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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. يرجى من طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
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 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  المخصصة العضوية المفتوحة العمل لمجموعة السادس االجتماع
 األطراف المتعدد النظام عمل سير بتعزيز المعنية

 2017 آذار/مارس 17-14، إيطاليا، روما

 المنّقح الموادالتفاق الموحد لنقل ل المشروع الثالث

 
 ذّكرة أمين المعاهدةم

 
 الررذأ أعررّده الرنيسررار املشرراراار ا ررتنادا   املشررروا اللالررت لقتارراد املوحررد لنقررل املررواد املررنّق ذه الوثيقررة هرر يرررد يف -1

 مرررن تقريرررر اجتماعهررا اقرررامأل. ولقرررد ت ار رررذ بعرررني االعتبرررار املشرررورة 4إىل توجيهررات وموعرررة العمرررل الرررواردة يف القسرررم 
 واملسرررامهات اقررر اجمل القرررانونينياملتعرررددة وءراجمل اعموعرررة الدانمرررة مرررن املشررراراني أصررر ال الرنيسرررني  تموعررراالرررس أ رررد ا و

 الس وردت رّدا  على دعوة وموعة العمل املوّجهة إىل ارطراف املتعاقدة وأص ال املصل ة.

 
 املرررررررررررنّق املشرررررررررررروا اللالرررررررررررت لقتاررررررررررراد املوحرررررررررررد لنقرررررررررررل املرررررررررررواد ويررررررررررررد وصررررررررررر  املنه يرررررررررررة املتبعرررررررررررة  عرررررررررررداد  -2

املنه يرررة املتبعرررة : املشرررروا اللالرررت لقتاررراد املوحرررد لنقرررل املرررواد املرررنّق بعنررروار  IT/OWG-EFMLS-6/17/3.2يف الوثيقرررة 
 . عداده

 
ل علرى اعتبرار أر وموعررة اروّ  مرن املشررروا اللرراح حيلمرا أمكرن املشررواومرن حيرت املبردأُ ُأ ررذ الرنر الروارد يف  -3

. ويف بعررا احلرراالتُ ُأ ررذ الررنر أيضررا  مررن االتارراد ويظلررل هررذا الررنر برراللور ار رد: عليرر واتطلعرر   العمررل قررد  رربق 
 .ويظلل هذا النر باللور الزهرأاملوّحد احلايل لنقل املواد: 

 
 املشررروا اللرراحيف نررر إىل التغيررريات الررس ت إد ا ررا  للداللررةعليهررا التاليررة  املتعررارفخدم  ا شررارات ولقررد ا ررتُ  -4

 بالشكل التايل:احلايل واالتااد املوحد لنقل املواد  املشروا ارّولمن  والنر املأ وذ
 

 .النر احملذوف شطبيتم   -1
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 .حت  النر املضاف  طنييتم وضع  -2
 بديلة للنر املقرتح. نسخإىل أو تاق علي  بعد ارقواس املعقوفة ] [ تشري إما إىل النر الذأ مل يُ  -3
نقلها أو حرذفها. ويوصرى بإعرادة تررقيم املرواد  بعدمن جديد  11-6إىل  7-6 من املوادم رقّ ُ مل تُ لتاادأ االلتباس -4

 يف  ياد قراجملة قانونية للنر.
 اما يرد ترقيمها في .احلايل  تعود ا شارات إىل املواد يف هذه الوثيقة إىل االتااد املوّحد لنقل املواد  -5
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 نّقحالم الموحد لنقل المواد قالتفال المشروع الثالث
 

 

 الديباجة
 

 رّ إحيت 
 

( * المعاهددددةبا رررم   يلررر  يف مرررااملعاهررردة الدوليرررة بشرررأر املررروارد الوراثيرررة النباتيرررة لارذيرررة والزراعرررة  يشرررار إليهرررا  
ود لر  حيّرز  2001نوفم /تشرين اللراح  3اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة اررذية والزراعة يف دورت  احلادية واللقثني بتاريخ 

 ؛2004يونيو/حزيرار  29ذ بتاريخ التناي
 

وا ررتخدامها املسررتدام واقتسررام  المددوارد الوراثيددة النباتيددة لألغذيددة والزراعددةيف صررور  المعاهدددةتتملررل أهررداف  
هذه املوارد على حنو عادل ومتكافئُ مبا يتسق مرع اتااقيرة التنروا البيولروج ُ ررررار الزراعرة  ا تخداماملنافع الناشئة عن 

 وارمن الغذان ؛املستدامة 
 

مواردهدددا الوراثيدددة النباتيدددة ُ يف  رررياد سار رررة حقوقهرررا السررريادية علرررى المعاهددددةأنشرررأت ارطرررراف املتعاقررردة يف  
ُ والقتسررام المددوارد الوراثيددة النباتيددة لألغذيددة والزراعددةلتيسررري احلصررول علررى  نظامددام متعدددد األطددرافُ لألغذيددة والزراعددة

