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 املوحد االتفاق مسودة إلعداد املعلومات مصادر من منوعة مبجموعة االستعانة متت ،1/2015 القرار على بناء 

 املوارد. لنقل املنقح

 

 املعنية املشاركني الرئيسني ألصدقاء الثالث اجملموعات من الواردة التوصيات املشاركان الرئيسان درس وقد 
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 مقدمة

 

1/2015 القرار طلب -1
 الوراثية املوارد بشأن الدولية لمعاهدةل الرئاسي للجهاز السادسة الدورة عن الصادر 1

 األطراف املتعدد النظام عمل سري بتعزيز املعنية املخصصة العضوية املفتوحة العمل جمموعة من والزراعة لألغذية النباتية

 يلي: ما أخرى أمور مجلة بني من منافعها وتقاسم املوارد على للحصول
 

 إنشاء أو/و احلاجة تدعو حيثما املعنيني املصلحة أصحاب مجيع من خطية تقارير أو مساهمات "التماس

 معنية جمموعات مثاًل منها احلاجة، تدعو حيثما املشاركني، الرئيسني ألصدقاء خمصصة مصغرة جمموعات

 بطلب االتفاق، إنهاء وبند الدفع، ومعدالت القانونية، واألساليب احملاصيل، وفئات املستخدمني، بفئات

 الرئيسني ألصدقاء املخصصة املصغرة اجملموعات إىل وسُيطلب املشاركني؛ رئيسيها من أو العمل جمموعة من

 املشاركني." للرئيسني خطية مساهمات تقديم املشاركني

 

 الرئيسني ألصدقاء جمموعات ثالث 2016 عام مطلع يف املشاركان الرئيسان أعّد هذا، القرار متابعة إطار ويف -2

 آليات (2) ،واحملاصيل املستخدمني فئات (1) التوالي: على التالية املواضيع الثالث اجملموعات وتناولت .املشاركني

 وقررا اجملموعات. هذه من كل اختصاصات املشاركان الرئيسان وأعد االتفاق. إنهاء بند (3و) الدفع، ومعدالت الوصول

  الشخصية، بصفتهم اخلرباء، مشاركة ضمان مع ولكن التكاليف كفاءة لتحقيق صغريًا اجملموعات حجم يكون أن

 الرئيسني إىل تقارير الثالث اجملموعات ورفعت املختلفة. اجملموعات عرب املصلحة أصحاب وجمموعات األقاليم كل من

 جمموعات من مساهمات يف عملها خالل املشاركني الرئيسني أصدقاء جمموعات ونظرت .عملها نتائج بشأن املشاركني

  املزيد لتقديم إعالمية كوثائق املشاركني الرئيسني أصدقاء جمموعات تقارير توفري ومت املصلحة. أصحاب من خمتلفة

 جملموعة السماح أجل من املشاركني الرئيسني أصدقاء جمموعات من املقدمة للتوصيات واحلوافز التقنية التفاصيل من

 العمل. جملموعة الرئاسي اجلهاز أعطاها اليت الوالية ضمن الواقعة للقضايا مشولية أكثر حتليل بإجراء العمل

 

                                                           
 منافعها وتقاسم املوارد على للحصول األطراف املتعدد النظام عمل سري تعزيز إىل الرامي التدابري  1
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 على احلصول بآليات املعنية اجملموعة ورفعت عملها. واحملاصيل املستخدمني بفئات املعنية المجموعة وأنهت -3

 هذه ستعاجل املشاركني، الرئيسني لطلب ووفقًا املوارد. على احلصول آليات مسألة بشأن تقريرها الدفع ومعدالت املوارد

 االتفاق إنهاء ببند املعنية اجملموعة وقدمت العمل. جملموعة املقبل االجتماع عقب الدفع معدالت مسألة فقط اجملموعة

  العمل جمموعة موافقة بعد االتفاق إنهاء بند إمتام األمثل من أنه إىل نظرًا عملها تستكمل مل ولكنها مؤقتًا تقريرًا

 .املواد لنقل املوحد باالتفاق املتعلقة األخرى األحكام كل على

 

