IT/OWG-EFMLS-4/15/2
September 2015

A
املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
االجتماع الرابع جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة
املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف
روما ،إيطاليا 2 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

مشروع جدول األعمال التفصيلي املؤقت واجلدول الزمين
حملة عامة
1

-

وافق اجلهاز الرئاسي ،عند إنشاء جمموعة العمل هذه ،على أنها ستعدّ جمموعة من التدابري اليت تقرتحها

لتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف ،لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاسي ويوافق عليها.
2

-

وحتدد جمموعة العمل ،يف تقرير االجتماع الثالث الذي حيتوي على استنتاجاتها وتوصياتها إىل اجلهاز

الرئاسي ،ستة مهام مقرتحة ملزيد من العمل ،وتطلب إىل مكتب الدورة السادسة للجهاز الرئاسي النظر يف إمكانية
اجتماع جمموعة العمل من جديد قُبَيل انعقاد الدورة السادسة للجهاز الرئاسي.
3

-

ووافق املكتب على طلب جمموعة العمل لعقد اجتماعها الرابع يوم اجلمعة

2

أكتوبر/تشرين األول .واقرتح

املكتب أن جتري جمموعة العمل قراءة أوىل لالتفاق املوحد لنقل املواد املنقح ،وعناصر منوذج/نظام اشرتاك ،ومن ثم وضع
خطة بشأن كيفية استكمال تقديم حزمة من التدابري ،وليس أية تدابري فردية ضمن هذه احلزمة ،وبشأن العملية اليت
ينبغي اتباعها خالل فرتة السنتني املقبلة ،الستكمال احلزمة ،على النحو املنصوص عليه يف القرار  .2015/1وسيجري
وضع هذه اخلطة من خالل االجتماع يف أمسيات

5

و

6

أكتوبر/تشرين األول ،ورمبا  7أكتوبر/تشرين األول ،ليتمكن

اجلهاز الرئاسي من النظر فيها كي يعتمد القرارات ذات الصلة.
4

-

وفيما يلي التدابري الستة املقرتحة ملزيد من العمل اليت وافقت عليها جمموعة العمل خالل اجتماعها الثالث.

تتوخى املهمة (أ) إدراج منوذج/نظام اشرتاك يف االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح ،بشكل أساسي من خالل استعراض
طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقةمن أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ.
يرجى من السادة املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
MO622/A
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املادة  ، 11-6لينظر فيها اجلهاز الرئاسي خالل دورته السادسة .وتتطلب املهمة (ب) النظر يف معدالت الدفعات يف
نفس الوقت .وتتوخى املهمة (ج) إعداد مشروع لتعديل املعاهدة ،أو بروتوكول ملحق بها ،لتوسيع نطاق احملاصيل اليت
تغطيها ،متاشيا مع أحكام خاصة بتقاسم املنافع املعززة .وتتوخى املهمة (د) وضع آلية خاصة بإسهامات األطراف
املتعاقدة سيكفل إيرادات مستدامة وقابلة للتنبؤ حلساب تقاسم املنافع .وتتعلق املهمتني (هـ) و (و) بتطوير غاية حلساب
تقاسم املنافع واسرتاتيجية استثمار طويلة األجل له.
5

-

وطلبت جمموعة العمل إىل األمانة إلعداد اتفاق موحد لنقل املواد املنقح منوذج التسجيل ،وغريها من املواد ذات

الصلة .وكتوجيه لألمانة يف هذه املهمة ،أحلقت جمموعة العمل بهذا التقرير ما يلي:
 قائمة بعناصر ميكن أن تشكل جزءا من منوذج/نظام اشرتاك ،وخصائص بديلة مت حتديدها مل تُحل بعد.
(املرفق )2؛
 قائمة بعناصر ينبغي النظر فيها بهدف حتسني االتفاق املوحد لنقل املواد وتعزيز املدفوعات القائمة على
املستخدمني إىل حساب تقاسم املنافع اخلاص باملعاهدة ،مبا يف ذلك جبعل االتفاق املذكور أكثر سهولة
لالستعمال( .املرفق )3؛
6

-

وعلى أساس هذا التوجيه ،وبعد مشاورات مع الرئيسني املشاركني ،مت إعداد الوثائق التالية:

 مشروع االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح1؛
 تعليقات على العناصر اهليكلية النشاء منوذج/نظام اشرتاك2؛
 األهداف والعناصر احملتملة لربوتوكول ملحق باملعاهدة الدولية3؛
 استكشاف اقرتاح بشأن إعداد آلية خاصة بإسهامات األطراف املتعاقدة يف حساب تقاسم املنافع.4
7

-

وتوفر وثيقة مشروع االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح ،نصا واضحا بشأن أجزاء من االتفاق املوحد لنقل املواد،

حيث كان من املمكن القيام بذلك .وعندما كان هناك اختالف يف اآلراء بشأن مسألة معينة ،وكان باإلمكان تقليل
جمموعة من اآلراء إىل خيارات واضحة وميكن التعبري عنها بنص بديل ،مت القيام بذلك .وعندما مل يكن باإلمكان تقليل
التنوع باآلراء إىل بدائل واضحة ،مت اإلحاطة بذلك .ومت اقرتاح عدد من الصياغات الفنية ،مما سيسمح بأخذ خمتلف
اخليارات اليت ال تزال قيد النظر بعني االعتبار ضمن االتفاق املوحد لنقل املواد الشامل ،بطريقة متسقة .وتتعلق هذه
1
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الصياغات ،بشكل خاص ،بالطريقة اليت ميكن من خالهلا تنظيم الدفعات اإللزامية والطوعية ،وطريقة إنشاء معدالت
السداد للخيارات املختلفة قيد النظر ،من خالل منهجية متسقة.
8