 املوارد على حنو عادل ومتكافئُ على أ اس التكامل والتعزيز املتبادلني؛ املنافع الناشئة عن ا تخدام هذه
 

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

ترنظم  الرسيتعلرق بقواعردها ا جرانيرة الوطنيرة  يف مراومع االعرتاف بتنروا الرنظم القانونيرة لردط ارطرراف املتعاقردة  
يمُ والواجبرررات الناشرررئة عرررن االتااقيرررات الدوليرررة وا قليميرررة املطبقرررة علرررى هرررذه القواعرررد احملررراام وإىل الت كررر إىلالوصرررول 
 ؛ا جرانية

 
مبقتضررى اتارراد  النظددام المتعدددد األطددرافعلررى أنرر  ينبغرر  تيسررري الوصررول إىل  المعاهدددةمررن  4-12تررنر املررادة  

يونيررو/حزيرار  16الصرادر بترراريخ  1/2006ُ مبوجرب قررراره رقررم للمعاهدددة الجهدا  الرااسدد موحرد لنقررل املروادُ وقررد اعتمررد 
أاتوبر/تشرررررين ارّول  XXالصرررادر بتررراريخ  XX/2017قررررر تعديلررر  مبوجرررب القرررررار و  ُ االتاررراد املوحرررد لنقرررل املررررواد2006
2017. 

                                                 
 .املعّرفة باقط ار ود البار  يف ال النر بغرر التوضي  درج  ارلااظأ  *
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 األطراف ف  االتفاق - 1المادة 
 
اد املوّحرد لنقرل املرواد املشرار إلير   ( هرو االتارهذا االتفاقبا م   يل  يف ماإّر اتااد نقل املواد هذا  يشار إلي   1-1

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

ا ررم وعنرروار مقرردم املررادة أو املؤ سررة املقدمررة للمررادةُ ا ررم املسررؤول املرررّ ر لرر ُ معلومررات عررن طريقررة  بررني: 
  (ُ المقدمبا م   يل  يف ما(  يشار إلي  االتصال باملسؤول املرّ ر ل 

 
ا م وعنوار املتلق  أو املؤ سة املتلقيةُ ا م املسؤول املرّ ر لر ُ معلومرات عرن طريقرة االتصرال باملسرؤول  و: 

  (.المتلق با م   يل  يف ما(  يشار إلي  *املرّ ر ل 
 
 على ما يل : هذا االتفاقاتاق ارطراف يف  1-3
 

 التعاريف -2المادة 
 

 دة أدناه ما يل :ُ تعين العبارات الوار هذا االتفاقرررار  
 

مررن دور قيررود لن رررين رررررار إجررراجمل مزيررد مررن الب ررو  والرتبيررة عنرردما  : يعترر  أأ منررتا متاحررا  " متاحررا  مررن دور قيررود
قانونيرة أو تعاقديرة أو قيرود تكنولوجيرةُ قرد حترول دور ا رتخدام  بالطريقرة  التزاماتأية للب و  والرتبية دور  يكور متاحا  

 .احملددة يف املعاهدة
 

مررن مصرردر نبررافُ مبررا فيهررا مررواد التنا ررل والتكرراثر اقضرررأُ وحتترروأ علررى وحرردات وراثيررة  أيررة مرروادتعررين  " املررواد الوراثيررة
  .وظياية

 
 .اجلها  الرنا   للمعاهدة يعين  اجلها  الرنا   
 
 .ملعاهدةمن ا 2-10  يعين النظام املتعدد ارطراف الذأ أنشئ مبوجب املادة النظام املتعدد ارطراف 
 
  .من مصدر نباف الس  ا قيمة فعلية أو حمتملة لارذية والزراعة املواد الوراثية   تعيناملوارد الوراثية النباتية لارذية والزراعة 
 

                                                 
 ."ا نرتن و بعقود القبول على عقود القبول باا العبوة املواد  بيدرج حسب املقتضى. ال يسرأ يف حالة االتااقات املوحدة لنقل   *

يف عبرروة تعبئررة املررواد ويشرركل قبررول  المددواد بعقررد القبررول باررا العبرروة ُ هررو عنرردما ترررد نسررخة مررن االتارراد املوحررد لنقررل  المددواداالتارراد املوحررد لنقررل 
 .للمواد قبوال بشروط وقواعد االتااد املوحد لنقل املواد المتلق 

شروط وقواعد االتااد املوحرد لنقرل املرواد  المتلق ويقبل  ا نرتن  ُ هو عندما ي م االتااد على ا نرتن د املوحد لنقل املواد  بعقد القبول على االتاا
 .نماة لقتااد املوحد لنقل املوادُ حسبما يكور مقلكرتونيأو على النسخة ا  ا نرتن بالنقر على اريقونة املنا بة يف املوقع على 
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اهزة   تعين مواد مشتقة من املوادُ وتكرور بالترايل سيرزة عنهرا وليسر  جراملوارد الوراثية النباتية لارذية والزراعة قيد التطوير 
. وتعتر  التطرويرويعتزم القانم على تطويرها بقدر أا  أو نقلها إىل شخر أو ايرار ء رر ملزيرد مرن  بعد للتسويق الت ارأ

