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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 .ماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهاالتكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجت املشاركني

 

A 

 من جدول األعمال املؤقت 4البند 

اإلجتماع األول جلماعة العمل املخصصة املفتوحة العضوية املعنية بتعزيز أداء النظام 

 املتعدد األطراف

 1014 ار/ أيمايو 11-14، سويسرا ،جنيف

بشأن ة االستشارية املخصصة قبل الّلجنمن بالفعل النهج املبتكرة اليت مت حتديدها 

      ل                                                                         اسرتاتيجية التموي

جنة اإلستشارية من تقرير الدورة الثانية املستأنفة لإلجتماع السابع لّل طفمقت

 بشأن اسرتاتيجية التمويلاملخصصة 

 
 مذكرة األمني

 موجز
 

 

هج املبتكرة" اليت مت حتديدها والنظر فيها من قبل الّلجنة اإلستشاارية املخصصاة   تقّدم هذه الوثيقة حملة عامة عن "الُن -1

املساتأنةة لججتمااا الساابع    ثانية الخالل فرتة السنتني املاضية. إنه مقتطف من تقرير الدورة  )الّلجنة( بشأن اسرتاتيجية التمويل

 IT/GB-5/13/Inf.4 Add.2ُأتيح للجهاز الرئاسي يف الوثيقة ، والذي جنة اإلستشارية املخصصة بشأن اسرتاتيجية التمويللّل
 

، مبا يف ذلك ماع أحاباا املصالبة ذوي    األطراف املتعاقدة للنظر" ،3/2002القرار  مبوجباجلهاز الرئاسي،  دعا -2

يف كماا داّدد   . "وذلك على أساس منتظم ميكن التنبؤ باه  ،توفري املوارد لصندوق تقاسم املنافعتسمح هج مبتكرة الصلة، يف وضع ُن

يف حاندوق  ىل الببث عن ُنهج مبتكارة لضام جهاات ماطاة طوعياة      "على احلاجة إ، 3/2011مبوجب القرار دورته الرابعة، 

 واألغذية املصّنعة". رةة احملتملة مثل حناعة البذواملختل تقاسم املنافع، وعلى األخص مؤسسات القطاا اخلاص
 

عاالوة  . جمموعة واسعة من الُنهج املبتكرة وحبثت فيها خالل فارتة السانتني املاضاية   جنة دت الّلذلك، حّدعلى  بناًءو -3

لاُنهج  ل. ولقد مت إعداد وحف دارت مناقشات مستةيضة حول الُنهج املبتكرة بني األطراف املتعاقدة وأحباا املصلبةعلى ذلك، 

 الستة الواردة يف هذه الوثيقة من قبل الّلجنة يف الدورة الثانية املستأنةة إلجتماعها.  املبتكرة
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جنة اإلستشاارية املخصصاة بشاأن اسارتاتيجية التمويال      الّل أجنزتهوثيقة املعلومات األساسية عن العمل الذي وجاء يف   -4

 للُنهج املبتكرة اليت مت حتديدها بالةعل من قبل الّلجنة واليت وردت يف هذه الوثيقة. مرجعية وافرة ، 1وزيادة تطويرها

 

  

                                                            

1  IT/OWG-EFMLS-1/14/3 
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 احملتوياتبيان 

  
 اتالةقر

 10-1 املقدمة -أواًل

 الُنهج املبتكرة -ثانيًا

 11-4 من االتةاق املوحد لنقل املواد 11-6ملادة مراجعة ا 

 12-11 من االتةاق املوحد لنقل املواد 7-6مراجعة املادة  

 23-20 تشجيع مساهمات األطراف املتعاقدة القائمة على عمليات البيع املنتظمة للبذور 

 27-24 توسيع نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف 

 31-22 ُطرق مبتكرة جلذا التمويل الطوعي املستند إىل االستخدام 

 املدفوعات املقدمة مقابل احلصول على املوارد، على أن ُتبسم من املدفوعات املستبقة بناء على  

   32-36 : برنامج منح تراخيص نباتيةتسويق منتج 

 41-32 هج ابتكارية لتعبئة األموال ليببثها اجلهاز الرئاسيُن -ثالثًا
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هج تعبئة املوارد لصندوق تقاسم املنافع، مع الرتكيز بشكل خاص على الُن –من جدول األعمال  4البند 

 املبتكرة 

 قدمةامل

 

 ، الذي:3/2011، القرار 2011اعتمد اجلهاز الرئاسي للمعاهدة، يف اجتماعه الرابع عام  -1
 

املناافع، وعلاى   دّدد على احلاجة إىل الببث عن ُنهج مبتكرة لضم جهات ماطة طوعياة يف حاندوق تقاسام    "

