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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
يرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات  التأثير على المناخ.

 إضافية منها.وعدم طلب نسخ 

MO743/A 

A
 

 

  من جدول األعمال المؤقت 8البند 

 دورة السادسة للجهاز الرئاسيال

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

داوالت مجموعة العمل المفتوحة العضوية موحد عن مال تقريرال
، خالل فترة بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطرافالمخصصة المعنية 

 2015 -2014السنتين 

 
 2اجتمعت مجموعة العمل أربع مرات خالل فترة السنتين، وكان اجتماعها الرابع في  

 أكتوبر/تشرين األول، مباشرة قبل الدورة السادسة للجهاز الرئاسي. 
 

وبالنظر إلى الوقت الالزم لترجمة وتجهيز الوثائق، وبغية توفير االستنتاجات والتوصيات  
إلى الجهاز الرئاسي في  2015-2014المنبثقة عن مداوالت مجموعة العمل خالل فترة السنتين 

( إلى الجهاز 2105يونيو/حزيران  5-1) إحالة تقرير االجتماع الثالث تالوقت المناسب، تم
  .IT/GB-6/15/6الوثيقة  منضالرئاسي 

 
غير أنه، في ضوء التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في الدورة الثالثة، قرر المكتب أنه ينبغي  

، لالستفادة من وجود معظم 2015أكتوبر/تشرين األول  2عقد اجتماع رابع لمجموعة العمل في 
ذا الحالي ليعكس نتائج ه التقرير الموحدأعضائها في دورة الجهاز الرئاسي، وقد تم تحديث 

  تينالسابق يقتينوثالاالجتماع الرابع. وهو يحل محل 
 IT/GB-6/15/6 و  .IT/GB-6/15/6 Rev1 
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 مقدمة -أوالا 
 
، وحدد 2/2013أنشأ الجهاز الرئاسي مجموعة العمل خالل دورته الخامسة، بموجب القرار  -1

 واليتها كالتالي:
 

مجموعة من التدابير لينظر فيها الجهاز الرئاسي ويقّرها في دورته السادسة، من  وضع
 أجل:
 

المنافع  حساب تقاسمزيادة المدفوعات والمساهمات القائمة على المستخدمين في  )أ(
 بصورة مستدامة ويمكن توقعها في األجل الطويل؛

 تدابير إضافية. وتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف من خالل اتخاذ )ب(
 
 معالجة النقطتين )أ( و )ب( في اجتماعات الحقة على التوالي. توتقرر -2
 
المقتضبةعدد من الدراسات األولية  إجراءوطلب الجهاز الرئاسي  -3

1
، تقوم مجموعة العمل 

 على أساسها بما يلي:
 

المواد، وعلى استعراض سير عمل النظام المتعدد األطراف واالتفاق الموحد لنقل  )أ(
 وجه الخصوص، أحكام تقاسم المنافع في االتفاق الموحد لنقل المواد؛

 لتحسين أداء النظام المتعدد األطراف؛ المتاحة تحليل الخيارات )ب(

 التشاور مع مجموعات أصحاب المصلحة ذات الصلة؛ )ج(

صياغة وإعداد مجموعة التدابير التي تقترحها، لينظر فيها الجهاز الرئاسي ويتخذ  )د(
 قرارا بشأنها. 

 
 )كوبا( Modesto Fernandezوانتخبت مجموعة العمل، خالل اجتماعها األول، السيد  -4

 خالللها )هولندا(، كرئيسين مشاركين لها. وعقدت المجموعة أربعة اجتماعات  Bert Visserوالسيد 
فترة السنتين.

