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 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة   اخلامساالجتماع 

 املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف

 2016 متوز/يوليو 14-12، سويسرا، جنيف

التدابري اليت تلي إعداد املسودة املعدلة  تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف:

 الكاملة لالتفاق املوحد لنقل املواد

 مذكرة من إعداد الرئيسني املشاركني

 موجز

جمموعة العمل، يف تقريرها لفرتة السنتني املاضية، على أن املشااكل اييكلياة الاد حاددتها يف  اري       شددت 

العمل احلالي للنظام املتعدد األطراف ال ميكن التغلب عليها بتنقيح االتفاق املوحد لنقل املواد فحسب. ويف الوقت ذاته، 

 ذه املشااكل اييكلياة بشاكل تاام  يضاع مساتقبل املعاهادة       أعربت جمموعة العمل عن قلقها ألن اإلخفاق يف معاجلة ها 

 على احملك. 

 

الرئيسان املشاركان هذه املذكرة لتيسري إجراء جمموعة العمل للمزيد من النقاشات لبلورة حلول هيكلية قد أعد و 

 لتعزيز  ري عمل النظام املتعدد األطراف واملعاهدة ككل.
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 تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف: التدابري اليت تلي إعداد املسودة املعدلة

 لالتفاق املوحد لنقل املواد

 

 من إعداد الرئيسني املشاركني مذكرة

 

 Bert Visser دوالسي Modesto Fernández Díaz-Silveira السيد
 

 2016يونيو/حزيران  23
 

 مقدمة

 

شددت جمموعة العمل، يف تقريرها املقدم إىل اجلهاز الرئا ي يف دورته الساد اة، علاى أن املشااكل اييكلياة      - 1

األطراف ال ميكن التغلاب عليهاا بتنقايح االتفااق املوحاد لنقال املاواد        الد حددتها يف  ري العمل احلالي للنظام املتعدد 

، وأن اإلخفاق يف معاجلة املشاكل اييكلية الد تشوب  اري العمال احلاالي للنظاام املتعادد األطاراف  تضاع        1فحسب

تعادد األطاراف   ومل يكن كل من احلصول على املوارد الوراثية من خالل النظاام امل   2مستقبل املعاهدة  ككل على احملك.

وتقا م املنافع باال تناد إىل ا تخدام املوارد الوراثية الد مت احلصول عليهاا يف مساتوا التوقعاات الاد كانات  اائدة       

 وقت اعتماد املعاهدة.

 

وأوصت جمموعة العمل اجلهااز الرئا اي يف دورتاه الساد اة ةعاجلاة الشاوالل احلالياة املتعلقاة باملكوناات           - 2

 اهدة.  اييكلية للمع

 

ويرا الرئيسان املشاركان أنه جيوز جملموعة العمل النظار يف تقاديم املزياد مان املشاورة يف تقريرهاا املقبال إىل         - 3

اجلهاااز الرئا ااي بشااأن مكونااات املعاهاادة الااد ال بااد ماان معاجلتهااا، والااد تشاامل نااااق النظااام املتعاادد األطااراف  

بروتوكول نالويا. و يؤدي تعزياز هاذه املكوناات إىل تعزياز  اري عمال        وا رتاتيجية التمويل، وكذلك العلقة مع تنفيذ

  النظام املتعدد األطراف وبالتالي املعاهدة ككل. 
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ويقتضي النجاح يف هذا املسعى بلورة رؤية مشرتكة بشأن ما نرلب أن تكون عليه املعاهدة. وقد ترلب جمموعة  - 4

د دارت خلل اجتماعاتها السابقة، و يكون أمامهاا متساع مان الوقات     العمل يف أن تقوم هذه الرؤية على املناقشات ال

من جدول أعماال هاذا االجتمااخل اسااممل، املعناون زتعزياز  اري عمال النظاام املتعادد            5للقيام بذلك حتت إطار البند 

 األطراف: التدابري الد تلي إعداد املسودة املعدلة للتفاق املوحد لنقل املوادز. 

