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البند  8من جدول األعمال املؤقت

الدورة السادسة للجهاز الرئاسي
روما ،إيطاليا 9 – 5 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

تقرير عن عمليات الطرف الثالث املستفيد
موجز
وفقاً للمادة  9من اإلجراءات اخلاصّة بالطرف الثالث املستفيد ،وبناء على طلب اجلهاز الرئاسي يف دورته
اخلامسة ،تتضمن هذه الوثيقة تقريراً عن عمليات الطرف الثالث املستفيد لفرتة السنتني  .2015-2014وتتضمن الوثيقة
معلومات مستكملة عن حالة ذات أهمية بالنسبة للطرف الثالث املستفيد ،قدم األمني تقريراً عنها خالل الدورة اخلامسة
للجهاز الرئاسي.
واستجابة للطلب الذي تقدم به اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة ،تقدم الوثيقة معلومات وحتليل عن
ممارسة مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ،وغريها من املؤسسات املوقعة على املادة  ،15فيما يتعلق
باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير.
كما تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن حالة االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد والتنفيذ الفين
إلجراءات الطرف الثالث املستفيد من خالل العمليات اليومية ملخزن بيانات النظام امليسّر لالتفاق املوحد لنقل املواد ،مبا
يف ذلك يف سياق العمليات اجلارية للبنية األساسية ملعلومات النظام املتعدد األطراف.

التوجيه املطلوب
إن اجلهاز الرئاسي مدعو لتقديم أي توجيهات أخرى يراها مالئمة:
(أ) للعمل الفعال للطرف الثالث املستفيد؛
(ب) فيما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية قيد التطوير وتطبيق اجلزء الرابع من املعاهدة الدولية.
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.
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أوالً -مقدمة
اعتمد اجلهـاز الرئاسـي يف دورته الثالثة ،مبوجـب القـرار  ،2009/5اإلجراءات اخلاصّـة بتشغيـل الطرف
-1
الثالث املستفيد (إجراءات الطرف الثالث املستفيد).1
وطلب اجلهاز الرئاسي ،مبوجب القرار  2009/5والقرار  ،2011/5من األمني رفع تقرير ،يف كل دورة من
-2
دورات اجلهاز الرئاسي ،وفق ًا ملا تنصّ عليه املادة  9من اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد.
وفيما يتعلق حبالة حمتملة للطرف الثالث املستفيد ،طلب اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة من األمني أن
-3
يستكشف ،بالتشاور مع مكتب الدورة السادسة ،ممارسة املراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستشارية
للبحوث الزراعية الدولية (مراكز اجلماعة االستشارية فيما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير،
2
وتطبيق املادة ( 1-15أ) من املعاهدة ،وأن يقدم تقريره إىل هذه الدورة.
-4

وتستجيب هذه الوثيقة لطلبات اجلهاز الرئاسي الواردة أعاله.

ثانياً -حالة للطرف الثالث املستفيد
قدم الطرف الثالث املستفيد ،خالل الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي ،تقريرا عن حالة حمتملة تشمل مركزين
-5
للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية .وتركزت احلالة على نقل املادة الوراثية إىل أطراف ثالثة يف انتهاك
لشروط املعاهدة.
بدأت منظمة األغذية والزراعة خالل فرتة السنتني احلالية ،باعتبارها الطرف الثالث املستفيد ،بعملية بديلة
-6
لتسوية املنازعات تنص عليها إجراءات الطرف الثالث املستفيد .وسعى الطرف الثالث املستفيد للحصول على معلومات
إضافية من املركزين ،الذين أوضحا أفعاهلما فيما يتعلق بنقل املادة الوراثية موضوع النزاع .وبناء على مشاورات غري
رمسية الحقة ،مت البدء بعدد من اإلجراءات التوضيحية والتصحيحية من أجل تطبيق األحكام القانونية اليت تنظم نقل
املادة الوراثية .وتتعلق هذه اإلجراءات بـ( :أ) اتفاقات موحدة لنقل املواد بعقود عامة مشروطة مت إبرامها بني املركزين؛
(ب) اتفاقات موحدة جديدة لنقل املواد تغطي بأثر رجعي مجيع التحويالت إىل اجلهات املتلقّية؛ (ج) أي معلومات
متاحة عن احتمال اإلفراج عن األصناف اليت مت تطويرها استنادا إىل املادة الوراثية املنقولة من أجل التداول التجاري.
-7
1
2

ومن املتوقع أن يتلقى الطرف الثالث املستفيد معلومات مفصلة نهائية تتعلق مبا ورد أعاله.

