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البند  8من جدول األعمال املؤقت
الدورة السادسة للجهاز الرئاسي
روما ،إيطاليا 9-5 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

عمليات االستعراض والتقييم يف إطار النظام املتعدد األطراف
وتلك املتعلقة بتنفيذ االتفاق املوحد لنقل املواد وبعمله*

موجز
تعطي هذه الوثيقة حملة عامة مقتضبة عن عمليات االستعراض والتقييم اليت نصت عليها املعاهدة يف ما يتعلق
-1
بالنظام املتعدد األطراف والتقارير عن التطورات ذات الصلة يف الفرتة الفاصقلة بقني القدورة واأل،قر س ال سقيما يف إطقار
جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها.

التوجيهات املطلوبة
إنّ اجلهاز الرئاسي مدعو إىل إدراج عمليات االستعراض والتقييم املشار إليها يف هذه الوثيقة ضمن مداوالته يف
-2
إطار البند  8من جدول األعمال عن تعزيز عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعهاس ويف حال
عدم التوصل إىل تواف يف اآلراءس إىل إرجائها إىل دورته املقبلة.

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
املشاركني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
* حتل هذه النسخة حمل مسودة سابقة مت حتميلها باخلطأ أثناء جتهيز الوثيقة.
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IT/GB-6/15/9

2

أوالً -مقدمة
تنص املعاهدة على أن جيري اجلهاز الرئاسقي عمليقات االسقتعراض والتقيقيم التاليقة يف مقا يتعلق بتنفيقذ
-1
النظام املتعدد األطراف وبعمل االتفاق املوحد لنقل املواد:


جيري اجلهاز الرئاسي تقييماً للتقدم احملرز من أجل إدراج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
يف النظام املتعدد األطراف من جانب األشخاص الطبيعيني واالعتبقارينيس ويققرر مقا إذا كقان يقتعني
االستمرار يف تيسري حصول األشخاص الطبيعيني واالعتباريني الذين مل يُدرِجوا هقذه املقوارد الوراثيقة
النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطرافس أم أنه من األنسب اختقاذ تقدابري أ،قر بهقذا
الصدد (املادة )4-11؛



يقوم اجلهاز الرئاسي بني احلني واآل،ر باستعراض مستويات القدفع يف االتفقاق املوحقد لنققل املقواد



وجيري اجلهاز الرئاسي تقييم ًا ملعرفة ما إذا كان شرط املدفوعات اإللزاميقة القوارد يف االتفقاق املوحقد
لنقل املواد يسري أيضا على احلاالت اليت تكون فيها املنتجات املسوّقة جتاريا متاحة لآل،قرين دون
فرض قيود إلجراء املزيد من البحوث والرتبية (املادة 2-13د(.))2

بغرض التوصل إىل اقتسام الفوائد بالعدل واإلنصاف (املادة 2-13د())2؛

-2

وقد أرجأ اجلهاز الرئاسي مراراً وتكراراً عمليات االستعراض والتقييم هذه.

وأجرت جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنيقة بتعزيقز عمقل النظقام املتعقدد األطقراف (جمموعقة
-3
1
العمل)س ،الل فرتة السنتني احلاليةس مناقشات مستفيضة حول هذا املوضوع إىل جانب القضايا الفنية املتصلة به.
وتعطي هذه الوثيقة حملة عامة مقتضبة عن عمليات االستعراض والتقييم وتوجز با،تصار املناقشات حول هقذا
-4
املوضوع يف الفرتة الفاصلة بني الدورة واأل،ر .