 "األخص مؤسسات القطاا اخلاص املختلةة احملتملة، مثل حناعة البذور واألغذية املصّنعة

 

التنباؤ باإيرادات حاندوق    القادرة علاى   االفتقاار إىل  عدم اليقني وكيف أن السابع  ايف اجتماعهجنة الحظت الّل -2

 -بوجاه خااص  قصاو   أولوياة  اجلهاز الرئاسي هج املبتكرة لتعبئة املوارد اليت طلبها الُنإىل أن تعطى يا أدتقاسم املنافع 

ه طاو  يوّجا مويال  تتقاسم املنافع أن هناا  احتياجاات هائلاة ل   حندوق من خالل  املشروعاتجتربة متويل قد أظهرت و

 .يف البلدان الناميةتنةيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام 

 

يف دورتاه اخلامساة   كي يبادأ اجلهااز الرئاساي     نيةرتة ما بني الدورتالهج مبتكرة خالل جنة عدة ُنالّلدت حّد -3

ماوارد مساتدامة   تولياد  العجز املرتاكم يف حندوق تقاسام املناافع و  اجل عأن تاستكشاف مجيع التدابري املمكنة اليت ميكن ب

اساتخدام املاوارد   ىل إهج سليب على املعاهدة. وتستند هاذه الانُ  الثر األبغية تةادي ميكن التنبؤ بها وُيعّول عليها لصندوق ل

 .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

املساتأنةة لالجتمااا   الثانياة  مان تقريار الادورة    من جادول األعماال    4حمتويات البند ترتجم جنة أن الّلطلبت  -4

لادورة  با ألمانة يف وثائق العمل ذات الصلةها ادرجأن تو 2اسرتاتيجية التمويلبشأن السابع للجنة االستشارية املخصصة 

 أعاله.التقرير املشار إليه من قسم ذلك اليف هذا القسم مقتطف من سريد ما و. للجهاز الرئاسياخلامسة 

 

 بتكارة هج املمن هاذه الانُ   اسرتاتيجية التمويل عددًابشأن املخصصة  جنة االستشاريةدت الّلحّد ،على ذلك بناًء -1

مبزيد من التةصايل يف   هاوحةيرد ، و3جنةلّل املستأنف األولاالجتماا هج املبتكرة أواًل يف تقرير الُنوقد وحةت احملتملة. 

 أدناه:اجلزء الثاني من هذا التقرير، 
 

 من االتةاق املوحد لنقل املواد. 11-6مراجعة املادة  - 1

 من االتةاق املوحد لنقل املواد. 7-6مراجعة املادة  - 2

 .تشجيع مساهمات األطراف املتعاقدة القائمة على عمليات البيع املنتظمة للبذور - 3

                                                            
 .IT/GB-5/13/Inf.4 Add.2 الوثيقة  2
 .IT/GB-5/13/Inf.4 Add.1 الوثيقة  3

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn14
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 توسيع نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف.  - 4

 جلذا التمويل الطوعي املستند إىل االستخدام.طرق مبتكرة  - 1

املدفوعات املقّدمة مقابل احلصول على املوارد، على أن ُتبسم مان املادفوعات املساتبقة بنااء علاى       - 6

 .تسويق منتج

 

. اوأناه ينبغاي تناو اا مًعا     تقنيةمن الناحية الومتكافلة مرتابطة املختلةة  هج املبتكرةخلصت اللجنة إىل أن الُن -6

حندوق تقاسم  للدخل يفومستدام  من تدفق كاٍف ًاجزء املختلةة قد يوّفرهج املبتكرة الُنكل نهج من إىل أن  أيضًا تخلصو

  .واحدةرزمة  يفهج الُنمراكمة عدد من ينبغي أن يكون ا دف بالتالي ، واملنافع

 

االتةااق املوحاد لنقال    ن اساتخدام  أل ًامتزايد ًاأظهرت املناقشات مع أحباا املصلبة أنه يبدو أن هنا  إدراك -7

ل مان  أي تعاديل للنظاام يقّلا   أن وض تكاليف املعامالت. وخّة النبات ط اإلجراءات اإلدارية يف حناعة تربيةبّساملواد قد 

 القدرة على اجتذاا املزيد من الدعم من اجلهات املعنية. لديه تكاليف املعامالت

 

 نيالايق تعزياز  إىل حاجاة  ما يروناه مان   عربوا عن حناعة تربية النبات، وحًا أحباا املصلبة، وخصغري أن  -2

