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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

MO515/A 

 لألغذية والزراعة النباتيةاملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية 

تعزيز سري عمل النظام املعنية باالجتماع الرابع جملموعة العمل املخصصة املفتوحة العضوية 

 املتعدد األطراف

 2015أكتوبر/تشرين األول  2روما، إيطاليا، 

 اشرتاك نظامتعليقات على العناصر اهليكلية إلنشاء منوذج/

 

 موجز

 

بشأنه، من العناصر اهليكلية يف منوذج/نظام اشرتاك ما زال ينبغي اختاذ قرارات وتشرح حتّدد هذه الوثيقة  

اليت قد حتتاج  االتفاق املوحد لنقل املوادجديد لنقل املواد. ويف هذا السياق، تشري إىل املواد يف  أجل إمتام اتفاق موّحد

، وإىل احلاجة املؤكدة تقريبًا إىل إدراجها يف إطار قانوني متسق، من خالل تعديل املعاهدة، أو وضع بروتوكول إىل تنقيح

الضرورية. كذلك، ينبغي اختاذ قرارات هيكلية رئيسية على أن  هلا، بعد ان يكون اجلهاز الرئاسي قد اّتخذ القرارات

، ُترفع إىل لكى ذوضع اإلطار القانوني اإلمجالي. وبناًء عليف تنعكس يف أحكام االتفاق املوحد املنقح لنقل املواد، و

 اجلهاز الرئاسي لينظر فيها ويعطي التوجيهات بشأنها.

 

ال هذه الوثيقة إىل اجلهاز الرئاسي، مرفقًة مبشروع االتفاق املوّحد لذا، ُيقرتح أن تقوم جمموعة العمل بإرس 

 املنقح لنقل املواد.
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 مقدمة -أواًل

 

حظي إنشاء منوذج/نظام اشرتاك للحصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف إطار املعاهدة،  -1

يف سياق وضع رزمة من التدابري لتعزيز سري ، وتقاسم املنافع املستمدة من استخدامها، بدعم ملحوظ من مجيع األقاليم

 .النظام املتعدد األطراف

 

النظام املتعدد األطراف )جمموعة  عمل تعزيز سرياملعنية بوحة العضوية توقررت جمموعة العمل املخصصة املف -2

التوصية إىل اجلهاز الرئاسي إنشاء منوذج/نظام اشرتاك على أساس نهج تدرجيي. وتقضي  ،العمل( يف اجتماعها الثالث

ظام االشرتاك يف اتفاق موّحد منّقح لنقل املواد. وأّما اخلطوة اخلطوة األوىل اليت حلظتها جمموعة العمل بإدراج منوذج/ن

الثانية فهي العمل على إمتام النموذج/النظام ضمن إطار قانوني أوسع نطاقًا، من خالل تعديل املعاهدة، أو أحد 

 بروتوكوالتها.

 

يعتمد يف دورته السادسة  ة مبا يتيح للجهاز الرئاسي أنوطلبت جمموعة العمل إىل األمانة إعداد عناصر نصّي -3

، الجتماعها الرابع الذي يسبق مباشرة اتفاقًا موحدًا منقحًا لنقل املواد يتضمن أحكامًا خاصة بنموذج/نظام االشرتاك

 انعقاد دورة اجلهاز الرئاسي.

 

 وتشري هذه الوثيقة إىل التربير املنطقي لوضع مشروع اتفاق موحد منقح لنقل املواد يف الوثيقة -4

IT/OWG-EFMLS-4/15/3جري أيضًا حتلياًل ، وحتّدد العناصر اهليكلية املختلفة اليت سوف ينبغي معاجلتها. وهي ُت

للتغيريات اليت جيب إجراؤها على النّص احلالي لالتفاق املوّحد لنقل املواد، مبا يتيح إعداد اتفاق منقح فعال على حنو 

جيهات جمموعة العمل. وبذلك، متّيز الوثيقة بني املسائل اليت مّت تام، وإدراج منوذج/نظام االشرتاك، على أساس تو

نها. وعند اإلمكان، يتّم تقليص التباين يف اآلراء االتفاق بشأبعد تلك اليت مل يتّم التوصل إىل اتفاق جوهري بشأنها و

ت اليت يتعّذر فيها تقليص عنها يف نّص بديل. وتتّم اإلشارة إىل احلاال احول مسألة حمّددة لتوضيح اخليارات، معّبر

خمتلف اخليارات قيد النظر تتيح التعامل مع الصياغات الفنية اليت  ُتحّدداالختالف يف اآلراء لتوضيح البدائل. أخريًا، 

بصورة متسقة. وهي تأخذ يف االعتبار مداوالت جمموعة العمل، والدراسات األساسية اليت مّت إعدادها وفقًا 

. ونظرًا أصحاب املصلحةإياها اجلهاز الرئاسي، واملقرتحات الواردة من األطراف املتعاقدة و لالختصاصات اليت منحها

صلة، تناقش هذه الوثيقة أيضًا بعض سائل، ومل ُتتخخذ قرارات ذات إىل أنه مل يتّم التوصل إىل اتفاق تام حول مجيع امل

 اسي.اخليارات وتطرح البدائل، عند اإلمكان، لينظر فيها اجلهاز الرئ

 

عقدًا جتاريًا بني شخصني  يشكل االتفاق املوحد لنقل املوادجمّرد خيار دفع. فويتعّدى منوذج/نظام االشرتاك  -5

( 1من قبيل ) ،خاصني )موّرد ومتلقي املواد احملددة املنقولة يف إطار االتفاق(. وال ميكنه أن يتناول مسائل عامة أكثر

القانوني املتعلق بالعالقة بني املعاهدة  يقني( ال2، و)اتفاقات موحدة لنقل املوادون حق تبادل املواد بني املشرتكني، من د

 وبروتوكول ناغويا يف هذا السياق.
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االعتبار الواجب للجوانب القانونية والعملية يف إنشاء منوذج/نظام اشرتاك، مبا يف ذلك ضرورة وضع يؤدي و -6

 ، إىل االستنتاج بأن تعديل املعاهدة، أواالتفاق املوحد لنقل املوادضافًة إىل لمشرتكني، يف صّك قانوني منفصل، إسجل ل

سيكون الشكل األكثر مالءمة الستكمال هذا النظام، وينبغي معاجلته بأسرع ما ميكن، يف اخلطوة أحد بروتوكوالتها، 

 الثانية اليت تلحظها جمموعة العمل.

 

لك، إىل العمل التكميلي الذي سيكون ضروريًا إلعداد إطار قانوني ذن كذلك، تلفت الوثيقة االنتباه، حينما أمك -7

 ها.أحد بروتوكوالت إمجالي متسق، من خالل تعديل املعاهدة أو

 

 التفاق املوّحد لنقل املوادعلى اتنقيحات  إجراء إنشاء منوذج/نظام اشرتاك من خالل -ثانيًا

 

 -الياحل سري عمل النظام املتعدد األطرافاتفقت جمموعة العمل على أنه ال ميكن حّل املشاكل اهليكلية يف  -8

، وتوفر مصادر بديلة للمواد من دون اتفاقات موحدة لنقل املوادمبا يف ذلك تاليف احلصول على املواد أو تبادهلا مبوجب 

من خالل جمّرد  -االتفاق املوحد لنقل املواديف املعاهدة ويف  متوقعةعات طوعية ودفالتزامات مالية، والغياب التام مل

 هذا ويف حني قد ُيحرز بعض التقّدم مبوجب تنقيحات مباشرة لنّص 1.االتفاق املوحد لنقل املوادإجراء تنقيحات على 

بزيادة الي الذي يقضي ، ينبغي النظر يف هذه التنقيحات كجزء من نهج أكثر انتظامًا حبيث تدعم اهلدف اإلمجاالتفاق

 يفصندوق تقاسم املنافع القائمة على املستخدمني واملساهمات فيه بطريقة مستدامة ميكن التعويل عليها لاملدفوعات 

 ، وحتسني أداء النظام املتعدد األطراف باختاذ تدابري إضافية.، وال تتعارض مع معهاألجل الطويل

 

على القائمة إليرادات ل وقاباًل للتنبؤ تدفقًا مستدامًايضمن  اشرتاك فعااًلمنوذج/نظام  يكون أنوبالطبع جيب  -9

ختفيض تكاليف املعامالت وتوفري . وسوف يتطلب بصورة خاصة بالنسية إىل هؤالء املستخدمني جذابًا ،املستخدمني

ظمة إقليمية ووطنية جي، وأنخاصة يف ما يتعلق بربوتوكول ناغويا التفاقية التنوع البيولو، ملحوظ يقني قانوني

 صلة. ذات

 

احلالي للنظام  العمل سريبالنسبة إىل املستخدمني نتيجة  ويف حني من املمكن ختفيض تكاليف املعامالت -10

يف ما  الكبري امللتمس، ال ميكن حتقيق اليقني القانوني االتفاق املوحد لنقل املواد تنقيحاتاملتعدد األطراف، من خالل 

عقد جتاري خاص.  سيما أنهاالتفاق فحسب، نظرًا إىل طبيعة االتفاق  تنقيحاتيتصل بربوتوكول ناغويا من خالل 

حكام بروتوكول ناغويا، ولي رمسي لعكس عبء إثبات االمتثال ألوبصورة خاصة، قد يبدو من الضروري وضع اتفاق د

اليت مّت احلصول عليها مبوجب أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي  املواد نني حتى حني ال يستخدمووهو ينطبق على املرّب

بطريقة تسمح  خاص باملعاهدة أدناه(. لذا، من األهمية مبكان أن يوضع منوذج/نظام االشرتاك 3واملرفق  3إلطار  ُانظر)

                                                      
، مة ألداء النظام املتعدد األطرافاحملتملة يف األحكام املنّظتقدير اإليراد املتوقع أن ينتج عن التغيريات " بعنوان " 1أيضًا "الدراسة األساسية  ُانظر  1

. dfe.p001http://www.planttreaty.org/sites/default/files/ITPGRFA_BS، املتوفر على العنوان 222-215، وخاصة الفقرات 5اجلزء 

 وكانت إحدى الدراسات اليت أعّدتها جمموعة العمل، وفقًا ملا هو مطلوب يف االختصاصات.

