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August 2018 

 

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

MX818/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، 

 النص الموحد لالتفاق الموحد لنقل المواد المنقح
 المقترح من الرئيسين المشاركين

 
 مذكرة من األمين

 
أنشأ اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة جمموعة اتصال للمساعدة يف إحراز تقدم على صعيد املناقشات بشأن تعزيز  

وكانت جمموعة االتصريريريال برئاسريريرية الرئيسريريريني املشريريرياركني اموعة العمل املةتوحة العضريريريوية  سريريريري عمل النظام املتعدد ااطرا .
املخصريريريريريريريصريريريريريريرية املعنية بتعزيز سريريريريريريريري عمل النظام املتعدد ااطرا  عجمموعة العملا ورّكزت عملها على مراجعة االتةا  املوحد 

 لنقل املواد.
 

والذي يرد يف  ملنقح لنقل املواد املقرتح من الرئيسريريني املشريرياركنيالنص املوحّد لالتةا  املوحد اوأعّد الرئيسريريان املشريرياركان  
هذه الوثيقة باالسريريتناد إىل مناقشريريات جمموعة االتصريريال. وقد تعّذر على جمموعة االتصريريال ااوض يف مةاوضريريات على هذا 

ا للمعلومات ااساس خالل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي غري أهنا أشارت إىل أّن هذا النص املوّحد يشكل مصدر   ا مةيد 
 .ملزيد من املناقشات بشأن االتةا  املوحد املنقح لنقل املواد

 
الصريريريريريريريريريريريريريريادر عنه من جمموعة العمل، لد  مراجعة  2/2017وبناء على ذلك، طلب اجلهاز الرئاسريريريريريريريريريريريريريريي  وجب القرار  

االتةا  املوحد لنقل املواد، مراعاة مجلة أمور من بينها النص املوحد لالتةا  املوحد املنقح لنقل املواد املقرتح من الرئيسريريريريريريني 
  .املشاركني والذي يرد يف هذه الوثيقة إلحاطة جمموعة العمل
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 1المواد المقترح من الرئيسين المشاركين النص الموحد لالتفاق الموحد المنقح لنقل

 
 

 الديباجة
 

 حيث إنّ 

 
 ت"ا اعتمدالمعاهدةاملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عيشار إليها يف ما يلي باسم " 
 بريريريدأ نةريريرياذهريريريا و  2001نوفمرب/تشريريريريريريريريريريريريريريرين ال ريريريا   3 يفمؤمتر منظمريريرية ااغريريريذيريريرية والزراعريريرية يف دورتريريريه احلريريرياديريريرية وال الثني من قبريريريل 

 ؛2004يونيو/حزيران  29 يف
 

واسريريريريريريتخدامها املسريريريريريريتدام واقتسريريريريريريام  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيف صريريريريريريون  المعاهدةتتم ل أهدا   
يولوجي، اغراض الزراعة املنافع الناشريريريئة عن اسريريريتخدام هذه املوارد على لو عادل ومتكافي،  ا يتسريريريق مع اتةاقية التنو  الب

 املستدامة واامن الغذائي؛
 

مواردها الوراثية النباتية ، يف سريريريريريريريرييا  وارسريريريريريريريرية حقوقها السريريريريريريريرييادية على المعاهدةأنشريريريريريريريريأت ااطرا  املتعاقدة يف  
ام ، والقتسريريريريريريريالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةلتيسريريريريريريريري احلصريريريريريريريول على  نظاماً متعدد األطراف، لألغذية والزراعة

 ، على أساس التكامل والتعزيز املتبادلني؛، على حد سواءاملنافع الناشئة عن استخدام هذه املوارد على لو عادل ومتكافي
 

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

االعرتا  بتنو  النظم القانونية لد  ااطرا  املتعاقدة يف ما يتعلق بقواعدها اإلجرائية الوطنية اليت تنظم  ومع 
الوصريريريريريريريريريريريريريريول إىل اياكم وإىل التتكيم، والواجبات الناشريريريريريريريريريريريريريريئة عن االتةاقيات الدولية واإلقليمية امل بقة على هذه القواعد 

 اإلجرائية؛
 

  قتضريريريريريريريريريريريريريى  النظام المتعدد األطرافأنه ينبغي تيسريريريريريريريريريريريريريريري الوصريريريريريريريريريريريريريريول إىل على  المعاهدةمن  4-12تنص املادة  
 الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريادر  1/2006،  وجريريريريريب قراره رقم للمعاااااهاااادة الجهااااار الرئاااااسااااااااااا اتةريريريريريا  موحريريريريريد لنقريريريريريل املواد، وقريريريريريد اعتمريريريريريد 

 الصريريريريريريريريريريريريريريريريريريادر  XX/2017، االتةريريريريريا  املوحريريريريريد لنقريريريريريل املواد وقرر تعريريريريريديلريريريريريه  وجريريريريريب القرار 2006يونيو/حزيران  16بتريريريريرياريخ 
 .2017أكتوبر/تشرين ااّول  XXبتاريخ 

                                                      
 وخي ا للوضوح.ترد املص لتات املعّر  عنها بااط العريض يف النص ت  1
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 أطراف االتفاق - 1المادة 
 
 "ا هو االتةا  املوّحد لنقل املواد املشريريريريريريار إليه هذا االتفاقإّن اتةا  نقل املواد هذا عيشريريريريريريار إليه يف ما يلي باسريريريريريريم " 1-1

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

املؤسريريريريريريسريريريريريرية املقدمة للمادة، اسريريريريريريم املسريريريريريريؤول املرّخص له، معلومات عن طريقة اسريريريريريريم وعنوان مقدم املادة أو بني: ع
 "ا، المقدما عيشار إليه يف ما يلي باسم "االتصال باملسؤول املرّخص له

 
اسريم وعنوان املتلقي أو املؤسريسرية املتلقية، اسريم املسريؤول املرّخص له، معلومات عن طريقة االتصريال باملسريؤول و: ع

 ا.أو "املشرتك"، حسب االقتضاء "المتلق ليه يف ما يلي باسم "ا عيشار إ*املرّخص له
 
 على ما يلي: هذا االتفاقاتةق ااطرا  يف  1-3
 

 التعاريف - 2المادة 
 

 ، تعين العبارات الواردة أدناه ما يلي:هذا االتفاقاغراض  
 
 .3 امللتق" هو طر  اختار مشتركو" ،2 لتقامل ريف هذا االتةا  اختاهو طر  " متلق "
 
 متريريريريرياحريريريريريا  من دون قيود لضخرين اغراض إجراء مزيريريريريريد من البتو  والرتبيريريريريرية  منتج: يعترب أي متاااااحااااًا من دون  يود "

للبتو  والرتبية دون أية التزامات قانونية أو تعاقدية أو قيود تكنولوجية، قد حتول دون اسريريريريريريريريريريريريريريتخدامه  عندما يكون متاحا  
 .المعاهدةبال ريقة ايددة يف 

 
تعين أية مواد من مصريريريريريريريدر نباي،  ا فيها مواد التناسريريريريريريريل والتكاثر ااضريريريريريريريري، وحتتوي على وحدات وراثية  المواد الوراثية "

 وظيةية. 
 