 امنتا. املوارد الوراثية النباتية لارذية والزراعة قيد التطوير منتهية عندما تسود هذه املوارد جتاريا   فرتة تطوير
 
أو أأ مررن أجزانهررا أو مكونا ررا الوراثيررة اجلرراهزة  املررواد *ة النباتيررة لارذيررة والزراعررة الررس تشررمل  يعررين املرروارد الوراثيرراملنررتا 

 السلع ار ا ية واملنت ات ار رط املستخدمة يف اررذية والعل  والت هيز. با تلناجملللتسويق الت ارأُ 
 

مرررن جانرررب املتلقررر  وفروعرررر   ُأو منت رررات تعرررين الرررد ل ا نرررايل النررراتا عرررن التسررررويق الت رررارأ ملنرررتا  قيمرررة املبيعرررات 
 واملتعاقدين مع  وحامل  الرتا ير ومستأجريها.

 
 تعرررين بيرررع منرررتا أو منت رررات العتبرررارات ماليرررة يف السرررود املاتوحرررةُ ويكرررور للتسرررويق الت رررارأ معررر  مقابرررل. "املتررراجرة"

 ارذية والزراعة قيد التطوير.وال يشمل التسويق الت ارأ أأ شكل من أشكال نقل املوارد الوراثية النباتية ل
 

 موضوع اتفاق نقل المواد - 3المادة 
 

يلرر  با ررم  يف مررا ويشررار إليهررا  هددذا االتفدداقب 1املل ررق احملررددة يف  المددوارد الوراثيددة النباتيددة لألغذيددة والزراعددة 
 مقدددممررن  هررذا االتاررادب تُنقررل مبوجرر 1املل ررق  ل( ويف 5 ( واملعلومررات املتاحررة ذات الصررلة املررذاورة يف املررادة المددواد 

 .هذا االتفاقمع مراعاة ارحكام والشروط الس نر عليها  المتلق إىل  املادة
 

 أحكام عامة - 4 المادة
 
 وأحكامها. المعاهدةويناذ وياّسر طبقا  رهداف  النظام المتعدد األطرافضمن إطار  هذا االتفاقي م  4-1
 
والرررس اعتمرررد ا ارطرررراف املتعاقررردة يف  ُالقانونيرررة املرعيّرررة وا جرررراجملات يعررررتف ارطرررراف برررألم دضرررعور للتررردابري 4-2

 .†المعاهدةمن  5-12و 2-12و 4ُ وعلى ار ر تلك الس اُُتذت مبا يتاق مع املواد المعاهدةُ مبا يتاق مع المعاهدة
 
الجهددا  نيابررة عررن س تعمررل منظمررة اررذيررة والزراعررة لامررم املت رردة الررعلررى أّر  هددذا االتفدداقيوافررق ارطررراف يف  4-3

 . هذا االتفاقالطرف اللالت املستايد مبوجب  التابع  اُ ه  والنظام المتعدد األطراف الرااس  للمعاهدة
 
  هررررر(5املررررواد  علومررررات الق مررررة حسرررربما نّصرررر  عليرررر حيررررق للطرررررف اللالررررت املسررررتايدُ طلررررب احلصررررول علررررى امل 4-4
 .ذا االتاادهب 3 من املل ق 3واملادة  ُ[2اقيار  يف 3الاقرة [ / ]1ار اقي يف 5]الاقرة  2املل ق و  3-8 ج( و5-6و
 

                                                 
  .حسبما يظهرُ على  بيل امللالُ من  قل الَنَسب أو عقمة إدماج اجلني  2
تااد امل م بني يف حالة مرااز الب و  الزراعية الدولية التابعة لل ماعة اال تشارية للب و  الزراعية الدولية ورريها من املؤ سات الدوليةُ يسرط اال  †

 املؤ سات ار رط ذات الصلة.اجلها  الرنا   واملرااز املذاورة و 
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مررن سار ررة  والمتلقدد املررادة  مقدددمال متنررع  أعررقه منظمررة اررذيررة والزراعررة لامررم املت رردةاحلقررود املمنوحررة إىل  4-5
 .هذا االتفاقحقوقهما مبوجب 

 
 حقوق مقدم المادة وواجباته - 5المادة 

 
 :المعاهدةطبقا لاحكام التالية من  الموادادة بنقل امل مقدميتعّهد  

 
 يتررراح احلصرررول علرررى املرررادة بسررررعة وبررردور احلاجرررة إىل تتبرررع ارررل وموعرررة فرديرررة علرررى حررردةُ ومرررن دور مقابرررلُ  أ(