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/ITPGRFA_BS001e.pdf
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وتقاسم منافعها، من خالل دجمه واإلقرار التام به يف اإلطار الدولي األوسع نطاقًا الذي يرعى احلصول على املوارد 

 تعديل االتفاقية أو أحد بروتوكوالتها، يف األجل املتوسط إىل الطويل.

 

 سيما أنه نطاق احملاصيل اليت تغطيها املعاهدة، لوهذا ضروري أيضًا بهدف حتقيق توّسع مستقبلي ممكن  -11

 1للمحاصيل املذكورة يف امللحق  دومًا أن يوضعلنقل املواد سوى  اتفاق موّحد منقحيف  ال ميكن لنموذج/نظام اشرتاك يرد

(. لذا، من الضروري إجراء تعديل رمسي للمعاهدة، أو وضع 1املرفق  ُانظرللمعاهدة، نظرًا ألحكام املعاهدة احلالية )

أن يوّفر احلصول على مجيع املوارد الوراثية  هو نموذج/نظام اشرتاكلإمجالي دف اهلبروتوكول هلا، يف حال كان 

 على البعض منها. احلصول النباتية لألغذية والزراعة يف املستقبل، أو

 

عقدًا بني موّرد فردي ومتلقي فردي، وال ميكن أن يرعى  االتفاق املوحد لنقل املوادعالوًة على ذلك، يشكل  -12

العالقة بني املشرتكني بوصفهم جمموعة، ينبغي وضعه، لتخفيض تكاليف املعامالت، وتوفري اليقني القانوني وجعل 

وقد يبدو من الضروري وضع جمموعة من احلقوق واملوجبات منوذج/نظام االشرتاك جذابًا للمستخدمني احملتملني. 

مشرتكني يف صّك قانوني أساسي ميكنه أن يوّفر قاعدة قانونية مثاًل لعمليات نقل املواد بني املشرتكني من دون احلاجة لل

 (.3 اإلطار ُانظر) اتفاقات موحدة لنقل املوادإىل وضع 

 

األوىل، من أجل التفاق املوحد لنقل املواد يف هذه املرحلة على اأّولية  تنقيحاتوتعين هذه االعتبارات أن أي  -13

عّد إمتام منوذج/نظام االشرتاك يف لحظ أصاًل وأن ُتإنشاء منوذج/نظام اشرتاك، جيب أن تكون ذات طابع يتيح هلا أن ُت

االتفاق . وبهدف أن تكون مراجعة ةخطوة ثانية، واليت من دونها تكون القاعدة القانونية لنموذج/نظام اشرتاك غري مالئم

قانون الدولي من الصّك يف  أن تستند على أحكام قانونية إضافية )عقد قانوني خاص(، ينبغي فعالة املوحد لنقل املواد

 العام، من قبيل تعديل للمعاهدة أو ألحد بروتوكوالتها. 

 

 عناصر هيكلية يف منوذج/نظام االشرتاك -ثالثًا

 

 منوذج/نظام اشرتاك أّولي، بوصفه لنقل املواد يتضمن اتفاق موّحد منقححتى يتسّنى للجهاز الرئاسي اعتماد  -14

من القرارات الرئيسية.  ًاعدد أن يّتخذاخلطوة األوىل باجتاه إنشائه التام ضمن إطار أوسع نطاقًا، ينبغي للجهاز الرئاسي 

ن أن تكون منوذج/نظام االشرتاك، ال ميكويف غياب هذه القرارات اليت من شأنها أن حتّدد العناصر اهليكلية يف 

 . أن ُتنفَّذمتسقة من الناحية اهليكلية، أو  االتفاق املوحد لنقل املواد تنقيحات

 

 االتفاق املوّحد املنقح وضع مشروع إليهاستند  املنطقي الذياألساس ويشري اجلزء الباقي من هذه الوثيقة إىل  -15

لنقل املواد، وحيّدد العناصر اهليكلية اليت ما زال ينبغي اختاذ قرار بشأنها، مع ذكر مراجع مشرتكة للمواد يف االتفاق 

 (.3إىل  1 من املرافق ُانظراليت سوف تتطلب املراجعة )
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 خيارات احلصول على املوارد -1

 

بتحديد ما إذا وجب على منوذج/نظام االشرتاك أن يوّفر للمشرتكني فيه يقضي أحد القرارات الواجب اختاذها  -16

، أو إذا وجب عليه أن كل حمصول على حدةاحملاصيل، أو احلصول عليها على أساس  مجيعإمكانية احلصول على 

 يوفر اخليارين معًا.

 

وأّما القرار اآلخر الواجب اختاذه فيقضي بتحديد ما إذا وجب على منوذج/نظام االشرتاك أن يوّفر، إضافًة إىل  -17

 )كما تنص عليه حاليًا املادة خيارًا للحصول الفردي على عينات منفردة، خيار أو خيارات االشرتاك

 (. االتفاق املوحد لنقل املوادمن  6-7

 

املزيج بني خمتلف خيارات احلصول على املوارد اليت قد تكون متاحة يف منوذج/نظام  1ويرد يف الرسم  -18

ألف(، أو يف  1االشرتاك. ميكن أن يوّفر النظام مثاًل احلصول على املوارد من خالل االشرتاك يف حماصيل فردية فقط )

االختيار بني االشرتاك يف حمصول باء(. وميكن أن يتيح أيضًا للمشرتكني  1مجيع احملاصيل فقط بوصفها جمموعة )

(، 2باء(. كذلك، قد يوّفر خيار احلصول على عّينة فردية ) 1ألف أو  1فردي واحد أو أكثر، أو يف مجيع احملاصيل )

كبديل لنموذج/نظام االشرتاك، مهما كان شكله. وقد تتطلب كل نسخة من النظام إجراء تغيريات خمتلفة لالتفاق 

للمعاهدة أو ألحد بروتوكوالتها، رافق صلة يف تعديل مأن تكون متسقة مع أي أحكام ذات على  املوّحد لنقل املواد،

 و]...[.

 

 فردية بديلة ات: عناصر نظام اشرتاك مع أو من غري احلصول على عين1الشكل 

 
 

 الشكل:بيانات 

 : نظام االشرتاك1

 أ: حسب احملصول 1

 ب: مجيع احملاصيل 1

 : عينات فردية2
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 هيكليات الدفع -2

 

حلصول على يف منوذج/نظام اشرتاك ويف خيار ا ينبغي أيضًا اختاذ سلسلة من القرارات لتحديد معدالت الدفع، -19

إمكانية اإلبقاء، أو عدم اإلبقاء، على حكم يتعلق  بشكل مستفيضعينة فردية على السواء. وقد ناقشت جمموعة العمل 

االتفاق من  8-6خرين ملزيد من البحوث والرتبية )حاليًا املادة قيود لآلباملدفوعات الطوعية للمنتجات املتاحة من دون 

(، الذي ينّص حاليًا على مدفوعات طوعية جلميع املنتجات املسّوقة، ما عدا تلك اليت ختضع املوحد لنقل املواد

يف بعض اآلثار املرتتبة على اإلبقاء، أو  1 اإلطاروينظر  2(.7-6، حيث يكون الدفع إلزاميًا )حاليًا املادة اخرتاع لرباءات

حكم يتعلق باملدفوعات الطوعية، ويشرح ملاذا عدم فرض إلزامية الدفع جلميع املنتجات ال يعين عدم اإلبقاء، على 

 بالضرورة أنه جيب على مجيع املنتجات أن تدفع. وهذه مسألة قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف اختاذ قرار بشأنها.

