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  وانتخاب الرئيسافتتاح الدورة  -أوًال
 
، أمين هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة، José Esquinas-Alcázarافتتح السيد  -1

تماع نيابة عن منظمة األغذية والزراعة، ورّحب بالخبراء وبالمستشارين وبالمنظمات الدولية االج
وشكر المفوضية . )4المرفق ترد قائمة المشارآين في االجتماع في  (الحاضرة في االجتماع

األوروبية، بصفتها المنظمة المضيفة، على آرم ضيافتها والتي لما أمكن لوالها من عقد هذا 
آما شكر المفوضية األوروبية على تمويلها مشارآة عدد من البلدان النامية وعلى إتاحة . اعاالجتم

وتوجه . الفرصة لها لالجتماع معًا آمجموعة الثالثة أيام من المناقشات غير الرسمية المسبقة
 . على مساهمته الشخصية في اتخاذ هذه الترتيبات المجديةKay Beeseبالشكر خاصة إلى السيد 

 
، نائب المدير العام، مديرية الشؤون الصحية Janna Husu-Kallioوّرحبت من جهتها السيدة  -2

وشكرت بدورها . وأملت في أن تكون الترتيبات التي اتخذت فعالة. وشؤون المستهلكين، بالمندوبين
مل مجموعة وتعتبر المفوضية األوروبية أّن المعاهدة الدولية بالغة األهمية وأّن ع. Kay Beeseالسيد 

واعترفت بتعقيد القضايا المطروحة على الصعيدين القانوني . الخبراء سيلقى بالتالي أآبر ترحيب
. والفني وقد سّرتها في هذا اإلطار مشارآة حشد آبير من الخبراء والمستشارين من ذوي الكفاءات

 .وتمّنت النجاح لالجتماع باسم المفوضية األوروبية ومديرها العام
 
فقد عّينت .  من جهته اختصاصات مجموعة الخبراءJosé Esquinas-Alcázarذآر السيد واست -3

وُأوآلوا مهمة دراسة مختلف الخيارات المتاحة وما يرتبط . الحكومات الخبراء على أساس األقاليم
وشكر جميع البلدان المانحة التي ساهمت في . بها من انعكاسات بما يبرز مختلف وجهات النظر

 دوالر أمريكي 50 000الخاصة بالمعاهدة، وخاصة الواليات المتحدة األمريكية التي قّدمت العملية 
إال أنه أبدى قلقه . لهذا االجتماع بالذات ووافقت على إمكانية استخدام هذا المبلغ ألغراض أخرى

. قتةإزاء نقص الموارد الذي حال دون إنجاز جميع المهام التي حددها االجتماع األول للجنة المؤ
وأعرب عن أمله في أن تتاح في المستقبل الموارد الكافية وفي الوقت المناسب بما يمّكن من تسريع 

. 2004 تشرين األول/هذا باإلضافة إلى االحتفال بيوم األغذية العالمي في شهر أآتوبر. عجلة العمل
حد أتمثل ي و. شخص يموتون آل يوم نتيجة الجوع وسوء التغذية25 000  واستذآر أن أآثر من

أهداف المعاهدة الدولية باستخدام الموارد الوراثية النباتية على نحو مستدام لألغذية والزراعة 
ورغم الطابع السياسي والفني لهذه القضايا، فإنه يأمل في أن يضع . لتحقيق األمن الغذائي

 . المندوبون هذا نصب عينيهم خالل عملهم
 
غذية والزراعة على التعاون الوثيق بين المنظمتين في  منظمة األKay Beeseوشكر السيد  -4

وعّرف بأعضاء فريقه الذي سيكون بتصّرف االجتماع وشرح الترتيبات . التحضير لهذا االجتماع
 .العملية لألسبوع

 
وشكر هذا األخير المفوضية األوروبية .  رئيسًا له Eng-Siang Limانتخب االجتماع السيد و -5

متازة التي وّفرتها وعلى الدعم المالي الذي قّدمته لالجتماع، خاصة دعمها على التسهيالت الم
وأعرب عن نّيته في تأليف مجموعة ألصدقاء الرئيس، على أن . لحضور عدد من البلدان النامية

 مساء من أجل استعراض 18:00يعّين آل إقليم عضوًا فيها وتعقد اجتماعًا يوميًا لها في تمام الساعة 
 .قرير قبل إرساله إلى روما لترجمته وتوزيعه في اليوم التاليمشروع الت

 الموافقة على جدول األعمال -ثانيًا
 
 .1المرفق وافق االجتماع على جدول األعمال آما يرد في  -6
 
وأفاد أّن . تهم الشخصية عن طريق األقاليمد ُعّينوا بصفواستذآر الرئيس بأّن الخبراء ق -7

أو عناصر سوف تدرج في االتفاق /توصيات و/ات وسيتضّمن خياراتالتقرير سيعكس االختصاص
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وأعاد التأآيد .  وسيئاته خيار من الخياراتحسنات آلالموّحد لنقل المواد ووجهات النظر بشأن 
على أّن جماعة الخبراء لم تفّوض سلطة التفاوض بشأن أي من هذه الخيارات، التوصيات أو 

 .العناصر
 

 لتي أحالها االجتماع األول للجنة المؤقتة إلى جماعة الخبراء بحث المسائل ا -ثالثًا
 

؟ من المعاهدة) 2)(د(2-13 وفقا للمادةما هو التسويق التجاري 
 

 التوصيات/الخيارات
 
 .بيع أو تأجير أو ترخيص منتج ما العتبارات مالية -8
 

 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 

 .تي يعتبر فيها البيع أو الترخيص تسويقًا تجاريًا الواضح ما هي الحاالت المن غير •
 .تتوقف عادة عائدات الترخيص على حجم مبيعات البذور •
 .2-13 تحديدًا في سياق المادة" المنتج"ثمة حاجة إلى معرفة ما هو  •
 هل يشير هذا الخيار إلى المنتجات المخصصة لألبحاث والتربية فقط؟ •
المنافع الناشئة عن التسويق "إلى النظر في مصدر ، ثمة حاجة )2)(د(2-13طبقًا للمادة  •

 ".التجاري
المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية "تستخدم المعاهدة عبارة  •

ولم يقتصر هذا االستخدام، في أي مادة من مواد المعاهدة، على بيع البذور ": والزراعة
 .مبيعات البذور آمؤّشر لالستخدامإال أّنه يمكن االستعانة ب. دون سواها

 .العائدات المالية للترخيص هي جانب ثانوي من جوانب التسويق التجاري •
 
 .عرض منتج ما للبيع وبيعه أيضًا -9
 

 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 

 ".عرض منتج ما للبيع"ثمة حاجة إلى فهم آلية  •
ائمة مبوبة وما شابه أن يسّهل رصد عملية بالنسبة إلى األصناف النهائية، من شأن وجود ق •

وقد ال يكون الرصد بهذه السهولة بالنسبة إلى المنتجات بخالف األصناف،  . العرض للبيع
 .التربية سالالتوآالجينات 

 .ال تنشأ منافع عن العرض للبيع بحد ذاته •
 ينبغي أن وال" التسويق التجاري"ال ينبغي إدراج طلبات حقوق الملكية الفكرية ضمن  -10

 . تؤدي إلى تقاسم المنافع
 

 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 

 .ينبع تقديم طلبات حقوق الملكية الفكرية من الرغبة في التسويق التجاري •
 .حقوق الملكية الفكرية ال تدّر بحد ذاتها أي عائدات وال تشكل بالتالي تسويقًا تجاريًا •

 
 . المنتجات الالحقة وليس البذور وحدهاعرض منتج المنتج للبيع وجميع -11
 

 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 

ثمة حاجة إلى فهم قيمة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من حيث قيمة المنتج،  •
 .بما في ذلك المنتج النهائي
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 من الواضح من آما ليس. ج، وغير ذلك، ليس جزءًا من النظام المتعدد األطرافج المنَتمنَت •
 وما العالقة بين المّورد والمستخدم؟. المستفيد ومن عليه أن يدفع

 إال باالستخدام 12وال تسمح المادة . ج ليس جزءًا من النظام المتعدد األطرافج المنَتمنَت •
 .ويبقى أن تحدد العالقة بين المّورد والمستخدم. ألغراض األبحاث والتربية والتدريب

بط منتجًا تدخل فيه مواد تم الحصول عليها من النظام المتعدد األطراف باستطاعة من يستن •
ومن غير الممكن من الناحية اإلدارية . أن يتحكم فقط بمواد اإلآثار وليس بالمواد الالحقة

 .تجاوز ذلك، آما أنه ال يتفق مع الممارسات التجارية الجارية
 

والزراعة في نطاق النظام المتعدد طلب الحصول على موارد وراثية نباتية لألغذية  -12
 .األطراف بغية تسويق منتج ما تجاريًا

 
 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار

 
 ).ب()3(12تعريف الحصول على الموارد بأنه تسويق تجاري ال يتسق والمادة  •
لم يطرأ أي تغيير على أحجام مبيعات البذور منذ الثورة الخضراء مع أّن قيمة المنتج من  •

 .لذا، ال بد من أخذ المنتج النهائي بعين االعتبار: البذور ارتفعت بشكل ملحوظ
 
 
 
 

 ."؟ما هو المنتج"تناول البحث أيضًا معرفة 
 

 التوصيات/الخيارات
 

األنواع، سالالت التربية، مواد التربية، الجينات، األنسجة أو مواد األنابيب الزجاجية ؛ وال              - 13
 .2-13للمادة تعتبر الحبوب منتجا وفقا 

 
 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار

 
ى البحوث             ق فى           : ينبغى أال تضم الحبوب ألن لضمها انعكاسات عل ة عوائ ين أال توضع أي يتع

 .وجه هذه البحوث
•

•

•

•

•

•

 .ينبغى ضم المواد الوراثية ذات القيمة المحتملة الى القائمة 
 

 .جميع مواد الحصاد تشكل منتجات - 14
 

 التوصية/أن هذا الخياروجهات النظر بش
 

 .ان هذا االعتبار يتجاوز نطاق المعاهدة 
 .ان هذا االعتبار مخالف للتعاريف الواردة فى المعاهدة 
 .ثمة حاجة للتمييز بين التسويق وتعريف الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
وارد ورا   الى تصبح م ذورا، وبالت ن أن تصبح ب وب يمك ل الحب لع مث ة ان الس ة لألغذي ة نباتي ثي

ا   ة، وفعلي ة     "والزراع ة لألغذي ة أو محتمل ة فعلي اتى وذات قيم ة ذات أصل نب واد وراثي ة م أي
 ".والزراعة
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ة والزراعة             " السلع "  2تستبعد المادة     ة لألغذي ة نباتي وارد وراثي ك     . التى ليست م وال يشمل ذل
 .المنتجات الغذائية المجهزة مثال

•

•

•

•

•

•

•

 
تخدا - 15 ى ادراج االس ة  ينبغ ة والزراع ة لألغذي ة نباتي وارد وراثي ات آم ل للجين وال . م المحتم

 .تستغل االمكانات الوراثية للحبوب المخصصة لالستهالك
 

 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 

ا                 ا ورد تعريفه ة والزراعة آم ة لألغذي ة النباتي المنتج هو أى منتج، بما فى ذلك الموارد الوراثي
 . فى المعاهدة

الوصول الى الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام المتعدد األطراف يشمل   ان   
 .الوصول الى جميع الجينات ألن لجميعها قيمة محتملة

 
 ما الذى تشمله عمليات دمج المواد المتحصل عليها من النظام المتعدد األطراف؟

 
 التوصيات/الخيارات

 
ى        تحويل أى جزء من طرز جين      - 16 دد األطراف ال ا من النظام المتع ى من مواد متحصل عليه

 .منتج
 

ة                 ) 1: (هناك ثالثة احتماالت   - 17 ر عن سمة وراثي ار للتعبي الدمج المادى دون األخذ فى االعتب
ا؛            ) 2(ما؛   ة م ر عن            ) 3(الدمج الذى يسفر عن التعبير عن سمة وراثي ذى يسفر عن التعبي دمج ال ال

 . سمة وراثية ذات قيمة
 

 التوصية /وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 

وينطوى . هى عدالته، لكنه أآثر صعوبة وتعقيدا     ) 3(ميزة الخيار   . هى بساطته ) 1(ميزة الخيار    
اران   اآل  ) 3(و) 2(الخي ى مش ار    : عل د الخي عب تحدي ة    ) 2(اذ يص مات الوراثي ة الس ى حال ف

ات ددة الجين ار  المتع د الخي ا يعتم يم)  3(؛ فيم ى التقي تكون  ، عل ارات س ذه الخي ان ه الى ف وبالت
 .عسيرة التطبيق