 .للمعاهدة الجهار الرئاس  يعين "الجهار الرئاس "
 
 .هدةالمعامن  2-10الذي أنشي  وجب املادة  النظام المتعدد األطراف" يعين النظام المتعدد األطراف"

                                                      
 ."يدرج حسب املقتضى. ال يسري يف حالة االتةاقات املوحدة لنقل املواد "بعقود القبول بةض العبوة" و"بعقود القبول على اإلنرتنت  *

يف عبوة تعبئة املواد ويشريريريريريريريريريريريريريريريكل قبول  المواد"بعقد القبول بةض العبوة"، هو عندما ترد نسريريريريريريريريريريريريريريريخة من االتةا  املوحد لنقل  المواداالتةا  املوحد لنقل 
 .أحكامهو  قبوال بشروط االتةا  املوحد لنقل املواد للمواد المشتركأو  المتلق 

شريريريروط االتةا  املوحد لنقل  المشااتركأو  المتلق االتةا  املوحد لنقل املواد "بعقد القبول على اإلنرتنت"، هو عندما يربم االتةا  على اإلنرتنت ويقبل 
 .أو على النسخة اإللكرتونية لالتةا  املوحد لنقل املواد، حسبما يكون مالئمااإللكرتو  املوقع على بالنقر على اايقونة املناسبة أحكامه املواد و 
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 بالنسريريريريريريريريريبة هلا قيمة فعلية أو حمتملة  ،مصريريريريريريريريريدر نباي ذاتمواد وراثية أي  " تعينالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"

 والزراعة.  اغذيةإىل ا
 
، وتكون بالتايل ويزة عنها وليسريريت المواد" تعين مواد مشريريريتقة من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  يد التطوير"

ويعتزم القائم على ت ويرها بقدر أكرب أو نقلها إىل شريريخص أو كيان رخر ملزيد من الت وير.  التجاري للتسويقجاهزة بعد 
 .تجكمن  هذه املوارد جتاريا   تسوقمنتهية عندما  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  يد التطوير وتعترب فرتة ت وير

 
أو أي من أجزائها أو مكوناهتا الوراثية المواد  2اليت تشريريريريريريريريريريريريريريمل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" يعين المنتج"

 التجاري، باست ناء السلع ااساسية واملنتجات ااخر  املستخدمة يف ااغذية والعلف والتجهيز. للتسويقاجلاهزة 
 
 .عليها الوراثية اليت حتتويسمات الاملعلومات/أو تتألف منها العناصر اليت عين ت" األجزاء والمكونات الوراثية"
 
يف شريريريكل أي رسريريريوم الدخل من بيع البذور واملواد النباتية و متأت  دخل ا يف ذلك أي ، تعين الدخل اإلمجايل "المبيعات"

 مشااتركأو  ،8-6 وجب املادة  منتج ياالتجاري  التسااويق ةجينتاجلهات التابعة له، و  المتلق حيصريريريل عليها ترخيص، 
  .الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمن  اأو منتج يعترب مورد ،منتجي ااجلهات التابعة له، و 
 
 معىن مقريريريريريريريابريريريريريريريل. التجاااااااري للتساااااااااااويق، ويكون العتبريريريريريريريارات مريريريريريريرياليريريريريريريرية منتجاااااااتأو  منتجعين بيع ي  التساااااااااااويق 

 .الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  يد التطويرأي شكل من أشكال نقل  التجاري التسويقوال يشمل 
 

 موضوع اتفاق نقل المواد - 3المادة 
 

"ا الموادعويشريريريريريريريريريار إليها يف ما يلي باسريريريريريريريريريم " هذا االتفاقب 1امللتق ايددة يف الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
  املريريادة مقاادممن  هااذا االتفاااقتُنقريريل  وجريريب  1امللتق عبا ويف 5واملعلومريريات املتريرياحريرية ذات الصريريريريريريريريريريريريريريلريرية املريريذكورة يف املريريادة 

 .هذا االتفاقنص عليها يااحكام والشروط اليت ب رهنا المشتركأو  المتلق إىل 
 

 أحكام عامة - 4المادة 
 
 وأحكامها. المعاهدةوينةذ ويةّسر طبقا  اهدا   األطرافالنظام المتعدد ضمن إطار  هذا االتفاقيربم  4-1
 

                                                      
 .حسبما يظهر، على سبيل امل ال، من خالل الَنَسب أو عالمة إدماج اجلني  2
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ة، واليت اعتمريريريريدهتريريريريا ااطرا  املتعريريريرياقريريريريدة 4-2  يعرت  ااطرا  بريريريريأهنم نضريريريريريريريريريريريريريريعون للتريريريريدابري واإلجراءات القريريريريانونيريريريرية املرعيريريريريّ
ذت  ريريا يتةق مع املواد المعاااهاادة،  ريريا يتةق مع المعاااهاادةيف   5-12و 2-12و 4، وعلى ااخص تلريريك اليت اذريريُ
 .3المعاهدةمن 

 
الجهااار على أّن منظمريرية ااغريريذيريرية والزراعريرية لألمم املتتريريدة اليت تعمريريل نيريريابريرية عن  هااذا االتفاااقيوافق ااطرا  يف  4-3

 . هذا االتفاقالتابع هلا، هي ال ر  ال الث املستةيد  وجب  والنظام المتعدد األطراف الرئاس  للمعاهدة
 
 عها5 تريانادعليريه املري نصّ تحيق لل ر  ال ريالريث املسريريريريريريريريريريريريريريتةيريد، طلريب احلصريريريريريريريريريريريريريريول على املعلومريات الالزمرية حسريريريريريريريريريريريريريريبمريا  4-4

 .ذا االتةا هب 3من امللتق  3واملادة  2امللتق من  5الةقرة و  3-8و
 
 المشااااااااااتركأو  والمتلق املادة  مقدمال متنع  احلقو  املمنوحة إىل منظمة ااغذية والزراعة لألمم املتتدة أعالهإن  4-5

