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 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 االجتماع التاسع لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المخصصة
 المعنية بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف

 2019يونيو/حزيران  21-17روما، إيطاليا، 

 مقدم من الرئيسين المشاركين اقتراحتكييف نطاق تغطية النظام المتعدد األطراف: 
 

 موجز
يقدم الرئيسان املشاركان، يف هذه الوثيقة، حملة عامة عن حالة املفاوضات بشأن تكييف نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف 

للملحق األول موضوعية بشأن تعديل حمتمل  اقرتاحاتللحصول على املوارد وتقاسم املنافع. وتلخص هذه الوثيقة أربعة 
ملشاورات غري الرمسية. وتتم مراجعة تدابري الدعم اإلضافية لتسهيل تنفيذ إمكانية للمعاهدة الدولية، ُقدم إحداها خالل ا

تعزيز سري  ،IT/OWG-EFMLS-9/19/4تكييف نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف، مثل التطبيق املؤقت، يف الوثيقة 
الرئيسان املشاركان تنظيم املناقشات حول  ويقرتح عمل النظام املتعدد األطراف: مذكرة من إعداد الرئيسني املشاركني.

األربعة املعروضة  تاالقرتاحاتكييف نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف يف االجتماع التاسع جملموعة العمل على أساس 
 يف هذه الوثيقة.
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 مقدمة – 1
معايري وخيارات إلمكانية تكييف نطاق  ، من جمموعة العمل وضـــع2017/2طلب اجلهاز الرئاســـي، مبوجب القرار  -1

  .تغطية النظام املتعدد األطراف، مع مراعاة مجلة أمور، منها االقرتاحات املقدمة خالل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
 
وحتتوي هذه الوثيقة على اقرتاحات وخيارات يســــتذكرها الرئيســــان املشــــاركان أو يقدما�ا، على التوايل، للمضــــي  -2

رمسي  اقرتاحقدماً باملفاوضــــــــات بشــــــــأن تكييف نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف. وتســــــــتند االقرتاحات واخليارات إىل 
مقدم من اجملموعة اإلفريقية خالل الدورة الســـــابعة  واقرتاحاســـــي، قدمته حكومة ســـــويســـــرا إىل الدورة الســـــابعة للجهاز الرئ

 املقدم من ســــويســــرا، حتدد شــــروط توســــيع النطاق من حيث تقاســــم املنافع. االقرتاحللجهاز الرئاســــي إلضــــافة مجلة على 
احهما خالل املشــاورات ، نظر الرئيســان املشــاركان يف هذه الوثيقة يف خيارين إضــافيني مت اقرت االقرتاحنيواســتناداً إىل هذين 

املقدم  لالقرتاحاليت عقدت يف فرتة السنتني من أجل تعزيز عملية التحسني، ويتعلق كالمها مبزيد من املواصفات  الرمسيةغري 
 من سويسرا. 

 
ويود الرئيسان املشاركان مرة أخرى التقدم بالشكر للمفاوضني الرئيسيني وأصحاب املصلحة املهتمني الذين شاركوا  -3

 حتضرياً لالجتماع التاسع جملموعة العمل.بقدراهتم الشخصية بشكل ناشط وبناء يف املشاورات غري الرمسية اليت نُظمت 
 

 المالحظات األولية – 2
املشــــاركان اإلشــــارة إىل أنه، كعنصــــر من عناصــــر جمموعة التدابري الرامية إىل تعزيز النظام املتعدد ويســــّر الرئيســــان  -4

األطراف، ال يبدو أن هناك معارضــــة أســــاســــية بشــــأن تكييف نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف من قبل أي عضــــو من 
اف املتعاقدة الفردية حول التوســــــــــــــع. أعضــــــــــــــاء جمموعة العمل، على الرغم من وجود بعض التحفظات من جانب األطر 

الواقع، ناقشت جمموعة العمل، يف تقريرها املقدم إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي، أنه كلما زاد نطاق تغطية النظام  ويف
علقة ، كلما زادت إمكانية مســــــــــامهة املعاهدة يف حتقيق أهداف التنمية املســــــــــتدامة وااللتزامات األخرى املتاألطرافاملتعدد 

 1باألمن الغذائي والزراعة املستدامة والتنوع البيولوجي، إذا مت حتقيق التقاسم الفعال للمنافع.
 
