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 2/2017القرار 

 التدابير الرامية إلى تعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها
 
 

 إّن الجهاز الرئاسي،
 

 الذي اعتمد مبوجبه االتفاق املوحد لنقل املواد؛ 2/2006إىل القرار  إذ يشير
 

العمل املفتوحة العض     وخة املامل     مل     ة املعنلة  تع خ          عمل  مبوجبه جمموعة أ  نش     ، الذي أ  2/2013إىل القرار  وإذ يشييييير
 النظام املتعدد األطراف للحملول على املوارد وتقا م منافعها )"جمموعة العمل"(، لتضع تدا   ترمي إىل: 

 
 التنبؤاملدفوعات القائمة على املس  تادمو واملس  ايفات ا حس  ام تقا   م املنافع  مل  ورة مس  تدامة و     ةزخاد )أ(

 ا األجل الطوخل؛ هبا
 وتع خ     عمل النظام املتعدد األطراف  اتباع تدا   إضافلة؛ )م(

 
  .2017-2016والخة جمموعة العمل لفرتة السنتو  د مبوجبهمد  الذي  1/2015إىل القرار  وإذ يشير

 
لة لتع خ  النظام املتعدد األطراف، قرتح عمللذي خا تقرخر جمموعة العمل  ش        أج النتائة املنبمقة ع  عمله، ا وبعد أن نظر

 املقرتح م  قبل جمموعة العمل؛ املنقح و نتائة االجتماع السادس اليت تضمنت مشروع االتفاق املوحد لنقل املواد وخاصة 
 

إىل جمموعة العمل على عملها املممر وعلى إتاحتها نتائة مناقش     الا قبل انعقاد لذو الدورة الس     ا عة  بالشيييي ر وإذ يتوجه
 لجهاز الرئا ي  أكمر م   تة أشهر؛ل
 

 ش          اركو على قلادلما والت امهما املتواص          لو، س ا خس          ر التقدم امللموستالرئلس          و املإىل  كذلكبالشيييييييي ر   توجهوإذ ي
 الذي أحرزته جمموعة العمل، وعلى التقرخر الذي رفعاو إىل اجلهاز الرئا ي والذي تضم  عددا م  التوصلات؛

 
ش      اركو تات املهمة الواردة م  جمموعة متنوعة م  اخلرباء م  خالل جمموعات أص      دقاء الرئلس      و امل املس      ايف وإذ يرحب

 على وج  ه اخلمل              و  املش              رفو على ل  ذو اجملموع  ات إذ يشييييييييييي راألر ع واجملموع  ة ال  دائم  ة م  اخلرباء الق  انونلو، و
 على الت امهم وتوجلههم املقتدر؛

 
 ؛وعة العمل خالل فرتة السنتوجممجن ته الذي أ عمل  الأخذ علما ي -1

 ، 2/2013وض              ع جمموع   ة الت   دا   املتف  علله   ا ا القرار م  أج   ل العم   ل ح   اج   ة إىل امل خ   د م  مث   ة أج      يقرّ  -2
 ؛كل شيءاالتفاق على  إىل حو  شيء متف  عللهلناك لس ل أنه و 
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األول م  املعالدة على امللح   إجراء تعدخلالقاض      ي  ح ومة        وخس      را الذي تقد مت  ه قرتاح اال  حيط علماي -3
 الدوللة؛

م  جمموعة العمل أج تقوم،  دعم م  األمو،  ويطلب، 2019-2018والخة جمموعة العمل لفرتة الس            نتو  ديمدّ  -4
 مبا خلي:

 ، مع األخ  ذ  عو االعتب  ار خط  ة  و م  أج  ل تع خ  النظ  ام املتع  دد األطرافاقرتاح    النس              ب  ة إىل وض              ع  )أ(
 ا القرار، حسب االقتضاء؛هبذ 1امللح  

تقرخر جمموعة العمل املفتوحة العض      وخة املامل      مل      ة املعنلة   اال       تناد إىل التفاق املوحد لنقل املواد،تنقلح ا )م(
    ت  ع   خ                      ع  م       ل ال  ن  ظ       ام امل  ت  ع       دد األط  راف ل  ل  حمل               ول ع  ل  ى امل  وارد وت  ق       ا                م م  ن       اف  ع  ه       ا 

(IT/GB-7/17/7) ، منهامجلة أمورمع مراعاة ،: 
االتفاق املوحد لنقل  شأج املوحد املقرتح  همانملو ع  لذو الدورة  املنبم املتشاركو لسو ملاص الرئ -1

 ذا القرار؛هب 2لح  ا املعلى حنو ما خرد ، املنقحاملواد 
  األطراف املتعاقدة وجمموعات أص           حام اململ           لحةمتها اليت قد  أو االقرتاحات  خد م  املعلومات وامل -2

 ؛أو قد تقد مها
 

ف تغطلة النظام املتعدد األطراف، مع األخذ ا االعتبار، لت ل النس      بة إىل إم انلة معاخ  وخلارات وض      ع  )ج(
 ؛للجهاز الرئا يالدورة السا عة خالل مت د  حات اليت ق  اقرت ضم  مجلة أمور، اال

املتعدد  تع خ  النظاماخلاص       ة  رفع توص       لات إىل اجلهاز الرئا        ي  ش       أج أخة قض       اخا أخر  تتعل   العمللة  )د(
 ؛األطراف

 مل                 ة املعنل   ة     ا               رتاتلجل   ة التموخ   ل ا التنس              ل   ش                  ل و ل  مع اللجن   ة املامل                 ار               تمر اال (ه)
تعبئة املوارد املاللة  شأج ما تقوم  ه م  عمل  اا ا تعراضها ا رتاتلجلة التموخل، مبا ا ذلك وتعبئة املوارد 

 .ملندوق تقا م املنافعم  املوارد ل وغ لا
 ا غض              وج وأج ت    أخ    ذ   م    ام أخ    ة مب    ادرات أخر  الزم    ة  وعلى أج تعق    د جمموع    ة العم    ل اجتم    اع يوافق -5

  ؛أعالو 4إلجناز العمل املشار إلله ا الفقرة  فرتة ما  و الدورات
على عمل واألطراف املتعاقدة إىل األمو أج خطلع  ش           ل منتظم م تب الدورة المامنة للجهاز الرئا           ي  يطلب -6

 عمل؛جمموعة ال
أصحام  يناشدإىل الت ام م  جانب مجلع األطراف املتعاقدة  النهوض  الوالخة املسندة إىل جمموعة العمل، و يدعو -7

 تقدمي خد العوج الدوللة اململ              لحة الذخ  خس              تادموج املوارد الورا لة النباتلة ل غذخة وال راعة مبوجب املعالدة 
 للعمللة اخلاص              ة  تع خ  النظام املتعدد األطراف، مبا ا ذلك إىل جمموعة العمل ا وض              ع المل              لغة النهائلة 

التفاق املوحد لنقل املواد املنقح، وض  ع المل  لغة النهائلة لم  خالل مواص  لة وض  ع اقرتاحات ملمو   ة ا ما ختعل   
  ، والس        بل ال فللة  اجتذام يوخل طوعي إض        ااالدوللةاملعالدة   األول وعمللة مواص        لة تو         لع نطاق امللح 

 إىل حسام تقا م املنافع  ش ل مستدام، ل ي تنظر فلها جمموعة العمل؛
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جمموعة م  أعض   اء  تعقلبات منتظمةقدمي تو  جمموعة العملخربة ا ما خل م م   مجلع األقاللم ض   ماج توافر يناشييد -8
 ؛املنحدرة م  أقاللمهاإىل األطراف املتعاقدة األخر  العمل 

 توف  الدعم واملوارد املاللة، حس              ب االقتض              اء، جملموعة العمل ل ي ت وج قادرة  األطراف املتعاقدة على يحث -9
 على أداء مهامها ا الوقت احملدد.
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 2/2017 بالقرار 1الملحق 
 1خطة النمو
 

 
  ت منح. و الشرتاكلنظام  ك االشرتااخلار ، ختلح جدخد ومنقح اتفاق موح د لنقل املواداجلهاز الرئا ي على واف  ل  -1

واحدة  عد تارخخ حيد دو اجلهاز   االشرتاك ا نظام االشرتاك فرتة  نةة املهتم ةاملستادماجلهات الشركات وغ لا م  
جلدخد واملنق ح لنقل املواد الذي إج االتفاق املوح د او  لالنض   مام إىل نظام االش   رتاك. االرئا    ي لنعالج ع  ا    تعدادل

ا تنض   م  إىل نظام االش   رتاك املوارد قد خمل   بح     ارخاة  مل   ورة تلقائلة، حامل ختض   م  نظام االش   رتاك كلللة للحمل   ول على
 مبلعات  ذور احملاص             لل  م تقرخبا  [ا املائة 30نس             بة مبلغا متفقا علله م  املال خعادل ]الش             ركات اليت يمل 

