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يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.

MX817/A 

A 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 االجتماع الثامن لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المخصصة

 المعنية بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف
 2018أكتوبر/تشرين األول  12-10روما، إيطاليا، 

 راح مجموعة العملمشروع االتفاق الموحد المنّقح لنقل المواد: اقت
 

 مذكرة من األمين
 

استتتتتتتتتتتتعرضتتتتتتتتتتتا عموعة العمل اململتوحة العضتتتتتتتتتتتوية املخملتتتتتتتتتتتملتتتتتتتتتتتة املعنية بتع ي  ستتتتتتتتتتتري عمل النظام املتعدد ا طرا   
العمل(، يف اجتماعها الستتتتادمل، املستتتتودة ال ال ة من مفتتتتروح االتملاّ املوحد املنّق  لنقل املواد وما يرد يف الوثيقة  )عموعة

IT/OWG-EFMLS-6/17/3.1  .وقاما عموعة العمل، حسب املقتضى، والذي أعّد بتوجيهات من الرئيسني املفاروني
بدراستتتتتتة وتنقي  ايع عناوتتتتتتر املستتتتتتودة ال ال ة من مفتتتتتتروح االتملاّ املوحد املنّق  لنقل املواد ووافقا بنا  على  ل  على 

 .إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي لعملمفروح االتملاّ املوحد املنّق  لنقل املواد: اقرتاح عموعة اعرض 
 

وطلب اجلهاز الرئاستتتتي دور دورتس الستتتتابعة من عموعة العمل مراجعة االتملاّ املوحد لنقل املواد استتتتتناد ا إىل تقرير  
سري   ي تقرير عموعة العمل اململتوحة العضوية املخململة املعنية بتعبعنوان  IT/GB-7/17/7عموعة العمل الوارد يف الوثيقة 
. وما طلب من عموعة العمل مراعاة الة أمور من بينها ملخص الرئيستتني املفتتاروني املنب   عمل النظام املتعدد ا طرا 

 .عن الدورة السابعة وأي معلومات إضافية أو اقرتاحات تقدما هبا ا طرا  املتعاقدة وعموعات أوحاب اململلحة
 

بالوثيقة  2على النحو الوارد يف املرف   وحد املنّق  لنقل املواد: اقرتاح عموعة العملمفروح االتملاّ املوتتضمن هذه الوثيقة  
IT/GB-7/17/7  تقرير عموعة العمل اململتوحة العضوية املخململة املعنية بتع ي  سري عمل النظام املتعدد ا طرا بعنوان. 

 
ا يف املرف      يف عموعة العمل ملراجعة االتملاّ املوحد لنقل قائمة باقرتاحات ا عضتتتتتتتا 1وتتضتتتتتتتمن هذه الوثيقة أيضتتتتتتت 
واليت وردت با ستتتتتتتتامل يف تقرير االجتماح  اليت مل تناقفتتتتتتتتها عموعة العمل ومل تبّا فيها دور اجتماعها الستتتتتتتتادمل املواد

 .السادمل جملموعة العمل
 

د املنّق  لنقتتتتتتل اويرد   د املقرتح من الرئيستتتتتتتتتتتتتتني املفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاروني لوتملتتتتتتاّ املوحتتتتتتّ  ضتتتتتتتتتتتتتتمن الوثيقتتتتتتةملواد النص املوحتتتتتتّ
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.3  ضتتمن  ملخص الرئيستتني املفتتاروني املنب   عن الدورة الستتابعة للجهاز الرئاستتيفيما يرد

. وترد إستتتتتتتهامات ا طرا  املتعاقدة وعموعات أوتتتتتتتحاب اململتتتتتتتلحة يف الوثيقة IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.4الوثيقة 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.6  
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 [اق الموحد المنقح لنقل المواد: اقتراح مجموعة العمل]مشروع االتف

 
 الديباجة

 
 حيث إنّ 

 
( 1 المعاهدةاملعاهدة الدولية بفتتتتتتتتتتتتتأن املوارد الوراثية النباتية لة ذية وال راعة )يفتتتتتتتتتتتتتار إليها يف ما يلي باستتتتتتتتتتتتتم   

وددلا حّي   2001نوفمرب/تفرين ال اين  3اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة ا  ذية وال راعة يف دورتس احلادية وال وثني بتاريخ 
 ؛2004يونيو/ح يران  29التنمليذ بتاريخ 

 
واستتتتتتتخدامها املستتتتتتتدام واقتستتتتتتام  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيف وتتتتتتون  المعاهدةتتم ل أهدا   

التنوح البيولوجي،   راض ال راعة  املنافع الناشتتتئة عن استتتتخدام هذه املوارد على لو عادر ومتكافي، قا يتستتت  مع اتملاقية
 املستدامة وا من الغذائي؛

 
مواردها الوراثية النباتية ، يف ستتتتتتتتياّ وارستتتتتتتتة حقوقها الستتتتتتتتيادية على المعاهدةأنفتتتتتتتتأت ا طرا  املتعاقدة يف  

، والقتستتتتتتتام اعةالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزر لتيستتتتتتتري احلملتتتتتتتور على  نظاماً متعدد األطراف، لألغذية والزراعة
 املنافع الناشئة عن استخدام هذه املوارد على لو عادر ومتكافي، على أسامل التكامل والتع ي  املتبادلني؛

 
 ؛المعاهدةمن  5-12و 4-12و 11و 4مع مراعاة املواد  

 
طنية اليت تنظم ومع االعرتا  بتنوح النظم القانونية لدى ا طرا  املتعاقدة يف ما يتعل  بقواعدها اإلجرائية الو  

الووتتتتتتتتتتتتتتور إىل اياوم وإىل التحكيم، والواجبات الناشتتتتتتتتتتتتتتئة عن االتملاقيات الدولية واإلقليمية امل بقة على هذه القواعد 
 اإلجرائية؛

 
ققتضتتتتتتى اتملاّ  النظام المتعدد األطرافعلى أنس ينبغي تيستتتتتتري الووتتتتتتور إىل  المعاهدةمن  4-12تنص املادة  

يونيو/ح يران  16الملتتتتتتتادر بتاريخ  1/2006، قوجب قراره رقم للمعاهدة الجهاز الرئاسييييي مد موحد لنقل املواد، وقد اعت
أوتوبر/تفتتتتتتتتتتتتتترين ا ّور  XXالملتتتتتتتتتتتتتتادر بتاريخ  XX/2017وقرر تعديلس قوجب القرار  ، االتملاّ املوحد لنقل املواد2006
2017. 

                                                      
 .املعّرفة باخلط ا سود البارز يف ول النص بغرض التوضي  لملاظدرجا ا أ  1
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 األطراف ف  االتفاق - 1المادة 
 
 ( هو االتملاّ املوّحد لنقل املواد املفتتتار إليس هذا االتفاقإليس يف ما يلي باستتتم   إّن اتملاّ نقل املواد هذا )يفتتتار 1-1

 .المعاهدةمن  4-12يف املادة 
 
 :هذا االتفاق مبرم 1-2

 
استتتتتتم وعنوان مقدم املادة أو املؤستتتتتتستتتتتتة املقدمة للمادة، استتتتتتم املستتتتتتؤور املرّدص لس، معلومات عن طريقة بني: )

  (، المقدم( )يفار إليس يف ما يلي باسم  االتملار باملسؤور املرّدص لس
 

استم وعنوان املتلقي أو املؤستستة املتلقية، استم املستؤور املرّدص لس، معلومات عن طريقة االتملتار باملستؤور و: )
  (.المتلق ( )يفار إليس يف ما يلي باسم  *املرّدص لس

 
 على ما يلي: هذا االتفاقاتمل  ا طرا  يف  1-3
 

 ريفالتعا - 2المادة 
 

 ، تعين العبارات الواردة أدناه ما يلي:هذا االتفاق  راض  
 
من دون قيود لآلدرين   راض إجرا  م يتتد من البحوو والرتبيتتة عنتتدمتتا  متتتاحتتا   منتج: يعترب أي متياحياً من دون قيود  

ور دون استتتتتتتتتتتخدامس بال ريقة قانونية أو تعاقدية أو قيود تكنولوجية، قد حت الت اماتللبحوو والرتبية دون أية  يكون متاحا  
 .المعاهدةايددة يف 

 
تعين أية مواد من مملتتتتتتتدر نباي، قا فيها مواد التناستتتتتتتل والتكاثر اخلضتتتتتتتري، وحتتوي على وحدات وراثية  المواد الوراثية  

 وظيملية. 
 