1

الوثيقة ( IT/GB6/15/6تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف).
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ثانياً -تقييم مدى التقدم يف إدراج املوارد اليت حبوزة األشخاص الطبيعيني
واالعتباريني والبت يف ما إذا كان سيتواصل تسهيـــــل حصول األشخاص الطبيعيني
واالعتباريني عليها ،املادة 4-11
-5

تنص املادة  4-11من املعاهدة على ما يلي:

"جيري اجلهاز الرئاسيس يف غضون عامني من سريان املعاهقدةس تقييمقاً ملقد التققدم يف إدراج املقوارد الوراثيقة
النباتية لألغذية والزراعة املشار إليها يف الفقرة  3-11يف النظام املتعدد األطراف .ويقرر اجلهاز الرئاسقيس بعقد
هذا التقييمس ما إذا كان سيتواصل تيسري حصول هؤالء األشخاص الطبيعيني واالعتباريني املشار إليهم يف الفققرة
 3-11والذين مل يدرجوا هذه املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطرافس أو يتخذ أية
تدابري أ،ر يراها مالئمة".
-6

وطبق ًا للمادة  3-11من املعاهدة:

"تواف األطراف املتعاقدة [ ]...على أن تتخذ التدابري املالئمة لتشجيع األشقخاص الطبيعقيني واملعنقوينيس يف
إطار واليتهاس الذين حيتفظون باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللح األول بقإدراج هقذه
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطراف".
ومنذ د،ول املعاهدة حيز التنفيذس حثّ اجلهاز الرئاسي مراراً وتكراراً األشخاص الطبيعيني واالعتباريني لكقي
-7
يدرجوا مواردهم الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الواردة ضمن امللح األول يف النظقام املتعقدد األطقراف .وحّقت أيضق ًا
2
األطراف املتعاقدة على اختاذ التدابري املناسبة طبق ًا للمادة  3-11من املعاهدة.
وأصدرت اللجنة االستشارية الفن ية املخصصقة املعنيقة باالتفقاق املوحقد لنققل املقواد والنظقام املتعقدد األطقراف
-8
(اللجنة) رأيها يف التدابري القانونية واإلدارية الرامية إىل تشجيع األشقخاص الطبيعقيني واالعتبقاريني علقى وضقع املقواد
طوعاً يف النظام املتعدد األطراف .وجاء يف رأي اللجنة أنّه" :يرتك لتقدير األطراف املتعاقدة البت يف ما يتخذه من تدابري

يف إطار املادة  3-11من املعاهدة الدولية .وجيوز أن تشمل تلك التدابريس ولكن لقي بصقورة حصقريةس حقوافز ماليقة أو
ضريبية حلائزي املواد (م ل أهلية االستفادة من ،طط التمويل العام) .وجيوز أن تشمل أيضا تقدابري للسياسقات وتقدابري
قانونية وإدارية لوضع إجراءات حملية لعمليات اإلدراجس أو جهودا لزيادة الوعي (،اصة على مستو املزارعني)"3.

-9
2
3

وقد أرجأ اجلهاز الرئاسي مراراً وتكراراً عملية التقييم والقرار الواردين يف املادة  4-11من املعاهدة.

القرار 2006/2س الفقرة 7؛ القرار 2009/4س الفقرة 10؛ القرار 2011/4س الفقرة 5؛ القرار 2013/1س الفقرتان  14و.16
املرف  4بالتقرير .IT/AC-SMTA-MLS 1/10/Report
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 -10وترد مجيع املعلومات عن املواد اليت من املعلوم حالياً أنها متاحة من األشخاص الطبيعيني واالعتباريني يف
الوثيقة  IT/GB-6/15/8بعنوان تقرير عن تنفيذ النظام املتعدد األطراف.