ختوج ب على م تب  قدو (.لاألو ح  على المل  علد العاملي الواردة ا النظام املتعدد األطراف )ترد قائمة  ش  أ ا ا املل
ب  االتفاق املوح د لنقل املواد و عدلا،     لنطو العتبة.  لوغ لذعند  دعم م  األمانة، سار    ة الرص   د  ،اجلهاز الرئا    ي

 .م املتعدد األطرافاجلدخد واملنق ح على مجلع املستادمو الذخ  خسعوج إىل احلملول على املواد ا النظا
 
د لنقل املواد اجلدخد وافله عتمد وا الوقت الذي خ -2 ملنق ح، خنبغي له أج خت اذ قراراة اجلهاز الرئا               ي االتفاق املوح 

األول امللح  م  ش          أج و . مبا ا ذلك قائمة جدخدة م  احملاص          لل ،ملعالدة ا األول ش          أج عمللة تعدخل امللح  
ضم وأج خ( 2هاز الرئا ي، )ل إىل اجلفوض  لطة تو لع نطاق النظام املتعدد األطراف ا املستقبأج خ (1املعد ل )
 جموعة أوىل م  احملاصلل احملددة.مبقائمة 

 
اجلهاز  قرار عد ش   رتاك، إىل نظام اال ا لالنض   ماما    تعدادل  ع  خر األة املس   تادماجلهات لش   ركات و اإعالج وإج  -3

 ألطراف املتعاقدة الد   ل  المقةم  ش              أنه أج خ، لنقل املواد منقحالرئا               ي القاض              ي  اعتماد نظام جدخد و 
وأم ا قرار اجلهاز  ملنافع.اتقا     م  ىل ص    ندوقإا  اخة املطاف و      تعود س    تادماملا أج إخرادات أكمر قائمة على 

ألطراف انل ة شأج تملو المقة  احملشرتكو املخول د لد  م  شأنه أج ف األولالرئا ي  اعتماد عمللة لتعدخل امللح  
 تغطلة النظام املتعدد األطراف.الواضحة زخادة  املتعاقدة

 
، للتوص    ل إىل عدد العلى      بلل اململتعدخل لوخنبغي وض    ع حد  زمت،      ت      نوات  عد اعتماد اجلهاز الرئا     ي  -4

 23، وفقةا للمادتو تعدد األطرافمبا خو  ع نطاق النظام املنفاذ اململادقات الضرورخة لدخول تعدخل املعالدة حل   ال
 الس              ماحجيب إنه فالفرتة، غض              وج تلك ا  احملددةاململ              ادقات عتبة وا حال عدم  لوغ . م  املعالدة 24و

املواد وا       تادامها مبوجب قي  تلتفاق املوح د اجلدخد واملنقح لنقل املواد، االللمس      تادمو الذخ  اش      رتكوا مبوجب 
والعودة  أو  حب اشرتاكهمقت، الو ذلك  ا شار إللهااملو  األولامللح  ا الواردة احملاصلل  النسبة إىل اشرتاكهم 
ح لنقل املواد، واللتو تنمل   اج م  االتفاق املوح د اجلدخد واملنق 8-6و 7-6املواد مبوجب املادتو مل   ول على إىل احل
 املواد  ملورة عرضلة.ملول على على احل

 

                                                      
 اقرتاح الرئلسو املتشاركو املنبم "عنونة ، املIT/GB-7/17/31الو لقة ، ولو ج ء م  موعة العمل جملوشاركت املوالرئلسم  قبل لقد أعد لذا النص   1

 ."األطراف ع  نتائة اجتماعات جمموعة العمل املفتوحة العضوخة املاململة املعنلة  تع خ     عمل النظام املتعدد
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قا ل للتنبؤ ملوارد ماللة كب ة دف  الت تقدمي دللل على الا املس   تقبل األطراف  املتعددو     تبو تو    لع نطاق النظام  -5
وخاص   ة  و    ل وج م  اجملدي  النس   بة إىل املس   تادمو، .ا ص   ندوق تقا    م املنافع التا ع للنظام املتعدد األطراف

 وقد ت وج اعتبارات  .إىل اجلهاز الرئا ي  شأج احملاصلل اليت خنبغي إضافتها ا املستقبلقدمي تعقلبات املشرتكو، ت
 .ا املستقبلع لتو عمللة  ةالقرارات اليت ختاذلا اجلهاز الرئا ي  شأج أخ النسبة إىل لامة أخضاة أو معاخ  أخر  

 
أخر  ، ا حو ل  حتتاج أي أح ام األولامللح  إىل األح ام اجلدخدة مجلع ت ض             اف م  املس             تحس               أج و  -6

 وقد طلب  م  املعالدة. 24و 23دتاج املعالدة إىل تنقلح، و               لتبع التعدخل اإلجراءات اليت تنص  عللها املا ا
 التعلل  على اجلدو  القانونلة هلذا النهة.  اجملموعة الدائمة م  اخلرباء القانونلو  م  

 
 النظام املتعدد الواقع ا  محبمواد موجودة إدراج معلومات واض           حة و د  ة  ش           أج             ت وج لناك حاجة إىل و  -7

املوقع م  خالل نش              ر قوائم مواد متاحة ا النظام املتعدد األطراف ، ممالة م  خالل واحلمل              ول عللها األطراف
 . للحمل              ول على علناتعلى طلبات  مقدمي املواردالش              ب ي للمعالدة؛ وم  خالل الرد اإلجيا  م  جانب 

درجت كملة معلنة م  املوارد الورا لة النباتلة اإلض   افلة ل غذخة وال راعة قد أ  لناك  أج ت وج  خنبغي    نوات،  6و عد 
 .األطراف املتعاقدة  ملورة فعالةتلحها ا النظام املتعدد األطراف، وأج ت

 
بلغ معو  م  األموال ا الس              نوات الس              ت القادمة أج تش                إىل رغبتها ا توف  م طراف املتعاقدة ل وخنبغي -8

 .و/أو صندوق األغراض املتف  عللها كمسايفات طوعلة ا صندوق تقا م املنافع
 
لجهاز ا حو خنبغي لا كل دورة،  إىل اجلهاز الرئا               يمرحلي ع  تنفلذ خطة النمو  رتقرخل مانة رفع بغي خنو  -9

 ا تعراض خلطة النمو  عد مرور  ت  نوات على اعتمادلا.إجراء الرئا ي 
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 2/2017 بالقرار 2الملحق 
ما في ذلك النص الموحد الدورة السابعة للجهاز الرئاسي، بالرئيسين المتشاركين المنبثق عن ملخص 

 المنقح بشأن االتفاق الموحد لنقل المواد الرئيسين المتشاركين المقترح من
 

 
 مقدمة

 
على إحراز اجلهاز الرئا     ي اتمل    ال ملس    اعدة جمموعة  ،الس    ا عةته دور ا  ،جلهاز الرئا     ي للمعالدة الدوللةاأنش    أ  -1

 وش       اركت املوالرئلس        رئا        ة  اجتماعاتاالتمل       ال أر ع  جمموعة تتقدم ا تع خ  النظام املتعدد األطراف. وعقد
العمل املفتوحة العض     وخة املامل     مل     ة املعنلة  تع خ          عمل النظام املتعدد األطراف. وطلبت اجملموعات موعة جمل

 شاركو.تاالتملال ا ملاص الرئلسو املجمموعة املناقشات اليت جرت ا إ راز شاركو تالرئلسو املم  اإلقللملة 
 
 املناقش         ات يحورت إحراز تقدم،           علا إىل . و املنقح   املناقش         ات على االتفاق املوحد لنقل املوادلركوانمل         ب ت -2

اجملموعات على اليت تتطلب امل خد م  العمل. وكانت لذو قض              اخا مخس جمموعات حتتوي على عدد م  الحول 
 :النحو اآليت

 
 لة ل غذخة وال راعة م  النظام املتعدد األطراف؛لى املوارد الورا لة النباتعملول حلاآللات  -أ
 االنسحام واإل اء؛و  -م
 نظام االشرتاك؛ضم  على وجه اخلملو   ،صلاغة تقا م املنافعو  -ج
 نفاذ؛اإل ووجوم -د
 املوحد لنقل املواد.فاق ما ختعل   االت معلومات التسلسل الرقمي او  -ه

 
ج االرئلس   خقرتحه  الذيم النص املوحد االتمل   ال، وخقد  جمموعة  هاقش   تاليت نالقض   اخا الرئلس   لة الاص لذا املتناول وخ -3

االتمل          ال جمموعة لذا النص املقرتح مع ش          اطر  تمت. و املنقح التفاق املوحد لنقل املواد النس          بة إىل اج اش          اركتامل
س نة  االتجم رازإ   األقاللم  شأج كلفلة اإل هامات ماملناقشات ا املستقبل ومجع لس  كمملدر للمعلومات لت

 .املنقح التفاق املوحد لنقل املوادا  خا ا نص ملموس  حل و وفهم مشرتك أو ل
 
املنقح االتمل   ال العمللة اليت وض   عت للوص   ول إىل مش   روع االتفاق املوحد لنقل املواد جمموعة  عض أعض   اء ناول وت -4