نشاأ يف طلباات   املفيماا يتعلاق بالتزاماات الكشاف عان      وخصوحًا ، االتةاق املوحد لنقل املواد بسرعةستخدام الالقانوني 

ناغوياا بصاورة خاحاة،    لربوتوكاول  الاوط   املوضوعة يف التنةيذ نقاط التةتيش يف احلصول على حقوق امللكية الةكرية، و

يف يف تناولاه كمساألة عاجلاة    اجلهاز الرئاسي رغب يمتثال يف هذا السياق. وهذا أمر قد لالاملوحد كشهادة االتةاق قبول و

 فيما بني الدورات. لذلك مطلوا أي عمل أن يقوم بو، 2011يف عام للجهاز الرئاسي لدورة السادسة موعد أقصاه ا

 

االتةاق املوحاد لنقال املاواد    القانوني ذا أهمية خاحة يف احلصول على دعم من مستخدمي  نييقتعزيز السيكون  -2

ينبغي تناوله  الذو ،أحباا املصلبة قودهاهج املبتكرة القائمة على االستخدام اليت يللُنو على االتةاقأي تعديل جراء إل

 يف الوقت ذاته.

 

اجلهود احلالياة واخلطاط   هج املبتكرة بتوليد دخل، تكثيف الُنأن من املهم، إىل أن تبدأ  جنة أيضًاالحظت الّل -10

، للبةااظ علاى إيارادات    3/2011و  3/2002لتعبئة املوارد من املساهمات الطوعية، كما هو منصوص عليه يف القرارين 

 فورية يف حندوق تقاسم املنافع.
 

 هج مبتكرةُن
 

 من االتفاق املوحد لنقل املواد 11-1مراجعة املادة  - 1
 

من االتةاق  11- 6املادة حملاحيل )اأساس لتقاسم املنافع على  ًابالةعل خياراالتةاق املوحد لنقل املواد تضمن ي -11

ن ملا بالنسبة دفع للخيار إقليم أفريقيا بقصد وضع يف مرحلة متأخرة يف املةاوضات (. واقرتح هذا اخليار املوحد لنقل املواد
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الركاون  ميكان   املناافع صندوق تقاسام  من األموال لًا فوري ًاتدفقيوّلد الذي س وحد لنقل املواداملتةاق االيف إطار مواد يتلقون 

 .االتةااق املوحاد لنقال املاواد    إدارة النظاام وملساتخدمي   لكل مان   املتعدد األطرافللنظام تكاليف املعامالت خيةض و ا 

 احملاحايل توجهااً  أسااس  ملناافع علاى   ااملبادئ األساسية لنظام تقاسام  ه ينبغي أن تشّكل ير  أن اأفريقييزال إقليم  وال

 4بتكرة لتعبئة املوارد.امللنهج ل ًارئيسي

 

القاائم علاى    هاذا اخلياار  بحتاى انن  لالتةااق املوحاد لنقال املاواد     للماواد اخلاضاعة   جهة متلقية  ةأيمل تلتزم  -12

 :دقني من الرئيسيةالعوائق أن  نيرّباملمع اورات تشري احملو. احملاحيل
 

يانجم عان    ، يف معظام احلااالت،  ، بينماا إلزاميةة مبادفوعات  التزام إىل هذا اخليار، يف الواقع، يؤدي  )أ(

غاري   ًاحانة يكاون  مناتج  ( من االتةااق املوحاد   2-6 و 7-6 نيلمادتل ًاذياخليار القائم على االنضمام )تنة

ومان  . 7-6مبوجاب املاادة   دفوعات إلزامياة  ملا ضاع  خيلان  كوناه كاذلك فإناه    حممي برباءة اخرتاا، و

 2-6ملادة اماية، وتندر  يف إطار مبوجب النباتات املشمولة باحلحناف جتاريًا احملتمل أن تستخدم األ

تادفع  أن تمال  أن مان احمل كما يبادو  ون ال يراملربني نظرًا ألن و. طوعيةاليت تنص فقط على مدفوعات 

بادالت االدارتا    قبول خيار  ضداطياز تلقائي سيؤدي إىل فإن ذلك طوعية، كبرية مدفوعات  ةأيفعاًل 

 .احملاحيلعلى أساس 
 
نسبة املادفوعات  فإن مستو  املدفوعات اإللزامية، يف االعتبار، والنظر فقط ا العامل بحتى دون أخذ هذ )ا(

مان إمجاالي املبيعاات السانوية جلمياع منتجاات        يف املائاة  0.1بنسبة ) 11-6املادة اإللزامية مبوجب 

ملادفوعات  إىل ا( ماواد ُتلقيات مبوجاب االتةااق املوحاد لنقال املاواد        سواء احتوت أو مل حتتاو  لشركة، ا

