IT/GB-5/13/19
May 2013

البند  71من جدول األعمال املؤقت

الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي
مسقط ،سلطنة عمان 42-42 ،سبتمرب/أيلول 4172

تقرير عن عمليات الطرف الثالث املستفيد
موجز
 -1تنص املادة  9من اإلجراءات اخلاصّة بالطرف الثالث املستفيد على أن الطرف الثالث املستفيد يرفعع إىل اجلهعا
الرئاسي ،يف كل دورة من دوراته العاديّة ،تقريراً حيدد فيه معلومات حول عدد من املواضعيع املتعلِّقعة بعمليّاتعه يف فعرتة
السنتني .وطلب اجلها الرئاسي ،مبوجب القرار  9009/5والقرار  ،9011/5من األمعني رفعع تقريعر ،يف كعل دورة معن
دورات اجلها الرئاسي ،وفق ًا ملا تنصّ عليه املادة  9من اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد.
 -9ووفقاً للمادة  9من اإلجراءات اخلاصّة بالطرف الثالث املستفيد ،وبناء على طلب اجلها الرئاسي ،تتضعمن هعذه
الوثيقة تقريراً عن عمليات الطرف الثالث املستفيد املتعلقة باجلزء من عام  9011الذي مل يشمله التقرير السابق املقدم إىل
اجلها الرئاسي ،وبفرتة السنتني  .9012-9019وتشري الوثيقة إىل حالة ذات أهمية حمتملة بالنسبة إىل الطرف الثالعث
املستفيد .كما تتضمن معلومات عن حالة االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد والتنفيذ الفع إلجعراءات الطعرف
الثالث املستفيد.
 -2وإن اجلها الرئاسي مدعو إىل األخذ علما بالتطورات احلاصلة بشأن القضايا املذكورة أعاله وإبداء أي توجيهعات
أخرى يراها مناسبة للعمل الفعال للطرف الثالث املستفيد .ويف هذا الصدد ،تُعرض على اجلهعا الرئاسعي عناصعر قعرار
ممكنة لغرض النظر فيها.

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليhttp://www.planttreaty.org:
MG576/A

2

IT/GB-5/13/19

بيان احملتويات
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املرفق :مشروع القرار ** :9012/عمل الطرف الثالث املستفيد

الفقرات
4-1
8-5
14 - 9
18 - 15
22 - 19
24

3

IT/GB-5/13/19

أوالً  -مقدمة
 - 1اعتمد اجلهعا الرئاسعي ،مبوجعب القعرار  ،9009/5اإلجراءات اخلاصّعة بتشغيعل الطرف الثالث املستفيد
(إجراءات الطرف الثالث املستفيد).
1

 - 9وتنصّ املادة  9من اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد على أن يرفع الطرف الثالث املستفيد إىل
اجلها الرئاسي ،يف كل دورة من دوراته العادية ،تقريرًا حيدد فيه:
عدد ،وموجز احلاالت اليت تلقى فيها معلومات عن عدم االمتثال ألحكام وشروط االتفاق املوحد لنقل
(أ)
املواد؛
(ب) عدد ،وموجز احلاالت اليت باشر فيها بإجراءات لتسوية النزاع؛
(ج) عدد ،وموجز النزاعات اليت متّت تسويتها بواسطة التسوية الودية للنزاعات أو الوساطة أو التحكيم؛
(د) عدد ،وموجز النزاعات اليت ال تزال عالقة؛
(هع) أية مسائل قانونية قد بر ت يف سياق تسوية النزاع وقد تستدعي عناية اجلها الرئاسي؛
(و) املصروفات من االحتياطي التشغيل ألمانة الطرف الثالث املستفيد؛
( ) أية تقديرات لالحتياجات من االحتياطي التشغيلي ألمانة الطرف الثالث املستفيد يف الفرتة املالية
املقبلة؛
(ح) أية معلومات غري سريّة أخرى ذات الصلة.
 - 2ومبوجب القرار  ،9009/5والقرار  ،9011/5طلب اجلها الرئاسي من أمني املعاهدة الدوليّة أن يرفع تقريعراً،
يف كل دورة من دورات اجلها الرئاسي ،وفق ًا ملا تنصّ عليه املادة  9من إجراءات الطرف الثالث املستفيد.
 - 4وتستجيب هذه الوثيقة ملتطلبات اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد وآلخعر طلعب للجهعا الرئاسعي،
كما تعرض التقدم احملر يف تنفيذ اإلجراءات اخلاصة بعالطرف الثالعث املسعتفيد والتطعورات ذات الصعلة املسعجلة منعذ
الدورة الرابعة للجها الرئاسي.