 .للمعاهدة الجهاز الرئاس  يعين  الجهاز الرئاس  
 
 .المعاهدةمن  2-10الذي أنفي قوجب املادة  تعدد األطرافالنظام الم  يعين النظام المتعدد األطراف 
 

                                                      
 ."اإلنرتناو بعقود القبور على  املواد  بعقود القبور بملض العبوة يدرج حسب املقتضى. ال يسري يف حالة االتملاقات املوحدة لنقل   *

يف عبوة تعبئة املواد ويفتتتتتتتتتتتتتتتكل قبور  المواداالتملاّ املوحد لنقل   بعقد القبور بملض العبوة ، هو عندما ترد نستتتتتتتتتتتتتتتخة من المواداالتملاّ املوحد لنقل 
 .للمواد قبوال بفروط وقواعد االتملاّ املوحد لنقل املواد المتلق 

قل املواد شتتتتتتروط وقواعد االتملاّ املوحد لن المتلق ويقبل  اإلنرتنا ، هو عندما يربم االتملاّ على اإلنرتنااالتملاّ املوحد لنقل املواد  بعقد القبور على 
 .ة لوتملاّ املوحد لنقل املواد، حسبما يكون موئمالكرتونيأو على النسخة اإل اإلنرتنابالنقر على ا يقونة املناسبة يف املوقع على 
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من مملتتتتتتتتتتتتتتتدر نبتتاي اليت حمتتا قيمتتة فعليتتة أو حمتملتتة المواد الوراثييية    تعينالموارد الوراثييية النبيياتييية لألغييذييية والزراعيية 
 وال راعة.  لة ذية

 
، وتكون بالتايل وي ة عنها وليستتا الموادة من   تعين مواد مفتتتتقالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير 

. الت ويرويعت م القائم على ت ويرها بقدر أورب أو نقلها إىل شتتخص أو ويان ردر مل يد من  التجاري للتسويقجاه ة بعد 
 .كمنتج  جتاريا  هذه املوارد  تسوقمنتهية عندما  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير وتعترب فرتة ت وير

 
أو أي من أج ائها أو مكوناهتا الوراثية المواد  2اليت تفتتتتتتتتتتتتتتمل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  يعين المنتج 

 التجاري، باست نا  السلع ا ساسية واملنتجات ا درى املستخدمة يف ا  ذية والعلف والتجهي . للتسويقاجلاه ة 
 
وفروعس  المتلق ، من جانب منتجاتأو  لمنتجالتجاري  التسيييييييييييويقلددل اإلاايل الناتج عن تعين ا  قيمة المبيعات 

 واملتعاقدين معس وحاملي الرتاديص ومستأجريها.
 
 التجاري معىن مقابل. للتسييييييييويقالعتبارات مالية يف الستتتتتتتتتتّو اململتوحة، ويكون  منتجاتأو  منتجتعين بيع   التسييييييييويق 

 .الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرشكل من أشكار نقل التجاري أي  التسويقوال يفمل 
 

 موضوع اتفاق نقل المواد - 3المادة 
 

)ويفتتتتتتتتتتتتار إليها يف ما يلي باستتتتتتتتتتتتم  هذا االتفاقب 1امللح  ايددة يف الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  
 مقدمتُنقل قوجب هذا االتملاّ من  1امللح  )ب( ويف 5ذوورة يف املادة  ( واملعلومات املتاحة  ات الملتتتتتتتتتتتتتتلة املالمواد 

 .هذا االتفاقمع مراعاة ا حكام والفروط اليت نص عليها  المتلق إىل  املادة
 

 أحكام عامة - 4المادة 
 
 ها.وأحكام المعاهدةوينملذ ويملّسر طبقا   هدا   النظام المتعدد األطرافضمن إطار  هذا االتفاقيربم  4-1
 
ة، واليت اعتمتتتدهتتتتا ا طرا  املتعتتتاقتتتدة 4-2  يعرت  ا طرا  بتتتأخيم وضتتتتتتتتتتتتتتعون للتتتتدابري واإلجرا ات القتتتانونيتتتة املرعيتتتّ
ذت قتتتتتا يتمل  مع املواد المعيييياهييييدة، قتتتتتا يتمل  مع المعيييياهييييدةيف   5-12و 2-12و 4، وعلى ا دص تلتتتتت  اليت امبتتتتتُ
 .3المعاهدةمن 
 
الجهيياز أّن منظمتتة ا  تتذيتتة وال راعتتة لةمم املتحتتدة اليت تعمتتل نيتتابتتة عن  على هيذا االتفيياقيواف  ا طرا  يف  4-3

 .هذا االتفاقالتابع حما، هي ال ر  ال الث املستمليد قوجب  والنظام المتعدد األطراف الرئاس  للمعاهدة
 

                                                      
 .حسبما يظهر، على سبيل امل ار، من دور الَنَسب أو عومة إدماج اجلني  2
 لجماعة االستفارية للبحوو ال راعية الدولية و ريها من املؤسسات الدولية، يسرى االتملاّ املربمحالة مراو  البحوو ال راعية الدولية التابعة ل يف  3

 بني اجلهاز الرئاسي واملراو  املذوورة واملؤسسات ا درى  ات المللة.
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ا عليس املواد  4-4  ه()5حي  لل ر  ال الث املستتتتتتتتتتتتتتمليد، طلب احلملتتتتتتتتتتتتتور على املعلومات الوزمة حستتتتتتتتتتتتتبما نملتتتتتتتتتتتتتّ
 .ذا االتملاّهب 3 من امللح  3[، واملادة 2يف اخليار  3الملقرة [ / ]1يف اخليار  5]الملقرة  2امللح  و  3-8)ج( و5-6و
 
من وتارستتتتتتتتتتتتتتة  والمتلق املتادة  مقدمال متنع  احلقّو املمنوحتة إىل منظمتة ا  تذيتة وال راعتة لةمم املتحتدة أعوه 4-5

 .هذا االتفاقحقوقهما قوجب 
 

 حقوق مقدم المادة وواجباته - 5المادة 
 

 :المعاهدةطبقا لةحكام التالية من  المواداملادة بنقل  مقدميتعّهد  
 

  يتاح احلملتتتتتتتتتتتتتتور على املادة بستتتتتتتتتتتتتترعة وبدون احلاجة إىل تتبع ول عموعة فردية على حدة، ومن دون مقابل، )أ(
 دة؛أو ال ينبغي، عند فرض رسوم، أن يتجاوز الرسم التكاليف الدنيا املتكب

 
ة، الموارد الوراثييية النبيياتييية لألغييذييية والزراعييةتتتتاح مع  )ب(   املقتتدمتتة ايع البيتتانتتات التعريمليتتة، طبقتتا  للقوانني املرعيتتّ

 وأية معلومات ووملية أدرى متوافرة  ري سرية و ات المللة؛
 

ا يف  ل  املواد اليت يقوم ، قالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرمبضتتع عملية احلملتتور على  )ج(
 امل ارعون بت ويرها، لتقدير القّيمني على ت ويرها دور فرتة ت ويرها؛

 
اليت حتميها حقّو امللكية الملكرية أو  ري  ل   على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيكون احلملتتتتتتور  )د(

 ، ومع القوانني الوطنية  ات المللة؛ من حقّو امللكية، متسقا مع االتملاقيات الدولية  ات المللة
 

 مرة ول ستتتتتتتنتني تقوىيتني على ا قّل، أو ضتتتتتتتمن فرتة زمنية ينبغي حتديدها، الجهاز الرئاسيييييي  املادة مقدميُ لع  )هت(
 4، على اتملاقات نقل املواد اليت مّت إبرامها؛الجهاز الرئاس من وقا آلدر من ِقبل 

 
 إما عن طري :

 
 5ة من االتملاّ املوحد لنقل املواد الكاملاخليار ألف: إرسار نسخ

 
 أو

 
 اخليار با : يف حار عدم إرسار نسخة من االتملاّ املوحد لنقل املواد،

                                                      
 ينبغي تقدمي هذه املعلومات من قبل املقدم إىل:  4

    The Secretary 
    International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
    Food and Agriculture Organization of the United Nations 
    I-00153 Rome, Italy 

 Secretary@FAO.org-ITPGRFA: لكرتوينالربيد اإل
 //:EasySMTA :/mls.planttreaty.org/itthttpsأو من دور موقع 

معلومات عن )أ( تاريخ  المقّدم، يضيف عقد قبور بملض العبوةحار وانا النسخة املرسلة من االتملاّ املوحد لنقل املواد املنج  على شكل  يف  5
 لنقل املواد. من االتملاّ املوحد 10من املادة  2إرسار الفحنة و)ب( اسم الفخص الذي أرسلا إليس الفحنة، و ل  طبقا  للخيار 

mailto:ITPGRFA-Secretary@FAO.org
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ضتتتتتتتتتتمان أن يكون االتملاّ املوحد لنقل املواد الكامل حتا تملتتتتتتتتتتّر  ال ر  ال الث املستتتتتتتتتتتمليد  ستتتتتتتتتتب  (1)
 االقتضا  وعند االقتضا ؛

 تملاّ املوحد لنقل املواد  ي المللة وويملية احلملور عليس؛االاإلبوغ عن مكان االحتملاظ ب (2)

 توفري املعلومات التالية: (3)
 

 املادة؛ مقدمالرم  أو الرقم املمّي  الذي أُنسب إىل االتملاّ املوحد لنقل املواد من جانب  )أ(

 املادة وعنوانس؛ مقدماسم  (ب)

نقل املواد، ويف حالة عقود القبور بملض العبوة، أو قبولس باالتملاّ املوحد ل املادة مقدمتاريخ موافقة  (ج)
 تاريخ إرسار الفحنة؛

، ويف حالة عقود القبور بملض العبوة، استتتتتتتتم الفتتتتتتتتخص الذي أُرستتتتتتتتلا إليس المتلق ستتتتتتتتم وعنوان ا )د(
 الفحنة؛

 باالتملاّ املوحد لنقل املواد، وايملور الذي تنتمي إليس. 1امللح  حتديد ول عينة يف  )هت(
 

 .هذه املعلومات لل ر  ال الث املستمليد الرئاس  زالجهاويتي  
 

 حقوق المتلق  وواجباته - 6المادة 
 
أو وتتتوخيا فقط   راض البحوو والرتبية والتدريب من أجل ا  ذية وال راعة.  الموادباستتتتخدام  المتلق يتعّهد  6-1

االستتتتتتتتتتتتتتخدامات الملتتتتتتتتتتتتتناعية  ري وال تفتتتتتتتتتتتتتمل هذه ا  راض االستتتتتتتتتتتتتتخدامات الكيمائية والملتتتتتتتتتتتتتيدالنية و/أو  ريها من 
 الغذائية/العلملية. 

