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 الذي اضطلعت بهمعلةمات أساسي  عن العمل 

  اهتطةيرمن زيد املو تمةيلال باسرتاتيجي املعني   اللجن  االستشاري  املخصص 

 مةجز

، اليت تنيخالل فرتة السنتني السابق اللجنة االستشارية املخصصةمداوالت حصيلة الوثيقة هذه تستعرض  -1

 .العمل جمموعةاآلن ستتوىل أمرها 

ها هدفمل يتحقق ااا مل، و"2012–2002اخلطة االسرتاتيجية لتنفيذ اسرتاتيجية التمويل، "يف  تنظر الوثيقة -2

الدخل القائم تعبئة اإلخفاق يف األسباب الكامنة وراء  وخصوصًامليون دوالر أمريكي،  111باحلصول على  املتمثل

 .املستخدمنيعلى 

اللجنة  هاهج املبتكرة اليت حددتيف الُنتممنة اململعاجلة هذه املشاكل املختلفة املقرتحات الوثيقة لل حت  -3

الوثيقة. حتدده الذي  الراهن عمل النظام املتعدد األطرافسري  ات علىرييتغ ُنهجتتطلب كافة ال. واملخصصة

 .طويرهاتكل ما حيتاجه املزيد من ، وحتديد مكنةامل بتكرةامل ُنهجالاملزيد من إىل النظر يف  ةلعمل مدعوجمموعة او

 ل جزءًاميكن أن تشّكاليت تنوعة امل بتكرةاملهج ُنالمن عددًا  جمموعة العملتناول طلب اجلهاز الرئاسي أن ت  -2

دخل حزمة مع مصادر يف هج هذه الُن دمجبعد الك ميكن و .تقاسم املنافع من تدفق دخل كاٍف ومستدام لصندوق

لصندوق كافية الالية املوارد من امل يعّول عليهمستدام دفق توفري  بهدف –ساهمات من احلكومات امل أساسًا –أخرى

 تقاسم املنافع.

: أواًل، سبل زيادة دخل صندوق تقاسم ًاتدرجيي ًانهجتتبع أن العمل جمموعة على أن اجلهاز الرئاسي قرر   -5

، تدابري أخرى لتحسني أداء النظام املتعدد األطراف ؛ وثانيًاالقائمة على املستخدمنيدفوعات املخاصة املنافع، و

التخطيط الدقيق للعمل أثناء فرتة السنتني وسيكون ملعاهدة. ا هاتغطياليت اصيل احملتشمل إمكانية توسيع نطاق 

، تدابري ؛ وثانيًاالقائمة على املستخدمنيدفوعات خاصة املصندوق تقاسم املنافع، ولدخل الزيادة تدابري ل ًاحامس

التخطيط وسيكون . هاغطياليت ياصيل احملأخرى لتحسني أداء النظام املتعدد األطراف تشمل إمكانية توسيع نطاق 

 ..ًاالدقيق للعمل أثناء فرتة السنتني حامس
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 مقدم  -أواًل

 

 العموية املفتوحة العمل جمموعة"، 1/1112خلامسة، مبوجب القرار أنشأ اجلهاز الرئاسي يف دورته ا -1

واصلة وإكمال العمل الذي بدأته مل(، "جمموعة العمل") األطراف" املتعدد النظام أداء لتعزيز املخصصة

خالل فرتة "( املخصصة االستشارية اللجنة" )"التمويل باسرتاتيجية املعنية املخصصة االستشارية اللجنة"

 .السنتني السابقة

صندوق إىل زيادة املدفوعات لهذه الوثيقة احلالة الراهنة للعمل على تطوير جمموعة من التدابري تستعرض  -2

على األجل  التعويل عليهابطريقة مستدامة ميكن  فيهواملساهمات  نيعلى املستخدمالقائمة  تقاسم املنافع

حلصيلة  خاصًا ولي اهتمامًاتهي وباختاا تدابري إضافية.  ، وحتسني أداء النظام املتعدد األطرافالطويل

جمموعة اآلن   أمرهاتتوىلالسابقة، اليت س"، خالل فرتة السنتني املخصصة للجنة االستشاريةا"مداوالت 

 العمل. 

ويتوقع تقاسم املنافع. مع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إمكان احلصول على املعاهدة توازن  -3

حدر من مواد تمنتجات )البذور ومواد الغرس( اليت تالتداول التجاري للمن منافع نقدية احلصول على 

القائم على آلية تقاسم املنافع  املواد لنقل املوحد االتفاقويدير املعاهدة. وجب مبا احلصول عليهجرى 

ساهمات املمن  أموااًل أيمًا، الذي يتلقى "صندوق تقاسم املنافع"هذه األموال يف وتدخل . املستخدمني

الصندوق ويدعم . األطراف املتعاقدة والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية ومصادر أخرىباشرة من امل

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ونفظحيز على املزارعني يف البلدان النامية، الذين مشاريع ترّك

 اجلهاز الرئاسي.عليها وافق  إلجراءات ، وفقًاًامستداماستخدامًا  ونهاستخدميو

وقد  بطبيعتها. عملية بطيئة ، وتلكن تربية النباتاتعاملستخدمني القائم على تقاسم املنافع تأتى يهكذا  -2

اجلهاز ب . وهلذا السبب، رّحئايبطسيكون املستخدمني القائم على  الدخلأن تراكم كان هناك دومًا إقرار ب

زت على حشد ، اليت رّك"خلطة االسرتاتيجية لتنفيذ صندوق تقاسم املنافعاـ "ب 2002يف عام الرئاسي 

 اخلطة االسرتاتيجيةمشلت وقد من األطراف املتعاقدة.  أساسًا ،املستخدمنيقائمة على الساهمات غري امل

كانون /إىل ديسمرب 2002 متوز/وللفرتة من يوليأمريكي مليون دوالر  111 هو احلصول علىهدف وضع 

  .2012األول 

لعدد من األسباب، مبا يف الك األزمة االقتصادية العاملية الراهنة، مل يتحقق هذا اهلدف. وعالوة على  -5

. وحتلل هذه الوثيقة الدخل الفعلي لصندوق املستخدمنيلى قائمة عأموال أية ظهر حتى اآلن مل تالك، 
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 اللجنة االستشاريةاهلدف بالعجز عن حتقيق أدى وقد . اخلطة االسرتاتيجيةأحكام  مقابلتقاسم املنافع 

وعرضها على  املستخدمنيتحسني الدخل القائم على لبتكرة املمكنة هج املمن الُن عددإىل حتديد  املخصصة

 .للنظر فيها قبل دورتها السادسة هاتطويربجمموعة العمل ن الذي كّلف اآل اجلهاز الرئاسي

 الدخل القائمبعض األسباب اليت تبدو كأنها وراء الفشل يف تعبئة يف  املخصصةاللجنة االستشارية نظرت  -1

املبتكرة اليت  ُنهجيف الاملختلفة الكامنة  ُنهجالوكذلك . وتلخص هذه الوثيقة هذه العوامل، املستخدمنيعلى 

هو من املبتكرة،  ُنهج، ورمبا غريها من الأكثر ُنهجهذه ال تطويرو. إلجياد حل هلا حددتها اللجنة

  العمل، أثناء فرتة السنتني هذه.جمموعة  (واليةاختصاص )

نظام املتعدد للعض التغيريات أو التعديالت على العمل احلالي ب هامجيعاملبتكرة  ُنهجستتطلب هذه ال -1

عدد من هذه ولقد ُتوخي . بها ذنّفُتميكن أن حتدد الوثيقة هذه التعديالت، والسبل اليت  الذاألطراف. و

يف سياق االستعراضات يف اختااها اجلهاز الرئاسي بالفعل يف القرارات اليت قد يرغب  التعديالت

لتحديد املزيد من  ل أساسًاكما أنها ميكن أن تشّك ،النظام املتعدد األطرافمبوجب  الوشيكةوالتقييمات 

حتديد املعلومات اليت ترغب يف جتميعها واملشاورات اليت إىل جمموعة العمل مدعوة  ذا،املبتكرة. وهل ُنهجال

  .ة إضافيةمبتكرة ممكن ُنهجالنظر يف إىل ، واملبتكرة ُنهجالذه ه تطويرلتود أن جتري 

صندوق تقاسم املنافع على دخل  ُنهجللنظر يف اآلثار احملتملة هلذه الالالزمة املعلومات قاعدة  تززُع لقد -8

النظام يف إطار من تبادل املوارد الوراثية النباتية املتأتية املدفوعات النقدية ية إمكانتقييم "دراسة  إعدادب

خالل فرتة السنتني  1"شأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةبلمعاهدة الدولية ل املتعدد األطراف

اجلهاز الرئاسي  قد دعا. وهاإعداد حكومة أسرتاليادعمت  اليت امكانية دراسة التقييم )الدراسة(األخرية، 

 باسرتاتيجية املعنية املخصصة االعتبار تقارير اللجنة االستشاريةب ، آخذًادراساتمن الآخر إىل إعداد عدد 

االتفاق املوحد تقارير و املعنية بالنظام املتعدد األطراف املخصصة اللجنة االستشارية الفنيةتقارير وتمويل ال

 .IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.2يف الوثيقة  ة إعدادهامعلومات عن حالترد اليت  ؛لنقل املوارد

أصحاب رغبة جمموعات أهمية حتليل العوامل اليت تؤثر على شدد اجلهاز الرئاسي على عالوة على الك،  -2

املوارد الوراثية النباتية لألغذية صول على تقديم مساهمات إىل صندوق تقاسم املنافع واحليف املصلحة 

مع  باحثاتبرنامج مشاورات ومبالفعل جيري اآلن ، من هذا املنطلقوالزراعة من النظام املتعدد األطراف. 

الك العمل يف أن تأخذ جمموعة  رغبتن، وقد ووآخرااتها األمانة تقوم به ، واسع أصحاب املصلحة

 .هذه عملية التشاور IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.3. وتغطي الوثيقة هاالعتبار يف ختطيطبا

                                                           

1 http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Identifying_Benefit_Flows.pdf  هذه الوثيقة يف بواشي اختصارًا، سيشار إىل هذه احل

 ".الدراسة"

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Identifying_Benefit_Flows.pdf
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يف نظر فيها لليه التدابري اليت تقرتحها لتعرض علإعداد كّلف اجلهاز الرئاسي جمموعة العمل بصياغة و -10

قرر  ذلككلعمل يف فرتة السنتني. جملموعة اجتماعني آخرين عقد ا ومن املخطط له حاليًادورته القادمة. 

يف طرق مبتكرة أن تنظر أواًل عليها على مرحلتني؛ ينبغي تعمل جمموعة العمل أن  أيمًااجلهاز الرئاسي 

يعّول عليها  ةمستدامبطريقة لصندوق تقاسم املنافع  نيستخدمواملساهمات القائمة على املزيادة املدفوعات ل

مبا يف الك تحسني أداء النظام املتعدد األطراف، لتدابري إضافية تنظر يف ، وبعد الك األجل الطويلعلى 

امللقاة على عاتق عاقبة تامليف ضوء املهام املعقدة ووعاهدة. امل هاتغطياليت اصيل احملإمكان توسيع نطاق 

 الوثيقةحتدد  اولذالوقت واملوارد بأقصى قدر من الكفاءة. استخدام يتعني ، جمموعة العمل

IT/OWG-EFMLS-1/14/5 على جمموعة العمل ساعدة إىل العملية مل ختلفةدخالت املاملتوفر  مواعيد

 إنتاجية.عظم خالل فرتة السنتني بالطريقة األ امداوالته وتسلسلحتديد أولويات 
 

 صندوق تقاسم املنافع اخلط  االسرتاتيجي  لتنفيذ-ثانيا

تنص املادة و. هاتمويل تنفيذلبتنفيذ اسرتاتيجية من املعاهدة  18املادة مبوجب األطراف املتعاقدة تتعهد  -11

على  4-18املادة وتنص دوريًا ملثل هذا التمويل.  هدفًايمع ه يتعني على اجلهاز الرئاسي أن أنعلى  18-2

 مصادر األموال:

 املعاهدة بتنفيذ املتصلة والربامج للخططوميكن التعويل عليها  عليها متفق الفّعال ملوارد تخصيصال ،

 ؛الدولية اات الصلة لآلليات والصناديق واهليئاتالرئاسية  ةاألجهزضمن 

  قنوات ثنائية وإقليمية عرب  ،تقدمةاملبلدان ال منموارد مالية مقدمة من األطراف املتعاقدة اليت

 ومتعددة األطراف؛

  مساهمات طوعية من األطراف املتعاقدة والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية ومصادر أخرى ال

  باحلصول على مواد من النظام املتعدد األطراف؛عالقة هلا 

 القائمة  إىل صندوق تقاسم املنافع ملدفوعات)وهي ا، (1)دال1-12املنافع املالية الناشئة عن املادة و

 .(على املستخدمني

 .من صناعات جتهيز األغذية طوعيةتقاسم منافع مساهمات  أيمًا 6-12تتوقع املادة  -12

 اسرتاتيجية متويل، 1/1116القرار اعتمد اجلهاز الرئاسي مبوجب  -13

اليت متر اقتصاداتها املتعاقدة من البلدان النامية واألطراف اليت األطراف املتعاقدة بأن مدى وفاء إقرارًا 

لموارد املشار إليها ل العتمد على التخصيص الفًعياملعاهدة سبفعالية يف إطار هذه لتزاماتها حتّول بامبرحلة 

 من املعاهدة. 01يف املادة 

 .اسرتاتيجية التمويلاملعنية ب املخصصة للجنة االستشاريةاأنشأ القرار أيمًا  -12
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 ،التمويل السرتاتيجية املنافع تقاسم صندوق لتنفيذ االسرتاتيجية باخلطة 2/2009 القرارب رّح ،بعد الك -15

 :مستذكرًا أن

 كافية لتنفيذالوارد كفل إتاحة املوالوسائل اليت تهي استحداث الطرائق تمويل الأهداف اسرتاتيجية 

  .اسرتاتيجية التمويل يف إطاراليت تتاح ميع املوارد الفعال جل ؤالشفاف الكفستخدام االاملعاهدة الدولية، و

صندوق لواألطراف املتعاقدة األمانة تنفيذ ل ًاأساساخلطة االسرتاتيجية افق اجلهاز الرئاسي على أن تشّكل و -11

مليون دوالر أمريكي للفرتة ما بني  116وقد وضع اجلهاز الرئاسي هدف احلصول على  .تقاسم املنافع

على أن يراجع اجلهاز الرئاسي هذا اهلدف بانتظام ، على 1114/كانون األول ديسمربو 1119و/متوز يولي

كما  ،مليون دوالر أمريكي 12 هقدر ًاسنوي ًاوهذا يساوي هدف املعاهدة. من 2-18النحو املتوقع يف املادة 

 اخلطة . تشكلمبتكرة لتعبئة األموال ُنهجالنظر يف ب املخصصةاللجنة االستشارية اجلهاز الرئاسي كلف 

 على املنافع، تقاسم لصندوق دوالر مليون 116 يف املتمثل اهلدف لتحقيق عليه متفقًا أساسًا االسرتاتيجية

 من الطوعية املساهمات خالل من اهلدف، هذا لتحقيق اسرتاتيجية وحتدد. سنوات مخس فرتة مدى

 .وغريها من األطراف املتعاقدة األطراف
 

  من ا األساس املنطقي للدعم القطاع

 من النسبي  احلص 

 اإلمجالي  األهداف

 )يف املائ (

 األطراف املتعاقدة

 ملعاهدة وأهدافهااقاعدة دعم األطراف املتعاقدة ل أن تشّكنبغي ي. 