 ختعل  مبس  تو  تقا   م املنافع والش  فافلة الالزمةما  ا متوقعالقل  ؤدي إىل حتم  ش  أ ا أج توتس  اءل عما إذا كاج 
ا تعراض أعم للجهود إجراء أج إىل أخضا  األعضاء أشارتبادل املوارد الورا لة النباتلة ل غذخة وال راعة. و   النسبة إىل

 ما  و الدورات. فرتةامل خد م  عمل خعود  الفائدة على شأنه أج املبذولة حىت اآلج م  
 
 التفاق املوحد لنقل املواد ش   أج اش   اركو توعات اإلقللملة هبذو املبادرة إلعداد نص موحد للرئلس   و املبت اجملمورح   -5

مفاوض           ات على أ            اس لذا االقرتاح ا لذا االجتماع. بدء مس           تعدة ل ذاتها الوقت مل ت   ، ول نها املنقح
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 حول مل خد م  املناقش            ات اجراء إم  أجل ممل            درا مفلدا للمعلومات تلح إىل أج لذا النص املوحد خ توأش            ار 
 الوارد  ،مش              روع االتفاق املوحد لنقل املواد املنق ح: اقرتاح جمموعة العملخظل . و املنقح االتفاق املوحد لنقل املواد

جمموعة العمل املفتوحة العض        وخة املامل        مل        ة املعنلة  تع خ             عمل النظام املتعدد األطراف  تقرخر  2ا املرف  
 ح.فاق املوحد لنقل املواد املنقاأل اس إلجراء امل خد م  املفاوضات  شأج مشروع االت، (IT/GB-7/17/7الو لقة )

 
 لى الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام المتعدد األطرافعصول حلاآليات  -لفأ
 
 :مبا خليم  أجل القلام صل إىل فهم مشرتك ، أنه مت التو اليت جرت ا تنادا إىل املناقشات، شاركاجترأ  الرئلساج امل -6
 

 حملول واحدة(.امل دوج )نظام اشرتاك + آللة حملول آللة فعالة ومتوازنة للا تحداث  -أ
 .فقوة اإلل امل اتعو دفاملوارد الورا لة النباتلة ل غذخة وال راعة ا ظل شروط املتوف  إم انلة احلملول على و  -م
 غذخة وال راعة لش    رتاك مجلع املوارد الورا لة النباتلة حلث خغطي االم لالش    رتاك مل    لغة النهائلة لنظاوض    ع الو  -ج

 .1ضم  امللح  الواردة 
 

 االنسحاب واإلنهاء -اءب
 
التفاق املوحد لنقل املواد لالنص املوحد كل أج اء ا   ،شاركاج أج مملطلح "االنسحام" خفهمتأوضح الرئلساج امل -7

الطرف خقوم  ه املش              رتك ا حو أج ممل              طلح "اإل اء" خفهم على أنه فعل قوم  ه خ خعت فعالعلى أنه املنقح، 
 المالث املستفلد.

 
 أشار  عض األعضاء إىل أنه خنبغي تململم نظام االشرتاك حبلث ال خ وج لد  املشرتكو أي حاف  لالنسحام.و  -8
 
 :مبا خليم  أجل القلام  التوصل إىل فهم مشرتك ، أنه متاليت جرت ا تنادا إىل املناقشات، شاركاجترأ  الرئلساج امل -9
 

 ؛الشرتاكلحد أدىن  نوات ك 10إدراج فرتة  -أ
 )نظام االشرتاك(؛ 3م ا امللح  اسحخا   االنح م إدراج و  -م
 (.ملولاإل اء ا االتفاق املوحد لنقل املواد )كلتا آلليت احلخاصة  إدراج أح ام و  -ج

 
 اف  ا اآلراء  شأج: تو  أيتم التوصل إىل ومل خ -10
 

  عد االنسحام؛  ةطول أي الت امات اشرتاك مستمر  -أ
  لللة احلملول الوحلدة. ما ختعل    إدراج خلار انسحام او  -م
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 نظام االشتراكضمن على وجه الخصوص  ،صياغة تقاسم المنافع -يمج
 
االتفاق  ش  روعمب 3 امللح ا الواردة  3ملادة ، أج نص االيت جرت ا   تنادا إىل املناقش  ات، ش  اركاجترأ  الرئلس  اج امل -11

 اأ   ا   خش   ل ( IT/GB-7/17/7الو لقةالعمل )موعة الوارد ا تقرخر االجتماع الس  ادس جملاملوحد لنقل املواد املنقح 
 تتناول معدالت ملاالتمل      ال جمموعة رغم أج و لالتفاق على أح ام تقا       م املنافع مبوجب نظام االش      رتاك.  اجلد

 . منافعفعال للحتقل  تقا م إىل على أيفلتها  النسبة  تدشد   االدفع، فإ 
 

 نفاذوجوب اإل -الد
 
التوصل إىل أي تواف  تعذر و . واجب اإلنفاذ اعقدخنبغي أج خ وج االتفاق املوحد لنقل املواد تتف  األقاللم على أج  -12

 تدا   إنفاذ فعالة. ورأ   عض األعض              اء ى خنص علاحلايل لنقل املواد املوحد االتفاق ا اآلراء حول ما إذا كاج 
رأ  ا حو  وج كافلاة لضماج اإلنفاذ. م  شأنه أج خحتدد حقوق الطرف المالث املستفلد اليت  8املادة  تنقلحأج 

م  ا ختعل   تع خ  أح   ام  اإنف  اذ االتف  اق املواح  د لنق  ل املواد. و أح   ام ج  دخ  دة تع ز لن  اك ح  اج  ة إىل آخروج أج 
 قانونلوالرباء اخلأج اجملموعة الدائمة م  ا خفلد  أج لناك اتفاقإىل الرئلس           اج املتش           اركاج أش           ار ، ذوجوم اإلنفا

 .االقتضاءقانوج العقود، عند جمال مهارات إضافلة ا جللب الرئلسي إل داء املشورة و  ت وج اجلهاز 
 

 معلومات التسلسل الرقمي في ما يتعلق باالتفاق الموحد لنقل المواد -هاء
 
املنقح  االتفاق املوحد لنقل املواد م  جانبهما  النس بة إىلالنص املوحد املقرتح أج أوض ح الرئلس اج املتش اركاج كلف  -13

املنقح م  خالل االتفاق املوحد لنقل املواد  إ رازو انبغي الذي خمفهوم معلومات التس           لس           ل الرقمي خنص على 
 ". لةالورا "األج اء وامل وناتعبارة ل تعرخف جدخد

 
القض      اخا املتمل      لة إىل أي تواف  ا اآلراء  ش      أج ما إذا كاج خنبغي إ راز ، التوص      ل ا االجتماعلذخالل  وقد تعذر، -14

   .وكلفلة القلام  ذلك املنقحاالتفاق املوحد لنقل املواد نص علومات التسلسل الرقمي ا مب
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 المقترح التفاق الموحد لنقل المواد المنّقحالنص الموحد ل
  1من قبل الرئيسين المتشاركين

 
 

 الديباجة
 

 حلث إج  

 
 ت"( اعتمدالمعاهدةا ما خلي  ا م " املعالدة الدوللة  شأج املوارد الورا لة النباتلة ل غذخة وال راعة )خشار إللها 
     دأ نف   اذل   ا و  2001لم   ا  انوفمرب/تش              رخ   3 امؤير منظم   ة األغ   ذخ   ة وال راع   ة ا دورت   ه احل   ادخ   ة والمال و م  قب   ل 

 ؛2004خونلو/ح خراج  29 ا
 

       تادامها املس      تدام واقتس      ام وا الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةا ص      وج  المعاهدةتتممل ألداف  
لتنوع البلولوجي، ألغراض ال راعة ااملنافع الناش   ئة ع  ا    تادام لذو املوارد على حنو عادل ومت افي، مبا ختس     مع اتفاقلة 

 تدامة واألم  الغذائي؛املس
 

ها الوراثية النباتية موارد، ا          لاق سار         ة حقوقها الس        لادخة على المعاهدةأنش        أت األطراف املتعاقدة ا  
، والقتس       ام باتية لألغذية والزراعةالموارد الوراثية النلتلس         احلمل       ول على  نظاماً متعدد األطراف، لألغذية والزراعة

 الت امل والتع خ  املتبادلو؛ ، على أ اس، على حد  واءام لذو املوارد على حنو عادل ومت افياملنافع الناشئة ع  ا تاد
 

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

ا اإلجرائلة الوطنلة اليت تنظم االعرتاف  تنوع النظم القانونلة لد  األطراف املتعاقدة ا ما ختعل   قواعدل ومع 
لة املطبقة على لذو القواعد احملاكم وإىل التح لم، والواجبات الناش              ئة ع  االتفاقلات الدوللة واإلقللم الوص              ول إىل

