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  من مشروع جدول األعمال المؤقت3البند 

 بصفتها اللجنة المؤقتة للمعاهدة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةهيئة 
 الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 جماعة الخبراء المعنية بشروط االتفاق الموحد لنقل المواد

 االجتماع األول

 8/10/2004-4، لبروآسي

 ختصاصات مجموعة الخبراء المعنية بشروط االتفاق الموحد لنقل الموادا
 

 عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا بهذه ي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة فيلدواع
ومعظم وثائق المنظمة متاحة على  .لنسخة أثناء االجتماعات وأال يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة القصوىا

 www.fao.org على العنوان شبكة االنترنت
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 لنقل المواداالتفاق الموحد اختصاصات مجموعة الخبراء المعنية بشروط 

 
 

تتبنى مجموعة الخبراء وضع واقتراح التوصيات التي يمكن أن تعرض على اللجنة  - 1
 من االتفاقية 4-12لنقل المواد التي تطبق بمقتضى المادة الموحد االتفاق المؤقتة للمعاهدة، بشأن 

 .الدولية
 
التي أو العناصر / آما يطلب من مجموعة الخبراء تقديم المشورة، واقتراح الخيارات و - 2
: 

 
− ى وشكل وطريقة الدفع بحسب األساليب التجارية؟ما هو مستو 
−

−

−
−
−
−
−
−

هل البد من وجود مستويات مختلفة من الدفع للفئات المختلفة التي تتلقى المنتجات للتجارة  
فيها، وللقطاعات المختلفة، وإذا آان األمر آذلك، فما هي المستويات والفئات والقطاعات 

 المختلفة؟
 النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول ما إذا آان صغار المزارعين في البلدان 

 سيعفون من الدفع، وإذا آان األمر آذلك، فمن هو الذي يعتبر مزارعا صغيرا؟
 من المعاهدة؟) 2( دال 2-13 من منظور المادة االتجارما الذي يشكل  
 عاهدة؟متى تعتبر المواد التي يتم الحصول عليها من النظام متعدد األطراف داخلة في الم 
 متى يعتبر أي منتج متاحا دون أي قيود لآلخرين من أجل مواصلة البحوث والتربية؟ 
  لنقل المواد؟ق الموحدآيف سيتم تعريف الفوائد النقدية وغيرها من الفوائد، ألغراض االتفا 
 ؟3-12 لنقل المواد تطبيق المادة يضمن بها االتفاق الموحدما هي الوسائل التي س 
 لنقل المواد، بحيث تلتزم بها  الموحدلتي يجب إدراجها في االتفاقما هي الشروط ا 

 األطراف التي ستتلقى هذه المواد عندما تقبل هذه المواد من االتفاقية الموحدة؟
 
 

 
تتولى مجموعة الخبراء دراسة جميع الخيارات المحددة، والتي تعكس جميع وجهات  - 3

 .ائج المرتبطة بها، وآتابة تقارير عن آل ذلكالنظر، والنت
 
 مجموعة الخبراء من خبراء ترشحهم الحكومات، ممن لديهم خبرات فنية أو قانونية تتكون - 4

 .تتعلق بتبادل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وما يتعلق بها من جوانب تجارية

ينبغي أن تعكس المجموعة التوازن المناسب بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، مع تمثيل  - 5
 . آل إقليم من أقاليم المنظمة

 
أربعة أعضاء من آل من :  عضوا، على الوجه التالي24تتكون مجموعة الخبراء من  - 6

والشرق األدنى، وعضوين من آل من أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، 
ويتولى آل إقليم تعيين عدد مماثل من الخبراء . أمريكا الشمالية وجنوب غرب المحيط الهادي
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والمقترح أن . االستشاريين ضمن أعضاء مجموعة الخبراء باإلضافة إلى األعداد السابق ذآرها
 والصناعة، والجهات يكون من بين هؤالء الخبراء االستشاريين ممثلون عن الحكومات،

 .األآاديمية، والمجتمع المدني
 
والجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية مدعوة إلى ترشيح ممثل عنها للمشارآة  - 7

 .بصفته الفنية في عمل مجموعة الخبراء
 
يدة وستدعى المنظمة الدولية للملكية الفكرية واالتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجد - 8

 .إلى إرسال ممثل عن آل منهما لتقديم المساعدة الفنية، بناء على طلب مجموعة الخبراء
 
 
 
، حتى يتسنى اجتماع 2002طلب إلى األقاليم المختلفة ترشيح خبرائها قبل نهاية عام  - 9

، بشرط توافر الموارد الكافية 2003النصف األول من عام  خالل – إن أمكن –مجموعة الخبراء 
وسوف ترفع مجموعة الخبراء تقريرا عن سير العمل إلى االجتماع المقبل . من خارج الميزانية

للجنة المؤقتة للمعاهدة، التي ستستطيع حينئذ أن تقرر ما إذا آان األمر بحاجة إلى عقد اجتماعات 
 .أخرى لمجموعة الخبراء

  