 اإلمنائية املساعدة من أمريكي دوالر مليار 2 ما يزيد على توجهي 

 تقاسمصندوق ينبغي أن يتلقى  .زراعية مشاريع إىل سنويًا الرمسية

  .املنافع نسبة من تلك األموال

 مجع يف املعاهدة لنجاح أساسي املتعاقدة األطراف من املقدَّم الدعم 

 .آخرين مساهمني من األموال

75-85 

 إىل بعد تنمم مل اليت الدول

  متعاقدة كأطراف املعاهدة

 حسبما الرئيسية الدعم قاعدة تشكِّل املتعاقدة األطراف أن رغم 

 بعد ليست اليت الدول مينع ما مثة ليس ،املعاهدة عليه تنص

 .طوعية مساهماتالصندوق  إىل أيمًا تقدِّم أن من متعاقدة أطرافًا

0-1 

 القطاع اخلاص

 سألة األمن الغذائي تثري قلقًا يف مجيع أحناء العاملم. 

  تشمل مصادر الدعم احملتملة شركات خريية يف القطاع اخلاص يف

 .أحناء العامل

1-11 

 الوقفية الصناديقو املؤسسات

 الدولية التربعات ألموال متناميًا مصدرًاالوقفية املؤسسات  تشكِّل. 

  بني ترتاوح بالتزامات التعهد على القدرةالوقفية  املؤسساتلدى 

 .السنوات متعددة زمنية فرتات خالل املاليني وعشرات املاليني

1-11 

 األفراد

 الغذائي األمن مبواضيع املهتمني املاحنني الجتذاب كبرية إمكانات 

 ممن الدولي، والتعاون واالستدامة البيولوجي والتنوع العاملي

 مئات بني ترتاوح شخصية مساهمات بتقديم االلتزام ميكنهم

 .مالينيعشرة و اآلالف

1-2 

 41022–4112 اخلطة االسرتاتيجية مليون دوالر أمريكي يف 116 احلصول علىهلدف املخطط هلا لدخل امصادر : 1 الشكل

                                                           

 .3 اجلدول، 13 ، صفحةاسرتاتيجية التمويل  2
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غري أنه . اخلطة االسرتاتيجية بالتقدم املمتاز يف تنفيذ 3/2011كانت النتائج األوىل مشّجعة. ورحب القرار  -11

حتديا، وشدد يشّكل  1114حبلول عام أمريكي مليون دوالر  116 صول علىاحلبلوغ هدف أشار إىل أن 

على  القرار وال تذكر اخلطة االسرتاتيجيةال يذكر  بتكرة،املسبل مزيد من العلى احلاجة إىل استكشاف 

وجه التحديد املساهمات القائمة على املستخدمني، وال هي متممنة يف مصادر الدخل املخطط هلا. وينتظر 

أن ميّول اجلزء األكرب من هذا اهلدف مبساهمات من األطراف املتعاقدة، ولكن يتوقع أيمًا احلصول على 

األهداف املخطط هلا للمساهمات من مصادر األموال املختلفة  1الشكل مساهمات من مصادر أخرى. ويبني 

 .هلذه الفرتة

 .إسداء املشورة بشأن تعبئة املوارد املخصصةطلب من اللجنة االستشارية  -18

 :4104/4101يف فرتة السنتني  املخصصةاللجنة االستشارية غري أن  -12

خلطة االسرتاتيجية لتنفيذ ا يفتها لنفسها األهداف اليت وضع قققلق أن األطراف املتعاقدة ال حتب تالحظ

 اخلطة االسرتاتيجية.بيف التمويل قد تراكم فيما يتعلق  ًاكبري ًاأن نقصحظت صندوق تقاسم املنافع. وال

هو كما وقت إعداد هذه الوثيقة حتى صندوق تقاسم املنافع اليت وردت كمساهمات إىل األموال جمموع كان  -20

فرتة نهاية إىل تغري إىل حد كبري تمل أن يحيهناك مؤشرات تدل على أن الوضع وليست . 1يف الشكل مبني 

 .1114 كانون األول/ديسمربحبلول احلالية، أي  اخلطة االسرتاتيجية

يف املائة من اجملموع،  87–77بنسبة على مساهمات من األطراف املتعاقدة  اخلطة االسرتاتيجية اعتمدت -21

 تسعة بلدانمل يساهم سوى من هذا اهلدف، و يف املائة 12212حتقق ومليون دوالر أمريكي؛  9128 ±أو 

 املؤسسات أو األفراد. غري املتعاقدة أو  األطرافومل يساهم أي من . تفاوتًا كبريابكميات متفاوتة و، فقط

مدفوعات ناجتة عن استخدام مواد واردة بني مصادر الدخل املخطط هلا اخلطة االسرتاتيجية  مل تتوقع -22

مساهمة صغرية من شركة ومل ترد غري . ة مدفوعات كهذهأي تحققت، ومل االتفاق املوحد لنقل املوادمبوجب 

 .القطاع اخلاصاهلدف املرتقب ملساهمة من  يف املائة 1211واحدة، متثل 

 مليون دوالر أمريكي. 116هدف احلصول على  من يف املائة 18279حققت كافة مصادر الدخل معًا  -12

شراكة مع جنمت عن اهلدف، من  يف املائة 1219عادل ت، اغري خمطط هلواحدة مساهمة  كانت هناك -22

 .الزراعية للتنمية الدولي الصندوقهي ، واحدةمنظمة دولية 

 من يف املائة 121مساهمة مبا يعادل للاملبادرة النروجيية وهما  ،هلما غري خمططان ن مبتكرانهجساهم ذلك ك -25

ة يخيص براءات جتاراترمنح برنامج احلصول على لقاء ؛ ومساهمة البالدقيمة مبيعات البذور يف أراضي 
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  3على مثل هذه اآللية صولحلمن شرو  اساهمة شر  هذه املوقطاع اخلاص، الأنشئت كمبادرة من لبذور 

 اخلطة فرتة خالل املنافع تقاسم غري املخطط هلما دخاًل لصندوق وقد حقق هذان النهجان املبتكران

 .االسرتاتيجية

يف  11247 بلغ لصندوق تقاسم املنافع الفعليدخل اليتبني أن  ،مجيعها باحلسباناملساهمات لدى أخذ  -21

يف الواقع مصادر بني كما ُت – 1الشكل يبني ومليون دوالر أمريكي.  116احلصول على هدف من  املائة

حشد اليت يواجهها بوضوح الصعوبات  –4102–4112ة االسرتاتيجية خلطايف املخطط هلا الدخل 

 ما يتعلقفيمعتاد أمر املساهمات من الدول غري األعماء واملؤسسات والقطاع اخلاص واألفراد. وهذا 

كيانات أما الاملعاهدة. هذه طبيعة كطبيعة هلا املرتبطة باتفاقات دولية  اإلجراءاتيف صناديق املساهمة ب

قدم تيبني أنها  يتارخيسجل  اليس لديهف – منهاكبرية جدًا الحتى  –لقطاع اخلاص ل ةالتجاري

أولويات عادة الوقفية فلها ملؤسسات أما ا، وعليهايذكر  ًاتأثريال متلك صناديق إجراءات لمساهمات كبرية 

 . اهمن للحصول على أموالتقديم طلبات حمددة وعمليات 

  

  

                                                           
 3 http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Notification_of_Syngenta_elicensing.pdf  
  Licensing.pdf-http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Letter%20Eو

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_ftn3
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Notification_of_Syngenta_elicensing.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Letter%20E-Licensing.pdf
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 الفعلي اهلدف

 
 دوالر أمريكي يف املائ  دوالر أمريكي يف املائ 

 األطراف املتعاقدة
    

 أسرتاليا
   

870 000 

 أملانيا
   

598 500 

 املفوضية األوروبية
   

6 650 000 

 إندونيسيا
   

100 000 

 إيرلندا
   

659 800 

 إيطاليا
   

3 810 229 

 النرويج
   

6 495 088 

 إسبانيا
   

2 348 935 

 سويسرا
   

28 612 

 164 561 21 23.23% 000 800 92 ± %57-57 اجملمةع الفرعي 

 بلدان أخرى
    

 0 0.00% 000 580 ± %3-1 اجملمةع الفرعي 

 القطاع اخلاص
    

 لبذورلة الكندية كالشر 
   

1 211 

 211 1 % 0.01  000 440 10 ± %33-5 اجملمةع الفرعي 

 املؤسسات
   

0 

 0 0.00% 000 440 10 ± %33-5 اجملمةع الفرعي 

 األفراد
   

0 

 0 0.00% 000 740 1 ± %4-3 اجملمةع الفرعي 

 375 562 21 18.59% 000 000 116 100% اسرتاتيجي  التمةيل جممةع 

  :غري خمطط هلامدفةعات 

     الصناديق الدولي 

 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق 
   

1 500 000 

 000 500 1 1.29% 000 000 116 غري خمطط له اجملمةع الفرعي 

  مدفةعات غري خمطط هلا:

     هج مبتكرةُن

 :املبادرة النروجيية 

    مبيعات البذور الوطنيةمن  يف املائة 1.1 
648 178 

 ة لبذوريتراخيص جتارمنح  برنامج 
   

6 416 

 594 654 0.56% 000 000 116 غري خمطط له اجملمةع الفرعي 
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وهذا يعين أن من احملتمل أن يظل مصدرا الدخل األكثر قوة هما مساهمات األطراف املتعاقدة واملدفوعات  -21

، شريطة أن ُتعاجل العوامل احلالية اليت تعوق مجع مثل هذه املدفوعات، بهدف املستخدمنيالقائمة على 

. وقد يكون من المروري جيةاخلطة االسرتاتييف حتقيق أهداف  زيادة مساهمتها النسبية مع مرور الوقت

مقاربة الك بطريقة تدرجيية، باالعتماد أكثر يف املراحل املبكرة على مساهمات احلكومات، إىل أنه ميكن 

أن يساهم مساهمة كبرية. وكي تنجح تعبئة الدخل لصندوق  املستخدمنيللتدفق الفّعال للدخل القائم على 

سلط اجلهاز الرئاسي الموء على أن القدرة على التنبؤ  تقاسم املنافع بطريقة مستدامة طويلة األجل،

 بالدخل املتأتي من املصادر مجيعا تشكل هدفًا رئيسيا.

لعوامل ا املخصصةاللجنة االستشارية استعرضت ، املقدمة من األطراف املتعاقدة املساهمات نقصويف ضوء  -28

اللجنة ت حدد ،اجلهاز الرئاسيطلب كما و ،املستخدمنيالدخل القائم على االفتقار إىل اليت كانت وراء 

كانا قد بتكرين اللذين امل نيتشمل النهجوهذه  4.ا الدخلهذمثل املبتكرة لتعبئة  ُنهجمن ال ًاعدد تواستكشف

ة يخيص براءات جتاراترمنح برنامج املبادرة النروجيية ووهما:  بالفعل يف صندوق تقاسم املنافعا ساهم

عملية للنظر ب قد بادرتا جمموعة العمل بشأن الصناعة النباتيةواملخصصة  اللجنة االستشاريةكانت و. لبذور

استكشاف القيام باملزيد من  ةاحلالييتعني على جمموعة العمل ، وهذه مثل مبادرات القطاع اخلاصيف 

 .مبادرات كهذه اتيإمكان

جمموعة العمل هي نقطة انطالق  املخصصة اليت حددتها اللجنة االستشارية املستخدمنيالقائمة على هج الُن -22

 يف فرتة السنتني هذه.

. 1114يف نهاية عام  لتنفيذ اسرتاتيجية متويل صندوق تقاسم املنافع االسرتاتيجيةاخلطة تنتهي مدة  -30

 وستساعد توصيات جمموعة العمل اجلهاز الرئاسي على حتديث هذه اخلطة االسرتاتيجية.