-

وحتلل وثيقة تعليقات على العناصر اهليكلية النشاء منوذج/نظام اشرتاك ،بالتفصيل ،التغيريات الالزمة

الستكمال االتفاق املوحد لنقل املواد ،وتعكس اجملاالت اليت يبدو أنه مت التوصل إىل اتفاق جوهري بشأنها ،واملسائل
اليت ال يوجد اتفاق عليها حتى اآلن .وقد مت حتديد القرارات الكربى اليت ينبغي اختاذها فيما يتعلق بهيكلية االتفاق
املوحد لنقل املواد ،وبالفعل ،نظام تقاسم املنافع اخلاص باملعاهدة والقائم على املستخدم .وتتعلق هذه القرارات ،على
وجه اخلصوص ،مبا يلي( :أ) العالقة بني منوذج/نظام اشرتاك وإمكانية احلصول على املوارد على أساس االنضمام
الفردي؛ (ب) ما إذا كان ينبغي لنموذج/نظام اشرتاك أن يعمل على أساس كل حمصول على حدة ،أو أن ينطبق على
مجيع احملاصيل؛ (ج) فئات املنتجات اليت ينبغي أن ختضع لدفعات إلزامية؛ (د) مستوى العالقة بني الدفعات ضمن
اخليارات املختلفة لفئات من املنتجات املختلفة؛ و(هـ) إمكانية إعفاء فئات معينة من املستخدمني من الدفع.
9

-

وقد جعل هذا النهج من املمكن إعداد مشروع النص الكامل لنموذج/نظام اشرتاك ،بقدر ما ميكن أن يشمل يف

االتفاق املوحد لنقل املواد ،حيث كانت األولوية اليت أعربت عنها جمموعة العمل.
 - 10ومع ذلك ،جتدر اإلشارة إىل أن التحليل الذي مت إجراؤه يظهر أنه ال ميكن توفري منوذج/نظام اشرتاك فعال
بشكل كامل وقادر على جذب املستخدمني من خالل خفض تكاليف املعامالت وتوفري اليقني القانوني ملربّي النباتات،
من خالل االتفاق املوحد لنقل املواد فحسب ،وذلك ألسباب قانونية .ويعود ذلك إىل أن االتفاق املوحد لنقل املواد هو عقد
جتاري بني شخص ني خاصني (املقدم واملتلقي) ،حيكم فقط املواد احملددة اليت يتم نقلها مبوجب االتفاق املوحد لنقل
املواد هذا ،وال ميكن أن يتناول مسائل عامة إضافية مثل ( )1احلق يف تبادل املواد بني املشرتكني ،دون اتفاقات موحدة
لنقل املواد ،و( )2اليقني القانوني فيما يتعلق باملعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا ،يف هذا
السياق.
- 11

وتؤدي الدراسة الدقيقة للجوانب القانونية والعملية إلنشاء منوذج/نظام اشرتاك ،مبا يف ذلك احلاجة إىل سجل

للمشرتكني يف صك قانوني مستقل باإلضافة إىل االتفاق املوحد لنقل املواد ،إىل االستنتاج بأن تعديل املعاهدة ،أو وضع
بروتوكول ملحق بها ،قد يكون أنسب حل الستكمال هذا النظام ،وينبغي معاجلة هذه املسألة يف نفس وقت اعتماد
االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح .وهذا هو البند (ج) من التدابري املقرتحة ملزيد من العمل ،وتوفر وثيقة األهداف والعناصر
احملتملة لربوتوكول ملحق باملعاهدة الدولية املعلومات عن العناصر اهليكلية اليت قد يكون هناك حاجة إليها يف
الربوتوكول.
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- 12

وتعاجل وثيقة استكشاف اقرتاح بشأن إعداد آلية خاصة بإسهامات األطراف املتعاقدة يف حساب تقاسم املنافع،

البند (د) من املهام املقرتحة ملزيد من العمل ،وبالتالي تستعرض املناقشات حتى اآلن عن هذا املوضوع ،والعناصر
اهليكلية اليت قد حيتوي عليها اقرتاح الستكشاف مثل هذه اآللية.
- 13

وتتوفر اجملموعة الواسعة الطلبات املقدمة إىل جمموعة العمل من األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة بشأن

تطوير منوذج/نظام لالشرتاك واالتفاق املوحد لنقل املواد املنقح ،يف الوثيقة  ،التقارير الواردة إىل جمموعة العمل خالل
فرتة السنتني ،استعدادا لنظام اشرتاك ومشروع االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح. 5

5
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البند  - 1افتتاح االجتماع
 -14سيقوم الرئيسان املشاركان بإجياز اقرتاحهما لتنظيم مداوالت جمموعة العمل خالل اجتماعها الرابع ،وخالل
الدورة السادسة للجهاز الرئاسي إذا وافق على أن تعقد جمموعة العمل اجتماعها يف نفس الوقت.
15

 -وسيقوم رئيس اجلهاز الرئاسي بإجياز اقرتاحه للتعامل مع طلب جمموعة العمل هلذا االجتماع ،وسيقوم

جبدولة العرض الشفهي للرئيسني املشاركني ،وكيف يقرتح التعامل مع البند  8من مشروع جدول األعمال املؤقت للجهاز
الرئاسي ،تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع ،وعلى وجه اخلصوص ،أهمية
إحراز تقدم لتمكني عملية صنع القرار من قبل اجلهاز الرئاسي ،وبشكل خاص اعتماد قراراته.

