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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.

MY399/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، 

 تقريرال
 

 افتتاح االجتماع -1البند 
 
املعنية بتعزيز سووووووووووري عمل النظام املتعدد  افتتح االجتماع الثامن جملموعة العمل املفتوحة العضوووووووووووية املخ وووووووووو ووووووووووة -1

، )إيران( Javad Mozafari)هولندا( والسووويد  Hans Hoogeveenن، السووويد ان املشوووار ااألطراف )جمموعة العمل( الرئيسووو
سووولسووولة من املشووواورات  ري الرةية وأنشووو ة قّدما معلومات عن االجتماع و  يفبا باألعضووواأ وأبوووصاح امل ووولصة رحّ اللذان 
 هلذا االجتماع. اضرير اض لعا هبا حتأخرى 

 
أمله يف  نظمة، وأعرح عنجمموعة العمل يف امل، أمني املعاهدة الدولية، بأعضاأ Kent Nnadozieالسيد ورّحب  -2
 تعزيز النظام املتعدد األطراف.يف  املموسر  اهذا االجتماع تقدمر حيرز أن 
 

 انتخاب الرؤساء المشاركين -2البند 
 
باعتباره بالوسوووووووووائل ا لك ونية )هولندا(  Hans Hoogeveenانتخاح سوووووووووعادة السوووووووووفري ب جمموعة العملذّ رت  -3
 .اإقليم أوروبتقّدم به ، بعد ترشيح موعة العملجمل ديداجلشارك املرئيس ال
 
على  ،Bert Visserالعمل، الد تور موعة جملالسوووووووووواب  الرئيس املشووووووووووارك بالشووووووووووكر إىل العمل توّجهت جمموعة و  -4
 العمل.جمموعة مة يف إحراز تقدم يف والية إسهامات قيّ قّدمه من  ما
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 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -3البند 
 
قائمة املشوووووار ني ميكن االطالع على . و 1رف  امل على حنو ما هو وارد يف اجدول أعماهلجمموعة العمل  تعتمدا -5
 .4رف  امليف 
 

مراجعة االتفاق الموحد لنقل المواد التابع للنظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد  -4البند 
 وتقاسم منافعها

 
مشووووووووووووووروع االتفووان املوحوود املنّقح لنقوول ، بعنوان IT/OWG-EFMLS-8/18/3يف الوثيقووة  جمموعووة العموولنظرت  -6

 .املواد: اق اح جمموعة العمل
 
االعتبار بعني وأخذت  مشووووووروع االتفان املوحد املنّقح لنقل املوادعدة عنابوووووور من اسووووووتعرضووووووت جمموعة العمل و  -7

 د، وفقرا ملا طلبه اجلهاز الرئاسياملوحد املنّقح لنقل املوااالتفان خب وص الرئيسني املشار ني من أيضا النص املوحد املق ح 
اليت تتضوووووووووومن الت يريات اليت  ،داالتفان املوحد املنّقح لنقل املواالنسووووووووووخة اردثة من مشووووووووووروع ترد بع. و السووووووووووا يف اجتماعه

 لكي توابل جمموعة العمل النظر فيها يف اجتماعها التاسع. 2املرف  يف  ،أجريت
 
لأل ذية الوراثية املوارد ئة يها بالتقارير املقدمة من أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي و العمل علمر خذت جمموعة أو  -8

. ةعلومات التسووولسووول الرقميمبما يتعل    ل منها، يفضووومن منتديات  ، احلابووولة والزراعة واملعاهدة الدولية بشوووأن الت ورات
االتفان املوحد مشوووووروع يف  ةعلومات التسووووولسووووول الرقميمبملت ووووولة إبراز القضوووووايا ان يتعني العمل ما إذا  ا ت جمموعةوناقشووووو

 ان املزيد من اآلراأ حتضووورير ان املشوووار االرئيسوووسووويلتمس ، سوووألةراأ متباينة بشوووأن هذه املونظررا إىل وجود آ. داملنّقح لنقل املوا
 لالجتماع التاسع.

 
 نطاق تغطية النظام المتعدد األطرافوضع المعايير والخيارات إلمكانية تكييف  -5البند 

 
 مكانية وضع معايري وخيارات ، امتديد واليتهعند ،  لب أيضاي ياجلهاز الرئاس أنإىل العمل وأشارت جمموعة  -9
 الوودورة السوووووووووووووووابعوةاملقوودمووة خالل حووات اق  منهووا االمجلووة أمور،  مع مراعوواةت  يووة النظووام املتعوودد األطراف، ن ووان ف يتكي

 للجهاز الرئاسي. 
 
أعرح يف حني ت  ية النظام املتعدد األطراف. و ن ان ع يآراأ متباينة بشووووووأن إمكانية توسوووووووأعرح األعضوووووواأ عن  -10
لديها حتفظات  اآخرون بأن هناك بلدانر  أقرّ ، عزيز النظام املتعدد األطرافشرط ال  ىن عنه لتالن ان ع يبعض عن أن توسال

 ملعاهدة الدولية.با األول امللص يف الواردة القائمة احلالية للمصابيل ن ان بشأن توسيع 
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وا سوووووووووهامات اليت وردت أثناأ املشووووووووواورات اجلهاز الرئاسوووووووووي دورة خالل مت اسوووووووووتنادار إىل االق احات اليت قدّ و  -11
 من الوثيقووة 5يف القسووووووووووووووم على حنو مووا يرد تعووديوول تتعل  بووالعوودة خيووارات  نان املشوووووووووووووووار وواالرئيسووووووووووووووواق ح الرةيووة،   ري

IT/OWG-EFMLS-8/18/4، وذلك تعزيز سوووري عمل النظام املتعدد األطراف: مذ رة أعدها الرئيسوووان املشوووار ان بعنوان ،
املوارد الوراثية النباتية لأل ذية  جلميع"تعديل اخليارات األربعة التالية: )أ( قد عرضووووووووووووووت العمل. و جمموعة نظر فيها تلكي 

تعديل و )ج(  ؛إضووووافيةأو موابووووفات املوارد الوراثية النباتية لأل ذية والزراعة"، مع شووووروط  جلميع"وتعديل )ح(  ؛والزراعة"
مت . وقدّ األول للملص توسوويع جزئيودور  و زيد من املوارد الوراثية النباتية؛ )د( املالقدرة على إضووافة نح اجلهاز الرئاسووي مل

 ، ملوابلة النظر فيها.املمكنةضافية ا  الشروط واملوابفاتخب وص  اق احات
 
، بدعم من األمانة أن يقوما الرئيسووني املشووار نيمن العمل جمموعة  تالتصضووري لالجتماع التاسووع، طلبإطار يف و  -12

ن ان ت  ية النظام املتعدد األطراف، مكن لالتوسووووووووويع امل بي  اسوووووووووتكشووووووووواف تدابري داعمة لتيسوووووووووري تبواخلرباأ القانونيني، 
 :من أجل ذلك يف مبا
 

 من الواليات القضائية؛أ رب عدد ممكن سريع" وتنفيذ يف "اعتماد الن ان من شأهنا متكني ع ياق اح طرائ  لتوس 
  من قبل ن ان الاعتماد التعديل املمكن لتشووووووووووووووجيع الت بي  امل قت لتوسوووووووووووووويع القرار يتم مبوجبه إدراج مقرر يف و

 بتعزيز النظام املتعدد األطراف؛ اإظهار التزامهمن أجل ، يطوعبشكل األطراف املتعاقدة الرا بة يف القيام بذلك 
  للجهاز الرئاسووي لدورة الثامنةلتصضووري للاالسووتعانة هبا  واألطراف املتعاقدةلألقاليم إعداد مذ رات تفسووريية ميكن و .

التعديل بالنسبة آثار و اعتماد التعديل، القاضي باجلهاز الرئاسي قرار عن  امل تبةثار اآلتوضيح هلذه املذ رات وميكن 
على عمليات النظام املتعدد األطراف بالنسووووووووووبة إىل العملية تبعات األطراف املتعاقدة اليت سووووووووووت وووووووووودن عليه والإىل 

اليت سوووويتم تيسوووويري املوارد الوراثية النباتية وما هي ، اليت سوووويتم ت  يتها املوارد الوراثية النباتيةما هي الوطين )املسووووتوى 
النظر يف اسووتخدام اآلراأ اليت إعداد هذه املذ رات، عند  ،لرئيسووني املشووار نيوميكن ل(. ري ذلكو ، عليها ووول احل
 . ة املعنية باالتفان املوحد لنقل املواد والنظام املتعدد األطرافاللجنة الفنية االستشارية املخ ّ عدها ت

 
بوووال ووووووووووووووي وووة اليت وردت  نيإقليمي نيبيوووان، على إدراج األقووواليمعلى طلوووب أحووود  بنووواأر جمموعوووة العمووول، وافقوووت و  -13
  .3 املرف على حنو ما هو وارد يف يف تقرير هذا االجتماع،  ب مجة  ري رةية( رفوقني)م
 

 إعداد اقتراح لخطة نمو من أجل تحسين النظام المتعدد األطراف -6البند 
 
اق حها الرئيسووان املشووار ان والواردة يف لنمو اليت تعل  خب ة اما ي ا يفللمضووي قدمر  سووبيالر جمموعة العمل  تناقشوو -14
يف عرضوووووووووها ميكن  همفيدة وأنما تزال أن عنابووووووووور خ ة النمو قاليم إىل بعض األوأشوووووووووار . 2017و2من القرار  1لص  "امل

  ة النمو، مع ال  يز على اخل وات األربع التالية:خلح بديل ا اق  مت شكل أبسط. و 
 

و ذلك على االتفان املوحد املنّقح لنقل املواد، يواف  مبوجبه ا قررر مالدورة، نفس ، يف الرئاسووووووووووووووياجلهاز عتمد ي (1)
 ت  ية النظام املتعدد األطراف؛مبوجبه ن ان ل عدّ ي اقررر م

 االتفان املوحد املنّقح لنقل املواد؛باح االش اك يف يتم بعد ذلك افتتاح و  (2)
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ا بشوووووووووووووأن توقيت الت ووووووووووووودي  على ، قرارر الوطنية اوأولوياهت اعملياهتىل إباالسوووووووووووووتناد األطراف املتعاقدة، وتتخذ  (3)
 التعديل؛