                                                           
   ،http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4e_Report_of_the_ACFS7.pdfمتاحة على  املخصصة تقارير اللجنة االستشارية   4 

  efault/files/gb5i4ea1_Resumed_ACFS7_RES1.pdfhttp://www.planttreaty.org/sites/dو
   //:www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4ea1_Resumed_ACFS7_RES2.pdfhttpو

 594 154 2 1.86% 000 000 116 خمطط لهغري  اغري املخطط هلدفةعات امل جممةع

 اجملمةع الكلي
 ااملخطط هلاملدفةعات 

 اوغري املخطط هل
116 000 000 %20.45 23 716 969 

          

 اهلدفمع قارن  بامل، 2002 شباط/فرباير - 2002 متةز/ةيةلي ،الفعلي الدخل: 2 الشكل

 4102-2009 االسرتاتيجي  اخلط  يف

 

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_ftn4
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4e_Report_of_the_ACFS7.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4ea1_Resumed_ACFS7_RES1.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4ea1_Resumed_ACFS7_RES2.pdf
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 صندوق تقاسم املنافعلاملستخدمني القائم على  دخلالىل نقص مؤدي  إعةامل  -ثالثا

من جانب فشل، حتى اآلن، الح أن تكون وراء العوامل اليت يرّجيف  املخصصةاللجنة االستشارية نظرت  -31

 الدخلتدفق كاف ويف الوقت املناسب من يف توليد  االتفاق املوحد لنقل املوادوالنظام املتعدد األطراف 

وقد أخذت اللجنة عاهدة. من امل (1)دال 1-12صندوق تقاسم املنافع، على النحو املتوخى يف املادة ل

تقييم إمكانية املدفوعات النقدية املتأتية من تبادل املوارد الوراثية النباتية يف إطار "دراسة نتائج باالعتبار 

 بادرت اللجنةكما . النظام املتعدد األطراف للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"

وأصحاب مصلحة آخرين، على حد سواء من خالل رئيسيها املشاركني  البذورمع صناعة  حوار مباشرإىل 

 االتفاق املوحد لنقل املوادونظام املتعدد األطراف لالصناعة لهذه تصورات بفيما يتعلق والدورات العامة 

 .العوامل الرئيسية اليت مت حتديدها إىل عدد من الفئاتتنقسم حمددة. و مبتكرة ُنهجأيمًا لو

 تربي  النباتات سرع 

توليد تدفق دخل على قدرة النظام املتعدد األطراف تتوقف  اأن تربية النباتات عملية بطيئة. ولذبدائمًا ّقر ُأ -32

، االتفاق املوحد لنقل املوادمبوجب اجلينات بنوك املواد من احلصول على ( سرعة 1على عاملني هما: )

مسح على أساس ر ّدقد ُقو. جيري تداوهلا جتاريًا يف منتجاتج هذه املواد ادرالالزمة إلاملدة طول  (1)و

يف منتجات جيري تداوهلا  هاوإدراجعلى املواد صول للمدة بني احل تقرييبالوقت الأن للمربني أجري 

ل عليها على ما إاا كانت املواد اليت ُحصواحملاصيل على ، اعتمادًا سنة12.3و 5.5ترتاوح بني جتاريًا 

 5.أم ال نةمواد حمّس

 يفاعتمد أن االتفاق املوحد لنقل املواد و 2002حزيران /يونيو 22نظرًا ألن املعاهدة دخلت حيز النفاا يف  -33

تلقي يتم حتى اآلن ، حقيقة أنه مل جزئيًا ، على األقلهذه املدة رفّست، قد 2001/ حزيران  يونيو 11

يف  ًاكون بطيئيسساهمات بأن تراكم املتسليم النبغي أيا كان احلال، ي .على املستخدمنيقائمة دفعة واحدة 

الرتتيبات احلالية مساهمة كبرية يف صندوق تقاسم املنافع لسنوات ال ميكن أن تساهم ، ولذا أحسن األحوال

حتى لو افرتضنا درجة عالية إىل حد غري واقعي من املدفوعات ، ويف الظروف احلالية. هكذا، عديدة

حتقيق دخل لعدة عقود من الزمن ، من املستبعد االتفاق املوحد لنقل املوادمن  1-8للمادة الطوعية وفقا 

 ساوي اهلدف احلالي.ياملستخدمني القائمة على سنوي من خالل املدفوعات 

                                                           
5

 الشكل ،151–150على الصفحتني  منمذج ، حتسني املواد مع التأخري الفاصل، وقتل الكبري . التمييق151، والصفحة 210، الصفحة الدراسة 

 .عة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةاللجمالتابعة  اجلينات إصدارات بنوك من يف املائة 25 إىل يف املائة 85 بني احملسنة املواد تشكل.3.25
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طول حدد سيذلك فرتاكم، الأن تستهدف زيادة سرعة  بتكرةهج املالُنينبغي على  هأن يه ةالممني النتيجة -34

تلك املتأتية من غري الستمرار يف االعتماد على أموال لصندوق تقاسم املنافع يحتاجها اليت سالفرتة الزمنية 

 .جتاريًا املنتجاملستحق مقابل تداول  املستخدمنيالدخل القائم على 

 فر املةاد ونةع املةادةت

املواد املتاحة نظريًا وفعليًا يف إطار االتفاق املوحد لنقل املواد. يعتمد احلجم احملتمل للدخل  2يبني الشكل  -35

القائم على املستخدمني اعتمادًا مطلقًا على كمية املواد املتاحة بالفعل مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد. 

الذي استلمه اجلهاز  واد وتقاسم منافعها"التقرير عن تنفيذ النظام املتعدد األطراف للحصول على املويبني "

الرئاسي يف دورته األخرية أن أجزاء كبرية من حيازات األطراف املتعاقدة من احملاصيل املتممنة يف 

مل توّفر حتى اآلن وأن بعض األطراف املتعاقدة اليت جعلت حيازاتها متوفرة، وّفرت أيمًا كميات  0امللحق

. مع الك، بناّء على التبليغات إىل األمني، 2 ، كما يبني الشكلامللحق األولمدرجة يف كبرية من مواد غري 

ومن احملتم أن يؤدي كل  6وّفرت أي مواد حتى اآلن. 121طرفًا فقط من األطراف املتعاقدة الـ  27يبدو أن 

ن الوقت الذي تأخري يف إتاحة املواد إىل تأخر املنافع لصندوق تقاسم املنافع، زيادة على التأخري الناجم ع

تستغرقه الرتبية. هكذا فإن زيادة توفر املواد مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد سيكون عاماًل حامسًا يف 

 .ضمان فعالية الُنهج املبتكرة.

 

 احملاصيل

 احليازات

 يف املةقع خارج

 العامل

 

 (املستحةذات)

احليازات يف 

 :العامل

النسب  املئةي  

 مع األطراف

 املئةي  النسب 

 حيازات من

 األطراف

 فعليا املتاح 

 :العامل يف احليازات

 املئةي  النسب 

 املؤسسات مع

 النسب 

 املئةي 

 من

 حيازات

 املؤسسات

 املتاح 

 فعليا

 :العامل يف احليازات

 مع املئةي  النسب 

 املؤسسات+  األطراف

لنسب  املئةي  ا

من حيازات 

+  األطراف

املؤسسات 

 فعليااملتاح  

 النسب 

 املئةي 

 من

 إمجالي

 احليازات

 العامل يف

 املتاح 

 فعليا

 30.27 45.34 66.76 100.00 16.85 26.89 49.92 405 911 القمح

 17.65 31.94 55.24 100.00 16.70 2.46 38.54 628 782 األرز

 48.78 100.00 8.23 8.78 40.55 159 326 الذرة
 

24.18 11.79 

 يغطيها  أخرى

 امللحق األول
2 492 448 57.24 24.55 12.08 99.06 69.32 37.53 26.02 

  يغطيهاال  أخرى

 امللحق األول
2 484 244 58.42 4.46 2.68 74.91 62.00 8.52 5.28 

 7جب االتفاق املةحد لنقل البياناتفعليًا مبةمةاد متاح  نظريًا و: 3 الشكل

 

                                                           
6
 .امللحق .IT/GB-5/13/5 الوثيقة  

 .28 الفقرة  IT/GB  ،http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5w05e_Report_MLS_final.pdf-5/13/5 الوثيقة 7 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5w05e_Report_MLS_final.pdf
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عامل آخر يكبح جاابية النظام املتعدد األطراف وحيّد من الدخل احملتمل لصندوق تقاسم املنافع هناك  -31

. وينطبق هذا بشكل خاص امللحق األولأوردته صناعة البذور، هو النطاق احملدود للمحاصيل اليت يغطيها 

غري ريًا من الفئة جزءًا كب وات. وتشكل اخلمرامللحق األولعلى اخلمروات، فكثري منها غري مدرج يف 

، ومبا أن قيمة اخلمروات التجارية عالية، فإن قطاع اخلمروات ميكن أن يساهم امللحق األولاملدرجة يف 

مساهمة كبرية يف صندوق تقاسم املنافع، إاا ما غطت املعاهدة جمموعة أكرب من املوارد الوراثية النباتية 

نباتات، على وجه اخلصوص، ال فقط على أهمية زيادة لألغذية والزراعة. ويف هذا السياق، شدد مربو ال

عدد احملاصيل اليت ميكن احلصول عليها مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد، بل أيما على إمكانية 

 .يف املوقعاحلصول الفّعال على املواد 

، مثال يف قطاع احلبوبالعائد  يبدو أيما أن معدل العائد على االستثمار يف قطاع اخلمروات أعلى بكثري من -31

 .هج مبتكرةيف تطوير ُناورًا هامًا عل صناعة بذور اخلمروات حمما قد جي

 لمةادلمصادر بديل  

 بسبب ازدواجيةوالك  ،هذا النظامطار إخارج وفر تعدد األطراف متامللنظام ايف املدرجة كثري من املواد   -38

العديد من ب القطاع اخلاصاملربون يف  احتفظ. وعالوة على الك، خارج املوقع الدولية والوطنيةأوجه اجلمع 

تنص على النظام املتعدد األطراف، وعلى الرغم من أن املعاهدة  بدء نفااقبل املتشابهة و تكررة أاملواد امل

تلك على أن يدرجوا  من الوالية القانونية لألطراف املتعاقدةض نيقانونيال ونيطبيعيالشخاص تشجيع األ

أخرى من متكررة وتتوفر مواد  .9اثنان منهم حتى اآلنيقم بذلك سوى مل  8تعدد األطراف،املالنظام يف املواد 

. هذه العوامل شرو  االتفاق املوحد لنقل املوادأقل تقييدًا من بشرو  توفر مواد ال تزال أطراف غري متعاقدة 

وتزيد مواد من النظام املتعدد األطراف، على األقل يف األجل القصري؛ على صول احلاجة إىل احلتقلل 

املدرجة يف االتفاق املوحد لنقل املواد  اجتنابؤدي إىل ت، وللحصول على مواد من النظامتكاليف الفرصة 

معامالت ف وما يرافقها من تكالياملعاهدة، ًا باليامللتزمني مبني ينجم عن كل الك افتقار إىل التكافؤ ؛ واملواد

 .وبني غري امللتزمني بها ،إضافية

يف إطار إدراج حيازاتهم  ال يرغبون يف نيانونيوق نيأشخاص طبيعييف حيازة املعاهدة سلطة على املواد ال متلك   -32

معاجلة هذه املشكلة من خالل جمموعة من وهكذا تتعني بلدان ليست أطرافا متعاقدة أو يف حيازة  املعاهدة

 .مثبطات ملن جيتنبونهااستخدام املعاهدة واإلجيابية على احلوافز 

                                                           
 .املعاهدة، مل جتر بعد مراجعة اجلهاز الرئاسي للتقدم يف إدراج هذه املواد يف النظام املتعدد األطرافمن  2–11 وفقًا للمادة .3-11 املادة  8
9  Association pour l’Etude et l’Amélioration du Maïs, (PRO-MAÏS  وهي مجعية خاصة ملربي الذرة  غرضها دراسة وحتسني الذرة يف فرنسا

 الزراعي للبحث الدولي التعاون ، وكالهما  مع مركز Française des Semences de céréales à paille et autres espèces Autogames (AFSA)  مجعيةو

 (INRA) التنمية يف فرنسا أجل من
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 ومشكل  املدفةعات الطةعي  االتفاق املةحدة لنقل املةادمبةجب ةاد التزود مب اجتناب

 :منتج جتاريًاتسويق لدى مدفوعات على ثالثة أنظمة خمتلفة لل املواد لنقل املوحد االتفاق نصي -20

  لألغذية من املوارد الوراثية النباتية "يعترب منتج ما  ماعند اإللزاميةملدفوعات ا، تنشأ 7-6مادة للوفقا

دون لآلخرين  ةغري متاح"و االتفاق املوحد لنقل املوادمت احلصول عليها من  "مادة يتممن والزراعة و

مزودة فردة معلى عينات مواد  7-6تنطبق املادة و. "إجراء مزيد من البحوث والرتبيةألغراض قيود 

 .مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد

 قيود ألغراض دون لآلخرين  ًااملنتج "متاحيكون  ماعند الطوعيةتنشأ املدفوعات  8-6لمادة ل وفقًا

 إجراء مزيد من البحوث والرتبية".