لذلك، يرى الرئيسان املشاركان أن هناك توافق يف اآلراء، من حيث املبدأ، ليس فقط على إمكانية توسيع نطاق  -5

 التوسع.التغطية، بل أيضاً بشأن املزايا احملتملة املرتبطة هبذا 
 
ومع ذلك، يستذكر الرئيسان املشاركان أيضاً أوجه الرتابط املوجودة بني أي توسيع لنطاق التغطية والرتتيبات الفعالة  -6

 لتقاسم املنافع، والعكس بالعكس، وهو ما أبلغت عنه جمموعة العمل إىل اجلهاز الرئاسي واستذكرته يف اجتماعها الثامن.
 
وهناك حاجة إىل إجراء املزيد من البحث واملناقشــة بشــأن هذه الروابط املتداخلة، وقد ســعى الرئيســان املشــاركان  -7

  .IT/OWG-EFMLS-9/19/4إىل معاجلتها يف مذكرهتما الواردة يف الوثيقة 

                                                      
 .7، الفقرة تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف، IT/GB-7/17/7الوثيقة   1
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األطراف املتعاقدة وجمموعات ويف هذا السياق، يلحظ الرئيسان املشاركان األمهية الرئيسية اليت ينسبها العديد من  -8
أصـــــحاب املصـــــلحة إىل إمكانية توســـــيع نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف. وتشـــــري عدة عروض مقدمة إىل أن توســـــيع 

يف حزمة الصـــفقة، وأنه بدون اتفاق على التوســـيع، لن يكون هناك اتفاق يف اجملاالت  نطاق التغطية يعترب عنصـــراً أســـاســـياً 
 األخرى من احلزمة. 

 
وخالل الفرتتني املاليتني الســـــــــابقتني، عقدت جمموعة العمل مناقشـــــــــات مكثفة بشـــــــــأن الطرائق املمكنة لتكييف  -9

 2املتعدد األطراف، وكذلك بشأن النطاق احملتمل للتغطية املوسعة، على أساس خمتلف الوثائق والتقارير. النظامتغطية 
 

الدورة الســــــــــــابعة للجهاز الرئاســــــــــــي، على احلاجة إىل حتديد أكثر وشــــــــــــددت جمموعة العمل يف تقريرها املقدم إىل  -10
ويوّد الرئيسان املشاركان التأكيد على احلاجة إىل االلتزام  3الوسائل فعالية ووضوحاً وبساطة وسرعة إلنفاذ أي توسيع حمتمل.

 ية النظام املتعدد األطراف.هبذه املبادئ، فيما تنظر جمموعة العمل يف توصيتها إىل اجلهاز الرئاسي لتوسيع نطاق تغط
 

  العناصر األساسية للتفاوض على تكييف نطاق تغطية النظام المتعدد األطراف: – 3
 اقتراح مقدم من الرئيسين المشاركين

بعة للجهاز الرئاســي واإلســهامات اليت وردت أثناء املشــاورات اســتناداً إىل االقرتاحات املقدمة خالل الدورة الســا -11
يف وقت ســـــابق من فرتة الســـــنتني، مجع الرئيســـــان املشـــــاركان بني أربعة خيارات تعديل لكي تنظر فيها جمموعة  غري الرمسية

أ) "تعديل جلميع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"؛ (ب) "وتعديل جلميع املوارد العمل خالل اجتماعها الثامن: (
ط أو مواصــفات إضــافية؛ (ج) وتعديل ملنح اجلهاز الرئاســي القدرة على إضــافة الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"، مع شــرو 