البند  - 2اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين
16

 -قد ترغب جمموعة العمل ،عند اعتمادها جلدول األعمال واجلدول الزمين ،أن تلحظ أنه قد اختذت الرتتيبات

ليس لعقد جلستني ملدة ثالث ساعات خالل النهار فقط ،بل ،إذا اضطر األمر ،لعقد جلسة مسائية أيضا.

البند  - 3القراءة األوىل لالتفاق املوحد لنقل املواد املنقح والنظر يف العناصر اليت
ينبغي معاجلتها الستكمال منوذج/نظام اشرتاك
17

 -ستقوم جمموعة العمل ،يف إطار هذا البند من جدول األعمال ،باستعراض الوثائق اليت مت إعدادها هلذا

االجتماع ،وإجراء قراءة ملخصة أوىل لالتفاق املوحد لنقل املواد املنقح وغريه من الوثائق ذات الصلة ،مع احلرص ،بشكل
خاص ،على ما يلي )1( :اعتماد القرارات التمكينية ذات الصلة الصادرة عن اجلهاز الرئاسي ،و( )2دور جمموعة
العمل يف هذا السياق ،إذا اجتمعت خالل الدورة ،و( )3التحضريات لعملها يف فرتة السنتني .2017-2016

البند  - 4مشاريع القرارات للنظر فيها من قبل اجلهاز الرئاسي
18

 -يتعني على األمانة أن توفر للجهاز الرئاسي مشاريع القرارات مثل هذه جلميع البنود املوضوعية على جدول

أعماله ،واليت ينبغي اختاذ قرارات بشأنها .وقد استعرضت جمموعة العمل بشكل موجز ،خالل اجتماعها الثالث،
مشروع قرار بشأن تعزيز النظام املتعدد األطراف ،ومت تقديم عروض تتعلق بأجزاء من النص .وقد أعادت األمانة ،منذ
ذلك احلني ،صياغة مشروع القرار ،وال سيما ليعكس التدابري املقرتحة ملزيد من العمل.

6

19
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 وقد مت إعداد مشروعي قرارين منفصلني ولكنهما متصلني ببعضهما ،ومت إحالتهما إىل اجلهاز الرئاسي:

الوثيقة  ،IT/GB-6/15/6 Add 1مشروع القرار  ،2015/1التدابري الرامية لتعزيز سري عمل النظام املتعدد
األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع؛



الوثيقة  ،IT/GB-6/15/11تقرير عن اسرتاتيجية التمويل (املرفق) ،مشروع القرار  ،2015/2تنفيذ اسرتاتيجية
متويل املعاهدة الدولية.

 -ويعود ذلك إىل أن تقرير جمموعة العمل مل تغط املسائل اليت تقع ضمن نطاق واليتها فحسب ،بل اقرتحت

أيضا مواصلة العمل بشأن اسرتاتيجية التمويل ذات الصلة بتقاسم املنافع وستدعم تعزيز النظام املتعدد األطراف ،واليت
سيتم تناوهلا بشكل أفضل خالل فرتة السنتني القادمة من قبل اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية
التمويل ،إذا اجتمعت من جديد.
21

 -وبالتالي ،يغطي مشروع القرار  2015/1التدابري املقرتحة ملزيد من العمل التالية( :أ) مراجعة االتفاق املوحد

لنقل املواد ومنوذج/نظام اشرتاك ؛ (ب) معدالت الدفع؛ (ج) مشروع تعديل للمعاهدة أو بروتوكول ملحق فيها؛ و(د) آلية
إلسهامات األطراف املتعاقدة .كما أنه يتوخى تأجيل مزيد من االستعراضات املتوقعة مبوجب املادتني

4-11

و2-13د( )2من املعاهدة ،والتدابري لزيادة توافر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل النظام املتعدد
األطراف.
22

 -ويغطي مشروع القرار

2015/2

التالي( :هـ) هدف الدخل حلساب تقاسم املنافع للفرتة 2023-2018؛

و(و) اسرتاتيجية استثمارية طويلة األجل حلساب تقاسم املنافع ،وكذلك املسائل احملددة السرتاتيجية التمويل اليت
ال تشكل مصدر قلق رئيسي جملموعة العمل.
23

 -وستتم مناقشة مشروعي القرارين هذين ،وتعديلهما ،إذا لزم األمر ،يف ضوء املناقشات خالل اجتماع اجلهاز

الرئاسي ،ومن املرجع أن يُطلب من جمموعة العمل استكماهلما للنظر فيهما واعتمادهما مع تقرير الدورة السادسة .وقد
ترغب جمموعة العمل يف مناقشة كيفية برجمة هذا العمل ،إذا اجتمعت بالفعل خالل الدورة السادسة .وقد ترغب
جمموعة العمل ،على وجه اخلصوص ،باستكشاف هذه املقرتحات ومقرتحات أخرى ،وتفصيلها ،لدعم عمل اجلهاز
الرئاسي ،خالل دورته السادسة ،إذا مت االتفاق على ما يلي:
 ستقوم جمموعة العمل باستكمال القرارين

2015/1

و ،2015/2كما مت إعدادهما استنادا إىل التوصيات

واالستنتاجات اليت قدمتها جمموعة العمل خالل اجتماعها الثالث؛
 سرتكز جمموعة العمل على استكمال القرار  ،2015/1الذي يتضمن ،التدابري املقرتحة ملزيد من العمل
جملموعة العمل لفرتة السنتني املقبلة ،إذا اجتمعت من جديد ،وستقرّ فقط بأن القرار  2015/2حيتوي على

7
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التوصيات الصادرة عن جمموعة العمل بشأن مواصلة العمل على اسرتاتيجية التمويل والرتكيز على أهمية
تنسيق العمل خال فرتة السنتني املقبلة بشأن تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف واسرتاتيجية التمويل.