 
، للمواد ي من االستتتخدامات ايظورة، ىكن يكمة ابتدائية يف بلد املنفتتأ  المواد المتلق إ ا استتتخدم   امكرر  6-1]

 25بدفع تعويضتتتتتتات بقيمة تملتتتتتتل إىل  المتلق ، أن حتكم على هذا االستتتتتتتخدام  ري القانوين علىعند تقدمي أدلة ظاهرة 
على عدم التملتتتدي لدفع  المتلق ، أيهما أعلى. ويواف  للمتلق مليون دوالر أمريكي أو عفتتترة أضتتتعا  العائد الستتتنوي 

 التعويض عن طري  حمكمة  ات ووحية يف الن اّ القضائي الذي ُسّجلا فيس هويتس التجارية الرئيسية.[
 
أدرى قد حتّد من القدرة على احلملتتتتتتتور بستتتتتتتهولة بأية حقّو للملكية الملكرية أو أية حقّو  المتلق ال ي الب  6-2

، أو على أج ا  أو مكونات وراثية منها، يف الفتتتكل الذي مت فيس احلملتتتور عليها هذا االتفاقاملتاحة قوجب  الموادعلى 
 .النظام المتعدد األطرافمن 
 
 المواد على رامليستتتتتتتتتتتتتت   احلملتتتتتتتتتتتتتتور دتقيتتّ  أدرى حقّو أيتتة أو الملكريتتة للملكيتتة حقّو بتتأي المتلق ي تتالتتب  ال 6-2]

 متعدد النظام من عليس احلملتتتتتتتتتتتور مت الذي الفتتتتتتتتتتتكل يف منها، وراثية مكونات أو أج ا  أو ،االتفاقاليت ينص عليها هذا 
 الموادمن  حما أو بيعها وتوزيع أي مواد، أو تقّيد حقّو امل ارعني يف االحتملاظ بالبذور أو استتتتتتتتتتتتتتتخدامها أو تباداألطراف

 اليت مت احلملور عليها.[
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بأي حقّو للملكية الملكرية أو أي حقّو أدرى تنته  هذا البند من االتملاّ، ىكن  المتلق وإ ا طالب   امكرر  6-2]
بتتدفع  المتلق امل تتالبتتات، أن حتكم على  ههتتذ علىعنتتد تقتتدمي أدلتتة ظتتاهرة ، للمواديكمتتة ابتتتدائيتتة يف البلتتد املنفتتتتتتتتتتتتتتتأ 

، أيهما أعلى، وإعون أن للمتلق مليون دوالر أمريكي أو عفتترة أضتتعا  العائد الستتنوي  25تعويضتتات بقيمة تملتتل إىل 
 ح  امللكية أو أي ح  ردر يعود لبلد املنفأ.[

 
 إليهاواملعلومات  ات الملتتتتتتتتلة املفتتتتتتتتار  الموادأن جيعل  للمتلق املقدمة،  الموادبملتتتتتتتتون  المتلق يف حار قيام  6-3

 باستخدام االتملاّ املوحد لنقل املواد.  للنظام المتعدد األطراف)ب( متاحة 5يف املادة 
 
إىل شخص أو ويان ردر )يفار إليس يف ما يلي  هذا االتفاقاملقدمة قوجب  الموادبنقل  المتلق يف حار قيام  6-4

 إىل:المتلق   (، يعمد المتلق  التال باسم  
 

لنقل  ا حكام والفروط اليت نص عليها االتملاّ املوّحد لنقل املواد، من دور اتملاّ جديد القيام بذل  قوجب )أ(
 املواد؛

 )هت(.5بذل  عمو  باملادة  الجهاز الرئاس وإبوغ  )ب(
 

 .المتلق  التال أية واجبات أدرى تتعل  باإلجرا ات اليت يتخذها  المتلق ومتاشيا  مع ما تقّدم، ال ترتّتب على  
 
، إىل شتتتتخص أو ويان ردر، قيد التطوير الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بنقلالمتلق  يف حار قيام  6-5

 : [ سنوات منذ التوقيع على هذا االتملاّ[، أن يقوم قا يليxبعد مرور فرتة ] ،] المتلق على 
 

 اتملتاّ جتديتد لنقتل املواد، شتتتتتتتتتتتتتتري تةإجنتاز  لت  وفقتا لفتتتتتتتتتتتتتتروط وأحكتام االتملتاّ املوحتد لنقتل املواد من دور  )أ(
 )أ( من االتملاّ املوحد لنقل املواد سارية؛5أال تكون أحكام املادة 

، واإلفتتادة النظييام المتعييدد األطرافاملتلقتتاة من  الموادبتتاتملتتاّ نقتتل املواد اجلتتديتتد هتتذا، تعريف  1امللح  يف  )ب(
 ؛المواد اليت يتم نقلها مستمدة منالتطوير  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيدحتديدا  بأن 

 )هت(؛5، وفقا للمادة الجهاز الرئاس تبليغ  )ج(
 .متلٍق تالٍ أال ترتّتب عليس أية واجبات أدرى يف ما يتعل  بأفعار أي  )د(
 حتتواليت  الموارد الوراثيييية النبييياتيييية لألغيييذيييية والزراعييية قييييد التطويرعلى  5-6]ال تن ب  الت امتتتتات املتتتتادة  )هت(

بسبب تملالب على مخسة أجيار  الموادعلى حملة نظرية متدنية قا فيس الكملاية من املادة الوراثية املوجودة يف  
 على ا قل.[

 
بدون اإلدور    ا طرا  يف إرفاّ شروط إضافية تتعل  ق يد  5-6يتّم إبرام اتملاّ لنقل املواد ققتضى الملقرة  6-6

 حسب املقتضى، دفع تعويض مايل. من ت وير املنتج، قا يف ل ،
 
  ،نظييام االريييييييييييترا على أن يكون مل متتا  بفتتتتتتتتتتتتتتروط وأحكتتام  ،هييذا االتفيياق، عنتتد التوقيع على المتلق يواف   6-11]

 . وينبغي فهم أي إشتتتتتتتتتارةهذا االتفاقال يتج أ من  ، الذي يفتتتتتتتتتكل ج  ا  هذا االتفاقمن  3امللح  على النحو املبني يف 
 [.3امللح   ا يسم  السياّ ومع مراعاة مقتضى احلار، على أنس يفمل أيضا  ، حي مهذا االتفاقإىل 
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 أو
 
 ، على النحو املبنينظييام االريييييييييييترا  تتتتاريخ قبولتتتس،يف أو  هييذا االتفيياقتوقيع  عنتتتد ،أن وتتتتار للمتلق جيوز  6-11]

الجهاز إىل  االتفاق اهذب 4امللح  الواردة يف  اسيييييييييييتمارة التسيييييييييييجيل، عن طري  إعادة هذا االتفاقمن  3امللح  يف 
[ EasySMTA]أو من دور إبدا  القبور عرب موقع ، بعد ملئها بالكامل وتوقيعها، من دور أمينها الرئاسيي  للمعاهدة

[، EasySMTAعرب موقع ، ]أو اإلبدا  عن القبور إىل ا مني اسيييييييتمارة التسيييييييجيلإ ا مل يتم إعادة ]و  .(االريييييييترا  ) 
 نظام االرترا ، إال إ ا وان املتلقي قد ادتار 8-6و 7-6املادتني الدفع ايددة يف  ةطريق دور هذه الملرتة، ت ب  عندها

 يف وقا ساب .[
 
 3امللح  على النحو املبني يف  نظام االرترا شتتروط وأحكام ، تن ب  نظام االرترا  المتلق  إ ا ادتار  امكرر  6-11]

ل هيذا االتفياقمن   وينبغي فهم ،هيذا االتفياقال يتج أ من  ج  ا   هيذا االتفياقمن  3امللح  . ويف هتتذا احلتتار، يفتتتتتتتتتتتتتتكتتّ
 [.3امللح  ، حي ما يسم  السياّ ومع مراعاة مقتضى احلار، على أنس يفمل أيضا  االتفاقهذا أي إشارة إىل 

 
ستتتبة بالن اً مشيييترك بووتتتملس المتلق  ، ال يكون هناك أي الت امات دفع علىاالريييترا ثانيا   عرب ادتيار نظام  امكرر  6-11

 باستتتتتت نا  الت امات الدفع ،الموادالذي حيتوي على  المنتجوإىل  االرييييترا اليت مت احلملتتتتتور عليها دور مّدة  الموادإىل 
 .نظام االرترا املنملوص عليها يف 

 
 اً دموايتضتتتم ن  المنتجووان هذا  لألغذية والزراعة اً نباتي اً وراثي اً مورد يفتتتّكل منتج المتلق  بتسييويقيف حار قام  6-7]

إجرا    راض  من دون قيودلآلدرين  المنتج إتاحة عدم، ويف حار هذا االتفاقمن  3وما هو مفتتتتتتتتتتتتتتار إليس يف املادة 
 المنتج المسّوقبدفع نسبة مئوية حمددة من قيمة مبيعات  سنوات[[ x]لمدة] المتلق امل يد من البحوو والرتبية، يقوم 

 .هذا االتفاق[ من 1]اخليار  2للملح   حمذا الغرض وفقا   ئاس الجهاز الر ىل اآللية اليت أنفأها إ جتاريا  
 
يتضتتتتتتتتم ن  المنتجووان هذا  لألغذية والزراعة اً نباتي اً وراثي اً مورد يفتتتتتتتتّكل منتج المتلق  بتسيييييييويقيف حار قام  6-8