ملحق القرار .2009/5
الفقرة  43من التقرير .IT/GB-5/13/
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أشار اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة إىل أنه وفقاً للمادة  2-4من اإلجراءات ،جيوز للطرف الثالث
-8
املستفيد أن يتلقى معلومات عن حاالت عدم االمتثال احملتمل لواجبات مقدم املادة ومتلقي املادة مبوجب اتفاق موحد
لنقل املواد من األطراف إىل االتفاق املوجد لنقل املواد أو أي أشخاص طبيعيني أو معنويني آخرين .ووفقا لذلك ،شدد
على أهمية أحكام املادة  2-4من أجل التشغيل الفعال إلجراءات الطرف الثالث املستفيد .3ومل يتلقى الطرف الثالث
املستفيد خالل فرتة السنتني احلالية أية معلومات عن حاالت عدم امتثال حمتملة التفاق موحد لنقل املواد ،من أي
مصدر.

ثالثاً -املمارسات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير
معلومات أساسية
يف سياق حالة حمتملة للطرف الثالث املستفيد ،طلب اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة إىل األمني أن
-9
يستكشف ،بالتشاور مع مكتب هذه الدورة ،ممارسة مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية فيما يتعلق
باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير ،وتطبيق املادة (1-15أ) من املعاهدة ،اليت تتطلب أن تتاح
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق  1من املعاهدة ،واملودعة لدى املراكز ،وفقا لألحكام الواردة
4
يف اجلزء الرابع من املعاهدة.
 -10وضعت األمانة استبياناً لينظر فيه املكتب ،وبعد أن مت استعراضه ،مت حتويله إىل مراكز اجلماعة االستشارية
للبحوث الزراعية الدولية اإلحدى عشرة ،وأيضا إىل ست مؤسسات دولية أخرى وقعت على اتفاقات املادة  .15وعمم
األمني االستبيان يف  27أبريل/نيسان من عام  ،2015وأرسل نسخة إىل مكتب جتمع اجلماعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية ،وطلب إرسال الردود حبلول  15مايو/أيار .وحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة ،تلقى األمني تسعة ردود
من مثانية مراكز للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومؤسسة دولية واحدة .وتوضح هذه الوثيقة يف الفقرات
التالية من هذا القسم ،النهج املتّبع يف االستبيان ،وتقدم حملة عامة عن املمارسات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة قيد التطوير ،على النحو املبني يف الردود على االستبيان.
األحكام القانونية
 -11يتم تنظيم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير يف املعاهدة واالتفاق املوحد لنقل املواد .وقد مت
استنساخ األحكام القانونية يف االستبيان ،مبا أنها تشكل الربامرتات األساسية الستكشاف املمارسات القائمة .وقد اّتبع
 3الفقرة  4من القرار .2013/11
4
الفقرة  43من تقرير الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي .التقرير متاح على العنوان التاليhttp://www.planttreaty.org/content/report-fifth- :
.session-governing-body
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األمني النصوص القانونية املرجعية على الرغم من أنها تتضمن بعض التعقيدات ،وبتطبيق نهج حذر بالنسبة للتوجيه
5
الذي سيوفره اجلهاز الرئاسي واألطراف املتعاقدة بشكل حصري ،جتنب تقديم أي توجيه.
-12

يتم تعريف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير يف االتفاق املوحد لنقل املواد على النحو

التالي" :مواد مشتقة من املواد ،وتكون بالتالي مميزة عنها وليست جاهزة بعد للتسويق التجاري ويعتزم القائم على
تطويرها تنميتها بقدر أكرب أو نقلها إىل شخص أو كيان آخر ملزيد من التنمية".