البند  - 5اعتماد التقرير املوحد بشأن مداوالت جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة
املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف ،خالل فرتة السنتني
24

2015-2014

 -يعقد اجتماع جمموعة العمل حالياً مباشرة قبل دورة اجلهاز الرئاسي .وهلذا السبب ،لن يكون هناك الكثري من

الوقت إلعداد الوثائق وترمجتها وإرساهلا إىل اجلهاز الرئاسي ،كما تنص الالئحة الداخلية .وهلذا السبب ،مت إعداد
الوثيقتني

IT/OWG-EFMLS-4/15/4

وIT/OWG-EFMLS-4/15/3

تعليقات على العناصر اهليكلية النشاء منوذج/نظام اشرتاك،

مشروع االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح ،كما لو مت تناوهلما من قبل جمموعة العمل

ليتم النظر فيهما من قبل اجلهاز الرئاسي خالل هذه الدورة .كما مت ترجتهما أيضا إىل مجيع لغات املعاهدة.
25

 -تُرجم تقرير االجتماع الثالث جملموعة العمل وقُدم إىل اجلهاز الرئاسي ،بوصفه وثيقة العمل

 ،IT/GB-6/15/6حبيث يكون يف متناول األطراف املتعاقدة يف وقت كاف قبل االجتماع ،متاشيا مع الالئحة الداخلية.
26

 -غري أن اإلبالغ بشكل كامل عن مداوالت جمموعة العمل خالل فرتة السنتني يعين أن هناك حاجة لتغطية

االجتماع الرابع أيضا .ولذا ،تذكر صفحة الغالف للوثيقة  IT/GB-6/15/6أنه سيتم إصدار تقرير نهائي موحد يف
الوثيقة  ،IT/GB-6/15/6 rev.1تأخذ بعني االعتبار نتائج االجتماع احلالي .ونظراً إىل ضيق اجلدول الزمين إلعداد
التقرير النهائي املوحد ،وترمجة أي نص إضايف إىل مجيع لغات املعاهدة ،يتضمن املرفق

2

هلذه الوثيقة إطار العمل

ملشروع التقرير النهائي املوحد ،مت إعداده بالتشاور مع الرئيسني املشاركني ،لتنظر فيه جمموعة العمل .وهو نفس التقرير
إىل حد كبري ،مع عدد قليل من األجزاء احملذوفة من النص اليت مل تعد تنطبق ،والعناصر اجلديدة التالية ،اليت مت
إبرازها باأللوان لتسهيل حتديدها:


بيان بشأن والية جمموعة العمل ،وانتخاب الرئيسني املشاركني (الفقرات  1إىل )4؛



بيان بالوثائق املعدة هلذا االجتماع واليت مت استعراضها خالله (الفقرة )10؛



إحالة وثائق العمل إىل اجلهاز الرئاسي ،وتوصية بتمديد والية جمموعة العمل إىل فرتة السنتني
( 2017الفقرتني  18و)19؛



اقرتاح عقد اجتماع جملموعة العمل خالل الدورة السادسة.

-2016

8

- 27
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وبالنظر إىل اجلدول الزمين الضيق جداً للرتمجة ،يُطلب من جمموعة العمل االقتضاب يف أي نص ترغب يف

إضافته إىل التقرير النهائي املوحد ،الذي سيتم توفريه جبميع اللغات يوم السبت  3أكتوبر/تشرين األول ،الستخدامه
خالل اجتماعات اجملموعات اإلقليمية.

ix
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املرفق 1

مشروع اجلدول الزمين املؤقت
اجلمعة 2 ،أكتوبر/تشرين األول 2015
الوقت
الساعة
13:00 – 10:00

البند من

عنوان الوثيقة

جدول األعمال

الوثائق

1

افتتاح االجتماع

2

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

3

القراءة األوىل لالتفاق املوحد لنقل املواد املنقح والنظر يف

IT/OWG-EFMLS-4/15/3

العناصر اليت ينبغي معاجلتها الستكمال منوذج/نظام

IT/OWG-EFMLS-4/15/4

اشرتاك

IT/OWG-EFMLS-4/15/1
IT/OWG-EFMLS-4/15/2

IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf.4
IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf.5
IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf.3

الساعة

4

18:00-15:00

مشاريع القرارات للنظر فيها من قبل اجلهاز الرئاسي،

IT/GB-6/15/6 Add.

واليت تعكس نتائج عمل جمموعة العمل والتحضريات

)IT/GB-6/15/11 (Appendix

للتالي:
(أ) اجتماع حمتمل جملموعة العمل خالل الدورة
السادسة للجهاز الرئاسي؛
(ب) العمل املقرتح خالل فرتة السنتني ،2017-2016

الستكمال مجيع الصكوك اليت ينبغي النظر فيها
من قبل اجلهاز الرئاسي من أجل اعتمادها خالل
دورته السابعة
الساعة

5

اعتماد التقرير املوحد بشأن مداوالت جمموعة العمل

22:30-19:30

املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل

(إذا لزم األمر)

النظام املتعدد األطراف ،خالل فرتة السنتني -2014
2015

IT/OWG-EFMLS-4/15/2
)(Appendix 2
= IT/GB-6/15/6 Rev.1
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املرفق 2

مشروع التقرير املوحد
بشأن مداوالت جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز
سري عمل النظام املتعدد األطراف
خالل فرتة السنتني 2015-2014