2
 

استعرضت مجموعة العمل التقدم المحرز خالل فترة السنتين في مجال تطوير التدابير و -5
 سير عمل النظام المتعدد األطراف. وتشمل هذه التدابير ما يلي: تعزيزالتي يمكن بواسطتها 

 
ززززززززززززززززززززززززز -أوالا 

ززززززززززززززززززززززززززززز
ززززززززززززززززززززززززز -ثانياا   ؛زززززززززززززززززززز

ززززززززززززززززززززززززززززز
                                                  ؛زززززززززززززززززززززززززز

: تقدير اإليراد المتوقع أن ينتج عن التغييرات المحتملة في األحكام 1دراسة موجزة  ، IT/OWG-EFMLS-2/14/3الوثيقة   1
 .المنظّمة ألداء النظام المتعدد األطراف

السياسة العامة حول إمكانية إدخال : دراسة قانونية وفي مجال 2م دراسة موجزة رق  ، IT/OWG-EFMLS-2/14/4الوثيقة 
 ا.تغييرات على النظام المتعدد األطراف وآثاره

: تحليل حول كيفية تعزيز آليات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا 3، الدراسة الموجزة رقم  IT/OWG-EFMLS-2/14/5ة الوثيق
 .وتبادل المعلومات

 : مشاورة مع أصحاب المصلحة.4، الدراسة الموجزة رقم IT/OWG-EFMLS-2/14/6الوثيقة 
 وجميع هذه الوثائق متاحة على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي: 

-multilateral-functioning-enhance-group-working-ended-open-hoc-ad-meeting-http://www.planttreaty.org/content/second 

. acces-system 
 5-1؛ االجتماع الثالث، 2014ديسمبر/كانون األول  11- 8؛ االجتماع الثاني، 2014مايو/أيار  16-14االجتماع األول،   2

 . 2015أكتوبر/تشرين األول  2؛ االجتماع الرابع، 2015يونيو/حزيران 

http://www.planttreaty.org/content/second-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-acces
http://www.planttreaty.org/content/second-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-acces
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زززززززززززززززززز/زززززززززز -ثالثاا  
زززززززززززززززززززززززززززززز

زززززززززززززززززززززززز   -رابعاا  ؛زززززززززززززززززززززز
ززززززززززززززززززززززززززززززز

ززززززززززززززززززززززززززز
 ؛زززززززز

زززززززززززززززززززززززززززز   -خامساا 
ززززززززززززززززززززززززززززززززز

ززززززززززززززززززززززززززززز  -سادساا  ؛ الطويلزززززززززززززز
ززززززززززززززززززززززززز

  .زززززززز
، الموكلااة إليهااا مجموعااة العماال إلااى عاادم إنجاااز كاال المهمااات بمقتضااى الواليااة وأشااارت -6

ووافقت علاى التوصاية باأن يساتكمل الجهااز الرئاساي وضاع حزماة التادابير، علاى النحاو الماذكور 
العماال، والمجموعااات  أدناااه. ورحباات مجموعااة العماال بالتقااارير الااواردة ماان أعضاااء مجموعااة

  فااااااااااااااااي الوثيقااااااااااااااااة تاااااااااااااااارد والتااااااااااااااااي ،اإلقليميااااااااااااااااة، وأصااااااااااااااااحاب المصاااااااااااااااالحة
4/15/Inf.3-EFMLS-IT/OWG، مجموعاة العمال خاالل فتارة السانتين،  إلاىالواردة  االقتراحات بعنوان
  .تسهيالا للرجوع إليها، لنقل المواد المنقح ومشروع االتفاق الموحد شترا االنظام ل تحضيراا 

 
، إذ ممكن تطوير نموذج/نظام اشترا  مواصلةعلى تبعاا لذلك وركزت مجموعة العمل  -7

على ذلك، وضعت قائمة بعناصر يمكن أن تشكل  . وبناءا التدبيرأبدت كل األقاليم دعما كبيرا لهذا 
 بعد.  يُبّت فيهاجزءا من نموذج/نظام اشترا  وحددت خصائص بديلة لم 

 
من خاللها إعداد وتنفيذ نموذج/نظام اشترا ،  التي يمكن السبلوناقشت مجموعة العمل  -8

 نظام اشترا نموذج/ إدراجتدرجي. وتتمثل الخطوة األولى في  نهجاتباع ضرورة ووافقت على 
 .11-6، بالدرجة األولى من خالل مراجعة المادة في نسخة منقحة من االتفاق الموحد لنقل المواد