 -13وحتدد املواد على أنها املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الواردة يف امللحق  1لالتفاق املوحد لنقل املواد
(وبالتالي ،اليت يتم نقلها من قبل املقدم إىل املتلقي باتفاق موحد لنقل املواد) .ويعرف التسويق التجاري على أنه بيع
منتج العتبارات مالية يف السوق املفتوحة .وال يشمل التسويق التجاري أي شكل من أشكال نقل املوارد الوراثية

النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير .ويعرّف املنتج على أنه املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت "تشمل
املواد أو أي من أجزائها أو مكوناتها الوراثية اجلاهزة للتسويق التجاري".
-14

وينص االتفاق املوحد لنقل املواد يف املادة ( 5حقوق مقدم املادة وواجباته) على أن عملية احلصول على املوارد

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير ،مبا يف ذلك املواد اليت يقوم املزارعون بتطويرها ،ختضع لتقدير
القيّمني على تطويرها خالل فرتة تطويرها (املادة ( 5ج)) .وترد أحكام مماثلة يف املادة ( 3-12هـ) من املعاهدة.
 -15وينص االتفاق املوحد لنقل املواد يف املادة ( 5-6حقوق املتلقي وواجباته) على أنه يف حال قيام املتلقي بنقل
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير إىل شخص أو كيان آخر ،على املتلقي( :أ) إجناز ذلك وفقا
لشروط وأحكام االتفاق املوحد لنقل املواد؛ (ب) تعريف املواد املتلقاة من النظام املتعدد األطراف يف امللحق  1من االتفاق
املوحد لنقل املواد ،واإلفادة حتديداً بأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير اليت يتم نقلها مستمدة
من املواد؛ (ج) تبليغ اجلهاز الرئاسي ،وفقا للمادة (5هـ)؛ (د) أال ترتتّب عليه أية واجبات أخرى فيما يتعلق
بإجراءات أي متل ٍق تالٍ.
5-6

 -16وينص االتفاق املوحد لنقل املواد يف املادة  ،6-6أنه يتمّ إبرام اتفاق جديد لنقل املواد مبقتضى املادة
بدون اإلخالل حبق األطراف يف إرفاق شروط إضافية تتعلق مبزيد من تطوير املنتج ،مبا يف ذلك ،حسب املقتضى ،دفع
تعويض مالي.

5

يتم إعادة استخدام اخلط العريض يف فقرات هذا القسم الفرعي ،كما يرد يف االتفاق املوحد لنقل املواد.
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أسئلة متعلقة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير
-17

تضمن االستبيان ستة أسئلة متحورت حول ما يلي:
املعيار املطبق لتحديد ما إذا كانت املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير خمتلفة عن
(أ)
املادة الوراثية األصلية؛
(ب) التعريف الذي يعتمده املركز للمواد اليت طورها من مواد تلقاها من مقدم بواسطة اتفاق موحد لنقل
املواد ،باعتباره املتلقي مبوجب املادة  5-6من االتفاق املوحد لنقل املواد ،واليت يود املركز أن يوفرها لآلخرين
يف ممارسة سلطته التقديرية كمطور هلا؛ الشروط اليت ينقل املركز مبوجبها مثل تلك املواد الوراثية؛
(ج) ملزيد من التحديد للسؤال أعاله ،التعريف الذي يستخدمه املركز لعبارة "مت احلصول عليها من النظام
املتعدد األطراف" عند نقل املواد مبوجب املادة  5-6من االتفاق املوحد لنقل املواد ،بغية االمتثال لاللتزام
بتحديد املصدر الذي تستمد منه املواد املنقولة؛
استنادا إىل تعريف "مت احلصول عليها من النظام املتعدد األطراف" ،الشروط اليت يوزع املركز
(د)
مبوجبها املواد قيد التطوير ،مثل سالالت الرتبية اليت ليس لديها أي أصل "مت احلصول عليها من النظام
املتعدد األطراف"؛
(هـ) املمارسة بشأن املواد ،اليت احتفظ بها املركز على سبيل "األمانة" وفقا التفاق عام  1994مع هيئة
منظمة األغذية والزراعة وكمقدم منذ عام  ،2006استناداً إىل اتفاق املادة  15مع اجلهاز الرئاسي (وال سيما
للتحقق ما إذا كانت هذه املواد تدار بشكل خمتلف عن املواد اليت مت احلصول عليها مبوجب االتفاق املوحد
لنقل املواد من قبل املركز بوصفه املتلقي واليت مت تطويرها فيما بعد)؛
املمارسة ،إذا ما وجدت ،املتعلقة بنقل املواد قيد التطوير ألغراض ال تنطبق عليها صفة البحوث
(و)
والرتبية والتدريب لألغذية والزراعة (مثل االختبارات باالستعانة مبصادر خارجية/التقييم/مجع البيانات؛
االستخدام التجاري؛ االستخدام املباشر من قبل املزارعني).
الردود على االستبيان