IT/OWG-EFMLS-4/15/2

A

املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
الدورة السادسة للجهاز الرئاسي
البند  8من جدول األعمال املؤقت
تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع
روما ،إيطاليا 2 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

التقرير املوحد عن مداوالت
جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز
سري عمل النظام املتعدد األطراف ،خالل فرتة السنتني 2015-2014

موجز
اجتمعت جمموعة العمل أربع مرات خالل فرتة السنتني ،وكان اجتماعها الرابع يف  2أكتوبر/تشرين األول ،مباشرة قبل
الدورة السادسة للجهاز الرئاسي.
وبالنظر إىل الوقت الالزم لرتمجة وجتهيز الوثائق ،وبغية توفري االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن مداوالت جمموعة
العمل خالل فرتة السنتني

2015-2014

إىل اجلهاز الرئاسي ،يف الوقت املناسب ،مت إحالة تقرير االجتماع الثالث

( 5-1يونيو/حزيران  )2105إىل اجلهاز الرئاسي يف الوثيقة .IT/GB-6/15/6
غري أنه ،يف ضوء التقدم الكبري الذي مت حتقيقه يف الدورة الثالثة ،قرر املكتب أنه ينبغي عقد اجتماع رابع جملموعة
العمل يف  2أكتوبر/تشرين األول  ،2015لالستفادة من وجود معظم أعضائها يف دورة اجلهاز الرئاسي ،وقد مت حتديث
التقرير املوحد احلالي ليعكس نتائج هذا االجتماع الرابع .وهو حيل حمل التقرير السابق الوارد يف الوثيقة
.IT/GB-6/15/6

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقةمن أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ.
يرجى من السادة املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.

IT/OWG-EFMLS-4/15/2

2

أوالً  -مقدمة
-1

أنشأ اجلهاز الرئاسي جمموعة العمل خالل دورته اخلامسة ،مبوجب القرار  ،2103/2وحدد واليتها كالتالي:

تطوير جمموعة من التدابري لينظر فيها اجلهاز الرئاسي ويقرّها يف دورته السادسة ،من أجل:
(أ) زيادة املدفوعات واملساهمات القائمة على املستخدمني يف حساب تقاسم املنافع بصورة مستدامة وميكن
توقعها يف األجل الطويل؛
(ب) وتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف من خالل اختاذ تدابري إضافية.
 -وتقرر معاجلة النقطتني (أ) و (ب) يف اجتماعات الحقة على التوالي.

2

-3

وطلب اجلهاز الرئاسي إعداد عدد من الدراسات األولية القصرية ،6تقوم جمموعة العمل على أساسها مبا يلي:

(أ)

استعراض سري عمل النظام املتعدد األطراف واالتفاق املوحد لنقل املواد ،وعلى وجه اخلصوص ،أحكام
تقاسم املنافع يف االتفاق املوحد لنقل املواد؛

(ب) حتليل اخليارات لتحسني أداء النظام املتعدد األطراف؛
(ج) التشاور مع جمموعات أصحاب املصلحة ذات الصلة؛
(د) صياغة وإعداد جمموعة التدابري اليت تقرتحها ،لينظر فيها اجلهاز الرئاسي ويتخذ قرارا بشأنها.
4

 -وانتخبت جمموعة العمل ،خالل اجتماعها األول ،السيد

Fernandez

Modesto

والسيد ( Bert Visserهولندا) ،كرئيسني مشاركني هلا .وعقدت اجملموعة أربعة اجتماعات خالل فرتة السنتني.
5

(كوبا)
7

 -استعرضت جمموعة العمل التقدم احملرز خالل فرتة السنتني ،يف جمال تطوير التدابري اليت ميكن بواسطتها

تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف .وتشمل هذه التدابري ما يلي:

أوالً -زيادة توافر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل النظام املتعدد األطراف؛
ثانياً -تعزيز آليات تقاسم املنافع غري النقدية على غرار بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل املعلومات؛
 6الوثيقة  ،IT/OWG-EFMLS-2/14/3دراسة موجزة  :1تقدير اإليراد املتوقع أن ينتج عن التغيريات احملتملة يف األحكام املنظّمة ألداء النظام املتعدد األطراف.

الوثيقة  ،IT/OWG-EFMLS-2/14/4دراسة موجزة رقم :2دراسة قانونية ويف جمال السياسة العامة حول إمكانية إدخال تغيريات على النظام املتعدد األطراف
وآثارها.
الوثيقة ، IT/OWG-EFMLS-2/14/5الدراسة املوجزة رقم  :3حتليل حول كيفية تعزيز آليات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل املعلومات.
الوثيقة  ،IT/OWG-EFMLS-2/14/6الدراسة املوجزة رقم  :4مشاورة مع أصحاب املصلحة.
ومجيع هذه الوثائق متاحة على شبكة اإلنرتنت على العنوان التالي:
http://www.planttreaty.org/content/second-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-acces.