إجرا    راض  من دون قيودلآلدرين  المنتج إتاحة، ويف حار هذا االتفاقمن  3وما هو مفتتتتتتتتتتتتتتار إليس يف املادة   اً مواد
 المنتجمن قيمة مبيعات ]أدىن[ بدفع نستتتتبة مئوية حمددة  سييينوات[[ x]لمدة] المتلق امل يد من البحوو والرتبية، يقوم 

 .[هذا االتفاق[ من 1]اخليار  2للملح   حمذا الغرض وفقا   الجهاز الرئاس ىل اآللية اليت أنفأها إ جتاريا   المسّوق
 

 أو
 
يتضتتتتتتتتم ن  المنتجووان هذا  لألغذية والزراعة اً نباتي اً وراثي اً مورد يفتتتتتتتتّكل ق  بتسيييييييويق منتجالمتليف حار قام  6-7]

  راض  من دون قيودلآلدرين  المنتج إتاحة، ويف حار عدم هذا االتفاقمن  3وما هو مفتتتتتتتتتتتتتتار إليس يف املادة ًا مواد
 مبيعات المنتجع نستتتتتتتتتتتتتبة مئوية حمددة من قيمة بدفستتتتتتتتتتتتتنة،[  20]، ملّدة  المتلق إجرا  امل يد من البحوو والرتبية، يقوم 

 [.هذا االتفاقمن  [2]اخليار  2للملح  حمذا الغرض وفقا  الجهاز الرئاس اليت أنفأها  جتاريا  إىل اآللية المسّوق
 
يتضتتتتتتتتم ن  المنتجووان هذا  لألغذية والزراعة اً نباتي اً وراثي اً مورد يفتتتتتتتتّكل منتج المتلق  بتسيييييييويقيف حار قام  6-8]
إجرا    راض  من دون قيودلآلدرين  المنتج إتاحة، ويف حار هذا االتفاقمن  3وما هو مفتتتتتتتتتتتتتتار إليس يف املادة   اً وادم
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حمذا الغرض  الجهاز الرئاسييييي على دفع مبالغ طوعية إىل اآللية اليت أنفتتتتتتأها  المتلق امل يد من البحوو والرتبية، يفتتتتتتّجع 
 . [[بهذا االتفاق 2]اخليار  2للملح  وفقا 
 
، ايع المعاهدةمن  17، عرب نظام املعلومات املنملتتتتوص عليس يف املادة للنظام المتعدد األطراف المتلق يتي   6-9]

، وُيفتتتجع على تقاستتتم املنافع  ري النقدية املفتتتار إليها المواداملعلومات  ري الستتترية الناشتتتئة عن البحوو والت وير بفتتتأن 
النظام المتعدد ئة عن البحوو والت وير املتملتتتتتتتل باملواد، و ل  من دور الناشتتتتتتت المعاهدةمن  2-13يف املادة  وتتتتتتتراحة  
يفتتجع  ،المواد هذه ما يتضتتمن لمنتج. وبعد االنتها  أو التخلي عن فرتة محاية ح  من حقّو امللكية الملكرية األطراف
  راض البحوو راف النظييام المتعييدد األطاملتتتذوور يف عموعتتتة تكون ج  ا من  المنتجعلى إيتتتداح عّينتتتة من  المتلق 
 [والرتبية.

 
  أو مكونتتتاهتتتتا، الموادجرى ت ويرهتتتا من  منتجيياتالتتتذي حيملتتتتتتتتتتتتتتتتل على حقّو ملكيتتتة فكريتتتة  يتتتة  المتلق  6-10

، ويقوم بتخملتتتتتتتتتيص حقّو امللكية الملكرية تل  إىل طر  ثالث، يقوم النظام المتعدد األطرافومت احلملتتتتتتتتتور عليها من 
 إىل ال ر  ال الث املعين. اقهذا االتفبنقل واجبات تقاسم منافع 

 
 القانون الساري – 7لمادة ا

 
يكون القانون الستتتتتتتتتتتتاري هو املبادا العامة للقانون ومبادا العقود التجارية الدولية الملتتتتتتتتتتتتادرة عن املعهد الدويل  

 المعاهدة مع مراعاة ا هدا  وا حكام  ات الملتتتتتتتتتتتلة الواردة يف، ، ووما مت حتدي ها الحقا2010لتوحيد القانون اخلاص 
 مىت دعا احلاجة إىل تملسري. الجهاز الرئاس وقرارات 

 
 تسوية النزاعات - 8 المادة

 
الجهاز ، نيابة عن طر  ثالث مستتتتتتتتمليدأو  المتلق أو  املادة مقدمجيوز يف تستتتتتتتوية الن اعات بدجها من جانب  8-1

 التابع حما. والنظام المتعدد األطراف للمعاهدة الرئاس 
 
 الجهاز الرئاسييييييييييي على أّن منظمتتة ا  تتذيتتة وال راعتتة لةمم املتحتتدة اليت مت تتل  هذا االتفاقا  يف تواف  ا طر  8-2

، حي  حما، باعتبارها طرفا ثال ا مستتتتتتتتتتتتمليدا، بد  إجرا ات تستتتتتتتتتتتوية الن اعات يف ما يتعل   قّو والنظام المتعدد األطراف
 .هذا االتفاققوجب  والمتلق املادة  مقدموواجبات 

 
ل ر  ال الث املستتتمليد أن ي لب إتاحة املعلومات الوزمة، قا يف  ل  العّينات حستتب املقتضتتى، من قبل حيّ  ل 8-3

 أي معلومات املوادومتلق   املادة مقّدم. ويتي  هذا االتفاقبفتتتتتتتتتتتتتتأن واجباهتم اليت ينّص عليها  املادةومتلق   املادة مقّدم
 أو عّينات من هذا القبيل، حسب مقتضى احلار.

 
 حيّل على النحو التايل: هذا االتفاقن أي ن اح ينفأ عن إ 8-4
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 التسوية الودية للن اح: حتاور ا طرا  عن حسن نّية حل أي ن اح عن طري  التملاوض. )أ(
الوستتتتاطة: يف حار عدم التووتتتتل إىل حّل للن اح عن طري  التملاوض، لةطرا  أن مبتار تستتتتوية الن اح عن طري   )ب(

  ر  ثالث وسيط حمايد، باالتملاّ املتبادر بني ا طرا .الوساطة باالستعانة ب
التحكيم: يف حار عدم التووتتتتتتتل إىل حّل للن اح عن طري  التملاوض أو الوستتتتتتتاطة، جيوز  ي من ال رفني إحالة  )ج(

الن اح إىل التحكيم قوجب قوانني التحكيم الملتتتتتتتادرة عن إحدى ا جه ة الدولية بعد موافقة ا طرا  يف الن اح. 
ا يف حار عدم التووتتتتتتتتل إىل اتملاّ هبذا الفتتتتتتتتأن، فتتم تستتتتتتتتوية الن اح يف خياية امل ا  قوجب قوانني التحكيم أم

الملتتتتتتتتادرة عن  رفة التجارة الدولية من جانب حمّكم واحد أو أو ر يعينون طبقا  للقوانني املذوورة. وتكون نتيجة 
د  ل ، تعيني حمّكم من قائمة اخلربا  اليت يضتتتتتتتتتعها هذا التحكيم مل مة لل رفني. وجيوز  ي من ال رفني، إ ا أرا

اجلهاز الرئاستتتتتتتتتتتتتتي حمذا الغرض؛ وجيوز أن يتمل  ال رفان، أو ايكمان اللذان عينا من قبلهما، على تعيني حمكم 
واحد، أو حمكم يرتّأمل هيئة ايكمني حستتتتتتتتتتتتتتب مقتضتتتتتتتتتتتتتتى احلار، من القائمة املذوورة للخربا . وتكون نتيجة 

  رفني.التحكيم مل مة لل
 

 بنود إضافية - 9المادة 
 

 الضمانة
 
 أو ملكيتها، وال بفتتتتتتتأن دقة الموادبفتتتتتتتأن ستتتتتتتومة  بموجب هذا االتفاق املادة أية ضتتتتتتتمانات مقدمال يع ي  9-1

املقدمة المواد . وما ال يقدم أية ضمانات بفأن نوعية الموادأو وحة أية بيانات تعريملية أو أية بيانات أدرى مرفقة مع 
 ري ما يرد يف شتتتتتتهادة  للموادتها أو نقاوهتا )الوراثية أو اآللية(. وليس هناك أي ضتتتتتتمانة للحالة الملتتتتتتحية النباتية أو دىوم

نواح ، وا احلجرب املتعّلقة قواعدالنظمة و ا مستتتتتتتتتتتتؤوال بالكامل عن التقيد  ميع  المتلق الملتتتتتتتتتتتتحة النباتية املرفقة. ويكون 
 أو اإلفراج عنها. المواد الوراثيةاخلاوة باسترياد والسومة البيولوجية  ،غريبةالغازية ال
 
 وإنهاؤه[ مدة االتفاق]
 
من دور  الجهاز الرئاسيي بعد ستتتة أشتتهر من تقدمي إشتتعار د ي بذل  إىل  هذا االتفاق إخيا  للمتلق جيوز  9-2]

  ي التتتتاروني أبعتتتد،، أالمتلق أو  المقييدممن ِقبتتتل  هييذا االتفيياق[ ستتتتتتتتتتتتتتنوات من تتتتاريخ توقيع XXأمينتتتس، ليس قبتتتل ]
 .المتلق من ِقبل  هذا االتفاقأو من تاريخ قبور 

 
 مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتت  التتتتتتتدفتتتتع قتتتتوجتتتتتتتب  بيييييياليييتسييييييييييييييوييييق ليييمييينيييتيييج، قتتتتبتتتتتتتل اإلخيتتتتتتتا ، اليييميييتيييليييقييي يف حتتتتتتتار بتتتتتتتدأ  9-3]