 .هذا االتفاق وجب  حقوقهممن وارسة 
 

 حقوق مقدم المادة وواجباته - 5المادة 
 

 :المعاهدةطبقا لألحكام التالية من  المواداملادة بنقل  مقدميتعّهد  
 

 يتاح احلصريريريريريريريريريريريريريريول على املادة بسريريريريريريريريريريريريريريرعة وبدون احلاجة إىل تتبع كل جمموعة فردية على حدة، ومن دون مقابل،  عأا
 ينبغي، عند فرض رسوم، أن يتجاوز الرسم التكاليف الدنيا املتكبدة؛أو ال 

 
ة،  الموارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااةتتريرياح مع  عبا  املقريريدمريرية مجيع البيريريانريريات التعريةيريرية، طبقريريا  للقوانني املرعيريريّ

 وأية معلومات وصةية أخر  متوافرة غري سرية وذات الصلة؛
 

،  ا يف ذلك املواد اليت يقوم الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  يد التطويرى ذضريريريع عملية احلصريريريول عل عجا
 املزارعون بت ويرها، لتقدير القّيمني على ت ويرها خالل فرتة ت ويرها؛

 
ذلك  اليت حتميها حقو  امللكية الةكرية أو غري على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيكون احلصريريريريريريريول  عدا

 من حقو  امللكية، متسقا مع االتةاقيات الدولية ذات الصلة، ومع القوانني الوطنية ذات الصلة؛ 
 

 ، مرة كل سريريريريريريرينتني تقوىيتني على ااقّل، أو ضريريريريريريريمن فرتة زمنية ينبغي حتديدهاالجهار الرئاساااااا املادة  مقدميُ لع  عهريا
 4املواد اليت مّت إبرامها؛، على اتةاقات نقل الجهار الرئاس من وقت آلخر من ِقبل 

 

                                                      
 للجماعة االستشارية للبتو  الزراعية الدولية وغريها من املؤسسات الدولية، يسر  االتةا  املربميف حالة مراكز البتو  الزراعية الدولية التابعة   3

 بني اجلهاز الرئاسي واملراكز املذكورة واملؤسسات ااخر  ذات الصلة.
 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-ITPGRFAالربيد اإللكرتو : 

 .https://mls.planttreaty.org/itt/ملوحد لنقل املواد: أو من خالل النظام امليسر لالتةا  ا

mailto:ITPGRFA-Secretary@FAO.org
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 إما عن طريق:
 

 5اايار ألف: إرسال نسخة من االتةا  املوحد لنقل املواد الكامل
 

 أو
 

 اايار باء: يف حال عدم إرسال نسخة من االتةا  املوحد لنقل املواد،
 

حبسريريريريريريريريريريب ضريريريريريريريريريريمان أن يكون االتةا  املوحد لنقل املواد الكامل حتت تصريريريريريريريريريريّر  ال ر  ال الث املسريريريريريريريريريريتةيد  ا1ع
 االقتضاء وعند االقتضاء؛

 االتةا  املوحد لنقل املواد ذي الصلة وكيةية احلصول عليه؛اإلبالغ عن مكان االحتةاظ بو  ا2ع

 توفري املعلومات التالية:و  ا3ع

 املادة؛ مقدمالرمز أو الرقم املمّيز الذي أُنسب إىل االتةا  املوحد لنقل املواد من جانب  عأا

 وعنوانه؛املادة  مقدماسم  عبا

املادة أو قبوله باالتةا  املوحد لنقل املواد، ويف حالة عقود القبول بةض العبوة،  مقدمتاريخ موافقة  عجا
 تاريخ إرسال الشتنة؛

 ، ويف حالة عقود القبول بةض العبوة، اسريريريريريريريريريريريريريريم الشريريريريريريريريريريريريريريخص المشاااااااااااترك أو المتلق سريريريريريريريريريريريريريريم وعنوان ا عدا
 الذي أُرسلت إليه الشتنة؛

 باالتةا  املوحد لنقل املواد، وايصول الذي تنتمي إليه. 1امللتق حتديد كل عينة يف  عهريا
 

 .هذه املعلومات لل ر  ال الث املستةيد الجهار الرئاس ويتيح 

 
 ماوواجباتهوالمشترك حقوق المتلق   - 6المادة 

 
 على لو قبول هريريذا االتةريريا ،  عنريريدأو  هااذا االتفاااقالتوقيع على  عنريريد نظااام االراااااااااااتراكتريريار جيوز للمتلقي أن ن 6-1

  .2 لتقامل، أو رهنا بهذا االتفاقب 3لتق املنص عليه ما ي
 
  االتفاق بهذا 4امللتق الواردة يف  اسااااااتمارة التسااااااجيلعن طريق إعادة  نظام االرااااااتراك أن نتار للمتلق جيوز  6-2

 أو من خالل إبريداء القبول  ،أمينهريا، بعريد ملئهريا بريالكريامريل وتوقيعهريا، من خالل الجهار الرئاسااااااااااا  للمعاهدةإىل 
 إىل اامني،  اساااتمارة التساااجيلرسريريريريال ا. وإذا مل يتم إاالراااتراك ع"النظام امليسريريريرير لالتةا  املوحد لنقل املواد عرب 

                                                      
معلومات عن عأا تاريخ  المقّدميف حال كانت النسخة املرسلة من االتةا  املوحد لنقل املواد املنجز على شكل عقد قبول بةض العبوة، يضيف   5

 من االتةا  املوحد لنقل املواد. 12من املادة  2إرسال الشتنة وعبا اسم الشخص الذي أرسلت إليه الشتنة، وذلك طبقا  للخيار 
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 11-6 بق طريقة الدفع ايددة يف املادتني تُ  ،النظام امليسريريريريريريريريريرير لالتةا  املوحد لنقل املوادأو اإلبداء عن القبول عرب 
 .نظام االرتراكاملتلقي اعتبارا من التاريخ الذي نتار فيه  3امللتق طريقة الدفع ايددة يف وُت بق  .12-6و

 
أو صريريريريريريريريريريريريوهنا فقط اغراض البتو  والرتبية والتدريب من أجل  الموادباسريريريريريريريريريريريريتخدام  المشاااااااااتركأو  المتلق يتعّهد  6-3

والصريريريرييدالنية و/أو غريها من االسريريريريتخدامات ااغذية والزراعة. وال تشريريريريمل هذه ااغراض االسريريريريتخدامات الكيمائية 
 الصناعية غري الغذائية/العلةية. 

