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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

اهلدف والعناصر احملتملة لربوتوكول ملحق باملعاهدة الدولية
موجز
تنصّ املهمة (ج) من املهمات املقرتحة ملزيد من العمل الواردة يف تقرير جمموعة العمل عن اجتماعها الثالث ،الذي
أُحيل إىل اجلهاز الرئاسي مبوجب الوثيقة  ،IT/GB-6/15/6على إعداد مسودة تعديل يف املعاهدة أو بروتوكول ملحق
باملعاهدة بهدف استكمال نظام االشرتاك لتشجيع االستخدام الكثيف وبالتالي ضمان إيرادات لصندوق تقاسم املنافع
ولتوسيع نطاق احملاصيل املشمولة يف املعاهدة.
ويتضمن مشروع االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح الذي طلبته جمموعة العمل (الوثيقة  )IT/OWG-EFMLS-4/15/3يف
امللحق  3العديد من األحكام حول نظام االشرتاك .واستناداً إىل مداوالت جمموعة العمل ،حيدد مشروع االتفاق املوحد
لنقل املواد املنقح جوانب من النظام ال بدّ هلا لكي تُستكمل من االعتماد على صك قانوني دولي على النحو املبيّن يف
املهمة (ج) من املهمات املقرتحة ملزيد من العمل املتفق عليها من قبل جمموعة العمل .وتعدّد التعليقات على العناصر
اهليكلية إلنشاء منوذج /نظام اشرتاك (الوثيقة ) )IT/OWG-EFMLS-4/15/3يف امللحق  4بإجياز بعض العناصر
املمكنة.
وبناءً على طلب الرئيسني املشاركني اللذين أعربا عن رغبتهما يف تعظيم نتائج عمل جمموعة العمل ،ومن أجل توضيح
املكونات املمكنة لصك حمتمل مبوجب املهمة (ج) ،تتضمن هذه الوثيقة العناصر األساسية احملتملة وعناصر نصّيّة
توضيحية حول الصك القانوني الدولي احملتمل الستكمال نظام االشرتاك .وتأخذ العناصر املدرجة يف االعتبار البالغات
الواردة من جمموعة العمل وتشكل قائمة توضيحية حبتة ،غري متفق عليها وغري حصرية ،يقصد بها الرئيسان املشاركان
جمرّد توضيح العناصر األساسية اليت ميكن النظر فيها من قبل جمموعة العمل ملعاجلة املهمة (ج) من املهمات املقرتحة
ملزيد من العمل والستكمال نظام االشرتاك.
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
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أوالً -مقدمة
طرحت جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة لتعزيز أداء النظام املتعدد األطراف ("جمموعة العمل") يف
-1
تقريرها إىل اجلهاز الرئاسي قائمة من املهمات املقرتحة ملزيد من العمل 1،تشتمل على العناصر الرئيسية بشأن حزمة
التدابري الرامية إىل حتسني هذا اجلانب من املعاهدة .وهي ترغب ضمن املهمة األوىل ((أ) و(ب)) ،يف وضع العناصر
اخلاصة بنظام اشرتاك كامل ،مبا يف ذلك النظر يف معدالت الدفع اليت حصلت على الكثري من الدعم من األطراف
املتعاقدة وأصحاب املصلحة .وبناءً على ذلك ،مت إعداد مشروع عناصر نظام اشرتاك ناجع ،للنظر فيه من قبل جمموعة
العمل ،وإحالته إىل اجلهاز الرئاسي .ووثيقة مشروع االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح 2مدعومة بتحليل مستفيض حول
3
املسائل اليت ما زالت حباجة إىل اختاذ قرار بشأنها ومعاجلتها.
تنصّ املهمة (ج) على إعداد مسودة تعديل للمعاهدة أو بروتوكول ملحق بها ،وذلك على حد سواء الستكمال
-2
نظام االشرتاك والسماح بتوسيع نطاق احملاصيل املشمولة يف املعاهدة .وقد أوصت جمموعة العمل ،يف مجلة أمور،
اجلهاز الرئاسي مبعاجلة العالقة بتنفيذ بروتوكول ناغويا .كما شدد أعضاء جمموعة العمل وقطاع البذور على األهمية
اخلاصة لليقني القانوني يف جمال تربية النبات ،إذ لعلّه العامل الوحيد األكثر أهمية الذي ميكن أن يزيد من استخدام
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مبوجب املعاهدة ،واالتفاق املوحد لنقل املواد ونظام االشرتاك املقرتح ،وأن يوفر
بالتالي مصدرًا ميكن االستناد عليه من إيرادات صندوق تقاسم املنافع القائم على املستخدمني.
يتطلب أي تعديل على نصّ املعاهدة أكثر من إعادة النظر يف عدد قليل من املواد ،ويعين على سبيل املثال
-3
إعادة النظر يف التعاريف ،وإدماج نظام االشرتاك يف إطار ال يتوقعه بعد .وقد يتطلب تعديل املعاهدة لدمج نظام االشرتاك
فيها ،ألسباب قانونية ،تعديل أحكام متعددة ،وصياغة موادّ جديدة ،كما أنه قد يؤدي خالل املفاوضات إىل إعادة فتح
النقاش يف املعاهدة ككل .لذلك قد يؤدي إىل مراجعة أوسع للمعاهدة وإىل متديد عملية استكمال نظام االشرتاك على
النحو املتوخى يف تقرير جمموعة العمل .ويُعترب التفاوض بشأن وضع صك كربوتوكول يكون مستقالً عن املعاهدة احلالية
مكمّالً للمعاهدة اليت ال يطال نصّها أيّ تغيري .ولكن بغض النظر عن الشكل القانوني الذي قد خيتاره اجلهاز الرئاسي
يف نهاية املطاف للصك القانوني الدولي الستكمال نظام االشرتاك ،ال بدّ من إبراز بعض العناصر الرئيسية يف أي حال يف
أي صك من أجل استكمال نظام االشرتاك .وتركز هذه الوثيقة فقط على تلك العناصر.
تبحث بعض البالغات اليت تلقّتها جمموعة العمل خالل فرتة السنتني يف األهداف املمكنة وطرائق وضع
-4
بروتوكول ملحق باملعاهدة .4وقد أُخذت يف االعتبار عند إعداد هذه الوثيقة.
1
2
3
4