 -18وفيما يتعلق بتوزيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير ،فإن املمارسة الناجتة عن االستبيان
هي استخدام االتفاق املوحد لنقل سالالت الرتبية ،واألصول الوراثية وغريها من املواد اليت مت تطويرها/حتسينها من
قبل املركز ،واليت ختتلف بالتغريات يف املورفولوجيا والفينولوجيا والرتكيب اجليين ،واليت تقوم مبا يلي:
( )1تدمج املادة الوراثية احملتفظ بها سابقاً من قبل مراكز على سبيل "األمانة" يف بنوك اجلينات ،واملدرجة
يف جمال النظام املتعدد األطراف مبوجب اتفاقات املادة 15؛
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( )2تدمج املادة الوراثية اليت حصل عليها مركز ما مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد أو أي صك قانوني آخر
يسمح للمركز بإعادة توزيع املادة الوراثية يف إطار االتفاق املوحد لنقل املواد.6
 -19إن املمارسة السائدة من قبل املراكز هي أن يستفيدوا من املرونة اليت تتيحها املادة (5ج) واملادة  6-6من
االتف اق املوحد لنقل املواد .وتتطلب معظم املراكز شروطاً إضافية عندما تنقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد
التطوير اليت تنتمي إىل الفئتني أعاله .ومتارس بعض املراكز سلطتها التقديرية عن طريق طلب اتفاقآخر لنقل املواد يععقد
إىل جانب االتفاق املوحد لنقل املواد الذي تنص عليه املادة  .5-6ومل يطلب االستبيان أي معلومات مفصلة عن الشروط
اإلضافية (أو اتفاق نقل املواد اإلضايف) على الرغم من أن أحد املراكز تطوع بتقديم املعلومات وأن مركزاً آخر قدم وصفها
للشروط اإلضافية .ومن ثم فليس من املمكن معاجلة اتساق السروط اإلضافية (أو اتفاق نقل املواد اإلضايف) مع االتفاق
املوحد لنقل املواد ،مبا يف ذلك فيما يتعلق باستمرار قدرة املركز على توزيع املادة الوراثية األصلية اليت تستمد منها
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مع االتفاق املوحد لنقل املواد.
 -20تطبق معظم املراكز اتفاق لنقل املواد خمتلف على املادة الوراثية قيد التطوير اليت ال تدمج املواد اليت تنتمي إىل
الفئتني املذكورتني أعاله .ويطبق مركز واحد بطريقة طوعية االتفاق املوحد لنقل مثل هذه املواد الوراثية يف روح تطبيق
النظام املتعدد األطراف.
 -21على ا لرغم من أن أحد املراكز قد وجد أن مصطلح " مت احلصول عليها من النظام املتعدد األطراف" غري دقيق
(استالم املواد يف حد ذاته هو االستالم املادي من قبل املقدم ،وليس من النظام املتعدد األطراف) ،فإنه يتم تفسري مثل
هذه املصطلحات عادة على أنه قد مت احلصول على املادة الوراثية مع احلقوق والواجبات للحفاظ عليها واستخدامها
وإتاحتها يف إطار النظام املتعدد األطراف.
 -22وفيما يتعلق باملادة  5-6من االتفاق املوحد لنقل املواد ،أشارت غالبية الردود على االستبيان إىل أنه ال يتم
اتباع أحكام املتعلقة بتحديد املواد األصلية يف االتفاق املوحد لنقل املواد اليت "مت احلصول عليها ضمن النظام املتعدد
األطراف" .وال حيدد بعض املشاركني ،مبا يف ذلك املراكز اليت ال تتطلب شروطاً إضافية وفقا للمادة  6-6من االتفاق
املوحد لنقل املواد ،أصول املواد يف النظام املتعدد األطراف املدرجة يف امللحق  1لالتفاق املوحد لنقل املواد.