 

 1 اإلطار

 8-6و 7-6املادتان 

 املدفوعات اإللزامية والطوعية

مل تتوصل جمموعة العمل إىل أي اتفاق جوهري حول ما إذا وجب على النظام املتعدد األطراف املعّزز أن يبقي على حكم 

 اخلاصة 7-6بالكامل )واحلفاظ فقط على املادة  8-6( حبذف املادة 1متصل "باملدفوعات الطوعية"، مع اقرتاحات )

 3( اإلبقاء على خيار املدفوعات الطوعية.3وجعلها إلزامية"؛ أو ) 8-6( "اإلبقاء على املادة 2املدفوعات اإللزامية(؛ أو )ب

 .البعض وجتدر اإلشارة إىل أن هذه االقرتاحات ليست جمرد بدائل إمنا ال تتسق مع بعضها

وجعلها إلزامية" يف هذا السياق، وبالتالي ينبغي حّل هذه املسألة  8-6ارتباك بشأن معنى "اإلبقاء على املادة ومثة 

 مبا يتيح للجهاز الرئاسي النظر يف هذه اخليارات الثالثة. اتفاق موحد لنقل املوادبهدف مجع العناصر يف مشروع 

فرة من املتو املنتجات مجيعتشري حاليًا إىل  8-6وجعلها إلزامية" غري واضحة ألن املادة  8-6وعبارة "اإلبقاء على املادة 

يف حني أن معظم النقاشات متحورت بصورة خاصة حول جعل أو عدم جعل  ،ث والرتبيةودون قيود ملزيد من البح

املغطاة حاليًا مدفوعات طوعية فحسب، من قبيل املنتجات  اليت جتذباملدفوعات لفئة واحدة أو أكثر من املنتجات 

 إىل إلزامية الدفع. أخرى، مدفوعات إلزامية فال ختضع بالتالي منتجات بقيود محاية األصناف النباتية

منتج متوافر من دون قيود  أيعلى القانونية فرض الدفع اإللزامي  الناحيةعالوًة على ذلك، ليس من املمكن حاليًا من 

ون املدفوعات طوعية حني ضرورة أن تك تنّص على( من املعاهدة 2دال ) 2-13ث والرتبية، ألن املادة وملزيد من البح

ميكن حّل هذه املسألة إذا استدعى  غريه أن". ث والرتبيةويكون منتج متوافرًا من دون قيود لآلخرين ألغراض البح"

االتفاق (، حيث جيوز له "تقدير ... ما إذا كانت املدفوعات اإللزامية يف 2دال ) 2-13رئاسي أحكام املادة اجلهاز ال

سري أيضا على احلاالت اليت تكون فيها املنتجات املسوقة جتاريا متاحة دون فرض قيود على ت املوحد لنقل املواد

                                                      
 .205-196، خاصة الفقرات 1أيضًا الدراسة األساسية  ُانظر  2
 .IT/OWG-EFMLS-3/15/Report من التقرير 3املرفق   3
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عمليات االستعراض والتقييم يف إطار  ، IT/GB-6/15/9الوثيقة  ُانظراآلخرين إلجراء املزيد من البحوث والرتبية". )

 (. النظام املتعدد األطراف

 لبعضاملنتجات، وليس  جلميعويبدو أن نّص االتفاقية مينح فقط للجهاز الرئاسي القدرة على جعل املدفوعات إلزامية 

. بالتالي، كيف ميكن للجهاز الرئاسي أن يقرر جعل املدفوعات إلزامية لبعض املنتجات فقط؟ ميكن احملّددةاملنتجات 

للمنتجات  معدالت دفع خمتلفة، ثّم حتديد أواًلع املنتجات ميمن خالل جعل املدفوعات إلزامية جل حتقيق ذلك

وبالنسبة إىل املنتجات اليت رغب يف عدم فرض مدفوعات إلزامية  اليت قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف حتديدها. املختلفة

ميكن حتديد معدل الدفع  - مبا يف ذلك املنتجات املغطاة بقيود محاية األصناف النباتية، يف حال قرر ذلك - عليها

ملعاهدة، كما قد يّتخذ اجلهاز الرئاسي قرارًا مباشرًا على اعند نسبة صفر يف املائة. وقد ال يتطلب ذلك إجراء أي تعديل 

 بشأنه.

ويف حال رغب اجلهاز الرئاسي يف مواصلة تشجيع املدفوعات على أساس طوعي، لتسويق املنتجات اليت ال ختضع ألي 

، من خالل تشجيع املدفوعات االتفاق املوحد لنقل املوادامية، جيوز أن يفعل ذلك يف مادة من مواد مدفوعات إلز

 الطوعية للمنتجات اليت ُحّدد معدل الدفع هلا عند نسبة صفر يف املائة.

هيكلية ضرورة  تكون هناكويف حال قّرر اجلهاز الرئاسي جعل املدفوعات إلزامية جلميع املنتجات بهذه الطريقة، لن 

خاصة العبارة "يكون هذا املنتج و 7-6وإضافًة إىل ذلك، قد ينظر اجلهاز الرئاسي أيضًا يف تعديل املادة . 8-6 للمادة

 ".ث والرتبية ومتوافرًا من دون قيود لآلخرين ألغراض البح

، على افرتاض أن لنقل املواد االتفاق املوّحد املنقحمشروع بعنوان  IT/GB-6/15/4هذه البنية يف الوثيقة  وقد اسُتخدمت

ها جمموعة العمل، من دون ضرورة تعديل املعاهدة. ويف دّداخليارات املختلفة اليت حت مجيع الطريقة الوحيدة لتوفري

حني غالبًا ما ُتفهم مسألة املدفوعات الطوعية أو اإللزامية على أنها تنطبق فقط يف سياق خيار احلصول على عّينة 

نطبق أيضًا على خيارات االشرتاك، حيث قد يتقّرر أن تنطبق املدفوعات فقط على بيع بعض فردية، ميكن أن ت

من احملصول أو احملاصيل اليت مت االشرتاك فيها )مثاًل، يتوجب على  مجيع املنتجات ضروريًا ، وليساملنتجات

، اخرتاع تسويقها مبوجب براءات دوا مدفوعات لعمليات بيع منتجاتهم من األرز اليت مّتاملشرتكني يف األرز أن يسّد

 وليس مجيع منتجاتهم من األرز(.

وتشري مداوالت جمموعة العمل، خالل فرتة السنتني هذه، والدراسات الفنية املفصلة اليت ُأجريت، إىل أنه ال ميكن 

. املوحد لنقل املواداالتفاق توليد إيرادات صندوق تقاسم املنافع القائمة على االستخدام من خالل إدخال حتسينات على 

بالفعل، ينبغي األخذ يف االعتبار عناصر أخرى يف الرزمة اإلمجالية للتدابري قيد النقاش، لدى النظر يف اإليرادات 

 احملتملة املستمدة من املدفوعات اإللزامية.

 

وناقشت جمموعة العمل أيضًا أحكامًا ممكنة للتمييز بني معدالت الدفع حسب احملصول )ومن املستحسن أن  -20

امللكية الفكرية اليت جيري تسويقها مبوجبها. تكون بعض جمموعات احملاصيل(، وحسب فئة املنتج أو نوع محاية 

قاش حول ما إذا جيب أن توّلد براءات ورغم أن جمموعة العمل مل تتوصل إىل إمجاع حول هذه املسألة، جرى ن
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عالقة املعدالت بني  ما قد تكون عليهدفع، وحول ال التزاماتاالخرتاع ومحاية األصناف النباتية، ورمبا فئات أخرى، 

 فئات املنتجات.

 

ت اخليارات بشأن جمموعة املنتجات اليت جيب أن توّلد التزامات املدفوعات. وهذه اجملموعا 2الرسم  يقدم -21

 تنفي بعضها اآلخر. قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف تقديم توجيهات بهذا اخلصوص.

 

 قرار من جانب اجلهاز الرئاسي: املنتجات الواجبة الدفع ذالختا - 2الشكل 

 
 الشكل:بيانات 

Patents :براءات االخرتاع 

All others :مجيع املنتجات األخرى 

PVP :محاية األصناف النباتية 

Some others :األخرى بعض املنتجات 

 

( ومنوذج/نظام االشرتاك، يف حال 2ى عينة فردية )ملعدالت أيضًا بني خيار احلصول علجيب أن ختتلف ا -22

ألف أو أ باء(. وقد حبثت الدراسة األساسية  1باء، أو  1ألف،  1كان اهلدف أن يكون خيار االشرتاك األكثر جاذبية )

، ويف تبعات على حد سواء االشرتاك وخيار احلصول على عينة فرديةيف التبعات الفنية لعرض خيار  بشكل مستفيض 1

وخلصت الدراسة إىل أنه سيكون من الصعوبة مبكان إجياد توازن  4حتديد املعدالت، من خالل حتليل نقطة التعادل.

اخليارين، وبالتالي أصبح خيار االشرتاك األكثر جاذبية للمستخدمني، من خالل حتديد معدالت الدفع  ينفعال بني هذ

ن أدنى اليت ُتطبق يف خيار االشرتاك تكو يف املعدالت بني اخليارين، حيث أن املعدالت جوهريفحسب. ومن دون فرق 

اقتصادي للجوء إىل خيار  منطقي أي تربير ستخدموند املبكثري مّما هي عليه يف خيار احلصول على عّينة فردية، لن جي

 االشرتاك.