أحيل تقرير جمموعة العمل إىل اجلهاز الرئاسي يف الوثيقة .IT/GB-6/15/6
الوثيقة  ،IT/OWG-EFMLS-4/15/3مشروع االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح.
الوثيقة  ،IT/OWG-EFMLS-4/15/4تعليقات على العناصر اهليكلية إلنشاء منوذج /نظام اشرتاك.
املرفق  4بالوثيقة  ، ،IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf.3واملرفق  4بالوثيقة .IT/OWG-EFMLS-3/15/Inf.3 Add.1
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يف ما يتعلق بالعناصر الرئيسية ،فإن الصك اخلاص بنظام االشرتاك سيحتاج على األقل إىل )1( :حتديد حقوق
-5
املشرتكني يف احلصول عند الطلب على مجيع املواد املتاحة من خالل الصك والرتتيبات العملية حتقيقاً هلذه الغاية؛
( )2توفري السجل العام للمشرتكني؛ ( )3تنظيم العالقات بني املشرتكني ،وبني املشرتكني واألشخاص الطبيعيني
والقانونيني من غري املشرتكني؛ ( )4تصميم بعض املسائل مثل تسوية النزاعات وفقاً خلصائص نظام االشرتاك.
وإىل جانب العناصر الرئيسية الواجب توفريها يف اإلطار القانوني لنظام االشرتاك ،جيوز للربوتوكول حتديد
-6
إمكانية توسيع نطاق احملاصيل يف املعاهدة إىل قائمة حمددة من احملاصيل ،أو إذا تقرر ذلك ،إىل النطاق الكامل
للمعاهدة ،أي مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
يتضمن امللحق  3من مشروع االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح العديد من أحكام نظام االشرتاك اليت ميكن أن
-7
تكون جزءاً من العقد املربم مع املشرتك (وهذا ما سيكون عليه امللحق  3يف الواقع) .وحيدد التعليق عناصر نظام االشرتاك
اليت قد حتتاج إىل االعتماد على صك قانوني دولي ،مثل التعديل أو الربوتوكول .ومع ذلك ،وبهدف توفري اليقني
القانوني ،وتقليل تكاليف املعامالت املتعلقة برتبية النبات وزيادة تقاسم املنافع ،قد يكون من املمكن أيضاً ال بل من
املستحسن مجع العناصر الرئيسية كافة يف صك قانوني دولي واحد بطريقة متّسقة ،بدالً من صياغة العناصر األساسية يف
عقد (خاص) .وستكون العناصر اهليكلية والنصّيّة متشابهة .كما أنه سيتوفر قدر أكرب من اليقني القانوني إذا تناول
الصك الدولي ك ًال من نظام االشرتاك ،وتغطية احملاصيل يف املعاهدة ،وموقع األحكام املنقحة يف املعاهدة حول الوصول
إىل املنافع وتقامسها ضمن اإلطار القانوني الدولي الذي يرعى الوصول إىل املنافع وتقامسها بالنسبة إىل املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة .وبالتالي فإنه سيكون جزءاً من النظام الدولي بشأن احلصول على املوارد اجلينية وتقاسم
املنافع.
لقد مت إعداد هذه الوثيقة بناءً على طلب الرئيسني املشاركني لتوفري معلومات موسعة وبعض العناصر النصية
-8
التوضيحية عن املكونات اهليكلية املدرجة يف املرفق  4من الوثيقة  ،IT/OWG-EFMLS-4/15/4حتت عنوان تعليقات
على العناصر اهليكلية إلنشاء منوذج /نظام اشرتاك .وما أن يتمّ تفصيل إطار ونطاق تعديل حمتمل أو بروتوكول ،ميكن
إعداد نصّ حول سري العمل يف حال رغبت جمموعة العمل يف ذلك ،مع االستفادة حيثما كان ذلك ممكناً من النصوص
القائمة.