ثانياً  -حالة حمتملة إلجراءات الطرف الثالث املستفيد
 - 5يف يناير/كانون الثاني  ،9019نشعر فريعق العمععل املعنععي بالتحععات والتكنولوجيععا والرتكيعز تقريعرا بعنعوان
" .2"The Greed Revolution, Mega Foundations, Agribusiness Muscle in on Public Goodsويتضعمن
التقرير ،ضمن مجلة أمور ،معلومات عن احتمعال خعرق مركعزين اثعنني معن املراكعز الدوليعة للبحعول الزراعيعة التابععة
للجماعة االستشارية للبحول الزراعية الدولية لشعروط املعاهعدة فيمعا يتعلعق باالتفعاق املوحعد لنقعل املعواد .وبععد صعدور
1

2

ملحق

القرار .9009/5

ميكن االطالع على التقرير على العنوان التالي:

.http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/ETComm108_GreedRevolution_120117.pdf
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التقرير ،تلقى أمني اجلها الرئاسي رسالة من فريق العمل املع بالتحات والتكنولوجيعا والرتكيعز يطلعب فيهعا دراسعة
املعلومات الواردة يف التقرير ومواصلة حبثها.
 - 6وتتمحور حالة عدم االمتثال املزعومة لشروط املعاهدة حول اتفاقني اثعنني وقعهمعا مركعزان معن املراكعز الدوليعة
للبحول الزراعية مع كيانات من القطاع اخلاص ،وهو ما يكون قد أسعفر ععن نقعل املعادة الوراثيعة للشععري دون االتفعاق
املوحد لنقل املواد الال م ،و/أو يف انتهاك ألحكام أخرى للمعاهدة تتعلق بتوافر املادة الوراثية.
 - 7وجرى يف فرباير/شباط  9019تبادل أولي وغري رمسي للمعلومات مع املركعزين العدوليني للبحعول الزراعيعة،
لكن ذلك مل يوضح ما إذا مت نقل املادة الوراثية مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد أو إىل أي مدى مت ذلعك .وبععد عمليعة
تشاورية داخلية للفاو ،تقرر أنه يتعني توفري املزيد من املعلومات حول الوضع القانوني ذهذه املادة الوراثية املنقولعة بغيعة
حتديد ما إذا كان ميكن تطبيق اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد .وتبععا لعذلك ،ويف إطعار متابععة النقاشعات
األولية يف عام  ،9019وجّه األمني رسالة خطية إىل املركزين يف أبريل /نيسعان  ،9012يطلعب فيهعا إيضعاحات بشعأن
عدد من القضايا الفنية ،ويدعو املركزين إىل تسوية القضايا العالقة ضمن إطار م حمدد.
 - 8وإن مل يرد أي رد وقت صدور هذه الوثيقعة ،فإنعه سعيتم إصعدار معلومعات إضعافية ذات صعلة كضعميمة ذهعذه
الوثيقة عندما تصبح متوفرة ،وتقدميها يف دورة اجلها الرئاسي.