. وقد مت وصــــــــــف هذه اخليارات بالتفصــــــــــيل يف املزيد من املوارد الوراثية النباتية؛ (د) وتوســــــــــيع جزئي/دوري للملحق األول
األطراف: مذكرة أعدها تعزيز ســــــــــــري عمل النظام املتعدد بعنوان  ،IT/OWG-EFMLS-8/18/4 من الوثيقة 5القســــــــــــم 

 ن.الرئيسان املشاركا
 

وُقدمت يف االجتماع الثامن، اقرتاحات خبصــــوص الشــــروط واملواصــــفات اإلضــــافية املمكنة، ملواصــــلة النظر فيها.  -12
وشــددت جمموعة العمل أيضــاً على احلاجة إىل اســتكشــاف تدابري دعم لتســهيل تنفيذ إمكانية توســيع نطاق تغطية النظام 

األطراف. وبناًء على طلب من أحد األقاليم، وافقت جمموعة العمل على أن تدرج بياناً إقليمياً يف تقريرها الثامن املتعدد 
حول إمكانية قصــــــر التغطية املوســــــعة على املوارد الوراثية النباتية املوجودة يف ظروف خارج املوقع الطبيعي، واليت يتم تقدمي 

 4املزيد من التفاصيل عنها أدناه.

                                                      
 ؛، توســــــــــيع نطاق أحكام املعاهدة املتصــــــــــلة باحلصــــــــــول على املوارد وتقاســــــــــم منافعهاEFMLS-IT/OWG-6/17/6نظر على ســــــــــبيل املثال، الوثيقة ا  2

حول إمكانية إدخال تغيريات على النظام املتعدد األطراف وآثارها؛  ويف جمال الســــــــياســــــــة العامةدراســــــــة قانونية  ،EFMLS-IT/OWG-2/14/4والوثيقة 
 : اخليارات القانونية؛يف املعاهدة باحلصـــــــــول على املوارد وتقاســـــــــم منافعها األحكام اخلاصـــــــــة، توســـــــــيع نطاق Inf.4-EFMLS-IT/OWG/3/15 والوثيقة
 خلرباء القانونيني: نتائج االجتماع الثاين.من ا، تقرير اجملموعة الدائمة Inf.3 Add.1-EFMLS-IT/OWG/6/17والوثيقة 

  .8، الفقرة األطرافتقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة واملعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد ، IT/GB-7/17/7الوثيقة   3
 3 املرفق، Report-EFMLS-IT/OWG/8/18الوثيقة   4

http://www.fao.org/3/a-br436arpdf
http://www.fao.org/3/a-be638a.pdf
http://www.fao.org/3/a-be690e.pdf
http://www.fao.org/3/a-br429e.pdf
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ويرى الرئيســـــــــان املشـــــــــاركان أن نقطة االنطالق للمناقشـــــــــات بشـــــــــأن نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف، هي  -13

املعاهدة الدولية، املقدم إىل الدورة الســـــابعة للجهاز الرئاســـــي من قبل حكومة ســـــويســـــرا، واملراجعة  لاالقرتاح الرمسي لتعدي
املقرتحة هلذا االقرتاح املقدمة من اجملموعة األفريقية. وباإلضـــــــافة إىل ذلك، ُقدمت اقرتاحات أخرى خالل املشـــــــاورات اليت 

 عقدت للتحضري لالجتماع التاسع جملموعة العمل.
 

 سعى الرئيسان املشاركان، يف الفقرات التالية، إىل تقدمي حملة موجزة عن املقرتحات واالقرتاحات املتاحة. وقد -14
 

 اقتراح التعديل المقدم من سويسرا: – ألف

، اقرتاحاً رمسياً لتعديل املعاهدة الدولية قدمته حكومة ســـويســـرا. ونص خالل دورته الســـابعة ،ناقش اجلهاز الرئاســـي -15
 االقرتاح على إضافة الفقرة اجلديدة التالية إىل امللحق األول، يف أسفل القائمة احلالية للمحاصيل الواردة يف امللحق األول:

 
"باإلضافة إىل احملاصيل الغذائية واألعالف املذكورة أعاله، وتعزيزاً ألهداف ونطاق املعاهدة الدولية، جيب أن يغطي 

 من املعاهدة الدولية." 3املوارد الوراثية النباتية األخرى لألغذية والزراعة وفقاً للمادة  مجيعالنظام املتعدد األطراف 
 

 النص اإلضافي الذي اقترح إقليم أفريقيا إضافته إلى اقتراح سويسرا: –باء 

التالية إىل اقرتح إقليم أفريقيا، خالل املناقشــــــات اليت دارت يف الدورة الســــــابعة للجهاز الرئاســــــي، إضــــــافة اجلملة  -16
  اقرتاح سويسرا، تضع شروطاً على توسيع نطاق التغطية تتعلق بتقاسم املنافع:

 
املدفوعات السنوية القائمة على املستخدمني إىل  أن تساوي"...، عندما تتخذ األطراف املتعاقدة تدابريًا لضمان 

يف السنة السابقة، وقد استحق هذا الدخل من إمجايل مبيعات البذور العاملية  املائةيف  0.3 تقاسم املنافع صندوق
 لصندوق تقاسم املنافع ملدة ثالث سنوات."

 
قصــــر التغطية الموســــعة متابعة البيان الصــــادر عن مجموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ل –جيم 

 :على الموارد الوراثية النباتية الموجودة في ظروف خارج الموقع الطبيعي
أدلت جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ببيان، خالل االجتماع الثامن جملموعة العمل، مت تســـــــــــــجيله  -17

 )، ومشل االقرتاح التايل:3، املرفق IT/OWG-EFMLS-8/18/Reportيف تقرير االجتماع (الوثيقة 
 

حالة موافقة اجلهاز الرئاسي على تعديل امللحق  "تود جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب اإلشارة إىل أنه يف
األول، ومبوجب أي طريقة يُتفق عليها هلذا التعديل، جيب أن يشري التعديل إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 بيعي."اخلاضعة ألحكام إدارة ومراقبة األطراف املتعاقدة، املوجودة يف امللك العام يف ظروف خارج املوقع الط
 

وجرت مناقشات أخرى حول هذا املفهوم يف املشاورات غري الرمسية، ويعتقد الرئيسان املشاركان أنه ميكن جلميع  -18
 األقاليم املوافقة على النظر يف هذه املواصفات يف نص التعديل.
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ويقرتح الرئيسان املشاركان أن تسعى جمموعة العمل إىل االتفاق على مفهوم هذا االقرتاح ونصه احملتمل. وكنقطة  -19

انطالق حمتملة للمناقشــات القائمة على النص، يقرتح الرئيســان املشــاركان إضــافة إحدى النصــوص البديلة التالية بعد نص 
والتعاريف املســتخدمة حالياً يف املعاهدة بدًال لهما لالســتناد إىل املفاهيم التعديل املقرتح من ســويســرا، مع التعبري عن تفضــي

 من تقدمي مصطلحات جديدة: 
 

 "...احملتفظ هبا يف اجملموعات خارج املوقع الطبيعي." 

 أو

 "...املوجودة يف ظروف خارج املوقع الطبيعي."

 أو

 "...احملتفظ هبا يف خارج بيئتها الطبيعية." 

 أو

 "...باستثناء تلك املوجودة يف داخل املوقع الطبيعي."
 

 المدخالت الواردة خالل االجتماعات غير الرسمية للقرار الذي سيعتمد تعديل الملحق األول: –دال 

، خالل املشاورات غري الرمسية، كيفية صياغة نطاق تكييف التغطية. وميكن أن حياول إما حتديد ناقش املشاركون -20
إدراجه بطريقة حمددة للغاية، أو بدًال من ذلك حماولة حتديد ما ينبغي اســـــــتبعاده. وناقشـــــــوا أيضـــــــاً طرق ضـــــــمان ما ينبغي 

 احتفاظ األطراف املتعاقدة مبستوى معني من املرونة يف تنفيذ التزاماهتا بتوفري املواد اليت يغطيها النظام املتعدد األطراف.
 