 .ذاته املعاهدة الدولية يف الوقتبألول امللص  ااالتفان املوحد املنّقح لنقل املواد وتعديل يبدأ نفاذ  ل من و  (4)
 
 .هذا االق اح وا عراح عن آراأ متباينةمتت مناقشة و  -15
 
 التالية:قضايا خ ة النمو ميكن أن تكون مفيدة يف معاجلة الأن هذا االق اح، ورأت جمموعة العمل، استنادرا إىل  -16
 

 تقاسم املنافع، والعكس بالعكس؛إعمال الت  ية و ن ان ع يبني توسالقائمة الروابط  (1)
النظام املتعدد األطراف، مسوووووووووتخدمي بني األطراف املتعاقدة وبني األطراف املتعاقدة و  ما يفبناأ الثقة تدابري و  (2)

 الق اع اخلاص.خابة 
 

 التواصل مع اللجنة االستشارية المخصصة الستراتيجية التمويل وتعبئة الموارد -7البند 
 
باسوووو اتيجية التمويل وتعبئة  للجنة االسووووتشووووارية املخ وووو ووووة املعنيةالرئيس املشووووارك  ،Alwin Kopseالسوووويد قّدم  -17

املنهجيات اليت جير  على وجه اخل وووووووووص يف ما يتعل  بم يف االجتماع العاشوووووووور للجنة، و ن تقدّ ّما أحرز ما عتقريرر ، املوارد
  ندون تقاسم املنافع.لو التمويل الس اتيجية بلورهتا لوضع ال ايات 

 
تنسوووي  الموعة العمل موابووولة الرئيسوووني املشوووار ني جملمن  توطلبت جمموعة العمل بآخر املعلومات املقدمة برحّ و  -18

 بانتظام مع الرئيسني املشار ني للجنة.
 

 العمل لمجموعةالتحضيرات لالجتماع التاسع  -8البند 
 
 العمل ووافقت على أن االجتماع التاسوووعموعة األعمال التصضوووريية لالجتماع التاسوووع جملناقشوووت جمموعة العمل  -19

إىل التصضوووري لالجتماع التاسوووع، عند  ،نان املشوووار ا. وأشوووار الرئيسووو2019حزيران يونيوو ينعقد يف سوووأيام و  5 سووويسوووت رن
االق اح الداعي إىل توسيع ن ان وهو ، االتفان املوحد لنقل املوادتنظيم مشاورتني  ري رةيتني  عداد تنقيح يعتزمان ا مأهن

عملية اعتماد املتمثل يف العمل مع هدف الرئيسني املشار ني جمموعة  تواتفقت  ية النظام املتعدد األطراف وخ ة النمو. 
 .هاتنظيمويف  ذه االجتماعات  ري الرةيةهلتشار ية شفافة وشاملة يف األعمال التصضريية 

 
 :ما يلي وستشمل األنش ة التصضريية األخرى -20
 

  منتظمة هلمحتديثات وتوفري  اآلخرين املعنينيميع األطراف املتعاقدة وأبووووصاح امل وووولصة جلالوعي رفع مسووووتوى ،
على علم بعملية التعزيز  واكونيىت ملنظمة، حة لدى االدائممثليات جلسوووات ا حاطة من خالل املال سووويما عرب 

 ؛اهب نيوملتزم
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  العمل يف جمموعة تس شد به لكي لنظام املتعدد األطراف ل التلقائيةلتقارير واالستعراضات حتديث بشأن اتوفري و
 ؛قادمال ااجتماعهعملها يف 

 مثل التعاريف وقابلية  ،اق احات بشووووووووووووووأن جماالت رح لمن اجملموعة الدائمة من اخلرباأ القانونينّي م املقدّ دعم وال
 ؛لنقل املواد املنقحاالتفان املوحد إنفاذ 

  املالية.ا بتوافر املوارد مشاورات إقليمية، رهنر  من أجل إجراألدعم األمانة لتقدمي و 
 
العمل يف  ضون موعة لالجتماع التاسع جمل يةلتصضري عمال األلخارطة طري  بتعميم الرئيسان املشار ان يقوم وس -21

 .من إجراأ التصضريات املناسبة، لتمكني األعضاأ وأبصاح امل لصة ن أمكن ذلكثالثة أسابيع، إ
 

 ما يستجد من أعمال -9البند 
 
يف وقت مبكر  عضووواأالقادم إىل األ هااجتماعحلضوووور األمانة ضووومان إرسوووال الدعوات جمموعة العمل من  تطلب -22

 .لالجتماع تصضري املناسبكفالة اللمبا فيه الكفاية 
 

 اعتماد التقرير -10البند 
 
 .الثامن االعمل تقرير اجتماعهجمموعة  تاعتمد -23
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 1المرفق 
 
 

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

 المعنية بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف

 2018أكتوبر/تشرين األول  12-10روما، إيطاليا، 

 جدول األعمال
 

 

 

 افتتاح االجتماع -1
 انتخاح الرؤساأ املشار ني -2
 واجلدول الزميناعتماد جدول األعمال  -3
 مراجعة االتفان املوحد لنقل املواد التابع للنظام املتعدد األطراف للص ول على املوارد وتقاسم منافعها -4
 وضع املعايري واخليارات  مكانية تكييف ن ان ت  ية النظام املتعدد األطراف -5
 إعداد اق اح خل ة منو من أجل حتسني النظام املتعدد األطراف -6
 لتوابل مع اللجنة االستشارية املخ  ة الس اتيجية التمويل وتعبئة املواردا -7
 جملموعة العملالتصضريات لالجتماع التاسع  -8
 ما يستجد من أعمال -9

 اعتماد التقرير -10
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 2المرفق 
 

 []مشروع االتفاق الموحد المنقح لنقل المواد: اقتراح مجموعة العمل
 

 
 الديباجة

 
 حيث إنّ 

 
( 1"المعاهدةاملعاهدة الدولية بشوووووووووووووأن املوارد الوراثية النباتية لأل ذية والزراعة )يشوووووووووووووار إليها يف ما يلي باسوووووووووووووم " 

ودخلت حّيز  2001نوفمربوتشرين الثاين  3اعتمدها امل متر العام ملنظمة األ ذية والزراعة يف دورته احلادية والثالثني بتاريخ 
 ؛2004يونيووحزيران  29التنفيذ بتاريخ 

 
واسووووووتخدامها املسووووووتدام واقتسووووووام  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيف بووووووون  المعاهدةتتمثل أهداف  

املنافع الناشوووئة عن اسوووتخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافي، مبا يتسووو  مع اتفاقية التنوع البيولوجي، أل را  الزراعة 
 املستدامة واألمن ال ذائي؛

 
مواردها الوراثية النباتية ، يف سوووووووويان ممارسووووووووة حقوقها السوووووووويادية على المعاهدةطراف املتعاقدة يف أنشووووووووأت األ 

، والقتسوووووووام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةلتيسوووووووري احل وووووووول على  نظاماً متعدد األطراف، لألغذية والزراعة
 في، على أساس التكامل والتعزيز املتبادلني؛املنافع الناشئة عن استخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكا

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

 
ومع االع اف بتنوع النظم القانونية لدى األطراف املتعاقدة يف ما يتعل  بقواعدها ا جرائية الوطنية اليت تنظم  

تفاقيات الدولية وا قليمية امل بقة على هذه القواعد الوبووووووووووووووول إىل ارا م وإىل التصكيم، والواجبات الناشووووووووووووووئة عن اال
 ا جرائية؛

 
مبقتضووووووى اتفان  النظام المتعدد األطرافعلى أنه ينب ي تيسووووووري الوبووووووول إىل  المعاهدةمن  4-12تنص املادة  

يووحزيران يون 16ال وووووووادر بتاريخ  2006و1، مبوجب قراره رقم للمعاهدة الجهاز الرئاسييييييموحد لنقل املواد، وقد اعتمد 
أ توبروتشوووووووووووووورين األّول  XXال ووووووووووووووادر بتاريخ  2017وXXوقرر تعديله مبوجب القرار  ، االتفان املوحد لنقل املواد2006
2017. 

                                                      
 .النص ب ر  التوضيحاملعّرفة باخلط األسود البارز يف  ل  درجت األلفاظأ  1
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 األطراف في االتفاق - 1المادة 
 
"( هو االتفان املوّحد لنقل املواد املشوووار إليه هذا االتفاقإّن اتفان نقل املواد هذا )يشوووار إليه يف ما يلي باسوووم " 1-1

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

 
اسووووووم وعنوان مقدم املادة أو امل سووووووسووووووة املقدمة للمادة، اسووووووم املسوووووو ول املرّخص له، معلومات عن طريقة بني: )

 "(، المقدم( )يشار إليه يف ما يلي باسم "االت ال باملس ول املرّخص له
 

اسوم وعنوان املتلقي أو امل سوسوة املتلقية، اسوم املسو ول املرّخص له، معلومات عن طريقة االت وال باملسو ول و: )
 "(.المتلقي( )يشار إليه يف ما يلي باسم "*املرّخص له

 
 على ما يلي: هذا االتفاقاتف  األطراف يف  1-3
 

 التعاريف - 2المادة 
 

 تعين العبارات الواردة أدناه ما يلي:، هذا االتفاقأل را   
 
من دون قيود لآلخرين أل را  إجراأ مزيوود من البصوو وال بيووة عنوودمووا  متوواحووار  منتج: يعترب أ  متياحياً من دون قيود "

قانونية أو تعاقدية أو قيود تكنولوجية، قد حتول دون اسووووووووووتخدامه بال ريقة  التزاماتللبصوو وال بية دون أية  يكون متاحار 
 .المعاهدةارددة يف 

 
تعين أية مواد من م ووووووودر نباي، مبا فيها مواد التناسووووووول والتكاثر اخلضووووووور ، وحتتو  على وحدات وراثية  المواد الوراثية "

 وظيفية. 
 