 

 املتعدد األطرافطبيعة النظام 

 

يرلب الرئيسان املشاركان يف اإلشارة إىل مفهوم أن النظام املتعدد األطراف ميكان أن يعتاب باأل اام جمموعاة      - 5

من األصول القابلة للتداول )أي العيناات املوضاوعة يف النظاام املتعادد األطاراف، واجليناات الاد حتتاوي عليهاا هاذه           

ن هاذا املوقا ، الاذي ناقشاه أيضاا أصادقاء الرئيساني        العينات والد ميكان ا اتخدامها مقابال دفاع ر ام معاني . وإ      

املشاركني، قّلل من شأن النظام املتعدد األطراف الذي أصبح يعتب  وقا للباعة واملشرتين، جيوز فيها لكل باائع ومشارت   

مماثلاة   يف أي وقت أن يقيّم فيها ما إذا كانت املشاركة تستحق العناء. فقد ميتنع املستخدمون ألنهم قد جيادون مصاادر  

يف أماكن أخرا، وقد ميتنع مقدمو املواد ألن الشك يراودهم بشاأن ماا إذا كانات العائادات املتأتياة مان النظاام املتعادد         

األطراف عالية ةا فيه الكفاية، وما إذا كانوا  يحصلون على أي عائدات، وما إذا كانت الر وم لان تعارف زياادة مان     

 تعدد األطراف.خلل تأخري نقل املواد إىل النظام امل

 

لكن النظام املتعدد األطراف مل يوضع على أنه  وق، وإمنا وضع انالقا من مسؤولية مشرتكة للمجتمع العااملي   - 6

لضمان األمن الغذائي واإلنتاج املستدام يف املستقبل على املستوا العاملي. وينبغي للمستخدمني ومقادمي املاواد أال ينظاروا    

القصرية األجل، وإمنا أيضا إىل اآلثاار العاملياة الاويلاة األجال الناناة عان التاوافر الوا اع          فقط إىل مصاحلهم اساصة

للموارد الوراثية النباتية لتحقيق األمن الغذائي يف ظل ظروف تغري املناخ. ويستلزم هذا التغايري يف املوقا  تاروي نياع     

 ري عمل النظام املتعدد األطراف على املدا الاويل.أصحاب املصلحة من أجل النظر يف التدابري الد ميكن أن تعزز  

 

وقد ترلب جمموعة العمل يف حث اجلهاز الرئا ي على إعادة النظر يف األهداف الاويلة األجال للمعاهادة ككال.     - 7

  النباتياة    الوراثياة    املاوارد    أن   إدراكاا لواقاع  وقد ترلب يف اإلشارة إىل ديباجة املعاهدة، الد تعلن فيهاا األطاراف املتعاقادة ز   

  املاوارد    علاى    للغاياة    كابريا    اعتماادا    تعتماد    تشكل جماال مشرتكا الهتمامات نيع البلادان، ةعناى أنهاا      والزراعة   لأللذية 

  والقادماة    املاضاية    األجياال    لحياا    مسؤولياتها تعي ز، وأنها زأخرا   أماكن   يف   نشأت   الد   والزراعة   لأللذية   النباتية   الوراثية 

ز. وقد يشكل هذا النص املقتبمل من املعاهدة النقاة املرجعياة  العامل   يف   والزراعة   لأللذية   النباتية   الوراثية   املوارد   تنوخل   بصيانة 

    املتعدد األطراف.ألي إجراءات وقرارات قد يرلب اجلهاز الرئا ي يف اختاذها من أجل تعزيز  ري عمل النظام 
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 اسرتاتيجية التمويل

 

تتاح جملموعة العمل الفرصة القرتاح تدابري  تؤدي من خلل حتسني  ري عمال للياات املعاهادة األخارا إىل      - 8