  بداًل من على حدةحمصول كل على أساس  ،بديلمدفوعات خيار نظام للمتلقي  11-6 املادةتوفر ،

حق احلصول للمتلقي  11-6املادة عطي تو. 8-6و 7-6ملادتني مبوجب االواحدة عينة الأساس على 

جلميع  ةفوري ةإلزاميمدفوعات تطلب تالنظام املتعدد األطراف، و املدرج يفعلى مجيع مواد احملصول 

املواد مزودة مبوجب االتفاق املوحد لنقل مواد  تتممنسواء  ،جتاريًا ةاملسّوق احملصولالك منتجات 

 .أم ال

 يف ظلجتاريًا املّسوقة يف حالة املنتجات فقط مستحقة  اإللزامية املدفوعاتتكون ، 8-6 و 7-6وفقا للمادتني  -21

محاية براءات االخرتاع تشمل الشرو  ويبدو أن هذه . ى املواد اات العالقةإمكانية احلصول علد شرو  تقّي

( والشرو  التعاقدية اليت حترم املشرتي ثياملقيدة لالستخدام الوراالتكنولوجيات واحلماية التكنولوجية )

ماية حبجتاريًا متداول هام ول ملزيد من البحوث والرتبية. يف الواقع، الذرة حمصرية حبحق استخدام املواد 

 اجتنابتتأتى من إجيابية مزايا للذرة بالنسبة لذا هناك ومدفوعات إلزامية. تطلب ويبراءات اخرتاع، 

تكون قد ُهّجنت براءة اخرتاع حتمل منتجات  ة، ألن أيمبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد ايهاحلصول عل

يف نب تجيمع الصناعة إىل أن العديد من الشركات داوالت تشري املو .ةلزامياإل مدفوعاتللختمع معها 

 .مبوجب االتفاق املوحد لنقل املوادالذرة صول على احلالواقع 

االعتماد على املدفوعات اليت تكتنف شاكل امل( 4لعاب )الشكل األنظرية  يقوم على بسيطليل حيدد حت -22

القيام أن يتحمل تبعات كيان جتاري ي كن ألحيث ال مي ،خسارة-خصوصًا سيناريو خسارةالطوعية، 

سواء  .مع اآلخرين فرصيف العدم تكافؤ ؤدي إىل يو ؤثر على ميزته التنافسيةيسألن الك دفعة األوىل، بال

 من مزيدبالعالقة مع  قيود حتت كانت سواءمزودة مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد أم ال ومواد تممنت 

 ال أم والرتبية والتدريب البحث



IT/OWG-EFMLS-1/14/3 16 

 
 على اسرتاتيجية ميزة ،(ال تتعاون) اليت كون لدى الشركةت ،(ال تتعاون)خرى ومل تقّدم األ ،(تتعاون) مدفوعات طوعية نيقّدمت إحدى الشرك إاا

 : امليزة هلذه وميكن. تتعاون اليت الشركة

  رباح،يف األ زيادةكون ت أن

  أو وتطوير، حبث ميزة توفر

 . املنافس مبيعات املنتج سعر لتخفيض تستخدم

 . األرباح من كبريًا جزءًا ومتثل ،ال تتعاون اليت لصاحل الشركة دائما هي امليزة

يف  12.25 تساوي املبيعات من يف املائة 0.11 نسبةفإن  ، يف املائة 1 إىل يف املائة 2 رحبًا يرتاوح من افرتضنا لو. منخفض النبات تربية يف الربح

 . األرباح من يف املائة 12.83 إىل املائة

 .أخرى شركاتال تتعاون أ خطر بسبب وتتعاون، وىلألا اخلطوة تخذأن ت لشركة ميكن ال وبالتالي

 10خسارة -سينارية خسارةـــ   طةعيدفةعات الاملولعاب األنظري  : 2 الشكل

"تقييم إمكانية املدفوعات النقدية املتأتية من تبادل  دراسة الصناعة، أثناء إعدادتؤكد إشارات زودتها  -42

النباتية املوارد الوراثية النباتية يف إطار النظام املتعدد األطراف للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية 

سيؤدي إىل  الكدفوعات طوعية، ألن مشري إىل أنه ال ميكن توقع تهذا التحليل، و لألغذية والزراعة"

 .من ال يدفعونمع ئة غري متكافاليت تدفعها ومنافسة للشركة خسارة سوقية كبرية 

يتم ال  افرتاض أنعلى  –للذرة بالنسبة  األهمية القصوى للمدفوعات اإللزامية لصندوق تقاسم املنافع -22

تراكم الذي يتوقع  5 الشكلموضحة يف  --احلصول على مواد مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواداجتناب 

 11.يف الواقع مدفوعات طوعيةمل حتدث أية  نالزمن، إ ورمرمع دخل 

افرتض حدوث اجتناب )احلصول على املواد مبوجب االتفاق املوحد( على نطاق واسع، ال ميكن عمليًا  إاا -25

توقع أي دخل. لذا فإن املشكلة املزدوجة، مشكلة االجتناب وعدم دفع املدفوعات الطوعية، من بني أهم 

ص للرتبية التجارية والتصدي العوامل اليت ينبغي أن تركز التدابري املبتكرة عليها، بغية تعزيز تكافؤ الفر

 للظاهرة اليت وصفت يف سياقات مشابهة على أنها "انتفاع جماني".

 مبكر دخل حتقيق أمام مباشر غري بشكل عقبةيشكل  8-6 املادة مبوجب للمدفوعات الطوعي الطابع -21

اجتناب  إمكانية ألن والك ،11-6 املادة مبوجب مقدمًا مدفوعات خالل من املنافع تقاسم لصندوق

                                                           
10

 11–3 الشكل، 125 ، الصفحةالدراسة  
11

 من االتفاق املوحد لنقل املواد، "املنتج" 2 املادة  
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للمتلقني، ألن  يةاباج أقل 11-6املادة خيار تساهم يف جعل  8-6 و 7-6مدفوعات طوعية مبوجب املادتني 

 .جلميع املنتجات. ةيف إطار هذا اخليار إلزاميدفوعات امل

 

 

 صفر يف املائ  الدخل حسب احملصةل وحسب جممةع  احملاصيل بنسب  مدفةعات طةعي  تبلغ :5 الشكل

 بني اخلياراتملدفةعات ا وتائراختالل تةازن 

إىل أنه، بدءًا من أيام التفاوض على االتفاق املوحد لنقل املواد، وجد عدد من  املخصصةاللجنة االستشارية أشارت  -21

من االتفاق املوحد  11-6األطراف املتعاقدة ميزة كبرية يف املفاهيم الكامنة يف خيار املدفوعات البديلة مبوجب املادة 

لنقل املواد، خاصة تبسيط املعامالت للمربني وللمعاهدة على حد سواء. وعالوة على الك، مبا أن هذا اخليار ينطوي 

على مدفوعات فورية لـ "رسم اشرتاك سنوي" يعتمد على املبيعات السنوية للشركة، فيمكنه توليد دخل سريع 

اتفاق موحد لنقل املواد واحد ينموي يف خيار املدفوعات مبوجب املادة  للمعاهدة. مع الك، مل يبلغ حتى اآلن عن

 . ولذا تندرج مجيع االتفاقات املوحدة لنقل املواد اليت أبرمت بالفعل يف شرو  املدفوعات مبوجب املادتني6-11

ميزة يف خيار املادة  من االتفاق املوحد لنقل املواد. هكذا، من الواضح أن املستخدمني التجاريني ال يرون 8-6و 6-7

 .6. ومن الصعب حتديد أسباب الك نظرًا لوجود عدد من العوامل املتشابكة كما يتبني من الشكل 6-11
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 00-6املادة  8-6 و 7-6املادتان  عاملال

االتفاق املوحد لنقل مبوجب واحد، حمصول مجيع مواد على   مبوجب االتفاق املوحد لنقل املوادفردة، ممواد على  إمكاني  احلصةل
 املواد

درت من حتسواء احملصول، الك من التجارية نتجات مجيع امل اليت استلمت فردة من املواد املحدر تتمنتجات  املدفةعات أساس 
  مواد االتفاق املوحد لنقل املواد أم ال

 0.11=  يف املائة 30ناقصًا من إمجالي املبيعات السنوية،  يف املائة 1.1 املدفةعاتمعدل 
  يف املائة

 من إمجالي املبيعات السنوية يف املائة 0.5يبلغمعدل خصم 

 حتمل أي) رتبيةزيد من التكون متاحة ملإلزامية، عندما ال   دفةعات طبيع  امل
 (براءات االخرتاع

 محاية األصناف النباتية أي) طوعية، عندما تكون متاحة ،
 (والبيع دون ملكية فكرية

، براءات أيرتبية أم ال )متاحة ملزيد من الكانت سواء ، إلزامية
 (االخرتاع ومحاية األصناف النباتية والبيع دون ملكية فكرية

 جتاريًا املسّوقة جلميع املنتجات  ةسنوية وفوري جتاري تسويق آخر إىل جتاري تسويق أول سنوي، اعتبارا من تاريخ  للمدفةعاتاجلدول الزمين 

 7-6 انطبق املادتنإاا ألغيت، ت. سنوات متتاليةعشر فرتات  دائمة التفاقل الزمني فرتة ال
 يف املائة 127 يصبح يف املائة  627معدل أن ما عدا  .،8-6و

مستحقة لدى املدفوعات نة لتصبح هّجمُلاملواد ا حفظ سجل جلميع تكاليف املعامالت
 التجاري التسويق 

اليت تنطبق تلك تحديد ل، املواد املهجنةجلميع حفظ سجل 
  11-6 إن ألغيت املادة 8-6 و 7-6املادتان عليها 

 33-1 املادةو 5-1 و 5-1 نيادتاملمبةجب لخيارات ميزة لالعةامل الرئيسي  امل: 1 الشكل

الشركات اسرتاتيجيات واختيارات تربية متنوعة جدًا، وبالتالي احتياجات خمتلفة للمواد وكذلك لدى  -28

اسرتاتيجيات خمتلفة للملكية الفكرية. وبالنسبة للعديد من الشركات، يشّكل شر  املدفوعات اإللزامية 

املواد اليت تندرج يف  جلميع املنتجات عاماًل مثبطًا قويًا، الك أن الشركات ال تستطيع اجتناب دفع مثن

من جهة وبني  8-6و  7-6. ويؤدي الك إىل اختالل توازن أول يف التكاليف بني املادتني 8-6إطار املادة 

 .11-6، والك مثبط قوي لقبول خيار املادة من جهة أخرى 11-6خيارات املادة 

 باملقارنة مع 11-6ُينظر إىل نسبة مستويات املدفوعات مبوجب املادة ، مل يؤخذ الك باالعتبارحتى إاا  -22

 (1) 11-6أن املادة واقع عوض عن تال على أنها ( يف املائة 127مقارنة بـ  يف املائة 127) 8-6و 7-6تني املاد

تطلب ت (1)، و حتدرت من مواد االتفاق املوحد لنقل املواد أم ال، سواء مجيعها نطبق على املنتجاتت

ليس ياة التجارية للمنتج فقط. ومبوجب الرتتيبات احلالية، احلمدفوعات فورية، بداًل من مدفوعات خالل 

شرو  اليت ستنطبق عليها ، بسبب احلاجة إىل معرفة ما هي املواد املعامالت هناك فرق كبري يف تكاليف

 .11-6 املادةما أبطل اتفاق إاا  8-6و 7-6 تنياملاد

، سيمعها اجلهاز الرئاسياليت إمكانية احلصول على املواد وتقاسم منافعها خيارات رزمة إاا كانت  -50

مدفوعات بديلة، ينبغي عندئذ توخي وأحكام بديلة إمكانية حصول شمل ت، احلالية لعمليةلكنتيجة 

 –ارات خليمدفوعات اأساسا يف العالقة بني مستويات  -هاومثبطات بني حوافز اخلياراتالتوصل إىل توازن 

يارات اخل تطردإا س ،)Gresham)قانون جريشام إىل لاخليارات وإاّل ستخمع على أساس بيانات سليمة، 

 حيتمل أن خيتار املتلقون دائمًا، ةحتليلية صارمومبعايري اخليارات اجليدة. وعالوة على الك،  سيئةال
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عن الك ض عّويصندوق تقاسم املنافع، ما مل أقل ل حمتملإىل دخل اخليار الذي يكلفهم أقل، ما سيؤدي 

 .استخدام عدد أكرب من األشخاص مواد االتفاق املوحد لنقل املواد

 بالنسب  للمتلقنيتكاليف املعامالت 

هلذا السبب، وواملتلقي. املزود ، أي فقط لعقدا، أطراف ًاخاص ًاعقدبوصفه  يلزم االتفاق املوحد لنقل املواد، - 51

للمعاهدة نافعة مصلحة حتقيق بغية من االتفاقات كلما انتقلت مواد من متلٍق إىل آخر سلسلة نبغي إبرام ي

 .نفاا حقوقهإلإاا لزم األمر،  نتفع على أساسها،وتوفري أسس قانونية ميكن أن يتصرف الطرف الثالث امل

فاق موحد لنقل املواد مبوجب اتالحق ٍق كل نقل إىل متلولذا يتطلب االتفاق املوحد لنقل املواد أن يكون 

 .آخر

 خاصة، والكثري من تكاليف املعامالتعقد قياسي غري قابل لتعديل االتفاق املوحد لنقل املواد أن  يف الواقع -52

واملتلقي  املزّودعقود مربمة بني على نشأ من احلاجة إىل التفاوض تالف الك خباليت  ،التكاليف القانونية

ألي احلاجة إىل االحتفاظ بسجالت أن . بيد بذلك الصناعةتعرتف ، وعلى حدةحالة كل على أساس 

بغية  ،ة هذه املادةسالللواستلمت مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد مادة به مع أي به املربون  تهجني يقوم

جيري تطويرها مشتقة من مواد نقل مواد االتفاق املوحد عند مادة من مواد االمتثال لاللتزام باستخدام 

تقاسم ب همالوفاء بالتزامات، وبغية من االتفاق املوحد لنقل املواد( 7-6املادة الحق ) تلٍقإىل متفاق املوحد اال

جيعل  ،12ةالوراثيمكوناته أو أجزائه املوحد أو أي من االتفاق من يتممن مواد تسويق أي منتج من املنافع 

ليست هناك أية  هأنوواقع . ضخمة معامالتتكاليف نجم عنه ت أمر شاقالك يشعرون أن هؤالء املربني 

، يعين أن تكاليف هذه املعامالت حد أدنىشر  يس هناك لأنه و إمكانية إلبطال االتفاق املوحد لنقل املواد

 .املزّودة مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواداملواد  ساللةمادة من أي ب احتفظما إاا  أبديةستكون 

 استخدام النظام املتعدد األطراف.من هذه تدابري مبتكرة تقلل تكاليف املعامالت أية من املرجح أن تزيد  -53
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 عةامل بنيةي  رئيسي  ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند تطةير ُنهج مبتكرة -رابعًا
 

 
 شكل  املدفةعات الطةعي التصدي مل

النظر يف كيفية جعل املدفوعات الطوعية املتوقعة يف عند همية حامسة األة وصخصاململعاهدة اأحكام بعض  -52

املادة تنص  ًا.بعض املدفوعات طوعيأن يكون تتطلب املعاهدة فإلزامية.  (8-6 املادة)االتفاق املوحد لنقل املواد 

 على أن: (1د)12-1

... يتممن .ًامنتجق جتاريًا .. شرطًا بأن تسدد اجلهة املتلقية اليت تسّو.يشمل االتفاق املوحد لنقل املواد

 التجاري التسويق عن الناشئة املنافع تعادل حصة ...النظام املتعدد األطرافمن مواد مت احلصول عليها 

 ويف ،هعلي والرتبية البحوث من املزيد إلجراء لآلخرين قيود دون املنتج هذا توفر حالة يف إال ،هلذا املنتج

 عات.املدفو هذه سداد على اجتارًي املنتج سوقت اليت املتلقية اجلهة تشجيع جيرى احلالة هذه

استخدام النظام املتعدد من هذه تدابري مبتكرة تقلل تكاليف املعامالت من املرجح أن تزيد أية  -77

 غري أن االتفاق ينص يف املادة نفسها على أن: األطراف

املعاهدة، ما إاا كان هذه سريان مخس سنوات من فرتة غمون ميكنه أن يقّدر يف  اجلهاز الرئاسي

تكون أيما يف احلاالت اليت االتفاق املوحد لنقل املواد يسري يف  ة الوارداإللزاميدفوعات شر  امل

  زيد من البحوث والرتبية.قيود إلجراء املآلخرين دون متاحة جتاريًا فيها املنتجات املسوقة 

 املستخدمني على القائمة املنافع أعمال متممن ملراجعة تقاسم ليوفر هذا احلكم من أحكام املعاهدة جدو -51

باإلمكان  ما قد جيعل املعاهدة، إىل تعديل حاجة أية دون ويشمل الك إمكانية تعزيزه، مبوجب النظام،

هذا التقييم مرارا. فما أن جيري مثل هذا  الرئاسي البحث هنا. وقد أّجل اجلهاز قيد املبتكرة هجاتباع الُن

يم، إاا اختذ قرار يف تلك املناسبة بعدم حتويل املدفوعات الطوعية يف الوقت الراهن إىل مدفوعات التقي

إلزامية، فإن أي تغيري الحق ملدفوعات طوعية إىل مدفوعات إلزامية سيتطلب تعدياًل رمسيًا للمعاهدة. 