 .للمعاهدة الجهاز الرئاسي يعين "الجهاز الرئاسي"
 
 .المعاهدةمن  2-10الذ  أنشي مبوجب املادة  النظام المتعدد األطراف" يعين النظام المتعدد األطراف"
 

                                                      
 ."ا ن نتو"بعقود القبول على  املواد "بعقود القبول بفض العبوة"يدرج حسب املقتضى. ال يسر  يف حالة االتفاقات املوحدة لنقل   *

يف عبوة تعبئة املواد ويشوووووووووووووووكل قبول  المواد"بعقد القبول بفض العبوة"، هو عندما ترد نسوووووووووووووووخة من االتفان املوحد لنقل  المواداالتفان املوحد لنقل 
 .للمواد قبوال بشروط وقواعد االتفان املوحد لنقل املواد المتلقي

شووووووروط وقواعد االتفان املوحد لنقل املواد  المتلقيويقبل  ا ن نت"، هو عندما يربم االتفان على ا ن نتاالتفان املوحد لنقل املواد "بعقد القبول على 
 .ة لالتفان املوحد لنقل املواد، حسبما يكون مالئمالك ونيأو على النسخة ا  ا ن نتبالنقر على األيقونة املناسبة يف املوقع على 
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من م ووووووووووووووودر نبوواي اليت هلووا قيمووة فعليووة أو حمتملووة المواد الوراثييية  " تعينالموارد الوراثييية النبيياتييية لألغييذييية والزراعيية"
 والزراعة.  لأل ذية

 
وتكون بالتايل مميزة عنها وليسووت  ،المواد" تعين مواد مشوووتقة من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير"

. الت ويرويعتزم القائم على ت ويرها بقدر أ رب أو نقلها إىل شووخص أو  يان آخر ملزيد من  التجار  للتسويقجاهزة بعد 
 .كمنتج  هذه املوارد جتاريار  تسوقمنتهية عندما  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير وتعترب ف ة ت وير

 
أو أ  من أجزائها أو مكوناهتا الوراثية المواد  2اليت تشوووووووووووووومل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" يعين المنتج"

 التجار ، باستثناأ السلع األساسية واملنتجات األخرى املستخدمة يف األ ذية والعلف والتجهيز. للتسويقاجلاهزة 
 
وفروعه  المتلقي، من جانب منتجاتأو  لمنتجالتجار   التسيييييييييييويقمجايل الناتج عن تعين الدخل ا  "قيمة المبيعات"

 واملتعاقدين معه وحاملي ال اخيص ومستأجريها.
 
 التجار  معىن مقابل. للتسييييييييويقالعتبارات مالية يف السووووووووووون املفتوحة، ويكون  منتجاتأو  منتجتعين بيع   التسييييييييويق 

 .الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرأشكال نقل التجار  أ  شكل من  التسويقوال يشمل 
 

 موضوع اتفاق نقل المواد - 3المادة 
 

)ويشووووووووووووار إليها يف ما يلي باسووووووووووووم  هذا االتفاقب 1امللص  ارددة يف الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  
 مقدمتُنقل مبوجب هذا االتفان من  1امللص  )ح( ويف 5"( واملعلومات املتاحة ذات ال وووووووووووووولة املذ ورة يف املادة المواد"

 .هذا االتفاقمع مراعاة األحكام والشروط اليت نص عليها  المتلقيإىل  املادة
 

 أحكام عامة - 4المادة 
 
 وأحكامها. المعاهدةوينفذ ويفّسر طبقار ألهداف  النظام المتعدد األطرافضمن إطار  هذا االتفاقيربم  4-1
 
ة، واليت اعتمووودهتوووا األطراف املتعووواقووودة 4-2  يع ف األطراف بوووأهنم وضووووووووووووووعون للتووودابري وا جراأات القوووانونيوووة املرعيوووّ
ذت مبوووووا يتف  مع املواد المعيييياهييييدة، مبوووووا يتف  مع المعيييياهييييدةيف   5-12و 2-12و 4، وعلى األخص تلوووووك اليت امبوووووُ
 .3المعاهدةمن 
 
الجهيياز على أّن منظمووة األ ووذيووة والزراعووة لألمم املتصوودة اليت تعموول نيووابووة عن  هيذا االتفيياقيواف  األطراف يف  4-3

 .هذا االتفاقالتابع هلا، هي ال رف الثالث املستفيد مبوجب  والنظام المتعدد األطراف الرئاسي للمعاهدة
 

                                                      
 .حسبما يظهر، على سبيل املثال، من خالل الَنَسب أو عالمة إدماج اجلني  2
 صوو الزراعية الدولية التابعة للجماعة االستشارية للبصوو الزراعية الدولية و ريها من امل سسات الدولية، يسرى االتفان املربمحالة مرا ز الب يف  3

 بني اجلهاز الرئاسي واملرا ز املذ ورة وامل سسات األخرى ذات ال لة.
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ت عليه املواد  حي  لل رف الثالث املسوووووووووووووتفيد، طلب احل وووووووووووووول 4-4  )ه(5على املعلومات الالزمة حسوووووووووووووبما ن وووووووووووووّ
 .ذا االتفانهب 3 من امللص  3[، واملادة 2يف اخليار  3الفقرة [ و ]1يف اخليار  5]الفقرة  2امللص  و  3-8)ج( و5-6و
 
من مموارسووووووووووووووة  والمتلقياملوادة  مقدمال متنع  احلقون املمنوحوة إىل منظموة األ وذيوة والزراعوة لألمم املتصودة أعاله 4-5

 .هذا االتفاقحقوقهما مبوجب 
 

 حقوق مقدم المادة وواجباته - 5المادة 
 

 :المعاهدةطبقا لألحكام التالية من  المواداملادة بنقل  مقدميتعّهد  
 

  يتاح احل ووووووووووووووول على املادة بسوووووووووووووورعة وبدون احلاجة إىل تتبع  ل جمموعة فردية على حدة، ومن دون مقابل، )أ(
 فر  رسوم، أن يتجاوز الرسم التكاليف الدنيا املتكبدة؛ أو ال ينب ي، عند

 
ة، الموارد الوراثييية النبيياتييية لألغييذييية والزراعييةتتوواح مع  )ح(   املقوودمووة مجيع البيووانووات التعريفيووة، طبقووار للقوانني املرعيووّ

 وأية معلومات وبفية أخرى متوافرة  ري سرية وذات ال لة؛
 

، مبا يف ذلك املواد اليت يقوم الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرالموارد مبضووع عملية احل ووول على  )ج(
 املزارعون بت ويرها، لتقدير القّيمني على ت ويرها خالل ف ة ت ويرها؛

 
اليت حتميها حقون امللكية الفكرية أو  ري ذلك  على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيكون احل ووووووول  )د(

 ون امللكية، متسقا مع االتفاقيات الدولية ذات ال لة، ومع القوانني الوطنية ذات ال لة؛ من حق
 

 مرة  ل سووووووونتني تقومييتني على األقّل، أو ضووووووومن ف ة زمنية ينب ي حتديدها، الجهاز الرئاسييييييي املادة مقدميُ لع  )هو(
 4مّت إبرامها؛، على اتفاقات نقل املواد اليت الجهاز الرئاسيمن وقت آلخر من ِقبل 

 
 إما عن طري :

 
 5اخليار ألف: إرسال نسخة من االتفان املوحد لنقل املواد الكامل

 
 أو

 
 اخليار باأ: يف حال عدم إرسال نسخة من االتفان املوحد لنقل املواد،

                                                      
 ينب ي 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: لك وينالربيد ا 
 EasySMTA :/https://mls.planttreaty.org/ittخالل موقع  أو من

معلومات عن )أ( تاريخ  المقّدم، يضيف عقد قبول بفض العبوةحال  انت النسخة املرسلة من االتفان املوحد لنقل املواد املنجز على شكل  يف  5
 من االتفان املوحد لنقل املواد. 10من املادة  2إرسال الشصنة و)ح( اسم الشخص الذ  أرسلت إليه الشصنة، وذلك طبقار للخيار 

mailto:ITPGRFA-Secretary@FAO.org
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ضوووووووووومان أن يكون االتفان املوحد لنقل املواد الكامل حتت ت ووووووووووّرف ال رف الثالث املسووووووووووتفيد  سووووووووووب  (1)
 االقتضاأ وعند االقتضاأ؛

 االتفان املوحد لنقل املواد ذ  ال لة و يفية احل ول عليه؛ا بالغ عن مكان االحتفاظ ب (2)

 توفري املعلومات التالية: (3)
 

 املادة؛ مقدمالرمز أو الرقم املمّيز الذ  أُنسب إىل االتفان املوحد لنقل املواد من جانب  )أ(

 املادة وعنوانه؛ مقدماسم  (ح)

أو قبوله باالتفان املوحد لنقل املواد، ويف حالة عقود القبول بفض العبوة،  املادة مقدمتاريخ موافقة  (ج)
 تاريخ إرسال الشصنة؛

، ويف حالة عقود القبول بفض العبوة، اسووووووووم الشووووووووخص الذ  أُرسوووووووولت إليه المتلقيسووووووووم وعنوان ا )د(
 الشصنة؛

 باالتفان املوحد لنقل املواد، وار ول الذ  تنتمي إليه. 1  امللصحتديد  ل عينة يف  )هو(
 

 .هذه املعلومات لل رف الثالث املستفيد الرئاسي الجهازويتيح 
 

 حقوق المتلقي وواجباته - 6المادة 
 
أو بووووهنا فقط أل را  البصوو وال بية والتدريب من أجل األ ذية والزراعة.  الموادباسوووتخدام  المتلقييتعّهد  6-1

وال تشوووووووووووووومول هوذه األ را  االسووووووووووووووتخوداموات الكيموائيوة وال وووووووووووووويودالنيوة ووأو  ريهوا من االسووووووووووووووتخوداموات ال وووووووووووووونواعية 
 ال ذائيةوالعلفية.   ري
 
، للموادأل  من االسووتخدامات ارظورة، ميكن ركمة ابتدائية يف بلد املنشووأ  المواد المتلقيإذا اسووتخدم  امكرر  6-1]

بدفع تعويضووووووووووووات بقيمة ت وووووووووووول إىل  المتلقي، أن حتكم على هذا االسووووووووووووتخدام  ري القانوين علىعند تقدمي أدلة ظاهرة 
على عدم الت ووووود   المتلقي، أيهما أعلى. ويواف  للمتلقيمليون دوالر أمريكي أو عشووووورة أضوووووعاف العائد السووووونو   25

 لدفع التعويض عن طري  حمكمة ذات بالحية يف الن ان القضائي الذ  ُسّجلت فيه هويته التجارية الرئيسية.[
 
بأية حقون للملكية الفكرية أو أية حقون أخرى قد حتّد من القدرة على احل وووووووول بسوووووووهولة  المتلقيال ي الب  6-2