مان املبيعاات    يف املائاة  0.77 = يف املائاة  30 ناقصًايف املائة  1.1بنسبة ) 7-6اإللزامية مبوجب املادة 

  .لمربنيلاإلمجالية السنوية( ليست جذابة اقتصاديا 

 

أكثار جاذبياة للماتلقني:     11-6هنا  عامل آخر ينبغي أن يؤخذ باالعتبار عند النظار يف كيةياة جعال املاادة      -13

وتتةاوت جاذبية هذا اخليار إىل حد كبري من مرٍا إىل آخر، اعتمادًا على املوارد اليت حيتا  إىل احلصاول عليهاا فعااًل    

الايت تتضامن ماواد ُتلقيات مبوجاب      ومبوجب االتةاقيات املوحدة لنقل املواد وعادد املنتجاات الايت يقادمها يف الواقاع      

مبثاباة حال   ، كما هي مبنية حاليًا، أن تكون 11-6نقل املواد. وهذا جيعل من الصعب على املادة االتةاقيات املوحدة ل

 لجميع.لواحد 

 

هج االبتكارية األخار ، وعلاى وجاه اخلصاوص، إمكانياة      مبعزل عن الُن 11-6ال متكن بالتالي مقاربة املادة  -14

غيريات احملتملة اليت جتري ملستويات املدفوعات مبوجب توسيع املدفوعات اإللزامية لتشمل فئات أخر  من املنتج والت

هي متغريات مرتابطة وتعتمد بعضها علاى بعاض مان     7-6و 11-6. فمستويات املدفوعات مبوجب املادتني 7-6املادة 

                                                            
 2امللبااااق  - التموياااال اساااارتاتيجية بشااااأن املخصصااااة املؤقتااااة االستشااااارية جنااااةأنظاااار تقرياااار االجتماااااا السااااابع املسااااتأنف للّ   4

 .(IT/GB-5/13/Inf.4/Add.1 )الوثيقة
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، لكي تتمكن من حتقياق األهاداف الايت حايغت     11-6الناحية التقنية. وينبغي النظر إليها معًا، إذا ما روجعت املادة 

 لمعاهدة.لتكاليف املعامالت للمستخدمني و وخةض ركون  افورية ميكن الن أجلها، أي توليد تدفق أموال م

 

 من االتفاق املوحد لنقل املواد 7-1مراجعة املادة  - 1

 

استخدام ماواد متلقااة   إىل جتنب املتلقني ًا متضمنًا يدفع اطيازفيهما معًا أن  2-6و  7-6يبني حبث املادتني  -11

 مادفوعات وفقاا للماادة    يف منتج إىل مادفوعات إلزامياة )أي  ضمينها تيؤدي مبوجب االتةاقات املوحدة لنقل املواد عندما 

( كبرية، ألن الشاركة الايت تقادم    2-6أن تكون املدفوعات الطوعية )وفقا للمادة  أبداتمل ه ال حي( وير  املربون أن6-7

 ال تقوم بذلك. ات اليتشركالميزة تنافسية بالعالقة مع برم من دفعات كبرية ُت

 

كن معاجلة هذا العيب يف النظام احلالي بتوسيع نطاق املنتجات الايت تنطباق عليهاا املادفوعات اإللزامياة،      مت -16

 كن إعادة إنتاجها جمانًا. كافة املنتجات اليت ال متأن تدر  يف املدفوعات اإللزامية ، باًلمث

 

، أن يقاّيم مساتويات املادفوعات املختلةاة بالنسابة لةئاات       2-)د( 2-13وفقًا للماادة   ،للجهاز الرئاسيجيوز  -17

املتلقني املختلةة؛ ومن آن نخر مراجعة مستويات املدفوعات وتقييم ما إذا كان درط املادفوعات اإللزامياة يساري أيضاًا     

مزياد مان البباوا والرتبياة.      إلجراءدون قيود نخرين احة على احلاالت اليت تكون فيها املنتجات املتداولة جتاريًا مت

 علاى مساتويات مادفوعات أدناى نسابيًا،      ،ًاجعال تقاسام املناافع إلزاميا    ينظار يف  أن لجهاز الرئاسي ل ميكنتبعًا لذلك 

 لجكثار.فقط  خصصةللمنتجات امل

 

اعتبااره  ب، سيبتا  اجلهااز الرئاساي أيضاًا إىل أن يأخاذ     7-6يف مراجعة مستويات املدفوعات مبوجب املادة  -12

 بتكاريني معا. اال نهجنيهذين ال، والنظر يف 11-6املادة عدم جاذبية األثر على جاذبية أو 