 أو ال ينبغ ُ عند فرر ر ومُ أر يت او  الر م التكالي  الدنيا املتكبدة؛
 

 املقدمررة نيررع البيانررات التعريايررةُ طبقررا  للقرروانني املرعيّررةُ ألغذيددة والزراعددةالمددوارد الوراثيددة النباتيددة لتترراح مررع   ل(
 وأية معلومات وصاية أ رط متوافرة رري  رية وذات الصلة؛

 
ُ مبا يف ذلك املرواد الرس يقروم الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرُتضع عملية احلصول على   ج(

 ُ لتقدير القّيمني على تطويرها  قل فرتة تطويرها؛املزارعور بتطويرها
 

الس حتميها حقرود امللكيرة الاكريرة أو ررري ذلرك  على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيكور احلصول   د(
  من حقود امللكيةُ متسقا مع االتااقيات الدولية ذات الصلةُ ومع القوانني الوطنية ذات الصلة؛

 
 مرررة اررل  ررنتني تقررو يتني علررى ارقررّلُ أو ضررمن فرررتة  منيررة ينبغرر  حتديرردهاُ الجهددا  الرااسدد  املررادة مقدددمع يُطلر  هر(

 *ُ على اتااقات نقل املواد الس ّت إبرامها؛الجها  الرااس من وق  آل ر من ِقبل 
 

 إما عن طريق:
 

 †الكاملاالتااد املوحد لنقل املواد  مناقيار أل : إر ال نسخة 
 

 أو
 

 ُمن االتااد املوحد لنقل املواداقيار باجمل: يف حال عدم إر ال نسخة 
 

                                                 
 ينبغ  تقدمي هذه املعلومات من قبل املقدم إىل:  *

    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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حبسرررب  حتررر  تصرررّرف الطررررف اللالرررت املسرررتايد املرررواد الكامرررلضرررمار أر يكرررور االتاررراد املوحرررد لنقرررل  (1 
 االقتضاجمل وعند االقتضاجمل؛

 ل علي ؛االتااد املوحد لنقل املواد ذأ الصلة واياية احلصو ا بقغ عن مكار االحتااظ ب (2 

 توفري املعلومات التالية: (3 

 املادة؛ مقدمالذأ أُنسب إىل االتااد املوحد لنقل املواد من جانب  زالرقم املميّ الرمز أو   أ(

 املادة وعنوان ؛ مقدما م  (ل 

ُ عقرود القبرول بارا العبروةاملوادُ ويف حالة  أو قبول  باالتااد املوحد لنقل املادة مقدمتاريخ موافقة  (ج 
 تاريخ إر ال الش نة؛

ُ ا رررم الشرررخر الرررذأ أُر رررل  إليررر  عقرررود القبرررول بارررا العبررروةُ ويف حالرررة المتلقددد  رررم وعنررروار ا  د(
 الش نة؛

 باالتااد املوحد لنقل املوادُ واحملصول الذأ تنتم  إلي . 1املل ق  ال عينة يفحتديد    هر(
 

 .هذه املعلومات للطرف اللالت املستايد الرااس  الجها ويتي  
 

 حقوق المتلق  وواجباته - 6المادة 
 
والرتبية والتدريب مرن أجرل اررذيرة والزراعرة.  الب و ررار فقط رصولا  أو الموادبا تخدام  المتلق يتعّهد  6-1

وال تشررررررمل هررررررذه ارررررررررار اال ررررررتخدامات الكيمانيررررررة والصرررررريدالنية و/أو رريهررررررا مررررررن اال ررررررتخدامات الصررررررناعية رررررررري 
 الغذانية/العلاية. 

 
بأية حقود للملكية الاكريرة أو أيرة حقرود أ ررط قرد حترّد مرن القردرة علرى احلصرول بسرهولة  المتلق ال يطالب  6-2

أو على أجزاجمل أو مكونات وراثية منهاُ يف الشكل الرذأ ت فير  احلصرول عليهرا  ُهذا االتفاقاملتاحة مبوجب  الموادعلى 
 .النظام المتعدد األطرافمن 
 
 واملعلومررات ذات الصررلة املشررار إليهررا المددوادأر جيعررل  للمتلقدد املقدمررةُ  المددوادبصررور  لقدد المتيف حررال قيررام  6-3

 با تخدام االتااد املوحد لنقل املواد.  للنظام المتعدد األطراف ل( متاحة 5يف املادة 
 
 يل  يف ما  إليإىل شخر أو ايار ء ر  يشار  هذا االتفاقاملقدمة مبوجب  الموادبنقل  المتلق يف حال قيام  6-4

 إىل: المتلق  (ُ يعمد المتلق  التال با م  
 

مررررن  ررررقل اتارررراد ُ القيررررام بررررذلك مبوجررررب ارحكررررام والشررررروط الررررس نررررر عليهررررا االتارررراد املوّحررررد لنقررررل املررررواد  أ(
 لنقل املواد؛ جديد

  هر(.5بذلك عمق  باملادة  الجها  الرااس وإبقغ   ل(
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المتلقددد  أ ررررط تتعلرررق برررا جراجملات الرررس يتخرررذها  أيرررة واجبرررات المتلقددد ى ومتاشررريا  مرررع مرررا تقرررّدمُ ال ترتتّرررب علررر 
 .التال 