 اإلجرائلة؛
 

 مبقتض             ى  ألطرافالنظام المتعدد اعلى أنه خنبغي تلس                الوص              ول إىل  المعاهدةم   4-12تنص املادة  
 المل                  ادر  1/2006، مبوج     ب قرارو رقم دةللمعيييياهيييي الجهيييياز الرئيييياسيييييييييييياتف     اق موح     د لنق     ل املواد، وق     د اعتم     د 

 المل                  ادر  XX/2017، االتف     اق املوح     د لنق     ل املواد وقرر تع     دخل     ه مبوج     ب القرار 2006خونلو/ح خراج  16 ت     ارخخ 
 .2017أكتو ر/تشرخ  األو ل  XX تارخخ 

                                                      
 النص.أج اء  اخلو األ ود البارز ا كل  ،التوضلحم   ام  ،املعر فة طلحاتاململدرجت أ  1
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 أطراف االتفاق - 1المادة 
 
 املوح د لنقل املواد املش      ار إلله  "( لو االتفاقالتفاقهذا اإج  اتفاق نقل املواد لذا )خش      ار إلله ا ما خلي  ا       م " 1-1

 .المعاهدةم   4-12ا املادة 
 
 :هذا االتفاق مبرم 1-2
 

ا       م وعنواج مقدم املادة أو املؤ       س      ة املقدمة للمادة، ا       م املس      ؤول املرخ ص له، معلومات ع  طرخقة  و: )
 "(، المقدمم "( )خشار إلله ا ما خلي  ا االتملال  املسؤول املرخ ص له

 
  طرخقة االتمل ال  املس ؤول عا  م وعنواج املتلقي أو املؤ  س ة املتلقلة، ا  م املس ؤول املرخ ص له، معلومات و: )

 (.أو "املشرتك"، حسب االقتضاء "المتلقي( )خشار إلله ا ما خلي  ا م "*املرخ ص له
 
 على ما خلي: هذا االتفاقاتف  األطراف ا  1-3
 

 اريفالتع - 2المادة 
 

 ، تعت العبارات الواردة أدناو ما خلي:هذا االتفاقألغراض  
 
 .3 امللح " لو طرف اختار مشتركو" ،2 لح امل را لذا االتفاق اختالو طرف " متلقي"
 
 د م  البحوث والرت ل     ة مت     اح     اة م  دوج قلود لضخرخ  ألغراض إجراء م خ      منتج: خعترب أي متيييياحييييًا من دون قيود "

ولوجلة، قد حتول دوج ا               تادامه للبحوث والرت لة دوج أخة الت امات قانونلة أو تعاقدخة أو قلود ت ن تاحاة عندما خ وج م
 .المعاهدة الطرخقة احملددة ا 

 
خلض       ري، وحتتوي على وحدات ورا لة تعت أخة مواد م  ممل       در نبايت، مبا فلها مواد التنا        ل والت ا ر ا المواد الوراثية "

 وظلفلة. 
 
 .للمعاهدة الجهاز الرئاسي خعت "الرئاسي الجهاز"
 

                                                      

 ."ود القبول على اإلنرتنتخدرج حسب املقتضى. ال خسري ا حالة االتفاقات املوحدة لنقل املواد " عقود القبول  فض العبوة" و" عق  *
ا عبوة تعبئة املواد وخش                ل قبول  دالمواترد نس               اة م  االتفاق املوحد لنقل " عقد القبول  فض العبوة"، لو عندما  المواداالتفاق املوحد لنقل 

 .أح امهو  قبوال  شروط االتفاق املوحد لنقل املواد للمواد المشتركأو  المتلقي

ش   روط االتفاق املوحد لنقل  شييتركالمأو  لقيالمتاالتفاق املوحد لنقل املواد " عقد القبول على اإلنرتنت"، لو عندما خربم االتفاق على اإلنرتنت وخقبل 
 .ق املوحد لنقل املواد، حسبما خ وج مالئماأو على النساة اإلل رتونلة لالتفااإلل رتو  املوقع على  النقر على األخقونة املنا بة أح امه املواد و 
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 .المعاهدةم   2-10الذي أنشي مبوجب املادة  النظام المتعدد األطراف" خعت النظام المتعدد األطراف"
 
  النس         بة هلا قلمة فعللة أو  تملة  ،يتممل         در نبا ذاتمواد وراثية أي  " تعتالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"

 وال راعة.  ألغذخةإىل ا
 
، وت وج  التايل سل ة عنها وللس  ت موادال" تعت مواد مش   تقة م  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير"

و كلاج آخر مل خد م  التطوخر. وخعت م القائم على تطوخرلا  قدر أكرب أو نقلها إىل ش  اص أ التجاري للتسويقجال ة  عد 
 .كمنتج  لذو املوارد جتارخاة  تسوقلة عندما منته الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير طوخروتعترب فرتة ت

 
أو أي م  أج ائها أو م ونالا الورا لة المواد  2اليت تش              مل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" خعت المنتج"

 لع األ ا لة واملنتجات األخر  املستادمة ا األغذخة والعلف والتجهل .التجاري،  ا تمناء الس للتسويقاجلال ة 
 
 .عللها لورا لة اليت حتتوياسمات الاملعلومات/أو تتألف منها العناصر اليت عت ت" األجزاء والم ونات الوراثية"
 
ا ش    ل أي ر    وم الدخل تلة و بام   لع البذور واملواد النمتأت  دخلمبا ا ذلك أي ، تعت الدخل اإلمجايل "المبيعات"

 مشييتركأو  ،8-6جب املادة مبو  منتج يألالتجاري  التسييويق ةجلنتاجلهات التا عة له، و  المتلقيحيمل   ل عللها ترخلص، 
  .ألغذية والزراعةلالموارد الوراثية النباتية م   اأو منتة خعترب مورد ،منتجي ألاجلهات التا عة له، و 
 
 ق       ا        ل.معىن م التجيييييياري للتسيييييييييييويق، وخ وج العتب       ارات م       الل       ة منتجيييييياتأو  منتجعت  لع خ  التسيييييييييييويق 

 .والزراعة قيد التطوير الموارد الوراثية النباتية لألغذيةأي ش ل م  أش ال نقل  التجاري التسويقوال خشمل 
 

 موضوع اتفاق نقل المواد - 3المادة 
 

"( الموادوخش         ار إللها ا ما خلي  ا          م ") هذا االتفاقب 1امللح  احملددة ا الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
  امل  ادة مقييدمم   التفيياقهييذا ات نق  ل مبوج  ب  1امللح  )م( وا 5واملعلوم  ات املت  اح  ة ذات المل              ل  ة امل  ذكورة ا امل  ادة 

 .هذا االتفاقنص عللها خاألح ام والشروط اليت   رلنا المشتركأو  المتلقيإىل 
 

 أح ام عامة - 4المادة 
 
 وأح امها. المعاهدة وخنفذ وخفس ر طبقاة أللداف النظام المتعدد األطرافضم  إطار  هذا االتفاقخربم  4-1
 

                                                      
 .حسبما خظهر، على  بلل املمال، م  خالل الن س ب أو عالمة إدماج اجلو  2
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ة، واليت اعتم    دل    ا األطراف املتع    اق    دة 4-2  خعرتف األطراف      أ م خض              عوج للت    دا   واإلجراءات الق    انونل    ة املرعل     
ذت مب  ا ختف  مع املواد ، وعلى األخص تل  ك اليتالمعيياهييدة، مب  ا ختف  مع المعيياهييدةا   5-12و 2-12و 4 اُت   
 .3المعاهدةم  

 
الجهيياز يت تعم  ل نل  ا   ة ع  على أج  منظم  ة األغ  ذخ  ة وال راع  ة ل مم املتح  دة ال هييذا االتفيياقخواف  األطراف ا  4-3

 . قهذا االتفاتفلد مبوجب التا ع هلا، لي الطرف المالث املس والنظام المتعدد األطراف الرئاسي للمعاهدة
 
 )ه(5 ت اجادعلل ه امل  نص  تحي  للطرف الم ال ث املس              تفل د، طل ب احلمل              ول على املعلوم ات الالزم ة حس              بم ا  4-4

 .ذا االتفاقهب 3م  امللح   3واملادة  2امللح  م   5الفقرة و  3-8و
 
 المشييييييييييتركأو  متلقيوالاملادة  مقدمال ينع  احلقوق املمنوحة إىل منظمة األغذخة وال راعة ل مم املتحدة أعالوإج  4-5

 .هذا االتفاقمبوجب  حقوقهمم  سار ة 
 

 حقوق مقدم المادة وواجباته - 5المادة 
 

 :المعاهدةطبقا ل ح ام التاللة م   المواداملادة  نقل  مقدمختعه د  
 

 م  دوج مقا ل، و ختاح احلمل              ول على املادة  س              رعة و دوج احلاجة إىل تتبع كل جمموعة فردخة على حدة،  )أ(
 و ال خنبغي، عند فرض ر وم، أج ختجاوز الر م الت اللف الدنلا املت بدة؛أ

 
ة،  املق  دم  ة مجلع البل  ان  ات الموارد الوراثييية النبيياتييية لألغييذييية والزراعييةتت  اح مع  )م(  التعرخفل  ة، طبق  اة للقوانو املرعل   