ثالثاً  -ترتيبات لعمل الطرف الثالث املستفيد
 - 9وافق اجلها الرئاسي ،يف دورته الرابعة ،على قواعد للوساطة معن أجعل تعزيعز فعاليعة عمعل الطعرف الثالعث
املستفيد ،وإتاحة احتواء التكاليف .وعدّل املادة  6من اإلجعراءات اخلاصعة بعالطرف الثالعث املسعتفيد وضعم القواععد إىل
اإلجراءات .وطلب اجلها الرئاسي من املعدير الععام للفعاو لفعت انتبعاه أجهعزة الفعاو املعنيعة إىل اإلجعراءات ،بصعيغتها
املعدلة ،للموافقة عليها.3
 - 10وأحيلت القواعد إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورتها الثالثعة والتسععني يف سعبتمرب/أيلعول .9011
والحظت اللجنة أنّ قواعد الوساطة حتسن اإلجراءات اذهادفة إىل محاية وضع الفاو ،السيما فيما يتعلعق حبصعانتها معن
أي شكل من أشكال الواليات القضائية ،باإلضافة إىل أي التزامعات ماليعة ممكنعة بالنسعبة ذهعا تنشعأ ععن أدائهعا لعدور
الطرف الثالث املستفيد .وترى جلنة الشؤون الدستورية والقانونية أن قواعد الوساطة تعز مرونة النظعام برمّتعه وفعاليتعه
نظرا إىل أنه من شأن وساطة ناجحة أن تسهم يف خفض التكاليف علعى وعو أكعرب وحتسعني إجعراءات الطعرف الثالعث
املستفيد .وأقرت اللجنة القواعد جنبا إىل جنب مع اإلجعراءات املعدّ لعة وكعذلك فععل لعن املنظمعة يف دورتعه الثالثعة
واألربعني بعد املائة يف نوفمرب/تشرين الثاني.4 9011
 3الفقرتان  2و 4من القرار  . 9011/5ميكن االطالع على التقرير على العنوان التالي:
http://www.planttreaty.org/content/resolution-52011-operation-third-party-beneficiary

 4تقرير الدورة الثالثة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية .الفقرات  10-4من الوثيقة  .CL 143/4ميكن االطالع على التقرير على العنوان
التالي . http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mc180a.pdf :تقرير الدورة الثالثة واألربعني بعد املائة جمللعن املنظمعة .الفقعرة 20
من الوثيقة  .CL 143/REPميكن االطالع على التقرير على العنوان. http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc783a.pdf :
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 - 11وبالتزامن مع املوافقة على قواعد الوساطة ،طلب اجلها الرئاسي من مركز التحكيم والوسعاطة التعابع للمنظمعة
العاملية للملكية الفكرية (مركز الويبو) العمل بوصفه مديراً لقواعد الوساطة .5وأحاطت جلنة الشؤون الدستورية والقانونيعة
علماً بالطلب وأعربت عن تقديرها للتجربة الكبرية اليت يتمتع بها هذا املركز يف إدارة إجراءات الوساطة .وأكدت أن هذا
التدبري من شأنه أن يؤدي إىل التخفيف من وطأة األعباء اإلداريعة املرتبطعة بهعذا العدور ععن كاهعل الفعاو وذلعك بتكلفعة
تنافسية.6
 - 19ويف ديسمرب/كانون األول  ،9011أحال أمني اجلها الرئاسي دعوة اجلها الرئاسي إىل املدير العام للويبو الذي
قبلها بعيد ذلك .ويف وقت الحق ،عينت أمانة املعاهعدة ومركعز الويبعو جهعات اتصعال لتنفيعذ قواععد الوسعاطة وأععدت
صفحات على اإلنرتنت على املوقع الشبكي لكل منهما تتضمن معلومات يسهل االطالع عليها.7
 - 12وباإلضافة إىل سري عمل قواعد الوساطة ،أخذ أمني اجلها الرئاسي خطوات أخرى لتطبيعق إجعراءات الطعرف
الثالث املستفيد من خالل النهوض برتتيبات داخلية للفاو إلجنا املهام ذات الصلة .وبععد التشعاور معع مكتعب الشعؤون
القانونية للفاو ،مت االتفاق على أن حيتف األمني باملسؤولية الرئيسية عن تيسري تنفيذ الفاو للمهام ذات الصعلة مبختلعف
اخلطوات يف اإلجراءات (أي التجميع األولي للمعلومات املتعلقعة بالنزاععات؛ والتسعوية الوديّعة للنزاععات؛ والوسعاطة؛
والتحكيم) .وسيقوم األمني بنقل املراسالت ذات الصلة إىل مكتعب الشعؤون القانونيعة للفعاو للحصعول علعى املعلومعات،
واملوافقة املباشرة أو املوافقة على أي مشاورة ضرورية مع الوحدات واإلدارات األخرى املعنيعة ،رهنعا بالتقعدم احملعر يف
النزاع املع .
 - 14وفيما يتعلق بقائمة اخلرباء اليت ميكن انطالقعا منهعا لرطعراف يف اتفعاق موحعد لنقعل املعواد تععيني وسعطاء أو
حمكمني وفقا للمادة ( 4-8ج) من االتفاق املوحد لنقل املعواد ،واملعادتني  9-6و 9-7معن اإلجعراءات اخلاصعة بعالطرف
الثالث املستفيد ،دعا اجلها الرئاسي ،يف دورته الرابعة ،األطراف املتعاقدة إىل تقديم أمساء خرباء إلدراجهعا يف القائمعة
وفقاً ملعايري اخلربة الفنية املدرجة يف امللحق  9لإلجراءات اخلاصّة بالطرف الثالث املستفيد .8ويف أعقعاب هعذه العدعوة،
تلقى األمني عددا من الرتشيحات ،مت حتميلها على صفحة املعاهدة على اإلنرتنت جنبا إىل جنعب معع بيانعات السعرية
الذاتية ذات الصلة.9