 

ألف( واالشرتاك يف مجيع احملاصيل  1بني االشرتاك يف حماصيل فردية ) االختيارنظام يوّفر  ئويف حال ُأنش -23

ا ميتهاخليارين، وذلك لتحقيق توازن من حيث جاذب ينباء(، ينبغي أن ختتلف أيضًا املعدالت املطّبقة بني هذ 1)

 النسبية للمستخدمني.
 

                                                      
 منها. 1-4بصورة خاصة اجلزء  ُانظر  4
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 االتفاق املوحد لنقل املوادمنهجية ممكنة لتحديد معدالت خمتلفة، ويقرتح طريقًة إلدراجها يف  2 اإلطاريصف  -24

 اختاذ قرارات بشأنها أيضًا.ه مسائل قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف (. وهذ2أيضًا املرفق  ُانظر)

 

 2اإلطار 

 2وامللحق  7-6املادة 

 منهجية لتحديد معدالت خمتلفة ملنتجات خمتلفة

مل تتوصل جمموعة العمل إىل اتفاق حول فئات املنتجات اليت جيب أن ختضع إللزامية الدفع )مثاًل املنتجات اخلاضعة 

لرباءات اخرتاع، واملنتجات اخلاضعة حلماية األصناف النباتية، ورمبا فئات أخرى من املنتجات(، أو حول النسب 

ملدفوعات ملعدالت املفروضة على هذه الفئات. كذلك، مل تتوصل جمموعة العمل إىل اتفاق بشأن نسبة معدالت ابني ا

 ومبوجب خيار للحصول على عّينات فردية. مبوجب منوذج/نظام اشرتاك

إلمكانيات ا 2بشأن فئات املنتجات اليت قد ختضع إللزامية الدفع. ويبّين الرسم  أواًلجيب أن يقرر اجلهاز الرئاسي 

 بينها. وهي تنفي بعضها البعض، ولذا جيب انتقاء خيار واحد.من اليت ميكن االختيار 

. وإن منهجية قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف اعتمادها قد تبدأ من ال يشكل حتديد معدالت الدفع مسألة فنية بل سياسًة

اخلاضعة لرباءات اخرتاع يف خيار احلصول على عّينة فردية،  = املعدل للمنتجات R) األساسية معدل املدفوعات

 مت ُيطبخق عدد من النقاط املضاعفة على هذا املعدل. وقد تكون:جملموعة حماصيل مرجعية(، 

C :ميكن مجع احملاصيل ضمن ثالث فئات رمبا هلذا أصحاب املصلحة: )كما اشار إليه مضاعف احملاصيل ،

 املضاعف، وهذا افرتاض(.

P: اءات ، مثاًل، النسبة اليت يرغب اجلهاز الرئاسي يف حتديدها بني املنتجات اخلاضعة لربمضاعف فئة املنتج

 اية األصناف النباتية، وأي فئة أخرى من املنتجات اليت قد يرغب يف حتديدها.اخرتاع/املنتجات اخلاضعة حلم

االتفاق املوحد والذي ميثل النسب املئوية من املبيعات، يف ، األرقام احملتسبة فقطمع ميكن أن يرد اجلدول التالي، 

 .لنقل املواد

 ، خليار احلصول على عّينات فردية2يف امللحق 

 

 

 املنتج الذي ُيباع مبوجب 

جمموعة 

 احملاصيل

براءات 

 االخرتاع

محاية األصناف 

 النباتية

 )غريه؟(

1 R x C1 x P1 R x C1 x P2  

2 R x C2 x P1 R x C2 x P2  

3 R x C3 x P1 R x C3 x P2  
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 ، لنموذج/نظام االشرتاك3يف امللحق 

املعدالت يف إطار خيار احلصول ت يف إطار منوذج/نظام االشرتاك وقد تربز احلاجة إىل مضاعف آخر للربط بني املعدال

 .1على عّينة فردية، حيث أن هذا اخليار حمّدد بـ

S :/(.1/2، 1الرسم  ُانظر) منوذج/نظام االشرتاك خيار احلصول على عّينة فردية 

أحدهما للحصول على حماصيل فردية وثانيهما  -يف حال قّرر اجلهاز الرئاسي توفري منوذجني/نظامني اشرتاك بديلني

 سيكون من الضروري وضع مضاعف نهائي: -للحصول على مجيع احملاصيل

A- باء(. ألف/أ1، 1الرسم  ُانظر) حمصول واحد/مجيع احملاصيل 

 

 

 

 االفرتاضي للمعدالتاالحتساب  -3

 

والقيم  املعدل القاعدي ميكن أن ُيدخل إليه Excel بياناتجدول  مّت إعدادباالستناد إىل هذه املنهجية،  -25

ول على املوقع ااملسندة إىل خمتلف املضاعفات، ثم جيري احتساب املعدالت هلذه اجلداول، وتتوفر هذا اجلد

rates-calculation-http://www.planttreaty.org/content/tool. 

 

آثار تطبيق هذه املنهجية، مّت احتساب اجلداول التالية، على أساس مضاعفات افرتاضية.  حبت عن لوكمث -26

بشأن فئات املنتجات اليت جيب أن  توصية ليس املقصود أن تكونام التشديد على أنه املثل، من اهلولدى توفري هذا 

كيفية عمل املنهجية وكيفية اتصال املعدالت  املعدالت، إمنا هي جمّرد مثل عن تدفع، وما جيب أن تكون عليه هذه

 .البعض بعضهابمبوجب اخليارات املختلفة 

 

مّت حتديد قيم املضاعفات املعتمدة يف هذا املثل باالستناد إىل مناقشات جمموعة العمل يف اجتماعها الثالث،  -27

. وقد مّت اختيار معدل قاعدي 1من املستخدمني، واملشاورات مع املستخدمني للدراسة األساسية والتعليقات الواردة 

 االشرتاك يف مجيع احملاصيل االشرتاك يف حمصول واحد 

 املنتج الذي ُيباع مبوجب املنتج الذي ُيباع مبوجب 

جمموعة 

 احملصول

محاية األصناف  براءات االخرتاع

 النباتية

براءات  )غريه؟(

 االخرتاع

محاية األصناف 

 النباتية

 )غريه؟(

1 
R x C1 x P1 

x S2 x A1 

R x C1 x P2 

S2 x A1 

 
R x C1 x P1 

x S2 x A2 

R x C1 x P2 

x S2 x A2 
 

2 
R x C2 x P1 

x S2 x A1 

R x C2 x P2 x 

S2 x A1 

 
R x C2 x P1 

x S2 x A2 
R x C2 x P2 

x S2 x A2 

 

3 
R x C3 x P1 

x S2 x A1 

R x C3 x P2 

S2 x A1 

 
R x C3 x P1 

x S2 x A2 

R x C3 x P2 

x S2 x A2 

 

 

http://www.planttreaty.org/content/tool-calculation-rates
http://www.planttreaty.org/content/tool-calculation-rates
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 وهو قريب من املعدل احلالي البالغ لغرض التبسيط بصفته رقمًا مدورًا. يف املائة 1بنسبة 

. وتستند مضاغفات احملاصيل جملموعات احملاصيل االتفاق املوحد لنقل املواديف  يف املائة 30ناقص  يف املائة 1-1

يف قطاع الصناعة يف  أصحاب املصلحةاملختلفة الثالثة على التعليقات اليت وردت إىل األمانة من جمموعة من 

لتقرير الصادر عن االجتماع الثالث جملموعة يف ا 3وتستند مضاعفات فئة املنتجات على املرفق  2015.5يونيو/حزيران 

عينة عفات خيار احلصول على ا. وأّما مضأصحاب املصلحةالعمل، وعلى االقرتاحات املقدمة خالل مشاورات 

يف  3ُأجريت مع املستخدمني واملرفق فردية/منوذج/نظام االشرتاك فهي تعكس االقرتاحات املقدمة خالل املشاورات اليت 

تقرير االجتماع الثالث جملموعة العمل، اليت تنّص على ضرورة أن يكون معدل الدفع يف خيار االشرتاك "أدنى إىل حّد 

كبري" مّما هو عليه يف خيار احلصول على عينة فردية. ومل ُتناقش حتى اآلن العالقة بني االشرتاك يف حمصول 

 معقولّية قيمتها الظاهرية.ضاعفات يف هذا الصدد وفق  مجيع احملاصيل، وقد مّت اختيار املواحد/االشرتاك يف

 

 
 

على صحتها أو  احلكماستخدام هذه األرقام  ه ليس املقصود أبدًا منعلى أن مرة أخرىينبغي التشديد  غري أنه -28

النمط اإلمجالي للمعدالت يثري عددًا من املسائل أفضل من أي اقرتاحات أخرى. كما أن وضع  اعتبارها عدم صحتها، أو

 الفنية اليت مل تتم معاجلتها بعد، وهي يف نهاية املطاف قرار سياسي يّتخذه اجلهاز الرئاسي.