 
ُ إىل شخر أو ايرار ء ررُ قيد التطوير الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بنقل المتلق يف حال قيام  6-5

 : المتلق على 
 

 قل اتاررراد جديرررد لنقرررل املررروادُ شرررريطةإجنرررا  ذلرررك وفقرررا لشرررروط وأحكرررام االتاررراد املوحرررد لنقرررل املرررواد مرررن  ررر  أ(
 ( من االتااد املوحد لنقل املواد  ارية؛أ 5أال تكور أحكام املادة 

ُ وا فررادة النظددام المتعدددد األطددرافاملتلقرراة مررن  المددوادباتارراد نقررل املررواد اجلديررد هررذاُ تعريرر   1املل ررق يف   ل(
 ؛المواد هذه نقلها مستمدة منيتم  الس قيد التطوير الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةحتديدا  بأر 

  هر(؛5ُ وفقا للمادة الجها  الرااس تبليغ   ج(
 .متلٍق تالٍ يتعلق بأفعال أأ  يف ماأ رط  أية واجباتأال ترتّتب علي    د(

 
تتعلق مبزيد  إضافيةشروط  إرفادحبق ارطراف يف  ا  قلبدور  5-6اتااد لنقل املواد مبقتضى الاقرة  إبراميتّم  6-6

 من تطوير املنتاُ مبا يف لكُ حسب املقتضىُ دفع تعويا مايل.
 
علررى أر  ُُ أو مررن ترراريخ قبولرر هددذا االتفدداق[ أشررهر مررن ترراريخ توقيررع Xيف رضررور ] ُأر دتررار للمتلقدد جيررو   6-11]

الررذأ يشرركل جررزجملا ال ُ التفدداقهددذا امررن  3املل ررق ُ علررى الن ررو املبررني يف تشددترا نظددام اال يكررور ملزمررا  بشررروط وأحكررام
الجهدا  إىل  االتفداق هدذاب 4املل رق الرواردة يف  اسدتمارة التسدجيلعرن طريرق إعرادة  ُ(تشترا )اال هذا االتفاقيت زأ من 

 EasySMTAن  رقل إبرداجمل القبرول عر  موقرع مرأو أمينهرا ُ بعد ملئها بالكامرل وتوقيعهراُ مرن  رقل الرااس  للمعاهدة
 قل هرذه  EasySMTAموقع  ع أو ا بداجمل عن القبول ُ إىل ارمني استمارة التسجيليتم إعادة إذا مل و  .(تشترا اال 

 [.[8-6و 7-6/]املادتار  REV 8-7/6-6املادة ]الارتةُ تطبق عندها طريق الدفع احملددة يف 
 
 3املل رق و املبرني يف علرى الن ر تشدترا نظام االشروط وأحكام ُ تنطبق تشترا نظام اال المتلق  إذا ا تار مكرر  6-11]

 وينبغرر  فهررم ُهددذا االتفدداقال يت ررزأ مررن  جررزجملا   هددذا االتفدداقمررن  3املل ررق . ويف هررذا احلررالُ يشررّكل هددذا االتفدداقمررن 
 [.3املل ق ُ حيلما يسم  السياد ومع مراعاة مقتضى احلالُ على أن  يشمل أيضا  هذا االتاادأأ إشارة إىل 

 
للم صرول أو ] ا  مشررتا املتلقر  بوصرا  علرى ُ ال يكرور هنراأ أأ التزامرات دفرعا تشدتر االمردة   قل  ا  مكرر ثاني 6-11

 .شرتاأ[ُ رري تلك املنصوص عليها يف نظام االشرتاأاحملاصيل الس يشملها اال
 
[6-7/6-8 REV  المندت  وارار هرذا والزراعدةلألغذيدة  ام نباتيد ام وراثيد ام مدورد يشرّكل مندت  المتلق  بتسدويقيف حال قام 

 مددن دون قيددودلن رررين  المنددت  إتاحددةيف حرال عرردم ُ و هددذا االتفدداقمررن  3امررا هررو مشرار إليرر  يف املررادة   ام مددوادن يتضرم  
 جتاريا   المنت  المسّوقبدفع نسبة مئوية حمددة من قيمة مبيعات  المتلق ُ يقوم والرتبية الب و املزيد من إجراجمل رررار 

 .[هذا االتفاق[ من 1]اقيار  2للمل ق   ذا الغرر وفقا   الرااس  الجها الس أنشأها  إىل اآللية تسديد مدفوعاتب
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 أو
 
ام دموايتضم ن  المنت واار هذا  لألغذية والزراعة ام نباتي ام وراثي ام مورد يشّكل المتلق  بتسويق منت يف حال قام  6-7]]