 

ميكان  وتعديالت على نص االتةاق املوحد لنقال املاواد،   غري تطلبان يال بأنهما  2و  1 اناملبتكر انتميز النهجي -12

 إحداا تغيريات يف املعاهدة نةسها. قتضي ذلكدون أن ي بقرار بسيط من اجلهاز الرئاسيذلك تم يأن 

 

 لبذوراألطراف املتعاقدة القائمة على عمليات بيع املنتظمة لساهمات املتشجيع  - 3

 

من قيمة مبيعات البذور يف املائة  0.1يقّدر هذا النهج املبتكر قرار حكومة النرويج بتقديم مساهمة سنوية قدرها  -20

. وهذه مساهمات طوعية، على النبو الذي نصت عليه املاادة  2002يف أراضيها لصندوق تقاسم املدفوعات، بدءًا من عام 

كااعرتاف   املسااهمات  وال تنظار النارويج إىل مثال هاذه    . )و( من املعاهدة، خار  نطاق االتةاق املوحد لنقل املاواد  12-4

املاوارد قبال   ما ُتلقي من هاذه  فبسب بل أيضًا كاعرتاف بقيمة يًا على املوارد النباتية الوراثية إمكان احلصول حالبقيمة 

مليون دوالر أمريكي على ماد    دخول املعاهدة حيز التنةيذ. ويقدر أن تصل مساهمات النرويج من خالل هذه املبادرة إىل
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ذا قادمت كافاة البلادان املتقدماة مسااهمات مشاابهة،       فرتة عشر سنوات. وقدّرت النرويج وقت اإلعالن عن القرار أنه إ

بطريقاة ميكان   مليون دوالر أمريكي إىل حندوق تقاسم املنافع على مد  عشر سانوات   200سيتدفق ما جمموعه حوالي ف

 .ركون إليهاال

 

نوية من أن قيمة املبيعات الس 2002قّدر املتبدثون من قطاا حناعة البذور يف املؤمتر العاملي الثاني للبذور عام  -21

فاإن ذلاك   بليون دوالر أمريكي، وأداروا إىل أنه إذا اتبع العامل كله هذا النهج لكافاة الباذور،    36البذور يف العامل تبلغ 

دوالر أمريكاي سانويًا. ويف مثال هاذه احلالاة، يؤمال أن خيةاف ذلاك العابء           مليار 36صندوق اقتسام املنافع ؤمن لسي

 ذه الصناعة.اإلداري على ه

 

أوحى اجلهاز الرئاسي بأن تنظر األطراف املتعاقدة األخار  يف أمار تقاديم مسااهمة مشاابهة، ولكان يف وقات         -22

 بذلك.قد قام أي من األطراف يكن إعداد هذا التقرير، مل 

 

األخر  ستكون توضيح ما إذا كانت األطراف املتعاقدة يف  قد يرغب اجلهاز الرئاسي عند النظر يف نهج مبتكرة -23

مستعدة لتقديم مساهمات منتظمة على أساس مبيعات البذور، وحتت أية دروط، ضمن جمموعة أكارب مان نهاج تقاسام     

 املنافع املبتكرة.

 

 توسيع نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف - 4

 

عّبر العديد من أحباا املصلبة عن رغبتهم يف التوسيع العاجل لنطاق تغطية النظام املتعدد األطراف، لضمان  -24

جمموعة واسعة من املوارد الوراثية النباتياة الايت حتتاجهاا بغياة     على ةّعال احلصول الأن يتبقق لرتبية النباتات سبل 

 واجهة التبدي املتزايد لتغري املناخ. وضمان األمن الغذائي وم تطوير حماحيل ذات أداء عاٍل

 

اعرتف أحباا املصلبة أيضاًا أن التوساع يف تغطياة النظاام املتعادد األطاراف ميكان أن يوّساع أيضاًا           ذلكك -21

ن ارتباطاًا وثيقاًا وبشاكل متباادل. واعرتفات اللجناة أن ترتيباات        اإمكانيات تقاسم املنافع، وأن السؤالني بالتالي مرتبط

املنافع احلالية ال توفر تقامسًا مناسبًا للمنافع، وأن أي توسيع للنظاام املتعادد األطاراف لان يعازز تقاسام       حندوق تقاسم 

 ن االتةاق على التغيريات يف ترتيبات حندوق تقاسم املنافع احلالي.امكباإلاملنافع إاّل إذا كان 

 

 امللباق يتطلب إحداا تغيريات علاى   هنا من، وهامن املعاهدة جزء ال يتجزأ من 1لبق قائمة احملاحيل يف امل -26