 
ر احلصريريريريريريريريريريريريريريول تقّيد أخر  حقو  أية أو الةكرية للملكية حقو  بأي المشاااااااااااتركأو  المتلق ي الب  ال 6-4   امليسريريريريريريريريريريريريريري 

  احلصريريريريريريريريريريريريريريول مت الذي الشريريريريريريريريريريريريريريكل يف منها، وراثية مكونات أو أجزاء أو ،االتفاقاليت ينص عليها هذا  المواد على
ايتةظ  اإلك ارمواد  /البذور حةظن يف و املزارعيتمتع هبا حقو  أية ، أو تقّيد األطراف متعددال النظام من عليه

 رهنا بالقانون الوطين وحسب االقتضاء. ،استخدامها وتبادهلا وبيعها يفو هبا يف املزار  
 
 واملعلومات  ،الموادجعل  المشاااااااااتركأو  للمتلق املقدمة،  الموادبصريريريريريريريريريريريون  المشاااااااااتركأو  المتلق يف حال قيام  6-5

 باستخدام االتةا  املوحد لنقل املواد.  للنظام المتعدد األطرافمتاحة  ،عبا5يف املادة  ذات الصلة املشار إليها
 
إىل شريريريريريريخص أو كيان رخر عيشريريريريريريار  هذا االتفاقاملقدمة  وجب  الموادبنقل  المشاااااتركأو  المتلق يف حال قيام  6-6

 إىل: المشتركأو المتلق  "ا، يعمد المتلق  التال إليه يف ما يلي باسم "
 

لنقل  ا  جديدالقيام بذلك  وجب ااحكام والشروط اليت نص عليها االتةا  املوّحد لنقل املواد، من خالل اتة عأا
 املواد؛

 عهريا.5ذلك عمال  باملادة ب الجهار الرئاس وإبالغ  عبا
 

أية واجبات أخر  تتعلق باإلجراءات اليت يتخذها  المشاااااااتركأو  المتلق ومتاشريريريريريريريرييا  مع ما تقّدم، ال ترتّتب على  
 .المتلق  التال 

 
ية لألغذية والزراعة الموارد الوراثيةمورد من  بنقريريل المشاااااااااااتركأو المتلق  يف حريريال قيريريام  6-7 بات  ،  يد التطوير الن

 : يلي ا  المشتركأو  المتلق  يقومإىل شخص أو كيان رخر، 
 

 إجنرياز ذلريك وفقريا لشريريريريريريريريريريريريريريروط وأحكريام االتةريا  املوحريد لنقريل املواد من خالل اتةريا  جريديريد لنقريل املواد، شريريريريريريريريريريريريريريري رية عأا
 سارية؛عأا من االتةا  املوحد لنقل املواد 5أال تكون أحكام املادة 

، النظام المتعدد األطرافاملتلقاة من  الموادتعريف إىل باتةا  نقل املواد اجلديد هذا،  1امللتق يف واملبادرة،  عبا
 ؛المواداليت يتم نقلها مستمدة من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  يد التطوير واإلفادة حتديدا  بأن 

 عهريا؛5ا للمادة ، وفقالجهار الرئاس تبليغ و  عجا
اتةا  موحد على ع يوقيكون التشريريريريريريريريريريريريريريري ة أن  متلٍق تالٍ أية واجبات أخر  يف ما يتعلق بأفعال أي  وعدم حتمل عدا

 نص عليه الةقرة عأا.على لو ما ت ،قد مت لنقل املواد
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بدون اإلخالل حبق ااطرا  يف إرفا  شريريريريريريريريريريريروط إضريريريريريريريريريريريافية تتعلق  6-6يتّم إبرام اتةا  لنقل املواد  قتضريريريريريريريريريريريى الةقرة  6-8
 لك، حسب املقتضى، دفع تعويض مايل.ذت وير املنتج،  ا يف واصلة  

 
هذا ب 3امللتق على النتو املبني يف  نظام االراااااتراك، تن بق شريريريريريريروط وأحكام نظام االراااااتراك المتلق إذا اختار  6-9

ل االتفاااق  ، وينبغي فهمهااذا االتفاااقجزءا  ال يتجزأ من  هااذا االتفاااقمن  3 امللتق. ويف هريريذا احلريريال، يشريريريريريريريريريريريريريريكريريّ
 .3امللتق ، حي ما يسمح السيا  ومع مراعاة مقتضى احلال، على أنه يشمل أيضا  االتفاقهذا أي إشارة إىل 

 
 12-6و 11-6 وجب املادتني شاااااااااترك المكون هناك أي التزامات دفع على ت، ال االراااااااااتراكعرب اختيار نظام  6-10

 .االرتراكخالل مّدة 
 
 مواداً يتضريريريم ن و  ألغذية والزراعةة لنباتية الوراثيمن الموارد المورداً يشريريريّكل  منتج المتلق  بتساااويقيف حال قام  6-11

اغراض  من دون  يودلضخرين  المنتج إتاحة عدم، ويف حال هذا االتفاقمن  3كما هو مشريريريريريريريريريار إليه يف املادة 
جتاريا   المنتج المساااّوقفع نسريريريريبة مئوية حمددة من قيمة مبيعات دبالمتلق  إجراء املزيد من البتو  والرتبية، يقوم 

 .هذا االتفاقمن  2للملتق هلذا الغرض وفقا   الجهار الرئاس إىل اآللية اليت أنشأها 
 
كما هو مشريريريريار   مواداً ويتضريريريريم ن  نباتياً لألغذية والزراعةمورداً وراثياً يشريريريريّكل  منتج المتلق  بتساااويقيف حال قام  6-12

 اغراض إجراء املزيريريريريد  من دون  يودلضخرين  المنتج إتااااحاااة، ويف حريريريريال هاااذا االتفااااقمن  3إليريريريريه يف املريريريريادة 
 جترياريريا  إىل اآلليرية  المساااااااااااّوق المنتجبريدفع نسريريريريريريريريريريريريريريبرية مئويرية حمريددة من مبيعريات المتلق  من البتو  والرتبيرية، يقوم 

 .هذا االتفاقب 2للملتق     وفقا ،هلذا الغرض الجهار الرئاس أها اليت أنش
 
  17، عرب نظريريام املعلومريريات املنصريريريريريريريريريريريريريريو  عليريريه يف املريريادة لنظااام المتعاادد األطرافالمشاااااااااااترك ل أو المتلق يتيح  6-13

، وُيشريريريريريريجع على تقاسريريريريريريم المواد، مجيع املعلومات غري السريريريريريريرية الناشريريريريريريئة عن البتو  والت وير بشريريريريريريأن المعاهدةمن 
الناشريريريريريريريريريئة عن البتو  والت وير املتصريريريريريريريريريل  المعاهدةمن  2-13املنافع غري النقدية املشريريريريريريريريريار إليها صريريريريريريريريريراحة  يف املادة 