، أو على أجزاأ أو مكونات وراثية منها، يف الشوووكل الذ  مت فيه احل وووول عليها اقهذا االتفاملتاحة مبوجب  الموادعلى 
 .النظام المتعدد األطرافمن 
 
 المواد على رامليسوووووووووووووو   احل ووووووووووووووول دتقيووّ  أخرى حقون أيووة أو الفكريووة للملكيووة حقون بووأ  المتلقيي ووالووب  ال 6-2]

 متعدد النظام من عليه احل وووووووووووول مت الذ  الشوووووووووووكل يف منها، وراثية مكونات أو أجزاأ أو ،االتفاقاليت ينص عليها هذا 
 الموادمن  ، أو تقّيد حقون املزارعني يف االحتفاظ بالبذور أو اسووووووووووووووتخدامها أو تبادهلا أو بيعها وتوزيع أ  مواداألطراف

 اليت مت احل ول عليها.[
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بأ  حقون للملكية الفكرية أو أ  حقون أخرى تنتهك هذا البند من االتفان، ميكن  المتلقيوإذا طالب  امكرر  6-2]
بوودفع  المتلقيامل ووالبووات، أن حتكم على  ههووذ علىعنوود تقوودمي أدلووة ظوواهرة ، للموادركمووة ابتوودائيووة يف البلوود املنشوووووووووووووووأ 

، أيهما أعلى، وإعالن أن للمتلقيلعائد السوونو  مليون دوالر أمريكي أو عشوورة أضووعاف ا 25تعويضووات بقيمة ت وول إىل 
 ح  امللكية أو أ  ح  آخر يعود لبلد املنشأ.[

 
 واملعلومات ذات ال وووووووولة املشووووووووار إليها الموادأن جيعل  للمتلقياملقدمة،  الموادب ووووووووون  المتلقييف حال قيام  6-3

 باستخدام االتفان املوحد لنقل املواد.  للنظام المتعدد األطراف)ح( متاحة 5يف املادة 
 
إىل شخص أو  يان آخر )يشار إليه يف ما يلي  هذا االتفاقاملقدمة مبوجب  الموادبنقل  المتلقييف حال قيام  6-4

 إىل:المتلقي "(، يعمد المتلقي التاليباسم "
 

لنقل  لنقل املواد، من خالل اتفان جديدالقيام بذلك مبوجب األحكام والشروط اليت نص عليها االتفان املوّحد  )أ(
 املواد؛

 )هو(.5بذلك عمالر باملادة  الجهاز الرئاسيوإبالغ  )ح(
 

 .المتلقي التاليأية واجبات أخرى تتعل  با جراأات اليت يتخذها  المتلقيومتاشيار مع ما تقّدم، ال ت ّتب على  
 
، إىل شووووخص أو  يان آخر، قيد التطوير تية لألغذية والزراعةالموارد الوراثية النبا بنقلالمتلقي يف حال قيام  6-5

 : [ سنوات منذ التوقيع على هذا االتفان[، أن يقوم مبا يليxبعد مرور ف ة ] ،] المتلقيعلى 
 

 إجنواز ذلوك وفقوا لشووووووووووووووروط وأحكوام االتفوان املوحود لنقول املواد من خالل اتفوان جوديود لنقول املواد، شووووووووووووووري وة )أ(
 )أ( من االتفان املوحد لنقل املواد سارية؛5أال تكون أحكام املادة 

، وا فووادة النظييام المتعييدد األطرافاملتلقوواة من  الموادبوواتفووان نقوول املواد اجلووديوود هووذا، تعريف  1امللص  يف  )ح(
 ؛المواد من اليت يتم نقلها مستمدةالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير حتديدار بأن 

 )هو(؛5، وفقا للمادة الجهاز الرئاسيتبليغ  )ج(
 .متلٍق تالٍ أال ت ّتب عليه أية واجبات أخرى يف ما يتعل  بأفعال أ   )د(
 اليت حتتو الموارد الوراثيييية النبييياتيييية لألغيييذيييية والزراعييية قييييد التطويرعلى  5-6]ال تن ب  التزامووووات املووووادة  )هو(

بسبب ت الب على مخسة أجيال  الموادعلى ح ة نظرية متدنية مبا فيه الكفاية من املادة الوراثية املوجودة يف  
 على األقل.[

 
بدون ا خالل    األطراف يف إرفان شروط إضافية تتعل  مبزيد  5-6يتّم إبرام اتفان لنقل املواد مبقتضى الفقرة  6-6

 املقتضى، دفع تعويض مايل.من ت وير املنتج، مبا يف لك، حسب 
 
  ،نظييام االريييييييييييترا على أن يكون ملزمووار بشووووووووووووووروط وأحكووام  ،هييذا االتفيياق، عنوود التوقيع على المتلقييواف   6-11]

 . وينب ي فهم أ  إشوووووووووارةهذا االتفاقال يتجزأ من  ، الذ  يشوووووووووكل جزأار هذا االتفاقمن  3امللص  على النصو املبني يف 
 [.3امللص   يسمح السيان ومع مراعاة مقتضى احلال، على أنه يشمل أيضار ، حيثما هذا االتفاقإىل 
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 أو
 
 ، على النصو املبنينظييام االريييييييييييترا  تووواريخ قبولوووه،يف أو  هييذا االتفيياقتوقيع  عنووود ،أن وتوووار للمتلقيجيوز  6-11]

الجهاز إىل  االتفاق هذاب 4امللص  الواردة يف  اسيييييييييييتمارة التسيييييييييييجيل، عن طري  إعادة هذا االتفاقمن  3امللص  يف 
[ EasySMTA]أو من خالل إبداأ القبول عرب موقع ، بعد ملئها بالكامل وتوقيعها، من خالل أمينها الرئاسييي للمعاهدة

[، EasySMTAعرب موقع ، ]أو ا بداأ عن القبول إىل األمني اسيييييييتمارة التسيييييييجيلإذا مل يتم إعادة ]و  .(االريييييييترا  )"
 نظام االرترا ، إال إذا  ان املتلقي قد اختار 8-6و 7-6املادتني الدفع ارددة يف  ةريقخالل هذه الف ة، ت ب  عندها ط

 يف وقت ساب .[
 
 3امللص  على النصو املبني يف  نظام االرترا شروط وأحكام ، تن ب  نظام االرترا  المتلقي إذا اختار امكرر  6-11]

ل هيذا االتفياقمن   وينب ي فهم ،هيذا االتفياقال يتجزأ من  جزأار  هيذا االتفياقمن  3امللص  . ويف هووذا احلووال، يشووووووووووووووكووّ
 [.3امللص  ، حيثما يسمح السيان ومع مراعاة مقتضى احلال، على أنه يشمل أيضار االتفاقهذا أ  إشارة إىل 

 
بالنسووووبة  اً مشيييترك بوبووووفه المتلقي ، ال يكون هناك أ  التزامات دفع علىاالريييترا عرب اختيار نظام  ثانيار  امكرر  6-11

 باسوووووتثناأ التزامات الدفع ،الموادالذ  حيتو  على  المنتجوإىل  االرييييترا اليت مت احل وووووول عليها خالل مّدة  الموادإىل 
 .نظام االرترا املن وص عليها يف 

 
 اً مواد يتضوووم ن المنتجو ان هذا  لألغذية والزراعة اً نباتي اً وراثي اً مورد يشوووّكل منتج المتلقي بتسييويقيف حال قام  6-7]

إجراأ أل را   من دون قيودلآلخرين  المنتج إتاحة عدم، ويف حال هذا االتفاقمن  3 ما هو مشووووووووووووووار إليه يف املادة 
 المنتج المسّوقبدفع نسبة مئوية حمددة من قيمة مبيعات  سنوات[[ x]لمدة] المتلقياملزيد من البصوو وال بية، يقوم 

 .هذا االتفاق[ من 1]اخليار  2للملص   هلذا ال ر  وفقار  الرئاسي الجهازىل اآللية اليت أنشأها إ جتاريار 
 
يتضووووووووم ن  المنتجو ان هذا  لألغذية والزراعة اً نباتي اً وراثي اً مورد يشووووووووّكل منتج المتلقي بتسيييييييويقيف حال قام  6-8

إجراأ أل را   قيودمن دون لآلخرين  المنتج إتاحة، ويف حال هذا االتفاقمن  3 ما هو مشووووووووووووووار إليه يف املادة   اً مواد
 المنتجمن قيمة مبيعات ]أدىن[ بدفع نسووووبة مئوية حمددة  سييينوات[[ x]لمدة] المتلقياملزيد من البصوو وال بية، يقوم 

 .[هذا االتفاق[ من 1]اخليار  2للملص   هلذا ال ر  وفقار  الجهاز الرئاسيىل اآللية اليت أنشأها إ جتاريار  المسّوق
 

 أو
 
يتضووووووووم ن  المنتجو ان هذا  لألغذية والزراعة اً نباتي اً وراثي اً مورد يشووووووووّكل المتلقي بتسيييييييويق منتجيف حال قام  6-7]

أل را   من دون قيودلآلخرين  المنتج إتاحة، ويف حال عدم هذا االتفاقمن  3 ما هو مشووووووووووووووار إليه يف املادة ًا مواد
 مبيعات المنتجبدفع نسوووووووووووووبة مئوية حمددة من قيمة سووووووووووووونة،[  20]، ملّدة  المتلقيإجراأ املزيد من البصوو وال بية، يقوم 

 [.هذا االتفاقمن  [2]اخليار  2للملص  هلذا ال ر  وفقا  الجهاز الرئاسياليت أنشأها  جتاريار إىل اآللية المسّوق
 
يتضووووووووم ن  المنتجو ان هذا  لألغذية والزراعة اً نباتي اً وراثي اً مورد يشووووووووّكل منتج المتلقي بتسيييييييويقيف حال قام  6-8]

إجراأ أل را   من دون قيودلآلخرين  المنتج إتاحة، ويف حال هذا االتفاقمن  3 ما هو مشووووووووووووووار إليه يف املادة   اً مواد
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هلذا ال ر   الجهاز الرئاسييييييعلى دفع مبالغ طوعية إىل اآللية اليت أنشووووووأها  المتلقياملزيد من البصوو وال بية، يشووووووّجع 
 . [[تفاقبهذا اال 2]اخليار  2للملص  وفقا 
 
، مجيع المعاهدةمن  17، عرب نظام املعلومات املن وووووص عليه يف املادة للنظام المتعدد األطراف المتلقييتيح  6-9]

، وُيشوووجع على تقاسوووم املنافع  ري النقدية املشوووار إليها المواداملعلومات  ري السووورية الناشوووئة عن البصوو والت وير بشوووأن 
النظام المتعدد الناشوووووووئة عن البصوو والت وير املت ووووووول باملواد، وذلك من خالل  المعاهدةمن  2-13يف املادة  بوووووووراحةر 
يشووجع  ،المواد هذه ما يتضوومن لمنتج. وبعد االنتهاأ أو التخلي عن ف ة محاية ح  من حقون امللكية الفكرية األطراف
أل را  البصوو م المتعييدد األطراف النظييااملوووذ ور يف جمموعوووة تكون جزأا من  المنتجعلى إيوووداع عّينوووة من  المتلقي
 [وال بية.

