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  املؤقت األعمال جدول من 8 البند

 الرئاسي زللجها السادسةالدورة 

 2015 تشرين األول/أكتوبر 9-5، إيطاليا، روما

 1/2015 مشروع القرار

 

 األطراف املتعدد النظام عمل سري تعزيز إىل الرامية التدابري

 منافعها وتقاسم املوارد على للحصول

 

 مذكرة من األمني

 

جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املووادد  نظرت 

جمموعة أعضاء وقدم رشرو  القراد ذاا  مل سابقة، يف نسخة 2015، يف اجتماعها الثالث يف يونيو/حزيران وتقاسم منافعها

 اجلهاز الرئاسي  األمني إعداد مرشرو  قراد لينظر فيه من  وانص، وطلبالعمل تقادير تتعلق بال

 

 جمموعوة العمول يف  عليهوا  وافقو   املقرتحة ملزيد من العمول الو     اتاملهمإىل حد كبري إىل يستند مرشرو  القراد ذاا إن و

تم يو (، وIT/GB-6/15/6من تقريور اججتموا ، يف الوقيقوة     4صفحة انظر ال) 2015 /حزيرانالثالث يف يونيو ااجتماعه

تقريور  ، IT/GB-6/15/11قيقوة  وامللحوق بال ) تنفيا اسرتاتيجية التمويول ، 2/2015مع مرشرو  القراد اعدادذا بالتنسيق 

املزيد مون املعلوموات يف مواكر     ويرد باسرتاتيجية التمويل  ذات الصلة  اتاملهمتضمن (، الاي يعن اسرتاتيجية التمويل

لتوجيهوات اجلهواز   التماسا ، واعتمادذما ذاين القرادينللنظر يف العملية املقرتحة برشأن  IT/GB-6/15/6الوقيقة  غالف

 الرئاسي  
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 1/2015 القرار مشروع

 

 منافعها وتقاسم املوارد على للحصول األطراف املتعدد النظام عمل سري تعزيز إىل الرامية التدابري

 

 الرئاسي، اجلهاز إّن

 

يف ما  املنافع تقاسم صندوقالاي تراكم يف  تمويلال يف الكبري النقص إىل اخلامسة، دودته يف بقلق، أنه أشاد يستذكر إذ

وديسمرب/كانون األول  2009املمتد  بني يوليو/متوز  لفرت   وضعها اجلهاز الرئاسي يف دودته الثالثة، لال الغايةيتعلق ب

 ؛2014

 

 سري بتعزيز املعنية املخصصة العضوية املفتوحة العمل جمموعة إنرشاء مبوجبه قرد الاي 2/2013 القراد يستذكر وإذ

 :التالية باملهام تضطلعل( العمل جمموعة) األطراف املتعدد النظام عمل

 

 مستدامةطريقة ب املنافع تقاسم صندوق يف واملساذمات املستخدمنيالقائمة على  املدفوعات زياد  (أ)

 الطويل، األجل يف توقعها وميكن

 إضافية؛ تدابري اختاذ خالل من األطراف املتعدد النظام عمل سري تعزيزو (ب)

 

 عن النتائج املنبثقة عن عملها؛ العمل جمموعة تقرير يف وبعد أن نظر

 

على قيادتهما والتزامهما اللاين  املرشادكني الرئيسنيإىل  توجه بالشكروأن  املرشادكني الرئيسني تقرير إىل وبعد أن أصغى

 يسرا تقدم جمموعة العمل؛ 

 

 قطا مبا يف ذلك يف جمموعة العمل،  املصلحة، أصحاب من واسعة جمموعة معال  انعقدت  باملرشاودات يرّحب وإذ

  ؛الباود

 

 بالتقدم املهم الاي أحرزته جمموعة العمل يف فرت  السنتني؛ يرحب -1

حزمة التدابري التالية لتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف وج سيما زياد  املدفوعات القائمة على يوافق  -2

 على املستخدمني واملساذمات يف حساب تقاسم املنافع بصود  مستدامة وميكن توقعها يف األجل الطويل:

اجشرتاك للمدفوعات القائمة  ستجري مراجعة اجتفاق املوحد لنقل املواد لبلود  العناصر اخلاصة بنظام )أ(

 على املستخدمني ضمن النظام املتعدد األطراف؛
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يف إطاد عملية املراجعة املاكود ، سُيعاد النظر يف معدجت الدفع ضمن آلية النفاذ إىل املوادد وتقاسم  )ب(

 منافعها التابعة للمعاذد ؛

، لتوسيع نطاق احملاصيل ال  ترشملها سيجري إعداد مرشرو  تعديل للمعاذد ، أو بروتوكول تابع هلا )ج(

 مبوازا  تعزيز األحكام اخلاصة بتقاسم املنافع؛

سيجري وضع آلية ملساذمات األطراف املتعاقد  مبا يكفل إيرادات مستدامة وميكن توقعها حلساب  )د(

 تقاسم املنافع 

 