 5الفقرة  6من القرار .9011/5
 6تقرير الدورة الثالثة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية .احلاشية  4أعاله.
7

http://www.planttreaty.org/content/what -third-party-beneficiary؛ http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-
sectors/biodiversity/itpgrfa/.
8

الفقرتان  12و 14من القرار .9011/5

 9ميكن االطالع على قائمة اخلرباء على

العنوانhttp://www.planttreaty.org/mediation_experts. :
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رابعاً  -حالة االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد
 - 15تنص الالئحة املاليّة للجها الرئاسي على بقعاء االحتيعاطي التشعغيلي للطعرف الثالعث املسعتفيد عنعد مسعتوى
حيدده اجلها الرئاسي لكل فرتة سنتني .ويقيّد جزء كاف من املساهمات يف امليزانيّة اإلداريّة األساسيّة باعتبعاره أولويعة
لالحتياطي التشغيلي.10
 - 16كما أهاب اجلها الرئاسي ،يف دورته الرابعة ،باألطراف املتعاقدة والدول من غري األطراف املتعاقدة واملنظمعات
احلكومية الدولية واملنظمعات غعري احلكوميعة والكيانعات األخعرى أن تسعاهم دوريعاً ،حسعب االقتضعاء ،يف االحتيعاطي
التشغيلي للطرف الثالث املستفيد ،من أجل احملافظة على موارده عند مستوى يتناسب مع االحتياجات.11
 - 17وحدد اجلها الرئاسي مستوى االحتياطي عند  982 980دوالرًا أمريكيا .12ويف  98فرباير/شعباط  ،9012مت
تلقععي مبلع  954 180دوالرًا أمريكيع ًا ،أو  90يف املائععة مععن املبععال املسععتحقة لالحتيععاطي التشععغيلي للطععرف الثالععث
املستفيد ،من  57طرفا متعاقدا .بينما ال يزال الرصعيد املتبقعي البعال  99 100دوالر أمريكعي مسعتحقا علعى  66طرفعا
متعاقدا.
 - 18وقرر اجلها الرئاسي ،يف دورته الرابعة ،استعراض مسعتوى االحتيعاطي يف العدورة اخلامسعة .13ولعدى إجعراء
االستعراض ،قد يرغب اجلها الرئاسي يف النظر يف أنه مل تكن هناك حاجة ،حتى اآلن ،لالسعتعانة باالحتيعاطي ،مبعا
يف ذلك بالنسبة إىل احلالة احملتملة لعدم االمتثال لالتفاق املوحد لنقل املواد (انظر القسم ثانيا أعاله) .لعذلك ،قعد ينظعر
اجلها الرئاسي يف احلفاظ على موارد االحتياطي عند املستوى احلالي ،واستعراضعه يف دورتعه القادمعة ،وبعالتزامن معع
ذلك ،السماح لرمني باالستعانة باالحتياطي عند االقتضاء لتنفيذ مهام الطرف الثالث املستفيد.

خامسا -التنفيذ الفين لإلجراءات اخلاصّة بالطرف الثالث املستفيد
 - 19قرر اجلها الرئاسي يف دورته الثالثة بأن يقوم مقدّم املواد يف إطار االتفاق املوحد لنقل املواد مبا يلي:
ألف  -إحالة نسخة عن االتفاق املوحد لنقل املواد املربم؛ أو
باء -

ضمان بأنّ االتفاق املوحد لنقل املواد املربم هو رهن إشارة الطرف الثالث املستفيد عند االقتضعاء ،معع
اإلشارة إىل مكان حف االتفاق املذكور وكيفيّة احلصول عليه وتوفري املعلومات التالية:

 10املادة  5-6من الالئحة املالية للجها الرئاسي.
 11الفقرة  16من القرار .9011/5
 12الفقرة  15من القرار .9011/5
13
نفن املرجع.