ررررار إجرراجمل  مدن دون قيدودرين لن ر المندت  إتاحدةُ ويف حرال عردم هدذا االتفداقمرن  3اما هو مشار إلي  يف املرادة 
 جتاريررا  إىل اآلليررة المسددّوق مبيعدداا المنددت برردفع نسرربة مئويررة حمررددة مررن قيمررة  المتلقدد والرتبيررةُ يقرروم  الب ررو املزيررد مررن 

 [.هذا االتفاقمن  [2]اقيار  2للمل ق  ذا الغرر وفقا  الجها  الرااس الس أنشأها 
 
  ام مدواديتضرم ن  المندت وارار هرذا  لألغذية والزراعة ام نباتي ام وراثي ام مورد يشّكل منت  المتلق  بتسويقيف حال قام  6-8]

إجرراجمل ررررار  مدن دون قيدودلن ررين  المندت  إتاحدةُ ويف حرال عردم هدذا االتفداقمرن  3اما هو مشار إلي  يف املرادة 
 رذا الغررر  الجهدا  الرااسد  أنشرأها علرى دفرع مبرالغ طوعيرة إىل اآلليرة الرس المتلقد والرتبيرةُ يشرّ ع  الب رو املزيد مرن 

  .[هذا االتفاقب 2]اقيار  2وفقا للمل ق 
 
ُ نيرع المعاهددةمرن  17ُ ع  نظام املعلومات املنصوص علي  يف املادة للنظام المتعدد األطراف المتلق يتي   6-9

م املنرافع ررري النقديرة املشرار إليهرا وُيشر ع علرى تقا ر ُالمدوادوالتطروير بشرأر  الب رو املعلومات رري السررية الناشرئة عرن 
النظددام المتعدددد والتطرروير املتصررل برراملوادُ وذلررك مررن  ررقل  الب ررو الناشررئة عررن  المعاهدددةمررن  2-13صررراحة يف املررادة 

يشر ع  ُالمواد هذه ما يتضمن لمنت . وبعد االنتهاجمل أو التخل  عن فرتة محاية حق من حقود امللكية الاكرية األطراف
 الب ررو رررررار  النظددام المتعدددد األطددرافوموعررة تكررور جررزجملا مررن  يفاملررذاور  المنددت مررن  عّينررة إيررداا علررى المتلقدد 
 والرتبية.

 
 أو مكونا رررراُ المددددوادجرررررط تطويرهررررا مررررن  منتجدددداايررررة الررررذأ حيصررررل علررررى حقررررود ملكيررررة فكريررررة ر المتلقدددد  6-10

مللكيرة الاكريرة تلرك إىل طررف ثالرتُ يقروم ُ ويقروم بتخصرير حقرود االنظدام المتعددد األطدرافوت احلصرول عليهرا مرن 
 إىل الطرف اللالت املعين. هذا االتفاقبنقل واجبات تقا م منافع 

 
هددذا مررن  3املل ررق ُ علررى الن ررو املبررني يف تشددترا نظددام االعلررى أر يكررور ملزمررا  بشررروط وأحكررام  المتلقدد يوافررق  6-11

ُ حيلمررا هددذا االتفدداق. وينبغرر  فهررم أأ إشررارة إىل (را تشددت)اال هددذا االتفدداقُ الررذأ يشرركل جررزجملا ال يت ررزأ مررن االتفدداق
 .3املل ق يسم  السياد ومع مراعاة مقتضى احلالُ على أن  يشمل أيضا  

 
 القانون الساري – 7لمادة ا

 
 الرردويليكررور القررانور السررارأ هررو املبررادل العامررة للقررانور ومبررادل العقررود الت اريررة الدوليررة الصررادرة عررن املعهررد  
 المعاهددةمرع مراعراة ارهرداف وارحكرام ذات الصرلة الرواردة يف ُ وامرا ت حترديلها الحقراُ 2010نور اقراص لتوحيد القرا
 مىت دع  احلاجة إىل تاسري. الجها  الرااس وقرارات 
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 تسوية النزاعاا - 8 المادة
 
ُ لزراعرة لامرم املت ردةمنظمرة اررذيرة وا أو المتلقد أو  املرادة مقددمجيو  يف تسوية النزاعرات برداها مرن جانرب  8-1

 التابع  ا. والنظام المتعدد األطراف للمعاهدة الجها  الرااس نيابة عن 
 
 الجهددا  الرااسدد لررل منظمررة اررذيررة والزراعررة لامررم املت رردة الررس مت علررى أرّ  هددذا االتفدداق يفوافررق ارطررراف ت 8-2

يتعلررق حبقررود  يف مررااُ برردجمل إجررراجملات تسرروية النزاعررات طرفررا ثاللررا مسررتايد اُ باعتبارهرراُ حيررق  رروالنظددام المتعدددد األطددراف
 .هذا االتفاقمبوجب  والمتلق املادة  مقدموواجبات 

 
حيّق للطرف اللالت املستايد أر يطلب إتاحة املعلومات الق مةُ مبا يف ذلك العّينات حسب املقتضرىُ مرن قبرل  8-3

أأ معلومرات  املرواد ومتلقد  املرادة مقدّدم. ويتري  هدذا االتفداقا بشأر واجبا م الرس يرنّر عليهر املادة ومتلق  املادة مقّدم
 أو عّينات من هذا القبيلُ حسب مقتضى احلال.