 6فيما يتعلق مبراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ،يتماشى هذا مع تنفيذ اخلطوط التوجيهية ملبادئ اجلماعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية إلدارة األصول الفكرية .وتتوفر هذه اخلطوط التوجيهية على العنوان التالي:
_https://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/2846/Implementation_Guidelines. _For_the_CGIAR_IA_Principles_on_the_Management_of_Intellectual_Assets.pdf?sequence=1

وسردت املؤسسات غري التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية اليت أجابت على االستبيان ،املواد الوراثية اليت ينبغي اعتبارها متاحة
يف النظام املتعدد األطراف ،يف ملحق لالتفاق مع اجلهاز الرئاسي .ويرد أن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعية قيد التطوير اليت تدمج املواد
الوراثية املذكورة ،يتم توزيعها وفق االتفاق املوحد لنقل املواد.
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 -23وأشار مركز إىل الغموض يف نص املادة  5-6من االتفاق املوحد لنقل املواد .مبا أن املواد معرفة بأنها املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املرفق  1من االتفاق املوحد لنقل املواد ،أي املواد الوراثية اليت يتم نقلها يف حالة
من حاالت االتفاق املوحد ،فإن مصطلح "املواد اليت هي موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير"
متناقض .ويعين ذلك أنها املادة الوراثية اليت هي يف الوقت ذاته هي نفسها وهي مستمدّة من نفسها وخمتلفة عنها.
 -24وفيما يتعلق بنقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير للتجارب واالختبارات ،فإن املمارسة
السائدة هي إبرام اتفاقية خدمة وعدم تطبيق االتفاق املوحد لنقل املواد ،بشرط أن يتم تدمري أو إعادة املواد الوراثية بعد
التجارب أو االختبارات .ويف حاالت النقل املباشر للمزارعني من أجل الزراعة ،حياط علما بالنصيحة السابقة اليت
قدمتها اللجنة املخصصة املعنية باالتفاق املوحد لنقل املواد والنظام املتعدد األطراف ،ولكن املمارسة ختتلف بني
املشاركني ،مع استخدام سائد لالتفاق املوحد لنقل املواد يف حاالت يكون فيها وضع املتلقي غري واضح لغرض النقل ،أو
يتم فيها اعتبار العناية الواجبة من قبل املركز فيما يتعلق بوضع املتلقي أو الغرض من النقل ،عبئا مفرطا .ويف حاالت
قليلة يتم فيها نقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير من أجل التسويق التجاري ،فإن حالة املواد
الوراثية تتغري إىل منتج متاح من دون قيود إلجراء املزيد من البحوث والرتبية.
قضايا بغرض إمكانية النظر فيها
 -25تشري الردود على االستبيان إىل قضيتني ليتم مجع املزيد من املعلومات عنهما وتوضيحهما داخل جمموعة
املؤسسات اليت وقعت على املادة :15
شروط إضافية تتعلق بنقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير ،والتحقق مما إذا
(أ)
كانت تتفق مع أحكام وشروط االتفاق املوحد لنقل املواد؛
(ب) املمارسات واألساس املنطقي بشأن حتديد أصل املواد يف النظام املتعدد األطراف للموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير.
-26

ويف ضوء ما سبق ،قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف أن:
( )1يرحب بالوضوح املقدم من مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية فيما يتعلق باستخدام
االتفاق املوحد لنقل املواد لنقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير اليت :تتضمن املواد
الوراثية اليت مت االحتفاظ بها سابقاً على سبيل "األمانة" واملوضوعة يف نطاق اختصاص النظام املتعدد
األطراف مبوجب اتفاقات املادة 15؛ أو اليت تتضمن املواد الوراثية اليت حصل عليها مركز ما مبوجب
االتفاق املوحد لنقل املواد أو مبوجب أي صك قانوني آخر يسمح للمركز بإعادة توزيع املواد الوراثية يف
إطار االتفاق املوحد لنقل املواد.