ر               ة المعب ة اال من خالل فحص السمات الوراثي الدمج المادى غير آاف اذ ال يمكن تحديد القيم
 .عنها

ة                  بما أن هناك نظاما متعدد األطراف فان آامل الجينوم الموجود فى المحاصيل الواردة فى قائم
 .م المتعدد األطراف موجود أيضا ضمن النظالحق األولالم

 .اختبارا بسيطا وحديا" الدمج"ينبغى أن يكون  
 

 متى يمكن اعتبار منتج ما متاحا آلخرين دون قيود ألغراض مزيد من البحوث والتربية؟
 

 التوصيات/الخيارات
 

ة األصناف                     - 18 دما يكون خاضعا لحماي ة، أو عن ة العام عندما يكون المنتج متاحا ضمن الملكي
نظم                   آ(النباتية   ره من ال دة أو غي ة الجدي ما هو الحال بالنسبة لالتحاد الدولى لحماية األصناف النباتي

دون              )الفريدة من نوعها   ، أو عندما يكون خاضعا لنظام براءة اختراع ويكون متاحا وفق تراخيص ب
 . ُجعل
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 التوصية /وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 
•

•

ب

ة
آ

•

•

•

•

•

•

•

ود اتفا      دة        هل المواد التى تشملها مختلف بن ة الجدي ة األصناف النباتي دولى لحماي اد ال ات االتح قي
ود؟  تعمال دون قي ى تصريح من متاحة لالس ذآور أن الحصول عل دولى الم اد ال أوضح االتح

اد    مالك الحقوق غير مطلوب آى يتمكن شخص   ة االتح آخر من استخدام المواد الخاضعة لحماي
رض    ذآور، بغ دولى الم ن يمزال ةوالبحد م تج دون    .ث أو التربي تغالل المن مح باس ا يس  آم

 . األصناف المستنبطة أصال، بنوع خاص،الحصول على تصريح مالك الحقوق، باستثناء
ان أحد األصناف الخاضعة لحماية نظام االتحاد الدولى المذآور، والحاصل على براءة اختراع              

د    لمقاومته لمبيد لألعشاب أو مبيد للحشرات، قد ال يتاح لالستخدام دون أية  ود ألغراض مزي  قي
ة  وث والتربي ن البح ة     يوضحو. م دة أن اتفاقي ة الجدي ناف النباتي ة األص دولى لحماي اد ال االتح

أما القيود  . االتحاد فى حد ذاتها قد تسمح باستخدام هذا الصنف لمزيد من أعمال البحث والتربية             
لة    ألة منفص ى مس راع فه راءات االخت م  ار نظ د الحظت. المفروضة ضمن اط ة وق  المنظم

راع         االدعاءات  العالمية للملكية الفكرية أن طبيعة القيود تعتمد على          راءة اخت واردة فى آل ب . ال
ات القضائ  وتتضمن بعض ال   ال البحث لكن    يوالي تثناء ألعم ة الموجودة ال     اس ايير الدولي  المع

  .ر للمربين فى اتفاقية االتحاد الدولى المذآو المعطىاالستثناء  أي استثناءتوخىت
 

 .عندما يكون المنتج غير مشمول بحماية أى من نظم حماية حقوق الملكية الفكرية - 19
 

 التوصية /وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 

 .اذا لم توجد حقوق للملكية الفكرية فال توجد أية منافع ناجمة عنها 
 . مختلفةال يمكن تعميم جميع نظم حقوق الملكية الفكرية ألن ألشكالها المختلفة آثار 
ه ألغراض البحث    ى عن حقوق ا التخل يح أيضا لمالكه ة الحصرية تت ة الفكري وق الملكي ان حق

 .والتربية
تج      ة للمن ى الحماي ي عل ا تبق ام لكنه اق الع ات ضمن النط يح المعلوم د تت راع ق راءة االخت ان ب

 .المعنى
 

ر ب             - 20 ة     عندما ال تحظر القوانين القطرية تسويق مادة جديدة متاحة للغي . غرض البحث والتربي
ى المصطلح  دة"يعن ادة جدي ة     " م ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ن الم ر م ا يعتب تج م من

 .ويحتوى على مواد تم الحصول عليها من النظام المتعدد األطراف
 

 التوصية /وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 

ر المتاحة            فهل. ان هذه الصياغة تستدعى اتباع نهج آل حالة على حدة           ادة غي ك أن الم ى ذل  يعن
 لن تسفر عن تقاسم الزامى للمنافع؟

ودات                       ـون العق ى قانــ ائم عل يتضمن هــذا الخيار سبيال يتيح لبلد ما تطبيق تشريع ضمن نظام ق
 ).2)(د(2-13وفى سياق المادة 

ذه ال                         ة تطبق فى ه افع االلزامي ان المن ادة ف ة فى حال وجود تشريع وطنى يحظر اتاحة الم . حال
ود، بسبب                          ادة متاحة دون قي ك بالضرورة أن الم ى ذل واذا آان هذا الحظر غير مطبق فال يعن

 .القيود التعاقدية على سبيل المثال
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ا  "هل للصيغة     ى الصيغة       " يستلزم اتاحته ار          ؟"ال يحظر  "نفس معن ذا الخي ينبغى أن يشترط ه
 .اتاحة المادة

•

•

•

•

•

 
راض ا   - 21 ا ألغ تج م تخدام من ن اس دما يمك ة أو  عن ات قانوني ة التزام ة دون أي لبحوث والتربي

دة       ه المعاه ذى حددت و ال ى النح تقبلى عل تج مس تخدام أى من تخدامه أو اس ول دون اس ة تح . تعاقدي
ل                 ا، ب ة به تم المطالب ى ت ة الت ة الفكري واالتاحة ال تعتمد على أى شكل معين من أشكال حقوق الملكي

 . الملكية الفكريةعلى الطريقة التى يختارها المالك للحقوق 
 

 التوصية /وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 

ث          رض البح ود بغ ر دون قي اح للغي ن أن تت ة يمك ة الفكري وق الملكي مولة بحق واد المش ان الم
 .والتربية

 .ترآز هذه الصيغة على مفهوم االتاحة ال على الملكية الفكرية 
ة ا  ى امكاني ير ال يغة يش ن الص ر م زء األخي دو أن الج اراليب حيح ،ختي ر ص ر غي و أم  وه

ادة متاحة                  . بالضرورة ا ألن الم ار متاح ثال ال يكون االختي ة م ففى نظام حماية األصناف النباتي
 .دون قيود

 .يتعين الغاء الجزء األخير من الصيغة 
 

ة أو     - 22 ات قانوني ة التزام ة دون أي راض البحوث والتربي ا ألغ تج م تخدام من ن اس دما يمك عن
ه              تعاقدية، أو قيو   ذى حددت ى النحو ال د تقنية، تحول دون استخدامه أو استخدام أى منتج مستقبلى عل

ة                 . المعاهدة تم المطالب واالتاحة ال تعتمد على أى شكل معين من أشكال حقوق الملكية الفكرية التى ت
 . بها للمنتج، بل على الطريقة التى يختارها المالك لحقوق الملكية الفكرية إلتاحة المنتج

 
ود  - 23 ف القي ة ) 1: (تعري ود القانوني نظم      ) أ1: (القي ار ال ى اط ة ف راع الممنوح راءات االخت ب

ة التى                    ة الفكري وق الملكي القانونية، دون استثناءات  ألغراض البحوث أو للمربين، وغيرها من حق
. لتربيةتقيد اتاحة المنتجات من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للغير بغرض البحوث وا  

ة   ) 3. (القيود التعاقدية) 2. (القيود القانونية األخرى بما فيها حقوق الملكية      ) ب1( ة الحيوي قيود التقان
 . والقيود التقنية

 
 
 
 
 

 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 

قد ال تكون المواد في نطاق نظام االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة متاحة  •
 إلجراء مزيد من البحوث والتربية، وذلك، مثال، نظرا للقيود على التصدير إلى دائما

 .البلدان غير المنتمية لإلتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة
 .ال ينبغي أن تكون هناك قيود مهما تكن األحوال •

 
تفرض رسوم، أال يعتبر المنتج متاحا عندما يتم الحصول عليه بالمجان أو، في حالة أن  -24

 .تتجاوز المدفوعات الحد األدنى من التكاليف الضرورية إلنجاز الحصول على المواد
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 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 

 .هذا الخيار والخيار السابق له متكامالن، ومن ثم يمكن جمعهما في خيار واحد •
 

  الممارسات التجارية؟ما هو مستوى المدفوعات وشكلها وطريقة سدادها بما يتفق مع
 

 التوصيات/الخيارات
 

 .مدفوعات سنوية تكون نسبة ثابتة من صافي مبيعات مواد اإلآثار من المنتج -25
 

نظام عملي تدفع بموجبه نسبة معينة من صافي المبيعات السنوية )  أ: (هناك ثالثة خيارات -26
نظام نظري ) ب( حقوق الملكية الفكرية؛ أثناء الفترة منذ المبيعات األولى وحتى نهاية تاريخ حماية

ونظام بمعدل غير ثابت ) ج(تدفع بموجبه نسبة ثابتة من إجمالي األرباح عندما تتولد هذه األرباح؛  
يحسب بموجبه مبلغ المدفوعات على أساس رسوم الترخيص، مع األخذ بعين االعتبار معدل 

 في المنتج النهائي، ومعدل مساهمة المنتج د الوراثية النباتية لألغذية والزراعةرمساهمة الموا
ويتيح هذا النظام لكل متعاقد في االتفاق الموحد لنقل المواد تحديد . النهائي في رسوم الترخيص

 .مستوى رسوم الترخيص وفقا لممارساته التجارية
 

 . مدفوعات مسبقة عند الدمج أو عند العرض للبيع -27
 

 صيةالتو/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 

تمهيدي، في مرحلة االختبار؛ أو قاعدي :  يمكن النظر في هذا الخيار في مراحل مختلفة •
 .وقت العرض للبيع

 .فرض رسوم الحصول على المواد يتعارض مع المعاهدة •
 .قد يكون هذا الخيار ميزة توفير بعض المنافع المبكرة للنظام المتعدد األطراف •

 .نسبة ثابتة من المبيعات -28
 

 التوصية/ النظر بشأن هذا الخياروجهات
 

من مثالب هذا الخيار أن المنافع لن تتحقق إال عند البيع، وقد يكون من العسير االتفاق على  •
 .غير أنه يمكن أن يكون خيارا عادال متكافئا وله مبرراته. هذه النسبة المئوية الثابتة

 
 .مبلغ تناسبي مع الدمج -29
 

 .لقيمةا/مبلغ تناسبي مع األهمية -30
 

نسبة محددة من صافي مبيعات المنتجات الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية  -31
 .لألغذية والزراعة من النظام المتعدد األطراف

 
 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار

 
 .إذا آان ذلك شامال لجميع المنتجات الالحقة، فإن هذا الخيار قد يتعذر تطبيقه •
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 الحائز على الترخيص بتسويق الموارد الوراثية معنويون على الشخص الطبيعي أو السيك -32
النباتية لألغذية والزراعة التي تم الحصول عليها من خالل النظام المتعدد األطراف، دفع نسبة 

قيمة ثابتة من المنافع المالية الناشئة من المواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، استنادا إلى ال
 .التجارية للمنتجات التي جرى تسويقها والمنتجة من الموارد النباتية لألغذية والزراعة

 
 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار

 
-13وقد يتجاوز هذا الخيار نطاق المادة . من العسير للغاية تحديد القيمة التجارية للمنتجات •

 ).2( د 2
 

 المتعلقـة بمستوى المدفوعـات وشكلها وطريقة سدادها وجهـات النظـر بشـأن جميـع الخيـارات
 التجارية بمــا يتفق مع الممارسات

 
وينبغي أن يكون . يجب أن يكون النظام بسيطا وعمليا ومتفقا مع الممارسات التجارية •

مستوى المدفوعات عاليا بقدر آاف يسمح بمساهمة متكافئة في النظام المتعدد األطراف، 
وسوف تستمد المنتجات التجارية من منتجات . يا بقدر يثبط من االستخدامعلى أال يكون عال

. من موارد متعددة، وستكون هناك حاجة إلى نهج تناسبي، إال أن ذلك قد ال يكون عمليا
ومن المستحسن وجود . والمدفوعات المسبقة ال تتسق مع المعاهدة وقد تثبط من االستخدام

وال ينبغي أن تشمل ). افي المبيعات بدال من اإلجماليويحبذ ص(نسبة ثابتة من المبيعات 
 .التغطية السلع، بل أن تقتصر فقط على المواد ضمن نطاق المعاهدة