. وبعريريد االنتهريرياء أو التخلي عن فرتة  ريريايريرية حق من حقو  النظااام المتعاادد األطراف، وذلريريك من خالل بااالمواد
املذكور  المنتجعلى إيدا  عّينة من  المشااتركأو  المتلق ، يشريريريجع الموادما يتضريريريمن هذه  لمنتجامللكية الةكرية 

 اغراض البتو  والرتبية.النظام المتعدد األطراف يف جمموعة تكون جزءا من 
 
أجزائها أو  الموادجر  ت ويرها من  منتجاتالذي حيصريريريريريل على حقو  ملكية فكرية اية  المشااااتركأو  المتلق  6-14

، ويقوم بتخصريريريريريريريرييص حقو  امللكية الةكرية النظام المتعدد األطرافاحلصريريريريريريريريول عليها من  ومت ،الوراثية مكوناهتاأو 
  إىل ال ر  ال الث املعين. هذا االتفاقتلك إىل طر  ثالث، يقوم بنقل واجبات تقاسم منافع 
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 القانون الساري – 7لمادة ا
 

يكون القانون السريريريريريريريريريريريرياري هو املبادا العامة للقانون ومبادا العقود التجارية الدولية الصريريريريريريريريريريريريادرة عن املعهد الدويل  
 المعاهدة، وكما مت حتدي ها الحقا، مع مراعاة ااهدا  وااحكام ذات الصريريريريريريريريريريريلة الواردة يف 2010لتوحيد القانون ااا  

 .مىت دعت احلاجة إىل تةسري الجهار الرئاس وقرارات 
 

 تسوية النزاعات - 8 المادة
 
 طر  ثالث مسريريريريريريريريريريريريريريتةيد، نيابة أو  المشاااااااااااتركأو  المتلق املادة أو  مقدمتسريريريريريريريريريريريريريريوية النزاعات من جانب بدء جيوز  8-1

 التابع هلا. والنظام المتعدد األطراف للمعاهدة الجهار الرئاس عن 
 
والنظام  الجهار الرئاساا على أّن منظمة ااغذية والزراعة لألمم املتتدة اليت مت ل  هذا االتفاقتوافق ااطرا  يف  8-2

، حيق هلا، باعتبارها طرفا ثال ا مسريريريريريريريريريريريريريتةيدا، بدء إجراءات تسريريريريريريريريريريريريريوية النزاعات يف ما يتعلق حبقو  المتعدد األطراف
 .هذا االتفاق وجب  المشتركأو  والمتلق املادة  مقدموواجبات 

 
ل الث املسريريريريريتةيد أن ي لب إتاحة املعلومات الالزمة،  ا يف ذلك العّينات حسريريريريريب املقتضريريريريريى، من قبل حيّق لل ر  ا 8-3

 متلق  الو املادة  مقّدم. ويتيح هذا االتفاق وجب بشريريريريريريريريريريريريريريأن واجباهتم  المشاااااااااااتركأو  املادةومتلق  املادة  مقّدم
 أو عّينات من هذا القبيل، حسب مقتضى احلال. أي معلومات المشتركأو 

 
 حيّل على النتو التايل: هذا االتفاقإن أي نزا  ينشأ عن  8-4
 

 التسوية الودية للنزا : حتاول ااطرا  عن حسن نّية حل أي نزا  عن طريق التةاوض. عأا
الوسريريريرياطة: يف حال عدم التوصريريريريل إىل حّل للنزا  عن طريق التةاوض، لألطرا  أن ذتار تسريريريريوية النزا  عن طريق  عبا

 ب ر  ثالث وسيط حمايد، باالتةا  املتبادل بني ااطرا . الوساطة باالستعانة
التتكيم: يف حال عدم التوصريريريريريريريل إىل حّل للنزا  عن طريق التةاوض أو الوسريريريريريريرياطة، جيوز اي من ال رفني إحالة  عجا

النزا  إىل التتكيم  وجب قوانني التتكيم الصريريريريريريريادرة عن إحد  ااجهزة الدولية بعد موافقة ااطرا  يف النزا . 
أما يف حال عدم التوصريريريريريريريريل إىل اتةا  هبذا الشريريريريريريريريأن، فتتم تسريريريريريريريريوية النزا  يف هناية امل ا   وجب قوانني التتكيم 
الصريريريريريريريريادرة عن غرفة التجارة الدولية من جانب حمّكم واحد أو أك ر يعينون طبقا  للقوانني املذكورة. وتكون نتيجة 

راد ذلك، تعيني حمّكم من قائمة اارباء اليت يضريريريريريريريريريعها هذا التتكيم ملزمة لل رفني. وجيوز اي من ال رفني، إذا أ
اجلهاز الرئاسريريريريريريريريريريريريريريي هلذا الغرض؛ وجيوز أن يتةق ال رفان، أو ايكمان اللذان عينا من قبلهما، على تعيني حمكم 
واحد، أو حمكم يرتّأس هيئة ايكمني حسريريريريريريريريريريريريريريب مقتضريريريريريريريريريريريريريريى احلال، من القائمة املذكورة للخرباء. وتكون نتيجة 

  لل رفني.التتكيم ملزمة 
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 الضمانة - 9المادة 
 

 أو ملكيتها، وال بشريريريريريريريأن دقة الموادبشريريريريريريريأن سريريريريريريريالمة  بموجب هذا االتفاقاملادة أية ضريريريريريريريمانات  مقدمال يع ي  
املقدمة المواد . كما ال يقدم أية ضمانات بشأن نوعية الموادأو صتة أية بيانات تعريةية أو أية بيانات أخر  مرفقة مع 

غري ما يرد يف شريريريريريريهادة  للموادأو دىومتها أو نقاوهتا عالوراثية أو اآلليةا. وليس هناك أي ضريريريريريريمانة للتالة الصريريريريريريتية النباتية 
ميع اانظمة والقواعد املتعّلقة جل االمت العن ية سريريريريريريريريريريريؤولكامل امل  المشاااااااااتركأو  المتلق تتمل الصريريريريريريريريريريريتة النباتية املرفقة. وي

 أو اإلفراج عنها. المواد الوراثيةالغريبة، والسالمة البيولوجية اااصة باسترياد  باحلجر، واانوا  الغازية
 