 

  

                                                      
 .IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf. 3الوثيقة من  2املرفق   5
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 اهليكلية املمكنة لنموذج/نظام االشرتاك -4

 

ينبغي اختاذ جمموعة أخرى من القرارات لتنظيم العالقة بني املشرتكني. ويتعلق أحد القرارات الرئيسية يف  -29

هذا السياق بإعفاءات ممكنة من املدفوعات اإللزامية. وكانت جمموعة العمل تناقش إمكانية إعفاء بعض أنواع 

عامة. كذلك، جيب ح، ومؤسسات صغرية ومنظمات معاهد ال تتوخى الرب منهم ذكرتاملستخدمني من التزامات الدفع، 

(. وقد يرغب 2أيضًا املرفق  ُانظرعفاء )اإلاختاذ القرارات حول كيفية تعريف أنواع املستخدمني الذين قد يستفيدون من 

 اجلهاز الرئاسي يف تقديم توجيهات يف هذا اخلصوص.

 

بنموذج/نظام االشرتاك، وحتديد حقوق  العملاقرتاحات بشأن كيفية  3و 1واملرفقني  3 اإلطاروترد يف  -30

 .وااللتزامات املفروضة عليهماملشرتكني 

 

واالعتبار الواجب للجوانب القانونية والعملية يف إنشاء منوذج/نظام اشرتاك، مبا يف ذلك ضرورة وضع سجل  -31

، يؤدي إىل االستنتاج بأن تعديل املعاهدة، أو االتفاق املوحد لنقل املوادللمشرتكني، يف صّك قانوني منفصل، إضافًة إىل 

أحد بروتوكوالتها، سيكون الشكل األكثر مالءمة الستكمال هذا النظام، وينبغي معاجلته بأسرع ما ميكن يف اخلطوة 

بني  عقدًا قانونيًا خاصًا ، بوصفهاالتفاق املوحد لنقل املوادوُيعزى السبب إىل أن الثانية اليت تلحظها جمموعة العمل. 

املتسق الذي يتيح لنموذج/نظام  الالزم وّفر اإلطار القانوني الدولييأن  ملية نقل واحدة للمواد، ال ميكنهموّرد ومتلقي، لع

مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا. ويورد  عند التفاعلاالشرتاك أن يعمل بفعالية، مبا يف ذلك 

 صر املمكنة يف هكذا بروتوكول، باالستناد إىل مناقشات جمموعة العمل خالل فرتة السنتني.عددًا من العنا 4املرفق 
 

 3اإلطار 

 تنفيذ جوانب رئيسية يف منوذج/نظام االشرتاك

ظام احلصول على املوارد وتقاسم آلية الدفع الرئيسية يف ن يف أنه رية يف إنشاء منوذج/نظام اشرتاك،جوهمصلحة ربز ت

 يف املعاهدة. هامنافع

إذا وجب أن يكون حملاصيل فردية أو جلميع احملاصيل. وأّما املرفق  -تغطية منوذج/نظام االشرتاك 2 اإلطارويتناول 

خاصة و -االتفاق املوحد لنقل املوادعامل مع منوذج/نظام االشرتاك يف نّص ت، فيتطّرق إىل كيفية ال11-6املادة  ُانظر، 1

الصلة. يف  يلالشرتاك، وُترتك مجيع حقوق املشرتكني وموجباتهم اجلوهرية للملحق ذمن خالل جمرد توفري خيار 

، واملالحق ذات الصلة، خيار احلصول على عينة فردية االتفاق املوحد لنقل املوادالواقع، ترعى األحكام اجلوهرية يف 

 3( يف نّص واحد يف امللحق 11-6ادة رتك كل األحكام اجلوهرية يف منوذج/نظام االشرتاك )امل( فقط، وُت7-6)املادة 

 لالتفاق املوحد لنقل املواد، فتصبح بالتالي عقدًا منفصاًل يقبله مشرتك من خالل رّد عقد اشرتاك موّقع إىل أمانة املعاهدة. 

يًا يف للمشرتك حقًا تعاقد االتفاق املوحد لنقل املوادوفر ، جيب أن يكي يكون منوذج/نظام االشرتاك جذابًا للمستخدمني

)مع مراعاة  فيها للمحصول أو احملاصيل اليت يشرتكاستالم مجيع املواد ذات الصلة "يف النظام املتعدد األطراف"، 
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القدرات احلقيقية للجهات املوّردة على االستجابة لطلبات أعداد كبرية من طلبات االنضمام(، ومعاجلة املوضوع يف حال 

احملصول أو  مجيع موادلعالقة اجلديدة اليت ينشئها املشرتكون: احلصول على مل يكن هذا احلق مطبقًا. وهذا جوهر ا

توقعات قد تكون من جمرد . وهذا أكثر جلميع املنتجاتاحملاصيل اليت مّت االشرتاك فيها، كشرط لالتفاق على الدفع 

هدة. لذا، فإن منوذج/نظام من املعا 2-12لدى شخص يطلب موادًا من النظام املتعدد األطراف، باالستناد إىل املادة 

 االشرتاك هو أكثر من جمرد خيار دفع.

الفردية املنقولة يف وال ميكن تنفيذ منوذج/نظام اشرتاك من خالل عقد جتاري بسيط بني املورد واملتلقي، يرعى فقط املواد 

( احلق يف تبادل املواد بني املشرتكني 1لنقل املواد. وال ميكنه أن يتناول مسائل عامة من قبيل ) إطار اتفاق موحد حمدد

يف بني املعاهدة وبروتوكول ناغويا  تداخل( اليقني القانوني يف ما خيص ال2و) اتفاقات موحدة لنقل املوادمن دون وضع 

 هذا السياق.

 يتيح، جيب أن وكي يكون منوذج/نظام االشرتاك جذابًا للمستخدمني ويقلّص تكاليف املعامالت بالنسبة إليهم

اتفاق موحد لنقل للمشرتكني تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التنمية بني بعضهم من دون اللجوء إىل 

 توفري هذه املوارد إىل مشرتكني آخرين قد يرغبون يف احلصول عليها. ملزمون. وهذا ال يعين بالطبع أنهم املواد

، جيب أن يتوفر اتفاقات موحدة لنقل املواد تبادل املواد بني بعضهم من دون اللجوء إىل يفوتوخيًا ملمارسة احلق 

اليقني القانوني بشأن هوية املشرتكني اآلخرين. لذا، ينبغي أن ُيلحظ نشر أمساء مجيع املشرتكني، للمشرتكني 

دارته األمانة، على أن ينّص امللحق واحملصول أو احملاصيل اليت يشرتكون فيها، على سجل عام على االنرتنت تتوىل إ

على دور هذا السجل يف عمل منوذج/نظام االشرتاك. )من أجل احلفاظ على السرية التجارية، ال ُيطلب إتاحة أي  3

 معلومات بشأن طلبات االنضمام للعامة(.

وبني املشرتكني وغري  الطرف الثالث املستفيد وحقوقه أيضًا يف ما خيّص التبادالت بني املشرتكني،وختتلف أدوار 

، وجيب أن اتفاق موحد لنقل املواداملشرتكني، مثاًل، إذا أراد مشرتك أن ينقل مادًة إىل غري مشرتك من دون اللجوء إىل 

حبيث تغطي منوذج/نظام االشرتاك بكامله. مل تنظر جمموعة العمل هذه بأي طريقة كانت يف هذا  3ينص عليها امللحق 

 االشرتاك. اجلانب من منوذج/نظام

ّممن هم مشرتكون حمتملون إىل أهمية توفري اليقني القانوني  أصحاب املصلحةوقد أشار العديد من األطراف املتعاقدة و

ضطر األطراف يف تالتام يف ما خيّص العالقة بني املعاهدة وبروتوكول ناغويا، وال سيما يف ما خيّص التدابري اليت س

، مبا يف ذلك إنشاء نقاط تفتيش عند أي مرحلة من البحوث أو التنمية أو عم االلتزامتنفيذها لدإىل بروتوكول ناغويا 

االبتكار أو مرحلة ما قبل التسويق أو التسويق، من بني غريها. وقد يتصل ذلك بتبادل املواد، وتقديم طلب حلقوق 

والتسجيل أو تقديم طلب للحصول على باتية( على املنتجات، نفكرية )براءات االخرتاع ومحاية األصناف الامللكية ال

، واليت ُيلزم األطراف يف منيإذن لتسويق املنتجات. وتربز هذه املسائل يف سياق األنظمة القطرية السارية على املستخد

 بروتوكول ناغويا بوضعها.