 7االجتماع األول 16-14 ،مايو/أيار 2014؛ االجتماع الثاني 11- 8 ،ديسمرب/كانون األول 2014؛ االجتماع الثالث 5-1 ،يونيو/حزيران 2015؛ االجتماع
الرابع 2 ،أكتوبر/تشرين األول .2015
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3

ثالثاً -إنشاء منوذج/نظام اشرتاك ملستخدمي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف إطار املعاهدة؛
رابعاً -التحسينات األخرى يف االتفاق املوحد لنقل املواد لزيادة املدفوعات املرتكزة على املستخدمني وتسهيل
استخدامه؛
خامساً -الطرق األخرى لزيادة اإليرادات يف حساب تقاسم املنافع بصورة مستدامة وميكن توقّعها يف األجل
الطويل؛
سادس ًا -توسيع نطاق األحكام اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف املعاهدة.
6

 -وأشارت جمموعة العمل إىل عدم إجناز كل املهمات مبقتضى الوالية ،ووافقت على التوصية بأن يستكمل اجلهاز

الرئاسي وضع حزمة التدابري ،على النحو املذكور أدناه .ورحبت جمموعة العمل بالتقارير الواردة من أعضاء جمموعة

العمل ،واجملموعات اإلقليمية ،وأصحاب املصلحة ،واليت ،بغية سهولة الرجوع إليها ،يف الوثيقة
 ،IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf.3التقارير الواردة إىل جمموعة العمل خالل فرتة السنتني ،استعدادا لنظام اشرتاك
ومشروع االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح.
- 7

وركزت جمموعة العمل تبعاً لذلك مواصلة تطوير منوذج/نظام اشرتاك ممكن ،إذ أبدت كل األقاليم دعما كبريا

هلذا التدبري .وبناءً على ذلك ،وضعت قائمة بعناصر ميكن أن تشكل جزءا من منوذج/نظام اشرتاك وحددت خصائص
بديلة مل تُحل بعد.
-8

وناقشت جمموعة العمل سبال ميكن من خالهلا إعداد وتنفيذ منوذج/نظام اشرتاك ،ووافقت على أنه ينبغي

اتباع نهج تدرجي .وتتمثل اخلطوة األوىل يف إدراج منوذج/نظام اشرتاك يف نسخة منقحة من االتفاق املوحد لنقل املواد.
-9

وكي يتمكن اجلهاز الرئاسي يف دورته السادسة من اعتماد نسخة منقحة من االتفاق املوحد لنقل املواد تتضمن

حكمًا بشأن منوذج/نظام اشرتاك ،طُلب من األمانة إعداد نسخة منقحة من االتفاق املوحد لنقل املواد ،واستمارة
تسجيل ،ومواد أخرى ذات صلة.
 - 10وقامت جمموعة العمل خالل جلستها اخلتامية ،اليت عقدت يف
السادسة للجهاز الرئاسي ،باستعراض الوثائق اليت مت إعدادها:

 مشروع االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح8؛
 التعليقات على العناصر اهليكلية النشاء منوذج/نظام اشرتاك9؛

8
9

الوثيقة IT/OWG-EFMLS-4/15/3
الوثيقة IT/OWG-EFMLS-4/15/4

2

أكتوبر/تشرين الثاني

2015

بعد الدورة

IT/OWG-EFMLS-4/15/2

4

 األهداف والعناصر احملتملة لربوتوكول ملحق باملعاهدة الدولية10؛
 استكشاف اقرتاح بشأن إعداد آلية خاصة بإسهامات األطراف املتعاقدة يف حساب تقاسم

املنافع.11

ثانياً – االستنتاجات والتوصيات
- 11

ناقشت جمموعة العمل بكثري من التفصيل عددًا من عناصر ال بد من تناوهلا يف احلزمة النهائية للتدابري اليت

ستُعد كي ينظر فيها اجلهاز الرئاسي ويتخذ قرارات بشأنها.
- 12

وفيما يسود اتفاق جوهري بشأن عدد من العناصر  -وال سيما املصلحة يف إنشاء منوذج/نظام اشرتاك ،مثل آلية

الدفع الرئيسية يف نظام احلصول على املوارد وتقاسم املنافع يف املعاهدة  -مل يتم التوصل بعد إىل التوافق يف اآلراء بشأن
عناصر معينة ،مما يُبقي خمتلف االختيارات مفتوحة.
- 13

ومن شأن مشاركة جهات فاعلة كثرية يف العملية  -حكومات األطراف املتعاقدة يف املعاهدة ،وقطاع البذور

ومنظمات املزارعني  -أن تستلزم تطوير آليات سليمة ،قادرة على جذب املزيد من املورّدين واملستخدمني وتعزيز سري
عمل النظام املتعدد األطراف ،مما يراعي التطورات الكثرية املستجدة مع مرور أربعة عشر عامًا على اعتماد املعاهدة.
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وتذكر جمموعة العمل بأن النظام املتعدد األطراف مل حيقق كل األهداف اليت أنشئ من أجلها .وفيما أحرزت

حتسنًا جيدًا يف ما يتعلق بالوصول إىل عدد متزايد من االتفاقات املوحدة لنقل املواد ،مل حتقق مهامها اخلاصة بتقاسم
املنافع املالية والتوافر مب وجب النظام املتعدد األطراف .وإىل اآلن مل تُسدد أي مدفوعات قائمة على أساس االتفاق املوحد
لنقل املواد إىل حساب تقاسم املنافع .ومن شأن عدم ختطي املشاكل اهليكلية يف العمل اجلاري للنظام املتعدد األطراف أن
يشكل خطرًا على مستقبل املعاهدة ككل.
- 15

وباإلضافة إىل ذلك ،توافق على أنه ال ميكن ختطي هذه املشاكل اهليكلية ،من قبيل تكاليف الصفقات وتفادي

مواد االتفاق املوحد لنقل املواد ومشكلة املدفوعات الطوعية واملصادر البديلة للمواد وتباين مستويات املدفوعات والفئات
املختلفة للجهات املتلقية بتنقيح االتفاق املوحد لنقل املواد وحده ،بل تقرّ بأنه ميكن إجراء بعض التغيريات الفورية
إلحراز تقدم مبكر يف هذا الصدد.
- 16

وبناءً على ذلك ،توصي جمموعة العمل اجلهاز الرئاسي يف دورته السادسة بأن ينظر يف طريقة إمكانية