 
  أو مكونووواهتوووا، الموادجرى ت ويرهوووا من  منتجيياتالوووذ  حي وووووووووووووووول على حقون ملكيوووة فكريوووة أليوووة  المتلقي 6-10

، ويقوم بتخ ووووووووويص حقون امللكية الفكرية تلك إىل طرف ثالث، يقوم النظام المتعدد األطرافومت احل وووووووووول عليها من 
 إىل ال رف الثالث املعين. هذا االتفاقنافع بنقل واجبات تقاسم م

 
 القانون الساري – 7لمادة ا

 
يكون القانون السووووووووووووار  هو املبادا العامة للقانون ومبادا العقود التجارية الدولية ال ووووووووووووادرة عن املعهد الدويل  

 المعاهدةمع مراعاة األهداف واألحكام ذات ال ووووووووووولة الواردة يف ، ، و ما مت حتديثها الحقا2010لتوحيد القانون اخلاص 
 مىت دعت احلاجة إىل تفسري. الجهاز الرئاسيوقرارات 

 
 تسوية النزاعات - 8 المادة

 
الجهاز ، نيابة عن طرف ثالث مسوووووووتفيدأو  المتلقيأو  املادة مقدمجيوز يف تسووووووووية النزاعات بدؤها من جانب  8-1

 التابع هلا. والنظام المتعدد األطراف للمعاهدة الرئاسي
 
 الجهاز الرئاسييييييييييييعلى أّن منظمووة األ ووذيووة والزراعووة لألمم املتصوودة اليت متثوول  هذا االتفاقتواف  األطراف يف  8-2

، حي  هلا، باعتبارها طرفا ثالثا مسوووووووووووتفيدا، بدأ إجراأات تسووووووووووووية النزاعات يف ما يتعل   قون والنظام المتعدد األطراف
 .هذا االتفاقمبوجب  والمتلقياملادة  مقدم وواجبات

 
حيّ  لل رف الثالث املسووتفيد أن ي لب إتاحة املعلومات الالزمة، مبا يف ذلك العّينات حسووب املقتضووى، من قبل  8-3

 ماتأ  معلو  املوادومتلقي  املادة مقّدم. ويتيح هذا االتفاقبشووووووووووووووأن واجباهتم اليت ينّص عليها  املادةومتلقي  املادة مقّدم
 أو عّينات من هذا القبيل، حسب مقتضى احلال.

 
 حيّل على النصو التايل: هذا االتفاقإن أ  نزاع ينشأ عن  8-4
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 التسوية الودية للنزاع: حتاول األطراف عن حسن نّية حل أ  نزاع عن طري  التفاو . )أ(
لألطراف أن مبتار تسوووووية النزاع عن طري  الوسوووواطة: يف حال عدم التوبوووول إىل حّل للنزاع عن طري  التفاو ،  )ح(

 الوساطة باالستعانة ب رف ثالث وسيط حمايد، باالتفان املتبادل بني األطراف.
التصكيم: يف حال عدم التوبووووووول إىل حّل للنزاع عن طري  التفاو  أو الوسووووووواطة، جيوز أل  من ال رفني إحالة  )ج(

ة عن إحدى األجهزة الدولية بعد موافقة األطراف يف النزاع. النزاع إىل التصكيم مبوجب قوانني التصكيم ال وووووووادر 
أما يف حال عدم التوبوووووووول إىل اتفان هبذا الشووووووووأن، فتتم تسوووووووووية النزاع يف هناية امل اف مبوجب قوانني التصكيم 
ة ال ووووووووادرة عن  رفة التجارة الدولية من جانب حمّكم واحد أو أ ثر يعينون طبقار للقوانني املذ ورة. وتكون نتيج

هذا التصكيم ملزمة لل رفني. وجيوز أل  من ال رفني، إذا أراد ذلك، تعيني حمّكم من قائمة اخلرباأ اليت يضوووووووووعها 
اجلهاز الرئاسووووووووووووووي هلذا ال ر ؛ وجيوز أن يتف  ال رفان، أو اركمان اللذان عينا من قبلهما، على تعيني حمكم 

من القائمة املذ ورة للخرباأ. وتكون نتيجة  واحد، أو حمكم ي ّأس هيئة اركمني حسووووووووووووووب مقتضووووووووووووووى احلال،
 التصكيم ملزمة لل رفني.

 
 بنود إضافية - 9المادة 

 
 الضمانة

 
 أو ملكيتها، وال بشوووووووأن دقة الموادبشوووووووأن سوووووووالمة  بموجب هذا االتفاق املادة أية ضووووووومانات مقدمال يع ي  9-1

املقدمة المواد .  ما ال يقدم أية ضمانات بشأن نوعية الموادأو بصة أية بيانات تعريفية أو أية بيانات أخرى مرفقة مع 
 ري ما يرد يف شووووووهادة  للموادأو دميومتها أو نقاوهتا )الوراثية أو اآللية(. وليس هناك أ  ضوووووومانة للصالة ال ووووووصية النباتية 

نواع ، واألاحلجرب ّلقةاملتع قواعدالنظمة و األمسوووووووووووو وال بالكامل عن التقيد  ميع  المتلقيال ووووووووووووصة النباتية املرفقة. ويكون 
 أو ا فراج عنها. المواد الوراثيةوالسالمة البيولوجية اخلابة باسترياد  ، ريبةال ازية ال
 
 وإنهاؤه[ مدة االتفاق]
 
من خالل  الجهاز الرئاسيييبعد سووتة أشووهر من تقدمي إشووعار خ ي بذلك إىل  هذا االتفاق إهناأ للمتلقيجيوز  9-2]

  ، أ  التووواروني أبعووود،المتلقيأو  المقييدممن ِقبووول  هييذا االتفيياق[ سوووووووووووووونوات من تووواريخ توقيع XXأمينوووه، ليس قبووول ]
 .المتلقيمن ِقبل  هذا االتفاقأو من تاريخ قبول 

 
 مسوووووووووووووووووتووووصوووو  الووووووودفووووع مبوووووجوووووووب  بيييييياليييتسييييييييييييييوييييق ليييمييينيييتيييج، قووووبووووووول ا هنووووووواأ، اليييميييتيييليييقيييييف حوووووووال بووووووودأ  9-3]

 .[للمنتج التسويق، تستمر هذه املدفوعات طاملا جير  بهذا االتفاق 2وامللص   8-6و 7-6املادتني 
 
 موادأو نقلها. ويف حال ما زالت هناك  المواداسووووووتخدام  المتلقي، ال يعود بإمكان االتفاقيف حال إهناأ هذا  9-4]

أو نقلها.  دالمواأو أ  مقّدم معنّي آخر من النظام املتعدد األطراف  عادة  بالمقّدم المتلقي، يّت وووووووول المتلقييف حوزة 
ارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وواجباته يف ما وص  ل من املو المتلقيعلى حقون  االتفاقوال ي ثر إهناأ هذا 
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[ سووووارية املفعول لف ة 10-6و 9-6و 8-6و 7-6و 6-6و 5-6و 2-6و 1-6. وتبقى املواد ]والمنتجات قيد التطوير
 ، إال إذا نّ ت املادة ذاهتا على ان باقها لف ة زمنية حمددة.[االتفاقزمنية  ري حمددة، حىت بعد إهناأ 

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

 ]التعديالت على هذا االتفاق[
 
على  إال تعديل أحكام وشوووووووووووووروط االتفان املوّحد لنقل املواد، ال تن ب  هذه التعديالت الجهاز الرئاسيييييييييييإذا قرر  9-5]

على التعديالت  بوووووووووووووراحةر و تابةر  المتلقيعلى حاله، إال إذا واف   هذا االتفاقاالتفاقات املوحدة لنقل املواد التالية. ويبقى 
  [املق حة.

 
 نافذة.[ المعاهدةا طاملا ظلت نافذر  هذا االتفاقيظل  9-6]
 

 التوقيع/القبول - 10المادة 
 

 .هذا االتفاق اختيار طريقة القبول ما مل ي لب أ  من ال رفني التوقيع على والمتلقياملادة  لمقدم جيوز 
 

 *التوقيع-1الخيار 
 

 مقدمنيابة عن  هذا االتفاق (، أمثل وأضووومن أن لد  السووول ة لتنفيذاالسوووم الكامل للمسووو ول املرخص لهأنا، )
، حرفيا ومن حيث املبدأ، هبدف تعزيز هذا االتفاق املادة وأقر مبسوووو وليات م سووووسوووويت وواجباهتا بااللتزام بأحكام

 .واستخدامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةبون 
 

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

 
متلقي نيابة عن هذا االتفاق (، أمثل وأضوومن أن لد  السوول ة لتنفيذ االسووم الكامل للمسوو ول املرخص لهأنا، )

، حرفيا ومن حيث املبدأ، هبدف تعزيز هذا االتفاقاملادة وأقر مبسوووو وليات م سووووسوووويت وواجباهتا بااللتزام بأحكام 
 .واستخدامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بون

 
 التاريخ................................... .................................. التوقيع
 ......................... املادة متلقياسم 
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

املادة عقد القبول بفض  مقدميف االتفان املوحد لنقل املواد. و ذلك، إذا اختار  1التوقيع، تظهر فقط ال ووووووووووووووويا ة يف اخليار  املادة مقدمعندما وتار   *
حسوووووووووووووووبما يكون مالئما. وعندما يقع  3أو اخليار  2، تظهر يف االتفان املوحد لنقل املواد فقط ال ووووووووووووووويا ة يف اخليار ا ن نتالعبوة أو عقد القبول على 