يف جمال تبادل تعزيز  ري عمل النظام املتعدد األطراف. ويف الوقت احلالي، تشجع املعاهدة اعتماد نهج متعدد األطراف 

املوارد الوراثية ولكنها ال متلك أي نهج متعدد األطراف لتمكني التمويال املساتدام والاذي ميكان التنباؤ باه لادعم تنفياذ         

املعاهدة ونظامها املتعدد األطاراف. وهاذا يتنااقع ماع املباادرات األخارا يف منظوماة األمام املتحادة. فاتفاقياة التناوخل            

لويا امللحق بها يشجعان اعتماد نهج ثنائي بالنسبة إىل تبادل املاوارد الوراثياة ولكنهماا ميلكاان     البيولوجي وبروتوكول نا

للية مالية تضمن التمويل املستدام والذي ميكن التنبؤ به لدعم التنفيذ على املستوا املتعدد األطراف. وتتعايش هذه اآللية 

 ائية وإقليمية ولريها. مع لليات إضافية تقدم مساهمات طوعية من خلل قنوات ثن

 

و بق للرئيسني املشاركني أن نقل قناعة العديد من أصحاب املصلحة، ةا يف ذلاك املشااركون يف االجتماعاات     - 9

الثلثة ألصدقاء الرئيسني املشاركني، والد مفادها أن من شاأن املادفوعات القائماة علاى املساتخدمني أن تاوفر مسااهمة        

لوقت نفسه لصندوق تقا م املنافع، وأن تعزيز  ري عمل النظام املتعدد األطراف مان شاأنه أن   أ ا ية ولكن حمدودة يف ا

يتالب بشكل مالق مساهمات مالية من األطراف املتعاقدة على حنو مستدام وميكن التنبؤ به، بغع النظار عماا  اتكون    

 مستوا معزز.  عليه تفاصيل اتفاق موحد متجدد لنقل املواد ونظام متعدد األطراف يعمل على

 

ويرا الرئيسان املشاركان أنه من األهمية ةكان أن تر ل جمموعة العمل هاذه اإلشاارة إىل اجلهااز الرئا اي،      - 10

وأن حيضر اجلهاز الرئا ي الختاذ قرارات  يا ية ُتمّكن عملية االنتقال هذه. ولدا التحضاري للادورة الساابعة للجهااز     

كي  ميكن ال رتاتيجية التمويل اساصة باملعاهدة ا تيعاب إيرادات مستدامة وميكان  الرئا ي، يتعني مواصلة النظر يف 

التنبؤ بها من األطراف املتعاقدة، مع األخذ بعني االعتبار ما إذا كان من املمكن تو يع نااق اآللية الاد ياتم بوا ااتها    

ا ية للمعاهدة، لتشمل أيضاا املسااهمات الاوعياة    تأمني مساهمات طوعية من األطراف املتعاقدة يف امليزانية اإلدارية األ 

يف صندوق تقا م املنافع، وكي  ميكن فعل ذلك. وقد  بق وأن تناولنا هذه املسألة يف اجتماعاتناا الساابقة، ماع مراعااة     

   3االقرتاحات الواردة يف امللحظات املقدمة.
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 .23، واملرفق 22، واملرفق 9، املرفق IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf.3  بيل املثال يف الوثيقة ىعل  
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  أال ينظار  1لتنبؤ بهاا لصاندوق تقا ام املناافع )    وتقتضي هذه الرؤية اساصة بتوفري إيرادات مستدامة وميكن ا - 11

املساهمون فقط يف املصاحل الد ختص بلدانهم أو مصااحلهم اساصاة بال يف مصااحل اجملتماع العااملي للماوارد الوراثياة         

اهمة   وعدم اإلشارة إىل األنشاة األخرا اجلارية يف املنتديات األخرا كذريعاة لعادم املسا   2النباتية لأللذية والزراعة، )

  تنقيح عملية حتديد األهداف ةاا جيعال املاوارد املالياة ملشااريع      3يف صندوق تقا م املنافع، وتقتضي إضافة إىل ذلك )