ثانياً -العناصر اليت ميكن أن يشملها الربوتوكول

5

يصف هذا القسم العناصر املمكنة وبعض مشاريع النصوص النموذجية على سبيل املثال للربوتوكول امللحق
-9
باملعاهدة .وجيوز البحث يف عناصر مماثلة يف حال التفاوض بشأن إدخال تعديل على املعاهدة .إال أن ذلك سيتطلب على
 5إن العناصر اليت تتمّ مناقشتها هنا هي تلك احملددة يف امللحق  4من الوثيقة  ،IT/OWG-EFMLS-4/15/4تعليقات على العناصر اهليكلية إلنشاء
منوذج /نظام اشرتاك.
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األرجح إعادة النظر يف عدد من املواد مع احلاجة احملتملة ملراجعة املعاهدة برمّتها .ومبا أن إعداد عناصر توضيحية
متهيدية هلذا التعديل ال ميكن إال أن يستند إىل مزيد من التوجيه من جمموعة العمل ،يركز هذا القسم على إحتمال
وضع بروتوكول ملحق باملعاهدة.

العنصر  :1الديباجة
 -10تقضي وظيفة ديباجة الربوتوكول ،متاماً مثل ديباجة املعاهدة نفسها ،باملساعدة يف تفسري نص االتفاق ،وذلك
بطرح القصد الفعلي لدى األطراف من إبرام االتفاق .ومن شأنها أيضاً أن حتدد موقع الربوتوكول كاتفاق تكميلي ،وفقاً
للمادة الرابعة عشرة من دستور املنظمة.
 -11من أجل إقامة رابط بني الربوتوكول واملعاهدة ،قد يكون من املالئم التذكري بأهداف املعاهدة ،والسيما اهلدف
الثالث منها الذي ينصّ على التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة للزراعة املستدامة واألمن الغذائي ،مبا ينسجم مع اتفاقية التنوع البيولوجي .وتبعاً لنطاق الربوتوكول ،على
النحو املتفق عليه يف نهاية املطاف ،جيوز اسرتجاع العديد من أحكام املعاهدة يف الديباجة.
 -12كذلك ميكن للديباجة أن حتدّد عالقة الربوتوكول احملتمل باملعاهدة ذاتها ،على سبيل املثال ،بصفته تكملة
ألهدافها ونطاقها ،فضالً عن إنشاء صك لضمان التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة.
مشروع منوذج
إن األطراف يف هذا الربوتوكول،
إذ تُعترب أطراف ًا متعاقدة يف املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،املشار إليها يف ما يلي