 
 حيّل على الن و التايل: هذا االتفاقإر أأ نزاا ينشأ عن  8-4
 

 التسوية الودية للنزاا: حتاول ارطراف عن حسن نّية حل أأ نزاا عن طريق التااور.  أ(
 حال عدم التوصل إىل حّل للنرزاا عرن طريرق التاراورُ لاطرراف أر ُتترار تسروية النرزاا عرن طريرق الو اطة: يف  ل(

 الو اطة باال تعانة بطرف ثالت و يط حمايدُ باالتااد املتبادل بني ارطراف.
لرة الت كيم: يف حرال عردم التوصرل إىل حرّل للنرزاا عرن طريرق التاراور أو الو راطةُ جيرو  رأ مرن الطررفني إحا  ج(

النزاا إىل الت كيم مبوجب قوانني الت كيم الصادرة عن إحدط ارجهرزة الدوليرة بعرد موافقرة ارطرراف يف النرزاا. 
لايررة املطرراف مبوجررب قرروانني الت كرريم  يفأمررا يف حررال عرردم التوصررل إىل اتارراد هبررذا الشررأرُ فتررتم تسرروية النررزاا 

و أالر يعينرور طبقرا  للقروانني املرذاورة. وتكرور نتي رة الصادرة عن ررفة الت ارة الدولية من جانب حمّكم واحد أ
هذا الت كيم ملزمة للطرفني. وجيو  رأ من الطرفنيُ إذا أراد ذلركُ تعيرني حمّكرم مرن قانمرة اقر اجمل الرس يضرعها 
اجلهررا  الرنا رر   ررذا الغرررر؛ وجيررو  أر يتاررق الطرفررارُ أو احملكمررار اللررذار عينررا مررن قبلهمرراُ علررى تعيررني حمكررم 

حررردُ أو حمكرررم يررررتّأس هيئرررة احملكمرررني حسرررب مقتضرررى احلرررالُ مرررن القانمرررة املرررذاورة للخررر اجمل. وتكرررور نتي رررة وا
 الت كيم ملزمة للطرفني.

 
 بنود إضافية - 9المادة 

 الضمانة
 
بيانرات تعريايرة  أيةأو ملكيتهاُ وال بشأر دقة أو ص ة  الموادضمانات بشأر  قمة  ةاملادة أي مقدمال يعط   9-1
املقدمررة أو د ومتهررا أو نقاو ررا  المددوادضررمانات بشررأر نوعيررة  أيررة. امررا ال يقرردم المددوادبيانررات أ رررط مرفقررة مررع  ةأيررأو 
ررري مرا يررد يف شرهادة الصر ة النباتيرة املرفقرة.  للمدوادأو اآللية(. وليأل هناأ أأ ضرمانة لل الرة الصر ية النباتيرة  الوراثية 
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المددواد جبميررع أنظمررة وقواعررد احل ررر والسررقمة البيولوجيررة اقاصررة با ررترياد  مسررؤوال بالكامررل عررن التقيررد المتلقدد ويكررور 
 أو ا فراج عنها. الوراثية

 
 واالنسحاب منه مدة االتفاق

 
  ارية املاعول. املعاهدةنافذا  ما دام   هذا االتفاقيبقى  9-2
 
 ُ يُعتررر  أنررر  قرررد انسررر ب3املل رررق مرررن  4اقررراص بررر ُ وفقرررا  للمرررادة  تشدددترا االمرررن متلقددد  يف حرررال انسررر ال  9-3

 [ُ حسب االقتضاجمل.XXُ با تلناجمل ما يتعلق بتطبيق أحكام املواد ]هذا االتفاقمن 
 
 الجهدا  الرااسد بعرد  رتة أشرهر مرن تقردمي إشرعار  طر  برذلك إىل  هذا االتاادجيو  للمتلق  االنس ال من  9-2]

ُ أأ التراردني أبعردُ المتلق أو  المقدممن ِقبل  فاقهذا االت[  نوات من تاريخ توقيع XXمن  قل أمين ُ ليأل قبل ]
 .المتلق من ِقبل  هذا االتفاقأو من تاريخ قبول 

 
 مسرررررررررررررت ق الررررررررررررردفع مبوجرررررررررررررب  لمندددددددددددددت  التسدددددددددددددويقبُ قبرررررررررررررل االنسررررررررررررر الُ المتلقددددددددددددد يف حرررررررررررررال بررررررررررررردأ  9-3

 .للمنت  تسويقالطاملا جيرأ ُ تستمر هذه املدفوعات هذا االتاادمن  2واملل ق [ 8REV-7/6-6] / [7-6املادة ]
 