 
دورته السادسة من اعتماد نسخة منقحة من االتفاق الموحد وكي يتمكن الجهاز الرئاسي في  -9

ا  لنقل المواد األمانة إعداد نسخة منقحة من  منلب شترا ، طُ نموذج/نظام ا بشأنتتضمن حكما
 .االتفاق الموحد لنقل المواد، واستمارة تسجيل، ومواد أخرى ذات صلة

 
أكتوبر/تشرين  2خالل جلستها الختامية، التي عقدت في علماا مجموعة العمل  أخذتو -10

 :أعدتها األمانةالوثائق التي ببعد الدورة السادسة للجهاز الرئاسي،  2015الثاني 
 

 ؛3مشروع االتفاق الموحد لنقل المواد المنقح 

 ؛4نموذج/نظام اشترا  إلنشاءعلى العناصر الهيكلية  اتالتعليق 

  ؛5لمعاهدة الدوليةملحق بااألهداف والعناصر المحتملة لبروتوكول 

  حساب استكشاف اقتراح بشأن إعداد آلية خاصة بإسهامات األطراف المتعاقدة في
6المنافع تقاسم

. 
 

                                                 
 IT/OWG-EFMLS-4/15/3الوثيقة   3
 IT/OWG-EFMLS-4/15/4الوثيقة   4
 IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf. 4الوثيقة   5
 IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf.5الوثيقة   6
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وناقشت مجموعة العمل القسم التمهيدي من مشروع االتفاق الموحد لنقل المواد كما أعدته  -11
 من المقدمة.  3و 2األمانة وتخللت هذه المناقشات مالحظات على الفقرتين 

 
وأبدى أيضاا األعضاء في مجموعة العمل تعليقات على األقسام المواضيعية من االتفاق  -12

 الموحد لنقل المواد. 
 

 االستنتاجات والتوصيات   -نياا ثا
 
ا من عناصر ال بد من تناولها في الحزمة كثير من الناقشت مجموعة العمل ب -13 تفصيل عددا

 الجهاز الرئاسي ويتخذ قرارات بشأنها. فيهالتدابير التي ستُعد كي ينظر لالنهائية 
 
وال سيما المصلحة في إنشاء  - يسود اتفاق جوهري بشأن عدد من العناصروفيما  -14

الحصول على الموارد وتقاسم المنافع في  نظامفي  الرئيسيةنموذج/نظام اشترا ، مثل آلية الدفع 
لم يتم التوصل بعد إلى توافق في اآلراء بشأن عناصر معينة، مما يُبقي مختلف  -المعاهدة 
 مفتوحة. الخيارات

 
حكومات األطراف المتعاقدة في  - العمليةومن شأن مشاركة جهات فاعلة كثيرة في  -15

أن تستلزم تطوير آليات سليمة، قادرة على جذب  - المعاهدة، وقطاع البذور ومنظمات المزارعين
 يراعيالمزيد من الموّردين والمستخدمين وتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف، مما 

ا على اعتماد المعاهدة. بعدالتطورات الكثيرة المستجدة   مرور أربعة عشر عاما
 
مجموعة العمل بأن النظام المتعدد األطراف لم يحقق كل األهداف التي أنشئ من وتذكر  -16

ا في ما  بالوصول إلى عدد متزايد من االتفاقات الموحدة لنقل  يتعلقأجلها. وفيما أحرزت تحسناا جيدا
بموجب النظام المتعدد األطراف.  والتوافرالمنافع المالية المواد، لم تحقق مهامها الخاصة بتقاسم 

 حساب تقاسموإلى اآلن لم تُسدد أي مدفوعات قائمة على أساس االتفاق الموحد لنقل المواد إلى 
المنافع. ومن شأن عدم تخطي المشاكل الهيكلية في العمل الجاري للنظام المتعدد األطراف أن 

 ة ككل.على مستقبل المعاهد اا يشكل خطر
 
على أنه ال يمكن تخطي هذه المشاكل الهيكلية، من قبيل  تم االتفاق، وباإلضافة إلى ذلك -17

ومشكلة المدفوعات الطوعية والمصادر  الموادتكاليف الصفقات وتفادي مواد االتفاق الموحد لنقل 
االتفاق الموحد  بتنقيحالبديلة للمواد وتباين مستويات المدفوعات والفئات المختلفة للجهات المتلقية 

تقدم  إلحرازبأنه يمكن إجراء بعض التغييرات الفورية  تقر مجموعة العمللنقل المواد وحده، بل 
 مبكر في هذا الصدد.