 التغيريات، هذه مثل تتوقع رعناص على بالفعل حتديدها مت املوجودة اليت اجلديدة املبتكرة هجالُن وحتتوي

اجلهاز الرئاسي يف مقاربة هذا التقييم ضمن سياق  أدناه. ومن هنا قد يرغب اخلامس القسم يف موضح هو كما

 املبتكرة. ُنهجلنظر حاليًا يف رزمة الا

 املزودة مبةجب االتفاق املةحد لنقل املةادالتصدي ملشكل  اجتناب املةاد 

، كلما ارتفعت تكاليف الفرصة املواد لنقل املوحدة االتفاقات املواد املتاحة مبوجبجمموعة كلما كانت  -51

البديلة للمربي لدى اجتنابه استعمال مواد من املعاهدة. وتشكل اجملموعات االسرتاتيجية اليت أدرجتها 

املواد، ومن الدولية يف املعاهدة بالفعل جمموعة ضخمة من  الزراعية للبحوث االستشارية مراكز اجلماعة
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احملتمل، عاجاًل أم أجاًل، أن يطلب املربون احلصول على هذه املوارد، إما مباشرة أو باستخدام مورد من 

 13 مرٍب آخر أدرج يف الك املورد مواد يغطيها االتفاق املوحد لنقل املواد.

وسيع نطاق تجاابية املعاهدة للمستخدمني، كما سيقويها  زيادة توفر املواد من األطراف املتعاقدةستقوي  -58

 املعاهدة. هاتغطياليت  اصيلاحمل

بّينت مساهمات ممثلي صناعة البذور املشاركني مباشرة يف جلان املعاهدة، وكذلك مساهماتهم خالل  -52

اليت تعلقها الصناعة املشاورات غري الرمسية مع الرئيسني املشاركني خالل فرتة السنتني األخرية األهمية 

على حتسني اليقني القانوني يف األطر التنظيمية الوطنية والدولية اليت جيري تطويرها، فيما يتعلق بأحكام 

االتفاق املوحد لنقل املواد وكذلك فيما يتعلق باحلصول على املواد واستخدامها مبوجب املعاهدة. وسيساعد 

 االجتناب. حتسني اليقني القانوني على التصدي ملشكلة

تلك كمبتكرة لتوليد الدخل،  ًاهجُنتتممن تفاقات مع هيئات متثل قطاعات صناعة البذور، اليت توفر اال -10

أداة أخرى  ،14النباتية املعنية بالصناعة العمل بني اللجنة وجمموعةاليت نوقشت يف فرتة السنتني األخرية 

عزز املمارسات املتفق عليها على نطاق الصناعة، تللتصدي هلذه املشكلة، إا ميكن ملثل هذه املبادرات أن 

وأن تمع معايري وتلزم الشركات اليت ترغب يف أن تكون أعماء يف مثل هذه االتفاقات، كالتزام يقبلونه يف 

دوق تقاسم املنافع. ومرة أخرى، كلما كانت اتفاقات عمويتهم، بطرق تتوخى مساهمات مالية مباشرة لصن

 - وبالتالي املثبطات –تغطية وعموية مثل هذه املبادرات أكرب، كلما ارتفعت تكلفة الفرصة البديلة 

 .للمربني الذين يودون البقاء خارجها.

 املتلقي  اتللجهختلف  املفئات الوملدفةعات مستةيات ا تباين

 ه:على أنمن املعاهدة ( 2) د 2-13تنص املادة  -61

 اقتسام إىل التوصل بغرض املدفوعات هذه مستويات آلخر آن من يراجع أن الرئاسي للجهاز وزجي

 وأن واإلنصاف بالعدل الفوائد هذه

 املتلقيةأن يقرر حتديد مستويات خمتلفة للمدفوعات وفقا للفئات املختلفة للجهات  الرئاسيلجهاز ل

 .درج ضمن االتفاق املوحد لنقل املوادهذه العوامل بقرار بسيط من اجلهاز الرئاسي وُت تتباينقد  الذ -12

 :هعلى أنمن املعاهدة  (2) د 2-13تنص املادة  -62
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حتتفظ  اليت للمواد والرتبية البحث منتجات مبوجب االتفاقات املوحدة لنقل املواد، ،تصدر الدولية الزراعية للبحوث االستشارية اجلماعة كما أن مراكز  

احملّسنة.  غري ما يف حالة املوادمن سواه وقت أقرب  وتكون متوفرة يف دخاًل أكرب رتد أن ومن املرجح للمربني، خاصة أهمية املوارد وهلذه للمعاهدة، بها وفقا

 .130 و 22 ، الصفحتانالدراسة
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 اقتسام إىل التوصل بغرض املدفوعات هذه مستويات آلخر آن من يراجع أن الرئاسي للجهاز جيوز 

 واإلنصاف وأن بالعدل الفوائد هذه

 املتلقيةأن يقرر حتديد مستويات خمتلفة للمدفوعات وفقا للفئات املختلفة للجهات  الرئاسيلجهاز ل 

دفوعات، قد يكون من المروري أن حيدد أنواع التداول مستويات امليف مباينة جلهاز الرئاسي عند نظر ا -12

محاية من دون التجاري التسويق محاية األصناف النباتية، أو  وأمبوجب براءات االخرتاع،  أي)التجاري 

 .15.منها لكل خمتلفة مدفوعاتت مستوياويعّين ملكية فكرية(، 

عندئذ قد يقرتب إلزامية،  8-6 و 7-6 املادتنية مبوجب طوعيالاملدفوعات جبعل التوصل إىل اتفاق مت إاا   -15

مشكلة وكذلك ، 11-6املادة و 8-6 و 7-6معاجلة اختالل التوازن احلالي بني املادتني الك إىل حد ما من 

 .دفوعات طوعيةعدم القيام مب

 تكاليف املعامالت

اإلبالغ وحفظ السجالت بشكل عملي كن مقاربة مسألة خفض التزامات اجلهة املزودة واجلهة املتلقية بمت -11

 برامجاتي، بالنظر إىل سبب هذه االلتزامات. فهي ختدم أغراضًا حمددة:

 :بهاالوفاء والقانونية  امعرفة التزاماتههة املتلقية من جلا متكني (أ)

 ،عندما تستحقاملدفوعات ملنتجات حمددة سداد  -1

 حقة؛االتفاق املوحد لنقل املواد يف نقل مواد إىل جهة متلقية الم استخدا -2

االتفاقات املوحدة لنقل املواد، أدلة على وجود سلسلة من ( ضمان اليقني القانوني عن طريق تزويد ب)

 .منازعاتممكنة لليف سياق تسوية  نتفعطرف الثالث املعليها ال ليعتمد

، لكن من املمكن 8-6و  7-6 ادتنيهذه يف حالة امل من الصعب اجتناب مثل تكاليف املعامالتأن يبدو  -11

ل تكاليف هذه املعامالت يتقلمن االتفاق املوحد لنقل املواد من شأنها  11-6أحكام املادة يف تصور تغيريات 

 املتوخاة. ق األهدافيحتقويف الوقت نفسه ، متامًا تخلص منهاال أو

 .االتفاق املوحد لنقل املواديف اجلهاز الرئاسي ُيدرج بقرار بسيط من ميكن أن يتم الك  -18

  

                                                           
 .بصفر يف املائةامللكية الفكرية   دون املدفوعات للتسويق اجلهاز الرئاسي،  ميكنه أن حيدد مستوى رغب إاا  15
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 لمعاهدةل مبتكرة ال تعتمد على أحكام حمددة ُنهج

مباشرة من مستمدة أحكام تقاسم منافع ليست ها ديدجرى حتاليت املمكنة املبتكرة  ُنهجالبعض يتممن  -12

. أحكام يف املعاهدةيست هلا أية لو، مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد ما ادةملفردة معينات على صول احل

 وقد حبثتصندوق تقاسم املنافع؛ يف يت ساهمت بالفعل الك برنامج منح تراخيص لتجارة البذور المثال 

النباتية وغريها من أصحاب  املعنية بالصناعة العمل مباشرة مع جمموعة املخصصةللجنة االستشارية ا

املصلحة اآلخرين يف إنشاء برنامج مشابه أكرب تقتمي العموية فيه التزامًا بتقديم مدفوعات إىل صندوق 

تقاسم املنافع، عندما متنح تراخيص لتكنولوجيات معينة من حشد "مشرتك حممي" لرباءات اخرتاع أنشأه 

 األعماء.

لرتبية النباتات واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ناجم عن  16تزايد االستخدام غري املادي -10

التغريات التقنية السريعة يف قطاع البذور منذ التفاوض بشأن املعاهدة. فقد ابتعدت بتزايد احلقوق اليت 

واالستخدام املادي للموارد الوراثية النباتية حنو امللكية الفكرية تشكل أساس تربية البذور عن امللكية املادية 

للمعرفة غري املادية، على مستوى السمات أو اجلينات. وتوفر برامج منح الرتاخيص، إاا كانت تتممن 

التزامًا بتقديم مساهمات للمعاهدة يف ظل ظروف معينة، وسيلة لتكييف أحكام معاهدة تقاسم املنافع كي 

 هذه التطورات التقنية.تستوعب 

اات املستخدمني مع كيانات  باحثاتالرئيسني املشاركني مواصلة املجمموعة العمل بالطلب من رغب تقد  -11

هذه ية إمكان ربط التفاق على أحكام مناسبة، يف كيفلفرصة أن هناك حيثما يبدو أن ينظرا، الصلة، و

 عالقة رمسية مع املعاهدة.املشاركة على إقامة جمموعات الصناعة تشجيع املبتكرة باملعاهدة، و ُنهجال

، يف مثل هذه عدم استخدام االتفاق املوحد لنقل املوادستخدام أو هي أسئلة اأسئلة رئيسية أخرى هناك  -71

طبيعة ومستوى التزامات تغري اليت مثل هذه الربامج الظروف، وما إاا كان ميكن التوصل إىل اتفاقات مع 

 خيص.االرتمنح ، بغية توليد بعض أو مجيع املساهمات املالية املتوقعة من دفوعاتامل

  

                                                           
16

 تقرير األمني:، 2-1 امللحق ،IT/GB-5/13/Report  الوثيقة  

مبعزل عن التبادل الفعلي للمواد الوراثية  اد ااتهحب اوتبادهل ااد الوراثية وجتهيزهواالجتاه املتزايد الستخراج احملتوى املعلوماتي واملعريف للم... " 

أحدث ظهور تكنولوجيات الرتبية احلديثة وقد . هذه املعلومات واملعارفمثل النباتية: تنشأ القيمة بشكل متزايد على مستوى جتهيز واستخدام 

 .جمموعة معقدة من التساؤالت للمعاهدة الكيثري و .، على سبيل املثال، يف توازن القيمة بني املواد واملعرفةوعلم اجلينوم النباتي حتواًل
 

 ؟ والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد امللموسة غري" املنتجات" استخدام تنظيم ميكنكم كيف األمثلة. دعوني أقدم بعض ]...[ 
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 ملعاهدةلحق األول من اامل وتةفر املةاد 

إمكانية توسيع تغطية املعاهدة لتشمل املخصصة هو املبتكرة اليت حددتها اللجنة االستشارية  ُنهجالأحد  -13

كافة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وقد وافق اجلهاز الرئاسي على أن تنظر جمموعة العمل يف مثل هذه 

داء النظام املتعدد األطراف، بعد زيادة املدفوعات واملساهمات القائمة على التدابري اإلضافية لتعزيز أ

 .عدد من االعتبارات التقنية املستخدمني. وينشأ عن الك

النظام املتعدد األطراف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف تنص املعاهدة على أن "يشمل  -12

(. ولذا يتطلب حتقيق توسيع نطاق تغطية املعاهدة من خالل توسيع رمسي 1-11" )املادة امللحق األول

، وال يدخل مثل هذا التعديل حيز النفاا إال بعد 14و  12، وفقًا للمادتني تعدياًل للمعاهدة للملحق األول

 يوما من تصديقه أو قبوله أو إقراره من ثلثي األطراف املتعاقدة. 91

تعديل جيوز أن يقوم بتعديله دون ويعتمد اجلهاز الرئاسي االتفاق املوحد لنقل املواد من ناحية أخرى،  -15

 .(4-11اات الصلة )املادة املعاهدة يتممن أحكام ، شر  أن ملعاهدة نفسهاا

مدرجة يف عدد من األطراف املتعاقدة باستخدام االتفاق املوحد لنقل املواد فعاًل لتوفري موارد وراثية غري يقوم  -11

جلهات متلقية، ما حيقق امتيازًا مفيدًا لصاحل صندوق تقاسم املنافع، يتطلب مدفوعات لقاء امللحق األول 

مدرجة يف امللحق املنافع مماثلة لتلك اليت تستحق على التسويق التجاري للمنتجات اليت تتممن مواد 

االتفاق م باستخدا الدولية الزراعية للبحوث االستشارية اجلماعة . كذلك فّوض اجلهاز الرئاسي مراكزاألول

 .مدرجة يف امللحق األولاملوحد لنقل املواد ملواد غري 

لذا قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف النظر يف ترتيبات ال تسعى إىل توسيع نطاق التغطية بتعديل املعاهدة، بل  -11

االتفاق مبا  حتقق الك بإدراج موارد أخرى لتنطبق عليها شرو  االتفاق املوحد لنقل املواد، وتنقيح هذا

متليه المرورة. وميكن وضع اإلجراءات القانونية الصحيحة الالزمة للقيام بذلك من خالل مزيد من 

 الدراسة.