9
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( )2يطلب من األمانة ،بالتعاون مع مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغريها من
املؤسسات واآلليات ذات الصلة باجلماعة ،أن تقوم مبا يلي:
 مجع املعلومات عن مضمون شروط إضافية تتعلق بنقل املواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيدالتطوير؛
 استكشاف سبل لتيسري تنفيذ التزام املادة  5-6من االتفاق املوحد لنقل املواد لتحديد املواد اليت متاحلصول عليها من النظام املتعدد األطراف يف امللحق  1من االتفاق املوحد لنقل املواد؛
 -رفع التقارير بشأن ما ورد أعاله إىل اجلهاز الرئاسي خالل دورته السابعة.

رابعاً -حالة االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد
 -27تنص الالئحة املاليّة للجهاز الرئاسي على ابقاء االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد (االحتياطي) عند
مستوى حيدده اجلهاز الرئاسي لكل فرتة مالية .ويقيّد جزء كاف من املساهمات يف امليزانيّة اإلداريّة األساسيّة باعتباره
7
أولوية لالحتياطي التشغيلي.
 -28وقرر اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة ،إبقاء االحتياطي لفرتة السنتني
 283 280دوالرًا أمريكي ًا ،وإعادة النظر يف هذا املستوى خالل هذه الدورة.8

2015-2014

على مستوى

 -29ويف تاريخ هذه الوثيقة ،مت تلقي  269 694دوالرًا أمريكي ًا أو  95.2يف املائة من املبالغ املستحقة لالحتياطي،
من  72طرف ًا متعاقدًا ،وبذلك تكون امليزانية املتبقية  13 586دوالرًا أمريكي ًا.
 -30وطلب اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة أن يقدم األمني معلومات مفصلة عن استخدام املوارد ألغراض تنفيذ
9
إجراءات الطرف الثالث املستفيد ،كجزء من املعلومات املصاحبة للبيانات املالية اليت يتم توفريها لألطراف املتعاقدة.
 -31وإن التكاليف املباشرة النامجة عن تنفيذ إجراءات الطراف الثالث املستفيد هي أساسا تلك اليت مت تكبدها
لتغطية العقد الستضافة خادم االتفاق املوحد لنقل املواد من قبل املركز الدولي للحساب االلكرتوني التابع لألمم املتحدة.
ولفرتة السنتني  ،2015-2014تصل هذه التكاليف إىل  51 000دوالر أمريكي (على أساس  6 375دوالرًا أمريكي ًا لكل
ثالثة أشهر كجزء من امليزانية اإلدارية األساسية).

7
8
9

املادة  5-6من الالئحة املالية للجهاز الرئاسي.
الفقرة  5من القرار .2015/11
الفقرة  9من القرار .2013/11
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خامساً -العمليات الفنية لإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد
 -32رحب اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة بأدوات تكنولوجيا املعلومات العملية والفعالة من حيث التكلفة اليت
وضعها األمني لتسهيل تقديم معلومات االتفاق املوحد لنقل املواد ومجعها وختزينها تنفيذاً للمادة  1-4من اإلجراءات
اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد (أي النظام امليّسر لالتفاق املوحد لنقل املواد) ،وشكر حكومة إسبانيا على ما قدمته من
دعم مالي سخي لوضع هذه البنى األساسية .وطلب اجلهاز الرئاسي إىل األمني مواصلة تطيق التدابري املناسبة لضمان
10
سالمة املعلومات ،وعند االقتضاء سريّة املعلومات املقدمة.
 -33ومن أجل تنفيذ التوجيهات اليت تلقّاها اجلهاز الرئاسي ،ركزت عملية االستمرار بتطوير النظام امليّسر لالتفاق
املوحد لنقل املواد كجزء من هيكلية املعلومات للنظام املتعدد األطراف يف فرتة السنتني السابقة على اجملاالت التالية:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)
(و)

