسوم تكنولوريا

 اسي.اخلرباء القانونيني اقرتاح تعريف سليم قانونيا  قبل انعقاد الادورة السابعة للجهاز الرئ مناملتشاركان إىل اجملموعة الادائمة 
 

ل. لكن إن فعل قبوجيب أن يكون اجلهاز الرئاسي قادرا  على اختاذ قرار بشأن تغيري أحكام ااشرتاكات ي املست -27
ذلك، فسوف تنطبق الشروط املنقّحة على املشرتكني اجلادد فقط، وليس على املشرتكني السابقني من دون موافقتهم. وهذا 
يعين أن "أحكام ااشرتاك" ي ااتفاق املوّحاد اجلادياد واملنّقح لنقل املواد لن تتأثر بقرارات احقة يتخذها اجلهاز الرئاسي، 

 صاحلة ، ما مل يسحب املشرتك اشرتاكه، ويشرتك جماددا  مبورب أحكام ااشرتاك اجلاديادة.وأهنا سوف تبقى 
 

 توسيع نطاق النظام المتعدد األطراف، "خطة النمو" -رابعاا 
 

على إعادة النظر ي نطاق النظام املتعادد األطراف، كجزء من رزمة التادابري. يبادو مبادئيا  أن جمموعة العمل تتفق  -28
وهبادف ااستجابة إىل الشروط اليت اقرتحها عادة أعضاء ي جمموعة العمل، يقرتح الرئيسان املتشاركان اعتماد هنج مرحلي،  

ناقشت ة ألعضاء جمموعة العمل. و طة النمو هذه تسوية  بني املواقف املختلفيظهر ي "خطة النمو". وقاد تشكل خكما 
 هذه اجملموعة مادى استصواب وإمكانية وضع آلية إطالق لتنفيذ رزمة التادابري اليت جيري التفاوض بشأهنا حاليا . 

 
ات غري رمسية "خطة النمو"، بااستناد إىل مناقش ىوبالتايل، يقاّدم الرئيسان املتشاركان اقرتاحا  أكثر تفصيال  ُيسمّ  -29

و" . وقاد مّت اختيار مصطلح "خطة النمهي ترد ي اإلطار أدناهممثلي األطراف املتعاقادة وأصحاب املصلحة، و ررت مع 
 تاري  حماّدد يقّرره اجلهاز يلإلشارة إىل تنفيذ تادرجيي ومرحلي لرزمة التادابري املرتقبة. ومن املفرتض بادء العمل خبطة النمو 

  الرئاسي.
 

ااتفاق املوّحاد  (1)صادر هلذا الغرض قرارا  يعتماد مبوربه اسي اعتماد خطة النمو، قاد يُ وي حال قّرر اجلهاز الرئ -30
 )ب(ضافة حماصيل حماددة إىل القائمة، إ ( أ )للمعاهادة من أرل  1ل امللحق عملية لتعادي (2)اجلادياد واملنّقح لنقل املواد، 

 إعطاء اجلهاز الرئاسي القادرة على توسيع نطاق النظام املتعادد األطراف ي املستقبل.
 

، وقاد 1ويشري ااقرتاح املقاّدم من حكومة سويسرا إىل توسيع نطاق النظام املتعادد األطراف من خالل تعاديل امللحق  -31
 يؤخذ ي احلسبان ي اعتبارات خطة النمو.
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سوف مُتنح الشركات وغريها من املستخادمني املهتمني بااشرتاك ي نظام ااشرتاك فرتة سنة واحادة بعاد تاري   -1
النضمام إىل نظام ااشرتاك. وعنادها، فإن ااتفاق املوّحاد اجلادياد لحياّدده اجلهاز الرئاسي لإلعالن عن استعادادهم 

ة، حاملا ة للحصول على املوارد قاد يصبح ساريا  بصورة تلقائيواملنّقح لنقل املواد الذي يتضمن نظام ااشرتاك كآلي
ادد احملاصيل على الصعياد العاملي الواردة ي النظام املتعبذور ي املائة من مبيعات  30ل نسبة تنضّم الشركات اليت متث