 قل املواد.أيضا مع نسخة مكتوبة من االتفان املوحد لن المواداالختيار على "القبول بفض العبوة"، ينب ي أن ت اف  
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 *بفض العبوة بعقود القبول نقل الموادل االتفاقات الموّحدة – 2الخيار 
 

ل تقوودمي  .هيذا االتفيياقأحكووام  مرهونووار بقبول المواديكون تقوودمي   وقبوهلوواالمقييدم من جووانووب المواد ويشووووووووووووووكووّ
 .هذا االتفاقواستخدامها، قبوال بأحكام  المتلقيمن جانب 

 
 *نترنتبعقود القبول على اإل : اتفاق نقل المواد3الخيار 

 
 أواف  مبوجب هذا على الشروط املبّينة أعاله.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
املادة عقد القبول بفض  مقدميف االتفان املوحد لنقل املواد. و ذلك، إذا اختار  1التوقيع، تظهر فقط ال ووووووووووووووويا ة يف اخليار  املادة مقدمعندما وتار   *

يقع  حسوووووووووووووووبما يكون مالئما. وعندما 3أو اخليار  2، تظهر يف االتفان املوحد لنقل املواد فقط ال ووووووووووووووويا ة يف اخليار ا ن نتالعبوة أو عقد القبول على 
 أيضا مع نسخة مكتوبة من االتفان املوحد لنقل املواد. المواداالختيار على "القبول بفض العبوة"، ينب ي أن ت اف  
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 1الملحق 

 
 

 المواد المقدمةبقائمة 
 

 املقدمة مبوجب الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرووأو  الموادبقائمة  امللص  هذا يتضوووووّمن 
 )ح(.5فوي املادة  ، مبا يف ذلك املعلومات ذات ال لوة املشوار إليهاهذا االتفاق

 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية ووأو  المواد  منلكل   ، أو امل ودر الذ  قد حيتو  عليها،ترد املعلومات التالية 

 ،ارلي أو أ  قوووانون مرعي آخردرجوووة يف القوووائموووة: مجيع البيوووانوووات التعريفيوووة، وطبقوووار للقوووانون املووو والزراعيية قيييد التطوير
 أية معلومات وبفية  ري سريّة أخرى متاحة وذات ال لة. 

 
 الجدول ألف

 
 :المواد

 
 ار ول

رقم العّينووووة أو أ  عوووواموووول تعريف 
 آخر

 )الرابط( ميكن احل ول منه عليها املعلومات ذات ال لة، يف حال توافرها، أو امل در الذ 

  
  
  
  

 
 الجدول باء

 
 :قيد التطوير والزراعة نباتية لألغذيةالوراثية الموارد ال
 

 :ار ول

رقم العّينووووة أو أ  عوووواموووول تعريف 
 آخر

 )الرابط( املعلومات ذات ال لة، يف حال توافرها، أو امل در الذ  ميكن احل ول منه عليها
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)ح(، تُتاح هذه املعلومات يف ما وّص املواد اليت مت تلقيها مبوجب اتفان موّحد لنقل املواد أو اليت 5-6متاشوووووووووويار مع املادة 
الموارد الوراثية اليت تنبث  عنها المعاهدة من  15مبوجب اتفان يتماشوووووووى مع املادة النظام المتعدد األطراف دخلت يف 

 الواردة يف اجلدول باأ: التطويرالنباتية لألغذية والزراعة قيد 
 

 :ار ول

رقم العّينووووة أو أ  عوووواموووول تعريف 
 آخر

 )الرابط( املعلومات ذات ال لة، يف حال توافرها، أو امل در الذ  ميكن احل ول منه عليها
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 2الملحق 

 
 

 1الخيار 
 

 في 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 بتسيييييييييييويقوالتووابعون لووه واملتعوواقوودون معووه واملرخص هلم واملسووووووووووووووتووأجرون منووه  المتلقيإذا قووام  -1

يسوووووووووودد  ،هذا االتفاقمن  2متاشوووووووووويار مع املادة لآلخرين  جراأ املزيد من البصوو وال بية  دون قيود متاحة من ليسووووووووووت
 اليت تقل المنتجاتأو  المنتج مبيعاتقيمة  يف املائة( من 1.1نسووووووووووووووبة واحد وواحد من عشوووووووووووووورة يف املائة )]المتلقي 

 ؛[يف املائة( 30عن ثالثني يف املائة )
 
 متاحةاملتعاقدون معه واملرخص هلم واملسووووووووووووتأجرون منه بتسوووووووووووووي  منتج أو منتجات إذا قام املتلقي والتابعون له و  -2
  المتلقي، يسووووووووووووووودد هييذا االتفيياقمن  2لآلخرين  جراأ املزيوود من البصوو وال بيووة متوواشوووووووووووووويووار مع املووادة  دون قيود من

  اليت تقووول عن ثالثني يف املوووائوووة المنتجييياتأو  المنتج مبيعييياتمن قيموووة  [ يف املوووائوووة(xx[ يف املوووائوووة )]xx]نسووووووووووووووبوووة 
 .يف املائة( 30)
 
 :منتجاتأو  منتجعندما يكون تسديد أية مدفوعات  المتلّقيعلى ال يتوّجب  -3
 

مقابل  خبالف ذلك من شوووووووخص أو  يان آخر سوووووووب  أن دفع بالفعل مبل ار  اأو احل وووووووول عليه امت شوووووووراؤهقد  )أ(
 ؛المنتجاتأو  المنتج

  سلعة.  اأو االجتار هب امت بيعهقد  (ح)
ذات أو حتتو  على ةة  ةالمادلى األقل من يف املائة ع 25من ألف { تتمن أمريكا الشييييماليةمقدم اقتراح } (ج)]

 [ةالمادن عنشأت قيمة جتارية 

 
 النظام المتعدد األطرافمت احل ووووووول عليها من  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة مامنتج عندما يتضوووووومن  -4

 تنيمبقتضى الفقر  واحد فقطإىل االتفان املوحد لنقل املواد، ينب ي تسديد مبلغ  أو أ ثر لنقل املواد استنادار  نيمبوجب اتفاق
 أعاله. 2و 1

  



IT/OWG-EFMLS-8/18/ Report  21 

 سنويار ]مراجعار[  ل سنة، تقريرار إقفال احلسابات   ( بعد60خالل ستني يوما ) الجهاز الرئاسي إىل المتلقييقّدم  -5
 حيدد:

 
والتابعني له واملتعاقدين معه واملرخص هلم واملسووتأجرين  المتلقيمن جانب  المنتجاتأو  المنتج مبيعاتقيمة  )أ(

  تسب  ا قفال السنو  للصسابات؛( اليت 12منه، لف ة ا ثين عشر شهرا )
 مبلغ املدفوعات املستصقة؛  )ح(
 .معلومات تسمح بتصديد معدل أو معدالت الدفع املعمول هبا )ج(

 
  مل هذه املعلومات على أهنا سوووووووووووووريّة ]معلومات عن األعمال التجارية[ وتُتاح إىل ال رف الثالث املسوووووووووووووتفيد،تعا 

 .هذا االتفاقمن  8يف سيان تسوية النزاع،  ما تنص عليه املادة 
 
وتكون املدفوعات مستصقة وقابلة للتسديد فور تقدمي  ل تقرير من التقاريوووووووووووووووور السنوية. وتدفع مجيع املدفوعات  -6

 )و( 3-19طبقا للمادة  الجهاز الرئاسيييييللصسووووواح التايل الذ  أنشوووووأه  بالدوالر األمريكي للجهاز الرئاسييييياملسوووووتصقة 
 :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 
 

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

 
، يسووودد منتجاتأو  منتج بتسييويقوالتابعون له واملتعاقدون معه واملرخص هلم واملسوووتأجرون منه  المتلقيإذا قام  -1

عن  اليت تقل المنتجاتأو  المنتج مبيعاتيف املائة( من قيمة  1.1نسوووووووووووووبة واحد وواحد من عشووووووووووووورة يف املائة ) المتلقي
 منتجاتأو  منتجيف املائة(؛ باسووووووووووووووتثناأ احلاالت اليت ال يتوّجب فيها تسووووووووووووووديد أية مدفوعات أل   30ثالثني يف املائة )

  :كونت
 

 ؛هذا االتفاقمن  2ملزيد من البصوو وال بية، طبقا للمادة  من دون قيودلآلخرين  ةمتاح )أ(
  المنتجمقابل  خبالف ذلك من شووخص أو  يان آخر سووب  أن دفع بالفعل مبل ار  اأو احل ووول عليه امت شووراؤه ح()

 للفقرة الفرعية )أ( أعاله؛ أو أعفي من واجب دفعه طبقار  المنتجاتأو 
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 . سلعة  اأو االجتار هب امت بيعه ج()
[ xبسوووووبب ت وووووالب على ]حتتو  على ح وووووة نظرية متدنية مبا فيه الكفاية من املادة الوراثية املوجودة يف املواد،  ])د(

 أجيال على األقل.[
 
 النظام المتعدد األطرافمت احل ووووووول عليها من  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعةما  منتجعندما يتضوووووومن  -2

إىل االتفان املوحد لنقل املواد، ينب ي تسوووووووديد مبلغ ملرة واحدة مبقتضوووووووى  مبوجب اتفان واحد أو أ ثر لنقل املواد اسوووووووتنادار 
 .أعاله 1الفقرة 

 
 :حيدد سنويار  إقفال احلسابات  ل سنة، تقريرار  ( بعد60) خالل ستني يومار  الجهاز الرئاسيإىل  المتلقييقّدم  -3
 

املتعاقدين معه واملرخص هلم واملسووتأجرين والتابعني له و  المتلقيمن جانب  المنتجاتأو  المنتج مبيعاتقيمة  أ()
   ؛قبل ا قفال السنو  للصسابات (12) منه، لف ة ا ثين عشر شهرار 

  مبلغ املدفوعات املستصقة؛ ح()
  .معلومات تسمح بالتعّرف إىل أ  من القيود اليت أفضت إىل مدفوعات تقاسم املنافع )ج(

 
  مات عن األعمال التجارية[ وتُتاح إىل ال رف الثالث املسوووووووووووووتفيد،تعامل هذه املعلومات على أهنا سوووووووووووووريّة ]معلو  