 وأخة معلومات وصفلة أخر  متوافرة غ   رخة وذات المللة؛
 

، مبا ا ذلك املواد اليت خقوم طويرالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التول على ُتض   ع عمللة احلمل    )ج(
 امل ارعوج  تطوخرلا، لتقدخر القل مو على تطوخرلا خالل فرتة تطوخرلا؛

 
و غ  ذلك قوق املل لة الف رخة أاليت حتملها ح على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةخ وج احلمل       ول  )د(

 ذات المللة؛  م  حقوق املل لة، متسقا مع االتفاقلات الدوللة ذات المللة، ومع القوانو الوطنلة
 

 ، مرة كل         نتو تقو لتو على األقل ، أو ض       م  فرتة زمنلة خنبغي حتدخدلاالجهاز الرئاسييييييياملادة  مقدمخ طلع  )ل (
 4ل املواد اليت مت  إ رامها؛، على اتفاقات نقالجهاز الرئاسيم  وقت آلخر م  ِقبل 

                                                      
 البحوث ال راعلة الدوللة التا عة للجماعة اال تشارخة للبحوث ال راعلة الدوللة وغ لا م  املؤ سات الدوللة، خسر  االتفاق املربم ا حالة مراك   3

  و اجلهاز الرئا ي واملراك  املذكورة واملؤ سات األخر  ذات المللة.
 خنبغي تقدمي لذو املعلومات م  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-ITPGRFAالربخد اإلل رتو : 

 .https://mls.planttreaty.org/itt/و م  خالل النظام امللسر لالتفاق املوحد لنقل املواد: أ

mailto:ITPGRFA-Secretary@FAO.org
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 إما ع  طرخ :

 
 5اخللار ألف: إر ال نساة م  االتفاق املوحد لنقل املواد ال امل

 
 أو

 
 اخللار  اء: ا حال عدم إر ال نساة م  االتفاق املوحد لنقل املواد،

 
د حبس          ب س          تفلض          ماج أج خ وج االتفاق املوحد لنقل املواد ال امل حتت تمل          ر ف الطرف المالث امل (1)

 االقتضاء وعند االقتضاء؛
 ملول علله؛االتفاق املوحد لنقل املواد ذي المللة وكلفلة احلاإل الغ ع  م اج االحتفاظ  و  (2)

 توف  املعلومات التاللة:و  (3)

 املادة؛ مقدمانب الرم  أو الرقم اململ   الذي أ نسب إىل االتفاق املوحد لنقل املواد م  ج )أ(

 ة وعنوانه؛املاد مقدما م  )م(

لة عقود القبول  فض العبوة، املادة أو قبوله  االتفاق املوحد لنقل املواد، وا حا مقدمتارخخ موافقة  )ج(
 تارخخ إر ال الشحنة؛

 لش              اص ا، وا حالة عقود القبول  فض العبوة، ا               م المشيييييييييييترك أو المتلقي               م وعنواج ا )د(
 الذي أ ر لت إلله الشحنة؛

 نتمي إلله.ت االتفاق املوحد لنقل املواد، واحململول الذي  1امللح   حتدخد كل علنة ا )ل (
 

 .لذو املعلومات للطرف المالث املستفلد الجهاز الرئاسيوختلح 

 
 ماوواجباتهوالمشترك حقوق المتلقي  - 6المادة 

 
 على حنو التف  اق، ذا ال  قبول  عن  دأو  هييذا االتفيياقالتوقلع على  عن  د نظييام االشيييييييييييتراكت  ار جيوز للمتلقي أج خ 6-1

  .2 لح امل، أو رلنا مهذا االتفاقب 3لح  املنص علله ما خ
 
  االتفاق بهذا 4امللح  الواردة ا  اسييييييتمارة التسييييييجيلع  طرخ  إعادة  نظام االشييييييتراك أج ختار للمتلقيجيوز  6-2

 أو م  خالل إ  داء القبول  ،،  ع د ملئه ا   ال  ام ل وتوقلعه ا، م  خالل أملنه االجهاز الرئاسيييييييييييي للمعاهدةإىل 
 إىل األمو،  اسيييتمارة التسيييجيلر     ال (. وإذا مل ختم إاالشيييتراك )"النظام امللس    ر لالتفاق املوحد لنقل املواد عرب 

                                                      
معلومات ع  )أ( تارخخ  المقّدما حال كانت النساة املر لة م  االتفاق املوحد لنقل املواد املنج  على ش ل عقد قبول  فض العبوة، خضلف   5

 م  االتفاق املوحد لنقل املواد. 13م  املادة  2لله الشحنة، وذلك طبقاة للالار إر ال الشحنة و)م( ا م الشاص الذي أر لت إ
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 11-6طب  طرخقة الدفع احملددة ا املادتو ت   ،النظام امللس          ر لالتفاق املوحد لنقل املوادأو اإل داء ع  القبول عرب 
 .نظام االشتراكاملتلقي اعتبارا م  التارخخ الذي ختار فله  3امللح  طرخقة الدفع احملددة ا وت طب   .12-6و

 
أو ص            و ا فقو ألغراض البحوث والرت لة والتدرخب م  أجل  المواد ا             تادام  المشيييييييييتركأو  المتلقيختعه د  6-3

نلة و/أو غ لا م  اال     تادامات األغذخة وال راعة. وال تش    مل لذو األغراض اال     تادامات ال لمائلة والمل    لدال
 الملناعلة غ  الغذائلة/العلفلة. 

 
ر احلمل              ول تقل د أخر  حقوق أخة أو الف رخة للمل لة حقوق  أي المشيييييييييييتركأو  المتلقيخطالب  ال 6-4   امللس               

  احلمل              ول مت الذي الش               ل ا منها، ورا لة م ونات أو أج اء أو ،االتفاقاليت خنص عللها لذا  المواد على
احملتفظ  اإلكمارمواد  /البذور حفظج ا و امل ارعختمتع هبا حقوق أخة ، أو تقل د األطراف متعددال النظام م  علله

 رلنا  القانوج الوطت وحسب االقتضاء. ،ا تادامها وتبادهلا و لعها او هبا ا امل ارع 
 
 واملعلومات  ،الموادجعل  المشيييييييييتركأو  للمتلقياملقدمة،  المواد مل           وج  المشيييييييييتركأو  المتلقيحال قلام ا  6-5

  ا تادام االتفاق املوحد لنقل املواد.  للنظام المتعدد األطرافمتاحة  ،)م(5ا املادة  ذات المللة املشار إللها
 
إىل ش      اص أو كلاج آخر )خش      ار  هذا االتفاقوجب املقدمة مب المواد نقل  المشيييييتركأو  المتلقيا حال قلام  6-6

 إىل: المشتركأو المتلقي "(، خعمد المتلقي التاليإلله ا ما خلي  ا م "
 

لنقل  القلام  ذلك مبوجب األح ام والشروط اليت نص عللها االتفاق املوح د لنقل املواد، م  خالل اتفاق جدخد )أ(
 املواد؛

 )ل (.5مالة  املادة ذلك ع  الجهاز الرئاسيوإ الغ  )م(
 

أخة واجبات أخر  تتعل   اإلجراءات اليت ختاذلا  المشيييييييتركأو  المتلقيوياش        لاة مع ما تقد م، ال ترتت ب على  
 .المتلقي التالي

 
ية لألغذية والزراعةمورد من   نق  ل المشيييييييييييتركأو المتلقي ا ح  ال قل  ام  6-7 بات ية الن  ، قيد التطوير الموارد الوراث

 : خلي امب المشتركأو  المتلقي خقوملاج آخر، إىل شاص أو ك
 

 إجن از ذل ك وفق ا لش              روط وأح  ام االتف اق املوح د لنق ل املواد م  خالل اتف اق ج دخ د لنق ل املواد، ش              رخط ة )أ(
 )أ( م  االتفاق املوحد لنقل املواد  ارخة؛5أال ت وج أح ام املادة 

، النظام المتعدد األطرافاملتلقاة م   الموادتعرخف إىل لذا،   اتفاق نقل املواد اجلدخد 1امللح  ا املبادرة، و  )م(
 ؛المواداليت ختم نقلها مستمدة م  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير واإلفادة حتدخداة  أج 

 )ل (؛5، وفقا للمادة الجهاز الرئاسيتبللغ و  )ج(
اتفاق موحد على ع لوقخ وج التش              رخطة أج  متلٍق تالٍ  أفعال أي أخة واجبات أخر  ا ما ختعل   عدم حتملو  )د(

 نص علله الفقرة )أ(.على حنو ما ت ،قد مت لنقل املواد
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 دوج اإلخالل حب  األطراف ا إرفاق ش           روط إض           افلة تتعل   6-6ختم  إ رام اتفاق لنقل املواد مبقتض           ى الفقرة  6-8
 ضى، دفع تعوخض مايل.لك، حسب املقتذتطوخر املنتة، مبا ا واصلة مب