 التقارير من استخالصها مت اليت الرئيسية الرسائل نقل يف املذكرة، هذه خالل من املشاركان، الرئيسان ويرغب -4

  املشاركان الرئيسان ويرى املقبل. اجتماعها يف العمل جمموعة عمل لتسهيل حماولة يف العمل، جمموعة إىل الثالثة

 إمكانية يف النظر العمل جملموعة يسمح مبا كاٍف، بشكل ومتقدمة مرتابطة الثالثة التقارير هذه يف الواردة التوصيات أن

 الصدد. بهذا قرار واختاذ املواد لنقل املوحد االتفاق نص جتديد

 

 الرئيسية التوصيات عن عامة حملة

 

 هي: الرئيسية التوصيات -5
 
 جتميع أن إىل واحملاصيل املستخدمني بفئات املعنية املشاركني الرئيسني ألصدقاء املخصصة موعةاجمل أشارت )أ(

  واضح بشكل مرتبطة تكون أن ميكن ال الفئات ألن فيه، مرغوب غري أمر هو فئات ضمن احملاصيل

 التعقيدات تزيد وقد املنافع(، حتقيق املثال سبيل )على مستخدم أو حمصول لكل احملددة اخلصائص مع

 الرئيسني أصدقاء جمموعة رأت للمستخدمني، فئات باستحداث يتعلق ما ويف اعتباطية. حتمًا وستكون

 وحتّسن الفهم وسهلة التقنية الناحية من قوية غري بطريقة تنشأ أن ميكن ال احملاصيل فئات أن املشاركني

 املتعدد النظام مستخدمي تصنيف أن اجملموعة اعتربت ذلك، ومع اإليرادات. تدفق حاالت األرجح على

 بسيط" "حل إىل التوصل يتيح ما البذور، مببيعات التداول حجم مستويات إىل يستند أن ميكن األطراف

  املشاركني الرئيسني أصدقاء جمموعة ذكرت وأخريَا، معني. تداول حجم مستوى دون الصغرية للكيانات

 الدفع. من أو املواد لنقل املوحد االتفاق استخدام من النامية البلدان يف املزارعني صغار إعفاء ميكن أنه

  املرحلي تقريرها يف الدفع ومعدالت الوصول بآليات املعنية املشاركني الرئيسني أصدقاء جمموعة خلصت )ب(

 8-6 املادة مستقبل على يؤثر مبا إلزامية، املواد لنقل املوحد االتفاق مبوجب املدفوعات كل جعل ضرورة إىل

 النباتية الوراثية املوارد جلميع االشرتاك نظام أن إىل التقرير خلص كما املواد. لنقل احلالي املوحد االتفاق من

  عدد مع يتطابق سوف (1 امللحق يف الواردة للمحاصيل احلالية القائمة عكس )على والزراعة لألغذية

 االشرتاك نظام بني اجلمع أن حيث ،املشاركني الرئيسني أصدقاء جمموعة وضعتها اليت اهلامة املعايري من

 أيضًا ولكنه واحد، اشرتاك نظام مع باملقارنة املستخدمني قبول مدى يزيد قد املوارد على واحدة حصول وآلية

  النظام من الوراثية املادة على احلصول يف والتماسك التوازن اختالل خطر ومن التعقيدات من يزيد قد

  األطراف. املتعدد
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  أيضًا الدفع ومعدالت املوارد على احلصول بآليات املعنية املشاركني الرئيسني أصدقاء جمموعة ورأت ج()

  املشاركان الرئيسان )والحظ منفصل. دولي قانوني صك أي أو املعاهدة يف تعدياًل تتطلب لن املقرتحات أن

 جمموعة والحظت األطراف(. املتعدد النظام نطاق يف احملتمل التوسع الستيعاب ضروريًا سيكون األمر هذا أن

 املعدالت بني التوازن وكذلك املطلقة املعدالت أن املستقبل، يف لعملها حتسبًا ،املشاركني الرئيسني أصدقاء