باسم "املعاهدة"،
إذ تذكّر بأهداف املعاهدة وعلى وجه اخلصوص بأن اهلدف الثالث من املعاهدة يتعلق بالتقاسم العادل واملنصف

للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للزراعة املستدامة واألمن الغذائي؛
إذ تشري إىل املادة  3من املعاهدة اليت تنص على أن املعاهدة تتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

[األسباب املوجبة لوضع هذا الربوتوكول امللحق باملعاهدة]

[وإذ تالحظ أن الربوتوكول جيب أن يكون اتفاقاً تكميلي ًا وفق ًا للمادة الرابعة عشرة من دستور منظمة األغذية

والزراعة لألمم املتحدة]
[وإذ تالحظ أنه ال جيوز اعتبار أن أي من أحكام هذا الربوتوكول هو مبثابة تنازل عن أو تغيري ألي حقوق أو

التزامات لألطراف يف الربوتوكول مبوجب املعاهدة]
قد اتفقت على ما يلي:

IT/OWG-EFMLS-4/15/4

4

العنصر  :2األهداف
 -13ليس من املؤكد قانوناً أن مثة حاجة إىل أهداف منفصلة عن أهداف املعاهدة يف مثل هذا الربوتوكول .من ناحية
أخرى ،سيكون من املمكن أيضاً مراجعة أهداف املعاهدة واستكماهلا بأهداف أكثر حتديداً من الربوتوكول نفسه .وغالب ًا
ما تسرتجع بروتوكوالت املعاهدات واالتفاقيات األخرى أهداف املعاهدة أو االتفاقية املعنية.6
العنصر  :3التعاريف واملصطلحات املستخدمة

7

 -14إن العالقة بني التعاريف الواردة يف الربوتوكول وتلك املوجودة يف املعاهدة نفسها واالتفاق املوحد لنقل املواد
بصيغته املعدلة تتطلب دراسة متأنية ،حيث أن عدداً من التعاريف الواردة يف املعاهدة قد حتتاج ملزيد من التوضيح أو
التعديل يف الربوتوكول ،فضالً عن احلاجة إىل جمموعة جديدة من التعاريف اخلاصة بالربوتوكول كتعريف "نظام
االشرتاك" وعناصره على سبيل املثال.
 -15يف هذا السياق ،جتدر اإلشارة إىل أن املعاهدة نفسها تتضمن عدداً قليالً من التعاريف وأن العديد من
املصطلحات غري حمددة بوضوح ،مثل "النظام املتعدد األطراف" .وجيوز اعتماد نهج مماثل يف حال صياغة الربوتوكول.
مشروع منوذج



ألغراض هذا الربوتوكول ،تُعتمد التعاريف الواردة يف املادة األوىل من املعاهدة.
باإلضافة إىل ذلك:
 :1يُقصد بـ"اجلهاز الرئاسي" اجلهاز الرئاسي للمعاهدة؛
 :2يُقصد بـ"املعاهدة" املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت اعتمدها املؤمتر
العام ملنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة يف  3نوفمرب /تشرين الثاني 2001؛
 :3يُقصد بـ"الطرف" ،ما مل يدل السياق على غري ذلك ،طرف يف هذا الربوتوكول.

العنصر  :4عالقة الربوتوكول باملعاهدة
 -16إذا قرر اجلهاز الرئاسي اختيار صك قانوني مستقل مثل بروتوكول ملحق باملعاهدة بدل تعديل املعاهدة،
سيكون من املهم توضيح العالقة بني الربوتوكول واملعاهدة ،وبالتالي طبيعة الربوتوكول نفسه .وتبعاً لقرار اجلهاز
الرئاسي ،سيتعني على الربوتوكول بعد ذلك حتديد العالقة بني أحكامه واألحكام ذات الصلة مبوجب املعاهدة.8
 6أنظر ،على سبيل املثال ،ديباجة بروتوكول ناغويا التابع التفاقية التنوع البيولوجي.
 7املرجع نفسه ،املرفق " ،1التعاريف".
 8لالطّـالع علــى الفروقــات بــني تعــديل املعاهــدة ووضــع بروتوكــول املعاهــدة ،أنظــر الوثيقــة  ،IT/OWG-EFMLS-3/15/Inf. 4اجلــزء الرابــع،
والوثيقة  ،IT/OWG-EFMLS-2/14/4اجلزء الثالث جيم.
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 -17تشكل العالقة مسألة قانونية معقدة ،األمر الذي يتطلب صياغة دقيقة مبشاركة خرباء قانونيني ،ورمبا تُعاجل
بالطريقة الفضلى عند االتفاق على األحكام الرئيسية للربوتوكول.