ى مكتب اجلهاز ( إىل نظام ااشرتاك. وبادعم من األمانة، قاد يتوّرب عل1األطراف )ترد قائمة بشأهنا ي امللحق 
ي املائة. وبعادها، سوف ينطبق ااتفاق املوّحاد لنقل  30الرئاسي ممارسة الرصاد لادى بلوغ هذا احلاّد األدىن البالغ 

 على مجيع املستخادمني الذين يسعون إىل احلصول على املواد ي النظام املتعادد األطراف.اجلادياد واملنّقح املواد 
 
يشرتكون أوا ، أي ي خالل فرتة السنة الواحادة األساسية، منافع املبادرين قاد مُينح املستخادمون الذين و  -2

 األوائل. وميكن مناقشة هذه املنافع مبزياد من التفاصيل.
 
اجلهاز الرئاسي ااتفاق املوّحاد اجلادياد واملنّقح لنقل املواد، ينبغي له أن يّتخذ قرارا  بشأن عملية  لادى اعتمادو  -3

تفويض سلطة توسيع نطاق النظام املتعادد األطراف ي  (1)املعاّدل  1للمعاهادة. وقاد يتيح امللحق  1تعاديل امللحق 
ضم قائمة جمموعة أوىل من احملاصيل احملاددة. وأّما قرار اجلهاز الرئاسي باعتماد  (2)اجلهاز الرئاسي، واملستقبل إىل 

 بالنّية الواضحة لألطراف املتعاقادة. ةالثق ، فقاد يوّلاد لادى مشرتكني حمتملني1عملية لتعاديل امللحق 
 
وينبغي وضع حاّد زمين، فرتة ست سنوات مثال  بعاد اعتماد التعاديل من رانب اجلهاز الرئاسي، للتوصل إىل  -4

 الةحعادد من املصادقات الضرورية لادخول تعاديل املعاهادة حّيز التنفيذ مبا يوّسع نطاق النظام املتعادد األطراف. وي 
رتكوا مبورب اشين ذعادم بلوغ احلاّد األدىن من املصادقات ي خالل هذه الفرتة، جيب أن ُيسَمح للمستخادمني ال

اصيل الواردة ي اشرتاكهم ي احمل مبوربااتفاق املوّحاد اجلادياد واملنقح لنقل املواد، احلصول على املواد واستخادامها 
من ااتفاق املوّحاد  8-6و 7-6مبورب املادتني  النفاذ إىل املوادىل ، أو سحب اشرتاكهم والعودة إ1حينها ي امللحق 

 املواد بصورة عرضية. النفاذ إىلتني تنصان على ، واللاجلادياد واملنقح لنقل املواد
 
قابل للتنبؤ ملوارد بتقادمي دليل على الادفق ال لي لنطاق النظام املتعادد األطرافوسوف يرتبط التوسيع املستقب -5

مالية كبرية ي صنادوق تقاسم املنافع التابع للنظام املتعادد األطراف. وسيكون من اجملادي بالنسبة إىل املستخادمني، 
وقاد  .وخباصة املشرتكني، توفري املعلومات الرارعة إىل اجلهاز الرئاسي بشأن احملاصيل اليت ينبغي إضافتها ي املستقبل

 لقرارات اليت يتخذها اجلهاز الرئاسي بشأن أي توسع آخر.ي ا بارات أو معايري أخرى هامة أيضا  تكون اعت
 
، ي حني لن حتتاج أي أحكام ي املعاهادة إىل تنقيح، وبالتايل 1وقاد ُتضاف األحكام اجلاديادة ي امللحق  -6

 من املعاهادة. 24و 23سوف يتبع التعاديل اإلرراءات اليت تنّص عليها املادتان 
 
نظام املواد املورودة حكما  ي ال والنفاذ إىلومن الضروري توفري معلومات واضحة وحماّدثة بشأن ضّم مواد  -7

املتعادد األطراف، مثال  من خالل نشر قوائم مواد متاحة ي النظام املتعادد األطراف على املوقع الشبكي للمعاهادة؛ 
سنوات، جيب أن تكون كمية معينة  6على طلبات اانضمام. وبعاد  رانب املزّودينالرد اإلجيايب من ومن خالل 