  

 املبتكرة القائم  على املستخدمني ُنهج"جممةع  أدوات" ملزيد من التطةير لل

جمموعة العمل يف النظر فيها تلخيصًا، تشمل "جمموعة األدوات" املشّكلة من عوامل بنيوية قد ترغب  -78

للقيام مبزيد من التطوير للُنهج املبتكرة القائمة على املستخدمني اليت سبق حتديدها وللقيام بتحديد ُنهج 

 مبتكرة أخرى:
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يف سياق  ،، إلزاميةاالتفاق املوحد لنقل املواد من 8-6و  7-6مبوجب املادتني جعل املدفوعات الطوعية،  -أ 

 املعاهدة؛من  (1)د 1 -12املادة الذي تتوخاه التقييم 

 منتجاتهاكل فئة ق للشرو  اليت تسّو ختلفة من املستخدمني، وفقًاامللفئات دفوعات لمستوى املمباينة  -ب 

 مبوجبها؛

 7-6املتبادل بني املادتني اعرتافًا بالرتابط التقين املختلفة،  ياراتاخلموازنة مستويات املدفوعات، عرب  -ج 

 ؛االتفاق املوحد لنقل املوادمن  11-6املادة و  8-6و

 ؛إلحبا  اجتناب املواد املزودة مبوجب االتفاق املوحد لنقل املوادحتديد احلوافز واملثبطات  -د 

عن احلاجة إىل تقديم  متامًاتستغين فردة، حيثما كان الك ممكنًا، بطرق تقلل أو مهج مبتكرة هيكلة ُن -هـ 

 اليقني القانوني للمستخدمني؛من  ًازيدمر التقارير وحفظ السجالت وتوّف

صول على مباشرة من احلُيستمد منافع ال لل ًاد تقامسهج مبتكرة توّلمع الصناعة، هيكلة ُنعرب مباحثات  -و

تنامي التوجه حنو "غري املادي" من بل ، مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد ،معينة مادةمن فردة معينات 

 النباتية لألغذية والزراعة؛وارد الوراثية يف استخدام امل

من الة وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بطريقة بسيطة وفّعليشمل املتوسيع نطاق تغطية املعاهدة  -ز

 .ةمؤسسيناحية 

  

 الُنهج املبتكرة اليت سبق حتديدها، وعالقتها بالعةامل البنيةي  الرئيسي  اليت جرى حتديدها -خامسًا

 املبتكرة التالية:الُنهج اسرتاتيجية التمويل بشأن  املخصصةحددت اللجنة االستشارية  -12

 .االتفاق املوحد لنقل املوادمن  00-6إعادة النظر يف املادة  -0

 .االتفاق املوحد لنقل املوادمن  7-6إعادة النظر يف املادة  -4

 .للبذور املنتظمة البيع عمليات على القائمة املتعاقدة األطراف مساهمات تشجيع -1

 النظام املتعدد األطراف.تغطية توسيع نطاق  -2

 .االستخدام إىل املستند الطوعي التمويل جلذب مبتكرة طرق -5

 لدى تسويق املستحقة املدفوعات من ُتحسم أن على املوارد، على احلصول مقابل مدفوعات مقّدمًا -6

 .منتج
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وخلصت اللجنة إىل أن الُنهج املختلفة املبتكرة مرتابطة متكافلة تقنيًا وأنه ينبغي تناوهلا معا. وخلصت أيمًا 

إىل أن كاًل من الًنهج املبتكرة املختلفة قد يوّفر جزءًا من تدفق كاٍف ومستدام للدخل لصندوق تقاسم املنافع، 

17 رزمة واحدة.ولذا ينبغي أن يكون اهلدف مراكمة عدد من النهج يف 
  

 مقرتحات هذه الًنهج يف عدد من الدورات. اليت قّدمت األقاليم خالهلا املخصصةاللجنة االستشارية  ّورتط -80

اليت ستطورها جمموعة العمل يف فرتة السنتني هذه واليت توفر  املبتكرة ُنهجال يف اآلن أدجمت حمددة

 .األساس لعملها

من االتفاق املوحد لنقل  11-6املادة و  8-6و  7-6إقليم أفريقيا ورقة، تقارن أساليب عمل املادتني  قّدم -81

واقرتح إقليم الشرق  11.18-6، وحّددت املزايا اليت يعتقد أنها ستتأتى عن حتسني عمليات املادة املواد

من االتفاق املوحد  7-6املادة  يفإعادة النظر يتممن املعاهدة"،  هتوقعتتقاسم منافع مرن،  ُنهجاألدنى "

املتعلقة ختلفة امللقيود ل خمتلفةمدفوعات ستويات مبعل املدفوعات الطوعية إلزامية، حتديدًا جل لنقل املواد

حوارًا رمسيًا وغري ن ااملشاركوعالوة على الك عقدت اللجنة ورئيساها  19.أو البحوث والرتبيةبالتكاثر 

تعلق فيما ي وأصحاب مصلحة آخرين ،النباتية املعنية بالصناعة العمل جمموعةمع رمسي على حد سواء 

ترخيص براءة مقابل لمعاهدة ينص على تقديم مدفوعات للصناعة ميكن أن لخيص اترمبقرتح برنامج منح 

 .التابع للربنامج 20"خرتاعاملشرتك لرباءات اال احلشد اخرتاع من "

يف دورتها الثانية املستأنفة خمتلف الُنهج املبتكرة اليت حددت  املخصصةاستعرضت للجنة االستشارية  -82

حتى اآلن، وأبدت مالحظات على كل منها. وقد اقتبست هذه املالحظات وأتيحت جملموعة العمل يف 

 IT/OWG-EFMLS-1/14/42الوثيقة 

بالعوامل البنيوية الستة الرئيسية ستة الهج املبتكرة كيفية ربط الُنمزيدًا من املعلومات عن هذا القسم  يقدم -83

 أعاله.اليت حبثت 

 القائم  على االتفاق املةحد لنقل املةاد ُنهجال

 00-6املادة و  8-6و  7-6إعادة النظر يف املادتني 

 هي: جمموعة العمل إىل النظر فيها عند مراجعة هذه املوادتاج حت العوامل الرئيسية اليت قديبدو أن  -82

  منتجات تنطبق؛على أية إلزامية أو طوعية، واملدفوعات ما إاا كانت التزامات 

                                                           
 ؛11و 11 الفقرتان تقرير بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل، ،IT/GB-5/13/7  الوثيقة  17

7%20Report%20on%20the%20Funding%20Strategy.pdf-13-5-http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5w7e_GB 
 2 امللحق  IT/GB-5/13/Inf. 4 Add.1  الوثيقة  18
 2 امللحق  IT/GB-5/13/Inf. 4 Add.1  الوثيقة  19
 3 امللحق  IT/GB-5/13/Inf. 4 Add.1  الوثيقة  20

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5w7e_GB-5-13-7%20Report%20on%20the%20Funding%20Strategy.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5w7e_GB-5-13-7%20Report%20on%20the%20Funding%20Strategy.pdf
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 ةباينم، مبا يف الك إمكانية 11-6املادة و  8-6و  7-6يف املادتني للمدفوعات ستويات النسبية امل 

املنتجات  قألنظمة امللكية الفكرية اليت تسّو ، وفقًااملختلفة نتجاتامل مستويات املدفوعات لفئات

 وجبها؛مب

 لسداد  حفظ السجالتإمكانية خفض ت، وخصوصًا املعامال ختفيض تكاليفبها ميكن اليت طرق ال

إصدار اتفاقات موحدة لنقل املواد للتحويالت احلاجة إىل كذلك ، وأو االستغناء عنه متامًا االلتزامات

 .أو اإلبالغ عنها

إن كون املدفوعات اإللزامية ال تنطبق يف الوقت احلاضر إال تقريبًا فقط على الذرة  ،7و  4كما يبني الشكالن  -85

األخرى  للمحاصيل الطوعية االلتزامات تسديد أن عدم املسّوقة جتاريًا مبوجب براءات اخرتاع، إىل جانب

الثقة ويشجع  يؤدي إىل فقدان، و8-6و  7-6حيرم صندوق تقاسم املنافع من الدخل عندما ُتختار املادتان 

. وإاا ما قررت جمموعة العمل أن تتقدم 11-6 "االنتفاع اجملاني"، كما أنه مثبط قوي الختيار املادة

بتوصية إىل اجلهاز الرئاسي بأن جتتذب مجيع فئات املنتج مدفوعات إلزامية، فإن باإلمكان حتقيق الك 

 الرئاسي دون احلاجة إىل مراجعة املعاهدة. وقد مبراجعة االتفاق املوحد لنقل املواد، مراجعة يتبناها اجلهاز

 ،"املرن املنافع تقاسم ُنهج" مثل بالفعل، حتديدها مت اليت ُنهجال يف اخليار هلذا خمتلفة أشكال اقرتحت

 من يراجع أن وميكن للجهاز الرئاسي " 8-6و  7-6 املمكنة اليت نوقشت للمادتني التعديالت من وغريها

   21.واإلنصاف" املنافع بالعدل اقتسام إىل التوصل بغرض املدفوعات هذه مستويات آلخر آن

كيف السؤال الفين الرئيسي هو ، 11-6مع املادة منطقيًا وعمليًا مرتابطتان  8-6و  7-6أن املادتني  مبا -81

 :ي املدفوعات هذين، كيخياردفوعات مبوجب تنسق العالقة بني مستويات امل

 من تكافؤ تكلفة الفرصة البديلة للمستخدمني يف اختاا قرار بشأن خيار أو آخر واحليلولة دون  البدء

 إقصاء أحد اخليارين لآلخر كما حيدث يف الوقت الراهن؛ وبعد الك 

 آخر أو أو من اخليارين تعزيز واحد ات قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف وضعها، مثل ذ أهداف سياسيتنف

 ال بسرعة أكرب من خالل تعديل وترية التكافؤ.السعي إىل توليد أمو

بني فئات املنتج  للتفريق 8-6و  7-6إاا قرر اجلهاز الرئاسي مباينة مستويات املدفوعات مبوجب املادتني  -81

 تقييد مبوجب براءات اخرتاع، أو تكنولوجيا (1) املختلفة، من حيث ما إاا كان تسويقها التجاري

دون تقييد  (2)محاية األصناف النباتية، أو ( مبوجب 1)اجلينات أو تراخيص تقييدية، أو  استخدام

                                                           

 من املعاهدة( 2)د2-13  املادة  21

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_ftn20
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ألغراض إجراء املزيد من البحوث والرتبية، فإنه يبدو من املنطقي بشكل مشابه التفريق بني مستويات 

 سها. كذلك، بطريقة متوازية، ولكن ليس على املستويات املطلقة نف 11-6املدفوعات مبوجب املادة 

ن يعتمد واحدهما على اآلخر من الناحية الفنية، ولذا يتعني أن تنظم اخيارا املدفوعات االثنان مرتابط -88

مستويات املدفوعات النسبية بني اخليارين حبيث ال يبعد اخليار الذي يوفر دخاًل أقل للمعاهدة اخليار 

املثالي لألسعار بني اخليارين على أنه "تكافؤ الذي يوّفر دخاًل أكرب: من ناحية نظرية ميكن وصف التوازن 

 .ااهم قرارًا بتبين خيار أو آخر"تكلفة الفرصة البديلة للمستخدمني، لدى اخت

يف تعديل أن ينظر  يف جلهاز الرئاسيا قد يرغب كل من اخليارين،دفوعات لمستويات املعند وضع  -82

الدخل احملتمل لصندوق العتبارات واتية سياس يار معني، على أسستثبيط خأو حلفز مستويات التكافؤ، 

 تقاسم املنافع.

بني وعات دفملل النسبيةملستويات املتمثلة با نيةفسألة الامليف النظر أواًل يف جمموعة العمل رغب تقد  -20

احملتمل لصندوق تقاسم دخل د ال، اليت ستحّداتعودفملل املطلقةاخليارين، قبل النظر يف املستويات 

لنطاق احملتمل وسيع مسألة التيف مرحلة ثانية يف أن ينظر من املخطط له  مبا يف الك ألن املنافع،

 عامل رئيسي يف حتديد الدخل احملتمل. والك – ملعاهدةها اتغطياليت اصيل احمل

من تشكل اجلزء األكرب وهي لسجالت، حفظ اواإلبالغ معامالت كما أشرنا يف القسم السابق، تستجيب  -21

 :نيمنفصلهلدفني تكاليف املعامالت، 

اليت تتطلب مدفوعات عند واد ليعرف املتلقي أي امل، ضروري حاليًاأمر  حفظ السجالت للتهجني -أ 

 شاء سلسلة من االتفاقات املوحدة؛اتفاقات موحدة لنقل املواد إلنصدار إل؛ ومعني تسويق منتج

من " املنتفع ثالثالطرف المر ضروري لتمكني " أ االتفاقات املوحدة لنقل املواد الصادرةاإلبالغ عن  -ب 

 .تسوية ملنازعات إاا لزم األمرالشروع ب

عينات  (1)جذريًا من حيث نطاق إمكانية احلصول على:  11-6عن املادة  8-6و  7-6 ختتلف املادتان -.22

الك بنطاق  . ويرتبط11-6، مبوجب املادة احملاصيلمجيع ( 1)و ؛ 8-6و  7-6فردية مبوجب املادتني 

تتعلقان بالعينات املفردة، من الصعب رؤية كيف ميكن ختفيض  8-6و  7-6املدفوعات، فألن املادتني 

 تكاليف املعامالت هذه.