 
مجموعة العمل الجهاز الرئاسي في دورته السادسة بأن ينظر في  توصيعلى ذلك،  وبناءا  -18

عناصر العمل . وترد في ما يلي وجهطريقة إمكانية االضطالع بالعمل المتبقي على أفضل 
 .المتبقي

 
 األساسجزءاا من الوثائق التالية  تشكلبأن مجموعة العمل الجهاز الرئاسي  توصيو -19

 رة السنتين القادمة: لمواصلة عملها خالل فت المستخدم
 

 ،هذا التقرير؛ب 1 المرفقالذي يرد في  7مشروع االتفاق الموحد لنقل المواد المنقح 

                                                 
 IT/OWG-EFMLS-4/15/3الوثيقة   7
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 الذي يرد في  8نموذج/نظام اشترا ، إلنشاءعلى العناصر الهيكلية  اتالتعليق
 هذا التقرير؛ب 2 المرفق

 ،3 المرفقالذي يرد في  9األهداف والعناصر المحتملة لبروتكول للمعاهدة الدولية 
 هذا التقرير؛ب

  حساب استكشاف اقتراح بشأن إعداد آلية خاصة بإسهامات األطراف المتعاقدة في
 هذا التقرير؛ب 4 المرفقالذي يرد في  10المنافع، تقاسم

 مجموعة العمل خالل فترة السنتين تحضيراا لنظام االشترا   االقتراحات التي تلقتها
 11ومشروع االتفاق الموحد المنقح لنقل المواد.

 
المقترحة لمزيد  التدابيرإلى الخانة التالية، التي تحتوي على  االنتباهمجموعة العمل  وتوجه -20

، على النحو 2017-2106تقترح المجموعة أن يتم االضطالع بها في فترة السنتين و من العمل
وترى مجموعة العمل أنه على أساس هذه الوثائق وهذه  الوارد في الضميمة إلى هذا التقرير.

من التدابير ليعتمدها الجهاز الرئاسي خالل دورته  متجانسةالمقترحة، يمكن إعداد حزمة  التدابير
 لفترة السنتين القادمة. مجموعة العمل الجهاز الرئاسي بتمديد واليتها  توصيالسابعة. وبالتالي، 

 
ة التمويل يحسبما تنص عليه استراتيج ،في هذا السياق بأنه ماا وتحيط مجموعة العمل عل -21

 حساب تقاسموهي  -الموارد الخاضعة لسيطرتها المباشرة  فإنالتي اعتمدها الجهاز الرئاسي، 
وأصحاب المتعاقدة  األطراف وإسهاماتمن اإليرادات القائمة على المستخدم  الكتشمل  - المنافع

حساب  مع مراعاة كونفي حزمة من التدابير،  بمعالجة كل هذه المصادر معاا  توصيو، المصلحة
ا من استراتيجية تمويل المعاهدة األوسع نطا تقاسم  .قاا المنافع يشكل جزءا
 
مجموعة العمل بعملية إضافية من أجل معالجة شواغل حالية تتعلق بمكونات  وتوصي -22

هيكلية خاصة بالمعاهدة مثل: استراتيجية التمويل ونظام المعلومات العالمي وتعزيز االستخدام 
 المكوناتهذه ب النهوضالمستدام وحقوق المزارعين والعالقة بتنفيذ بروتوكول ناغويا. وسيدعم 