ثالثاً -استعراض مستويات املدفوعات ،املادة 2-13د()2
-11

تنص املادة 2-13د ( )2من املعاهدةس من بني مجلة أمورس على ما يلي:

"وللجهاز الرياسي أن يقرر حتديد مستويات خمتلفة للمدفوعات وفققا للفئقات املختلفقة للجهقات املتلقيقة
اليت تسوق جتار يا هذه املنتجات .وله أن يبت أيضا يف ضرورة إعفاء صقغار املقزارعني يف البلقدان الناميقة
ويف البلدان اليت متر اقتصادياتها مبرحلة حتول من هذه املدفوعات .وجيقوز للجهقاز الرياسقي أن يراجقع
من آن آل،ر مستويات هذه املدفوعات بغرض التوصل إىل اقتسام هذه املنافع بالعدل واإلنصاف".
 -12وكان اجلهاز الرئاسي قد قرر يف مرحلة أوىل استعراض مستويات املدفوعات بصورة منتظمة اعتبقاراً مقن دورتقه
ال ال ةس غري أنه أرجأ عملية االستعراض هذه مراراً وتكراراً يف ما بعد.
 -13وقامت جمموعة العمل مبناقشة ،يارات خمتلفة مقن أجقل اسقتعراض مسقتويات املقدفوعات القواردة حاليق ًا يف
االتفاق املوحد لنقل املقوادس وتلقك املتاحقة أيضق ًا لتحديقد فروققات إضقافية ىكنقة علقى غقرار فئقات املقتلقني أو أنقواع
احملاصيل .ويرد يف ما يلي ملخص عن هذه النقاشات ويُفقاد عنهقا بالتفصقيل يف الوثيققة  IT/GB6/15/6بعنقوان تقريقر
جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف.

رابعاً -معرفة ما إذا كان يتعيّن توسيع نطاق شرط املدفوعات اإللزامية،
املادة 2-13د()2
-14

تنص أيضاً املادة 2-13د ( )2من املعاهدة على أنه جيوز للجهاز الرئاسي:

"أن يقدر أيضاًس يف غضون فرتة مخ سنوات من سريان هذه املعاهدةس ما إذا كقان شقرط املقدفوعات اإللزاميقة
الوارد يف االتفاق املوحد لنقل املواد يسري أيضا على احلاالت اليت تكون فيها املنتجات املسوقة جتاريا متاحقة
دون فرض قيود على اآل،رين إلجراء املزيد من البحوث والرتبية".
 -15ومل جيرِ اجلهاز الرئاسي أي تقييم من هذا القبيل حتى اليومس غري أنه أرجأه مقراراً وتكقراراًس بقدءاً مقن فقرتة
اخلم سنوات من سريان هذه املعاهدة.
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 -16وكانت إحد "املقاربات املبتكرة" املقرتحة على اللجنة االستشارية املخصصة يف فرتة السنتني األ،قرية تتعلق
بهذا التقييم وقضت بإعادة النظر يف املادتني  7-6و 8-6من االتفاق املوحد لنقل املوادس ،اصة جلعل املدفوعات الطوعية
إلزامية مع حتديد مستويات خمتلفة من املدفوعات حبسب القيود املختلفة املفروضقة علقى عمليقات التكقاثر أو البحقوث
والرتبية.
 -17وواصلت جمموعة العملس ،الل فرتة السنتني الراهنةس مناقشة إمكانية جعل املدفوعات الطوعية إلزامية ويقرد
أيضاً يف ما يلي ملخص عن هذه املناقشات ويُفاد عنها بالتفصيل يف الوثيقة  IT/GB6/15/6بعنوان تقرير جمموعة العمقل
املفتوحة العضوية املعنية بتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف.