  احلصول أجل من للمستخدمني األطراف املتعدد النظام اجتذاب مدى على يؤثر أن شأنه من الفردية

  تنطوي إطالق" "آلية وضع املشاركني الرئيسني أصدقاء جمموعة اقرتحت وأخريًا، الوراثية. املادة على

 النظام يف الوراثية املوارد )لوضع اجملموعات أصحاب ومن )لالشرتاك(، املستخدمني من ملزمة تعهدات على

 الثقة متكني أجل من مباشر( بشكل املنافع تقاسم صندوق )لدعم املتعاقدة األطراف ومن األطراف(، املتعدد

  متوقع. هو كما سيعمل الذي املتجدد للنظام املصلحة أصحاب مجيع قبول وضمان املتبادلة

 إنهاء عملييت من كل إىل احلاجة يف االتفاق إنهاء ببند املعنية املشاركني الرئيسني أصدقاء جمموعة ونظرت د()

 االلتزامات حتديد يف نظرت كما املستخدم(. طلب على )بناًء االنسحاب/واإلنهاء تلقائي( )بشكل صالحيةال

 استخدام بشأن املنافع تقاسم التزامات أن إىل اجملموعة وخلصت ستستمر. واليت املستخدم بها تعهد اليت

 من جمموعة أن حني يف السنوات، من حمدد لعدد تستمر أن بد ال عليها احلصول مت اليت الوراثية املادة

 "استخدام أجل من فقط املواد استخدام ذلك يف مبا حمدود، غري بشكل تستمر سوف األخرى االلتزامات

  الفكرية امللكية حقوق سحب وعدم عليها"؛ واحلفاظ والزراعة األغذية على والتدريب والرتبية البحوث

 اتفاق مبوجب نفسها املواد ونقل فيه؛ وردت اليت بالشكل املواد إىل امليسر الوصول من حيد أن شأنه من

 الثالث الطرف حق إنهاء يتم لن أنه حيث النقل، بعمليات الرئاسي اجلهاز وإبالغ املواد؛ لنقل جديد موحد

 استنتاج إىل املشاركني الرئيسني أصدقاء جمموعة بعد تتوصل ومل قانونية. إجراءات واختاذ رصد يف املستفيد

 حاليًا. التطوير قيد هي واليت والزراعة لألغذية النباتية الوراثية ملواردبا املتعلقة املستمرة االلتزامات بشأن

 

 املشاركني الرئيسني وتوصيات استنتاجات

 

 خمرجات مجيعها وّفرت املشاركني الرئيسني ألصدقاء الثالث اجملموعات أّن إىل املشاركان الرئيسان خُلص -6

 لنقل املوحد االتفاق لتجديد متسقة عريضة خطوطًا وحتدد البعض بعضها بالفعل تدعم عنها الصادرة والتوصيات هامة.

 وعةمجم على يتعني أّنه التحديد وجه على املشاركان الرئيسان يرى اجملموعات، تلك أعمال نتائج تقييم ولدى املواد.

 اشرتاك نظام وجود أّن اإلطار هذا يف واعتربا معقدة، وليس بسيطة أحكامًا اجلديد االتفاق تضمني يف النظر العمل

 هو إمنا األطراف املتعدد النظام إطار يف والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد على للحصول الوحيد النظام باعتباره

 استنادًا املواد لنقل املوحد االتفاق لتجديد نص مسودة إعداد األمانة إىل املشاركان الرئيسان طلب وعليه، املفضل. اخليار

  املقبل. اجتماعها يف العمل جمموعة تناقشها لكي أعاله، املذكورة التوصيات إىل
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 ما يلي:وعة العمل إىل جمم املشاركان الرئيسان يدعو ذلك، على وعالوة -7
 

 خالل االجتماع اخلامس:
 

 املواد؛ لنقل املوحد االتفاق ملراجعة منطلقًا أعاله املبينة الرئيسية للتوصيات أجريناه الذي االستعراض اعتبار 

 

 السادس: لالجتماع حتضريًا
 

 احلصول بآلية املعنية املشاركني الرئيسني أصدقاء جمموعة تواصل أن إىل احلاجة يف االجتماع نهاية يف البحث 