الجهاز قِبل  من قرارات واسعة النطاقتعدد األطراف. وسيستلزم هذا األمر اتخاذ النظام الم تعزيز
 .على أكمل وجهتطوير آليات جديدة  على أساسهاالرئاسي، يمكن 

 
 مهام مقترحة لمزيد من العمل 

كخطوة أولى، وضع العناصر الخاصة بنموذج/نظام اشترا  لمدفوعات قائمة على  )أ(
المستخدم ضمن النظام المتعدد األطراف، مما يشجع االستخدام الكثيف للموارد الوراثية النباتية 

 حساب تقاسمويمكن توقعها في لألغذية والزراعة التي تحتويها، وعليه ضمان إيرادات مستدامة 
 االتفاق الموحد لنقل المواد.  تنقيحعبر  المنافع، وذلك

إلى الموارد  بعد النفاذتقاسم المنافع لباعتباره آلية  نظام اشترا تصميم نموذج/] (1)
 [الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في النظام المتعدد األطراف.

ا العمل ] (2) ة على آلية بديلة لتقاسم المنافع للحصول بصورة عرضيعلى استكشاف أيضا
نماذج فردية من النظام المتعدد األطراف واستخدامها. وتصميم هذه اآللية البديلة 

 بطريقة:

                                                 
 IT/OWG-EFMLS-4/15/4الوثيقة   8
 IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf. 4 الوثيقة  9

 IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf.5الوثيقة   10
 IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf.3الوثيقة   11
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إضفاء طابع تجاري كامل على منتجات منبثقة من مواد ورادة إلى إلى ؤدي ت] -1
من  7-6تقاسم المنافع اإللزامي، على النحو المنصوص عليه حالياا في المادة 

 أو [المواد، وربما بأسعار مختلفة.االتفاق الموحد لنقل 

لمنافع نظراا إلى إتاحة خيار الدفع للمنتجات بحرية الطوعي لتقاسم العلى  تبقي] -2
والتدريب، على النحو المنصوص عليه حالياا في  والتربيةلمزيد من البحوث 

 ]من االتفاق الموحد لنقل المواد. 8-6المادة 

وراثية  مادةلكل آلية مقترحة من آليات تقاسم المنافع، تذليل العقبات أمام استخدام  (3)
محددة من النظام المتعدد األطراف، بما في ذلك االفتقار إلى أحكام إنهاء االتفاق 

 الموحد لنقل المواد.

ينبغي أن تتضمن هذه الخطوة األولى النظر في معدالت الدفع ضمن نظام الحصول على  (ب)
 لموارد وتقاسم المنافع في المعاهدة، مع مراعاة دور األطراف المتعاقدة. ا

تكّمل  [بالمعاهدة لحقبروتوكول م]/  [تعديل في المعاهدة]كخطوة ثانية إعداد مسودة  (ج)
نطاق المعاهدة بحد ذاتها، أي كل الموارد ]وتوسع نطاق المحاصيل لتشمل  نظام اشترا نموذج/

 لألغذية والزراعة،الوراثية النباتية 
 ، وذلك تماشيا مع أحكام خاصة بتقاسم المنافع المعززة.[قائمة محددة بالمحاصيل]

استكشاف اقتراح بشأن إعداد آلية خاصة بإسهامات األطراف المتعاقدة سيكفل إيرادات  (د)
تمويل، ة اليالمنافع والعناصر األخرى المتعلقة باستراتيج حساب تقاسمويمكن توقعها في مستدامة 

 استراتيجية التمويل.في تعديل إجراء مثل 

، يةوواقع ت مغزىكون ذات 2023–2018فترة لالمنافع ل حساب تقاسماقتراح غاية إليرادات  (هـ)
الغاية ما زالت متباينة. وينبغي أن تستند الغاية إلى  بطريقة بلوغمتعلقة الراء اآلبأّن  مع اإلقرار

ا تدريجياا، في كل دورة؛  الالزمة المبالغ الحاليةعوامل من قبيل:  لدورة المشروع، مما يتيح نموا
خطة العمل العالمية للموارد الوراثية النباتية الحتياجات يراعي مصادر المعلومات مثل لوتحليل 