 
هذا ب 3امللح  على النحو املبو ا  نظام االشيييييتراك، تنطب  ش      روط وأح ام نظام االشيييييتراك المتلقيإذا اختار  6-9

ل االتفيياق  ، وخنبغي فهمهييذا االتفيياقج ءاة ال ختج أ م   هييذا االتفيياقم   3امللح  . وا ل  ذا احل  ال، خش                  
 .3امللح  السلاق ومع مراعاة مقتضى احلال، على أنه خشمل أخضاة  ، حلمما خسمحاالتفاقلذا أي إشارة إىل 

 
 12-6و 11-6مبوجب املادتو شيييييييييترك الم وج لناك أي الت امات دفع على ت، ال االشيييييييييتراكعرب اختلار نظام  6-10

 .االشتراكخالل مد ة 
 
 مواداً ختض   م   و  ألغذية والزراعةة لينباتة الوراثيمن الموارد المورداً خش     ل  منتج المتلقي بتسيييويقا حال قام  6-11

ألغراض  من دون قيودلضخرخ   المنتج إتاحة عدم، وا حال هذا االتفاقم   3كما لو مش         ار إلله ا املادة 
جتارخاة  المنتج المسيييّوقفع نس    بة مئوخة  ددة م  قلمة مبلعات د المتلقي إجراء امل خد م  البحوث والرت لة، خقوم 

 .هذا االتفاقم   2للملح  هلذا الغرض وفقاة  الجهاز الرئاسينشألا إىل اآلللة اليت أ
 
كما لو مش    ار   مواداً وختض    م    مورداً وراثياً نباتياً لألغذية والزراعةخش      ل  منتج المتلقي بتسيييويقا حال قام  6-12

 جراء امل خ    د ألغراض إ من دون قيودلضخرخ   المنتج إتييياحييية، وا ح    ال هيييذا االتفييياقم   3إلل    ه ا امل    ادة 
 جت ارخ اة إىل اآللل ة  المسيييييييييييّوق المنتج  دفع نس              ب ة مئوخ ة   ددة م  مبلع ات المتلقي م  البحوث والرت ل ة، خقوم 

 .هذا االتفاقب 2للملح    ة وفقا ،هلذا الغرض الجهاز الرئاسياليت أنشألا 
 
  17ملنمل              و  علل  ه ا امل  ادة ، عرب نظ  ام املعلوم  ات النظييام المتعييدد األطرافالمشيييييييييييترك ل أو المتلقيختلح  6-13

، وخ ش      جع على تقا       م المواد، مجلع املعلومات غ  الس      رخة الناش      ئة ع  البحوث والتطوخر  ش      أج المعاهدةم  
الناش         ئة ع  البحوث والتطوخر املتمل         ل  المعاهدةم   2-13املنافع غ  النقدخة املش         ار إللها ص         راحةة ا املادة 

. و ع  د االنته  اء أو التالي ع  فرتة    اخ  ة ح  م  حقوق عييدد األطرافالنظييام المت، وذل  ك م  خالل بييالمواد
املذكور  المنتجعلى إخداع عل نة م   المشييتركأو  المتلقي، خش   جع الموادما ختض   م  لذو  لمنتجاملل لة الف رخة 

 ألغراض البحوث والرت لة.النظام المتعدد األطراف ا جمموعة ت وج ج ءا م  
 
أج ائها أو  الموادجر  تطوخرلا م   منتجاتالذي حيمل     ل على حقوق مل لة ف رخة ألخة  كالمشييييتر أو  المتلقي 6-14

، وخقوم  تامل        لص حقوق املل لة الف رخة النظام المتعدد األطرافومت احلمل        ول عللها م   ،الورا لة م ونالاأو 
 عت.إىل الطرف المالث امل هذا االتفاقتلك إىل طرف  الث، خقوم  نقل واجبات تقا م منافع 
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 القانون الساري – 7لمادة ا
 

خ وج القانوج الس            اري لو املبادا العامة للقانوج ومبادا العقود التجارخة الدوللة المل            ادرة ع  املعهد الدويل  
 المعاهدة، وكما مت حتدخمها الحقا، مع مراعاة األلداف واألح ام ذات المل           لة الواردة ا 2010لتوحلد القانوج اخلا  

 مىت دعت احلاجة إىل تفس . هاز الرئاسيالجوقرارات 
 

 تسوية النزاعات - 8 المادة
 
 طرف  الث مس              تفلد، نلا ة أو  المشيييييييييييتركأو  المتلقياملادة أو  مقدمتس              وخة الن اعات م  جانب  دء جيوز  8-1

 التا ع هلا. والنظام المتعدد األطراف للمعاهدة الجهاز الرئاسيع  
 
والنظام  الجهاز الرئاسيييعلى أج  منظمة األغذخة وال راعة ل مم املتحدة اليت يمل  فاقهذا االتتواف  األطراف ا  8-2

، حي  هلا،  اعتبارلا طرفا  الما مس             تفلدا،  دء إجراءات تس             وخة الن اعات ا ما ختعل  حبقوق المتعدد األطراف
 .هذا االتفاقمبوجب  المشتركأو  والمتلقياملادة  مقدموواجبات 

 
ف المالث املس     تفلد أج خطلب إتاحة املعلومات الالزمة، مبا ا ذلك العل نات حس     ب املقتض     ى، م  قبل حي   للطر  8-3

 متلقي الو املادة  مقّدم. وختلح هذا االتفاقمبوجب  ش              أج واجبالم  المشيييييييييييتركأو  املادةومتلقي املادة  مقّدم
 أو عل نات م  لذا القبلل، حسب مقتضى احلال. أي معلومات المشتركأو 

 
 حيل  على النحو التايل: هذا االتفاقإج أي ن اع خنشأ ع   8-4
 

 التسوخة الودخة للن اع: حتاول األطراف ع  حس  نل ة حل أي ن اع ع  طرخ  التفاوض. )أ(
الو     اطة: ا حال عدم التوص    ل إىل حل  للن اع ع  طرخ  التفاوض، ل طراف أج ُتتار تس    وخة الن اع ع  طرخ   )م(

 انة  طرف  الث و لو  اخد،  االتفاق املتبادل  و األطراف.الو اطة  اال تع
التح لم: ا حال عدم التوص       ل إىل حل  للن اع ع  طرخ  التفاوض أو الو        اطة، جيوز ألي م  الطرفو إحالة  )ج(

ع. الن اع إىل التح لم مبوجب قوانو التح لم المل       ادرة ع  إحد  األجه ة الدوللة  عد موافقة األطراف ا الن ا 
أما ا حال عدم التوص        ل إىل اتفاق هبذا الش        أج، فتتم تس        وخة الن اع ا  اخة املطاف مبوجب قوانو التح لم 
المل        ادرة ع  غرفة التجارة الدوللة م  جانب    م واحد أو أكمر خعلنوج طبقاة للقوانو املذكورة. وت وج نتلجة 

ا أراد ذلك، تعلو    م م  قائمة اخلرباء اليت خض         عها لذا التح لم مل مة للطرفو. وجيوز ألي م  الطرفو، إذ
اجلهاز الرئا               ي هلذا الغرض؛ وجيوز أج ختف  الطرفاج، أو احمل ماج اللذاج علنا م  قبلهما، على تعلو   م 
واحد، أو   م خرتأ س للئة احمل مو حس              ب مقتض              ى احلال، م  القائمة املذكورة للارباء. وت وج نتلجة 

 مة للطرفو.التح لم مل  
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 الضمانة - 9المادة 

 
 أو مل لتها، وال  ش       أج دقة المواد ش       أج         المة  بموجب هذا االتفاقاملادة أخة ض       مانات  مقدمال خعطي  

املقدمة المواد . كما ال خقدم أخة ضمانات  شأج نوعلة الموادأو صحة أخة  لانات تعرخفلة أو أخة  لانات أخر  مرفقة مع 
غ  ما خرد ا ش      هادة  للمواداولا )الورا لة أو اآلللة(. وللس لناك أي ض      مانة للحالة المل      حلة النباتلة أو د ومتها أو نق

ملع األنظمة والقواعد املتعل قة جل االمتمالع  لة س           ؤولكامل امل  المشيييييييييتركأو  المتلقيتحمل المل           حة النباتلة املرفقة. وخ
 أو اإلفراج عنها. المواد الوراثيةوجلة اخلاصة  ا ت اد  احلجر، واألنواع الغازخة الغرخبة، والسالمة البلول

 
 اإلنهاء - 10المادة 

 
الطرف المالث بلغ ، خهذا االتفاقمبوجب  المشتركأو  المتلقيخرق جولري ألي م  الت امات حدوث  ا حال 10-1

دأ خوما، خب (30) ال و  رق ا غض   وجلذا اخلمل خعاجل إذا و امل عوم. رق خطلا  اخل المشيييتركأو  المتلقياملس   تفلد 
 طرخقة لن اع تس         وخة اا حال مل ختم و . االتفاق هذام   8للمادة  عات وفقاااملس         تفلد تس         وخة ن  الطرف المالث 

اتفاقات موحدة أخر  لنقل وأي هذا االتفاق لطرف المالث املس   تفلد إ اء لمرض   لة ا غض   وج     تة أش   هر، جيوز 
الدورة التاللة لى عالطرف المالث املس    ألة وخعرض ، حس    ب االقتض    اء. خض    اتواملطالبة  تعو  المشيييتركا هعاملواد وق  

 .للجهاز الرئا ي
 

 تعذروإذا ، ُمقدِّمهاخعلدلا إىل و  الموادا     تادام  المشيييتركأو  المتلقي، ال خعود  إم اج االتفاق هذاإ اء  عند 10-2
  المتلقيوخظل م  املعالدة.  15ملادة مبوجب ااجلهاز الرئا           ي عت اتفاقا مع ملؤ           س          ة دوللة وق  ختلحها ذلك، 
 ، حسب االقتضاء.االتفاق اهذم   6 أح ام املادة  ما مل المشتركأو 

 
 فالساإل - 11المادة 

 
أو خ عِل  فلها  المشتركأو  المتلقيإفالس   فلها عل  احلاالت اليت خ    ارخة اوأح امه  االتفاق هذاشروط  تظل 
 إفال ه.