 اإلنهاء - 10المادة 
 

ال ر  ال الث بلغ ، يهذا االتفاق وجب  المشتركأو  المتلق خر  جوهري اي من التزامات حدو   يف حال 10-1
دأ يوما، يب ا30عثالثني  ر  يف غضريريريونهذا اامل يعاجل إذا و املزعوم. ر  خ يا باا المشاااتركأو  المتلق املسريريريتةيد 

ب ريقة لنزا  تسريريريريريريريريريوية ايف حال مل يتم و . االتفاق هذامن  8للمادة  عات وفقاااملسريريريريريريريريريتةيد تسريريريريريريريريريوية نز ال ر  ال الث 
اتةاقات موحدة أخر  لنقل وأي هذا االتفاق ل ر  ال الث املسريريريتةيد إهناء لمرضريريريية يف غضريريريون سريريريتة أشريريريهر، جيوز 

الدورة التالية لى عال ر  ال الث املسريريريريألة ويعرض ، حسريريريريب االقتضريريريرياء. وامل البة بتعويضريريريريات المشاااتركا هعاملواد وقّ 
 .للجهاز الرئاسي

 
 تعذروإذا ، ُمقدِّمهايعيدها إىل و  المواداسريريريريتخدام  المشاااتركأو  المتلق ، ال يعود بإمكان االتفاق هذاإهناء  عند 10-2

  المتلق ويظل من املعاهدة.  15 وجب املادة اجلهاز الرئاسريريريريريريريريريريي عت اتةاقا مع ملؤسريريريريريريريريريريسريريريريريريريريريرية دولية وقّ يتيتها ذلك، 
 ، حسب االقتضاء.االتفاق اهذمن  6بأحكام املادة زما مل المشتركأو 

 
 فالساإل - 11المادة 

 
أو يُعِلن فيها  المشتركأو  المتلق إفالس ن فيها علَ احلاالت اليت يُ  سارية يفوأحكامه  االتفاق هذاشروط  تظل 
 إفالسه.

 
 التعديالت على هذا االتفاق - 12المادة 

 
د لنقريريل املواد الجهااار الرئاااسااااااااااا ر إذا قرّ    ، ال تن بق هريريذه التعريريديالتهوشريريريريريريريريريريريريريريروطريري تعريريديريريل أحكريريام االتةريريا  املوحريريّ

على حريريالريريه، إال إذا وافق  هااذا االتفاااق. ويبقى اليت مت التوقيع عليهريريا يف مريريا بعريريداملواد على االتةريرياقريريات املوحريريدة لنقريريل  إال
  على التعديالت املقرتحة. صراحة  وكتابة   المتلق 
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 التو يع/القبول - 13المادة 
 

  اختيريريريار طريقريريرية القبول مريريريا مل ي لريريريب أي من ال رفني التوقيع على المشاااااااااااتركأو  والمتلق املريريريادة  لمقاادم جيوز 
 . هذا االتفاق

 
 التو يع - 1الخيار 

 
 مقدمنيابة عن  هذا االتفاق ا، أم ل وأضريريريمن أن لدي السريريريل ة لتنةيذللمسريريريؤول املرخص لهاالسريريريم الكامل أنا، ع

، حرفيا ومن حيث املبدأ، هبد  تعزيز هذا االتفاق املادة وأقر  سريريريريؤوليات مؤسريريريريسريريريرييت وواجباهتا بااللتزام بأحكام
 .واستخدامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصون 

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

 
 نيابة هذا االتفاق ا، أم ل وأضريريريريريريريريريريريريريريمن أن لدي السريريريريريريريريريريريريريريل ة لتنةيذ االسريريريريريريريريريريريريريريم الكامل للمسريريريريريريريريريريريريريريؤول املرخص لهأنا، ع
، حرفيا ومن حيث هذا االتفاقوأقر  سريريؤوليات مؤسريريسريرييت وواجباهتا بااللتزام بأحكام  المشاتركأو  المتلق عن 

 .واستخدامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املبدأ، هبد  تعزيز صون
 

 التاريخ................................... التوقيع ..................................
 .........................المشتركأو  متلق الاسم 

 
املادة عقد القبول بةض العبوة  مقدميف االتةا  املوحد لنقل املواد. وكذلك، إذا اختار  1املادة التوقيع، تظهر فقط الصريريياغة يف اايار  مقدمعندما نتار 

حسريريريريريريريريبما يكون مالئما. وعندما يقع االختيار  3أو اايار  2أو عقد القبول على اإلنرتنت، تظهر يف االتةا  املوحد لنقل املواد فقط الصريريريريريريريريياغة يف اايار 
 لنقل املواد. نسخة مكتوبة من االتةا  املوحدرفوقة بأيضا م الموادكون على "القبول بةض العبوة"، ينبغي أن ت

 
 لنقل المواد بعقود القبول بفض العبوة االتفا ات الموّحدة – 2الخيار 

 
ل تقريريدمي  .هاذا االتفاااقأحكريريام  مرهونريريا  بقبول المواديكون تقريريدمي   وقبوهلريرياالمقاادم من جريريانريريب المواد ويشريريريريريريريريريريريريريريكريريّ
 .هذا االتفاقواستخدامها، قبوال بأحكام  المشتركأو  المتلق من جانب 

 
 اتفاق نقل المواد بعقود القبول على اإلنترنت: 3الخيار 

 
 أوافق  وجب هذا على الشروط املبّينة أعاله. □
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 1الملحق 
 

 
  ائمة بالمواد المقدمة

 
،  ا يف ذلك املعلومات ذات الصلريرية املشريريار إليها هذا االتفاق املقدمة  وجببالمواد قائمة  امللتقيتضّمن هذا  
 عبا.5فريي املادة 

 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية و/أو  الموادترد املعلومات التالية، أو املصريدر الذي قد حيتوي عليها، لكل  من  

 املريريريدرجريريرية يف القريريريائمريريرية: مجيع البيريريريانريريريات التعريةيريريرية، وطبقريريريا  للقريريريانون ايلي أو أي قريريريانون مرعي رخر، والزراعااة  يااد التطوير
 أية معلومات وصةية غري سريّة أخر  متاحة وذات الصلة. 