  وحتساني  اري عمال دورة مشااريع صاندوق      4صندوق تقا م املنافع يف متناول نيع أصحاب املصالحة يف املعاهادة، )  

 هو ما تقدم خبصوصه فعل خمتل  أصحاب املصلحة باقرتاحات. تقا م املنافع وتبسياه كثريا لتحسني كفاءته، و

 

كما تستلزم أن تتقدم جمموعة العمل بتوصيات إىل اجلهاز الرئا ي بشأن الشاكل الاذي ميكان أن تكاون علياه       - 12

للية للمساهمات الاوعية يف صندوق تقا م املنافع. ويف هذا السياق، يرلب الرئيسان املشاركان أيضاا يف تاذكري جمموعاة    

يم إ هامات إىل اللجناة اال تشاارية املخصصاة املعنياة     ، تقد1/2015العمل بأن اجلهاز الرئا ي طلب، ةوجب القرار 

يف نوفمب/تشارين الثااني    با رتاتيجية التمويل الد  تعقد اجتماعها مباشرة بعد اجتماعنا السادم، املقرر عقاده مؤقتاا   

2016
4

الساد اة لوضاع اللمساات األخارية علاى       ا. و يتعني على جمموعة العمل ختصيص بعع الوقت خلل دورتها 

 ل الرئيسية بشأن هذه املسألة.الر ائ
 

 نطاق النظام املتعدد األطراف
 

يشمل نااق املعاهدة نيع املوارد الوراثية النباتية لأللذية والزراعة. ووقت املفاوضات بشأن املعاهدة، كاان عادد    - 13

مستعدا فقط لقبول نظام متعدد األطراف لعدد حمادود مان    -الد أصبحت يف وقت الحق أطرافا متعاقدة  -البلدان  كبري من

احملاصيل الختبار ما إذا كانت املعاهدة والنظام املتعدد األطراف  يعملن. وأظهرت املعاهدة أنهاا تعمال، ولكنهاا تتالاب     

وهذا  يكون ممكنا فقط عندما تدرج نيع املوارد الوراثية النباتية لأللذياة  خاوة إىل األمام لضمان حتقيق كامل إمكاناتها، 

والزراعة يف النظام املتعدد األطراف ملا فيه صاحل البشرية. وقد وضعت مواد يف النظاام املتعادد األطاراف وياتم يومياا توزياع       

باعتباره عقدا، بقبول وا اع الناااق مان جاناب      الكثري من مواد النظام املتعدد األطراف. وحظي االتفاق املوحد لنقل املواد،

كل من مقدمي املواد واجلهات املتلقية. ولكن ينبغي حتسني املعاهدة، ليمل فقط من خلل القيام عن حق بالاب املزياد مان    

عان  املساهمات يف صندوق تقا م املنافع، وبالتالي تقا م أكب للمنافع، ولكن أيضا من خالل جعال املعاهادة للياة مساؤولة      

اال تخدام الصحيح والسليم جلميع املوارد الوراثية النباتية لأللذية والزراعة، وإدراج عدد أكب من احملاصيل ذات األهمية 

الكبا بالنسبة إىل األمن التغذوي. ويف هذا السياق، قد يرلب الرئيسان املشاركان أيضاا يف تاذكري أعضااء جمموعاة العمال      

   5يارات لتكيي  تغاية النظام املتعدد األطراف....ز.بالب اجلهاز الرئا ي زإعداد خ

                                                           
4

يالب من جمموعة العمل االتصال بشكل وثياق باللجناة اال تشاارية املخصصاة      : زIT/GB-6/15/Reportالوثيقة من  1-من املرفق أل  8الفقرة   

ك العلقة بني زيادة املدفوعات القائمة علاى  املعنية با رتاتيجية التمويل، الد  تضالع بأعمال حتضريية ال تعراض ا رتاتيجية التمويل، ةا يف ذل

 ز.من املعاهدة. 4-18املستخدمني وحبث االقرتاحات الرامية إىل وضع للية ملساهمات األطراف املتعاقدة، طبقا  للمادة 
5

 .1/2015، القرار IT/GB-6/15/Reportالوثيقة   
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وينبغي أن يقرتن تو يع نااق النظام املتعدد األطراف بتاأمني إيارادات مساتدامة وميكان التنباؤ بهاا لصاندوق         - 14

 تقا م املنافع. وال ميكن إحراز تقدم يف جانب دون اجلانب اآلخر. 