االضطالع بالعمل املتبقي على أفضل وجه .وترد يف ما يلي عناصر بشأن العمل املتبقي.
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وتوصي جمموعة العمل اجلهاز الرئاسي بأن تشكل الوثائق التالية األساس ملواصلة عملها خالل فرتة السنتني

- 17
القادمة:



مشروع االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح 12،الذي يرد يف املرفق  1هلذا التقرير؛



التعليقات على العناصر اهليكلية النشاء منوذج/نظام اشرتاك 13،الذي يرد يف املرفق  2هلذا التقرير؛



األهداف والعناصر احملتملة لربوتكول للمعاهدة الدولية 14،الذي يرد يف املرفق  3هلذا التقرير؛



استكشاف اقرتاح بشأن إعداد آلية خاصة بإسهامات األطراف املتعاقدة يف حساب تقاسم املنافع 15،الذي

يرد يف املرفق  4هلذا التقرير؛
18

 -وتوجه جمموعة العمل االنتباه إىل اخلانة التالية ،اليت حتتوي على التدابري املقرتحة ملزيد من العمل ،تقرتح

اجملموعة أن يتم االضطالع بها يف فرتة السنتني  .2017-2106وترى جمموعة العمل أنه على أساس هذه الوثائق وهذه
التدابري املقرتحة ،ميكن إعداد حزمة متماسكة من التدابري ليعتمدها اجلهاز الرئاسي خالل دورته السابعة .وبالتالي،
توصي جمموعة العمل اجلهاز الرئاسي بتمديد واليتها لفرتة السنتني القادمة.
19

 -وحتيط جمموعة العمل علماً يف هذا السياق بأنه حسبما تنص عليه اسرتاتيجية التمويل اليت اعتمدها اجلهاز

الرئاسي ،فإن املوارد اخلاضعة لسيطرتها املباشرة  -وهي حساب تقاسم املنافع  -تشمل كال من اإليرادات القائمة على
املستخدم وإسهامات األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة ،وتوصي مبعاجلة كل هذه املصادر معاً يف حزمة من التدابري،
تراعي أ ّن حساب تقاسم املنافع يشكل جزءًا من اسرتاتيجية متويل املعاهدة األوسع نطاقاً.
20

 -وتوصي جمموعة العمل بعملية إضافية من أجل معاجلة شواغل حالية تتعلق مبكونات هيكلية خاصة باملعاهدة

مثل :اسرتاتيجية التمويل ونظام املعلومات العاملي وتعزيز االستخدام املستدام وحقوق املزارعني والعالقة بتنفيذ بروتوكول
ناغويا .وسيدعم النهوض بهذه املكونات تعزيز النظام املتعدد األطراف .وسيستلزم هذا األمر اختاذ قرارات واسعة النطاق
من قِبل اجلهاز الرئاسي ،ميكن على أساسها تطوير آليات جديدة بصورة أكثر اكتماالً.

 12الوثيقة IT/OWG-EFMLS-4/15/3
 13الوثيقة IT/OWG-EFMLS-4/15/4
 14الوثيقة IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf. 4
 15الوثيقة IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf.5
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مهام مقرتحة ملزيد من العمل
أ-

كخطوة أوىل ،وضع العناصر اخلاصة بنموذج/نظام اشرتاك ملدفوعات قائمة على املستخدم ضمن النظام املتعدد

األطراف ،مما يشجع االستخدام الكثيف للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت حتتويها ،وعليه ضمان إيرادات
مستدامة وقابلة للتنبؤ حلساب تقاسم املنافع ،وذلك بتنقيح االتفاق املوحد لنقل املواد.
(] )1تصميم منوذج/نظام اشرتاك باعتباره آلية تقاسم املنافع عقب الوصول إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة يف النظام املتعدد األطراف[.
( ] )2استكشاف أيضًا آلية بديلة لتقاسم املنافع للحصول بصورة عرضية على مناذج فردية من النظام املتعدد
األطراف واستخدامها .وتصميم هذه اآللية البديلة بطريقة:
 ] -1سيؤدي إضفاء طابع جتاري كامل على منتجات منبثقة من مواد ورادة إىل تقاسم املنافع اإللزامي،
على النحو املنصوص عليه حاليًا يف املادة

7-6

من االتفاق املوحد لنقل املواد ،ورمبا بأسعار

خمتلفة [.أو
] -2اإلبقاء على تقاسم املنافع الطوعي نظراً إىل إتاحة خيار الدفع للمنتجات حبرية ملزيد من البحوث
والرتبية والتدريب ،على النحو املنصوص عليه حاليًا يف املادة  8-6من االتفاق املوحد لنقل املواد[.
( )3لكل آلية مقرتحة من آليات تقاسم املنافع ،تذليل العقبات أمام استخدام مادة وراثية حمددة من النظام
املتعدد األطراف ،مبا يف ذلك االفتقار إىل أحكام إنهاء االتفاق املوحد لنقل املواد.
ب-

ينبغي أن تتضمن هذه اخلطوة األوىل النظر يف معدالت الدفع ضمن نظام احلصول على املوارد وتقاسم املنافع يف

املعاهدة ،مع مراعاة دور األطراف املتعاقدة.
ج-

كخطوة ثانية إعداد مسودة ]تعديل يف املعاهدة[ ] /بروتوكول ملحق باملعاهدة[ تكمّل منوذج/نظام اشرتاك

وتوسع نطاق احملاصيل لتشمل ]نطاق املعاهدة حبد ذاتها ،أي كل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
]قائمة حمددة باحملاصيل[ ،وذلك متاشيا مع أحكام خاصة بتقاسم املنافع املعززة.
د-