 .[للمنتج التسويق، تستمر هذه املدفوعات طاملا جيري بهذا االتفاق 2وامللح   8-6و 7-6املادتني 
 
 موادأو نقلها. ويف حار ما زالا هناك  المواداستتتتتتتخدام  المتلق ، ال يعود بإمكان اقاالتفيف حار إخيا  هذا  9-4]

أو نقلها.  الموادأو أي مقّدم معنّي ردر من النظام املتعدد ا طرا  إلعادة  بالمقّدم المتلق ، يّتملتتتتتتتتل المتلق يف حوزة 
ارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من املووواجباتس يف ما وص ول  المتلق على حقّو  االتفاقوال يؤثر إخيا  هذا 
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[ ستتتتارية اململعور لملرتة 10-6و 9-6و 8-6و 7-6و 6-6و 5-6و 2-6و 1-6. وتبقى املواد ]والمنتجات قيد التطوير
 ، إال إ ا نمّلا املادة  اهتا على ان باقها لملرتة زمنية حمددة.[االتفاقزمنية  ري حمددة، حىت بعد إخيا  

 
 .[االتفاق[ و]...[ من هذا 2-6[ و]1-6عاة ما تقّدم، تن ب  املواد ]ومع مرا 9-4]
 

 ]التعديالت على هذا االتفاق[
 
على االتملاقات  إال تعديل أحكام وشروط االتملاّ املوّحد لنقل املواد، ال تن ب  هذه التعديوت الجهاز الرئاس إ ا قرر  9-5]

  [على التعديوت املقرتحة. وراحة  ووتابة   المتلق على حالس، إال إ ا واف   هذا االتفاقاملوحدة لنقل املواد التالية. ويبقى 
 

 التوقيع/القبول - 10المادة 
 

 .هذا االتفاق ادتيار طريقة القبور ما مل ي لب أي من ال رفني التوقيع على والمتلق املادة  لمقدم جيوز 
 

 *التوقيع-1الخيار 
 

 مقدمنيابة عن  هذا االتفاق (، أم ل وأضتتتمن أن لدي الستتتل ة لتنمليذساالستتتم الكامل للمستتتؤور املردص لأنا، )
، حرفيا ومن حيث املبدأ، هبد  تع ي  هذا االتفاق املادة وأقر قستتتتؤوليات مؤستتتتستتتتيت وواجباهتا بااللت ام بأحكام

 .واستخدامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوون 
 

 التاريخ................................. .................................... التوقيع
 ............................ املادة مقدماسم 

 
متلق  نيابة عن هذا االتفاق (، أم ل وأضتتمن أن لدي الستتل ة لتنمليذ االستتم الكامل للمستتؤور املردص لسأنا، )

، حرفيا ومن حيث املبدأ، هبد  تع ي  هذا االتفاقبأحكام املادة وأقر قستتتتؤوليات مؤستتتتستتتتيت وواجباهتا بااللت ام 
 .واستخدامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وون

 
 التاريخ................................... .................................. التوقيع
 ......................... املادة متلق اسم 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
املادة عقد القبور بملض  قدمميف االتملاّ املوحد لنقل املواد. ووذل ، إ ا ادتار  1التوقيع، تظهر فقط الملتتتتتتتتتتتتتتتيا ة يف اخليار  املادة مقدمعندما وتار   *

حستتتتتتتتتتتتتتتبما يكون موئما. وعندما يقع  3أو اخليار  2، تظهر يف االتملاّ املوحد لنقل املواد فقط الملتتتتتتتتتتتتتتتيا ة يف اخليار اإلنرتناالعبوة أو عقد القبور على 
   لنقل املواد. أيضا مع نسخة مكتوبة من االتملاّ املوحد المواداالدتيار على  القبور بملض العبوة ، ينبغي أن ترتاف  
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 *بفض العبوة بعقود القبول نقل الموادل االتفاقات الموّحدة – 2ار الخي
 

ل تقتتدمي  .هيذا االتفيياقأحكتتام  مرهونتتا  بقبور المواديكون تقتتدمي   وقبوحمتتاالمقييدم من جتتانتتب المواد ويفتتتتتتتتتتتتتتكتتّ
 .هذا االتفاقواستخدامها، قبوال بأحكام  المتلق من جانب 

 
 *نترنتاإل : اتفاق نقل المواد بعقود القبول على3الخيار 

 
 أواف  قوجب هذا على الفروط املبّينة أعوه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
املادة عقد القبور بملض  قدمميف االتملاّ املوحد لنقل املواد. ووذل ، إ ا ادتار  1التوقيع، تظهر فقط الملتتتتتتتتتتتتتتتيا ة يف اخليار  املادة مقدمعندما وتار   *

حستتتتتتتتتتتتتتتبما يكون موئما. وعندما يقع  3أو اخليار  2، تظهر يف االتملاّ املوحد لنقل املواد فقط الملتتتتتتتتتتتتتتتيا ة يف اخليار اإلنرتناالعبوة أو عقد القبور على 
 لنقل املواد. أيضا مع نسخة مكتوبة من االتملاّ املوحد المواداالدتيار على  القبور بملض العبوة ، ينبغي أن ترتاف  
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 1الملحق 

 
 

 المواد المقدمةبقائمة 
 

 املقدمة قوجب الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرو/أو  الموادبقائمة  امللح  هذا يتضتتتتتّمن 
 )ب(.5فتي املادة  ا، قا يف  ل  املعلومات  ات المللتة املفتار إليههذا االتفاق

 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية و/أو  المواد  منلكل   ، أو اململتدر الذي قد حيتوي عليها،ترد املعلومات التالية 

 ،ايلي أو أي قتتتانون مرعي ردردرجتتتة يف القتتتائمتتتة: ايع البيتتتانتتتات التعريمليتتتة، وطبقتتتا  للقتتتانون املتتت والزراعيية قيييد التطوير
  ري سريّة أدرى متاحة و ات المللة.  أية معلومات ووملية

 
 الجدول ألف

 
 :المواد

 
 ايملور

رقم العّينتتتتة أو أي عتتتتامتتتتل تعريف 
 ردر

 )الرابط( املعلومات  ات المللة، يف حار توافرها، أو اململدر الذي ىكن احلملور منس عليها

  
  
  
  

 
 الجدول باء

 
 :التطوير قيد والزراعة نباتية لألغذيةالوراثية الموارد ال
 

 :ايملور

رقم العّينتتتتة أو أي عتتتتامتتتتل تعريف 
 ردر

 )الرابط( املعلومات  ات المللة، يف حار توافرها، أو اململدر الذي ىكن احلملور منس عليها
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ملواد أو اليت )ب(، تُتاح هذه املعلومات يف ما وّص املواد اليت مت تلقيها قوجب اتملاّ موّحد لنقل ا5-6متاشتتتتتتتتتتيا  مع املادة 
الموارد الوراثية اليت تنب   عنها المعاهدة من  15قوجب اتملاّ يتماشتتتتتتتى مع املادة النظام المتعدد األطراف ددلا يف 

 الواردة يف اجلدور با : النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير
 

 :ايملور

رقم العّينتتتتة أو أي عتتتتامتتتتل تعريف 
 ردر

 )الرابط( وافرها، أو اململدر الذي ىكن احلملور منس عليهااملعلومات  ات المللة، يف حار ت
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 2الملحق 

 
 

 1الخيار 
 

 ف  نص االتفاق الموّحد لنقل المواد 8-6و 7-6مالحظة: يرتبط هذا الخيار بالبديل األّول للمادتين 
 

 من هذا االتفاق 8-6و 7-6 تينمعدل وطرق تسديد المدفوعات بموجب الماد]
 
 منتجاتأو  منتج بتسيييييييييييويقوالتتتابعون لتتس واملتعتتاقتتدون معتتس واملردص حمم واملستتتتتتتتتتتتتتتتتأجرون منتتس  المتلق إ ا قتتام  -1

يستتتتتتتتتتدد  ،هذا االتفاقمن  2متاشتتتتتتتتتتيا  مع املادة لآلدرين إلجرا  امل يد من البحوو والرتبية  دون قيود متاحة من ليستتتتتتتتتتا
 اليت تقل المنتجاتأو  المنتج مبيعاتقيمة  ائة( منيف امل 1.1نستتتتتتتتتتتتتتبة واحد وواحد من عفتتتتتتتتتتتتتترة يف املائة )]المتلق  

 ؛[يف املائة( 30عن ثوثني يف املائة )
 
 متاحةإ ا قام املتلقي والتابعون لس واملتعاقدون معس واملردص حمم واملستتتتتتتتتتتتتأجرون منس بتستتتتتتتتتتتتوي  منتج أو منتجات  -2
  المتلق ، يستتتتتتتتتتتتتتتدد هييذا االتفيياقمن  2لآلدرين إلجرا  امل يتتد من البحوو والرتبيتتة متتتاشتتتتتتتتتتتتتتيتتا  مع املتتادة  دون قيود من

  اليت تقتتتل عن ثوثني يف املتتتائتتتة المنتجييياتأو  المنتج مبيعييياتمن قيمتتتة  [ يف املتتتائتتتة(XX[ يف املتتتائتتتة )]xx]نستتتتتتتتتتتتتتبتتتة 
 .يف املائة( 30)
 
 :منتجاتأو  منتجي تسديد أية مدفوعات   المتلّق على ال يتوّجب  -3
 

 المنتجمقابل  خبو   ل  من شتتخص أو ويان ردر ستتب  أن دفع بالملعل مبلغا   اأو احلملتتور عليه امت شتتراجه )أ(
 ؛المنتجاتأو 

