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 اختصاصات جماعة الخبراء المعنية بشروط االتفاقية الموحدة لنقل المواد

 
 مقدمة –أوال 

 
وفمبر        - 1 ين في شهر ن ة والثالث ه الحادي ام في دورت ؤتمر الع ان الم اني  /آ د 2001تشرين الث  ق

ه المعاه      3/2001أصدر القرار    ة والزراعة،              الذي أقر في ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة للم دة الدولي
دة            ذه المعاه ذ ه ة لتنفي ؤتمر            . ووافق فيه على الترتيبات المؤقت رر الم ات، ق ذه الترتيب وآجزء من ه

دة،   ة للمعاه ة المؤقت ى اللجن ي يمكن أن ُتعرض عل رح التوصيات الت راء لتقت ة خب كيل مجموع تش
ة المو روط االتفاقي ة بش ادة   والمعني تعمل بمقتضى الم ي س واد الت ل الم دة لنق دة 4-12ح ن المعاه  م

ق                  . الدولية ة تتعل ة أو قانوني رة فني ديهم خب راء ل ذه المجموعة من خب ؤتمر أن تتكون ه واشترط الم
ؤتمر   . بتبادل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وما يتصل بها من أمور تجارية            وطلب الم

راء في أول       من الهيئة باعتباره  ى اختصاصات مجموعة الخب ا اللجنة المؤقتة للمعاهدة أن تتفق عل
ومن المقرر أن يوافق مجلس إدارة المعاهدة على االتفاقية الموحدة لنقل المواد في أول              . اجتماع لها 
 .اجتماع له

 
 المداوالت السابقة بشأن االختصاصات -ثانيا 

 
ذي سبق              جرت أول مناقشة حول إنشاء مجموعة الخ           - 2 رئيس ال اع أصدقاء ال راء في اجتم ب

وفمبر                    دت في شهر ن ة التي ُعق ة لمجلس المنظم اني    /الدورة الحادية والعشرين بعد المائ تشرين الث
دودة حول   . 2001 ذا الموضوع وجرت مناقشات مح راح حول ه اع اقت ذا االجتم ي ه رح ف د ُط فق

قشات التي دارت حول الجوانب التالية      وقد رآَّزت المنا  . االختصاصات المحتملة لمجموعة الخبراء   
 :لهذه االختصاصات

 
 ؛ الخبراءةمجال عمل مجموع -1
 ؛تكوين مجموعة الخبراء -2
 .الجدول الزمني النتهاء مجموعة الخبراء من مهمتها -3
 

 . بهذه الوثيقةالملحقويرد مشروع االختصاصات بعد المناقشات المشار إليها أعاله في 
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 ت واإلجراء المقترح من جانب اللجنة المؤقتة للمعاهدةاالستنتاجا -ثالثا 
 
وارد                - 3 ى استعراض مشروع االختصاصات ال ذه   بملحق اللجنة المؤقتة للمعاهدة مدعوة إل  ه

ة           دورة الحالي وحيث أن األمر سيتطلب       . الوثيقة، بهدف إقرار اختصاصات مجموعة الخبراء في ال
ة         ى الوثيق ة إل اه الهيئ راء، ُيسترعى انتب ة لمجموعة الخب دورات الالزم دورة أو ال ل ال وارد لتموي م

CGRFA/MIC-l/02/10  ،          ة للمع ة المؤقت ا اللجن دورات باعتباره ين ال ا ب ة   نشاط الهيئة فيم دة الدولي اه
 .13-9، الفقرات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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 الملحق
 

مشروع اختصاصات مجموعة الخبراء المعنية بشروط االتفاقية الموحدة لنقل 
 المواد

 
 مجال العمل -أوال 

 
ة        - 1 ى اللجن رض عل ن أن ُتع ي يمك يات الت راح التوص ع واقت راء وض ة الخب ولى مجموع تت

ادة      اقية الموحدة لنقل المواد التي ت     ة للمعاهدة، بشأن االتف   المؤقت ة     4-12طبَّق بمقتضى الم  من االتفاقي
 .الدولية

 
ادة             - 2 ، )2 (دال 2-13عند مناقشة مجموعة الخبراء لمسألة اقتسام الفوائد التجارية بمقتضى الم

 :عليها أن تبحث ضمن ما تبحثه
 
 من المعاهدة؟) 2(دال  2-13ة ما الذي يشكل االتجار من منظور الماد •
 متى ُتعتبر المواد التي يتم الحصول عليها من النظام متعدد األطراف داخلة في المعاهدة؟ •
 متى ُيعَتبر أي ُمنَتج متاحا دون أي قيود لآلخرين من أجل مواصلة البحوث والتربية؟ •
 ما هو مستوى، وشكل، وطريقة الدفع بحسب األساليب التجارية؟ •
ون ا                   هل • ذين يتلق ة من ال ات المختلف لمنتجات   ال بد من وجود مستويات مختلفة من الدفع للفئ

 األمر آذلك، فما هي المستويات والفئات المختلفة؟للتجارة فيها، وإذا آان 
دان التي يمر                          • ة والبل دان النامي زارعين في البل ا صغار الم ما هي الظروف التي ُيعفى فيه

  الدفع؟اقتصادها بمرحلة تحول من
 

 تكوين مجموعة الخبراء -ثانيا 
 
ة                - 3 ة أو قانوني تتكون مجموعة الخبراء من خبراء ترشحهم الحكومات، ممن لديهم خبرات فني

 .تتعلق بتبادل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وما يتعلق بها من جوانب تجارية
 
 البلدان النامية والبلدان المتقدمة، مع تمثيل ينبغي أن تعكس المجموعة التوازن المناسب بين  - 4

 .آل إقليم من أقاليم المنظمة
 
 .عضوا ***وينبغي أن ال يزيد عدد أعضاء المجموعة عن  - 5
 

 الجدول الزمني النتهاء مجموعة الخبراء من عملها -ثالثا 
 
اء االجتم      ***تعقد مجموعة الخبراء أول اجتماع لها في غضون          - 6 اع الحالي    شهرا من انته

ا رأت ضرورة            دورات آلم ين ال ا ب ذه االجتماعات فيم ل ه للجنة المؤقتة للمعاهدة، على أن تعقد مث
لذلك، وهي االجتماعات التي يمكن توفير موارد لها من خارج الميزانية، على أن ترفع تقريرا عن                 

 .سير العمل فيها إلى االجتماع التالي للجنة المؤقتة للمعاهدة
 