، السؤال البنيوي الرئيسي هو ما إاا كان 11-6يف النظر يف كيفية خفض تكاليف املعامالت مبوجب املادة  - 23

من املواد، جمموعة ُتلقيت مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد وساللتها املتلقي حيتفظ مبجموعتني منفصلتني 

املتحدرة منها وجمموعة أخرى ليست خاضعة للمعاهدة وساللتها املتحدرة منها. وإاا مل حيتفظ املتلقي 

 مبثل اجملموعتني هاتني:
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  ألن اتاليت تستلزم مدفوعنتجات املتحديد لحلفاظ على سجالت اليس من المروري منطقيًا ،

 .تستلزم مدفوعات هامجيعنتجات امل

  ،استخدام االتفاق املوحد لنقل املواد لغرض النقل بنيليس من المروري منطقيًا، للسبب نفسه 

 .11-6مبوجب املادة  املشرتكني

 ملنتج من االسنوية املشرتك كمية مبيعات هي فقط الثالث، املعلومات المرورية  نتفعامل لطرفبالنسبة ل

 .الذي دفعهقدار املاحملصول أو احملاصيل ومن 

 

 33-1 واملادة 5-1 و 5 -1 إمكاني  ختفيض تكاليف املعامالت مبةجب املادتني. 5 الشكل

. احلميدة اهليكلية التطورات من لعدد األساس أيمًا الطريقة بهذه املعامالت تكاليف سيكون تبسيط -22

 تقاسم مبكرًا  ميكن التنبؤ به لصندوق ما ميكن أن يوّلد دخاًل ،11-1 املادة خيار الستخدام وسيشّكل حافزًا

 املفردة احملاصيل حملافظ" باالشرتاك ناٍد" يكون مبثابة أن وميكن .8-1و  1-1املادة  خيار أكثر من املنافع

 .مبسطة بينهم بطريقة فيما املواد سياقه أن يتبادلوا يف للمشرتكني حبيث ميكن بأكمله، للنظام أو
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تكاليف الالزمة فإن ال 22لمعاهدة،ه لموادحبيث ختمع كافة ملزمًا  11-1يف املادة ، إاا كان مشرتك الذ -97

  7:23كما يف الشكل ، هي على ما يبدو تحقيق هذين اهلدفنيل

 ؛11-1املادة الختيار شرو  االتفاق املبدئي،  -أ 

األول االتفاق نشاء إل، 11-1يف اتفاق املادة  ًاليس مشرتكإصدار اتفاق موحد لنقل املواد ملتلٍق  -ب 

 ؛8-1و  1-1 املادتنياالتفاقات املوحدة لنقل املواد مبوجب يف سلسلة 

، 11-1املادة اتفاق أبطل إاا  ،الحقني تلقنيىل ماالتفاقات املوحدة لنقل مواد إاستخدام  -ج 

 .على األقل لفرتة انتقالية

بهذه الطريقة، فإن تكاليف املعامالت ستخّفض للمشرتكني وألمانة املعاهدة على حد  11-6املادة إاا بنيت  -21

أكثر جاابية للمربني. ومبا أن  11-6سواء، وسيتوفر قدر أكرب من اليقني القانوني، وستكون املادة 

 8-1و 1-1املدفوعات فورية، فإن الك قد يساعد يف التغلب على بطء تراكم الدخل الذي ينجم عن املادتني 

 حتى لو حّسنتا. كذلك ميكن أن ختّفض التكاليف اإلدارية للمعاهدة واألمانة.

  

 املدفةعات من ُتحسم املةارد، على احلصةل مقابل مقّدمًا مدفةعات

 منتج تسةيق لدى املستحق 

وهدفه تقصري الفرتة الزمنية بني احلصول على  8-1و  1-1ينطبق هذا النهج املبتكر على املادتني  ميكن أن -21

املادة املعينة مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد وبني تلقي الدخل. وسيقايض هذا النهج ختفيض الدخل 

الكلي لصندوق تقاسم املنافع بتحقق الدخل يف وقت أبكر. كما أنه سيوفر للمتلقي خيار التسديد عند استالم 

 خمّفض عندما يسّوق منتجًا معينا.مادة معينة لقاء سعر 

هناك عدد من الطرق اليت ميكن بها تنفيذ مثل هذا النهج، ولكن تنبغي معاجلة العديد من اجلوانب  -28

 الفنية. وقد تشمل العوامل اليت ميكن أن تؤخذ يف االعتبار:

  أو ميكن ةفردممشتقة من مواد  فردةمستحسب مقابل منتجات  ًامدفوعات مقّدكانت املما إاا ،

 24إىل صندوق تقاسم املنافع؛تستحق عليه مدفوعات منتج  أياحتسابها مقابل 

                                                           
متحدرة من  مواد عزل قادرًا على أن يكون هو املواد من منفصلتني جملموعتني سجالت  حيدو مبشرتك ما إىل حفظ قد الذي الوحيد املنطقي السبب أن يبدو  22

 .11-1املادة  يف حال إبطال اتفاق لنقل املواد عن مواد أخرى املوحد االتفاق
23

 مناسب الدولية، املعاهدة ومواد إطار ضمن متويل مصدر: املقرتح األفريقي يف الوصف مع يتطابق 11-1 ألعمال املادة الوصف يبدو أن هذا  
 :انظر املناخ امللّحة؛ وتغري وملتطلبات األمن الغذائي العاملي احلالي االقتصادي للوضع

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4ea1_Resumed_ACFS7_RES1.pdf، 21 الفقرة يف الشكل، 2 امللحق. 
24

 مسّوقة جتاريًا. منتجات لن يدمج يف املواد من العديد أن االعتبار يف يوضع ينبغي أن  

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4ea1_Resumed_ACFS7_RES1.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4ea1_Resumed_ACFS7_RES1.pdf
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 وعلى أي أساس؛الوقت ورمرسم حسب معدالت احلتغري ما إاا كان ينبغي أن ت ، 

 ما هي معدالت احلسم اليت ميكن عمليًا أن جتتذب املستخدمني التجاريني؛ و 

  اإلضافية تكاليف جمٍد مقابل الصندوق تقاسم املنافع التسريع املمكن للعائدات لما إاا كان

الدخل اإلمجالي و ًاملدفوعات مقدماسبية املتعلقة باوالتكاليف احملللمعاهدة بالنسبة لمعامالت ل

 .اضافاألكثر اخن

 غري قائم  على االتفاق املةحد لنقل املةاد ُنهج

 للبذور العادي األطراف املتعاقدة القائم  على عمليات البيع  تشجيع مساهمات

على أساس القرار النروجيي بتقديم مساهمة سنوية  - يف هذا النهجاملخصصة نظرت اللجنة االستشارية  -22

امللحق من قيمة مجيع مبيعات البذور على أراضي البالد )حماصيل وغري حماصيل  يف املائة 121تبلغ 

(، بشكل منفصل عن أعمال االتفاق املوحد لنقل املواد. وقد ساهمت النرويج من خالل هذه املبادرة األول

لو  أنه هذا القرار عن اإلعالن وقت النرويج . وقدّرت1114و 1119دوالر أمريكي بني عامي  648 178

 إىل أمريكي دوالر مليون 111 حوالي جمموعه ما فسيتدفق مشابهة، مساهمات املتقدمة البلدان كافة قدمت

  25سنوات. عشر مدى على املنافع تقاسم صندوق

صندوق تقاسم املنافع لر توّفلي، شابهةاألطراف املتعاقدة األخرى اختاا قرارات ماجلهاز الرئاسي  ناشد -100

 ذلك.ببلد آخر مل يقم أي لكن حتى اآلن و ،26ُيعّول عليهكبري دخل 

. على أساس وطينمن الناحية الفنية، ميكن أن يوفر مثل هذا النهج مساهمات قائمة على املستخدمني  -101

الك يقرر الطرف املتعاقد كيفية مجع تلك األموال، من املستخدمني مباشرة أو من املوارد املركزية،  وبعد

وجمموعات  املعاهدة بني مبتكرة لرتتيبات إطار توفري الوطنية أيمًا هجللُن كما حال النرويج. وميكن

 غري املنافع تقاسم تعزيز مثاًل لكي يتحقق املفردة، املتعاقدة لألطراف القمائية مبوجب الوالية املستخدمني

 .بذلك بقيامها للمعاهدة ولرمبا يعرتف منسقة مساهمات تقديم أو النقدية

قد  اولذ. الذي ميكن التنبؤ بهالوحيد الدخل  حاليًاهي مبيعات البذور النروجيية القائمة على املساهمات  -102

مبتكرة يف توضيح ما إاا كانت األطراف املتعاقدة األخرى ستكون  ُنهجيرغب اجلهاز الرئاسي عند النظر يف 

مستعدة لتقديم مساهمات منتظمة على أساس مبيعات البذور، وحتت أية شرو ، ضمن جمموعة أكرب من 

اجلهاز لتوفري دخل مستدام ميكن التنبؤ به لصندوق تقاسم املنافع. وقد يرغب ، تقاسم املنافع املبتكرة ُنهج

                                                           
25

  ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/news/noti005_en.pdf 
26

 .2/2002 القرار  

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_ftn24
ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/news/noti005_en.pdf


IT/OWG-EFMLS-1/14/3 32 

أخرى رمبا تؤدي إىل القدرة على التنبؤ مبساهمات األطراف املتعاقدة، من  ُنهجيما يف النظر يف أالرئاسي 

مثل عقد مؤمتر دوري لإلعالن عن التربعات، رمبا وقت التحديد الدوري هلدف التمويل. يف هذا الموء، 

قائم على  ُنهجهو اتباع ميكن أن يعترب هذا املفهوم وسيلة لتنظيم مساهمات األطراف املتعاقدة، أكثر مما 

 املستخدمني.

  

 ستخداماالذب التمةيل الطةعي القائم على مبتكرة جلطرق 

املبتكر الوحيد الذي حّدد حتى اآلن هو برنامج منح الرتاخيص للصناعة الذي حبثته اللجنة  النهج -103

االستشارية املخصصة مباشرة مع جمموعة العمل املعنية بالصناعة النباتية وغريها من أصحاب املصلحة 

للجنة االستشارية اآلخرين. ومل تكتمل هذه املباحثات يف نهاية فرتة السنتني األخرية، وتغطيها تقارير ا

همة األوىل جملموعة العمل تكليف الرئيسني املشاركني متابعة املكون تينبغي أن  اولذ 27بإسهاب.املخصصة 

املباحثات من حيث توقفت. ومن املفهوم أن خطط إنشاء برنامج منح الرتاخيص للصناعة قد حققت تقدمًا 

 كبريا.

النهج املبتكر ــ نهج مبادرة تقوم بها الصناعة اخلاصة من هذا النوع تساهم بشكل من أشكال تقاسم  هذا -102

جديد وحيتمل أن بشكل مصدرا هاما للدخل. وهو نهج مبتكر متقدم،  –املنافع كجزء من اتفاقية عمويتها 

، أنه ينطوي على إمكانات ويبدو، من املباحثات األولية مع جمموعة العمل املعنية يف الصناعة النباتية

 كبرية.

بها للجهاز  ميكن طريقة توفري املعنية على الك، الصناعية اهليئات وافقت إاا هج،الُن هذه ميكن ملثل -117

باجتاه توفري سلعة جمّمعة يف  القائم على املستخدمني، املنافع تقاسم ونطاق الرئاسي توسيع حوكمة النظام

 من شأنها تيسري احلصول مجاعيًا عليها متفق ملبادئ وفقًا النهائيون املستخدمونيديرها  أدنى السلسلة،

 املختلفة املستويات مبدأ سالمة على النهج وميكن أن حتافظ هذه. ملكيتها خاصة مسجلة على مواد

 جأن ُتجمع مع مناا للمدفوعات بني املستويات املختلفة من القيود املفروضة على إمكانية احلصول وميكن

 .للمستخدمني املعامالت تكاليف خفض إىل تهدف" اشرتاك"

هناك العديد من املسائل العملية واملؤسسية اليت ينبغي تناوهلا، وال ميكن بناء هذا النهج إال عن  غري أن -101

 طريق مشاورات مستمرة مباشرة مع جمموعة العمل املعنية بالصناعة النباتية. وقد تشمل املسائل الرئيسية

 اليت يتعني تناوهلا:
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  املادة و 8-6و  7-6ادتني مدفوعات مستحقة مبوجب امل ةأية بطخلاملدفوعات مبوجب هذا اما عالقة

 ؛التفاق املوحد لنقل املوادمن ا 6-11

  11-6املادة و 8-6و  7-6ما إاا كان من املمكن مباينة التزامات املدفوعات املستحقة مبوجب املادتني 

وراثية اق خطة شاملة تؤدي إىل تدفق دخل من املمتلكات "غري املادية" ملوارد ومستوياتها، يف سي

 نباتية لألغذية والزراعة؛

 الذي شكل هو ال، وما جمموعة العمل املعنية بالصناعة النباتيةاتفاق بني عقد  ًاما إاا كان ضروري

 سيتخذه هذا االتفاق.