ســـــان املشـــــاركان املشـــــاركني إىل تقدمي مشـــــروع نص هلذه املواصـــــفات. ويقرتح ومتابعًة هلذه املناقشـــــات، دعا الرئي -21
 الرئيسان املشاركان عدم إدراج هذه املواصفات يف نص التعديل نفسه، بل يف قرار اجلهاز الرئاسي الذي سيعتمد التعديل.

 
ات إلدراجها يف القرار الذي من االقرتاح ًداويف آخر مشــــــاورة غري رمسية أجريت، قدم املشــــــاركون من الربازيل عد -22

 اسـيعتمد تعديل امللحق األول. وبناًء على هذه التفاعالت األولية، اقرتح الرئيسـان املشـاركان أن تكون العناصـر التالية جزءً 
 من القرار:
على تعديل امللحق األول من املعاهدة لتوســـــــيع نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف ليشـــــــمل التصـــــــديق عند  -1

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، جيوز لألطراف املتعاقدة، بصــــــــــــورة اســــــــــــتثنائية، إدراج عدد حمدود مجيع 
ا، واليت حتتفظ بالنســـــــــــــبة هلا حبق عدم إتاحة املواد من خالل النظام املتعدد األنواع احمللية من أراضـــــــــــــيه من

 ة.األطراف للمعاهد
بــالتزامن مع إيــداع وثيقــة التصـــــــــــــــديق، وجيــب أن تتيحهــا األمــانــة وجيــب إبالغ أمــانــة املعــاهــدة بــالقــائمــة  -2

 علنية. بصورة
 جيوز اختصار قائمة القيود يف أي وقت، بعد إرساهلا إىل األمانة، ولكن ال جيوز توسيعها. -3
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ال مينع ما ســــــــبق األطراف املتعاقدة األخرى من إتاحة أنواعها األصــــــــلية، بصــــــــرف النظر عن كو�ا متماثلة  -4
 بل األطراف األخرى.قريبة لتلك املدرجة على القائمة من قِ  أو

بل طرف ما إذا كما ال مينع ما ســــــــــــــبق األطراف األخرى من إتاحة أي من األنواع احملظورة املدرجة من قِ  -5
 ا�ا.كانت موجودة بالفعل يف بلد

باإلضافة إىل ذلك، جيوز لألطراف املتعاقدة أن تعلن، يف نفس الصك، عن نيتها النهائية يف إتاحة الوصول  -6
إىل املواد األصلية من األنواع املدرجة على القائمة يف وقت التصديق، بوصفها استثناءات يف النسخة املعدلة 

 جب النظام املتعدد األطراف. من امللحق األول، واليت، خبالف ذلك، لن تتم املشاركة هبا مبو 

 
 ال خيل هذا النص باالقرتاح الرمسي احملتمل من الربازيل بشأن هذه املسألة. -23

 
 االستنتاجات – 4

يقرتح الرئيســـــــان املشـــــــاركان تنظيم املناقشـــــــات بشـــــــأن تكييف نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف يف االجتماع  -24
املقرتحات أو االقرتاحات األربعة. ومن أجل تســــــــريع املناقشــــــــات واالســــــــتفادة  التاســــــــع جملموعة العمل على أســــــــاس هذه

 ملموسة. القصوى من الوقت املتاح، يقرتح الرئيسان املشاركان إجراء مناقشة على أساس مقرتحات خطية
 

ة ووضـــــــوحاً يود الرئيســـــــان املشـــــــاركان أن يؤكدا من جديد احلاجة إىل التمســـــــك مببدأ حتديد الطريقة األكثر فعالي -25
وبســاطة وســرعة إلنفاذ أي توســيع حمتمل، فيما تنظر جمموعة العمل يف توصــيتها إىل اجلهاز الرئاســي لتوســيع نطاق تغطية 

 النظام املتعدد األطراف.
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