 

ل ملناقشاتها حول تو يع النظام املتعدد األطراف يف دورتها املقبلاة يف  كما يقتضي األمر أن حتضر جمموعة العم - 15

. ويف هذا السياق، يدعو الرئيسان املشاركان جمموعة العمال إىل الارد علاى اسااة اساصاة      2016نوفمب/تشرين الثاني 

 بإنشاء جمموعة ألصدقاء الرئيسني املشاركني معنية بتو يع نااق النظام املتعدد األطراف.

 

 العالقة مع بروتوكول ناغويا

 

 زيسااتذكر الرئيسااان املشاااركان أن املعاهاادة الدوليااة قااد اعتماادت زةااا يتسااق مااع اتفاقيااة التنااوخل البيولااوجي    - 16

، األهداف . ومن ثم، فإن املعاهدة واتفاقية التنوخل البيولوجي تنشدان نفمل األهداف، فاملعاهدة تعاجل جماال فرعياا  1)املادة 

 ومعقدا، تلتقي فيه البيولوجيا واملعارف التقليدية والتجارة و بل عيش املزارعني واإلنتاج املستدام واألمن الغذائي.رئيسيا 

 

إىل صاكو  دولياة متخصصاة للحصاول وتقا ام       4ويشري بروتوكول نالويا بشكل صريح يف ديباجته ويف مادته  - 17

املنافع )مثل املعاهدة  تكون يا الغلبة على بروتوكول نالوياا يف ظال ظاروف حماددة. ويادعو املعاهادة إىل أن زتضاالع        

 بدورهاز. وهو يقوم بذلك انالقا من إقراره بالاابع اساص للموارد الوراثية النباتية لأللذية والزراعة ودورهاا يف حتقياق  

األمن الغذائي العاملي. كما يقوم بذلك انالقا من إقاراره باأن العدياد مان املعااملت املتعلقاة بااملوارد الوراثياة النباتياة          

 ميكن أن تتوق  على املفاوضات الثنائية الد تتالب جهودا جادة يف أي حالة نقل فردية.  ال

 

لوراثية النباتية لأللذية والزراعة يتوق  علاى صاكني اثانني    وإن احلالة الراهنة الد أصبح فيها تبادل املوارد ا - 18

 للحصول على املوارد وتقا م منافعها مع لليات متباينة مضرة با تخدام أمثل للموارد الوراثية النباتية وبتقا م منافعها. 

 

 خالصة

 

ليمل فقاط عان إثاارة مساألة     حنن نرا، بصفتنا رؤ اء مشاركني، أنه ينبغي جملموعة العمل أن تتحمل املسؤولية  - 19

املستقبل الاويل األجل للنظام املتعدد األطراف واملعاهدة ككل بل أيضا عن وضع جدول األعمال إلجراء تقيايم نقادي لساري    

عمل النظام املتعدد األطراف واملعاهدة، معتقدين اعتقادا را خا بأن املعاهدة ينبغي أن تنضاج وتتحمال مساؤوليتها بالكامال     

ااف. وهذا يتالب من نيع األطراف املتعاقدة التفاوض واملشاركة كجازء مان العملياة، ومان نياع أصاحاب       يف نهاية امل

 املصلحة يف املوارد الوراثية النباتية لأللذية والزراعة، وال  يما املستخدمون، االلتزام متاما بتحسني  ري عمل املعاهدة.