 وسلعة.  اأو االجتار هب امت بيعه (ب)
[ xتملتتالب على ]، بستتبب الموادحتتوي على حملتتة نظرية متدنية قا فيس الكملاية من املادة الوراثية املوجودة يف  (ج)]

 أجيار على ا قل.[

 
 النظام المتعدد األطرافمت احلملتتتتتتور عليها من  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة مامنتج عندما يتضتتتتتتمن  -4

 تنيققتضى الملقر  واحد فقطإىل االتملاّ املوحد لنقل املواد، ينبغي تسديد مبلغ  أو أو ر لنقل املواد استنادا   نيقوجب اتملاق
 أعوه. 2و 1
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 سنويا  ]مراجعا [ ول سنة، تقريرا  إقملار احلسابات   ( بعد60دور ستني يوما ) الجهاز الرئاس  إىل المتلق يقّدم  -5
 حيدد:

 
والتابعني لس واملتعاقدين معس واملردص حمم واملستتتأجرين  المتلق من جانب  المنتجاتأو  المنتج مبيعاتقيمة  )أ(

  تسب  اإلقملار السنوي للحسابات؛( اليت 12منس، لملرتة اإلثين عفر شهرا )
 مبلغ املدفوعات املستحقة؛  )ب(
 .معلومات تسم  بتحديد معدر أو معدالت الدفع املعمور هبا )ج(

 
  تعامل هذه املعلومات على أخيا ستتتتتتتتتتتتتريّة ]معلومات عن ا عمار التجارية[ وتُتاح إىل ال ر  ال الث املستتتتتتتتتتتتتتمليد، 

 .هذا االتفاقمن  8تنص عليس املادة يف سياّ تسوية الن اح، وما 
 
وتكون املدفوعات مستحقة وقابلة للتسديد فور تقدمي ول تقرير من التقاريتتتتتتتتتتتتتتتتر السنوية. وتدفع ايع املدفوعات  -6

 )و( 3-19طبقا للمادة  الجهاز الرئاسيييي للحستتتتتاب التايل الذي أنفتتتتتأه  بالدوالر ا مريكي للجهاز الرئاسيييي املستتتتتتحقة 
 :المعاهدةمن 
 

FAO Trust Fund (USD) GINC/INT/031/MUL, 
IT-PGRFA (Benefit-sharing), 
Citibank 
399 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022, 

Swift/BIC: CITIUS33, ABA/Bank Code: 021000089, Account No. 36352577] 
 

 أو
 

 2الخيار 
 

 ف  نص االتفاق الموّحد لنقل المواد 8-6و 7-6مالحظة: يرتبط هذا الخيار بالبديل الثان  للمادتين 
 من هذا االتفاق 7-6معدل وطرق تسديد المدفوعات بموجب المادة ]

 
، يستتتدد منتجاتأو  منتج بتسييويقوالتابعون لس واملتعاقدون معس واملردص حمم واملستتتتأجرون منس  المتلق إ ا قام  -1

 اليت تقتل المنتجاتأو  المنتج مبيعاتائتة( من قيمتة يف املت 1.1نستتتتتتتتتتتتتتبتة واحتد وواحتد من عفتتتتتتتتتتتتتترة يف املتائتة ) المتلق 
 منتجاتأو  منتجيف املائة(؛ باستتتتتتت نا  احلاالت اليت ال يتوّجب فيها تستتتتتتديد أية مدفوعات  ي  30عن ثوثني يف املائة )

  :كونت
 

 ؛هذا االتفاقمن  2مل يد من البحوو والرتبية، طبقا للمادة  من دون قيودلآلدرين  ةمتاح )أ(
  المنتجمقابل  خبو   ل  من شتتخص أو ويان ردر ستتب  أن دفع بالملعل مبلغا   اأو احلملتتور عليه امت شتتراجه ب()

 للملقرة الملرعية )أ( أعوه؛ أو أعملي من واجب دفعس طبقا   المنتجاتأو 
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 .وسلعة  اأو االجتار هب امت بيعه ج()
[ xراثية املوجودة يف املواد، بستتتتتبب تملتتتتتالب على ]حتتوي على حملتتتتتة نظرية متدنية قا فيس الكملاية من املادة الو  ])د(

 أجيار على ا قل.[
 
 النظام المتعدد األطرافمت احلملتتتتتتور عليها من  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعةما  منتجعندما يتضتتتتتتمن  -2

مبلغ ملرة واحدة ققتضتتتتتتتى إىل االتملاّ املوحد لنقل املواد، ينبغي تستتتتتتتديد  قوجب اتملاّ واحد أو أو ر لنقل املواد استتتتتتتتنادا  
 .أعوه 1الملقرة 

 
 :حيدد سنويا   إقملار احلسابات ول سنة، تقريرا   ( بعد60) دور ستني يوما   الجهاز الرئاس إىل  المتلق يقّدم  -3
 

والتابعني لس واملتعاقدين معس واملردص حمم واملستتتأجرين  المتلق من جانب  المنتجاتأو  المنتج مبيعاتقيمة  أ()
   ؛قبل اإلقملار السنوي للحسابات (12) ملرتة اإلثين عفر شهرا  منس، ل

  مبلغ املدفوعات املستحقة؛ ب()
  .معلومات تسم  بالتعّر  إىل أي من القيود اليت أفضا إىل مدفوعات تقاسم املنافع )ج(

 
  الث املستتتتتتتتتتتتتتمليد،تعامل هذه املعلومات على أخيا ستتتتتتتتتتتتتريّة ]معلومات عن ا عمار التجارية[ وتُتاح إىل ال ر  ال  

 .هذا االتفاقمن  8يف سياّ تسوية الن اح، وما تنص عليس املادة 
 
وتكون املدفوعات مستحقة وقابلة للتسديد فور تقدمي ول تقرير من التقاريتتتتتتتتتتتتتتتتر السنوية. وتدفع ايع املدفوعات  -4

 )و( 3-19للمادة  طبقا  رئاسيييي  الجهاز الللحستتتتتاب التايل الذي أنفتتتتتأه  بالدوالر ا مريكيللجهاز الرئاسيييي  املستتتتتتحقة 
 :المعاهدةمن 
 

FAO Trust Fund (USD) GINC/INT/031/MUL, 
IT-PGRFA (Benefit-sharing), 
Citibank 
399 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022, 
Swift/BIC: CITIUS33, ABA/Bank Code: 021000089, Account No. 36352577 
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 3الملحق 
 

 
 (11-6المادة االرترا  )ظام ورروط ن أحكام

 
 االرترا  – 1لمادة ا

 
  [(،بالمشيييييييييييتر )املفتتتتتتتتتتتتتتار إليس فيما يلي  11-6، وفقا للمادة نظام االريييييييييييترا الذي وتار ] المتلق يواف   1-1

 . (االرترا  رروط) اإلضافية الواردة يف ما يلي فروط والحكام ا على أن يكون مل ما  ب
 

 ،4امللح  الواردة يف  ،]ا وىل[ املوقعة السييييييييتمارة التسييييييييجيلعند استتتتتتتتتتتتوم ا مني  نافذا   االرييييييييترا يملتتتتتتتتتتتب   1-2
ويغ ي طبقتا  لتذلت ،  المشيييييييييييتر وقيتامتس بتإبوغ  [EasySMTAمن دور نظتام  للمشيييييييييييتر  ]أو عنتد القبور ]ا ّور[

 [ ]ايملتتتتتتتتور املذوورألطرافالنظام المتعدد االيت يفتتتتتتتتملها  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةايع ]االشتتتتتتتترتاك 
 املوّقع عليها[. استمارة التسجيليف 
 
 أي اتملاّ موّحد ستتتتتتتاب  لنقل املواد للمحملتتتتتتتور لتستتتتتتتديد املدفوعات قوجب الت اماتمن أي  المشييييييتر يعملى  3-1

 يغ يها إىل جانب أي اتملاّ موّحد موّقع لنقل املواد للمحملتتتتتتتتور أو اياوتتتتتتتتيل اليت االرييييييترا أو اياوتتتتتتتتيل اليت يغ يها 
 تن ب . رروط االرترا ، ووحدها الت امات الدفع املنملوص عليها يف االرترا دور فرتة  االرترا 

 
. ولن ت ّب  الفروط املعّدلة على املفرتك الذي هذه يف أي وقا رروط االرترا تعديل  للجهاز الرئاس جيوز  1-4]

الجهاز ، أو إىل حني قيام ارييتراكهمن  المشييتر اب اليت ستتتيستتتتمر نملا ها إىل حني انستتتح رييروط االرييترا واف  على 
 أدناه. 4، متاشيا  مع املادة ارتراكهبإخيا   الرئاس 

 
 السجل – 2المادة 

 
وتاريخ ستتتتتريان ]وايملتتتتتور الذي ين ب  عليس االشتتتتترتاك[ على إدراج امسس الكامل وتملاوتتتتتيل االتملتتتتتار بس  المشييييتر يواف  
، من دور أمينس، بأي فورا   للمعاهدة الجهاز الرئاسيييييي ويتعهد بإبوغ   (السييييييجل يف ستتتتتتتجل عام ) االرييييييترا مملعور 

 .تغيريات يف هذه املعلومات
 

 تقاسم المنافع النقدية – 3المادة 
 
املنملتوص عليها  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمن أجل تقاستم املنافع النقدية الناشتئة عن استتخدام  3-1]

املفرتك، ]الرسوم التكنولوجية[ ورسوم الرتاديص سنوية على أسامل مبيعات  يسدد مبالغأن  لمشتر ا، على المعاهدةيف 
 ،باالريييييييترا تنتمي إىل اياوتتتتتتتتيل نملستتتتتتتتها املفتتتتتتتتمولة  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعةاملتملتتتتتتتتلة باملنتجات اليت هي 
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واملتعاقدين معس واملردص حمم واملستتتتأجرين منس  من جانب التابعني لس المشيييتر وعلى أستتتامل املددور الذي حيملتتتل عليس 
  .[يف السنة السابقة

 
د لنقتل املواد. موارَد وراثية نباتية لألغذية والزراعةينقتل املفتتتتتتتتتتتتتترتك  مكرر 3-1]  قيتد الت وير قوجتب اتملتاّ موحتّ

 ولن يكون للمفرتك أي الت امات أدرى متعّلقة باإلجرا ات اليت يتخذها أي متل  الح . 
 