 وتكون ضمن النظام المتعدد المعاهدةاألول بأنواع المحاصيل المضمنة في الملحق  •
ي أن وينبغ. من الميسور تقدير أي إنتاج يسوق تجاريا من بذور لمحصول ما. األطراف

 .تستند النسبة التي ينبغي دفعها إلى هذا التقدير وليس البذور التي تتم زراعتها
قد يكون من الضروري تحديد فيما إذا آان ذلك يشمل المتلقي األول وحده أو المستخدمين  •

 .الالحقين
والمدفوعات . تستحقان البحثآالهما المدفوعات المسبقة ومدفوعات المعدل الثابت  •

أما مدفوعات المعدل الثابت فقد تكون . ن أن تكون أآثر قيمة ونفعا للمعاهدةالمسبقة يمك
 .أفضل بالنسبة لألمن الغذائي

 يتفقان ال الدفع المسبق وإدراج منتجات الحقةو. يجب أن يكون أي نظام متسقا مع المعاهدة •
 .ويجب أن يكون ذلك عمليا على أساس يومي. مع المعاهدة

 
تلقين الذين يقومون ما هي المستويات المختل فة للمدفوعات التي ينبغي تحديدها لشتى فئات ال

بتسويق هذه المنتجات أو بالنسبة للقطاعات المختلفة، وإذا آان األمر آذلك، ما هي هذه 
تلقين والقطاعات  المستويات والفئات المختلفة لل

م

؟ م
 

 التوصيات/الخيارات
 

لوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام جميع المستنبطين لمنتجات تستخدم الموارد ا -33
 .المتعدد األطراف ينبغي أن يدفعوا نفس المعدل

 
 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
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ينبغي أن يكون النظام بسيطا وعادال بالنسبة . تتوقف المدفوعات االبتدائية على المنتج •
 . استنادا للعائدات من المبيعاتوإذا تحقق ربح، ينبغي أن تكون هناك مدفوعات: للجميع

 ).2)(د(2-13يقتصر تطبيق هذا الخيار على فئات المتلقين الذين يستوفون شروط المادة  •
المستنبطون الذين يقومون بتسويق منتج " ...  ينبغي أن يساق الخيار على النحو التالي  •

."... 
 

ة؛ وفئتان من ــدان المتقدمـالبل) 2(؛ ةــدان الناميـالبل)  1:  (انـاك فئتـون هنـي أن تكـينبغ -34
 شرآات تنتج بذورا من موارد وراثية نباتية –المؤسسات المنتجة للبذور )  1: (المستخدمين

) 2(لألغذية والزراعة تم الحصول عليها من النظام المتعدد األطراف، وتقّيد استخدامها؛  
 .والمزارعون الذين ال يلزمون بتسديد أي مدفوعات

 التوصية/لنظر بشأن هذا الخياروجهات ا
 

واحدة من انعكاسات التمييز بين البلدان النامية والمتقدمة هي أن المربين على نطاق صغير  •
في البلدان المتقدمة لن يكونوا في وضع متكافئ مقارنة مع المربين على النطاق الكبير في 

مربون على نطاق آبير إلى وهو ما من شأنه أن يخلق ثغرة ، حيث ينتقل ال. البلدان النامية
 .البلدان النامية تحاشيا للمدفوعات الكبيرة

التمييز بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة يقع خارج نطاق االتفاق الموحد لنقل المواد،  •
 .والذي يتم بين األفراد وليس بين البلدان

يدفع للنظام المتعدد ال بد من التوضيح بأن مستخدم البذور، المزارع، ليس شخصا عليه أن  •
 .األطراف

 
معاهد البحوث الممولة من القطاع العام )  1: (ينبغي استثناء الفئات التالية من المدفوعات -35

والتي تعمل في توفير إمكانيات الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة الالزمة لتحقيق 
الذين يشتغلون بالبحوث والتطوير ألغراض نقل المتلقين ) 2(األمن الغذائي في البلدان النامية؛  

والمتلقين في البلدان النامية الذين يوفرون ) 3(التقانة إلى صغار المزارعين في البلدان النامية؛  
 .الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار

 
فع المتلقون عندما تكون هناك قيود على على ضرورة أن يد) 2)(د (2-13تنص المادة  •

 .الحصول على الموارد
ال يوجد سبب الستثناء المؤسسات العامة التي تقوم بتسويق منتج، عندما يكون هذا المنتج  •

 .فالقيود هي مصدر هذا االختالف. غير متاح بدون قيود ألغراض البحوث والتربية
ساعدة البلدان النامية على تحقيق األمن يتفق هذا الخيار مع هدف المعاهدة الرامي إلى م •

والمعيار للمدفوعات في هذا الخيار هو التسويق مع فرض قيود، وهو أمر ال . الغذائي
وينبغي استثناء . ينطبق على مؤسسات البحوث العامة في الكثير من البلدان النامية

 .المؤسسات العامة التي تعمل في سبيل األمن الغذائي
الخيار بالشراآات بين القطاعين العام والخاص التي تؤدي إلى تسويق ما هي عالقة هذا  •

 مقّيد للمنتج، وآيف يمكن تقسيم واجبات الدفع إلى النظام المتعدد األطراف؟
 

 . متلقينللال حاجة إلى فئات  -36
 

 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
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 هذا الخيار يتعارض مع ضرورة ويبدو أن. من المتعذر جمع آافة المتلقين في نفس الفئة •
وال ينبغي أن تخضع الهياآل العامة . التمييز بين أولئك القادرين على الدفع وغير القادرين

 .والخاصة لنفس معدالت المدفوعات
.  تحدد ما هي الفئات المطالبة بالدفع13فالمادة . ينبثق هذا الخيار من المعاهدة حسبما أقّرت •

يجب أن يكون المنتج من الموارد الوراثية النباتية لألغذية )  1":  (مرشحات"هناك أربعة 
يجب أن يتم )  3(يجب أن يستخدم مواد من النظام المتعدد األطراف؛ ) 2(والزراعة؛ 

ويكون المنتج متاحا بدون قيود ألغراض المزيد من البحوث ) 4(تسويقه ويّدر مكاسب؛  
ير من الفئات، مثل صغار المزارعين تستبعد الكثالقائمة وهذه المرشحات . والتربية

وستعكس المدفوعات . وال توجد حاجة لفئات أخرى. والمؤسسات غير الساعية إلى الربح
 .ما تحقق من ربح

 .تسمح المعاهدة للجهاز الرئاسي بتحديد الفئات المختلفة من المتلقين الذين عليهم مدفوعات •
ارعين الذين ال يقومون عادة بتسويق هذا الخيار يأخذ بعين االعتبار بالفعل صغار المز •

 .منتج هو من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وعليها قيود
 

مؤسسات البحوث الممولة من القطاع العام؛  ) 2(صغار المزارعين؛  ) 1:  (ثالث فئات -37
 .ء الفئتين األوليين  وينبغي استثنا.األعمال التجارية الكبيرة المتخصصة في البحوث والتطوير)  3(
 

 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 
 . في هذه الحالة36تنطبق الشواغل التي أعرب عنها فيما يتعلق بالنقطة الثانية من الفقرة  •
 

) 2(صغار المزارعين الذي يستمرون في اتباع طرق تقليدية للتربية؛ ) 1: (أربع فئات -38
ى ــون والتي ال تسعــا هؤالء المزارعــر البذور التي يستخدمهوــمعاهد البحوث والتطوير التي تط

المربون التجاريون المنتجون للبذور وال يمنعون ) 3(وراء الربح، لكنها تتوخى تقديم الخدمات؛ 
،  األوليينفئتينالوينبغي أال يطلب الدفع من .  المعاهدةحسبما حددتهانتقالها إلى الباحثين والمربين، 

 . بين فئتي المربين التجاريينوعاتدفم تختلف مستويات الآما ينبغي أال
 

 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 
في  37 والفقرة 36عنها فيما يتعلق بالنقطة الثانية من الفقرة التي أعرب  الشواغل تنطبق •

 تنص خالف نص المعاهدة، حيث أن المعاهدةت) 3( على الفئة اإللزاميةفالمدفوعات . هذه الحالة
 .على الدفع على أساس طوعي فقط

 
 .آما هو الحال بالنسبة للفقرة األخيرة، لكنها تميز بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة -39
 

 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 
 الحالة على هذه 34 عنها فيما يتعلق بالنقطة األولى من الفقرة التي أعرب الشواغل تنطبق •

 .أيضا
 

 .ال ينتظر الدفع في الحاالت التي يقل فيها المبلغ عن مستوى حدي معين -40
 

 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
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الذي وينبغي أال يؤدي النظام .  األخرى أو يضاف إليهااتالخيارهو عوض عن هذا الخيار  •
 .يف اإلداريةآما أن هذا الخيار سيقلل من التكال.  إلى تثبيط صغار المطورينسيتم انشاؤه

 تحديد المستوى الحدي على نحو منفصل في مختلف البلدان، مما قد يسفر عن ال بد من •
 .صعوبات إدارية

 
 التلقيحمحاصيل ) 1: (المدفوعاتل إلى فئتين فيما يتعلق بمستوى ــم المحاصيــيمكن تقسي -41

دون التفريق بين المحاصيل الملقحة من الخارج آبعض أنواع الخضر، و) 2( آاألرز؛ الذاتي
 .القطاعين العام والخاص

 
 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار

 
ات ــ، وسيؤدي إلى إدخال فئ)2( )د (2-13 أحكام المادة يقع خارج نطاقهذا مفهوم جديد  •

 ن ــمختلفة ضم
 . األولالملحـق

 .يرتبط هذا الخيار بمستوى الربح الممكن المتأتي عن المحاصيل الفردية •
 .من الخارجمحاصيل ملقحة والتلقيح ذاتية التفريق بين محاصيل من المفيد ليس  •
من الضروري إضفاء مزيد من الوضوح على الصياغة، إذ يمكن اإلشارة إلى الحبوب  •

 .آنقيض للخضر
ال يمكن تقسيم الحبوب والخضر إلى محاصيل ذاتية التلقيح ومحاصيل ملقحة من الخارج،  •

 . من صافي المبيعاتبةالنسبل يتعين الترآيز على 
 مختلف معدالت تلقائياإن النسبة المئوية الثابتة من صافي المبيعات ستأخذ في الحسبان  •

 .الربح المتأتي عن المحاصيل
وبالتالي . ة للمحاصيل المحصودةييبين هذا الخيار أهمية األخذ في االعتبار للقيمة التجار •

 . لهذا الغرضصيغةفإن هناك حاجة إلى وضع 
 حساب قيمة استخدام البذور ضمن قيمتها آبذور والتي تعتمد على مستوى إنتاجية يصعب •

 .النظام الزراعي
 

لموارد الوراثية النباتية لألغذية  تجاري لجميع المستخدمين الذين يحملون تصاريح بتسويق -42
ل المواد والزراعة، بما فيها جميع أنواع هذه الموارد، سواء آانت صنفا أو أي شكل آخر من أشكا

 .الوراثية
 

 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 
ما إذا ألنه ال يفرق بين المنتجات على أساس ) 2 ()د (2-13هذا االقتراح مخالف للمادة  •

 . ألغراض البحث وتربية النباتات، أم ال، دون قيودآانت متاحة
لدفع الطوعي ال يعني ومفهوم ا. على الدفع اإللزامي والطوعي) 2) (د (2-13تنص المادة  •

. آما أن توقع الدفع يتجاوز العنصر اإللزامي وحده. ببساطة عدم الدفع على اإلطالق
 تتجاوز مستخدمي الموارد الوراثية النباتية على نحو 6-13يضاف إلى ذلك أن المادة 

 نقل اقوينبغي أن يوضح اتف. مباشر لتشجع المساهمات الطوعية من المستخدمين النهائيين
 .، بما فيها التشجيع على الدفع)2 ()د (2-13 أحكام المادة للمتلقينمواد ال

 .يجب أال يتضمن اتفاق نقل المواد أي تحديد لنوع الدفع الطوعي المطلوب •
على البذور " الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة "عبارةينبغي أال يقتصر معنى  •

لحماية باعتبارها أصنافا جديدة، المشمولة باواد يضاف إلى ذلك، وفيما يتعلق بالم. وحدها
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 على منافع، أو ال يعود بأية المنافعفإن االعتماد على الدفع الطوعي ال يعود إال بقليل من 
 .النظام المتعدد األطراف

آما أن . إن المنافع العامة تعتمد على آمية الموارد المتأتية من النظام المتعدد األطراف •
التي قد  أحكام المعاهدة، وينبغي أال يعول على المنافع يتجاوز ال يمكن أن اتفاق نقل المواد

 . عن ذلكتنشأ
 

هل ينبغي إعفاء صغار المزارعين في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة 
 تحول من الدفع؟ وفي هذه الحال، من يعتبر مزارعا صغيرا؟