7

IT/GB-5/13/19

(أ) الرمز أو الرقم املميّز الذي اعتمده مقدم املواد لالتفاق املوحّد لنقل املواد؛
(ب) اسم مقدِّم املواد وعنوانه؛
(ج) التاريخ الذي وافق فيه مقدم املواد على االتفاق املوحّد لنقل املواد أو قبعل بعه ،وتعاريخ إرسعال
الشحنة يف حالة عقد القبول بفض العبوة؛
(د) اسم وعنوان املتلقّي ،ويف حالة عقد القبعول بفعض العبعوة ،اسعم الشعخص العذي أُرسعلت إليعه
الشحنة؛

(هع) حتديد كل عيِّنة يف امللحق األول باالتفاق املوحّد لنقل املواد ،واحملصول الذي تنتمي إليه.
 - 90وطلب اجلها الرئاسي ،يف دورته الثالثة ،بأن يقعوم الطعرف الثالعث املسعتفيد (أي الفعاو) يف مجيعع األوقعات
بضمان سريّة البيانات اإللكرتونيّة .ويشمل هذا االلتزام :بيئعة تشعفري مأمونعة مبقعايين الصعناعة أثنعاء بعث البيانعات؛
واالستضافة اآلمنة ملستودع البيانات يف املركز الدولي للحساب اإللكرتونعي التعابع لرمعم املتحعدة يف جنيعف ،سويسعرا؛
وتشفري البيانات مع تشفري منفصل يف مستودع البيانات لبيانات كل من مقدِّم املواد ومتلقّيها ولبيانات العيِّنة.14
 - 91وطلب اجلها الرئاسي أيضاً من األمني أن يعمل بالتشاور مع املنظمات املعنية ،علعى إجيعاد عمليعات مناسعبة
و دية اقتصاديا لتيسري تقديم مثعل هعذه املعلومعات ومجعهعا وختزينهعا تنفيعذًا للمعادة  1-4معن اإلجعراءات اخلاصعة
بالطرف الثالث املستفيد .وعند القيام بذلك ،سيطبق األمني تدابري وافية لضمان سالمة املعلومات املقدمة على هذا النحعو
وسريتها عند االقتضاء.15
 - 99وأحاط اجلها الرئاسي علما ،يف دورته الرابعة ،بأن األمني قد وضع ،بالتشاور مع املنظمات املعنية ،عمليعات
مناسبة و دية اقتصاديا لتيسري تقديم مثل هذه املعلومات ومجعها وختزينها تنفيذاً للمادة  1-4من اإلجراءات اخلاصة
بالطرف الثالث املستفيد ،وطلب كذلك من األمني مواصلة تطبيق تدابري وافية لضمان سالمة املعلومات املقدمعة علعى هعذا
النحو وسريتها عند االقتضاء.16
 - 92وبعد الطلب الذي تقدم به اجلها الرئاسي ،انتهى األمني من إنشاء نظم لتكنولوجيا املعلومعات يسعرت تقعديم
املعلومات املتعلقة باالتفاق املوحد ومجعها وختزينها تنفيذاً للمادة  1-4من اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد.
كما مت مواصلة تطوير النظم وجتريبها وإتاحتها على اإلنرتنت ملستخدمي االتفاق املوحد حتت اسم ".17"Easy-SMTA
"Easy-

 -94وسعيا إىل مساعدة مقدمي املوارد ومتلقيها احملتملني والفعليني حتت إطار االتفاق املوحد ،جيمع نظام
 "SMTAبني وظائف إنشاء اتفاق موحد لنقل املواد ورفع التقعارير ،وهعو معا يسعاعد علعى تعدفق البيانعات يف مسعتودع
 14الفقرة  14من القرار 9009/5؛ اجلزء الثالث من امللحق  9باإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث
الفقرة  17من القرار .9009/5
16
نفن املرجع أعاله.