بطيئًا، على حد سواء لتوفر عدد كاف مان   ذلكإحداا تغيريات على املعاهدة وجولة من التصديقات. وحتمًا سيكون  1

أطراف متعاقدة أخار  عليهاا.   ادقة صمتدخل التغيريات حيز التنةيذ، ومن ثم لاألطراف املتعاقدة للتصديق على التنقيح 

أقصار  عملية قد يرغب يف النظر، يف الوقت نةسه، يف ترتيبات فإنه فق اجلهاز الرئاسي على توسيع القائمة، ويف حال وا
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إمكاان  أجاًل، ميكن من خال ا تشجيع األطراف املتعاقدة على استخدام القائماة املوساعة علاى أسااس ياومي يف تاوفري       

 ملواد.لى املواد مبوجب االتةاق املوحد لنقل اعميّسر كل احلصول بش

 

بشاكل   ةدقاصا ذلك، قد يتبقق التوسع يف النظام املتعدد األطراف بوضع بروتوكول للمعاهدة يسامح بامل كبديل ل -27

 مستقل عن تنةيذ املعاهدة نةسها.

 

 : برنامج منح تراخيص نباتيةطرق مبتكرة جلذب التمويل الطوعي املستند إىل االستخدام - 5

 

اقرتاح طارق جديادة للمسااهمة يف    يف دددت اللجنة املخصصة على رغبة جمموعات أحباا املصلبة أنةسهم  -22

 نيوختةيض تكاليف املعاامالت وتاوفري الايق    صول على املواردحندوق تقاسم املنافع، اعرتافًا بقيمة املعاهدة يف تيسري احل

الصناعة املتعلقة بالتمويل القائم على االستخدام أن تؤتى  القانوني. وإذا كان ميكن للمبادرات اليت قامت بها جمموعات

 مساهمات طوعية من مصادر أخر . ورود سيعزز كثريا من احتمال فإن ذلك مثارها يف وقت مبكر، 

 

ماع جمموعاة العمال املعنياة      كانت اللجنة املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل خالل فرتة السنتني، تببث -22

جيري العمل عليه حاليًا، سيشمل تقاسم مناافع طاوعي قاائم علاى      ،تية يف إمكانية برنامج منح تراخيصالصناعة النباب

لقطاعات يدفع باتوّلد زمخًا  قدجمموعة كبرية من مربي النباتات، ف ، اليت تبنتهااالستخدام. وإذا ما ُنّةذت هذه املبادرة

تربياة النباتاات   قطاعاات  بناى  لقيام مببادرات تعكس احتياجاتها وتتناساب ماع   إىل ااألخر  يف جمال تربية النباتات 

 .اخلاحة بها

 

بصادد   يتعمل جمموعة العمل املعنية بالصناعة النباتية حاليًا على وضع برنامج منح تاراخيص للصاناعة. فها    -30

خرتاا ات اة حائزة على براءخصائص نباتي على ًافورياحلصول وضع منوذ  ابتكاري مةتوح للمشاعات احملمية، يضمن 

أبلغت جمموعة العمل املعنية بالصناعة النباتية اللجنة االستشاارية املخصصاة   وقد شروط عادلة ومعقولة وغري متييزية. ب

التبضاريية بشاأن وضاع برناامج مانح تاراخيص        اها على علم بأعما تاملعنية باسرتاتيجية التمويل بهذه اإلمكانية وأبق

نح ملا برناامج  املطااف  يعمل بها وباملساهمات اليت يتوقعها لصندوق تقاسم املنافع إذا ما وضع يف نهاية وبالطريقة اليت س

 الرتاخيص.

 

انبثق األساس املنطقي لوضع برنامج منح تراخيص كنموذ  ابتكاري مةتاوح عان العدياد مان التباديات الايت        -31

سار( يف السانوات األخارية، عنادما ساعوا إىل تربياة       أُلمان ا احلجام و  وومتوسط وواجهها مربو النباتات )خصوحًا حغري

مةتوح وغري حصاري  إمكان حصول مربي النباتات بشكل يهدف برنامج منح الرتاخيص إىل توفري إطار وأحناف جديدة. 

لى خصائص عادية حائزة على براءات. ووفقًا للمعلومات الواردة، كان الدافع الرئيسي إلنشاء جمموعاة عمال لنماوذ     ع

 نيللبد من تكاليف املعامالت وزيادة اليق بالصناعة النباتيةاري مةتوح هو اجلهد الذي بذلته جمموعة العمل املعنية ابتك

القانوني وجتنب التبعية وإمكانية التقاضي يف جمال تبادل منتجاات املاوارد الوراثياة النباتياة لألغذياة والزراعاة ملرباي        
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األساس املنطقي إلنشااء برناامج مانح تاراخيص هاو      هكذا فإن لتجاري األول. والنباتات اخلاضعة لقيود بعد استغال ا ا

 حتةيز استخدام املوارد الوراثية النباتية عن طريق االبتكار من خالل تربية النباتات.