خامساً -مناقشات جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز
عمل النظام املتعدد األطراف
 -18عقدت جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على
املوارد وتقاسم منافعها (جمموعة العمل) ثالثة اجتماعات هلا يف فرتة السنتني احلاليةس مستفيدة من عمل اللجنة اليت
سبقتها أي اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل وأوكلت إليها مهمة اختاذ تدابري من أجل
(أ) زيادة املدفوعات املرتكزة إىل املستخدمني واملساهمات يف حساب تقاسم املنافع بصورة مستدامة وميكن توقعها يف
4
األجل الطويل؛ و(ب) تعزيز عمل النظام املتعدد األطراف من ،الل اختاذ تدابري إضافية.
 -19واستناداً إىل عدد من وثائ املعلومات األساسيةس مبا فيها الدراسات الفنية الشاملة اليت طلب اجلهاز الرئاسي
إجراءهاس عقدت جمموعة العملس من بني مجلة أمور أ،ر س مناقشات أولية مستفيضة حول مجيع عمليات
االستعراض والتقييم املذكورة أعالهس فضالً عن املسائل الفنية الكامنة وراءها.
 -20واستعرضت جمموعة العملس من بني مجلة أمور أ،ر س املشاكل اهليكلية اليت أدت إىل النقص احلالي يف
العائدات املرتكزة إىل املستخدمني يف حساب تقاسم املنافعس ومن ضمنها مشكلة املدفوعات الطوعية وا،تالل التوازن يف
معدالت الدفع بني خمتلف اخليارات املتاحة للدفع يف االتفاق املوحد لنقل املواد 5.واتفقت على ضرورة أن يؤدي النظام
املتعدد األطراف املعزز إىل إعطاء مزيد من احلوافز للمستخدمنيس ،اصة يف قطاع البذورس من أجل استخدام النظام
6
املتعدد األطراف.

4
5
6

القرار 2013/2س الفقرة .23
الوثيقة  IT/OWG-EFMLS-1/14/Reportس الفقرة .7
الوثيقة IT/OWG-EFMLS-2/14/Reportس الفقرة .4
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 -21واتفقت جمموعة العمل كذلك على أ ّن املشاكل اهليكلية للنظام املتعدد األطراف ال ميكن ختطيها فقط من ،الل
مراجعة االتفاق املوحد لنقل املوادس ال بل أقرّت بأنّ بعض التغيريات الفورية ىكنة إلحراز تقدم سريع على هذا
الصعيد .غري أنّ جمموعة العمل مل تتمكن بعد من التوصل إىل اتفاق بشأن اإلبقاء على التقاسم الطوعي للمنافع باعتباره
،يار الدفع املتاح بالنسبة إىل املنتجات املتوافرة من دون قيود ملزيد من البحث والرتبية .ولي هناك كذلك أي تواف يف
اآلراء بعد حول كيفية حتقي التوازن بني معدالت الدفع وحتديد مزيد من الفوارق م الً باالستناد إىل أنواع املستخدمني
7
أو احملاصيل.

 -22ويرد تقرير شامل عن عمل جمموعة العمل ،الل فرتة السنتني الراهنة يف الوثيقة  IT/GB6/15/6بعنوان تقرير
جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف.

سادساً -التوجيهات املطلوبة
 -23إنّ اجلهاز الرئاسي مدعو إىل مراعاة عمليات االستعراض والتقييم املشار إليها يف هذه الوثيقة يف مداوالته يف
إطار البند  8من جدول األعمال عن تعزيز عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها .ويف حال
مل يتخذ اجلهاز الرئاسي قرارات بشأن عمليات االستعراض والتقييم املنصوص عليها يف املادتني  4-11و2-13د( )2من
املعاهدة يف سياق عملية التعزيزس فإنّ اجلهاز الرئاسي مدعو إىل استعراض مشروع القرار (املرف ) وإىل اعتمادهس وهو قرار
يقضي جمدداً بإرجاء عمليات االستعراض والتقييم املنصوص عليها يف املادتني  4-11و2-13د( )2من املعاهدة إىل دورته
املقبلة.

7

الوثيقة .IT/OWG-EFMLS-3/15/Report
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املرفق
مشروع القرار **2015/

عمليات االستعراض والتقييم يف إطار النظام املتعدد األطراف
وتلك املتعلقة بتنفيذ االتفاق املوحد لنقل املواد وبعمله
إن اجلهاز الرئاسي،
-1

يقرر أن يرجئ جمدداً عمليات االستعراض والتقييم املنصوص عليها يف املادتني املادتني  4-11و2--13د( )2من
املعاهدة إىل دورته السابعة.