 المنظمة.  الصادرة عنلألغذية والزراعة 

 المنافع. تقاسمحساب توحيد استراتيجية االستثمار الطويلة األجل لإمكانية استكشاف  (و)

 

وتحيط مجموعة العمل علما أيضا بأنه لم يمكن بعد تقديم تقديرات منطقية بشأن اإليرادات  -23
المنافع والتي يمكن أن تَنتُج عن خيارات الدفع المتنوعة، ألن اإليرادات  حساب تقاسمالمرجحة ل

وقبل أي شيء آخر على جاذبية النظام المتعدد األطراف المنقح  عتمد أوالا تالقائمة على المستخدم س
النظام المتعدد األطراف. وستدعم متاحة في مواد  الفعلي للنفاذ إلىلمستخدمين اوعلى استعداد 

من أجل اإلسهاب في تطوير  توصيعلى ذلك،  . وبناءا هادفةتقديرات منطقية اتخاذ قرارات 
خيارات الدفع بالطلب إلى المستخدمين اإلعراب عن استعدادهم الستخدام هذه الخيارات، وتوقع 

 المنافع في هذا الصدد. تقاسمحساب اإليرادات الممكنة ل
 
المنافع،  حساب تقاسمحشد دعم الجهات المانحة ألنشطة يُضطلع بها في إطار  سياقوفي  -24

العمل الجهاَز الرئاسي بإعادة النظر في الترتيبات الحالية للمشاريع المنفذة في  مجموعة توصي
ق والمنافع، وذلك بتعزيز النهج البرامجي، سعيا إلى جعل مؤازرة الصند حساب تقاسمإطار 

 ة بواسطة:يذباالمذكور أكثر ج
 

لها والنتائج مانحين محتملين، في ما يتعلق باألنشطة المخطط لإتاحة استشراف أكبر ل -1
واآلثار المستهدف تحقيقها في مشاريع مقترحة، بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات 

 مستنيرة بشأن إسهاماتهم الممكنة؛
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 عي بين فرادى المشاريع ودورات المشاريع؛يالمواض االتساقتحسين  -2

 ؛محددة استثمار طويلة األجل مع أهداف ونتائج استراتيجيةرسم  -3

المنافع واستراتيجية التمويل التي يشكل هذا الصندوق  تقاسم حساببين  تعزيز التآزر -4
 المذكور جزءا منها؛

النظر في إمكانية إنشاء مجلس للمانحين، أو هيئة مشابهة أخرى، ومدى استصوابه  -5
 بغرض تنفيذ المعاهدة.

 
 حسابحاليا لوتوجه مجموعة العمل انتباه الجهاز الرئاسي إلى أن اإليرادات المعروفة  -25

 تقاسم المنافع
على ذلك،  لحفاظ على المستويات الحالية في الدورة الرابعة المقبلة للمشروع. وبناءا لال تتناسب أبدا 

تقاسم المنافع  حسابالمتعاقدة إلى المساهمة ماليا في  األطرافبأن يدعَو الجهاُز الرئاسي توصي 
 على أساس مخصص ومؤقت، لألعوام

 إلى الحفاظ على الزخم في مجال إعادة تشكيل النظام المتعدد األطراف. سعياا  ،2015-2017
 

 العمل خالل الدورة السادسة للجهاز الرئاسي ةاالجتماع المقترح لمجموع -ثالثاا 
 

خالل دورة عقد ثالثة اجتماعات مسائية لها اتخذت الترتيبات لتتمكن مجموعة العمل من  -26
موافقة الجهاز الرئاسي، بهدف إعداد عملها  ذلك ويتطلب األخير.، بعد موافقة هذا الجهاز الرئاسي

التدابير الرامية إلى ، 1/2015لفترة السنتين المقبلة، ووضع اللمسات األخيرة على مشروع القرار 
، 2/2015والقرار ، المنافعتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم 

 تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية، لينظر فيها الجهاز الرئاسي ويقّرها في تقريره. 
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 قائمة بالمرفقات
 