 
 التوصيات/الخيارات

 
وبالتالي فال حاجة لتحديد . ب من أي مزارع المساهمة في النظام المتعدد األطرافال يطل -43

 من استخدامه سيكون مسؤوال عن يقيدآما أن مالك التقانة أو الصنف الذي ". المزارعون"من هم 
وسيسري .  المتأتي عن تسويق هذا المنتج إلى النظام المتعدد األطرافُجعلدفع نسبة مئوية من ال

 استخدام أي تقانة، يقيدونأما اآلخرون الذين ال . لتقانة لمثل هذه الى المزارعين المالكينالدفع ع
 . على المساهمة في النظام المتعدد األطراف على أساس طوعيشجعونفإنهم سي

 
 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار

 
• ".المساهمة"عوضًا عن " تسديد مدفوعات"ينبغي استخدام  

دفع   قد يكون المست   • الي ال يهم بالت ذين    . نبطون من المزارعين وقد يتعّين عل ا المزارعون ال أم
 .ال يحصلون على مواد من النظام المتعدد األطراف، فال يمكن أن يتوّقع منهم الدفع

ادة  • ى ) 2)(د(13.2تشير الم ى " المنتجات"إل يس إل ات"ول وخى ". التقان دة تت ا أن المعاه آم
اؤهم     الدقة إذ إنها تشير فقط إلى        ويجب إعطاء تعريف      . صغار المزارعين الذين يجوز إعف

 .ولسنا هنا في معرض بحث مستوى الدفع أو طريقته". مالك التقانة"أوضح عن 
دفع في   . ثمة فارق بين الزراعة وإنتاج البذور   • فالزراعة ليست نشاطًا ينبغي أن يؤدي إلى ال

 .النظام المتعدد األطراف
دان                   في ه   " صغار المزارعين "يقتصر   • ة وفي البل دان النامي م في البل ى من ه ذا السياق عل

 .التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحّول
 

وم                  -44 دان، يختلف أيضًا مفه ة االقتصادية في مختلف البل ى اختالف مستويات التنمي نظرًا إل
زارعين" د وآخر" صغار الم ين بل دخل . ب توى ال ة األراضي أو مس احة ملكي تخدام مس ن اس ويمك

زارعينلتصنيف ًا للتشريعات .  صغار الم زارعين، طبق ة صغار الم ي فئ ون ف دهم من يكون ووح
 .الوطنية، يمكن إعفاؤهم من الدفع

 
 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار

 
ن   • ات ع ة تعريف ريعات الوطني زارعين"تتضّمن التش ة ". صغار الم ي تتصل بالزراع وه

ا إذا   . وليس بالتربية  د م ع       وثمة حاجة إلى تحدي ر المزارعون جمي ان من المحتمل أن يَعبِْ  آ
وال يجوز أن تكون هناك . أم ال، وما إذا آانوا قد أنتجوا منتجًا يستوجب الدفع       " المرشحات"

 .ثغرات
الي من وجود تعريف مناسب                     • د بالت زارعين وال ب ة الم اط عزيم وسيكون من    . ال يجب إثب

من هنا أهمية   : في بلدان مختلفة  " صغار المزارعين "الصعب جدًا اعتماد تعريف واحد عن       
 .وجود تعريف عام
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 ".صغار المزارعين"هناك حاجة إلى فهم الغرض من استخدام عبارة  •
ا                    • دفعوا م ر أن ي ال ينبغى سواء للمزارعين على نطاق صغير أو المزارعين على نطاق آبي

واد                   ى الم د الحصول عل ة التى تقي ة الفكري وق للملكي تعريف  ويختلف  . لم يحصلوا على حق
زارعين " غار الم د   " ص د الواح ر وضمن البل د واآلخ ين البل اء   . ب دي إعط ن المج ل م وه

 تعريف ؟
ف عن     • اد تعري ة إيج ًا عن محاول دفع عوض ة لل هل وضع عتب ن األس ون م د يك صغار "ق

 ".المزارعين
ة               • يعجز معظم صغار المزارعين في البلدان النامية عن إنتاج المواد المشمولة بحقوق الملكي

ةالفك ل    . ري زارعين ب ن صغار الم ح م ى األرج ون عل د ال يبق ك، ق ي ذل وا ف م إن نجح وه
 .يتحولون إلى شرآات تربية

 
صغار المزارعين في البلدان النامية وفي البلدان التي تمّر اقتصاداتها بمرحلة تحّول هم من   -45
ع الف              ) 1( ى بي ا من    يرمي إنتاجهم بالدرجة األولى إلى تلبية احتياجات األسرة وإل ة غيره ائض لتلبي

ة                   ) 2(احتياجات المعيشة؛    ى شكل وحدة تقطن في المزرعة أو قرب المنطق يكونون موجودين عل
 .الزراعية وتديرها األسرة

 
 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار

 
اء            • ن الوف ايير أم ال؟ ويمك ذه المع ي به ّين يف زارع مع ان م ا إذا آ اء م وم باستقص ْن يق َم

 .ا الخيار من خالل تحديد عتبة للمدفوعاتبالغرض من هذ
 

انوا      -46 ة إذا آ افع المالي ي للمن م اإللزام ن التقاس ة م ات المتلقي ن الفئ ة م اء أي فئ در إعف ال يج
ادة  ًا للم دفوعات طبق ذه الم تحقين له ن ). 2)(د( 2-13مس ف ع اء تعري ة إلعط غار "وال حاج ص

 ".المزارعين
 
 
 

 وصيةالت/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 

اً       ـة طوعي  ـم مساهم  ـن تقدي  ـى بعض المزارعي    ـب إل  ـد يطل  ـق • ون أرباح انوا يحقق ذا  . ة اذا آ ل
لمن ليسوا بحاجة إلى تقديم المساهمة؛     ) 1(ًا  ـات صغار المزارعين تبع   ـينبغي التمييز بين فئ   

 .من يجب أن يطلب إليهم ذلك) 3(من يجب تشجيعهم على المساهمة؛ ) 2(
 

رة          صغار ال يجب إعفاء   ) 1( -47 وارد في الفق ار ال دفع؛     45 مزارعين، طبقًا لتعريف الخي ، من ال
ًا؛                        ) 2( دفعوا طوع ى، أن ي ى السوق بالدرجة األول ًا إل اجهم موجه يجب أن يطلب إلى من يكون إنت
ون دون حصول                   ) 3( ًا ويحول ذور ويسوقونها تجاري يجب أن يكون الدفع إلزاميًا لمن يتحكمون بالب

 .اآلخرين عليها
 
دان                        و زارعين في  البل اء صغار الم ان يجدر إعف جهات النظر بشأن جميع الخيارات بشأن ما إذا آ

النامية وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول من المدفوعات، وفي هذه الحال، من مؤهل           
 لتصنيفه من صغار المزارعين
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تمامًا أن ينجح المزارعون من     ومن الممكن   . ال يجب أبدًا التقليل من شأن مهارة المزارعين        •
ة               افع المالي ة شروط التقاسم اإللزامي للمن ح، ينبغي          . أي حجم في تلبي وفي حال تحقيق رب

 .عندها تقديم مساهمة ما
 

 آيف سيتم تعريف المنافع المالية وغيرها من المنافع ألغراض االتفاق الموحد لنقل المواد؟
 

ة              يمكن تعريف المنافع المالية على أنها      -48 ك التقان اه مال ذي يتلق د  .  نسبة مئوية من الُجعل ال وق
ويمكن استخدام   . يكون مصدر منافع أخرى ناشئة التسويق التجاري، الهبات والمساهمات الطوعية      

ويق          تراتيجيات التس ة واس راءات التعليمي ثًال اإلج ا م اهمات، ومنه ارات للمس رى آخي ات أخ آلي
 .المتصلة بصيانة المادة الوراثية

 
 التوصية/ات النظر بشأن هذا الخياروجه

 
ل           ،على أساس نسبة من الُجعل     المدفوعات  إذا حددت    • دو أن تمّث ن تع ا ل  صغيرة   حصة  فانه

ات الصافية وع المبيع اح . من مجم ق أي أرب دم تحقي ال ع ي ح دفوعات ف ب الم . يجوز طل
ى أساس      جوي دفوعات عل ة من المبيعات الصافية ل     ب بالتالى أن تكون الم واد  نسبة مئوي لم

 .المنتشرة
• 

• 

•

•

ا                   افع المشار إليه إّن االتفاق الموحد لنقل المواد هو موضوع البحث، غير أّن الكثير من المن
دة          ى األطراف المتعاق ات عل ا واجب ى أنه دة عل ا المعاه ذآورة تعترف به ارات الم في الخي

واد      ل الم د لنق اق الموح ي االتف راف ف يس لألط ا ول ا بينه ام المت . وفيم رك النظ دد وال يت ع
افع ة بشأن المن ات الثنائي ى . األطراف أي مجال لالتفاق دفوعات ال ون الم د من أن تك وال ب

ك   ) و(3-19اآلليات التي نصت عليها المادة    ويتعّين على الجهاز الرياسي أن يقرر ما هي تل
 .المنافع بحسب حجم الدفع وشكله وطريقته

 
ة           إّن أي شرآة من شرآات البذور التي تفرض قيو        ) 1( -49 واد ملزم ى الم ى الحصول عل دًا عل

ودًا             ) 2. (بدفع نسبة مئوية من مبيعاتها     يجب تشجيع أي شرآة من شرآات البذور التي ال تفرض قي
يجب أن يطلب أيضًا إلى ) 3. (ن مبيعاتهاـة مـة معينـعلى الحصول على المواد على المساهمة بنسب   

زارعي            ذين ليسوا من صغار الم رد في       (ن  المزارعين التجاريين ال ا ي ار في     آم رة   الخي أن ) 45الفق
اتهم         اء             ) 4. (يساهموا طوعًا بنسبة مئوية معينة من مبيع تم أنشطة البحوث والتطوير لبن يجب أن ت

اء                 ى بن القدرات في بلد يساهم في النظام المتعدد األطراف، واعتبرها الجهاز الرياسى أنها بحاجة إل
دراتها ال البحوث و) 5. (ق ا آانت أعم ن  أينم راء م ارآة خب ن مش د م درات، ال ب اء الق التطوير لبن

از الرياسي                 ه الجه ا أشار إلي ب،     ) 6. (البلدان التي هي بحاجة إلى بناء قدراتها، آم د الطل يجب، عن
 .ضمان الحصول الحر على األنواع المحّسنة أو تيسيره

 
 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار

ا             إّن االتفاق الموحد لنقل المواد ه      افع المشار إليه و موضوع البحث، غير أّن الكثير من المن
دة     ات لألطراف المتعاق ا واجب ى أنه دة عل ا المعاه رف به ذآورة تعت ارات الم ي الخي ي ف ف

دة  واد   المعاه ل الم د لنق اق الموح ي االتف راف ف يس لألط ا ول ا بينه ام . وفيم رك النظ وال يت
 . شأن المنافعالمتعدد األطراف أي مجال لالتفاقات الثنائية ب

ام   واد من النظ ى مستخدمي الم دة عل ات األطراف المتعاق ا واجب ًا م يجب أن تنسحب نوع
 .المتعدد األطراف

ة بموجب   ات المتلقي دة والجه ين األطراف المتعاق ة ب ة القائم ة العالق من الضروري معرف
 .االتفاق الموحد لنقل المواد
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ة       4-12نص المادة     ذه الحال اق .  محدد في ه ه أن يكون              فاالتف وخى من واد يت ل الم  الموحد لنق
 .وسيلة لتوجيه مختلف الواجبات المشار إليها فى المادة

•

 
، هي من خالل المدفوعات لمن يقدمون  الطرق التي تستخدم لتحديد المنافعوواحدة من  -50

 النباتية الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بهدف دعم إدارة واستخدام الموارد الوراثية
 .لألغذية والزراعة في المجتمعات المحلية ذات الصلة

 
 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار

 
، وبالتالي فإن )و(3-19وفقا للمعاهدة، تنجز الدفعات عبر اآللية المنصوص عليها في المادة  •

 .المنافع ال ترتبط مباشرة بمن يقدمون الموارد
ة من النظام المتعدد األطراف، وآيف يمكن لمقدمي من المهم توضيح الجهات المستفيد •

 .المواد للنظام المتعدد األطراف الحصول على هذه المنافع
يعد اتفاق نقل المواد طريقة لتوجيه المنافع نحو مقدمي الموارد الوراثية النباتية لألغذية  •

تفاق نقل والينبغي استخدام التمييز بين األطراف المتعاقدة واألطراف في ا. والزراعة
المواد لمنع تدفق هذه المنافع، و هذا التمييز قد يجعل اتفاق نقل المواد مجرد اتفاق 