العنصر  :5النطاق والتغطية
 -18تنصّ املهمة (ج) من املهمات املقرتحة ملزيد من العمل على توسيع نطاق احملاصيل املشمولة يف املعاهدة،
لتشمل نطاق املعاهدة حبدّ ذاتها ،أي كل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،كما هو وارد يف املادة  3من
املعاهدة ،أو قائمة حمددة من احملاصيل .أما كيفية القيام بذلك واملواد املشمولة فهو أمر مل يتحقق بشأنه اتفاق جوهري
وسياسي حتى اآلن ،كما يتبيّن من النص املوضوع بني قوسني يف املهمة (ج).
 -19وعلى أية حال ،سيكون من املهم بشكل خاص جتنب املناطق الرمادية والتداخالت اليت قد تؤدي إىل نقص يف
الوضوح واليقني بشأن تلك املوارد اليت تنسحب عليها املعاهدة حبدّ ذاتها ،وتلك اليت سيشملها الربوتوكول احملتمل،
ال سيما إذا كان هناك اختالفات جوهرية يف حقوق مستخدمي هاتني اجملموعتني من املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة وواجباتهم.
 -20إذا ما تقرّر توسيع نطاق احملاصيل لتشمل نطاق املعاهدة بكامله ،أي مبعنى آخر كل املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة ،فإن الصياغة املمكنة لنطاق الربوتوكول قد يكون "املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة غري
املدرجة يف النظام املتعدد األطراف للوصول إىل املنافع وتقامسها املنصوص عليها يف املادة  11من املعاهدة" .ومثل هذا
التعريف القائم على االستبعاد يسمح بتجنب التداخل احملتمل بني جمموعيت املواد ،وحيدد العالقة بني نطاق
الربوتوكول ونطاق النظام املتعدد األطراف يف املعاهدة .وباعتبار أن هدف جمموعة العمل يقضي بأن يكون هناك نظام
متعدد األطراف معزز بدالً من أنظمة متعددة ،فإن الربوتوكول سيحتاج بالتالي إىل أن ينصّ على أي من أحكام املعاهدة
اليت ترعى النظام املتعدد األطراف الذي سيوسّع ليشمل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت سريعاها
الربوتوكول.
منوذج مشروع
يُطبَّق هذا الربوتوكول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت مل يتمّ تضمينها يف النظام املتعدد األطراف
للوصول إىل املنافع وتقامسها مبوجب املادة  11من املعاهدة.
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العنصر  :6االنسجام مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا
 -21إن املعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا هما يف حالة انسجام أحدهما مع اآلخر.
ومع ذلك ،فقد شدّد قطاع البذور على أنه لكي تكون أي ترتيبات يف النسخة املنقحة من االتفاق املوحد لنقل املواد،
والسيما يف نظام االشرتاك جذابة للمستخدمني من جهة ،ولتولّد إيرادات قائمة على املستخدمني لصاحل صندوق تقاسم
املنافع من جهة أخرى ،ال بدّ من توفري اليقني القانوني بشأن وضع املواد اليت مل يتم احلصول عليها مبوجب عقود
مربمة وفقاً التفاقية التنوع البيولوجي.
 -22يف الوقت احلاضر ،فإن مربي النباتات ملزمون بتقديم دالئل على أن املواد اليت استخدموها مت احلصول عليها
وفقاً التفاقية التنوع البيولوجي .ويف حني يعرتف بروتوكول ناغويا بدور املعاهدة والنظام املتعدد األطراف التابع له،
هناك مستوى أدنى من اليقني القانوني بشأن املواد األخرى اليت ال تطبّق عليها العقود اليت أنشئت مبوجب اتفاقية
التنوع البيولوجي ،وال سيما عندما يتم استخدامها يف الرتبية بالتزامن مع مواد يتمّ الوصول إليها مبوجب االتفاق املوحد
لنقل املواد.
 -23يُعترب ذلك بالغ األهمية ،مبا أن أحد أهداف نظام االشرتاك املقرتح يقضي بأن ال حيتاج املشرتكون لتتبع
استخدام املواد املستزرعة أو استخدام االتفاقات املوحدة لنقل املواد لتبادل املواد مع املشرتكني اآلخرين.
 -24تشري البالغات الواردة إىل جمموعة العمل إىل أن عكس عبء اإلثبات ،كأن تطبّق املعاهدة على املواد اخلاصة
مبشرتك ،إال إذا تبيّن خالف ذلك ،يربز كإحدى الوظائف الرئيسية للربوتوكول ،وجيب أن يوفر تناغماً عملياً يف تطبيق
مجيع الصكوك القانونية الدولية اليت ترعى تربية النباتات .ويف سياق تطوير نظام اشرتاك كامل ،يقرتح أن يتمّ اعتبار
الشهادة اليت تثبت صفة مربي النباتات كمشرتك ،أو إدراج مشرتك يف السجل الرمسي والعام للمشرتكني ،شهادة
امتثال معرتف بها دولي ًا مبوجب بروتوكول ناغويا.
-25