 يف املائة(: 30على الفكل التايل، ناقملا  ثوثني يف املائة ) الدفع تكون معدالت 3-2
 

: إلجرا  امل يد من البحوو والرتبيةلآلدرين  متاحة من دون قيود)أ( بالنستتتتتتبة إىل ]املنتجات وأية منتجات أدرى[ ]
[xxيف املائة]]؛ 

 
إلجرا  امل يد من البحوو لآلدرين  من دون قيود غير متوافرةوأية منتجات أدرى[  المنتجات)ب( بالنسبة إىل ]]

 ؛[[ يف املائةyy: ]والرتبية
 
ومع مراعاة ما تقّدم، ال يُل م املفرتك بتسديد مدفوعات يف سنة ال يتعدى فيها إاايل املبيعات ورسوم الرتاديص  3-3]

 [ دوالر أمريكي.[xxx، مبلغ ]1-3املفار إليها يف املادة 
 

وإ ا ما أوتتتب   ( يوما  بعد إقملار حستتتابات ول ستتتنة عن الستتتنة الستتتابقة.60يف  ضتتتون ستتتتني ) تستتتدد الدفعات 3-4
 .ارتراكهأن يقوم بدفعة متناسبة للسنة ا وىل من  المتلق ساري اململعور دور السنة، فعلى  االرترا 

 
 د إقملار حستتتتتتتتابات( يوما  بع60، يف  ضتتتتتتتتون ستتتتتتتتتني )أن يقدم المشييييييتر على أعوه،  3-3ومع مراعاة املادة  3-5

، وعلى وجس على أي أستتتتتامل مت احتستتتتتاب املدفوعات املستتتتتتحقة ، حمددا  المعاهدةوفتتتتتف حستتتتتاب إىل أمني ول ستتتتتنة،  
  :اخلملوص املعلومات التالية

 
 اليت مت الدفع عنها؛ المنتجات مبيعات )أ(

 مت الدفع عنها؛و  [ةموارد وراثية نباتية لألغذية والزراع]اليت هي  مبيعات أي من املنتجات ا درى )ب(
مت الدفع و  [الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاليت ليستتتتتتا من  مبيعات أي من املنتجات ا درى])ب( مكرر 
 [عنها

 [.لآلدرين إلجرا  امل يد من البحوو والرتبية قيود من دون متاحاً أو منتج ردر  منتج]ما إ ا وان ول  )ج(
 [اتملاقات الرتديص اليت مت الدفع عنها؛ولوجية و[ ]الرسوم التكن الددل من] )د(
 .احتساب املبلغ اإلاايل )هت(

 
  تعامل هذه املعلومات على أخيا ستتتتتتتتتتتتتريّة ]معلومات عن ا عمار التجارية[ وتُتاح إىل ال ر  ال الث املستتتتتتتتتتتتتتمليد، 

 .هذا االتفاقمن  8يف سياّ تسوية الن اح، وما تنص عليس املادة 
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 أن يُراجع أي من هذه التقارير السنوية.[ ز الرئاس الجها]حي   مني 
 
 الجهازللحستتتتتتتتاب التايل الذي أنفتتتتتتتتأه  بالدوالر ا مريكي للجهاز الرئاسيييييي ُتدفع ايع املدفوعات املستتتتتتتتتحقة  -3-6

 :المعاهدة)و( من 3-19طبقا  للمادة  الرئاس 
 

FAO Trust Fund (USD) GINC/INT/031/MUL, 
IT-PGRFA (Benefit-sharing), 
Citibank 
399 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022, 
Swift/BIC: CITIUS33, ABA/Bank Code: 021000089, Account No. 36352577 

 
 ]وإنهاؤه[ االرترا  واالنسحاب منه [مدة] – 4المادة 

 
 س  ستتتتتتتتتتتتتتتبأو قيتتام اجلهتتاز الرئتتاستتتتتتتتتتتتتتي بتتإخيتتائتت منتتس المشيييييييييييتر  إىل حني انستتتتتتتتتتتتتتحتتابنتتافتتذا  االريييييييييييترا يكون  4-1

 أدناه.  5-4ما تنص عليس املادة 
 
 الجهاز الرئاسييي بعد ستتتتتة أشتتتتهر من تقدمي إشتتتتعار د ي بذل  إىل  اريييتراكهاالنستتتتحاب من  للمشيييتر جيوز  4-2

 حّي  التنمليذ. االرترا ددور  سنوات من تاريخXX] ] من دور أمينس، ليس قبل
 
ستتتنوات بعد انتها   YY]] هذه ملدة االريييترا  ريييروطمن  3ة وفقا  للمادالنقدية تستتتتمر أحكام تقاستتتم املنافع  4-3]

[ 7-6الواردة يف ]املادة  تقاسم املنافع النقدية، باست نا  الت امات هذا االتفاقوُت ّب  وافة الفروط ا درى من  .االرترا 
 ال تن ب .[ اليت هذا االتفاقمن [ 8-6و 7-6]املادتني /
 
تاريخ  ستتتتنوات بعد YY]] هذه ملدة االريييترا  ريييروطمن  3وفقا  للمادة نقدية التستتتتتمر أحكام تقاستتتتم املنافع  4-3]

أو إخياجه قبل خياية هذه الملرتة؛ أو ملدة  االرييييترا حّي  التنمليذ، بغض النظر عما إ ا مت االنستتتتتحاب من  االرييييترا ددور 
[xxسنوات بعد ]  ني أبعد.[؛ أي التاروالنظام المتعدد األطرافمن  موادعلى ردر  المتلق حملور 
 
 بييالموارد الوراثييية النبيياتييية لألغييذييية والزراعيية، يف متتا يتعّل  ريييييييييييروط االريييييييييييترا من  3-4املتتادة  ومع مراعتتاة 4-4]

 [.االرترا [ سنة من انتها  ZZتبقى سارية بعد ] هذا االتفاق[ من 2-6[ ]1-6، وحدمها املادتان ]قيد التطوير

 
[4-x  يؤثر على وتتوحية االتملاقات املوحدة لنقل املواد اليت مت التوقيع عليها الأو إخيا ه  االرييترا إن االنستتحاب من 

. وتبقى االتملاقات املوحدة لنقل املواد هذه سارية اململعور متاما  متاشيا  مع شروط االتملاّ املوّحد لنقل االرترا دور مدة 
 (.[7-6املواد )باست نا  املادة 

 
[4-x  حّي   االريييترا االنستتتتحاب مباشتتتترة، بغض النظر عن تاريخ ددور  للمشيييتر ، ىكن 2-4مكرر  باستتتتت نا  املادة

، أو تعلي  املدفوعات االريييترا التنمليذ، يف حار وقوح ظرو  حمددة توقف عملياتس بالنستتتتبة إىل ايملتتتتور الذي يرتبط بس 
املوحدة لنقل ملواد املوّقع  . وتُعترب االتملاقات4-4و 3-4أو إعون اإلفومل. ويف هذه الظرو ، ال تن ب  أحكام املادتني 
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 3-9. ويف هتتذه احلتتالتتة، تن ب  املتتادة االريييييييييييترا منتهيتتة يف اليوم  اتتتس التتذي ينتهي فيتتس  االريييييييييييترا عليهتتا دور فرتة 
 من االتملاّ املوّحد لنقل املواد.[ 7-6من االتملاقات املوّحدة لنقل املواد، باست نا  املادة 

 
نظام يف حار االنتهاك املادي  حكام وشتتتتتتتتتتتتتتروط  االريييييييييييترا ا، إخيا  ، يف أي وقللجهاز الرئاسييييييييييي وىكن  4-5]

 عرب إشتتتتتتتتتتعار د ي باالنتهاك املنستتتتتتتتتتوب إليس، ويف حار عدم معاجلة هذا االنتهاك المشييييييييتر . ويُبّلغ ا مني االرييييييييترا 
.[ ]موحظة: ئاس للجهاز الر ( يوما  من تاريخ اإلشعار، يقوم بإحالة املوضوح إىل االجتماح القادم 30يف دضون ثوثني )

 يتعنّي حتديد التداعيات املرتتبة عن إخيا  االشرتاك.[
 
هبذه التعديوت. وإ ا مل يقبل  المشييييتر ، يتعنّي عليس إبوغ أحكام االرييييترا تعديل  الجهاز الرئاسيييي إ ا قرر  4-6]

 لى تاريخ ددور[ ستتتتتتتتتتتنة ع20[ ]10، ولكن ليس قبل مرور ]االرييييييييترا إخيا   للجهاز الرئاسيييييييي هبا، ىكن  المشييييييييتر 
 هذه التعديوت حّي  التنمليذ.[

 
 .[المعاهدةيف حار إخيا   االرترا إخيا   للجهاز الرئاس ىكن  4-7]
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 4الملحق 
 

 
 استمارة التسجيل

 
 .هذا االتفاقمن  11-6، متاشيا  مع املادة لنظام االرترا قوجب هذه االستمارة ادتياره  لمتلق ا يعلن 

 
واياويل اليت ين ب  عليها  ]، الكامل وتملاويل االتملار بس المتلق  اسمعليس وراحة أنس سيتم إدراج من اململهوم واملتمل  

أو املستتتتؤور املخّور عنس ستتتتيبّلغ  المتلق ، وأن  (السيييجل يف ستتتتجل عام ) االريييترا وتاريخ ستتتتريان مملعور  ،[االريييترا 
 من دور أمينس.  يف هذه املعلوماتبأية تغيريات  فورا   الجهاز الرئاس  للمعاهدة

 
 ...................................: التاريخ .................................. التوقيع

 
 ............................ :للمتلق االسم الكامل 

 ............................ 
 ............................ العنوان:

 ............................ 
 ............................ 