 للحصول على المواد،
يستند منطق اتفاق نقل المواد، ضمن النظام المتعدد األطراف، إلى أنه يغطي معامالت  •

كسب مالي، وفور ظهور أي م). 2()د(2-13ثنائية، مع تقاسم إلزامي للمنافع وفقا للمادة 
وعمال باستراتيجية ). و(3-19تسدد المدفوعات إلى اآللية المنصوص عليها في المادة 

تمويل المعاهدة، يستخدم الجهاز الرياسي هذه األموال بما يتماشى واألولويات الواردة في 
 لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها خطة العمل العالمية

، مما يعود بالنفع على المزارعين في البلدان النامية دون تسليمهم األموال مباشرة، امالمستد
 .وهو األساس الذي ينظم النظام المتعدد األطراف. وعلى أساس ثنائي

 تبادل المعلومات والحصول على التقانة 13باإلضافة إلى المنافع المالية، تتوخى المادة  •
آما أن .  يحدده الجهاز الرياسي، وآما تستدعيه الحاجةونقلها، وبناء القدرات، وفقا لما

المنافع التي آانت ستؤول إلى النظام لو آان ثنائيا، إنما تؤول اآلن إلى النظام المتعدد 
ولن يمتلك الجهاز الرياسي الموارد الكافية لتوجيه المنافع نحو من يحتاجونها إذا . األطراف

وهو ما ينبغي . اف على استعداد لتقديم منافع عينيةلم يكن مستخدمو النظام المتعدد األطر
 .أن يتم الترويج له من خالل اتفاق نقل المواد

 
، تحدد المنافع الناشئة عن التسويق، والتي ينبغي أن تستند إليها )د(2-13ألغراض المادة  -51

لمتأتي عن المدفوعات إلى النظام المتعدد األطراف، على أساس نسبة مئوية من العائد الصافي ا
عملية البيع أو التأجير أو منح الترخيص لمنتج  يستنبط من  الموارد الوراثية النباتية لألغذية 

 .والزراعة المتحصل عليها من النظام المتعدد األطراف
 

 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 

هذا ينبغي مناقشة مستوى المدفوعات وشكلها وطريقتها بصورة منفصلة، وليس ضمن  •
 .البند
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-13ألغراض االتفاق الموحد لنقل المواد، يتم تدارس المنافع المالية وغيرها وفقا للمادة  -52
ويعني هذا أن االتفاق الموحد لنقل المواد لن يشمل، على أساس إلزامي، سوى المنافع ). 2)(د(2

 ).2)(د(2-13المالية بما يتفق مع المادة 
 

ال توصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار

"؟-

"

 
 .13ينبغي أن يشمل اتفاق نقل المواد آامل المادة  •
إلى المساهمات الطوعية، باإلضافة إلى المدفوعات المالية، والتي ) 2) (د(2-13تشير المادة  •

 .يجب أن تكون مشمولة أيضا
 

يمكن أن يكون التكافؤ في الحصة من منتج ما واحدا من خيارات المنافع المتأتية عن  -53
يتم ذلك مثال عبر المشاريع التجارية المشترآة الناشئة عن تحسين الموارد الوراثية التسويق، و

 ).2)(د(2-13النباتية لألغذية والزراعة المتحصل عليها من النظام المتعدد األطراف، وفقا للمادة 
 

 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 

االتفاق الموحد لنقل المواد عادة، والمشاريع التجارية المشترآة هي مشاريع ثنائية في ال •
 . ال يترك مجاال لتقاسم المنافع على نحو ثنائيالوراثية

يمكن أن تؤول المنافع الناشئة عن المشاريع التجارية المشترآة إلى النظام المتعدد  •
 .األطراف، ويتولى الجهاز الرياسي تخصيصها وفقا للحاجة

 
روط اال  -رابعا ة بش يات المتعلق ادة   وضع التوص ا للم واد، وفق ل الم د لنق اق الموح ن 4-12تف  م

 المعاهدة الدولية
 

ما هي الوسائل التي ": استنادا إلى اقتراح من الرئيس، قرر االجتماع مناقشة المسائل التالية  -54
ما هي الشروط التي ينبغي أن تضّمن في "، 123تمّكن اتفاق نقل المواد من ضمان تطبيق المادة  

دد األطراف             اتفاق نقل الم   واد من النظام المتع ولهم الم د قب ون عن ا المتلق ك  واد بحيث يلتزم به ؟ وذل
ادة                سياق  ضمن   ا للم واد، وفق ل الم  من   4-12وضع التوصيات المتعلقة بشروط االتفاق الموحد لنق

تم              . "المعاهدة الدولية  اال، وأن ي واد بسيطا وفع ل الم اق نق وشّدد الرئيس على ضرورة أن يكون اتف
افؤ    تنف ة والتك ادئ األخالقي ا للمب ذه وفق ا     . ي رح تنظيم المناقشات وفق ا اقت اق   آم لهيكل وشروط االتف

 .2المرفق  التي يتضمنها الموحد لنقل المواد
 

 :حدد االجتماع المواد التالية باعتبارها مواد إلزامية فيما يتعلق باالتفاق الموحد لنقل المواد -55
 )أ(3-12المادة  •
 )د(3-12المادة  •
 )ز(3-12المادة  •
 4-12المادة  •
 ).2)(د(2-13األحكام المتعلقة بتقاسم المنافع من المادة  •

 
حدد الخبراء المواد التالية باعتبارها مواد قد يتوجب أن يعكس االتفاق الموحد لنقل المواد  -56

 :مضمونها
 1-6المادة  •
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 8المادة  •
 1-10المادة  •
 2-10المادة  •
 1-11المادة  •
 1-12المادة  •
 )ب(3-12المادة  •
 )ج(3-12المادة  •
 6-12المادة  •
 )أ(2-13المادة  •
 )ب(2-13المادة  •
 )ج(2-13المادة  •
 1-17المادة  •
 )و(4-18المادة  •
 21المادة  •
 22المادة  •

 
 .أشير إلى أن هذه القائمة ليست شاملة بالضرورة -57
 

 من 124 وجهات النظر بشأن وضع توصيات تتعلق بشروط االتفاق الموحد لنقل المواد وفقا للمادة
 المعاهدة الدولية

-

 
وبالتالي فإن اتفاق نقل .  صياغة أحكام المعاهدة ذات الصلة باستخدام صيغة العقودسيتعّين •

 أن سيتعّينآما . المواد، باعتباره عقدا، يجب أن يكون قائما بذاته وآامال وواضحا ومفهوما
. في اتفاق نقل الموادتصاغ جميع األحكام ذات الصلة باعتبارها حقوقا وواجبات لألطراف 

باعتبارها في المعاهدة وال يمكن تضمين الواجبات المترتبة على األطراف المتعاقدة 
 .واجبات لألطراف في اتفاق نقل المواد

 .ينبغي أن يوضح البند االستهاللي أن اتفاق نقل المواد يعمل ضمن نطاق المعاهدة •
ائية، واإلشارة إلى المواد التي ينبغي أن ومن المهم الفصل بين بنود الديباجة والبنود اإلجر •

 .يعكسها آل من عناصر اتفاق نقل المواد
 .ينبغي أن يحتوي ملحق االتفاق على معلومات عن المواد الوراثية المقدمة •
ينبغي أن يتضمن االتفاق تبادل المعلومات والوصول إلى التقانة ونقلها وبناء القدرات،  •

 .اليةباإلضافة إلى تقاسم المنافع الم
وينبغي أن تكون منفصلة . التحكيم/ينبغي أن يتضمن اتفاق نقل المواد آلية لحل النزاعات •

التي تشير إلى " تسوية المنازعات"المعنونة  22والمادة " االمتثال "21ومختلفة عن المادة 
 .العالقات بين األطراف المتعاقدة في المعاهدة

ولية والتعويضات لالستخدام الفردي، ينبغي أن يحتوي االتفاق على بند خاص بالمسؤ •
آما يجب إيراد وصف إلعادة توزيع المنافع وفقا . وعلى إشارة إلى االستخدام التجاري

 .للمعاهدة
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، مما  في المعاهدةيتم االتفاق بين األطراف في اتفاق نقل المواد، ال بين األطراف المتعاقدة •
وعلى سبيل المثال، ينبغي أن . اهدةيعني أن هناك حاجة إلى عدد من الواجبات خارج المع

 .يكون بوسع أي من أصحاب الشأن المتضررين أن يطالب بإصالح الضرر
 

ما هي الشروط الواجب إدراجها في االتفاق الموحد لنقل المواد آي يكون المتلقون ملزمين به 
 عند قبولهم المواد من النظام المتعدد األطراف؟

 
 التوصيات/الخيارات

 
) Shrink-wrap contract(1 ،)2 (عقد من دون تفاوض) 1: (ى ثالثة خيارات ممكنةـلر إـأشي -58

 .عقد األغراض المزدوجة، والتي يمكن التوقيع عليها أم ال حسب ما يقرره المتلقي) 3 (،عقد موّقع
 

 التوصية/وجهات النظر بشأن هذا الخيار
 

وإعمال نظم .  بسيط وفّعالهو خيار) Shrink-wrap contract(خيار العقد من دون تفاوض  •
وحتى في حال التوقيع على اتفاق موحد لنقل المواد، . التوقيع أآثر تعقيدًا من الناحية العملية

 .قد ال يكون صالحًا إذا لم يكن الشخص الموقَّع مفوضًا على النحو الواجب
التفاق سجالت توقيع واالتفاق مع أحكام ا: ال بد من وجود ترتيبات واضحة لتلقي المواد •

 .الموحد لنقل المواد
يمكن ترك خيار استخدام اتفاق موحد لنقل المواد من دون تفاوض أو موّقع للتفضيل  •

 .القطري أو للقوانين الوطنية
ولوحظ أّنه تبعا الآتساب االتفاقات الموحدة . التوقيع الزم في العديد من الواليات القضائية •

آما أشير . ثر شيوعًا في تلك الواليات القضائيةلنقل المواد أهمية أآبر، يصبح التوقيع أآ
إلى أّن إجراءات األمن تنطوي أآثر فأآثر على فتح الحزمة التي لم يتم التفاوض بشأنها 

 .قبل تلقيها من جانب الجهة المرسلة إليها
قد تكون تكاليف معامالت التوقيع وإعداد المستندات والتسجيل في النظم التي تستلزم  •

ّزعت . ليف عاليةالتوقيع، تكا زراعية الدولية أنها  وأفادت الجماعة االستشارية للبحوث 
 عّينة من المواد سنويًا باتفاقات موحدة لنقل المواد بموجب اتفاقات 100 70000 000

واستخدمت الجماعة في البداية أسلوب . االئتمان المبرمة مع منظمة األغذية والزراعة
ّلت إلى أسلوب  التعاقد من دون تفاوض بناء على طلب المستخدمين، ال سيما التوقيع ثم تح

قد . وأسلوب التعاقد من دون تفاوض يسّرع العملية إلى حد آبير. في البلدان النامية
ولم يشكك .  عّينة منذ نفاذ اتفاق االئتمان المبرم مع المنظمة100 000 70 000ُشحنت بين 

وفي . تفاق الموحد لنقل المواد على أساس شكلهأي من المتلقين حتى اآلن في قانونية اال
حاالت قليلة جدًا، أثيرت تساؤالت عن االمتثال لكن من دون أي يستدعي ذلك اللجوء إلى 

 .المحاآم

و ال
-

و
و

و

؟-

                                                     

 
 123ما هي الوسائل المتاحة لالتفاق الموحد لنقل المواد لضمان تطبيق المادة 

 
، علمًا 3-12البحث في سبل إدراج بنود المادة ) 1: (يمكن معالجة هذا الموضوع بطريقتين -59

ومسائل قابلية ) 2(أّن بعضها إلزامي وبعضها اآلخر غير إلزامي، في االتفاق الموحد لنقل المواد 
 :3-12 وحدد االجتماع العناصر التالية في المادة. اإلنفاذ

 
 يشير هذا المصطلح إلى عقد مدرج ضمن حزمة محكمة اإلقفال للمنتج المعني أو مطبوع على الحزمة، حيث يعتبر فتح الحزمة موافقة على  1

 .العقد
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 :البنود التي يلزم إدراجها) أ(
 

، في البند "شرطًا للنقل"وأن تكون " من االستخدامالغرض "؛ ينبغي أن تشمل 3-12 المادة •
 . من الهيكل الذي اقترحه الرئيس5

 .؛ يجب أن تكون واجبًا من واجبات المتلقي)د(3-12المادة  •
 .؛ يجب أن تكون واجبًا من واجبات المتلقي)ز(3-12 المادة •