ستكون الصياغة القانونية الواضحة أساسية ما إن يت ّم توضيح املفاهيم األساسية.

العنصر  :7إنشاء نظام االشرتاك ،يف سياق نهج الوصول إىل املنافع وتقامسها التابع للمعاهدة
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 -26تشري البالغات الواردة اليت تصف الربوتوكول احملتمل إىل أنه على الربوتوكول أن يوفر اإلطار القانوني لنظام
اشرتاك كامل ،وقائم بذاته يشمل جمموعتَي املواد اليت ينطبق عليها النظام املتعدد األطراف يف الوقت الراهن ،واملواد
املشمولة يف نطاق احملاصيل املوسع ،مع جمموعة من اإلجراءات واحلقوق والواجبات منسّقة قدر املستطاع .ويتضمن
 9أنظر الوثيقة  ،IT/OWG-EFMLS-4/15/4تعليقات على العناصر اهليكلية إلنشاء منوذج /نظام اشرتاك ،واإلطار  ،3تنفيذ جوانب رئيسية يف
منوذج /نظام االشرتاك.
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امللحق  3من مشروع االتفاق املوحد لنقل املواد املنقح بالفعل عدداً من العناصر اخلاصة مبثل هذا النظام ،بعد إجراء
التغيريات الالزمة ،قد يُستفاد منه يف صياغة هذا العنصر من الربوتوكول .هلذا السبب ،قد يكون من املستحسن اعتماد
أي نسخة منقحة لالتفاق املوحد لنقل املواد والربوتوكول معاً ،حبيث تتمّ صياغتهما بطريقة متسقة متاماً واعتمادهما
كأجزاء متكاملة من نظام متماسك متاماً.
 -27إىل جانب النصوص اليت حتدد اجلهات املخولة االشرتاك وكيفية االشرتاك ،ميكن أن يتضمن هذا العنصر
احلقوق األساسية للمشرتكني يف احلصول على اجملموعة الكاملة من املوارد الوراثية اليت تنطبق عليها املعاهدة
والربوتوكول امللحق بها ،واحلقوق وااللتزامات املتصلة بتبادل املواد بني املشرتكني ومع غري املشرتكني.
 -28غري أنه يبدو من احلكمة أن يُعطى اجلهاز الرئاسي ،الذي قد يعمل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول،
صالحية أن يكون قادراً على حتديد الشروط واألحكام احملددة لنظام االشرتاك وإبقائها قيد املراجعة ،واآلليات اليت
سيتم تنفيذها مبوجبها ،كما هي احلال مع االتفاق املوحد لنقل املواد يف الوقت الراهن.
مشروع منوذج
وافقت األطراف على إنشاء نظام اشرتاك من شأنه أن يسهّل تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ويشكل آلية
لتقاسم املنافع النقدية.
حيق جلميع األشخاص الطبيعيني والقانونيني [ضمن اختصاص أي طرف من األطراف يف هذا الربوتوكول] يف االشرتاك
خطي ًا يف نظام االشرتاك.
جيب على [اجلهاز الرئاسي العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول] أن يقرر ما إذا كان على االشرتاك أن
يغطي [حمصو ًال أو حماصيل][ ،مجيع احملاصيل اليت يغطيها نظام االشرتاك] أو [ما إذا كان للمشرتك احملتمل
إمكانية االختيار بني اشرتاك يغطي [حمصو ًال أو حماصيل] واشرتاك يغطي [مجيع احملاصيل اليت يغطيها نظام
االشرتاك].
[بند حول تقاسم املنافع النقدية ("رسوم االشرتاك")].
[]...
جيب على [اجلهاز الرئاسي العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول] ،أن يوافق يف اجتماعه األول ،على
شروط وأحكام نظام االشرتاك.