 .هذا االتفاقمن  8يف سيان تسوية النزاع،  ما تنص عليه املادة 
 
وتكون املدفوعات مستصقة وقابلة للتسديد فور تقدمي  ل تقرير من التقاريوووووووووووووووور السنوية. وتدفع مجيع املدفوعات  -4

 )و( 3-19للمادة  طبقار الجهاز الرئاسييييي للصسووووواح التايل الذ  أنشوووووأه  بالدوالر األمريكيللجهاز الرئاسييييي املسوووووتصقة 
 :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  )ورروط نظام  أحكام
 

 االرترا  – 1لمادة ا
 
 (،بالمشتر )املشار إليه فيما يلي  11-6، وفقا للمادة / ]خيار[ االرترا  [نظام]الذ  وتار  المتلقييواف   1-1

 ."(االرترا  رروط)"ا ضافية الواردة يف ما يلي شروط والحكام األعلى أن يكون ملزمار ب
 

 ،4امللص  الواردة يف  املوقعوووة، السيييييييييييتمييارة التسيييييييييييجيييلعنووود اسووووووووووووووتالم األمني  نوووافوووذار  االريييييييييييترا ي ووووووووووووووبح  2-1
 المشيييييتر وقيامه بإبالغ  (EasySMTA) النظام امليسووووووور لالتفان املوحد لنقل املوادمن خالل  للمشيييييتر أو عند القبول 
[ النظام المتعدد األطرافاليت يشوووووملها  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمجيع ]وي  ي االشووووو اك طبقار لذلك، 

الح  تفان أ  اب 4 لص املعلى توقيع بال المشيييييتر وال يلزم ] املوّقع عليها[. اسيييييتمارة التسيييييجيليف  ]ار وووووووول املذ ور
 .[رترا االنقل املواد، خالل ف ة موحد ل

 
حسووب  املوقعة سييتمارة التسييجيلال معاهدةالجهاز الرئاسييي للأمني عند اسووتالم  االرييترا نفاذ يبدأ  البدي 1-2]

األمني ويقوم من خالل النظام امليسووووور لالتفان املوحد لنقل املواد.  المشييييتر ، أو عند قبول 4امللص  األبوووووول الواردة يف 
نقل املواد، خالل موحد لالح  تفان أ  اب 4امللص  على توقيع بال المشتر لزم ال يو بتاريخ االسوتالم.  المشتر إخ ار ب

 .[رترا االف ة 
 
مت التوقيع عليه يف الساب ، أ  اتفان موّحد لنقل املواد  تسديد مدفوعات مبوجبب التزاممن أ   المشتر يعفى  1-3

 (.ستشارةبشرط االذلك على متت املوافقة ) تن ب . رروط االرترا ووحدها التزامات الدفع املن وص عليها يف 
 
الشووووروط املعّدلة على املشوووو ك الذ  سوووور  . ولن تيف أ  وقت ريييروط االريييترا تعديل  للجهاز الرئاسييييجيوز  1-4]

الجهاز ، أو إىل حني قيام ارييتراكهمن  المشييتر اليت سووويسوووتمر نفاذها إىل حني انسوووصاح  رييروط االرييترا واف  على 
 أدناه. 4، متاشيار مع املادة ارتراكهبإهناأ  الرئاسي

 
أ  املعّدلة على  رروط االرترا سر  تال و يف أ  وقت.  رروط االرترا تعديل  للجهاز الرئاسيجيوز  البدي 1-4]

حال  ويفاملعدلة.[ ]شوو اك ضوووع لشووروط االاخلمبوافقته على  الجهاز الرئاسيييبإخ ار  المشييتر إال إذا قام قائم، اشوو اك 
 .[رترا االنفاذ فيه بدأ   ذت ثر على التاريخ ال وافقة الاملعدلة، فإن هذه امل رترا رروط االعلى  المشتر واف  
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 السجل – 2المادة 
 

"( السيييجل"يف سووووجل عام ) االريييترا بدأ نفاذ على إدراج اةه الكامل وتفابوووويل االت ووووال به وتاريخ  المشيييتر يواف  
على متت املوافقة ) .، من خالل أمينه، بأ  ت يريات يف هذه املعلوماتفورار  للمعاهدة الجهاز الرئاسييييييييييييويتعهد بإبالغ 

 (.ستشارةبشرط االذلك 
 

 تقاسم المنافع النقدية – 3المادة 
 
املن ووص عليها  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمن أجل تقاسوم املنافع النقدية الناشوئة عن اسوتخدام  1-3]

املش ك، ]الرسوم التكنولوجية[ ورسوم ال اخيص سنوية على أساس مبيعات  يسدد مبالغأن  المشتر ، على المعاهدةيف 
 ،باالريييييييترا تنتمي إىل ارابوووووووويل نفسووووووووها املشوووووووومولة  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعةاملت وووووووولة باملنتجات اليت هي 

ه واملتعاقدين معه واملرخص هلم واملسوووتأجرين منه من جانب التابعني ل المشيييتر وعلى أسووواس املدخول الذ  حي ووول عليه 
  .[يف السنة السابقة

 
د لنقووول املواد. موارَد وراثييية نبيياتييية لألغييذييية والزراعييةينقووول املشوووووووووووووو ك  امكرر  1-3]  قيووود الت وير مبوجوووب اتفوووان موحوووّ

 ولن يكون للمش ك أ  التزامات أخرى متعّلقة با جراأات اليت يتخذها أ  متل  الح . 
 

 يف املائة(: 30على الشكل التايل، ناق ار ثالثني يف املائة ) الدفع تكون معدالت 2-3
 

:  جراأ املزيد من البصوو وال بيةلآلخرين  متاحة من دون قيود)أ( بالنسووووووبة إىل ]املنتجات وأية منتجات أخرى[ ]
[xxيف املائة]]؛ 

 
 جراأ املزيد من البصوو لآلخرين  متوافرة من دون قيودغير وأية منتجات أخرى[  المنتجات)ح( بالنسبة إىل ]]

 ؛[[ يف املائةyy: ]وال بية
 

 .[المبيعاتسنوية استنادار إىل مدفوعات  المشتر د يسدّ  البدي 1-3]
 
 :المبيعاتالتالية على دفع معدالت ال ب  ت البدي 3-2]

[xx] دون قيود، وافرة من أو منتجات مت المنتجاتعندما تكون  يف املائة 
 دون قيود.[وافرة من أو منتجات  ري مت المنتجاتعندما تكون  يف املائة [yy]و
 

 [يف املائة.[zz] بالمبيعاتما يتعل   يفلدفع امل ب  معدل ايكون  بديال 3-2]
 
 دون متييز.[ المبيعاتالدفع األعلى على معدل  ب  ي، المشتر بناأر على طلب  امكرر  2-3]
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 امل وووووووووووووورّح هبوا[ مبيعاته]تعودى فيهوا ت بتسووووووووووووووديود مودفوعوات يف سوووووووووووووونوة ال المشيييييييييييتر موا تقوّدم، ال يُلزم ر م و  3-3]
 [ دوالر أمريكي.[xxx، مبلغ ]1-3ورسوم ال اخيص املشار إليها يف املادة  ه ا مجاليةمبيعات]
 
امل وووورّح هبا املشووووار إليها يف  المبيعات سووووتصقة علىاملدفوعات املتعدى فيها ت في سوووونة الفما تقّدم، ر م و  بديال 3-3]

 مبلغليبلغ  ا م ىت يتالية، حتتأجيل الدفع، يف السوووووووووونوات امل للمشييييييييتر دوالر أمريكي[، جيوز  000 1مبلغ ] 1-3املادة 
 واجب الدفع.ا و مستصقر دوالر أمريكي[،  000 1]
 
 

 لما و  عن السنة السابقة.]مالية[، ( يومار بعد إقفال حسابات  ل سنة 60يف  ضون ستني )عات و دفد املتسدّ  4-3
على متت املوافقة ) .اريييتراكهتناسووووب للسوووونة األوىل من مبلغ م بدفع المتلقييقون خالل السوووونة،  نافذا االريييترا أبووووبح 
 (.ستشارةبشرط االذلك 

 
 

 ( يومار بعد إقفال60يف  ضوووووووووون سوووووووووتني )، من خالل أمينه، عاهدةمالجهاز الرئاسيييييييي للإىل  المشيييييييتر يقدم  3-5
  :ما يليعلى وجه اخل وص ، مبا يشمل للصسابات[ مراجعرا]ا  شفر ]مالية[،   ل سنة  حسابات

 
 اليت مت الدفع عنها؛ املنتجات مبيعاتمعلومات عن  )أ(

 معلومات تسمح بتصديد معدل أو معدالت الدفع امل بقة. )ح(
 
يف سوووووووووويان تسوووووووووووية النزاع،  وتُتاح إىل ال رف الثالث املسووووووووووتفيد، سووووووووووريّةجتارية تعامل هذه املعلومات على أهنا معلومات و 

 .هذا االتفاقمن  8تنص عليه املادة   ما
 
للصسوووووووووووووواح التايل الذ  أنشووووووووووووووأه  بالدوالر األمريكي للجهاز الرئاسييييييييييييُتدفع مجيع املدفوعات املسووووووووووووووتصقة  3-6

 (.ستشارةبشرط االذلك على متت املوافقة ) :المعاهدة)و( من 3-19طبقار للمادة  الرئاسي الجهاز
 
 

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 

 
 أو قيووام اجلهوواز الرئوواسووووووووووووووي بووإهنووائووه  سوووووووووووووووب منووه المشيييييييييييتر  إىل حني انسووووووووووووووصوواحنووافووذا  االريييييييييييترا يكون  4-1

 (.ستشارةبشرط االذلك على متت املوافقة )أدناه.  5-4ما تنص عليه املادة 
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 الرئاسييييالجهاز بعد سووووتة أشووووهر من تقدمي إشووووعار خ ي بذلك إىل  اريييتراكهاالنسووووصاح من  للمشيييتر جيوز  4-2
 (.ستشارةبشرط االذلك على متت املوافقة ) .االرترا نفاذ  بدأ سنوات من تاريخ 10 من خالل أمينه، ليس قبل

 
[ من 5[و ]2] وYY]] ملدةهذه  االرييييييترا  رييييييروطمن  3وفقار للمادة النقدية تسوووووووتمر أحكام تقاسوووووووم املنافع  4-3]
 تقاسوووم املنافع النقدية، باسوووتثناأ التزامات هذا االتفاقالشوووروط األخرى من ل وُت ّب   ] .االريييترا بعد انتهاأ سووونوات ال
 هذامن  9-6و 3-6و 2-6و 1-6املواد وحدها و ] ال تن ب .[ اليت هذا االتفاقمن [ 8-6و 7-6]املادتني ناشووووووووووئة عن ال