أخرى تتناغم بشكل تام تفاقية من جهة، واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا من جهة ورغم أن اال

توفري هذا اليقني  ،االتفاق املوحد لنقل املوادمشرتكًا من خالل  ًاحني يصبح طرف ،مع بعضها، قد ال يكون من املالئم

القانوني، مبا يف ذلك يف حال نقل املواد بني املشرتكني يف واليات قضائية خمتلفة. لذا قد يكون من الضروري تنفيذ هذه 
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على توسيع تغطية املعاهدة تنطبق  ال تعديل املعاهدة، أو اعتماد بروتوكول هلا. ويبدو أن هذه احلال املسائل من خالل

هلذه املعاهدة، ومن األفضل معاجلتها مباشرة يف سياق  1امللحق أيضًا للمحاصيل اليت يغطيها حاليًا  ولكنللمحاصيل، 

  .2اخلطوة 

خاصة يف ما نية لدور السجل يف هذا السياق، و، أن يوّفر القاعدة القانوومن شأن تعديل املعاهدة، أو أحد بروتوكوالتها

يتعلق بربوتوكول ناغويا، حيث قد حتّل صفة املشرتك املعرتف بها عامًة حمّل شهادة االمتثال املعرتف بها دوليًا، 

 إضافًة إىل تنظيم التبادل بني املشرتكني، وحقوقهم وواجباتهم. 

يف صناعة البذور بصورة مطردة على أنه من خالل معاجلة مجيع هذه العناصر مع بعضها  املصلحةأصحاب ولطاملا شّدد 

العالقات املبسطة بني املشرتكني، وتوفري اليقني القانوني يف ما خيّص بروتوكول ناغويا، وتوسيع نطاق احملاصيل  -فقط

ميكن أن يكون  -ة النباتية لألغذية والزراعةي مجيع املوارد الوراثييها املعاهدة إىل احلّد األقصى، أاليت تغط

 منوذج/نظام اشرتاك فعااًل مبا فيه الكفاية لتوفري دفق كبري من املوارد املالية لصندوق تقاسم املنافع. 
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 1املرفق 

 2و 1، خالل اخلطوتني االتفاق املوحد لنقل املوادتنفيذ تصميم النظام؛ التغيريات املطلوبة يف 
 

 النصوص التغيريات املمكنة وسببها املواد

 
1-1 ،4-1 

 وغريها

 
االتفاق من املعاهدة واملتصلة ب 13، و12، و11تتطلب أحكام املواد 

 1وعالقتها بالنظام املتعدد األطراف، وامللحق  املوحد لنقل املواد

 1للمعاهدة، أن يتم توفري إمكانية احلصول على املواد الواردة يف امللحق 

على ضوء هذه  . وقد ُوضع االتفاقموحد لنقل املواد اتفاقمبوجب 

. 1امللحق األحكام وليس بهدف استخدام ممكن ملواد مدرجة يف غري 

، مبا قد 1ويتصل العديد من أحكامها بالنظام املتعدد األطراف وامللحق 

املدرجة يف  االتفاق املوحد لنقل املواديوّلد مشاكل قانونية باستخدام 

 .1امللحق غري 

 
ليس من الضروري وضع نّص مباشرة إمنا ينبغي 

التنّبه لدى صياغته للحرص على أاّل تعيق أي صياغة 

عملية إنشاء نظام احلصول على املوارد وتقاسم 

منافعها، مبا يف ذلك التوسيع املمكن لنطاق 

، 2احملاصيل اليت تغطيها املعاهدة، يف اخلطوة 

 غري ويف 1امللحق حبيث يشمل املواد املدرجة يف 

 على السواء. 1امللحق 

ُيفّسر عامل احملصول يف مشاريع البنود املمكنة كعامل  "؟ عامل احملصولهل من حاجة لتعريف " 2

يف وضع معدالت املدفوعات، ورمبا ال يتطلب تعريفًا 

 رمسيًا.

لالتفاق يف الوقت احلاضر، يرد التعريف الضمين  "؟االتفاق املوحد لنقل املوادهل من حاجة لتعريف " 2

. وال يوصى النظر يف 1-1لنقل املواد يف املادة  املوحد

، مع 2التغيريات، إىل حني الوصول إىل اخلطوة 

إمكانية تعديل املعاهدة أو أحد بروتوكوالتها، يف ظل 

استكمال النظام اإلمجالي للحصول على املوارد وتقاسم 

 1امللحق يشمل املواد املدرجة يف منافعها، الذي قد 

 ومواد أخرى.

". ُقّدمت اقرتاحات لتعريف املبيعات من حيث املبيعاتتعريف: " 2

 الدخل الصايف عوضًا عن الدخل اإلمجالي.

هذه سياسة وليس قرارًا فنيًا، ينبغي النظر فيها 

مبوازاة القرارات لتحديد املنتجات اليت تتطلب دفعًا، 

 املدفوعات.عدالت مو

"غري العلفية، غري ": إمكانية إزالة استخدامات املنتجتعريف " 6-1 ،2

 الغذائية".

أي تغيري يف هذه األحكام، يف حال املواد املدرجة يف 

، قد يتطّلب تعديل املعاهدة. ويف حال 1امللحق 

التوصل إىل اتفاق بشأن هذه التغيريات، جيب أيضًا 

إمكانية تعديل املعاهدة أو ، مع 2تناوهلا يف اخلطوة 

 أحد بروتوكوالتها.
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 ".املواداستخدام مصطلح " 3

وفقًا الستخدام هذا املصطلح فهو ينطبق على عّينة فردية أو عينات 

لنقل املواد. وهو ال يالئم  اتفاق موحد حمددفردية يتم نقلها مبوجب 

 منوذج/نظام اشرتاك.

، اليت يتم نقلها من خالل االتفاق ليس من املمكن معاجلة املواد احلالية

واليت سوف ينطبق عليها خيار احلصول على عّينة واحدة )تنطبق 

(، واجملموعة األوسع من املواد اليت ينطبق عليها 7-6املادة 

 منوذج/نظام االشرتاك، يف حال أصبح املتلقي مشرتكًا.

ات النقل قائمًة لعملي االتفاق املوحد لنقل املوادسوف تبقى احلاجة إىل 

رتكني إىل مشرتكني، ومن غري املشرتكني واملشرتكني على شمن غري امل

 السواء إىل غري املشرتكني.

 3ُتدرج عناصر النّص ذات الصلة يف نّص امللحق 

 لنقل املواد يف الوثيقة  االتفاق املوحد املنقحملشروع 

IT/OWG-EFMLS-4/15/3. 

 االتفاق املوحد املنقحالصلة يف مشروع  يُيدرج النّص ذ : املدفوعات اإللزامية والطوعية"8-6و 7-6، "املادتان 1 اإلطار ُانظر 8-6و 6-7

 لنقل املواد يف الوثيقة 

IT/OWG-EFMLS-4/15/3.  

 2وامللحقان  6-7

 3و

حاملا يقرر اجلهاز الرئاسي نوع املنتجات الذي سوف  "حتديد معدالت خمتلفة ملنتجات خمتلفة" 1 اإلطار ُانظر

يستوجب الدفع، ينبغي تعريف هذه املنتجات يف 

، التعريفات. وقد يوّفر ذلك قاعدة جلداول 2املادة 

، خليار احلصول 2معدالت املدفوعات، يف امللحق 

، لنموذج/نظام 3امللحق يف على عّينة فردية، و

 االشرتاك. 

احلالية حقوق املشرتك  يف صيغته االتفاق املوحد لنقل املوادقّسم ي 3وامللحق  6-11

، وهو أمر ال يوّفر 3وامللحق  11-6بني املادة  وااللتزامات اليت عليه

 الوضوح وليس ضروريًا من الناحية القانونية.

من األفضل نقل مجيع األحكام الواردة يف خيار 

على ، مع احلفاظ 3احلصول على املوارد إىل امللحق 

( توفري حق 1: )االتفاق املوحد لنقل املوادنص 

( 2؛ و)3االشرتاك مبوجب أحكام وشروط امللحق 

 تطبيق هذه اخليار. خالهلا حتديد الفرتة اليت جيب

 3املراجعة ومللحق  11-6يرد اقرتاح نص ممكن للمادة 

 يف الوثيقة املنقح جديد يف مشروع االتفاق

IT/OWG-EFMLS-4/15/3.  

وفقًا للصياغة احلالية، ال تنطبق األحكام اخلاصة حبّل النزاعات على  8

اتفاقات املشرتكني الذين ينقلون مواد وراثية بني بعضهم، من خالل 

، وعلى قضايا أخرى ناشئة عن منوذج/نظام موحدة لنقل املواد

 االشرتاك.

 8رد يف املادة يوبالنسبة خليار احلصول على عّينة فردية، ميكن أن 

رد بالكامل ياملعدلة؛ وأّما بالنسبة إىل منوذج/نظام االشرتاك فيجب أن 

 .3يف امللحق 

، 3ينبغي إدراج بند خاص حبّل النزاعات يف امللحق 

مع مجيع العناصر والشروط ذات الصلة. كذلك، 

 املنقحُتقرتح بعض العناصر األّولية يف مشروع االتفاق 

 .IT/OWG-EFMLS-4/15/3يف الوثيقة 
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مدة االتفاق/احلق يف إنهاء االتفاق، والرتتيبات االنتقالية املتبقية:  9-2

نظرت جمموعة العمل، من دون التوصل إىل اتفاق، يف األحكام 

 .االتفاق املوحد لنقل املوادوالشروط اليت ميكن مبوجبها إنهاء 

د يتطّلب أحكامًا خمتلفة مبوجب منوذج/نظام اشرتاك ق وإنهاء االتفاق

بصورة جوهرية عن األحكام مبوجب خيار احلصول على عّينة واحدة. 