IT/OWG-EFMLS-4/15/4
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العنصر  :8إنشاء سجلّ دولي للمشرتكني وتشغيله
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 -29يتعني على الربوتوكول أن ينشئ بشكل رمسي سج ًال دولي ًا للمشرتكني معرتف ًا به دولياً يشكل عنصرًا هيكلي ًا
رئيسي ًا من عناصر نظام االشرتاك ،وذلك إلنشاء احلقوق وااللتزامات القانونية للمشرتكني يف نظام االشرتاك ،كجزء من
اإلطار الدولي الشامل للوصول إىل منافع املوارد الوراثية وتقامسها ،ويف وجه األطراف الثالثة .فعلى سبيل املثال ،جيب
أن يستند نقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل مشرتك ،إىل املعلومات الواردة يف السجل الدولي .وكما ورد
يف الفقرة  25أعاله ،فإن وظيفة رئيسية أخرى للسجل تقضي بتوفري اليقني القانوني للمستخدمني يف ما يتعلق
بالتزاماتهم مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا .ويتم حتديد تأثري التسجيل جتاه الكافة
11
ضمن الربوتوكول  ،وبالتالي االعرتاف به يف سياق النظام الدولي بشأن احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها
مبوجب املادة  4من بروتوكول ناغويا .وستشكل عملية التسجيل أيضاً آلية لزيادة املساءلة املؤسسية كما هي احلال مع
السجالت الدولية التابعة لصكوك قانونية دولية أخرى.12
 -30حيتاج هذا العنصر من الربوتوكول إىل حتديد احلد األدنى من املعلومات اليت جيب أن يتضمنها السجل
واستمارة التسجيل التابعة له .وقد حيدد أيضاً الظروف احملتملة لرفض التسجيل وإبطاله .كما قد حيدد الظروف
املمكنة إللغاء االشرتاك من قبل املشرتك .كذلك جيب أن يذكر فرتة صالحية التسجيل وشروط جتديده من قبل املشرتك.
و ينبغي أن حيدد النصّ أيضاً ضرورة توفري الشفافية وإمكانية وصول اجلمهور إىل السجل ،مبا يف ذلك يف شكل
إلكرتوني ،حبيث يسهل البحث فيه والوصول إليه من قبل مجيع املشرتكني واجلمهور العام .كما أنه قد حيدّد
البيانات اخلاضعة للسرّيّة  ،كما هو احلال يف الوقت الراهن مع مستودع البيانات التابع للنظام املتعدد األطراف ،يف إطار
إجراءات الطرف الثالث املستفيد.
مشروع منوذج
يتمّ إنشاء سجل دولي مبوجب هذه الوثيقة كجزء من نظام االشرتاك مبوجب هذا الربوتوكول.
يكون مبثابة وسيلة للمستخدمني لالشرتاك يف نظام االشرتاك.
ويوفر وصول اجلمهور إىل املعلومات غري السرّية ذات الصلة بسري عمل نظام االشرتاك مبوجب هذا الربوتوكول.
وجيب أن يكون قاب ًال للبحث من قبل أي فرد من اجلمهور.

 10املرجع نفسه ،الفقرة  ،31واإلطار .3
 11القرار  ،1/10مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،الديباجة ،الفقرة .5
 12على سبيل املثال ،أنظر الفقرة  2من ديباجة بروتوكول بشأن انطالق امللوثات وسجالت النقل يف إطار اتفاقية احلصول على املعلومات ،ومشاركة
اجلمهور يف اختاذ القرارات وحتقيق العدالة يف املسائل البيئية (.)1998