 .......................عنوان الربيد اإللكرتوين:  ............................ رقم احماتف:
 

 ............................ املتلقي: عناملسؤور املخوّر 
 ............................ 

 ............................ العنوان:
 ............................ 

  .....................................عنوان الربيد اإللكرتوين: ...........................رقم احماتف: 
 

 التسجيل، وإال لن يكون 10أو القبور بس، وما ورد  وره يف املادة  هذا االتملاّموحظة: يتعنّي على املفرتك التوقيع على 
 واحلا .

 
القبور من دور إما ارستتتتتار استتتتتتمارة تستتتتتجيل موقّعة إىل اجلهاز الرئاستتتتتي من دور أمينس على العنوان   للمشييييتر ىكن 

. وجيب أن ترف  استتتتتتتتتتتمارة EasySMTAيف نظام  االتملاّ هذايف حار مت إعداد  EasySMTAالتايل أو من دور نظام 
 .هذا االتملاّالتسجيل بنسخة على 

 
The Secretary, 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
I-00153 Rome, Italy]  
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 1المرفق 
 

 قائمة بالمقترحات الت  قّدمها أعضاء مجموعة العمل لتنقيح االتفاق الموّحد لنقل المواد والت 
 ف  اجتماعها السادس ولم تتخذ قراراً بشأنها.لم تناقشها مجموعة العمل 

 
 

: تتضتتمن هذه القائمة املقرتحات النملتتية املتبقية لتنقي  االتملاّ املوحّد لنقل عداد الرئيستتني املفتتارونيإ مذّورة من 
 ىهااملواد اليت مل يتستتتتتتتتن جملموعة العمل، يف اجتماعها الستتتتتتتتادمل، مناقفتتتتتتتتتها بالكامل وال امبا  قرار بفتتتتتتتتأخيا بستتتتتتتتبب تقد

يف وقا متأدر إىل عموعة العمل. وترد املقرتحات باللغة اليت وردت فيها و ستتتتب تستتتتلستتتتل أحكام االتملاّ املوحّد لنقل 
 املواد املرتب ة هبا.

 
Proposal by the Africa Region on Article 2 of the revised SMTA: 

The Africa Region, drawing on a proposal by farmers’ organizations, has submitted the following 

proposal for additional text in Article 2 of the revised SMTA: 

 [“Genetic parts or components” means the elements of which they are composed or the 

genetic information that they contain.] 

 

Proposal by the Africa Region on Article 6.1 of the revised SMTA: 

The Africa Region has submitted the following proposal for an addition to Article 6.1 of the revised 

SMTA: 

 [If the Recipient uses the Material for any of these prohibited uses, a mediator or arbitrator 

appointed in terms of Article 8 may, on presentation of prima facie evidence of such illegal 

use, order the Recipient to stop such illegal use forthwith and award punitive damages against 

the Recipient to the value of USD25 million or ten times the Recipient’s annual turnover, 

whichever is higher. The Recipient agrees that it shall not oppose any application for 

enforcement of such punitive damage made to a competent court in the jurisdiction where its 

main business identity is registered.] 

 

Proposal by the Africa Region on Article 6.2 of the revised SMTA: 

The Africa Region has submitted the following proposal for an addition to Article 6.2 of the revised 

SMTA: 

 [If the Recipient claims any such IP or other rights in contravention of this clause, a mediator 

or arbitrator appointed in terms of Article 8 may, on presentation of prima facie evidence of 

such claim, order the Recipient to stop pursuing such claim forthwith, award punitive 

damages against the Recipient to the value of USD25 million or ten times the Recipient’s 

annual turnover, whichever is higher, and declare any granted IP or other rights forfeited to 

the provider, the country of origin of the PGRFA in question or the Third Party Beneficiary. 

The Recipient agrees that it shall not oppose any application for enforcement of such punitive 

damage or forfeiture made to a competent court in the jurisdiction where its main business 

identity is registered.] 

 

 

Proposal by the Africa Region on the alternative Article 6.2 of the revised SMTA: 

The Africa Region has submitted the following proposal for an addition to the alternative version of 

Article 6.2 of the revised SMTA that contains the sentence “or that limit Farmers’ Rights to save, use, 

exchange and sell seed and propagating material of the provided Material”: 
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 [If the Recipient claims any such IP or other rights in contravention of this clause, a mediator 

or arbitrator appointed in terms of Article 8 may, on presentation of prima facie evidence of 

such claim, order the Recipient to stop pursuing such claim forthwith, award punitive 

damages against the Recipient to the value of USD25 million or ten times the Recipient’s 

annual turnover, whichever is higher, and declare any granted IP or other rights forfeited to 

the provider, the country of origin of the PGRFA in question, an appropriate Farmers’ 

Organisation or the Third Party Beneficiary. The Recipient agrees that it shall not oppose any 

application for enforcement of such punitive damage or forfeiture made to a competent court 

in the jurisdiction where its main business identity is registered.] 

 

Proposal by the Africa Region on Article 6.3 of the revised SMTA: 

The Africa Region has submitted the following proposal for an addition to Article 6.3 of the revised 

SMTA: 

 [If the Recipient fails to make the Material available as agreed, a mediator or arbitrator 

appointed in terms of Article 8 may, on presentation of prima facie evidence of such failure, 

order the Recipient to make to Material available or pay punitive damages. The Recipient 

agrees that it shall not oppose any application for enforcement of such punitive damage or 

forfeiture made to a competent court in the jurisdiction where its main business identity is 

registered.] 

 

Proposal by the Africa Region on Article 6.4 of the revised SMTA: 

The Africa Region has submitted the following proposal for an addition to Article 6.4 of the revised 

SMTA: 

 [If the Recipient transfers the Material without securing a new SMTA from the subsequent 

recipient, a mediator or arbitrator appointed in terms of Article 8 may, on presentation of 

prima facie evidence of such transfer, order the Recipient to secure such new SMTA 

forthwith and hold the original Recipient liable for any obligations that arise out of the 

subsequent recipient’s use of the Material until the new SMTA has been signed by the 

subsequent recipient. The original Recipient agrees that it shall be so liable as if it had used 

the Material itself under the terms of the SMTA.] 

 

Proposal by the Africa Region on Article 6.5 of the revised SMTA: 

The Africa Region has submitted the following proposal for an addition to Article 6.5 of the revised 

SMTA: 

 [If the Recipient transfers a Plant Genetic Resource for Food and Agriculture under 

Development without securing a new SMTA from the subsequent recipient, a mediator or 

arbitrator appointed in terms of Article 8 may, on presentation of prima facie evidence of such 

transfer, order the Recipient to secure such new SMTA forthwith and hold the original 

Recipient liable for any obligations that arise out of the subsequent recipient’s use of the Plant 

Genetic Resource for Food and Agriculture under Development until the new SMTA has been 

signed by the subsequent recipient. The original Recipient agrees that it shall be so liable as if 

it had used the Plant Genetic Resource for Food and Agriculture under Development itself 

under the terms of the SMTA.] 

 

Proposal by the North America Region on Articles 2 and 6.5e of the revised SMTA: 

The North America Region, drawing on a proposal originally made by the Seed Industry, submitted 

the following proposal for text to be added to the proposed new Article 6.5e of the revised SMTA 

(added text in italics), as well as a related new definition to be included in Article 2 of the revised 

SMTA: 

 [The obligations in this paragraph 6.5 do not apply to Plant Genetic Resource for Food and 

Agriculture under Development of which the theoretical proportion of germplasm from the 

Material is sufficiently low because at least 5 generations of outcrossing have been made [, 

except where one or more traits of commercial value are retained therein].] 
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 [“Trait of Value” means any trait that confers commercial value to a Product, including but 

not limited to agronomic traits, traits conferring resistance to biotic or abiotic stresses, traits 

that enhance the nutritional or processing value of harvested commodities, and any other traits 

used to describe a Product for the purpose of promoting its commercialization.] 

 

Proposal by the Africa Region on Annex 2, Article 3, of the revised SMTA: 

The African Region, drawing on a proposal by farmers’ organizations, has submitted the following 

proposal for additional text in Article 3 of Annex 2 of the revised SMTA: 

 [c) available without restriction to others for further research and breeding or to the 

realization of farmers’ rights to conserve, use, exchange or sell farm-saved seed or 

propagating material.] 

 

Proposal by the South West Pacific Region on Annex 3, Article 3.1, of the revised SMTA and 

Annex 2 of the revised SMTA: 

The South West Pacific Region has submitted the following proposal for an addition, to be inserted 

after Article 3.1 of Annex 3 of the revised SMTA and after the equivalent text in Annex 2 of the 

revised SMTA 

 [Where an inconsistency between this Article and Article 6.5 of the SMTA arises, Article 6.5 

prevails.] 