من املوارد الوراثية النباتية اإلضافية لألغذية والزراعة قاد أُدررت ي النظام املتعادد األطراف، وأن تكون األطراف 
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ة اردة ي حالة املوارد الوراثية النباتيي املائة فقط من مجيع اجملموعات الو  10املتعاقادة أتاحتها بصورة فعالة، مثال  
كما   هاوالنفاذ إلي. وي حال مل تساهم بعض األطراف املتعاقادة ي ضّم املواد 2010لألغذية والزراعة ي العامل لعام 

نح لحصول على م  ليرد أعاله، فقاد ُيستبعاد أصحاب املصلحة ي هذه األطراف املتعاقادة من إمكانية تقادمي طلبات 
 صنادوق تقاسم املنافع.مبورب 

 
جيب أن تتعهاد األطراف املتعاقادة بادفع مبلغ معنّي من األموال ي السنوات الست القادمة كمسامهات و  -8

 طوعية ي صنادوق تقاسم املنافع.
 
  ري اجلهاز الرئاسي استعراضا  خلطة النمو بعاد مرور ست سنوات على اعتمادها.جيب أن جيُ و  -9

 
 التسلسلية الرقميةالمعلومات  -خامساا 

 
طلب اجلهاز الرئاسي إىل جمموعة العمل، من بني مسائل أخرى، دراسة املسائل املتعلقة باملعلومات الوراثية املتصلة  -32

باملواد اليت ميكن النفاذ إليها بواسطة النظام املتعادد األطراف. وي الادورة السادسة للجهاز الرئاسي، أثارت أمانة املعاهادة 
 رى مسألة التأثري احملتمل استخادام بيانات التسلسل الوراثي غري املرتبطة بالنفاذ إىل املواد الوراثية اليت تنبثقورهات أخ

 اليت جيريها مناقشاتلعنها بيانات التسلسل الوراثي. ويعتقاد الرئيسان املتشاركان جملموعة العمل أن هذه املسألة هامة أيضا  ل
 للمعاهادة. اجلهاز الرئاسي

 
وقاد ظهرت مناقشات متصلة هبذا املوضوع ي منّصات أخرى ذات الصلة. ويشري الرئيسان املتشاركان إىل اجلهود  -33

تنوّع البيولوري، وهيئة ، واتفاقية الملنظمة الصحة العامليةاملبذولة حاليا  ي إطار ااستعاداد ملكافحة وباء األنفلونزا املتوطنة 
 ة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة.املوارد الوراثية لألغذية والزراع

 
ويسعى اجلهاز الرئاسي ي هذه املرحلة إىل تعزيز سري عمل النظام املتعادد األطراف. وي هذا السياق، جيري النظر  -34

 ي رادوى نظام اشرتاك، وخباصة ي عمل جمموعة العمل. 
 

ة على ستقبل، سيكون من األسهل إدارة التبعات املرتتبوي حال مّت اعتماد هكذا نظام اشرتاك ي امل جمموعة العمل. -35
استخادام بيانات التسلسل الوراثي للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ي أي تطوير مستقبلي للمنتجات من رانب 

النظام  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )ي حمصول معنّي( ياحلصول على املوارد ومبا أن املشرتك يكسب طرف ثالث. 
تطوير هذه  ىمعرفة كيف رر املتعادد األطراف، ويادفع رسم تقاسم املنافع على مجيع منتجاته، لن يكون من اهلام عنادها 
راعة قاد اسُتخادمت لألغذية والز املنتجات النهائية اجلاديادة وما إذا كانت بيانات التسلسل الوراثي للموارد الوراثية النباتية 

 هلذا الغرض.
 

ة ويوصي الرئيسان املتشاركان اجلهاز الرئاسي بالتعاون على حنو وثيق مع اتفاقية التنوّع البيولوري وهيئة املوارد الوراثي -36
 تسلسل الرقمية.مات اللألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة من أرل حّل القضايا العالقة املتصلة حبوكمة معلو 