 
 :البنود التي يمكن إدراجها) ب(
 

ويبقى .  من الهيكل الذي اقترحه الرئيس5صر ؛ يجب إدراجها ضمن العن)ب( 3-12 المادة •
 .معرفة ما إذا ستكون واجبًا من واجبات مقّدم المواد أو المتلقي لها

ويبقى .  من الهيكل الذي اقترحه الرئيس5؛ يجب إدراجها ضمن العنصر )ج( 3-12 المادة •
 .معرفة ما إذا ستكون واجبًا من مقدم المواد أو المتلقي لها

 من الهيكل الذي اقترحه 4في البند " تقديم المعلومات"؛ يجب نقلها إلى )ج( 3-12 المادة •
 .الرئيس باعتبارها واجبًا من واجبات مقّدم المواد

-12  والمادة) ب( 3-12 والمادة) أ( 3-12 ينبغي أن تشمل واجبات المتلقي األحكام في المادة •
 ).ج( 3

 
 :3-12 يق المادةواقترحت اإلجراءات اإلدارية التالية لضمان تطب -60
 

آلية بسيطة للرصد تشارك فيها الحكومات والمجتمع المدني في آل بلد من البلدان المعنية  •
 .بغية المساعدة على متابعة استخدام المواد

آلية إلنكار منح الشهادات ألي طرف من األطراف في اتفاق موحد لنقل المواد لعدم  •
رافقة مع األحكام بشأن عقوبات مدنية امتثاله، على المستويين القطري والدولي، مت

 .وتعويضات جيدة نتيجة القيام بعمل ما
 .إنشاء سلطة مكّلفة بإدارة االتفاق الموحد لنقل المواد •
 .وضع تعريف واضح لواجبات متلقي المواد •

 
وجهات النظر بالنسبة إلى جميع خيارات الوسائل المتاحة آي يضمن االتفاق الموحد لنقل المواد 

 3-12 لمادةتطبيق ا
 

هذه الخيارات هي مزيج من خطوط توجيهية عامة عن سبل تطبيق االتفاقات الموحدة لنقل  •
-12 ومن األمثلة على ذلك ما نّصت عليه المادة. المواد مع اعتبارات تتعلق بالمواد المنقولة

 من وجوب اإلسراع في نقل المواد؛) ب( 3
 بنك للجينات؛ وتصّح هذه الشروط في يصّح الرأي السابق إذا ما آان يتعلق بمواد من •

 االتفاق الموحد لنقل المواد إذا تم ذلك من موقعها الطبيعي؛
وقد ). ج( 3-12 والمادة) ب( 3-12  آان هناك توافق عام في اآلراء بشأن أهمية المادة •

 حتى وإن 3-12 حددت المادتان واجبات مقّدم المواد لما لها من أهمية لضمان تطبيق المادة
 يكن إدراجها في االتفاق الموحد لنقل المواد إلزاميًا؛لم 

إذا آان األمر يشمل أيضًا مواد في مواقعها الطبيعية، لن يكون عندها االتفاق الموحد لنقل  •
فقد ال يشمل اتفاق نقل المواد الحصول على المواد في مواقعها . المواد األداة المناسبة

نظرًا إلى صعوبة الحصول على مواد ال تزال الطبيعية أو أنه قد يتعارض مع االتفاق 
 مجهولة؛
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، عندما تنقل المواد إلى طرف ثالث، يكون من المجدي تذآير )ب( 3-12 بالنسبة إلى المادة •
 وتعالج المادة. الطرف الثالث ببعض المسائل ومنها مثًال آيفية منح الحصول على المواد

 دد دور القوانين الوطنية في هذا المجال؛مسألة المواد في مواقعها الطبيعية وتح) ح( 12-3
يتعلق االتفاق الموحد لنقل المواد بالمواد المعروفة وحدها، والتي تكون جاهزة للنقل من  •

وال يمكن التفاق . بنوك الجينات ومن بنوك الجينات الحقلية ولكن ليس من المواقع الطبيعية
 لمواد في مواقعها الطبيعية؛فيما يتعلق با) ح( 3-12   موحد أن يخل بأحكام المادة

وهي .  على إنفاذ االتفاق الموحد لنقل المواد بموجب قانون العقودات5-12 تنص المادة •
ويجب أن . تشير في ذلك إلى شروط الوالية القضائية السارية في حالة النزاعات القانونية

 تكون آلية تسوية النزاعات موجودة في صلب اتفاق موحد لنقل المواد؛
 من التمييز بين تلك األحكام التي تخص الجهاز الرياسي بدال عن واجبات األطراف ال بد •

 .في االتفاق الموحد لنقل المواد
 
 
 

ادة       ا للم واد، وفق ل الم د لنق اق الموح ة بشروط االتف دة 4-12وضع التوصيات المتعلق  من المعاه
 الدولية

 
ل   -61 روع هيك ة مش اع مناقش رر االجتم اق االق د لتف رئيس  نقالموح ه ال ذي اقترح واد ال ل الم
ى           / وتشير الخيارات  ).2المرفق  ( ر عل ر واحد أو أآث ي أصّر خبي ام الت ى األحك ة إل التوصيات التالي

وثمة حاجة لتحويل صياغة األحكام ذات الصلة في         . إدراجها أو ابرازها أو اإلشارة اليها في النص       
 .صيغة المعاهدة إلى صيغة االتفاق الموحد لنقل المواد

 
 الديباجة -1
 

 التوصيات/الخيارات
 

 3 والمادة 1المادة  •
 3 والمادة 1-1المادة  •
 قدر  آمجموعة2-11 والمادة 1-11، المادة 2-10المادة  و1-10، المادة 1المادة  •

 . فيما يتعلق بالغرض من اتفاق نقل المواد4-12، المادة االمكان
 .2-10 والمادة 1-10، المادة 1-9، المادة 1-1المادة  •
 1-10ة، باإلضافة إلى المادة ــي النهايــة عنوان فــي إضافــينبغ: 2-13المادة  •

 .2-11 والمادة 1-11، المادة 2-10والمادة 
 .1-13، المادة 1-9، المادة 1-1المادة  •

 
 األطراف في االتفاق الموحد لنقل المواد  -2
 

 التوصيات/الخيارات
 

دة، أي   األطراف في االتفاق الموحد لنقل المواد ول      • يس األطراف المتعاقدة في المعاه
 .مقدم المواد والمتلقي

ة    • ة نباتي وارد وراثي ون م دمون أو يتلق ذين يق انونيون ال ون أو الق األشخاص الطبيعي
 .لألغذية والزراعة تكون موضوع االتفاق الموحد لنقل المواد
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واد وال                   • دم للم واد الطرف المق ل الم اق الموحد لنق متلقي إذا   تكون األطراف في االتف
ا في                          د واحد؛ أم ل ضمن بل ة النق ى عملي واد يسري عل ل الم آان االتفاق الموحد لنق
ق                حالة النقل عبر الحدود، فقد تكون الدولة هي مقدم المواد وقد يتعّين عليها في مطل

 .وقد يكون المتلقي شخصًا قانونيًا أو طبيعيًا. األحوال أن ترّخص ذلك
ر       • ه                يجب أن تفرض عمليات النقل عب واد أن يكون مرخصًا ل دم الم ى مق  الحدود عل

 .من جانب الطرف المتعاقد في المعاهدة
ونين • ن المم ان م اك نوع م و) 1(: هن انونيون المرخص له د ) 2(األشخاص الق معاه

: وهناك ثالثة أنواع من المتلقين  . األبحاث المرخص لها والتي تحظى بتمويل رسمي      
م أ   ) 1( رخص له انونيون الم خاص الق يهماألش ون  ) 2(، و ممثل خاص الطبيعي األش
 .معاهد األبحاث المرخص لها والتي تحظى بتمويل رسمي) 3(و

ادة   • دد الم مله   2-12تح ي أن تش ذي ينبغ ا ال ل    " م د لنق اق الموح ي االتف راف ف األط
 ".المواد

م   • واد إس ل الم د لنق اق الموح ي االتف د مواصفات األطراف ف يجب أن يتضّمن تحدي
 .خص له من المؤسسة التي توفر المواد وعنوانهالطرف الموّقع المر

 
 وجهات نظر عامة بشأن األطراف في االتفاق الموحد لنقل المواد

 
واد               • ل الم ويصف  . يجب أن يكون مقدم المواد ومتلقيها أطرافًا في االتفاق الموحد لنق

دم     . النص بعد ذلك أولئك األشخاص  ى ذآر أسماء مق ويجب أن يأتي االتفاق فقط عل
 .اد والمتلقيالمو

ووحدها األطراف ". األطراف"ليس من المؤآد ما إذا آانت هناك حاجة إلى وصف    •
. ويجب أن تكون لألطراف الموقِّعة سلطة التوقيع على االتفاق        . في االتفاق ملزمة به   

تمّدة               وإّن بعض المواصفات المقترحة في الخيارات تتخطى هذا بأشواط وليست مس
يادية من خالل            الحظ المستش . من المعاهدة  ار القانوني أّن الدولة تمارس حقوقها الس

دد األطراف يستخدم             . موافقتها على المعاهدة   ى وجود نظام متع وتنص المعاهدة عل
وارد              ل الم واد من أجل نق از الرياسي شروط        . فيه اتفاق موحد لنقل الم ويحدد الجه

دة         واد من أجل تطبيق شروط المعاه ل الم اق الموحد لنق اق  ويب . االتف الي اتف رم بالت
واد     وقد يكون    .  الموارد ومتلقيها  قدمموحد لنقل المواد بين م     دم الم ًا    مق صًا طبيعي ش

ة                ريًا للجينات وقد يعتبر جزءًا من الدول ذه    . أو قانونيًا وقد يكون مث بنكًا ق وفي ه
ات،                الحالة األخيرة، يمكن اعتبار الدولة، التي تعمل عن طريق البنك القطري للجين

وارد              .  للموارد قدملطرف الم ا وفير الم وم بت وي يق إال أنها تعمل بالتالي آشخص معن
 .وتكون بالتالي طرفًا في االتفاق الموحد لنقل المواد وال تمارس بهذا المعنى سيادتها

خ
ط ًال

 
 التعاريف  -3
 

 التوصيات/الخيارات
 

لموحد لنقل ينبغي النظر في التعاريف فقط بعد صياغة األحكام الرئيسية في االتفاق ا            •
 .المواد

 
 المواد المنقولة/موضوع االتفاق الموحد لنقل المواد  -4
 

 التوصيات/الخيارات
 
و  • اق وه ذا االتف ق به ي المرف واد ف ل الم د لنق اق الموح رد موضوع االتف وارد "ي الم

 ."الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والمعلومات ذات الصلة
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 األحكام العامة  -5
 

/ لتوصياتا الخيارات 

ال

 
 .1-11 والمادة 2-10، المادة 1-10المادة  •
، باإلضافة إلى بند يربط اتفاق 2-11 والمادة 1-11، المادة 2-10 والمادة 1-10المادة  •

 .نقل المواد بالمعاهدة
 .2-10 و1-10المادتان  •

 
 وجهات نظر عامة بشأن األحكام العامة

 
 . بأآملها1-11 و2-10 و1-10 ال يجب إدراج المواد •
، ال األطراف  في المعاهدةمواد المشار إليها تتضمن التزامات األطراف المتعاقدةال •

 .نقل الموادل  الموحدتفاقاالفي 
 .المواد المشار اليها أساسية وال بد من إبرازها •
 .جزء أساسي من االتفاق الموحد لنقل المواد" األحكام العامة" •
 ".أحكام عامة"ال حاجة إلى  •
 يسري بين الدول فقط، ال بين األطراف في اتفاق ما، وبالتالي السيادة مفهوم قانوني •

فإن من العسير تضمين البنود الفنية لالتفاق مثل هذا المفهوم، بل يمكن أن يشار في 
الديباجة إلى أن النظام المتعدد األطراف قد أنشأته دول تمارس حقوق سيادتها 

دول،. آاملة  القانونية، ليست الناحية من وقد أآد المستشار القانوني أن سيادة 
  اتفاق تعاقدي بينألنهلمواد، امفهوما يمكن أن تتضمنه البنود الفنية التفاق نقل 

 . الديباجةوقد أشير إليه على نحو أفضل في. قانونيين وأ طبيعيينأشخاص 
 يقران مقدم المواد والمتلقىيمكن أن تشير إحدى فقرات األحكام العامة إلى أن  •

 . الدولبحقوق سيادة
نقل المواد إلى هوية مالك المادة وإلى منشأ الموحد لتفاق االمن المهم اإلشارة في  •

 .هذه المادة
ال تقبل تحديد ملكية المواد المتحصل عليها من النظام المتعدد األطراف ضمن  •