 متجددة؛ والية مبوجب عملهما االتفاق إنهاء ببند واملعنية الدفع ومعدالت املوارد على

 والشروط االعتبارات إعداد تتوىل املشاركني الرئيسني ألصدقاء جديدة جمموعة إنشاء إمكانية يف البحث 

 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد مجيع يشمل لكي املوحد االتفاق نطاق بتوسيع اخلاصة والتوصيات

  ذلك. لتحقيق مناسب صك والقرتاح

 

 املعاهدة مستقبل

 

 التدابري من هام كتدبري املواد لنقل املوحد االتفاق مراجعة على اخلامس اجتماعها يف العمل جمموعة سرتّكز -8

 االجتماع منذ املشاركني الرئيسني قبل من املنجز العمل متحور وقد األطراف. املتعدد النظام عمل سري تعزيز إىل الرامية

  اهلامة. النتائج من النوع هذا حتقيق على الرئاسي للجهاز األخري

 

  وبالواقعية بالطموح تتحلى أن املواد، لنقل املوحد االتفاق مراجعة لدى العمل، جمموعة على ويتعني -9

  املعاهدة. ملستقبل تصور وجود من أيضًا بد وال معًا. آن يف

 

  واعتربوا املصلحة أصحاب من عدد بها أدىل اليت باملالحظات العلم أخذ يف املشاركان الرئيسان بويرغ -10

 ميكن اليت األصول من جمموعة أنه على الراهن الوقت يف أساسي بشكل إليه ُينظر األطراف املتعدد النظام أّن فيها

  اجملموعات( تلك داخل املوجودة واجلينات األطراف املتعدد النظام يف املوضوعة )اجملموعات بها اإلجتار

  العاملي. املستوى على املستقبل يف املستدام واإلنتاج الغذائي األمن لضمان الدولي للمجتمع مشرتكة كمسؤولية وليس

 اليت الرؤية لتغيري فقط ضيق هامش مثة املواد، لنقل املوحد االتفاق مراجعة على فقط عملها العمل جمموعة رّكزت وإذا

  بها. اإلجتار ميكن اليت األصول من جمموعة األطراف املتعدد النظام تعترب

 

  املشاركني فيهم مبا املصلحة، أصحاب من العديد قناعة وتأييد نقل يف املشاركان الرئيسان يرغب وعليه، -11

 توفر أن ميكن املستخدمني على القائمة الدفع عمليات أّن ومفادها املشاركني، الرئيسني ألصدقاء الثالث اجملموعات يف

 األطراف املتعدد النظام عمل سري تعزيز وأّن املنافع تقاسم حلساب عينه الوقت يف حمدودة كانت وإن أساسية مساهمة
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 تفاصيل كانت أيًا توقعها، وميكن دائمة بصورة املتعاقدة األطراف جانب من مالية مساهمات حتمًا يستوجب سوف

 الضروري من أنه املشاركان الرئيسان ويعترب أعلى. مستوى على يعمل الذي األطراف املتعدد والنظام املنقح املوحد االتفاق

 مستوى على قرارات الختاذ الرئاسي اجلهاز يعّد وأن الرئاسي اجلهاز إىل املعنى بهذا إشارة العمل جمموعة توجه أن

  االنتقالية. العملية هذه تتيح السياسات

 

 التدابري ملناقشة العمل جملموعة الفرصة وستتاح املعاهدة. ملستقبل حيويًا األمر هذا املشاركان الرئيسان ويعترب -12

 جدول من 5 البند إطار يف املواد لنقل املوحد االتفاق مراجعة بعد ما األطراف املتعدد النظام عمل سري بتعزيز الكفيلة

 عمل سري تعزيز عن املذكرة املشاركان الرئيسان سيعرض للنقاش، وتيسريًا العمل. جملموعة اخلامس االجتماع أعمال

 املواد. لنقل املنقح املوحد االتفاق إلعداد الالحقة التدابري األطراف: املتعدد النظام