 
 على هذا االتفاقالتعديالت  - 12المادة 

 
د لنق  ل املواد الجهيياز الرئيياسيييييييييييير إذا قر     ، ال تنطب  ل  ذو التع  دخالتهوش              روط   تع  دخ  ل أح   ام االتف  اق املوح   

على ح  ال  ه، إال إذا واف   هييذا االتفيياق. وخبقى ا م  ا  ع  د اليت مت التوقلع علله  ااملواد على االتف  اق  ات املوح  دة لنق  ل  إال
 دخالت املقرتحة.على التع صراحةة وكتا ةة  المتلقي

  



IT/GB-7/17/Res2 18 

 

 التوقيع/القبول - 13المادة 
 

  اختل   ار طرخق   ة القبول م   ا مل خطل   ب أي م  الطرفو التوقلع على المشيييييييييييتركأو  والمتلقيامل   ادة  لمقييدم جيوز 
 . هذا االتفاق

 
 التوقيع - 1الخيار 

 
 مقدمنلا ة ع   تفاقهذا اال (، أممل وأض   م  أج لدي الس   لطة لتنفلذاال    م ال امل للمس   ؤول املرخص لهأنا، )

، حرفلا وم  حلث املبدأ، هبدف تع خ  هذا االتفاق املادة وأقر مبس    ؤوللات مؤ     س    يت وواجبالا  االلت ام  أح ام
 .وا تادامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصوج 

 
 ...................التارخخ.............. التوقلع ....................................

 املادة ............................ مقدما م 
 

 نلا ة هذا االتفاق (، أممل وأض              م  أج لدي الس              لطة لتنفلذ اال               م ال امل للمس              ؤول املرخص لهأنا، )
، حرفلا وم  حلث هذا االتفاقوأقر مبس  ؤوللات مؤ   س  يت وواجبالا  االلت ام  أح ام  المشيتركأو  المتلقيع  
 .وا تادامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بدأ، هبدف تع خ  صوجامل

 
 التارخخ................................... التوقلع ..................................

 .........................المشتركأو  المتلقيا م 
 

املادة عقد القبول  فض العبوة  مقدما االتفاق املوحد لنقل املواد. وكذلك، إذا اختار  1هر فقو المل  لاغة ا اخللار املادة التوقلع، تظ مقدمعندما ختار 
حس        بما خ وج مالئما. وعندما خقع االختلار  3أو اخللار  2أو عقد القبول على اإلنرتنت، تظهر ا االتفاق املوحد لنقل املواد فقو المل        لاغة ا اخللار 

 نساة م تو ة م  االتفاق املوحد لنقل املواد.رفوقة  أخضا م المواد وج ول  فض العبوة"، خنبغي أج تعلى "القب
 

 لنقل المواد بعقود القبول بفض العبوة االتفاقات الموّحدة – 2الخيار 
 

ل تق  دمي  .هيذا االتفيياقأح   ام  مرلون  اة  قبول الموادخ وج تق  دمي   وقبوهل  االمقييدم م  ج  ان  ب المواد وخش                  
 .هذا االتفاقوا تادامها، قبوال  أح ام  المشتركأو  المتلقي  جانب م

 
 : اتفاق نقل المواد بعقود القبول على اإلنترنت3الخيار 

 
 أواف  مبوجب لذا على الشروط املبل نة أعالو. □
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 1الملحق 
 

 
 قائمة بالمواد المقدمة

 
، مبا ا ذلك املعلومات ذات الملل  ة املش  ار إللها فاقهذا االت املقدمة مبوجببالمواد قائمة  امللح ختضم   لذا  
 )م(.5ف ي املادة 

 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية و/أو  الموادترد املعلومات التاللة، أو اململ در الذي قد حيتوي عللها، ل ل  م   

 وج احمللي أو أي ق   انوج مرعي آخر،امل   درج   ة ا الق   ائم   ة: مجلع البل   ان   ات التعرخفل   ة، وطبق   اة للق   ان والزراعيية قيييد التطوير
 أخة معلومات وصفلة غ   رخ ة أخر  متاحة وذات المللة. 

 
 الجدول ألف

 
 :قيد التطوير اليت للستنباتية لألغذية والزراعة الوراثية الموارد ال الواردة أدناو لي م  المواد إج
 

 احململول
رقم العل نة أو أي عامل تعرخف 

 آخر
 ة، ا حال توافرلا، أو اململدر الذي     احلملول منه عللها )الرا و(املعلومات ذات الملل

  
  
  
  

 
 الجدول باء

 
منمل          و  لو  حس          بما، املنقولة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير الواردة أدناو لي م المواد  إج

 :هذا االتفاق م  5-6و)ج(  5علله ا املادتو 
 

 احململول:
رقم العل نة أو أي عامل تعرخف 

 آخر
 املعلومات ذات المللة، ا حال توافرلا، أو اململدر الذي     احلملول منه عللها )الرا و(

  
  
  
  
 

د لنق  ل املواد أو اليت 7-6لم  ادة ل طبق  ا )م(، ت ت  اح ل  ذو املعلوم  ات ا م  ا خص  املواد اليت مت تلقله  ا مبوج  ب اتف  اق موح   
الموارد الوراثييية اليت تنبم  عنه  ا المعيياهييدة م   15امل  ادة     عمالمبوج  ب اتف  اق م المتعييدد األطراف النظييادخل  ت ا 

 الواردة ا اجلدول  اء: النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير
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 احململول:

رقم العل نة أو أي عامل تعرخف 
 آخر

 ملول منه عللها )الرا و(املعلومات ذات المللة، ا حال توافرلا، أو اململدر الذي     احل
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 2الملحق 
 

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

 
لضخرخ  إلجراء امل خد  متاحة من دون قيودللس      ت  منتجاتأو  منتج بتسيييييويقالتا عوج له  وأ المتلقيإذا قام  -1

 ئة( ا[ ا املXXئة )]ا[ ا املXX] نس              بة المتلقي، خس              دد هذا االتفاقم   2ادة م  البحوث والرت لة ياش              لاة مع امل
 .المنتجاتأو  المنتج مبيعاتم  
 
لضخرخ  إلجراء امل خد م  البحوث  دون قيود من متاحةالتا عوج له  تسوخ  منتة أو منتجات  وأإذا قام املتلقي  -2

 مبيعاتم  قلمة  [ ا املائة(XX[ ا املائة )]xxنس        بة ] المتلقيس        دد ، خهذا االتفاقم   2والرت لة ياش        لاة مع املادة 
  .المنتجاتأو  المنتج

 
 :منتجاتأو  منتجتسدخد أخة مدفوعات ألي  المتلّقيال ختوج ب على  -3
 

 المنتجمت ش  راالا أو احلمل  ول عللها ذالف ذلك م  ش  اص أو كلاج آخر    ب  أج دفع  الفعل مبلغاة مقا ل  )أ(
 ؛جاتالمنتأو 

 مت  لعها أو االجتار هبا كسلعة. )م(

 
النظام مت احلمل              ول علله م   نباتية لألغذية والزراعةالوراثية الموارد موردا من ال مامنتج عندما ختض              م   -4

 أعالو. 2و 1، خنبغي تسدخد مبلغ واحد فقو مبقتضى الفقرتو وجب اتفاقو أو أكمر لنقل املوادمب المتعدد األطراف
 
    نوخاة (  عد إقفال احلس   ا ات كل     نة، تقرخراة 60    تو خوما ) ا غض   وج ،الجهاز الرئاسيييي إىل المتلقيخقد م  -5

 حيدد: مراجعاة 
 

 ( 12الت  ا عو ل  ه، لفرتة اإل ت عش              ر ش              هرا ) وأ المتلقيم  ج  ان  ب  المنتجيياتأو  المنتج مبيعيياتقلم  ة  )أ(
 اليت تسب  اإلقفال السنوي للحسا ات؛ 