 [.تظل سارية االتفاق
 
 بييالموارد الوراثييية النبيياتييية لألغييذييية والزراعيية، يف مووا يتعّل  هييذه ريييييييييييروط االريييييييييييترا من  3-4املووادة ر م و  4-4]

من انتهاأ  واتسوووووووووووووونمن ال[ ZZبعد ] تنيسوووووووووووووواريظالن ت هذا االتفاق[ من 2-6[ ]1-6، وحدمها املادتان ]قيد التطوير
 [.االرترا 

 
يسووووووووووتمر سووووووووووريان  ،2-4ة املادر م و ، رالتطويقيد بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ما يتعل   يف البدي 4-4]

 .[نظام االرترا تاريخ االنسصاح من السنوات من [ من 5 -2بعد ] هذا االتفاقمن  9-6و 3-6و 2-6و 1-6املواد 
 
[4-x  ال ي ثر على بووالحية االتفاقات املوحدة لنقل املواد اليت مت التوقيع عليها أو إهناأه  االرييترا إن االنسووصاح من

. وتبقى االتفاقات املوحدة لنقل املواد هذه سارية املفعول متامار متاشيار مع شروط االتفان املوّحد لنقل االرترا خالل مدة 
 (.[7-6املواد )باستثناأ املادة 

 
[4-x  حّيز  االريييترا االنسووووصاح مباشوووورة، ب ض النظر عن تاريخ دخول  للمشيييتر ، ميكن 2-4باسووووتثناأ املادة  امكرر

، أو تعلي  املدفوعات االريييترا التنفيذ، يف حال وقوع ظروف حمددة توقف عملياته بالنسووووبة إىل ار ووووول الذ  يرتبط به 
. وتُعترب االتفاقات املوحدة لنقل ملواد املوّقع 4-4و 3-4أو إعالن ا فالس. ويف هذه الظروف، ال تن ب  أحكام املادتني 

 3-9. ويف هووذه احلووالووة، تن ب  املووادة االريييييييييييترا يووة يف اليوم ذاتووه الووذ  ينتهي فيووه منته االريييييييييييترا عليهووا خالل ف ة 
 من االتفان املوّحد لنقل املواد.[ 7-6من االتفاقات املوّحدة لنقل املواد، باستثناأ املادة 

 
نظام يف حال االنتهاك املاد  ألحكام وشووووووووووووووروط  االريييييييييييترا ، يف أ  وقت، إهناأ للجهاز الرئاسييييييييييييوميكن  4-5]

 عرب إشووووووووووعار خ ي باالنتهاك املنسوووووووووووح إليه، ويف حال عدم معاجلة هذا االنتهاك المشييييييييتر . ويُبّلغ األمني االرييييييييترا 
.[ للجهاز الرئاسييييييييييي( يومار من تاريخ ا شوووووووووووووعار، يقوم بإحالة املوضووووووووووووووع إىل االجتماع القادم 30يف خضوووووووووووووون ثالثني )

 اأ االش اك.[يتعنّي حتديد التداعيات امل تبة عن إهن ]مالحظة:
 

  



IT/OWG-EFMLS-8/18/ Report  27 

 
 4الملحق 
 

 
 استمارة التسجيل

 
 .هذا االتفاقمن  11-6، متاشيار مع املادة لنظام االرترا مبوجب هذه االستمارة اختياره  لمتلقيا يعلن 

 
وارابيل اليت ين ب  عليها  ]، الكامل وتفابيل االت ال به المتلقي اسممن املفهوم واملتف  عليه براحة أنه سيتم إدراج 

أو املسوووو ول املخّول عنه سوووويبّلغ  المتلقي، وأن "(السيييجل"يف سووووجل عام ) االريييترا وتاريخ سووووريان مفعول  ،[االريييترا 
 من خالل أمينه.  يف هذه املعلوماتبأية ت يريات  فورار  الجهاز الرئاسي للمعاهدة

 
 ...................................: خالتاري .................................. التوقيع

 
 ............................ :للمتلقياالسم الكامل 

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

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

 .......................عنوان الربيد ا لك وين:  ............................ رقم اهلاتف:
 

 ............................ املتلقي: عناملس ول املخوّل 
 ............................ 

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

  .....................................عنوان الربيد ا لك وين: ...........................رقم اهلاتف: 
 

 التسجيل، وإال لن يكون 10أو القبول به،  ما ورد ذ ره يف املادة  هذا االتفانمالحظة: يتعنّي على املش ك التوقيع على 
 باحلار.

 
القبول من خالل إما ارسوووووال اسوووووتمارة تسوووووجيل موقّعة إىل اجلهاز الرئاسوووووي من خالل أمينه على العنوان  للمشييييتر ميكن 

. وجيب أن ترف  اسووووووووووتمارة EasySMTAيف نظام  االتفان هذايف حال مت إعداد  EasySMTAالتايل أو من خالل نظام 
 .هذا االتفانالتسجيل 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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 2المرفق ب 1الملحق 
 

 لم تناقشها قائمة بالمقترحات التي قّدمها أعضاء مجموعة العمل لتنقيح االتفاق الموّحد لنقل المواد والتي
 مجموعة العمل في اجتماعها السادس ولم تتخذ قراراً بشأنها.

 
 

: تتضوومن هذه القائمة املق حات الن ووية املتبقية لتنقيح االتفان املوحّد لنقل عداد الرئيسووني املشووار نيإ مذّ رة من 
 شووووووووأهنا بسووووووووبب تقدميهاجملموعة العمل، يف اجتماعها السووووووووادس، مناقشووووووووتها بالكامل وال امباذ قرار ب املواد اليت مل يتسوووووووونّ 

يف وقت متأخر إىل جمموعة العمل. وترد املق حات بالل ة اليت وردت فيها و سووووب تسوووولسوووول أحكام االتفان 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.] 
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 3 المرفق
 

بتعزيز عمل  ةالعمل المعنيمجموعة االجتماع الثامن لأمام الكاريبي البحر بيانات مجموعة بلدان أمريكا الالتينية و 
 ع متعدد األطراف بشأن الموارد وتقاسم المنافالالنظام 

يف تقرير  نيالتاليني الكارييب إدراج البيانالبصر ت لب جمموعة بلدان أمريكا الالتينية و  :لرئيسووووووووووووووني املشووووووووووووووار نيلالحظة م
 .االجتماع هذا
 
صيييييييييول حالتم التي ي لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةفي ما يتعلق بانظام المدفوعات لاالسيييييييييتثناءات  -1
 .ليها من النظام المتعدد األطراف بموجب المعاهدةع
 

دفوعات سووووووتثناأات لنظام املاالد ( حيدّ بياناق اح )وضووووووع على حاليرا الكارييب البصر جمموعة بلدان أمريكا الالتينية و  تعمل
تشووووووووومل هذه االسوووووووووتثناأات سوووووووووليها من النظام املتعدد األطراف. و ع وووووووووول احلتم النباتية اليت يالوارثية ملوارد با يف ما يتعل 

أن نكون قادرين على يف مل حيدونا األ. و العامة والشووووعوح األبوووولية والزراعة األسووووريةامل سووووسووووات التعليمية وو أو البصثية 
 لنظر فيه يف االجتماع القادم جملموعة العمل.سىن اكي يتلوقت أقرح تقدمي االق اح يف 

 
-------------------------------------------------------- 

 

 لمعاهدةبااألول لحق تعديل للم -2
 
 :إىل انظرر 

  ت  ية املتعلقة بتفسوووووووووريات بشوووووووووأن ال( 2018و10و11يوم أمس )ن و املراقبجمموعة العمل و  اجرهتأاملناقشوووووووووات اليت
 ؛ةمن املعاهدة الدولي 2-11ة تعدد األطراف املن وص عليها يف املاداملالنظام 

 نا تأبل  انذلاملتعدد األطراف ال املعنية باالتفان املوحد لنقل املواد والنظامفنية رأ  ومشووووورة اللجنة االسووووتشووووارية ال
األطراف تصكم فيهووا "املوارد الوراثيووة النبوواتيووة لأل ووذيووة والزراعووة اليت تووديرهووا وتتشووووووووووووووري إىل أن  يتال انووةاألموو موواهب

لك إضافة إىل تاملواد اليت توجد يف ظروف املواقع ال بيعية ت  ي املوارد الوراثية النباتية لأل ذية والزراعة  "املتعاقدة
 ،إىل ذلك   اونظرر  ،ةال بيعيقع افوظة خارج املو ار

 يف اليت توجد املواد  بشوووووأنعاهدة املمن  (ح) 3-12املادة ص ما و رأ  ومشوووووورة اللجنة الفنية املذ ورة أعاله يف
 :أن نالحظ  ول على املوارد،: املعايري اليت حتكم احلتعدد األطرافاملالنظام املواقع ال بيعية و ظروف 

  يف املناط  يف العديد من احلاالت،  توجد، طرافتعدد األاملاليت ي  يها النظام  ال بيعية قعااملوجودة يف املو املواد
 فالة جيب على األطراف املتعاقدةو ارمية )مثل املتنزهات الوطنية( اليت تديرها السل ات خارج الق اع الزراعي. 

جتاوز أن يهدف إىل هلذا التنسوووووي  ت وووووة األخرى. وينب ي التنسوووووي  املناسوووووب بني وزارات الزراعة والسووووول ات املخ
 مبوجب شروط النظام املتعدد األطراف.على املوارد  ول احلاليت تع   سبيل تيسري العقبات 
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األول، لص  على تعديل املاجلهاز الرئاسووووووووووووي واف  يف حال أنه إىل الكارييب البصر جمموعة بلدان أمريكا الالتينية و شووووووووووووري تو 
اليت املوارد الوراثية النباتية لأل ذية والزراعة أن يشوووووووووووري إىل ، ا  ان الشوووووووووووكل الذ  يتخذهأير ، التعديل املتف  عليهعلى جيب 

 .ةال بيعيواقع خارج امليف ظروف توجد يف اجملال العام و توجد اليت و ، ومراقبتهادارة األطراف املتعاقدة مبضع  
 
 

.  شكرا جزيالر
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