 

  (EFMLS-IT/OWG-4/15/3)مشروع االتفاق الموحد لنقل المواد المنقح  :1المرفق 

 (EFMLS-IT/OWG-4/15/4شترا  )انموذج/نظام  إلنشاءعلى العناصر الهيكلية  تعليقات: 2المرفق 

 (Inf. 44/15/-EFMLS-IT/OWG)لمعاهدة الدولية اوالعناصر المحتملة لبروتوكول  الهدف :3 المرفق

  تقاسام المنااافع حساابت األطاراف المتعاقاادة فاي لمسااهماآلياة وضااع اقتاراح  النظار فاي: 4المرفاق 
(4/15/Inf.5-EFMLS-OWG) 

االقتراحات التي تلقتها مجموعة العمل خالل فترة السنتين تحضيراا لنظام االشترا   :5المرفق 
 (3Inf. 4/15/-EFMLS-IT/OWG)ومشروع االتفاق الموحد المنقح لنقل المواد 

 
  

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/OWG-EFMLS-4-15-3.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/OWG-EFMLS-4-15-4.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/OWG-4-15-Inf4.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/OWG-4-15-Inf5.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/OWG-4-15-Inf3.pdf
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 الضميمة

 خصائص نظام االشتراك
 

عرض األعضاء في مجموعة العمل الخصائص التالية التي ينبغي توافرها في نظام االشترا . ولم 
 تتفق مجموعة العمل على هذه الخصائص. 

 
 

  المساهمة في تقاسم المنافع/زيادة عمليات الدفع الخاصة بالمستخدمين في حساب
 تقاسم المنافع/آلية فعالة؛

 اثية النباتية لألغذية والزراعة، بعد التوقيع على الحد من تتبّع أو تعقّب الموارد الور
االتفاق الموحد لنقل المواد، والتي يتم الحصول عليها بواسطة نظام االشترا  

 المتصل بالنظام المتعدد األطراف؛

 خفض تكاليف المعامالت/سهولة االستخدام/الئحة خيارات بسيطة؛ 

 توفير يقين قانوني للمستخدمين؛ 

  بشأن إنهاء اتفاق االشترا .االحتواء على بند 
 

ويؤيّد جميع األعضاء في مجموعة العمل وضع نظام لالشترا . ولكن اآلراء متباينة بينهم بشأن 
 الخصائص اإلضافية.

 
 المسائل الرئيسية المتعلقة بوضع نظام االشتراك

 
قد يكون نظام االشترا  اآللية الوحيدة المتاحة للنفاذ إلى الموارد أو قد يعمل بالتوازي  -1

. وفي حال وجود آليات موازية للنفاذ 8-7/6-6مع آلية للنفاذ إلى الموارد مستندة إلى 
 إلى الموارد، قد يرتّب هذا معدالت دفع مختلفة. 

خياراا طوعياا للدفع ال يتطلّب تقاسم المنافع  8-6يؤيّد بعض األعضاء اإلبقاء على  -2
 النقدية.

لم تقرر مجموعة العمل بعد ما إذا كان سيتعين أيضاا تطبيق بند إنهاء االتفاق على  -3
 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي يتم النفاذ إليها خارج نظام االشترا .

خياري االشترا  المستند إلى محاصيل في موضوع مجموعة العمل بعد  تبتّ لم  -4
معينة مقابل االشترا  الذي يشمل المحاصيل كافة. ويعتبر بعض األعضاء أنه من 

 األنسب البّت في هذا الموضوع في مرحلة الحقة. 

يعتبر بعض األعضاء أّن التمييز بين فئات المستخدمين غير مبرر، في حين يرغب  -5
 خدمين من واجبات الدفع.البعض اآلخر في إعفاء بعض المست

لم تناقش مجموعة العمل بعد ما إذا كان نظام االشترا  سيخضع لرعاية صك قانوني  -6
 دولي )تعديل االتفاق الموحد لنقل المواد/تعديل/بروتوكول المعاهدة(. 