 
 الجدول ألف

 
 : يد التطوير اليت ليستنباتية لألغذية والزراعة الوراثية الموارد ال الواردة أدناه هي من المواد إن
 

 ايصول
رقم العّينة أو أي عامل تعريف 

 رخر
 الذي ىكن احلصول منه عليها عالرابطااملعلومات ذات الصلة، يف حال توافرها، أو املصدر 

  
  
  
  
 

 الجدول باء
 
منصريريريريريريريريريريو  ، املنقولة حسريريريريريريريريريريبما هو الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  يد التطوير الواردة أدناه هي منالمواد  إن

 :هذا االتفاق من 5-6وعجا  5عليه يف املادتني 
 

 ايصول:
 رقم العّينة أو أي عامل تعريف

 رخر
 املعلومات ذات الصلة، يف حال توافرها، أو املصدر الذي ىكن احلصول منه عليها عالرابطا
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د لنقريريل املواد أو اليت 7-6لمريريادة ل طبقريريا عبا، تُتريرياح هريريذه املعلومريريات يف مريريا نّص املواد اليت مت تلقيهريريا  وجريريب اتةريريا  موحريريّ
الموارد الوراثيااة اليت تنب ق عنهريريا المعاااهاادة من  15املريريادة بريري عمال وجريريب اتةريريا  النظااام المتعاادد األطراف دخلريريت يف 

 الواردة يف اجلدول باء: النباتية لألغذية والزراعة  يد التطوير
 

 ايصول:
رقم العّينة أو أي عامل تعريف 

 رخر
 عالرابطااملعلومات ذات الصلة، يف حال توافرها، أو املصدر الذي ىكن احلصول منه عليها 
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 2الملحق 
 

 
 من هذا االتفاق 12-6و 11-6معدل وطرق تسديد المدفوعات بموجب المادتين 

 
لضخرين إلجراء املزيد  متاحة من دون  يودليسريريريريريريت  منتجاتأو  منتج بتساااااويقالتابعون له  وأ المتلق إذا قام  -1

 ئةا ا[ يف املXXئة ع]ا[ يف املXX] نسريريريريريريريريريريريريريريبة المتلق ، يسريريريريريريريريريريريريريريدد االتفاقهذا من  2من البتو  والرتبية متاشريريريريريريريريريريريريريرييا  مع املادة 
 .المنتجاتأو  المنتج مبيعاتمن 
 
لضخرين إلجراء املزيد من البتو   دون  يود من متاحةالتابعون له بتسويق منتج أو منتجات  وأإذا قام املتلقي  -2

 مبيعاتمن قيمة  [ يف املائةاXX[ يف املائة ع]XXنسريريريريريريبة ] المتلق ، يسريريريريريريدد هذا االتفاقمن  2والرتبية متاشريريريريريرييا  مع املادة 
  .المنتجاتأو  المنتج

 
 :منتجاتأو  منتجتسديد أية مدفوعات اي  المتلّق ال يتوّجب على  -3
 

 المنتجمت شريريرااها أو احلصريريول عليها ذال  ذلك من شريريخص أو كيان رخر سريريبق أن دفع بالةعل مبلغا  مقابل  عأا
 ؛المنتجاتأو 

 بيعها أو االجتار هبا كسلعة.مت  عبا

 
النظام مت احلصريريريريريريريريريريريريريريول عليه من  نباتية لألغذية والزراعةالوراثية الموارد موردا من ال مامنتج عندما يتضريريريريريريريريريريريريريريمن  -4

 أعاله. 2و 1، ينبغي تسديد مبلغ واحد فقط  قتضى الةقرتني وجب اتةاقني أو أك ر لنقل املواد  المتعدد األطراف
 
ا بعد إقةال احلسريريريابات كل سريريرينة، تقريرا  سريريرينويا  60سريريريتني يوما ع يف غضريريريون ،الجهار الرئاسااا  إىل المتلق يقّدم  -5

 حيدد: مراجعا  
 

 ا 12التريريابعني لريريه، لةرتة اإلثين عشريريريريريريريريريريريريريرير شريريريريريريريريريريريريريريهرا ع وأ المتلق من جريريانريريب  المنتجاااتأو  المنتج مبيعاااتقيمريرية  عأا
 اليت تسبق اإلقةال السنوي للتسابات؛ 

 مبلغ املدفوعات املستتقة؛  عبا
 معلومات تسمح بتتديد معدل أو معدالت الدفع املعمول هبا. عجا

 
 تعامل هذه املعلومات على أهنا سريريريريريريريريريريريريريريرّية معلومات عن ااعمال التجارية وُتتاح إىل ال ر  ال الث املسريريريريريريريريريريريريريريتةيد،  

 .هذا االتفاقمن  8يف سيا  تسوية النزا ، كما تنص عليه املادة 
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ديد فور تقدمي كل تقرير من التقاريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير السنوية. وتدفع مجيع املدفوعات تكون املدفوعات مستتقة وقابلة للتس -6
 عوا 3-19طبقا للمادة  الجهار الرئاساااا للتسريريريريرياب التايل الذي أنشريريريريريأه  بالدوالر اامريكي للجهار الرئاساااا املسريريريريريتتقة 

 :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 

 
 

 أحكام ورروط نظام االرتراك 
 

 االرتراك – 1المادة 
 
 هااذا االتفاااقيف عاملشريريريريريريريريريريريريريريريريار إليريريريه  2-6و 1-6تني وفقريريريا للمريريرياد نظااام االراااااااااااتراكالريريريذي نتريريريار  ،المتلق يوافق  1-1
 "ا.رروط االرتراكا، على أن يكون ملزما  بااحكام والشروط اإلضافية الواردة يف ما يلي ع" بالمشترك"
 

على النتو  املوقعة الساااتمارة التساااجيل للمعاهدة الجهار الرئاسااا  نافذا  عند اسريريريريتالم أمني االراااتراكيصريريريريبح  2-1
ويقوم  .النظام امليسريريريريريريريريرير لالتةا  املوحد لنقل املوادمن خالل نظام  لمشاااااااتركاأو عند قبول  ،4امللتق الواردة يف الواجب و 

نقل املواد، خالل الحق موحد لأي اتةا  ب 4 لتقاملتوقيع بيلزم املشريريريريريرتك بتاريخ االسريريريريريتالم. وال  المشااااتركاامني بإبالغ 
 .االرتراكفرتة 
 
ووحدها ،  وجب أي اتةا  موّحد سريريريريريريريريريريريريابق لنقل املوادتسريريريريريريريريريريريريديد مدفوعات بمن أي التزامات  المشاااااااااتركيعةى  1-3

 تن بق. رروط االرتراكالتزامات الدفع املنصو  عليها يف 
 
 املعّدلة  االراااااااااااتراكراااااااااااروط ت ّبق  يف أي وقت. وال راااااااااااروط االراااااااااااتراكتعديل  للجهار الرئاسااااااااااا جيوز  1-4

 .املعّدل رتراكالشروط الأن نضع اتةاقه ب الجهار الرئاس بإبالغ املشرتك قائم إال إذا قام  ارتراكأي على 
 