9

IT/OWG-EFMLS-4/15/4

العنصر  :9ضمان التقاسم الفعال للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 -31يبقى قرار واحد جيب اختاذه يتعلق مبا إذا كان ينبغي أن يكون نظام االشرتاك اخليار الوحيد للمستخدمني،
أو ما إذا كان ينبغي أن يستمر توفري خيار الوصول الفردي إىل العيّنات إىل املستخدمني ،كما يرد يف املادة  7-6من
االتفاق املوحد لنقل املواد ،ويف هذه احلالة ،كيف ينبغي التوفيق بني العالقة بني اخليارين.
 -32عالوةً على ذلك ،واستناداً إىل التحليل االقتصادي الستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،يتّضح
أن اإليرادات القائمة على املستخدمني ستبقى مكوّناً واحداً فقط ،ال بل مكوّناً بسيطاً ،من جمموعة من الروافد اإللزامية
والطوعية إليرادات صندوق تقاسم املنافع .وبالتالي ،ميكن هلذا العنصر من الربوتوكول أن يضع اإليرادات القائمة على
املستخدمني ضمن هذه املشهد األوسع الذي يشمل ،على سبيل املثال ،إمكانية وضع آلية ملساهمات األطراف املتعاقدة،
لضمان إيرادات مستدامة وميكن التنبؤ بها (املهمة دال من املهمات املقرتحة ملزيد من العمل) .وتبحث
الوثيقة  ،IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf.5مقرتح لوضع آلية ممكنة ملساهمات األطراف املتعاقدة يف صندوق تقاسم
املنافع.
 -33إن املعاهدة تتضمن بالفعل آليات من قبيل وضع هدف للتمويل (املادة  ،)3-18وعمليات استعراض لفعالية
األحكام املتعلقة بالوصول إىل املنافع وتقامسها (املواد  4-11و(2-13د)( ،))2واستعراض دوري السرتاتيجية متويلها
(املادة (3-19ج)) ،وأحكام مماثلة قد تشكل جزءًا من هذا العنصر من الربوتوكول.
مشروع منوذج
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اتفقت األطراف على إنشاء آلية ملساهمات األطراف على النحو التالي:
 على اآللية أن تكفل إيرادات مستدامة وقابلة للتنبؤ لصندوق تقاسم املنافع؛
 على هذه اآللية أن تغطي النقص بني املوارد املالية الناشئة عن نظام االشرتاك وأهداف التمويل املقررة.

العنصر  :10األحكام املؤسسية
-34

ميكن هلذا العنصر االنطالق من نصوص اجلزء السابع من املعاهدة بعنوان :األحكام املؤسسية ،حسب مقتضى

احلال .وال جيوز اتّباع نصوص وأحكام هذه املواد حرفياً ،وعلى الصياغة أن ختدم يف املقام األول أهداف اجلهاز
الرئاسي من اعتماد بروتوكول ،مع العناصر املذكورة أعاله ،من بني مجلة أمور أخرى.

 13استناداً إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة  ،IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf.5البحث عن اقرتاح لوضع آلية ملساهمات األطراف املتعاقدة يف صندوق
تقاسم املنافع.
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 -35عالوةً على ذلك ،ميكن النظر يف عدد من املسائل اإلضافية أيضاً يف جزء من الربوتوكول ،مثل بند لتمكني
التطبيق املؤقت للربوتوكول ،بانتظار دخوله حيز التنفيذ ،كما حدث يف بعض املعاهدات األخرى .14وميكن ملسودة
الربوتوكول أن تستفيد من األحكام ذات الصلة يف مثل هذه املعاهدات .وهذا من شأنه أن يسرّع إىل حد كبري تنفيذ
القرارات واألهداف الواردة يف الربوتوكول ووترية توفر اإليرادات القائمة على املستخدمني.

ثالث ًا -خالصة
 -36إن اهلدف من هذه الوثيقة هو تزويد جمموعة العمل بلمحة أولية عن احملتويات احملتملة للربوتوكول الذي
يهدف يف املقام األول إىل إقامة نظام االشرتاك للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
. -37كذلك ميكن أن تكون العناصر املبيّنة يف هذه الوثيقة باعتبارها عناصر حمتملة من الربوتوكول الذي يشكل أداة
مستقلة عن املعاهدة موضوع تعديل املعاهدة نفسها .ومن شأن اقرتاح التعديل حتديد بنود املعاهدة اليت حتتاج إىل تعديل
والشروط اإلضافية اليت ينبغي أن تتضمنها املعاهدة.
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