 .نقل الموادالموحد لتفاق اال
وبما أن هذه . هائدون تحديد منش" دمج المواد"وحينئذ سيكون من الصعب تأآيد  •

 . هائالمواد هي عبارة عن أصناف فإن من الضروري تقديم وصف لها يتناول منش
 .يمكن تحديد دمج المواد من النظام المتعدد األطراف •
 من المعاهدة النطاق الذي يغطيه النظام 2-11 المادة وتحديدا ،األول يحدد الملحق •

 .المتعدد األطراف
 من 8قل المواد والمعاهدة تحت الديباجة والبند نالموحد لتفاق االيمكن الربط بين  •

 .)الوالية القضائية/الساريالقانون  (–يكل الذي يقترحه الرئيس، التفسير اله
 . ويجب بالتالي أخذها في الحسبان1-10في المادة " السيادة"تشير المعاهدة إلى  •
نت األحكام وإذا آا. نقل المواد والمعاهدةالموحد لتفاق االيجب الربط بوضوح بين  •

وإذا تم الربط . ، يمكن أن تغطى هذه المسألة في موضع آخرال تشمل السيادةالعامة 
 وهي جزء غير ملزم، فإن ذلك سيخلق مشاآل  فقط ال غيرمن خالل الديباجة

 .إدارية
 
 وواجبات مقدم الموادحقوق   -6
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 التوصيات/الخيارات

 
-12، المادة )و(3-12، المادة )ـه(3-12، المادة )ج(3-12، المادة )ب(3-12 المادة •

 ).3)(ب(2-13والمادة ) 1)(ب(2-13، المادة )أ(2-13، المادة )ح(3
 .4-12، وواجبات الطرف الثالث في المادة )ج(3-12، المادة )ب(3-12المادة  •
 ).ج(3-12والمادة ) ب(3-12المادة  •

 
  وواجباتهمقدم الموادوجهات نظر عامة بشأن حقوق 

 
مشار إليها هنا حقوق مقدم المواد وواجباته في آن معًا على أن يتّم قد تشمل المواد ال •

 .التمييز بينها عند الصياغة
 .لم تتضح بعد واجبات مقدم المواد في ما خال توفيره المواد •
يعّد االتفاق الموحد لنقل المواد في سياق المعاهدة التي لألطراف فيها حقوقًا  •

 .وواجبات على حد سواء
 
 
 المتلقيجبات وواحقوق   -7
 

 التوصيات/الخيارات
 

، المادة )ج(3-12، المادة )أ(3-12، المادة )الجزء األخير(4-12، المادة 1-10المادة  •
، المادة )ج(2-13، المادة )ب(2-13، المادة )ز(3-12، المادة )و(3-12، المادة )د(12-3
 ).2)(د(2-13والمادة ) 1)(د(13-2

 4-12، المادة )ز(3-12، المادة )د(3-12لمادة ، ا)ب(3-12، المادة )أ(3-12المادة  •
وما يتصل باألحكام ) 2)(د(2-13، المادة )الواجب الذي نص عليه الجزء الثالث(

 .ذات الصلة
عندما ينقل المتلقي مواد إلى ) (ج(3-12والمادة ) ب(3-12، المادة )أ(3-12المادة  •

 والمادة 12.6، المادة 4-12، المادة )ز(3-12، المادة )د(3-12، المادة )أطراف ثالثة
13-2. 

 
 وجهات نظر عامة بشأن حقوق المتلقي وواجباته

 
د                :مالحظة • ا بشأن البن ر عنه  من جدول     3 ينبغي اعتبار جميع وجهات النظر المعّب

رئيس     من الهيكل  6 و 5األعمال على أنها وجهات نظر بشأن البندين           الذي اقترحه ال
 من الهيكل الذي     أعاله 2 و 1 البندين   ند دراسة عوأيضًا بشأن الحقوق السيادية للدول      

 .اقترحه الرئيس
ات األطراف في              • دة هي نفسها واجب دة في المعاه ات األطراف المتعاق ليست واجب

 .االتفاق الموحد لنقل المواد
 

  )الوالية القضائية/يالقانون السار (التفسير  -8
  وتسوية المنازعاتحل  -9
 

 .مناقشة هذين البندين معًاتّمت 

CGRFA\2004\IC-MTA\J3477a  



24 CGRFA/IC/MTA-1/04/Rep 
 

 
 التوصيات/الخيارات

 
اولوا أوًال              • يهم أن يح واد، عل إذا طرأ نزاع بين األطراف في االتفاق الموحد لنقل الم

اق          . حله سلميًا عن طريق التفاوض     وإذا تعّذر التوصل إلى حّل، لهم أن يعّينوا باالتف
زاع  ل الن رًا لح ل   . خبي ى محف ا إل واد إم دم الم أ مق ل، يلج ًا بالفش ذا أيض اء ه  وإذا ب

دة     ي للمعاه از الرياس ى الجه ألة إل ل المس اق، أو يحي ق االتف ي لتطبي انوني داخل . ق
ريقتين لت   ود ط ب، وج ى الطل اء عل انوني، بن ار الق ات سوشرح المستش وية النزاع

وتقضي األولى باللجوء إلى    . وهما صالحتان من الناحية القانونية في إطار المعاهدة       
ل   ن المحاف ا م ة أو غيره اآم القطري ة المح ة القطري ن   .  القانوني ي ع ة فه أم الثاني
ا               . طريق التحكيم، بما في ذلك التحكيم الدولي       ة م د معرف ا من التوقف عن د هن وال ب

ة         ارات القانوني ن الخي ددًا م ة ع لطات القطري يح الس ن أم ال أن تت ان يستحس إذا آ
 .ومن شأن القانون الدولي أن يعطي تفسيرًا أآثر اتساقًا للموضوع. المختلفة

ا

ف ا

)

واد، يجب     • ل الم د لنق اق الموح ي االتف ين األطراف ف ات ب ل النزاع ى ح بة إل بالنس
 .22 والمادة 21 والمادة 5-12مراعاة المادة 

از الرياسي                   • رارات الجه ى جانب ق يجب أن تكون المعاهدة هي القانوني الساري إل
دة     ع التسو   . وأي بروتوآوالت محتملة في المستقبل وتتصل بالمعاه ية ويمكن أن يتب

ه                راء يعّين السلمية للنزاعات، في حال فشلها، تحكيم ملِزم من جانب فريق من الخب
واد               . الجهاز الرياسي  دمى الم ى مق وال يجدر أن يقتصر األطراف المتضررون عل

ديم      انونيين تق ين أو الق والمتلقين وحدهم؛ بل يجب أن يتاح لجميع األشخاص الطبيعي
 .شكوى

تعانة               لتسوية النزاعات، يمكن اللجو       • ة االس ِزم مع إمكاني دولي المل يم ال ى التحك ء إل
 .بخبراء متفق عليهم بين األطراف

ارة      • ة التج رار غرف ى غ ودة عل ة موج يم دولي ة تحك ب آلي ن جان دولي م يم ال التحك
ة ة، يمكن . الدولي رة الالزم ك الخب ودة ال تمل ة الموج يم الدولي ة التحك وإذا آانت آلي

راء   ن الخب ق م ين فري دها تعي ي   عن از الرياس ذآورة والجه ة الم ين اآللي اق ب باالتف
ويجب أن يصدر أحكامه استنادًا إلى المبادئ العامة في القانون والمعاهدة           . للمعاهدة

لة ي ذات الص از الرياس رارات الجه ى . وق اء عل انوني، بن ار الق ار المستش وأش
ات المتاحة  رر اإلمكان دة أن تق ود لألطراف المتعاق ه يع ى أن ب، إل ى الطل للجوء إل

يم ة والتحك اآم القطري ك المح ي ذل ع . طرق أخرى، بم  رى تعارضًا م وهو ال ي
ادة  ام الم ا  5-12أحك ة حقوقه ياق ممارس ي س دة، ف راف المتعاق ت األط  إذا لحظ

ِزم           دولي المل يم ال ى التحك ق األحوال، سيظل        . السيادية، إمكانية اللجوء إل وفي مطل
اق الموح         ة             باستطاعة األطراف في االتف اآم القطري ى المح واد اللجوء إل ل الم د لنق

 .إلنفاذ قرارات التحكيم الدولية إذا دعت الحاجة
 

 وحل وتسوية المنازعات) االختصاص/القانون الساريوجهات نظر عامة بشأن التفسير 
 

ادة   • اول الم ادة 21تتن ت ذات     22 والم ي ليس دة وه من المعاه ات ض وية النزاع  تس
ياق ذا الس ي ه لة ف ى وي. الص ات عل وية النزاع ى تس وء إل ر اللج ب أن يقتص ج

 .األطراف في االتفاق الموحد لنقل المواد
ى                   ُس • ؤدي إل د ي ة ق ات القطري ّلط الضوء على أّن إمكانية اللجوء إلى المحاآم أو اآللي

 .تشتت القرارات المتخذة
ات      • وية للنزاع ة تس دء عملي ة ب راف الثالث تطاعة األط ون باس ب أن يك ار . يج وأش

اق الموحد         المست تفيدة في االتف ة مس شار القانوني إلى أنه، بسبب وجود أطراف ثالث
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ة          ل إتاح ن األفض ون م د يك راف،  دد األط ام المتع الل النظ ن خ واد، م ل الم لنق
 .الفرصة لتمثيلهم في عملية تسوية النزاعات وهو أمر أسهل في التحكيم الدولي

ق

ة

 .مساواةيجب ذآر مقدم المواد والمتلقي آليهما توخيًا لل •
 

 بنود إضافية  -10
 

د    • اق الموح ي االتف د ف رار البن ى غ ن شرط الضمان عل اء م د اإلعف يجب إدراج بن
 .الحالي لنقل المواد للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

ات            • ة البيان ة ولدق ة الصحية النباتي ال يتعّين على مقدم المواد إعطاء أي ضمانة للحال
 .اد التي يوفرها ونقائهاوصحتها ولجودة المو

 .يجب الوفاء بشروط الصحة والصحة النباتية •
 .ينبغي وجود آفيل لضمان وفاء المتلقي بالواجبات التي وافق عليها •
ة والزراعة،               • على المتلقي أن يتعّهد بإعادة عّينة من الموارد الوراثية النباتية لألغذي

 .ال طلب منه ذلك مقدم الموادإذا طلب منه ذلك، وإذا آانت ال تزال متوافرة، في ح
 .يجب إدراج بند خاص باإلطار الزمني •
 .قد يتعّين درس مسألة سبل متابعة المواد في إطار االتفاق الموحد لنقل المواد •
يجب تخصيص بند ينّص على أّن االتفاق الموحد لنقل المواد هو االتفاق الكامل بين    •

 .األطراف
 

 وجهات نظر عامة بشأن البنود اإلضافي
 

، فال )ز(3-12إذا آان مفهوم إعادة المواد إلى مقدم المواد هو نفسه الوارد في المادة             •
دة وهو           . داعي لبنود إضافية بهذا الشأن     دها المعاه أما إذا اختلف المفهوم، تتغّير عن

 .وآذلك األمر بالنسبة إلى مفهوم الكفيل في المعاهدة. أمر غير ممكن
 

 القبول/ التوقيع  -11
 

 التوصيات/اتالخيار
 

د مناقشة                  ذآورة عن ارات الم ا هي   "تسري هنا نفس الخيارات ووجهات النظر بشأن الخي م
د                الشروط الواجب إدراجها في االتفاق الموحد لنقل المواد آي يكون المتلقون ملزمين به عن

 ".قبولهم المواد من النظام المتعدد األطراف؟
 

 المرفق  -12
 

 وجهات نظر عامة بشأن المرفق
 

ق      • ي المرف لة ف ات ذات الص واد والمعلوم ات الم ة عّين رد قائم اق  . ت ا أّن االتف وبم
ن    ون م د يك ة، ق ا الطبيعي ي مواقعه واد ف ًا الم مل أيض واد يش ل الم د لنق الموح

لة   ات ذات الص ن المعلوم ة م واع مختلف اء أن ذا  . الضروري إعط ى ه ق عل وتنطب
 ).ح(3-12المرفق المادة 

ادة  • ةالحص) ح(3-12ترعى الم ا الطبيعي ي مواقعه واد ف ى الم ن أن . ول عل وال يمك
الي استخدامه          يشير االتفاق الموحد لنقل المواد إلى مواد غير معروفة وال يمكن بالت

 .لمواد في مواقعها الطبيعية قبل جمعها والتعّرف إليها
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ة              • يجب التوسع أآثر في دراسة مسألة الحصول على المحاصيل في مواقعها الطبيعي
ا             . األولق  في الملح  واد في مواقعه ى الم وطبقًا للمعاهدة، تيّسر البلدان الحصول عل