تسهيل تقديم التقارير ،من خالل بروتكول قائم على أكس أم أل ( )XMLلتكامل األنظمة وخيار تقديم
دفعات تقارير معدة لصغار املقدمني؛
تكييف النظام الحتياجات املستخدم (مثل الرقابة الداخلية لالتفاقات املوحدة لنقل املواد من قبل
املكاتب اإلقليمية اخلاصة باملقدم)؛
مراقبة جودة البيانات وحتسينها؛
حتسني حتليل البيانات ومتثيلها؛
حتسني الدعم لوثائق املقدم؛
11
حتسينات منتظمة ألمن النظام.

 -34اعتباراً من مايو/أيار  ،2015اعتمدت مجيع مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية النظام امليّسر
لالتفاق املوحد لنقل املواد لتقديم التقارير إلكرتونياً .ومت اختاذ قرار مماثل من قبل مقدمني رئيسيني مثل مركز مجاعة
احمليط اهلادئ للمحاصيل واألشجار يف احمليط اهلادئ ،واملركز اآلسيوي لبحوث اخلضر وتنميتها ،ومؤسسة البحوث
الزراعية الربازيلية ،واملعهد الوطين للبحوث الزراعية يف فرنسا ،واملعهد الوطين لإلبداع الزراعي يف إسبانيا ،ومركز
واغانينغن ،واحلديقة النباتية الوطنية يف بلجيكا ،و Zemedelsky vyzkumny ustav Kromeriz, s.r.oيف اجلمهورية
التشيكية.
 -35يوفر النظام امليّسر لالتفاق املوحد لنقل املواد إمكانية اإلندماج التدرجيي يف البنية األساسية املعلوماتية لنظام
املعلومات العاملي والنظام املتعدد األطراف ،اليت يتم تصميمها بشكل اسرتاتيجي لتقديم خدمات املعلومات للمستخدمني.
وبإمكان البنية األساسية والعمليات التجارية الناجتة عنها أن توسع نطاق هذه اخلدمات ،مثل توفري معرفات رقمية
10
11

الفقرتان  8و 10من القرار .2013/11
ترد معلومات إضافية عن النظام امليسر لالتفاق املوحد لنقل املواد ،يف الوثيقة  ،IT/GB-6/15/8تقرير عن تنفيذ النظام املتعدد األطراف.

11
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دائمة جملموعة واسعة من بيانات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،من أجل تسهيل استخدام املادة الوراثية،
12
وبالتالي توفري قيمة إضافية ملستخدمي أنظمة املعاهدة.

سادساً -عناصر ممكنة لقرار يتخذه اجلهاز الرئاسي
 -36مع عدم اإلخالل بأية توجيهات قد يود اجلهاز الرئاسي بأن يقدم مشروع عناصر قرار بشأن املسائل املشمولة
يف هذه الوثيقة ،ترد يف املرفق.

12

انظر الوثيقة  ،IT/GB-6/15/7ورقة رؤية لتطوير نظام املعلومات العاملي ،وخباصة الفقرتني  22و.23
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املرفق
مشروع عناصر قرار
(ليتم دجمه مبشروع القرار ** 2015/بشأن النظام املتعدد األطراف)
أوالً-

فيما يتعلق بعمل الطرف الثالث املستفيد

إن اجلهاز الرئاسي:
إذ يشري إىل أن اجلهاز الرئاسي ،يف دورته الثالثة ،قد وافق على اإلجراءات اخلاصّة بالطرف الثالث املستفيد لتأدية
أدوار ومسؤوليات الطرف الثالث املستفيد كما حددها ونصّ عليها االتفاق املوحد لنقل املواد بتوجيه من اجلهاز
الرئاسي؛
وإذ يشري كذلك إىل أنه ،وفقا للمادة  2-4من اإلجراءات اخلاصّة بالطرف الثالث املستفيد ،جيوز للطرف الثالث
املستفيد أن يتلقى ويستخدم املعلومات عن حاالت عدم االمتثال احملتمل لواجبات مقدم املادة ومتلقي املادة مبوجب
اتفاق موحد لنقل املواد من أي أشخاص طبيعيني أو معنويني؛
وإذ يقرّ بأن الطرف الثالث املستفيد سيتطلّب موارد ماليّة كافية وموارد أخرى وبأن منظمة األغذية والزراعة باعتبارها
الطرف الثالث املستفيد لن تتحمل أي التزامات تتجاوز األموال املتاحة يف االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد؛
فإنه،
-1