 

 التباوير سيقتصر برنامج منح الرتاخيص على اخلصائص العادية. ولن يغطي الربناامج أو ينقال تكنولوجياات     -32

الوراثي. وسيكون نطاق الربنامج مجيع الرباءات وطلبات الرباءات اليت ميلكهاا ويسايطر عليهاا املشااركون يف الربناامج      

األساسي الذي يغطي املواد البيولوجية اليت هي جزء من برنامج منح الرتاخيص. وسيعمل الربنامج على جعل الارباءات  

ةتوح ملواحلة عمليات الرتبية. وسيبدد املبتكار االخيص ارتللى الةور عمجيعها اجلديدة بشأن اخلصائص العادية متاحة 

حاندوق  ه املكافاآت يف  التجاري. وسُيسااهم زازء مان هاذ     الستغالللقاء اعادل ومعقول وغري متييزي مكافآت مستو  لل

ة حماددة يف إقلايم أو   يتقاسم املنافع للمعاهدة، من خالل اتةاق مع برنامج منح الرتاخيص. وإذا مل متنح أية براءة خلاّح

 ضارورة ألي تارخيص أو مادفوعات لتلاك التكنولوجياا     مبوجاب مناوذ  االبتكاار املةتاوح     كاون هناا    تبلد معاني، لان   

  يف ذلك البلد.

 

  فوائد إضافية غري نقدية ميكن توقعها لدعم املعاهدة: -33
 

  فرص على توفري و/أو تيسري  متعاقدةاليت هي أطراف يف البلدان النامية " تنص املعاهدة بالنسبة للمربني[

، كماا يشاار حاراحة يف    "حمباذة إىل احلاد األقصاى   احلصول على التكنولوجياا ونقلاهاب بشاروط عادلاة و    

صاائص النباات العادياة، سايكون احلصاول عليهاا حالياًا        خباملعاهدة. وبالنسبة للتكنولوجياات املتعلقاة   

جمانًا، ذلك أن اخلصائص العادية ال ختضع لرباءات يف البلدان النامية، ونتيجة لذلك لن ُيساتبّق علاى   

 أي استخدام  ا يف مثل هذه البلدان رسوم امتياز. 

  ،من املطلوا إجاراء تةااو     لن يكون إذسيكون تأثري برنامج منح الرتاخيص ختةيض تكاليف املعامالت

 بشأن كل حالة على حدة على الشروط التعاقدية ودفع رسوم امتياز. 

       أن يتايح ألحاباا    ذلاك سيشمل برنامج منح الرتاخيص أحكامًا لتاوفري الشاةافية للارباءات. ومان داأن

 املصلبة رحد إيداا الطلبات ومنح وإحدار تراخيص للرباءات على أساس دامل ودةاف.

 احلصاول  حرياة  " أي امج منح الرتاخيص األمن الغذائي من خالل نشر التكنولوجيا احملسانة، سيعزز برن

 ."ًاجمان صولليس احلولكن 

    ،سينشئ برنامج منح الرتاخيص إعةاًء داماًل للمربني بالنسبة للرباءات املسجلة ضمن جتمعه اخلااص باه

تبق عليها أية مدفوعات إال عنادما تساتغل   سُت ما يتيح استخدامها جمانًا لعمليات الرتبية والتنمية، ولن

 برتخيص ساري املةعول. ًاجتاريًا يف بلدان يكون فيها الصنف الناجم مرّخص

 

 :لصندوق تقاسم املنافعإمكانات برنامج منح الرتاخيص كمصدر دخل مبتكر  -34
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باني املعاهادة الدولياة بشاأن املاوارد      يبدو أن هنا  إمكانية قوية لتقديم مساهمات لصندوق اقتسام املنافع من التةاعل ما 

وستضاااف أيااة أمااوال تقاادم إىل حااندوق تقاساام املنااافع  الوراثيااة النباتيااة لألغذيااة والزراعااة وحااناعة البااذور النباتيااة.