 السجل – 2المادة 
 

"ا السجليف سجل عام ع" االرتراكتاريخ سريان مةعول و على إدراج امسه الكامل وتةاصيل االتصال به  المشتركيوافق 
 .فورا ، من خالل أمينه، بأي تغيريات يف هذه املعلومات للمعاهدة الجهار الرئاس ويتعهد بإبالغ 

 
 تقاسم المنافع النقدية – 3المادة 

 
  وراثية نباتية لألغذية والزراعة موارد هياملنتجات اليت مبالغ سريريريريريريرينوية على أسريريريريريريرياس مبيعات  المشااااااترك يسريريريريريريريدد 1-3

 له.تابعني ال وأ المشتركمن قبل 
 
 :ت بق معدالت الدفع التالية على املبيعات 3-2
 

 ، دون  يوداحة المنتجات متعندما تكون  يف املائة [XXنسبة] 
 .بدون  يوداحة متعندما تكون املنتجات غري  يف املائة [YYونسبة]
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ورسريريريريريريريوم  المبيعاتبتسريريريريريريريديد مدفوعات يف سريريريريريريرينة ال يتعد  فيها إمجايل  المشاااااتركتقّدم، ال يُلزم على الرغم وّا و  3-3
 [ دوالر أمريكي.xxx، مبلغ ]1-3الرتاخيص املشار إليها يف املادة 

 
أصريريريبح كلما ا يوما  بعد إقةال حسريريريابات كل سريريرينة عن السريريرينة السريريريابقة. و 60الدفعات يف غضريريريون سريريريتني عتسريريريدد  4-3

 .ارتراكهللسنة ااوىل من  امتناسب مبلغاشترك الميسدد ساري املةعول خالل السنة،  االرتراك
 

يوما  بعد إقةال ا 60يف غضريريريريريريريريريون سريريريريريريريريريتني ع من خالل أمينه، ،لمعاهدةل الجهار الرئاسااااااا إىل  المشاااااااتركيقدم  5-3
  :ما يليعلى وجه ااصو  يتضمن ، مراجعا اتكل سنة، كشف حساب  حسابات

 
 مت الدفع عنها؛اليت  املنتجات مبيعاتمعلومات عن  عأا

 املعلومات اليت تسمح بتتديد معدل أو معدالت الدفع امل بقة.  عبا
 

ل ر  ال الث املسريريريريتةيد، يف سريريريرييا  تسريريريريوية نزا ، كما تنص لوتُتاح ، سريريريريريّة تعامل هذه املعلومات على أهنا معلومات جتارية
 .هذا االتفاقمن  8عليه املادة 

 
للتسريريريريريريريريريريريريرياب التايل الذي أنشريريريريريريريريريريريريريأه  بالدوالر اامريكي للجهار الرئاساااااااااا مجيع املدفوعات املسريريريريريريريريريريريريريتتقة  دسريريريريريريريريريريريريريدتُ  -3-6

 :المعاهدةعوا من 3-19طبقا  للمادة  الرئاس  الجهار
 

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 

 

 االرتراك  االنسحاب من – 4المادة 
 
 حسريريريريريريريريريريريريريريب ،منه أو قيام اجلهاز الرئاسريريريريريريريريريريريريريريي بإهنائه المشاااااااااااتركنافذا إىل حني انسريريريريريريريريريريريريريريتاب  االراااااااااااتراكيكون  4-1

 . هذا االتفاقمن  10ما تنص عليه املادة 
 
 الجهار الرئاسااا بعد سريريريريتة أشريريريريهر من تقدمي إشريريريريعار خ ي بذلك إىل  اراااتراكهاالنسريريريريتاب من  للمشاااتركجيوز  4-2

املادتني  سريان، يستمر بعد االنستابو  حّيز التنةيذ. االرتراكسنوات من تاريخ دخول  10من خالل أمينه، ليس قبل 
واد وقعه املنقل موحد رخر لوأحكام أي اتةا   2امللتق ،  ا يف ذلك االتفاق اهذا من أحكام وغريمه 12-6و  6-11

 جلميع ااغراض يف اليوم ااول من السنة التقوىية التالية.حيز النةاذ االنستاب دخل . ويالمشترك
 
  3-6واد ا املوحريريدهريري، 2-4ورغم املريريادة ،  ياد التطوير النبااتياة لألغاذياة والزراعاةباالموارد الوراثياة يف مريريا يتعّلق  4-3

 .االرتراك نظاموات من تاريخ االنستاب من سن [5-2] تبقى سارية بعد هذا االتفاقمن  13-6و 5-6و 4-6و
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 استمارة التسجيل

 
 .هذا االتفاقمن  2-6و 1-6تني لمادل طبقا، لنظام االرتراك وجب هذه االستمارة اختياره  المتلق  يعلن 

 
الكامل وتةاصريريرييل االتصريريريال به ]، واياصريريرييل اليت  المتلق من املةهوم واملتةق عليه صريريريراحة أنه سريريرييتم إدراج اسريريريم  

أو املسريريريؤول املخّول  المتلق "ا، وأن السااجليف سريريريجل عام ع" االرااتراك،[ وتاريخ سريريريريان مةعول االرااتراكين بق عليها 
 فورا  بأية تغيريات يف هذه املعلومات من خالل أمينه.  الجهار الرئاس  للمعاهدةعنه سيبّلغ 

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

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

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

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

 عنوان الربيد اإللكرتو : ....................... ............................ رقم اهلاتف:
 

 ............................ :المتلق  عناملسؤول املخوّل 
 ............................ 

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

 عنوان الربيد اإللكرتو : ....................... ............................ رقم اهلاتف:
 

على لو ما تنص أو قبوله،  هذا االتفاقعلى أيضريريريا التوقيع  امشاااتركالذي نتار أن يصريريريبح تلق  المعلى  جيبمالحظة: 
 صاحلا . التسجيليكون  ال ، وإالّ 13املادة عليه 
 

موقّعة إىل اجلهاز الرئاسي من خالل  استمارة تسجيلرسال بإإما  هقبولإبداء  مشتركاالذي نتار أن يصبح تلق  لملجيوز 
النظام يف  االتفاق هذايف حال مت إعداد النظام امليسريريريريريريريريريريريريريرير لالتةا  املوحد لنقل املواد أو من خالل  أدناه،ىل العنوان إ أمينه

 .هذا االتةا  منبنسخة  استمارة التسجيل. وجيب أن ترفق امليسر لالتةا  املوحد لنقل املواد
 

The Secretary, 

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

I-00153 Rome, Italy 
 