 النظام املتعدد األطراف تةسيع نطاق مشةل

 :جلهاز الرئاسي أنا املعنية باسرتاتيجية التمويل ةاملخصصاللجنة أبلغت  -101

تغطية النظام املتعدد األطراف، العاجل لنطاق ع يتوستهم يف العن رغبعّبروا  العديد من أصحاب املصلحة

جمموعة واسعة من املوارد الوراثية النباتية على ال الفّعصول احلسبل رتبية النباتات تتحقق لممان أن ل

الذي ضمان األمن الغذائي ومواجهة التحدي املتزايد ٍ و أداء عالاات تطوير حماصيل ها بغية تاجحتاليت 

 تغري املناخ.ميثله 

أصحاب املصلحة أيما أن توسيع تغطية النظام املتعدد األطراف ميكن أن يوّسع أيما إمكانيات كذلك أقّر 

املنافع، وأن السؤالني بالتالي مرتبطان ارتباطا وثيقا وبشكل متبادل. وأقّرت اللجنة أن ترتيبات  تقاسم

صندوق تقاسم املنافع احلالية ال توفر تقامسًا مناسبًا للمنافع، وأن أي توسيع للنظام املتعدد األطراف لن 

 .28الرتتيبات احلالية لصندوق تقاسم املنافعيعزز تقاسم املنافع إاّل إاا كان باإلمكان االتفاق على تغيريات يف 

بعد مبتكرة و ًاهجُنتتابع، أواًل التتناول بأن ينبغي جملموعة العمل  هأناجلهاز الرئاسي بناء على الك قرر  -108

اليت اصيل احملإمكانية توسيع نطاق  مبا يف الكأداء النظام املتعدد األطراف، لتعزيز تدابري إضافية الك 

 .ملعاهدةا هاتغطي

تقييم إمكانية املدفوعات النقدية املتأتية من تبادل املوارد الوراثية "اسة دريف عت مّجاليت عطي البيانات ت -102

النباتية يف إطار النظام املتعدد األطراف للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" 

املتبقية.  واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةامللحق األول صورة عن القيم النسبية للمواد الواردة يف 

فهم توال ينبغي أن  منهجيمنواج مبنية على  ةبأن هذه األرقام إسقاطات نظرياملتمثل الشديد التحفظ مع و

ليشمل  ملعاهدةا هاتغطياليت اصيل احملنطاق  درجة من الدقة، يبدو أن توسيعالدخل على تنبؤ بعلى أنها 

يف  22بنسبة احملتمل لصندوق تقاسم املنافع سيزيد من الدخل مجيع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
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من اإلمكانات  إمكانات أكربوهو ينطوي على . 8الشكل يبني ، تبعًا لالفرتاضات، كما يف املائة 41-املائة

هذه ميكن أن  عمويةمجيعها، الك أن زيادة ال البلدانيشمل عموية املعاهدة ل توسيع نطاقاملتممنة يف 

 29.احملتمل للمعاهدة حبوالي الثلثتزيد الدخل 

 

 
 

 منذج  زيادة يف، )مليةن دوالر أمريكي( 4135 الدخل السنةي املتةقع يف-5 الشكل

 30وزيادة يف تغطي  احملاصيل عضةي  املعاهدة

حتى إاا كان سيتم التوصل يف مرحلة ثانية إىل اتفاق نهائي على توسيع نطاق احملاصيل اليت تغطيها لذا،  -110

املعاهدة، من المروري فهم إمكانات هذا التوسيع لصندوق تقاسم املنافع خالل املرحلة األوىل، عندما ينظر 

توفر قدر من املعلومات أكرب يف حتسني تقاسم املنافع. غري أن حتقيق فهم واضح للدخل احملتمل سيتطلب 

 ُنهجمما هو متوفر حاليًا، وستكون هناك حاجة إىل اعتبار عدد كبري من العوامل اليت هي قيد النظر يف ال

 .املبتكرة املختلفة
 

  

                                                           
 .11–3  والشكل،  132 ، الصفحة الدراسة  29
 حيازات من في المائة 5.25 حتتفظ اليابان بـ. املعاهدة انممت اليابان إىل أجريت الدراسة أن منذ ، جتدر مالحظة أنه128–121، الصفحتان  الدراسة  30

 يف املدرجة املواد غري املتعاقدة من األطراف حيازات من في المائة 2.8و حيازات العامل؛ من في المائة 2.12 يعادل ما أي ،1 امللحق مواد من املتعاقدة األطراف

 امللحق(. ،IT/GB-5/13/5)الوثيقة   العامل حيازات من يف املائة 2.32 يعادل ما أي ،األولامللحق 
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 وضع وتقييم رزم  من التدابري لزيادة دخل صندوق تقاسم املنافع -سادسًا

 وبينها اعتماد متبادل، وتتعني ومرتابطة متداخلة املختلفة املبتكرة النهج أن]د[  2/2013القرار أّكد  -111

 ومستدام كاٍف دخل تدفق من جزءًا تشكل أن ميكن متنوعة مبتكرة ُنهج طيفًا من باعتبارها معا معاجلتها

 املنافع؛ لصندوق تقاسم

املكونات املختلفة اليت ميكن أن تتمافر لتوفر تدفق دخل كاٍف لصندوق تقاسم املنافع.  9الشكل يبني  -112

ولذا قد ترغب جمموعة العمل، كآخر مرحلة من مراحل عملها، تقدير قيمة العناصر املختلفة وحتديد 

الصلة اليت  اإلجراءات الداعمة الالزمة إلجناحها؛ على سبيل املثال، التوفري الفوري الفّعال للمواد اات

 يف حيازة األطراف املتعاقدة مجيعها. 

يف املستقبل املباشر، ال حيتمل أن يكون مبقدور الدخل القائم على املستخدمني املساهمة بشكل كبري يف  -112

اخلطة االسرتاتيجية، ما يعين أن تظل يف املستقبل القريب مساهمات "األطراف املتعاقدة" الطوعية يف 

نافع أكرب عنصر  وبفارق كبري. أما الدخل من الُنهج املبتكرة القائمة على االتفاق املوحد صندوق تقاسم امل

لنقل املواد فإنها حبكم طبيعتها تتوقف على رغبة املستخدمني التجاريني يف احلصول على مواد مبوجب 

التفاق املوحد من ا 11-6 واملادة 8-6و  7-6 نظم املعاهدة، وحتى لو مت، من خالل إعادة النظر يف املادتني

لنقل املواد، التغلب على مشاكل االجتناب ونقص املدفوعات الطوعية، حيتمل أن ميّر بعض الوقت قبل 

ألنها  –املنقحة  11-6التمكن من معرفة الدخل احلقيقي بدرجة من اليقني. غري أن خيار االشرتاك باملادة 

، وهلذا 8-6و  7-6 ثر مما يولده خيار املادتنيسيولد دخاًل بسرعة أك –تتوقع مدفوعات سنوية فورية 

السبب قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف اختاا قرار سياساتي بالرتويج له، من خالل إحداث توازن بني 

 احلوافز واملثبطات. كذلك سيكون أسهل للجهاز الرئاسي رصد جناح خيار اشرتاك كهذا.
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 تدفق دخل كاٍف ومستدام لصندوق تقاسم املنافعجتميع جممةع  من التدابري لتةفري  -2 الشكل

 

ها قدر كبري من عدم اليقني قد ترغب جمموعة العمل يف توضيحها خالل فرتة السنتني يهناك مسألة يعرت -114

هذه. تلك مسألة اإلمكانية احلقيقية للعمل مع ممثلي الصناعة النباتية بغية االتفاق على إجراءات متّكن 

ت. واألرجح أن املعاهدة من احلصول على دخل من سالسل القيمة "غري املادية" يف الرتبية احلديثة للنباتا

 8-6و 7-6يشّكل تصميم العالقة بني هذا النهج املبتكر وبني نظم ومستويات املدفوعات مبوجب املادتني 

أكرب التحديات الفنية. وقد أوضح ممثلو الصناعة النباتية أن التغطية السيئة للنباتات يف  6211واملادة 

لي من هذا القطاع، وتشكل كذلك دافعًا رئيسيًا من املعاهدة حتّد من الدخل احملتمل احلا امللحق األول

 لسعيهم إىل حتقيق توازن بني زيادة إمكانية احلصول مقابل اتفاقات مبتكرة لتقاسم املنافع.
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 تراكم الدخل القائم على املستخدمني لصندوق تقاسم املنافع -00الشكل 

للطريقة اليت ميكن بها للدخل القائم على املستخدمني أن يوفر مبّسطًا رمسًا ختطيطيًا  11يعرض الشكل  -117

لصندوق تقاسم املنافع جزءًا متزايدًا باطراد من تدفق الدخل املستدام الذي ميكن التنبؤ به. فإمكانيات تقاسم 

ر ومواد املنافع النقدية القائمة على املستخدمني مبوجب املعاهدة، على أساس املبيعات السنوية العاملية للبذو

نظم أن تبين العتبارات احلالية كبرية، وميكن لنتيجة ا ،31مليار دوالر 27الزراعة اليت تقدر حبوالي 

 فعالية.باملعاهدة 

مواد مدرجة يف  التوفر األعماء

 امللحق األول

مواد غري مدرجة يف 

 امللحق األول

 مليون دوالر أمريكي 

 28 ال نعم كما حاليا   احلاليون

 60 ال نعم يف املائة 100 احلاليون

 93 ال نعم يف املائة 100 اجلميع

 100 نعم نعم يف املائة 00 1 احلاليون

 176 نعم نعم يف املائة 100  اجلميع

 إسقاطات حسب العضةي  واملةاد املدرج  يف امللحق األول واملةاد غري املدرج  يف -00 الشكل

 200832 امللحق األول يف عام يف
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 املسائل اليت ستنظر فيها جممةع  العمل يف هذا االجتماع -سابعًا

. 1114–1119 باخلطة االسرتاتيجية لتنفيذ اسرتاتيجية التمويلرّحب اجلهاز الرئاسي يف دورته الثالثة  -116

يف هذه الفرتة، وينظر يف تدابري  اخلطة االسرتاتيجيةوسيقّيم اجلهاز الرئاسي يف دورته السادسة تنفيذ 

 .لزيادة دخل صندوق تقاسم املنافع ويتخذ قرارًا بشأنها

يشري التحليل الوارد يف هذه الوثيقة إىل أن صندوق تقاسم املنافع سيحتاج يف املستقبل املباشر إىل االعتماد  -117

دخل كاٍف ومستدام للوفاء بهدف على عدد من روافد الدخل، اليت ميكن أن يقّدم كل منها جزءًا من تدفق 

مبتكرة قائمة على املستخدمني من شأنها أن تبدأ بتحقيق تدفق حقيقي  ُنهجالتمويل. وإاا ما اعتمدت 

للدخل، ميكن عندئذ ضمان الصحة املالية لصندوق تقاسم املنافع على مر الزمن، على املدى القصري إا يبدأ 

كذلك على املدى الطويل عندما يلعب هذا الدخل الدور الرئيسي. الدخل القائم على املستخدمني بالتدفق، و

وستكون هناك حاجة يف املستقبل املباشر إىل مساهمات طوعية، أساسًا من األطراف املتعاقدة، وستكون 

 بالغة القيمة كافة التدابري اليت ميكن أن جتعل هذه املساهمات قابلة التنبؤ بها.

يف دخل احلالي النقص إىل اليت أدت العوامل بشأن تبادل وجهات النظر يف  أواًلجمموعة العمل رغب تقد  -118

بنيوية العوامل البهذه علق كيف تتِبشأن املبتكرة اليت سبق حتديدها و ُنهجالبشأن صندوق تقاسم املنافع، ثم 

مبتكرة ممكنة  جُنهوجمموعة العمل مدعوة إىل النظر يف  الرابع من هذه الوثيقة.قسم الرئيسية احملددة يف ال

املبتكرة  ُنهجأخرى. وأعماء جمموعة العمل أو اجملموعات اإلقليمية مدعوون إىل تقديم معلومات بشأن ال

املوجودة أو اجلديدة. وقد ترغب جمموعة العمل بعد الك يف دعوة مراقبني إىل تقديم مالحظاتهم فيما يتعلق 

 ديدة.املبتكرة املوجودة أو اجل ُنهجبوجهات نظرهم بشأن ال

 8-6و 7-6 قد ترغب جمموعة العمل بعد الك يف صقل املفاهيم، خاصة تلك املتعلقة بإعادة النظر يف املادتني -119

توفر اجملموعات  من االتفاق املوحد لنقل املواد، مبا يف الك العالقات الفنية بينهما. وقد 11-6واملادة 

اإلقليمية املؤشرات األوىل املتعلقة بالتدابري األخرى اليت ميكن أن تعزز النظام املتعدد األطراف واليت قد 

 يكون من المروري أن تواكب تغيريات يف االتفاق املوحد لنقل املواد، بغرض زيادة تقاسم املنافع النقدية. 

ملداوالت بل أن تمع املعايري يف هذا االجتماع، دفوعات ستويات امليف مجمموعة العمل نظر تال يقرتح أن  -111

لذلك خاصة قد ترغب يف أن جيري إعدادها أية معلومات حتدد يف االجتماع الالحق، وأكثر تفصياًل 

 االجتماع.

 1111–1117لفرتة لدف لتوليد الدخل اهلتباحث بشأن ال يف جدولةجمموعة العمل رغب تقد  -111

اجتماعها الثالث، من روافد الدخل، إىل أن حيني من خالل مزيج  هذا اهلدف تحقيقلواالسرتاتيجية 



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

اجلهاز  ، وتقديم توصياتها إىلاليت أحاهلا هلا اجلهاز الرئاسيملسائل من اكاملة الموعة اجملنظر يف ُيعندما 

 لذلك. وفقًا الرئاسي

نظر تسرتاتيجية، لاالهذه مثل تدابري الالزمة لتفعيل النة تطوير إىل األماجمموعة العمل يف الطلب رغب تقد  -111

 املقبل. ايف اجتماعه فيها جمموعة العمل

نصح بأن مبا أن من احملتمل أن يكون هناك اجتماعان آخران فقط جملموعة العمل يف فرتة السنتني، ُي -112

االجتماعني وجتّدوهلا وحتدد حتدد جمموعة العمل املدخالت مجيعها اليت ترغب يف حبثها يف هذين 

املخرج املستهدف من كل من هذه املدخالت. ولدى قيامها بذلك، يتعني على جمموعة العمل أن تمع يف 

اعتبارها قرار اجلهاز الرئاسي الذي يقمي بأن يتم تناول حتسني تقاسم املنافع قبل النظر يف توسيع نطاق 

 احملاصيل اليت تغطيها املعاهدة.

 

 