 ).ح(3-12الطبيعية عمًال بالمادة 
ي    • ة وف روف البري ي الظ ة ف ا الطبيعي ي مواقعه واد ف ى الم ول عل ن الحص يمك

 .وال تطرح مسألة الحصول على المواد على الدوام موضوع الملكية. المزرعة
تيح الحصول على المواد هو نفسه من يجمع المواد، تكون إذا لم يكن الطرف الذي ي •

إلى تيسير الحصول على المواد وال تنص        ) ح(3-12وال تشير المادة    . المسألة معّقدة 
 .القوانين القطرية على تيسير النفاذ

ادة            "هي  ) ح(3-12المادة   • ذه الم ام األخرى في ه درج  " من دون اإلخالل باألحك وتن
 . األخرى من هذه المادةبالتالي في سياق البنود

 .في بعض البلدان، ال تسمح القوانين الدولية بجمع المواد في مواقعها الطبيعية •
يجب أن يأخذ الحصول على المواد في مواقعها الطبيعية بعين االعتبار عدم دخول                •

ا     ي مواقعه واد ف ة الم ون ملكّي دد األطراف وآ ام المتع ي النظ و خاص ف ا ه ل م آ
ات وال              .  المزارعين الطبيعية تعود إلى   ًا للجين ك بنوآ دان ال تمل إال أّن الكثير من البل

ة      ا الطبيعي ن مواقعه واد إال م ى الم ول عل ن الحص اق   . يمك روط االتف ري ش وتس
 .الموحد لنقل المواد بعد جمع المواد وفي حال تّم نقلها

 ).ج(3-12يجب أن يتضّمن المرفق المعلومات المشار إليها في المادة  •
 

 المزيد من العمل –خامسًا
 

أقّر األعضاء في جماعة الخبراء بأهمية العملية التي أتاحت التعبير المنتظم عن الخيارات  -62
وهم أعادوا التأآيد على . ووجهات النظر المتعلقة ببعض عناصر االتفاق الموحد لنقل المواد

موحد لنقل المواد وذلك التزامهم ورغبتهم في المساهمة في وضع اللمسات األخيرة على االتفاق ال
وجرى التعبير عن . ضمن اإلطار الذي اقترحه رئيس جماعة الخبراء في أقرب فرصة ممكنة

 .وجهات نظر مختلفة بالنسبة إلى طريقة تأدية العمل في المنتظر
 

 وجهات النظر بشأن المزيد من العمل
 

 عناصر االتفاق قد ترغب اللجنة المؤقتة في تشكيل مجموعة اتصال تتولى صياغة مشروع •
 . وتعمل بالتوازي مع الدورة الثانية للجنةالموحد لنقل المواد

لذا من الضروري . ستجد البلدان النامية صعوبة في المشارآة في الدورات المتوازية •
بمكان عقد اجتماع منفصل لمجموعة االتصال في وقت آخر أو التأآد من توافر األموال 

 .لي البلدان الناميةلتيسير مشارآة عدد آاٍف من ممث
 .يتعّين على رئيس جماعة الخبراء أن يرأس مجموعة االتصال •
سيكون من المفيد أن يشارك أآبر عدد ممكن من األعضاء في جماعة الخبراء في مجموعة  •

 .االتصال
اقُترح أن تعّد األمانة جدوًال تحدد فيه مكامن االزدواج في الخيارات المقترحة ونقاط  •

 .االختالف بينها
 .لن تكون صياغة الخيارات من جديد عملية مفيدة •
في بعض األقاليم آما في جنوب غرب المحيط الهادي، آان ال بد من التوقف عند أفضل  •

سبل تمثيل العدد الكبير من البلدان النامية فيها، بما في ذلك ربما عن طريق هيئة جنوب 
 .آسيا ودعم مشارآة تلك البلدان في االجتماع

 ة االتصال أن تراعي، عن صياغة االتفاق الموحد لنقل المواد، مختلفيجدر بمجموع •
 .الخيارات المشار إليها
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يجدر بالحكومات أن تعّين األعضاء في مجموعة االتصال من ذوي المؤهالت الفنية  •
 .والسياسية والقانونية

 عضوًا ومن عدد مماثل من المستشارين وتبعًا 24يجب أن تتألف مجموعة االتصال من  •
لنفس التوزيع الجغرافي المعتمد في جماعة الخبراء، على أن يتمّتع الخبراء والمستشارون 

 .آليهما بالحق في الكالم
ينبغي دعوة الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية والمنظمة العالمية للملكية  •

موعة االتصال الفكرية واالتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة للمشارآة في مج
 .ضمن نفس الشروط التي يخضعون لها في جماعة الخبراء

 .قد يكون تأليف جماعة عمل مفتوحة العضوية أفضل من تأليف مجموعة اتصال •
 .يجب أال تضّم مجموعة االتصال عددًا آبيرًا من األعضاء آي تحقق الفعالية المطلوبة •
مراقبين أم ال بحضور اجتماعات يجدر باللجنة المؤقتة أن تقرر ما إذا آان سيسمح لل •

 .مح لهم بذلكمجموعة االتصال وعلى أي أساس في حال ُس
 .يجب إتاحة وصلة فيديو بمجموعة االتصال •
يجدر باألمانة أن تعّد، وفق توجيهات رئيس مجموعة الخبراء، عناصر مشروع االتفاق  •

 .الموحد لنقل المواد آي تبحث في االجتماع األول لمجموعة االتصال
 . ينبغي إعداد أي مشروع في الوقت الحاضر بانتظار توجيهات اللجنة المؤقتةال •
ينبغي البحث في توقيت المزيد من العمل وإيضاحه آي يتسنى للوفود اتخاذ التحضيرات  •

 .الالزمة لذلك
 

 توصيات جماعة الخبراء –سادسًا
 

 : جماعة الخبراء بما يليأوصت -63
 

ال تتولى صياغة عناصر االتفاق الموحد لنقل المواد تنشئ اللجنة المؤقتة مجموعة اتص •
 .تمهيدًا لدراسته من جانب الجهاز الرياسي

تتخذ اللجنة المؤقتة قرارًا بالنسبة إلى إعداد المسوّدة األولى لعناصر االتفاق الموحد لنقل  •
المواد والتي يجب أن تبرز فيها جميع الخيارات ووجهات النظر المعّبر عنها في جماعة 

 .لخبراء، مع مراعاة أي توجيهات قد تعطيها اللجنة المؤقتةا
 . تعقد مجموعة االتصال اجتماعًا لها في أقرب وقت ممكن •

 
اللجنة المؤقتة للمعاهدة إلى أهمية إتاحة موارد إضافية آافية من خارج وأشارت أمانة  -64

م اعتراف اللجنة المؤقتة ورغ.  في التوقيت المناسب وإال لتعّذر إنجاز أي عمل إضافيالميزانية
بالحاجة إلى قدر آبير من الموارد من خارج الميزانية في الفترة االنتقالية، آانت التعهدات 

 بالالئحة المعنيةلذا تعّذر عقد اجتماع لجماعة العمل المفتوحة العضوية . باألموال بطيئة للغاية
د أمكن عقد اجتماع جماعة الخبراء المعنية وق. وباالمتثال الرياسي للجهاز المالية والالئحة الداخلية

 أّن جميع وجرى التشديد على. باالتفاق الموحد لنقل المواد فقط بفضل سخاء المفوضية األوروبية
الموارد المالية المتاحة حاليًا، بما فيها موارد الميزانية العادية لمنظمة األغذية والزراعة، ستنضب 

ال تتوافر حاليًا أي موارد للمزيد من العمل و. ي للجنة المؤقتةبحلول موعد انعقاد االجتماع الثان
 .حتى االجتماع األول للجهاز الرياسي وبما في ذلك االجتماع ذاته

 
وأعرب االجتماع عن عميق تقديره للمفوضية األوروبية لتكّرمها باستضافة االجتماع  -65

. امية لعقد اجتماع مسبق لها وبحث مواقفهاودعم مشارآة البلدان النامية وتوفير الموارد للبلدان الن
شكرت مجموعة الخبراء بنوع و. وأثنى االجتماع على التسهيالت المتاحة وعلى آرم الضيافة

آما شكرت الجماعة .  وفريق عمله على فعالية الترتيبات التي اتخذوهاKay Beeseخاص السيد 
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المؤقتة للمعاهدة على الخدمات المميزة التي المترجمين الفوريين على أدائهم الممتاز وأمانة اللجنة 
 .قّدمتها

 
آمًال في أن ماهر الذي أدار المداوالت على أآمل وجه، وخّص االجتماع بالشكر رئيسه ال -66

يساعد ذلك اللجنة المؤقتة على االنتهاء من صياغة االتفاق الموحد لنقل المواد في الوقت المناسب 
 .ألول للجهاز الرياسيلدراسته وإقراره في االجتماع ا
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 1المرفق 
 

  االجتماعجدول أعمال
 

1
 

 .انتخاب الرئيس -
2
 

 .الموافقة على جدول األعمال وعلى الجدول الزمني -
3
 

 :دراسة المواضيع المطروحة على جماعة الخبراء من قبل االجتماع األول للجنة المؤقتة -
   للممارسات التجارية السارية؟دها تبعًايما مستوى المدفوعات وشكلها وأسلوب تسد 3-1 
هل ينبغي تحديد مستويات مدفوعات مختلفة بحسب فئات الجهات المتلقية التي تسّوق  3-2 

هذه المنتجات أو بحسب القطاعات المختلفة؛ وإذا توّجب ذلك، ما هي تلك المستويات 
 ومختلف فئات الجهات المتلقية والقطاعات؟

 
ي البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها هل ُيعفى صغار المزارعين ف 3-3 

بمرحلة تحّول من المدفوعات؛ وإذا توّجب ذلك، ما هي معايير تحديد المستحقين من 
 صغار المزارعين؟

 
 من المعاهدة؟) 2) (د (2-13ما هو التسويق بموجب أحكام المادة  3-4 

 
 من النظام المتعدد األطراف؟ما الذي يعتبر إدماجًا لمواد تم الحصول عليها  3-5 

 
 متى يعتبر المنتج متاحًا لآلخرين من دون قيود ألغراض مزيد من األبحاث والتكاثر؟ 3-6 

 
 آيف تحدد المنافع المالية وغيرها من المنافع ألغراض االتفاق الموّحد لنقل المواد؟ 3-7 

 
 ؟3-12المادة ما الوسائل التى تكفل لالتفاق الموّحد لنقل المواد تطبيق  3-8 

 
ما الشروط التي ينبغي أن يتضمنها االتفاق الموّحد لنقل المواد آي يكون ملِزمًا لجميع  3-9 

 الجهات المتلقية فور قبول المواد من النظام المتعدد األطراف؟
 
4
 

 . من المعاهدة الدولية12.4إصدار توصيات بشأن االتفاق الموحد لنقل المواد طبقًا للمادة  -
5
 

 يد من العملالمز -
6
 

 ما يستجد من أعمال -
 . الموافقة على تقرير االجتماع الثاني للجنة المؤقتة -7
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 2 المرفق

_____________________________________________________________ 

 

  الرئيس بشأن هيكل وشروط االتفاق الموحد لنقل الموادمقترحات

_____________________________________________________________ 
 
 الديباجة -1
 
  االتفاق الموحد لنقل الموادفي األطراف -2
 
 التعاريف -3
 
 المواد المنقولة/ موضوع االتفاق الموحد لنقل الموارد -4
 
 أحكام عامة -5
 
 حقوق وواجبات مقدم المواد -6
 
 حقوق وواجبات المتلقى -7
 
 )قضائيةالوالية ال/يالقانون السار (التفسير -8
 
 حل وتسوية المنازعات -9
 

 بنود اضافية -10
 

 القبول/ التوقيع -11
 

 المرفق -12
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 3المرفق 
 قائمة الوثائق

 
CGRFA/IC/MTA-1/04/1 المؤقت األعمال جدول مشروع 

 
CGRFA/IC/MTA-1/04/2 الزمنى والجدول المؤقت التفصيلي األعمال جدول 

 
CGRFA/IC/MTA-1/04/3 الموحد االتفاق شروط بشأن الخبراء جماعة اختصاصات 

 المواد لنقل
 

CGRFA/IC/Inf.1 المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية 
 المعاهدات تفسير: 3 الفرع

 
CGRFA/IC/Inf.1 – Add. 1 المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية 
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 4المرفق 
ق الموحد لنقل فى االجتماع األول لجماعة الخبراء المعنية بشروط االتفا قائمة المشارآين

 المواد
 
 

 

 االقليم

 

 اسم الخبير
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