يشري إىل التقرير حول عمل الطرف الثالث املستفيد ،ويطلب كذلك إىل األمني ومن منظمة األغذية والزراعة
مواصلة رفع تقرير ،يف كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي؛

-2

يشدد على أهمية املادة  2-4من اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد اليت مبوجبها جيوز للطرف
الثالث املستفيد أن يتلقى ويستخدم املعلومات عن حاالت عدم امتثال ألحكام وشروط االتفاق املوحد لنقل املواد
من مقدّم املادة ومتلقي املادة مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد من األطراف مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد أو
أي أشخاص طبيعيني أو قانونيني آخرين ،وذلك بالنسبة إىل فعالية أداء الطرف الثالث املستفيد؛

-3

يقرر اإلبقاء على االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد للفرتة املالية  2015-2014عند املستوى احلالي

البالغ  283 280دوالراً أمريكياً ومراجعة ذلك يف دورته السابعة؛ يدعو األطراف املتعاقدة ،واملنظمات احلكوميّة
الدوليّة ،واملنظمات غري احلكوميّة ،والكيانات األخرى ،اليت مل تساهم يف االحتياطي بعد ،إىل أن تفعل ذلك؛
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-4

يرخص ألمني املعاهدة الدولية االستعانة مبوارد االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد حسب االقتضاء من
أجل تنفيذ وظائف الطرف الثالث املستفيد؛

-5

يرحب بأدوات كلّ تكنولوجيا املعلومات والبنية األساسية العملية والفعالة من حيث التكلفة اليت وضعها األمني
لتسهيل تقديم املعلومات ومجعها وختزينها تنفيذاً للمادة  1-4من اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد،
ويطلب إىل األمني مواصلة تطبيق التدابري املناسبة لضمان سالمة املعلومات ،وعند االقتضاء ،سريّة املعلومات
املقدّمة ،مع مواصلة تطوير أدوات تكنولوجيا املعلومات يف املعاهدة وبنيتها األساسية.
ثانياً -فيما يتعلق مبمارسة مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة قيد التطوير

إن اجلهاز الرئاسي:
إذ يشري إىل أحكام املادة ( 1-15أ) ،من املعاهدة الدولية؛
وإذ يشري إىل أحكام املادتني  5-6و 6-6من االتفاق املوحد لنقل املواد؛
فإنه،
-1

يرحب باستخدام مراكز اجلماعة االستشاري للبحوث الزراعية الدولية لالتفاق املوحد لنقل املواد ،لنقل املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير اليت :تتضمن املواد الوراثية اليت مت االحتفاظ بها سابقاً على
سبيل "األمانة" واملوضوعة يف نطاق اختصاص النظام املتعدد األطراف مبوجب اتفاقات املادة  15مع ااجلهاز
الرئاسي ؛ أو اليت تتضمن املواد الوراثية اليت حصل عليها مركز ما مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد أو أي صك
قانوني آخر يسمح للمركز بإعادة توزيع املواد الوراثية يف إطار االتفاق املوحد لنقل املواد.

-2

يطلب من األمانة ،بالتعاون مع مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغريها من املؤسسات
واآلليات ذات الصلة باجلماعة ،أن تقوم مبا يلي( :أ) مجع املعلومات عن مضمون شروط إضافية تتعلق بنقل
املواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير؛ (ب) استكشاف سبل لتيسري تنفيذ التزام املادة  5-6من
االتفاق املوحد لنقل املواد لتحديد املواد اليت مت احلصول عليها من النظام املتعدد األطراف يف امللحق  1من
االتفاق املوحد لنقل املواد؛ (ج) رفع التقارير بشأن ما ورد أعاله إىل اجلهاز الرئاسي خالل دورته السابعة.