ووفق عليها لغر  حون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها املساتدام   شروعاتمل املشروعاتلتخصيصها من خالل دورة 

ال تتطلاب املسااهمات إىل حاندوق تقاسام املناافع      و)و( مان املعاهادة.   4-12ني يف البلدان النامية وفقاا للماادة   من املزارع

)و( من املعاهدة أي ربط مؤسسي بني املعاهدة وبرنامج منح الرتاخيص ولن تزيد عابء العمال علاى    4-12مبوجب املادة 

اختاذ قرارات بشأن أية مواد ينبغي متويلاها أو أي جازء مان    األمانة. ولن يسعى برنامج منح الرتاخيص إىل املشاركة يف 

 .املشروعاتدورة 

 

اللجنة االستشارية املخصصة مقتنعة باحلاجة إىل العمل بشكل وثيق مع ممثلي حناعة تربية النبات كي تتمكن  -31

إنشااء آلياات متويال    من درح وتوضيح مزايا املعاهدة ألحباا املصلبة وكذلك مزايا دعام املعاهادة، وذلاك عان طرياق      

 جمموعات أحاباا املصالبة املعنايني   إىل طوعية قائمة على االستخدام. وينبغي أيضًا أن يكون حتسني إيصال املعاهدة 

 ذا أولوية يف تطوير نهج ابتكارية لتقاسم املنافع.أمرًا  أيضًا

 

 املستحقةاملدفوعات املقّدمة مقابل احلصول على املوارد، ُتحسم من املدفوعات  - 1

 على تسويق منتج

 

 تادفقٍ تولياد  و ع املستةيدين على اختياار خياار مادفوعات معاني    يتشجيف آن معًا بها إحد  الطرق اليت ميكن  -36

ربط إمكانية أن يقّدم املتلقي مدفوعات مقّدمة مقابل احلصاول علاى    يمن املوارد يصب يف حندوق اقتسام املنافع ه فورٍي

مستبقة عنادما يّساوق مناتج معاني،     اليت تصبح موارد مبوجب االتةاق املوحد لنقل املواد على أن ُتبسم من املدفوعات 

 حجم املدفوعات املقّدمة. على أن يكون احلسم متناسبًا مع 

 

هنا  العديد من الطرق اليت ميكن بها تنظيم ذلك. على سبيل املثال، ميكان أن يادفع املتلقاي مبلغاًا ثابتاًا أو       -37

ما هو مستبق عناد تساويق   على سم على أن يعتمد احل، الذي يدفعه مقابل كل مرة حيصل فيها على موردبلغ املخيتار 

وفقاًا لطاول الةارتة الزمنياة املمتادة باني احلصاول علاى املاواد          . وقد يتةاوت احلسم على املبلغ املدفوا مقدما منتج معني

 . 11-6املادة أو  7-6ة ، وميكن أن يصاغ النظام ليتناسب مع املاداملنتج وتسويق

 

يف حاندوق تقاسام   ضاّمن  . وميكان أن ي 2و  1ال يعّد هذا نهجًا مستقاًل، لكنه إضافة إىل النهجني االبتكااريني   -32

 .يهعل ما اتةقاملنافع، إذا 
 

 هج ابتكارية لتعبئة األموال ليبحثها اجلهاز الرئاسيُن

 

اخلامساة. وهاي معقادة     ستبال النهج االبتكارية اليت وحةت أعاله إىل اجلهاز الرئاسي لينظر فيها يف دورتاه  -32

 . ةستعدتأتي مأن على ومرتابطة وينبغي تشجيع الوفود 
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ويف أي نهاج أخار     يادها، ديت جر  حتخمتلف النهج املبتكرة الجنة أن ينظر اجلهاز الرئاسي يف أوحت الّل -40

احلاجاة إىل زياادة مساتو  تقاسام املناافع      ومصادر التمويال املختلةاة.   من دد رزمة حيُتقرتح، يف إطار متكامل، وأن  قد

ي أن يتخاذ اجلهااز الرئاسا   يوحاى با  الةّعال من خالل حندوق تقاسم املنافع واضابة للعدياد مان أحاباا املصالبة، و     

 .رزمةاخلطوات الالزمة لتنةيذ مثل هذه ال

 

والياة موساعة إىل حاد    يف ظال  جنة أنه ينبغي أن تنعقد اللجنة املعنية باسرتاتيجية التمويل، ولكان  أوحت الّل -41

تنةيذ املعاهدة وُتعّد لقيام اجلهاز الرئاسي باختاذ قارار يتعلاق باأداء حاندوق     اليت تواجه كبري تدر  التبديات احلالية 

أن يستةيد من اخلربة الواساعة  كهذا قرار على ومشولي. و يلامتداقاسم املنافع يف سياق النظام املتعدد األطراف يف نهج ت

يعاجل احلقاائق الراهناة الايت تواجاه تنةياذ      الوقت ذاته يف و ،املرتاكمة يف اللجنة املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل

 املعاهدة الدولية. 
 
 

 

 