لتعزيز النظام املتعدد األطراف، إعداد مجيع العناصر الضرودية نهاء امللح إلطابع ذلك، على الدغم ، يشدد -3

 ينظر لكي لتنفياذا الضرودية والصكوك النصوص كل من التدابري، معمتاما جمموعة واحد  منسقة  اباعتبادذ

 السابعة؛ دودته يفويعتمدذا  الرئاسي اجلهاز فيها

 

 ؛2017-2016لفرت  السنتني  األطراف املتعدد النظام عمل سري بتعزيز املعنيةجمموعة وجية  ددميلذلك  -4

 

دد يف تقرير ما ذو حمالتدابري على حنو جمموعة  عداداملقرتحة ملزيد من العمل كأساس إل اتاملهم يوافق على -5

 ، إضافة لتدابري واستخدام الوقائق التاليةمن جمموعة العمل إجناز اجملموعة الكاملة ل ويطلبمل، عالجمموعة 

جتفاق امرشرو  : قبلةالعمل، كأساس ملزيد من العمل يف فرت  السنتني املجمموعة أعضاء  ة منقدمإىل التقادير امل

 واستكرشاف اقرتاحاملعاذد  الدولية، ملحق بربوتوكول احملتملة لعناصر ال، واألذداف واملنقح املوحد لنقل املواد

برشأن  صاحبةامل اتوقيقة التعليقعالو  على يف صندوق تقاسم املنافع، املتعاقد  لوضع آلية ملساذمات األطراف 

  اشرتاك منوذج/ نظامنرشاء إليكلية العناصر اهل

 

وعلى  ةمنهجيطريقة املضي قدما بجمموعة العمل بعلى ضرود  قيام رشدد ، وياملعنية اتاملهمتعقيد مبدى  يقر -6

كل اختاذ املرشادكني  نيالرئيسمن  بالتالييطلب و حسنة اإلعداد،فنية وقانونية ومرشاودات أساس حتليالت 

، للتحضري للصياغة القانونية واخلرباء الفنيني  صغريتنظيم فرق ، عند اجقتضاء، اإلجراءات املناسبة، مثل

 ؛جمموعة العملججتماعات 

 

تكون إىل جمموعة العمل حتى الدعم واملوادد املالية، حسب اجقتضاء، قديم تعلى األطراف املتعاقد   حيث -7

  اء بوجيتها يف املوعد احملدد قادد  على الوف

 

على أساس سليم وميكن التنبؤ به  نيعلى املستخدم ةقائمإيرادات مللح لوضع على الطابع ا يؤكد جمددا -8

لتحقيق األذداف املتفق عليها، مبا يف ذلك من خالل نظام اشرتاك فعال يقلل من تكاليف املعامالت ويوفر 

 وأصحاب املصلحة؛  ف املتعاقداطراألمن دعم كبري من كل ب ىوحيظاليقني القانوني للمستخدمني، 
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 من جمموعة العمل: يطلب -9

يف منافعها التابعة للمعاذد ، مع األخا  وتقاسم املوادد على النظر يف معدجت الدفع ضمن صكوك احلصول ( أ)

 عني اجعتباد دود األطراف املتعاقد ؛

 نطاق وسعيو اجشرتاك نظام/منوذج كّملباملعاذد[ ي ملحق بروتوكول ] / [لمعاذد ل تعديل رشرو  ]م إعداد ( ب)

/ [ والزداعة، لألغاية النباتية الوداقية املوادد كل أي اتها،ذ املعاذد  نطاق ] رشمليل احملاصيلتغطية 

 ؛املنافع بتقاسم اصةاخل حكاماأل مع متاشيا ، [باحملاصيل حمدد  قائمة ]

 

 األمنيمن  ويطلب ،وداقيةال املوادد إلداد  لعاما الدولي اإلطاد يف والتماسكتناسق ال تعزيز أذمية على يشدد -10

 إعداد أجل من البيولوجي، التنو املتعلقة ب التفاقيةل التنفياي األمني معالتنسيق  نياملرشادك نيوالرئيس

 البيولوجي؛ لتنو بااملتعلقة  الدولية اجتفاقية مع باجتساقاملتوخى [ عاذد امل بروتوكول]/[املعاذد  تعديل]

 

مجموعة لل التابعة املراكز الدولية للبحوث الزداعية مع لترشاودا نياملرشادك نيوالرئيس األمني من يطلب -11

 من 15 املاد  مبوجب اتفاقاتأبرم   ال األخرى  الدولية واملنظمات الدولية الزداعية للبحوث اجسترشادية

 ال فنية ال رشاكلتسوية امل بروح معا والعمل ،بالنسبة إىل عملها املقرتحة اجلديد  لتدابريا آقاد برشأن املعاذد ،

 حتديدذا؛ يتم

 

ناسقة مت بطريقة نياملستخدم على ةالقائم ملدفوعاتااخلاصة ب التدابري مجيعوضع  أذمية على جديد من يؤكد -12