 2-9وبالنسبة إىل هذا اخليار، ميكن أن ترد هذه األحكام يف املادة 

بالنسبة إىل  3املراجعة؛ يف حني جيب أن ترد بالكامل يف امللحق 

 منوذج/نظام االشرتاك.

يف  3املراجعة وللملحق  2-9ُيقرتح نّص ممكن للمادة 

لنقل  املنقح دة املقرتحة يف مشروع االتفاق املوحالوثيق

 .IT/OWG-EFMLS-4/15/3املواد يف الوثيقة 

مالحظة: نظرًا إىل أنه مل يتّم االتفاق على عوامل 

عديدة، توّفر هذه البنود إطارًا فحسب ينبغي 

 استكماله لدى اختاذ القرارات ذات الصلة.

 

بهدف التمييز بني خيار احلصول على عينة واحدة ومنوذج/نظام  4وامللحق  10

. 7-6االشرتاك، من األفضل أن حيّدد عنوان املادة أنه يتصل باملادة 

، يف 4ومن األفضل أن ترد وحدة االشرتاك، املوجودة حاليًا يف امللحق 

 . 3امللحق 

لنقل  املنقح ح هذا التغيري يف مشروع االتفاق املوحدُيقرت

 .IT/OWG-EFMLS-4/15/3املواد يف الوثيقة 

على األقل من هذا امللحق مراجعة جيم  3و 2، و1سوف تتطلب املواد  2امللحق 

جوهرية، إثر قرار اجلهاز الرئاسي بالنسبة إىل فئات املنتجات اليت 

 جيب أن جتذب املدفوعات، ومعدالت هذه املدفوعات.

لنقل  املنقح ق املوحدقرتح نّص ممكن يف مشروع االتفاُي

 .IT/OWG-EFMLS-4/15/3املواد يف الوثيقة 

اخلاصة مجيع األحكام اجلوهرية  3جيب أن يتضمن امللحق  3امللحق 

 بنموذج/نظام االشرتاك، بناًء على قرارات اجلهاز الرئاسي. 
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 2املرفق 

 االتفاق املوحد لنقل املوادعناصر جديدة ينبغي إدراجها يف 
 

 النصوص اإلضافات املمكنة وسببها اجلديدالعنصر 

 
التمييز حسب احملصول 

 ملدفوعات املنتج

 
هلا أحجام  أقّرت جمموعة العمل بأن حماصيل خمتلفة

. هلذا السبب، توصي كثريًا إنتاج وهوامش ربح خمتلفة

إدخال عامل متييز بني احملاصيل بطريقة عملية 

إسناد مجيع  أصحاب املصلحةوبسيطة. وقد اقرتح 

احملاصيل إىل إحدى الفئات الثالثة، على أن يكون 

 لكّل منها عامل مضاعف خمتلف.

 
، اوينبغي إدراج قائمة احملاصيل، كما مّت االتفاق عليه

، حبيث تعرف اجلهات االتفاق املوحد لنقل املواديف 

اليت تسّوق املنتجات جتاريًا أي معدل عليها أن تطبق 

على كل حمصول. لن يكون من الضروري تعريف "فئة 

احملصول"، أو إظهار العامل املضاعف واحلسابات: 

بل سوف يكفي أن يضع اجلهاز الرئاسي جدول 

 معدالت. 

أّما  ينبغي اختاذ قرار نهائي باالستناد إىل عوامل فنية. 

، أصحاب املصلحةات املمكنة، وفقًا ملا يقرتحه اجملموع

ط، إذ فهي على النحو التالي. ويرد اجلدول لإلعالم فق

 ومل تتم املوافقة عليه. مل خيضع بعد للنقاش

 

 

 3اجملموعة  2اجملموعة  1اجملموعة 

 البنجر

 الكرنب

 الباذجنان

 الذرة

 األرز

 الذرة الرفيعة

 الفراولة

 الشمسدوار 

 التفاح

 اهلليون

 الشعري

 الفاصولياء

 اجلزر

 جوز اهلند

 ّياتاحلمض

 الشوفان

  البازالء

 البطاطس

 اجلاودار

 هجني القمح 

 القمح

 عشبة البالنتاجواملوز/

 فاكهة اخلبز

 الكسافا

 احلمص

 السوداء العنياللوبيا 

  الفول/البيقة

 الدخن األصبعي

 اجللبان املزروع

 العدس

 الدخن

 اهلنديالبسلة 

 البطاطا احللوة

 اليام

 مجيع األعالف
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حبثت جمموعة العمل يف إمكانية إعفاء عدد من فئات  التمييز حسب فئة املستخدمني

( اهليئات 1املستخدمني من املدفوعات. وهي تضم: )

 xxx اليت يكون رقم مبيعاتها السنوية من البذور دون

( اهليئات اليت تكون مدفوعاتها 2دوالر أمريكي؛ )

( املنظمات اليت 3دوالر أمريكي؛ ) xxxالسنوية دون 

( اقرتح البعض أيضًا إعفاء صغار 4ال تبغي الربح؛ )

  املزارعني ]يف البلدان النامية[.

مل يتم التوصل بعد إىل اتفاق حول ما إذا وجب القيام 

بذلك، وحول املستخدمني الذين قد يستفيدون من 

 فاء.اإلع

 
 
 

االتفاق املوحد لنقل مادة يف  وضع رمبا قد يتطلب ذلك

، تنطبق على خيار احلصول على عينة منفردة املواد

تنّص على هذا اإلعفاء من الدفع، شرط تقديم شهادة 

موقعة تؤكد هذا احلق، وسبب اإلعفاء. ثم ميكن نشر 

سجل بأمساء هؤالء األشخاص على االنرتنت. وجيب 

. تغيري الحق يف صفة هؤالء األشخاصأن ُيلحظ أي 

وكي ال "تتسرب" مواد من النظام املتعدد األطراف، 

يبقى هؤالء األشخاص ملزمون بنقل املواد إىل آخرين 

 .اتفاق موحد لنقل املوادمبوجب 

، ميكن أن ترد أحكام منوذج/نظام االشرتاكبالنسبة إىل 

 3مماثلة، مع إجراء التغيريات الالزمة، يف امللحق 

 لنقل املواد. لالتفاق املوحد

مبا أنه مل يتم التوصل بعد إىل اتفاق، من املبكر جدًا 

 صياغة نّص.



19 IT/OWG-EFMLS-4/15/4 

 3املرفق 
 

 االتفاق املوحد لنقل املوادمع املمارسات التجارية، وجتاوز العقبات القائمة أمام استخدام  نسجاماال

 

 احلالة واحللول املمكنة النقاش املسائل الواجب معاجلتها

السرية  لياحلا االتفاق املوحد لنقل املوادلحظ ي السرية

التامة يف ما خيّص البيانات اليت يوفرها 

يف التأكد من  أصحاب املصلحةيرغب  6املستخدمون.

طلبات االنضمام  بشأنأن البيانات، وخباصة، 

منوذج/نظام الذين يطلعون عليها من خالل 

 ، وعن مبيعاتهم التجارية، ستكون سرية. االشرتاك

، "تنفيذ العالقة بني املشرتكني"؛ 3 اإلطارظر ُان

كذلك، سوف يرغب اجلهاز الرئاسي يف ضمان 

 وجود مشرتكني.

 
 

نفاذ االلتزامات حسب فرتة 

 7التناقل

إعفاء مستخدمني  أصحاب املصلحةاقرتح العديد من 

الناشئة عن ، حني تكون املواد التزامات الدفعمن 

 النظام املتعدد األطراف قد عربت عددًا من األجيال.

مل يتّم التوصل بعد إىل اتفاق حول هذا املوضوع. 

وميكن أن ينطبق هذا األمر يف حال خيار احلصول 

على عينة منفردة، ويتطلب حتلياًل فنيًا والنظر يف 

 تبعاته على تقاسم املنافع.

شركات تكاثر البذور ومشكلة 

 8خدم النهائياملست

يفيد مربو البذور أنه يف حاالت السوق الفعلية، 

مع ليسوا قادرين على التفاوض بشأن عقود اإلتاوات 

عليهم أيضًا أن  شركات تكاثر البذور، إذا كان

االتفاق يفرضوا عليها مدفوعات، كما تنص عليه 

 تطلب االتفاقيووفقًا ملا ورد،  .املوحد لنقل املواد

فرض مدفوعات على مبيعات جهة، وهذا أمر غري 

 . طقي. وهذا يعيق استخدام االتفاقمن

جتاوز هذه املشكلة إعادة نظر جوهرية  بقد يتطل

يف هيكلية نظام املدفوعات. مل تتم بعد معاجلة هذه 

 املسألة، وقد حتتاج إىل مزيد من املساهمات من

 صناعة البذور. جهة

نقل املوارد الوراثية النباتية 

 التطويرلألغذية والزراعة قيد 

 من مستخدم مبوجب املادة

لمادة لإىل غري مستخدم  6-11
6-11 9 

، اليت حتّدد لالتفاق 3من امللحق  3الفقرة  ئتنش

، نظام مدفوعات 11-6مدفوعات مبوجب املادة 

ثالث، يتطلب مدفوعات إلزامية على أساس املنتج 

إمنا مبستوى  7-6الفردي لعيّنة فردية، كما املادة 

، 7-6دفع دون املستوى املنصوص عليه يف املادة 

وبغّض النظر عّما إذا كان املنتج متاحًا من دون قيود 

 لآلخرين ملزيد من البحوث والرتبية.