15

17

.https://mls.planttreaty.org/itt/index.php?r=site/index&lang=ar

املستفيد.
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بيانات آمن ،مع أداتني إضافيتني .تتمثل األداة األوىل يف إنشاء اتفاق موحد لنقعل املعواد ورفعع التقعارير علعى اإلنرتنعت
( ،)OSGRوهي تدعم سري العمل الكامل لالتفاق املوحد لنقل املواد بوظائف إلنشاء اتفاقات موحدة جديدة لنقعل املعواد
وتنقيحها وقبوذها ،إضافة إىل رفع تقارير إىل اجلها الرئاسي بشأن االتفاقات املوحدة لنقل املواد املربمة.
 -95يف حني تتمثل األداة الثانية يف استمارة رفع التقارير على اإلنرتنت ( )ORFواليت تعاجل بشكل حصري عمليعة
رفع التقارير إىل اجلها الرئاسي بشأن االتفاقات املوحدة لنقل املواد املربمة ،وتوفر خيارات مطابقة متاما لتلعك اخلاصعة
بأداة اإلنشاء.
 -96وقياسا إىل النظم السابقة ،يتمتع النظام بتصميم وتدفق عمل جديدين معن أجعل توجيعه املسعتخدمني يف عمليعة
تدرجيية وسهلة االستخدام .كما أنه يقدم وظائف إضافية عدة مثل حتميل ملفات اجلداول اليت تععرض معواد امللحعق 1
اليت مت نقلها ،وهو ما ييسر بوضوح إبرام اتفاقات موحدة ورفع التقارير عنهعا .وأنشعأت األمانعة أيضعا وظيفعة متكاملعة
للمساعدة يف كل صفحة من صفحات النظام ونظام مساعدة خارجية ميكن الرجوع إليه على اإلنرتنت.18
 -97كما عملت األمانة خالل عام  9012على وضع أداة تيسر رفع التقارير بشعكل طعوعي معن املتلقعي إىل اجلهعا
الرئاسي عن املعلومات الواردة يف امللحق  4من االتفاق املوحد من خالل الوسائل اإللكرتونيعة .وبفضعل هعذه األداة ميكعن
للمتلقني رفع التقارير بسهولة عن خطة املدفوعات القائمة على احملاصيل مبوجب املادة  11-6من االتفاق املوحد .وقعد
مت وضع األداة كاستمارة إضافية لنظام " ،"Easy-SMTAوبالتالي استفادت من البنية التحتية املستخدمة فعال.
 -98ومت تعميم نظام " "Easy-SMTAعلى اإلنرتنت باللغات الرمسية الست للمعاهدة واإلععالن عنعه يف معايو/أيعار
 9019بنشر إخطار باللغات اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية على املوقع الشبكي للمعاهدة.19
 -99وباإلضافة إىل عدة أفراد ،استخدمت بععض املراكعز الدوليعة للبحعول الزراعيعة التابععة للجماععة االستشعارية
للبحول الزراعية الدولية وظائف نظام " ،"Easy-SMTAإىل جانب عدد من بنوك اجلينات العامة لرطراف املتعاقعدة،
وخاصة يف أوروبا وأمريكا الشمالية .وحتى اليوم ،مت اإلبالغ عن أكثر من مليون عينة من خعالل الوسعائل اإللكرتونيعة يف
مستودع البيانات املوصول بنظام "."Easy-SMTA
 -20واستنادا إىل اخلربة املرتاكمة يف املساعدة يف عملية رفع التقارير ،وضعت األمانة أيضا بروتوكعوال متكعامال قائمعا
على لغة  XMLلتيسري عملية رفع التقارير اآللية من قبل مستخدمي االتفاق املوحد الرئيسيني ،مبا يف ذلك بعض املراكز
الدولية للبحول الزراعية.

18
19

.http://planttreaty.org/content/itt-help-system

ميكن االطالع على النسخة اإلجنليزية لإلخطار على املوقع التالي:

.http://www.planttreaty.org/sites/default/files/NCP_MLS_EASY_SMTAMay2012_en.pdf
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 -21ورفع عدد من األطراف املتعاقدة أيضا من خالل نظام " "Easy-SMTAتقارير عن املواد غري املدرجة يف امللحق
األول واليت مت نقلها باستخدام اتفاقات لنقل املواد مشابهة لالتفاق املوحد .وقد أدخلت هعذه املعلومعات يف النظعام وفقعا
لتقدير األطراف املتعاقدة املعنية .ومل تنطوي هذه العملية على تكاليف إضافية ومل تشكل عبئا إضافيا علعى النظعام نظعرا
إىل أن هذا النظام آلي إىل حد كبري.
 -29وعملت األمانة على وضع أدلة املسعتخدم بالنسعبة إىل نظعام " ،"Easy-SMTAوهعي متعوفرة حاليعا بعاللغتني
االنكليزية واالسبانية ،بينما جيري وضع اللمسات األخرية على النسختني الفرنسية والعربية وقت صدور هعذه الوثيقعة.
وخالل عام  ،9019أصدرت األمانة أيضا موعة من الكتيبات والععروض وقعدمت ،بنعاء علعى الطلعب ،ععدة ععروض
حية ،باستخدام وسائل املؤمترات عن بععد يف معظعم األحيعان أو بعال أي تكلفعة .وتوضعح الكتيبعات والععروض املفعاهيم
الرئيسية املتعلقة بعملية رفع التقارير وخمتلف وظائف األداتني .وميكعن جلهعات االتصعال الوطنيعة وأصعحاب املصعلحة
اآلخرين يف املعاهدة االستفادة من الكتيبات والعروض واألدلة لتوعية املستخدمني احملتملني أو الفعليني لالتفاق املوحعد،
وتزويدهم بالتدريب والدعم.20
 -22وخالل فرتة السنتني احلالية ،مت تغطية التكاليف املتصلة بإنشاء النظام وصيانته من خالل املساهمات الطوعية
اليت قدمها أحد األطراف املتعاقدة ،وهو إسبانيا .وقد يرغعب اجلهعا الرئاسعي يف اإلععراب ععن امتنانعه ذهعذا الطعرف
املتعاقد ،وتشجيع مجيع األطراف املتعاقدة واجلهات املاوة احملتملة األخرى علعى دععم تطعوير النظعام وصعيانته ،أو
النظر يف إدراج تشغيل النظام كوظيفة للصيانة يف إطار امليزانيعة اإلداريعة األساسعية .وتعرد معلومعات إضعافية يف الوثيقعة
املعنونة "التقرير املالي عن التقدم احملر يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة .21)IT/GB-5/13/24( "9012-9019

سادسا  -عناصر ممكنة لقرار يتخذه اجلهاز الرئاسي
 - 34مع عدم اإلخالل بعأي توجيهعات أخعرى قعد يرغعب اجلهعا الرئاسعي يف تقعدميها لتشعغيل الطعرف الثالعث
املستفيد ،ترد يف مرفق هذه الوثيقة عناصر قرار لتيسري مداوالت اجلها الرئاسي.

 20ميكن الوصول إىل املواد التدريبية من خالل الصفحة الرئيسية لنظام " "Easy-SMTAعلى العنوان التالي:
.http://planttreaty.org/content/additional-resouces

 21اقرتحت اللجنة الفنية االستشارية املخصصة املعنية باالتفاق املوحد لنقل املواد والنظام املتعدد األطراف بأن يقدم األمني إىل اجلها الرئاسي خعالل
الدورة اخلامسة معلومات مستكملة عن التطور احلاصل يف تنفيذ الدعم التكنولوجي بالنسبة إىل النظام املتعدد األطراف والتقدم احملر يف ذلعك ،مبعا يف
ذلك مبلعع متويل ذلك وأساليبعه (الفقرة  10من الوثيقععة IT/AC-SMTA-MLS/4/Report؛ والتقريعر متعاح يف هعذه العدورة كوثيقعة معلومعات
رقعم .)2
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املرفق
مشروع القرار

**

4172/

عمل الطرف الثالث املستفيد
إنّ اجلهاز الرئاسي:
()1

إذ يشري إىل أنه مبوجب املادة  4-19من املعاهدة ،سيوفر الوصول امليسر إىل النظام املتععدِّد األطعراف مبقتضعى
اتِّفاق موحّد لنقل املواد اعتمده اجلها الرئاسي يف دورته األوىل؛ وأنه مبوجب املادة  9-12من املعاهعدة تقتسعم
املنافع الناشئة عن استخدام املواد الوراثيّة النباتيّة لرغذية والزراعة اليت يشملها النظام متعدِّد األطعراف ،مبعا
يف ذلك استخدامها التجاري ،بطريقة عادلة ومتكافئة من خالل اآلليّات احملدّدة يف املادّة املذكورة؛