استكشاف اقرتاح بشأن إعداد آلية خاصة بإسهامات األطراف املتعاقدة سيكفل إيرادات مستدامة وقابلة للتنبؤ

حلساب تقاسم املنافع والعناصر األخرى املتعلقة باسرتاتيجية التمويل ،مثل تعديل يف اسرتاتيجية التمويل.
هـ-

اقرتاح غاية إليرادات حساب تقاسم املنافع للفرتة  2023–2018تكون ذات مغزى وواقعية ،مع اإلقرار بأنّ

اآلراء املتعلقة بطريقة بلوغ الغاية ما زالت متباينة .وينبغي أن تستند الغاية إىل عوامل من قبيل :املبالغ احلالية الالزمة

لدورة املشروع ،مما يتيح منوًا تدرجييًا ،يف كل دورة؛ وحتليل لالحتياجات يراعي مصادر املعلومات مثل خطة العمل
العاملية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الصادرة عن املنظمة.
و-

استكشاف توحيد اسرتاتيجية االستثمار الطويلة األجل حلساب تقاسم املنافع.
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 -وحتيط جمموعة العمل علما أيضا بأنه مل ميكن بعد تقديم تقديرات منطقية بشأن اإليرادات املرجحة حلساب

تقاسم املنافع واليت ميكن أن تَنتُج عن خيارات الدفع املتنوعة ،ألن اإليرادات القائمة على املستخدم سيعتمد أوالً وقبل
أي شيء آخر على جاذبية النظام املتعدد األطراف املنقح وعلى االستعداد الفعلي للمستخدمني من أجل الوصول إىل مواد
من النظام املتعدد األطراف .وستدعم تقديرات منطقية اختاذ قرارات ذات معنى .وبناءً على ذلك ،توصي من أجل
اإلسهاب يف تطوير خيارات الدفع بالطلب إىل املستخدمني اإلعراب عن استعدادهم الستخدام هذه اخليارات ،وتوقع
اإليرادات املمكنة حلساب تقاسم املنافع يف هذا الصدد.
22

 -ويف سياق حشد دعم اجلهات املاحنة ألنشطة يُضطلع بها يف إطار حساب تقاسم املنافع ،توصي جمموعة العمل

اجلهازَ الرئاسي بإعادة النظر يف الرتتيبات احلالية للمشاريع املنفذة يف إطار حساب تقاسم املنافع ،وذلك بتعزيز النهج
الربناجمي ،سعيا إىل جعل مؤازرة الصندوق املذكور أكثر جاذبية بواسطة:
-1

إتاحة استشراف أكرب ملاحنني حمتملني ،يف ما يتعلق باألنشطة املخطط هلا والنتائج واآلثار املستهدف
حتقيقها يف مشاريع مقرتحة ،بهدف متكينهم من اختاذ قرارات مستنرية بشأن إسهاماتهم املمكنة؛

-2

حتسني االتساق املواضيعي بني فرادى املشاريع ودورات املشاريع؛

-3

رسم اسرتاتيجية استثمار طويلة األجل ،مع وضع أهداف ونتائج؛

-4

تعزيز التآزر بني حساب تقاسم املنافع واسرتاتيجية التمويل اليت يشكل هذا الصندوق املذكور جزءا منها؛

-5

النظر يف إمكانية إنشاء جملس للماحنني ،أو هيئة مشابهة أخرى ،ومدى استصوابه بغرض تنفيذ
املعاهدة.

23

 -وتوجه جمموعة العمل انتباه اجلهاز الرئاسي إىل أن اإليرادات املعروفة حاليا حلساب تقاسم املنافع

ال تتناسب أبدا للحفاظ على املستويات احلالية يف الدورة الرابعة املقبلة للمشروع .وبناءً على ذلك ،توصي بأن يدع َو
اجلهازُ الرئاسي األطراف املتعاقدة إىل املساهمة ماليا يف حساب تقاسم املنافع على أساس خمصص ومؤقت ،لألعوام
 ،2017-2015سعياً إىل احلفاظ على الزخم يف جمال إعادة تشكيل النظام املتعدد األطراف.
ثالثاً – االجتماع املقرتح جملموع العمل خالل الدورة السادسة للجهاز الرئاسي
- 24

اختذت الرتتيبات لتتمكن جمموعة العمل من االجتماع على ثالث أمسيات خالل دورة اجلهاز الرئاسي.

ويتطلب ذلك موافقة اجلهاز الرئاسي ،بهدف إعداد عملها لفرتة السنتني املقبلة ،ووضع اللمسات األخرية على مشروع
القرار  ،2015/1التدابري الرامية إىل تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع ،والقرار
 ،2015/2تنفيذ اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية ،لينظر فيها اجلهاز الرئاسي ويقرّها يف تقريره.
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مشروع التقرير املوحد بشأن
مداوالت جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية
بتعزيز

عمل النظام املتعدد األطراف ،خالل فرتة السنتني 2015-2014

قائمة باملرفقات
املرفق :1

مشروع االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح ()IT/OWG-EFMLS-4/15/3

املرفق :2

تعليقات على العناصر اهليكلية النشاء منوذج/نظام اشرتاك ()IT/OWG-EFMLS-4/15/4

املرفق  :3اهلدف والعناصر احملتملة لربوتوكول املعاهدة الدولية ()IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf. 4

املرفق  :4النظر يف اقرتاح وضع آلية ملساهمات األطراف املتعاقدة يف حساب تقاسم املنافع
()OWG-EFMLS-4/15/Inf.5