 صياغة سريعة لالتفاق املوحدهذه نتيجة  ال بّد أن

متأنية ألحكام  لنقل املواد، وتشري إىل ضرورة صياغة

-6شرتاك، أكان قائمًا على املادة أي منوذج/نظام ا

املعدلة أو غريها، تنّظم عمليات النقل بني  11

 املشرتكني، ومن املشرتكني إىل غري املشرتكني.

فاية مل تتقدم النقاشات حول هذه املسألة مبا فيه الك

 إلعداد النّص يف هذه املرحلة.

                                                      
  (.4، باء )الثاني، اجلزء 20095/القرار  عمل الطرف الثالث املستفيد.إجراءات   6
، الفقرات االتفاق املوحد لنقل املواد لزيادة املدفوعات املرتكزة على املستخدمني وتسهيل استخدامه )التدبري الرابع(: معلومات أساسية حتسني  7

226- 228. 

.pdf150511SMTA_20_Improving%206Inf%-15-203EFMLS%20http://planttreaty.org/sites/default/files/OWG%.. 
 .29، الفقرة املرجع نفسه  8
  32 -30، الفقرات املرجع نفسه  9

http://planttreaty.org/sites/default/files/OWG%20EFMLS%203-15-Inf%206_Improving%20SMTA_150511.pdf
http://planttreaty.org/sites/default/files/OWG%20EFMLS%203-15-Inf%206_Improving%20SMTA_150511.pdf
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 التعامل مع اخلصائص يف

ممارسات الرتبية واملمارسات 

 جارية احلديثةالت

زيادة "إزالة الطابع هذه مسائل معقدة جدًا تتناول 

املادي" عن القيمة يف تربية النباتات، وتغيري األمناط 

يف حيازة وممارسة حقوق امللكية الفكرية واملمارسات 

 التجارية.

مل يتّم التوصل بعد إىل اتفاق حول ما إذا كانت هذه 

املسائل تظهر، وكيف تظهر. وقد يكون من األفضل 

، من خالل نظام متسق 2معاجلتها يف اخلطوة 

للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، ما قد يتطلب 

تعدياًل للمعاهدة أو أحد بروتوكوالتها، توخيًا 

 للفعالية.

اليقني القانوني: )أ( أهمية 

توكول والتداخل بني املعاهدة وبر

 10ناغويا

أن اليقني القانوني احملسن  أصحاب املصلحةيذكر 

والوضوح يف دور نظم املعاهدة، مبا يف ذلك  ،والشامل

، يف األطر التنظيمية االتفاق املوحد لنقل املواد

ثية وتقاسم الوطنية والدولية للحصول على املواد الورا

م الذي قد يزيد استخدام منافعها، هو العامل األه

االتفاقية. وهذه هي احلال حتديدًا بالنسبة إىل 

التداخل بني املعاهدة وبرتوكول ناغويا، حيث 

إثبات االمتثال لربوتوكول بالتحرر من عبء  انيرغب

ناغويا، حتى حني ال يستخدمون موادًا مل حيصلوا 

مع اتفاقية  شيًااعليها من خالل عقود ُوضعت مت

 التنوع البيولوجي.

 

يوجد انسجام بني املعاهدة واتفاقية التنوع 

البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا، وهناك 

إقرار باملعاهدة ونظام احلصول على املوارد وتقاسم 

ال ميكن  غري أنهغويا. منافعها يف بروتوكول نا

لعبء اإلثبات، حيث ُيعفى  تامالتوصل إىل عكس 

مواد املعاهدة من هكذا التزامات، سوى  مستخدمو

يف سياق بروتوكول املعاهدة، مبا يستكمل نظام 

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، وتنظيم 

. 2تداخله مع بروتوكول ناغويا، كجزء من اخلطوة 

 ، "تنفيذ العالقة بني املشرتكني". 3 اإلطار ُانظر

 

اليقني القانوني: )ب( أهمية 

 11الوضوح واالتساق يف الصياغة

صياغات  االتفاق املوحد لنقل املوادتضمن ما زال ي

سيئة وأحكامًا غري مكتملة. مثاًل، مل ُتدَرج األحكام 

ترد يف قسم  ولكناخلاصة بالتبليغ يف االتفاقية، 

ويشري  12فرعي لقرار صادر عن اجلهاز الرئاسي.

إىل احلاجة إىل الوضوح واالتساق  أصحاب املصلحة

أحكام وشروط االتفاقية،  بنييف الصياغة، واملطابقة 

، مع القوانني أو أي صك قانوني آخر يوضع

 واملمارسات التجارية.

 

بعض  IT/GB-4/11/Inf. 08 13حتدد الوثيقة 

التعديالت الطفيفة اليت ميكن إجراؤها لتحسني 

( إدراج 20.الصفحةاليقني القانوني. وهي تقرتح )

األحكام اخلاصة بالتبليغ، يف ما خيّص خيار 

االتفاق هاء من  5احلصول على عّينة فردية يف املادة 

. ومن األفضل أن ترد األحكام املوحد لنقل املواد

اخلاصة بالتبليغ مبوجب منوذج/نظام االشرتاك يف 

 .3امللحق 

 املنقح رتح يف مشروع االتفاقاملقويتضمن هذا النّص 

هذه  IT/OWG-EFMLS-4/15/3لوثيقة يف ا

 التغيريات.

ضع ان قرار اجلهاز الرئاسي، جيب أن خيمهما ك

غة قانونية لقراءة وصيا االتفاق املوحد لنقل املواد

 . تفصيلية، قبل اعتماده

                                                      
 40 -38، الفقرات املرجع نفسه  10
 37، الفقرة املرجع نفسه  11
 ، املعلومات اليت ستقدمها أطراف االتفاق املوحد لنقل املواد إىل اجلهاز الرئاسي،2009/5رقم  اجلهاز الرئاسي من قرار 2يف امللحق  الثالثاجلزء   12

beneficiary-party-third-procedures-52009-http://planttreaty.org/content/resolution .08 أيضًا الوثيقة ُانظر/Inf. 11/4-IT/GB ، تقرير

، اليت حتّدد بعض التعديالت الطفيفة املتعدد األطراف واالتفاق املوحد لنقل املواداالجتماع الثاني للجنة االستشارية الفنية املختصة املعنية بالنظام 

 .e.pdf08i4http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gbاليت ميكن إجراؤها لتحسني اليقني القانوني، 
تقرير االجتماع الثاني للجنة االستشارية الفنية املختصة املعنية بالنظام املتعدد األطراف واالتفاق املوحد لنقل ، IT/GB-4/11/Inf. 08الوثيقة   13

 .e.pdf08i4http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gbاملواد. 

http://planttreaty.org/content/resolution-52009-procedures-third-party-beneficiary
http://planttreaty.org/content/resolution-52009-procedures-third-party-beneficiary
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb4i08e.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb4i08e.pdf
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 4املرفق 

 يف الربوتوكول ةعناصر ممكن

 
الرؤساء املشاركني جملموعة العمل بهدف إظهار  مّت إعداد القائمة اإلرشادية أدناه للعناصر املمكنة بناًء على طلب

استكمال منوذج/نظام االشرتاك، وفقًا القرتاح جمموعة العمل. واستنادًا إىل مناقشات هذه اجملموعة خالل فرتة 

السنتني، حتّددت عناصر أساسية قد يكون من الضروري ضمها، يف حال رغب اجلهاز الرئاسي يف ذلك. وليس املقصود 

، أصحاب املصلحةلقائمة إلزامية أو حصرية، وهي تأخذ يف االعتبار التعليقات الواردة من األطراف املتعاقدة وأن تكون ا

 وفقًا ملا طلبته جمموعة العمل.
 

 الديباجة 

 األهداف 

 التعريفات واستخدام املصطلحات 

 العالقة بني الربوتوكول واملعاهدة 

 نطاق الربوتوكول وتغطيته 

  األحكام اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف املعاهدة، مثل توسيع نطاق توسيع نطاق تغطية

 املعاهدة حبّد ذاتها، وال سيما مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 االنسجام مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا املنبثق عنها 

  القائم يف املعاهدة بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها  اشرتاك، يف سياق النهج نظامإنشاء 

 النّص على إنشاء سجل للمشرتكني ووظيفته 

 النّص على ضمان تقاسم فعال للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 هدة. من املعا السابع األحكام املؤسسية/ مثل األحكام الواردة يف اجلزء 