 ت املستحقة؛ مبلغ املدفوعا )م(
 معلومات تسمح  تحدخد معدل أو معدالت الدفع املعمول هبا. )ج(

 
 تعامل لذو املعلومات على أ ا                رخ ة معلومات ع  األعمال التجارخة وت تاح إىل الطرف المالث املس              تفلد،  

 .هذا االتفاقم   8ا  لاق تسوخة الن اع، كما تنص علله املادة 
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وقا لة للتسدخد فور تقدمي كل تقرخر م  التقارخ                      ر السنوخة. وتدفع مجلع املدفوعات  ت وج املدفوعات مستحقة -6
 )و( 3-19طبقا للمادة  الجهاز الرئاسيييييللحس     ام التايل الذي أنش     أو   الدوالر األمرخ ي للجهاز الرئاسييييياملس     تحقة 

 :المعاهدةم  
 

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 

 
 

 أح ام وشروط نظام االشتراك 
 

 االشتراك – 1المادة 
 
 هييذا االتفيياقا )املش                ار إلل   ه  2-6و 1-6تو وفق   ا للم   اد نظييام االشيييييييييييتراكال   ذي خت   ار  ،المتلقيخواف   1-1
 "(.شروط االشتراك(، على أج خ وج مل ماة  األح ام والشروط اإلضافلة الواردة ا ما خلي )" بالمشترك"
 

على النحو  املوقعة السيييتمارة التسيييجيل للمعاهدة الجهاز الرئاسيييي نافذاة عند ا     تالم أمو االشيييتراكخمل    بح  2-1
وخقوم  .النظام امللس         ر لالتفاق املوحد لنقل املوادم  خالل نظام  لمشيييييييتركاأو عند قبول  ،4امللح  الواردة ا الواجب و 

نقل املواد، خالل الح  موحد لأي اتفاق   4 لح املتوقلع  خل م املش     رتك  تارخخ اال      تالم. وال  المشييييتركاألمو  إ الغ 
 .االشتراكفرتة 
 
ووحدلا ، ت مبوجب أي اتفاق موح د              ا   لنقل املوادتس            دخد مدفوعا م  أي الت امات  المشيييييييييتركخعفى  1-3

 تنطب . شروط االشتراكالت امات الدفع املنملو  عللها ا 
 
لة  االشيييييييييييتراكشيييييييييييروط تطب    ا أي وقت. وال شيييييييييييروط االشيييييييييييتراكتعدخل  للجهاز الرئاسييييييييييييجيوز  1-4  املعد 

 .املعد ل شتراكالشروط الخضع اتفاقه أج   الجهاز الرئاسي إ الغ املشرتك قائم إال إذا قام  اشتراكأي على 
 

 السجل – 2المادة 
 

"( السجلا  جل عام )" االشتراكتارخخ  رخاج مفعول و على إدراج امسه ال امل وتفاصلل االتملال  ه  المشتركخواف  
 .فوراة، م  خالل أملنه،  أي تغل ات ا لذو املعلومات للمعاهدة الجهاز الرئاسيوختعهد  إ الغ 

 
 تقاسم المنافع النقدية – 3دة الما

 
  وراثية نباتية لألغذية والزراعة موارد لياملنتجات اليت مبالغ         نوخة على أ        اس مبلعات  المشييييييترك خس       دد 1-3

 له. وتا عال وأ المشتركم  قبل 
 
 :تطب  معدالت الدفع التاللة على املبلعات 3-2
 

 ، ن قيوددو احة المنتجات متعندما ت وج  ا املائة [XXنسبة] 
 .بدون قيوداحة متعندما ت وج املنتجات غ   ا املائة [YYونسبة]
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ور        وم  المبيعات تس       دخد مدفوعات ا         نة ال ختعد  فلها إمجايل  المشيييييتركتقد م، ال خ ل م على الرغم س ا و  3-3
 [ دوالر أمرخ ي.xxx، مبلغ ]1-3الرتاخلص املشار إللها ا املادة 

 
أص   بح كلما ( خوماة  عد إقفال حس   ا ات كل     نة ع  الس   نة الس   ا قة. و 60غض   وج     تو ) تس   دد الدفعات ا 4-3

 .اشتراكهللسنة األوىل م   امتنا ب مبلغاشترك المخسدد  اري املفعول خالل السنة،  االشتراك
 

ل ( خوماة  عد إقفا60ا غض         وج           تو ) م  خالل أملنه، ،لمعاهدةل الجهاز الرئاسييييييييإىل  المشيييييييتركخقدم  5-3
  :ما خليعلى وجه اخلملو  ختضم  ، مراجعا اتكل  نة، كشف حسا   حسا ات

 
 مت الدفع عنها؛اليت  املنتجات مبيعاتمعلومات ع   )أ(
 املعلومات اليت تسمح  تحدخد معدل أو معدالت الدفع املطبقة.  )م(

 
ة ت  ع       ام       ل ل       ذو امل  ع  ل  وم       ات ع  ل  ى أ        ا م  ع  ل  وم       ات جت       ارخ       ة  س               ت  ف  ل       د، ل  ط  رف ال  م       ال       ث املل  وت   ت       اح ،                 رخ        

 .هذا االتفاقم   8ا  لاق تسوخة ن اع، كما تنص علله املادة 
 
الجهاز للحس     ام التايل الذي أنش     أو   الدوالر األمرخ ي للجهاز الرئاسيييييمجلع املدفوعات املس     تحقة  دس     دت   -3-6

 :المعاهدة)و( م  3-19طبقاة للمادة  الرئاسي
 

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 

 

 االشتراك  االنسحاب من – 4المادة 
 
 حس              ب ،ئهمنه أو قلام اجلهاز الرئا               ي  إ ا المشيييييييييييتركنافذا إىل حو انس              حام  االشيييييييييييتراكخ وج  4-1

 . هذا االتفاقم   10ما تنص علله املادة 
 
 الجهاز الرئاسيييي عد      تة أش    هر م  تقدمي إش    عار خطي  ذلك إىل  اشيييتراكهاالنس    حام م   للمشيييتركجيوز  4-2

املادتو   رخاج عد االنسحام، خستمر و  حل   التنفلذ. االشتراك نوات م  تارخخ دخول  10م  خالل أملنه، للس قبل 
واد وقعه املنقل موحد آخر لوأح ام أي اتفاق  2امللح  ، مبا ا ذلك االتفاق اهذا م  أح ام وغ يف 12-6و  6-11

 جلملع األغراض ا اللوم األول م  السنة التقو لة التاللة.حل  النفاذ االنسحام دخل . وخالمشترك
 
  3-6واد ا املوح  دل  ، 2-4ورغم امل  ادة ، ويرقييد التط بيالموارد الوراثيية النبياتيية لألغيذيية والزراعيةا م  ا ختعل    4-3

 .االشتراك نظاموات م  تارخخ االنسحام م   ن [5-2] تبقى  ارخة  عد هذا االتفاقم   13-6و 5-6و 4-6و
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 4الملحق 
 

 
 استمارة التسجيل

 
 .تفاقهذا االم   2-6و 1-6تو لمادل طبقا، لنظام االشتراكمبوجب لذو اال تمارة اختلارو  المتلقي خعل  

 
 ال امل وتفاص      لل االتمل      ال  ه ]، واحملاص      لل  المتلقيم  املفهوم واملتف  علله ص      راحة أنه        لتم إدراج ا       م  

أو املس     ؤول  المتلقي"(، وأج السييييجلا       جل عام )" االشييييتراك،[ وتارخخ       رخاج مفعول االشييييتراكاليت خنطب  عللها 
 أخة تغل ات ا لذو املعلومات م  خالل أملنه. فوراة   الجهاز الرئاسي للمعاهدةاملاو ل عنه  لبل غ 

 
 التارخخ: ................................... .................................. التوقلع

 
 ............................ :للمتلقياال م ال امل 

 ............................ 
 ............................ العنواج:

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

 عنواج الربخد اإلل رتو : ....................... ............................ رقم اهلاتف:
 

 ............................ :المتلقي ع املسؤول املاو ل 
 ............................ 

 ............................ العنواج:
 ............................ 

 عنواج الربخد اإلل رتو : ....................... ............................ رقم اهلاتف:
 

على حنو ما تنص أو قبوله،  هذا االتفاقعلى أخض   ا التوقلع  مشيييتركاالذي ختار أج خمل   بح تلقي المعلى  جيبمالحظة: 
 صاحلاة. التسجيلخ وج  ال ، وإال  13املادة علله 
 

موق عة إىل اجلهاز الرئا ي م  خالل  استمارة تسجيلار ال  إما  هقبولإ داء  مشتركاالذي ختار أج خملبح تلقي لملجيوز 
ام النظا  االتفاق هذاا حال مت إعداد النظام امللس              ر لالتفاق املوحد لنقل املواد أو م  خالل  أدناو،ىل العنواج إ أملنه

 .لذا االتفاق م  نساة  استمارة التسجيل. وجيب أج ترف  امللسر لالتفاق املوحد لنقل املواد
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