من  ويطلب ؛األدلة علىبالواقعية وتقوم عامة لإليرادات تتسم  مدعومة بتوقعات واحد ،مجموعة ك ومتكاملة،

 صود  ىاحلصول عل على نياملرشادك الرئيسنيبصود  واضحة و فعالأن يساعدوا برشكل  الباود قطا  ممثلي

 ذلك عن النامجة اإليرادات وتقدير املقرتح، اجشرتاك نظامنضمام إىل لال الرشركاتفرادى  استعداد عن واقعية

 لباود؛ل هامبيعات صايف أساس على املنافع تقاسم صندوق يف

 

مطلوب يف القراد ما ذو على حنو  -التمويل  باسرتاتيجية املعنية املخصصة اجسترشادية اللجنةأن  يشري إىل -13

أعمال حتضريية جستعراض اسرتاتيجية التمويل، مبا يف تضطلع بس – تنفيا اسرتاتيجية التمويل، 2/2015

 امتنسيق عملهمن اجلهازين ، ويطلب 2023-2018يف الفرت  تقاسم املنافع صندوق غاية متويل لذلك وضع 

  ؛برشكل وقيق

 

لوحده، مستوى مناسبا من اإليرادات ، يوفر لنخدمني املستالنقدية القائمة على بأن تقاسم املنافع  يقر -14

  لصندوق تقاسم املنافع 

 

سهم يف صندوق تال  مسادات اإليرادات عدد من سيتألف من متعدد األطراف معززا  اعلى أن نظام يوافق -15

  ابعضها إلزاميا وبعضها طوعيسيكون تقاسم املنافع، 
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 إيرادات ستكفل ،املتعاقد  األطراف ماتذسامل آلية إعداد برشأناقرتاح استكرشاف جمموعة العمل من  يطلب -16

 يف دودته السابعة فيه واختاذ قراد برشأنه ظر للناملنافع  تقاسم لصندوق للتنبؤ وقابلة مستدامة

 

 املتعلقة وتلك ،األطراف املتعدد النظام إطار يف والتقييم االستعراض عمليات

 وبعمله املواد لنقل املوحد االتفاق بتنفيذ

 

 املعاذد  من( 2)د 2-13 و 4-11 املادتني يف عليها املنصوص اجستعراض عمليات أخرى مر  يرجئ أن يقرر -17

 ؛السابعة دودته إىل

 

نظام اجشرتاك على أساس أن شرط إجناز قدما يف عملها من أجل متضي جمموعة العمل ذلك، أن دغم ، يطلب -18

سري أيضا يف احلاجت ال  تكون فيها املنتجات املسوقة ياملدفوعات اإللزامية يف اجتفاق املوحد لنقل املواد 

تطبيق أن يكون مفهوما أنه جيوز والرتبية، على  البحث من املزيد جتاديا متاحة دون قيود لآلخرين إلجراء

  على فئات معينة من املنتجات يف املائة  0دفع قدده  معدل 

 

 األطراف املتعدد النظام خالل من والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد توافر زيادة

 

األمني بلغ أن ت، ويطلب من األطراف املتعاقد  1/2013جسيما القراد ،بقرادته السابقة برشأن إدداج املواد يذكر -19

العاملي نظام اإللكرتوني للدداج اإلاملعلومات ذات الصلة من خالل مرفق من أجل إتاحة تعاون ماليا وفنيا تو

  ؛مموادذقانونيني على إتاحة وال نيالطبيعيكالك األشخاص رشجع يو لإلعالم،

 

يف النظام املتعدد األطراف خالل إدداجها اجلديد  ال  سيتم من العينات  ][غاية دقمية قددذا أن حيدد  يقرد -20

املوقع ظروف نقلها من ال  يتم فريد  ستحوذات المن املالعينات ، مبا يف ذلك 2017-2016فرت  السنتني 

 واملزدعة؛الطبيعي 

 
بالغ طلب إي، واحةجعل مواده متعلى ترشجيع قطا  الباود الرامية إىل جبهود األطراف املتعاقد   رحبي -21

 أية مباددات من ذاا القبيل؛باألمني 

  
معينة، من أجل مسات برشكل كامل، مبا يف ذلك يتم توصيفها وتقييمها أذمية اجملموعات ال   يشدد على -22

تها تاحقانونيني إالطبيعيني والناشد كل من األطراف املتعاقد  واألشخاص يواملظهري، و ياجلينومتوصيف الو

 توصيف ذات الصلة؛اليف النظام املتعدد األطراف جنبا إىل جنب مع معلومات 
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توافر املواد يف النظام املتعدد األطراف، ويطلب لددج يف جدول أعمال الدود  السابعة استعراضا عاما يأن يقرر  -23

األطراف املتعاقد  جانب تعدد األطراف من املاملواد املددجة يف النظام عن معلومات قدم وقيقة تإعداد األمانة من 

 تعاقد  املطراف ن األمل  ليس  بلدان االيف األطراف املتعاقد  وبلدان ، يف نيوالقانوني نيالطبيعياألشخاص و