()9

وإذ يشري كذلك إىل أن اجلها الرئاسي ،يف دورته الثالثة ،قد وافق على اإلجراءات اخلاصّعة بعالطرف الثالعث
املستفيد لتأدية أدوار ومسؤوليات الطرف الثالث املستفيد كما حددها ونصّ عليهعا االتفعاق املوحعد لنقعل املعواد
بتوجيه من اجلها الرئاسي ،ويف دورته الرابععة ،علعى قواععد الوسعاطة للتشعجيع علعى أداء الطعرف الثالعث
املستفيد ملهمته بفعالية وإلتاحة فرصة الحتواء التكاليف؛

()2

وإذ يشري كذلك إىل أنه ،وفقا للمادة  9-4من اإلجراءات اخلاصّعة بعالطرف الثالعث املسعتفيد ،جيعو للطعرف
الثالث املستفيد أن يتلقى ويستخدم املعلومات عن حاالت عدم االمتثال احملتمل لواجبات مقدم املادة أو متلقي
املادة مبوجب اتفاق موحد لنقل املواد من األطراف أو أي أشخاص طبيعيني أو معنويني آخرين.

()4

وإذ يقر كذلك بأن الطرف الثالث املستفيد سيتطلّب موارد ماليّة كافية وموارد أخعرى وبعأن املنظمعة باعتبارهعا
الطرف الثالث املستفيد لن تتحمل أي التزامات تتجاو األموال املتاحة يف االحتياطي التشغيلي للطرف الثالعث
املستفيد؛

فإنه،
-1

-9

-2

يتوجه بالشكر إىل لن املنظمة وأجهزتها املعنية األخعرى ملوافقتهعا رمسيّعاً علعى قواععد الوسعاطة والصعيغة
املعدلة املقابلة لإلجراءات اخلاصّة بالطرف الثالث املستفيد؛
يشكر كذلك مركز التحكيم والوساطة التابع للويبو على موافقته على العمل كمدير لقواعد الوساطة؛
يشري إىل التقرير حول عمل الطرف الثالث املستفيد ،ويشكر الفاو واألمني على رفع التقرير وفقعاً للمعادة  9معن
اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد ،ويطلب كذلك من األمني أن يواصِل رفع تقرير ،يف كل دورة معن
دورات اجلها الرئاسي؛
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-4

-5

-6

-7

-8

-9

11

يشدد على أهمية املادة  9-4من اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالعث املسعتفيد العيت مبوجبهعا جيعو للطعرف
الثالث املستفيد أن يتلقى ويستخدم املعلومات عن حاالت عدم امتثال ألحكام وشروط االتفاق املوحد لنقل املواد
من مقدّم املادة أو متلقي املادة مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد أو أي أشخاص طبيعيني أو قانونيني آخعرين،
وذلك بالنسبة إىل فعالية أداء الطرف الثالث املستفيد؛
يقرر اإلبقاء على االحتياطي التشغيلي للطعرف الثالعث املسعتفيد لفعرتة السعنتني  9015-9014عنعد املسعتوى
احلالي البال  982 980دوالرًا أمريكي ًا ومراجعة ذلك يف دورته السادسة؛
يرخص ألمني املعاهدة الدولية االستعانة مبوارد االحتياطي التشغيلي للطرف الثالعث املسعتفيد معن أجعل تنفيعذ
وظائف الطرف الثالث املستفيد؛
يناشد األطراف املتعاقدة ،والدول من غري األطراف املتعاقعدة ،واملنظمعات احلكوميّعة الدوليّعة ،واملنظمعات غعري
احلكوميّة ،والكيانات األخرى أن تساهم دوريّاً ،حسعب االقتضعاء ،يف االحتيعاطي التشعغيلي للطعرف الثالعث
املستفيد ،من أجل احملافظة على موارده عند مستوى يتناسب مع االحتياجات؛
يرحب بأدوات تكنولوجيا املعلومات العملية والفعالة معن حيعث التكلفعة العيت وضععها األمعني لتسعهيل تقعديم
املعلومات ومجعها وختزينها تنفيعذًا للمعادة  1-4معن اإلجعراءات اخلاصعة بعالطرف الثالعث املسعتفيد ،ويشعكر
حكومة إسبانيا على ما قدمته من دعم مالي سخي لوضع هذه األدوات؛
يطلب إىل األمني مواصلة تطبيق التدابري املناسبة لضمان سعالمة املعلومعات ،وعنعد االقتضعاء ،سعريّة املعلومعات
املقدّمة تنفيذا للمادة  1-4من اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد.