 .[النااذ قيد هذا االتاادمن ]...[ [ 2-6[]1-6ر ]تبقى املادتاُ مع مراعاة ما تقّدم 9-4
 

 التوقيع/القبول - 10املادة 
 

 .هذا االتفاق ا تيار طريقة القبول ما مل يطلب أأ من الطرفني التوقيع على والمتلق املادة  لمقدم جيو  
 

 *التوقيع-1الخيار 
 

 مقددمنيابرة عرن  هدذا االتفداق أر لدأ السرلطة لتنايرذأضمن (ُ أملل و الكامل للمسؤول املر ر ل  اال مأناُ  
دف تعزيرز ُ حرفيرا ومرن حيرت املبردأُ هبرهدذا االتفداق املادة وأقر مبسؤوليات مؤ سس وواجبا ا بااللتزام بأحكرام

 .وا تخدامها املستدام د الوراثية النباتية لألغذية والزراعةر المواصور 
 

 .................................التاريخ .................................... التوقيع
 ............................ املادة مقدما م 

 

                                                 
املرادة عقرد القبرول بارا  قددمميف االتاراد املوحرد لنقرل املرواد. وارذلكُ إذا ا ترار  1املادة التوقيعُ تظهرر فقرط الصريارة يف اقيرار  مقدمعندما دتار   *

حسرربما يكررور مقنمررا. وعنرردما يقررع  3أو اقيررار  2ُ تظهررر يف االتارراد املوحررد لنقررل املررواد فقررط الصرريارة يف اقيررار ا نرتنرر العبرروة أو عقررد القبررول علررى 
 لنقل املواد. أيضا مع نسخة مكتوبة من االتااد املوحد المواداال تيار على  القبول باا العبوة ُ ينبغ  أر ترتافق 
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متلقد  نيابرة عرن  هذا االتفاقأر لدأ السلطة لتنايذ أضمن (ُ أملل و اال م الكامل للمسؤول املر ر ل أناُ  
دف تعزيرز ُ حرفيرا ومرن حيرت املبردأُ هبرهدذا االتفداقاملادة وأقر مبسؤوليات مؤ سس وواجبا ا بااللتزام بأحكرام 

 .وا تخدامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صور
 

 ...................................التاريخ .................................. التوقيع
 ......................... املادة متلق  ا م

 
 *بفض العبوة  بعقود القبول نقل الموادل االتفاقاا الموّحدة – 2الخيار 

 
 وقبو رررا المقدددممرررن جانررب  المددوادويشرررّكل تقرردمي  .هدددذا االتفدداقأحكررام  مرهونررا  بقبررول المدددواديكررور تقرردمي 
 .تفاقهذا االوا تخدامهاُ قبوال بأحكام  المتلق من جانب 

 
 *: اتفاق نقل المواد بعقود القبول على االنترنت3الخيار 

 
 أوافق مبوجب هذا على الشروط املبّينة أعقه.

                                                 
املرادة عقرد القبرول بارا  مقددميف االتاراد املوحرد لنقرل املرواد. وارذلكُ إذا ا ترار  1التوقيرعُ تظهرر فقرط الصريارة يف اقيرار  املادة مقدمعندما دتار   *

حسرربما يكررور مقنمررا. وعنرردما يقررع  3ر أو اقيررا 2ُ تظهررر يف االتارراد املوحررد لنقررل املررواد فقررط الصرريارة يف اقيررار ا نرتنرر العبرروة أو عقررد القبررول علررى 
 أيضا مع نسخة مكتوبة من االتااد املوحد لنقل املواد. المواداال تيار على  القبول باا العبوة ُ ينبغ  أر ترتافق 
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 1الملحق 
 

 
 قاامة المواد المقدمة

 
 ُ مبررا يف ذلررك املعلومررات ذات الصلرررة املشرررار إليهرراهددذا االتفدداقاملقدمررة مبوجررب  الموادبددقانمررة  املل ررقيتضررّمن  
 (. ل5فر  املادة 

 
مدرجة يف القانمة: نيرع البيانرات التعريايرةُ  مادةلكل  ُأو املصدر الذأ قد حيتوأ عليهاُ ترد املعلومات التالية 

 معلومات وصاية رري  ريّة أ رط متاحة وذات الصلة.  ةوطبقا  للقانور املرع ُ أي
 

 الجدول ألف
 
مدوارد وراثيدة نباتيدة لألغذيدة والزراعددة وال تشرّكل يررة والزراعرة مروارد وراثيرة نباتيرة لارذ املرذاورة يف مرا يلر  هر  المدوادإر 

 :قيد التطوير
 

 احملصول

رقررررررم العّينررررررة أو أأ عامررررررل تعريرررررر  
 ء ر

 (الرابط  الذأ  كن احلصول من  عليها ُ أو املصدريف حال توافرهاالصلةُ املعلومات ذات 

  
  
  
   

 الجدول باء
 
ُ ت نقلهرا حبسرب مرا نّصر  علير  قيدد التطدوير والزراعدة مدوارد وراثيدة نباتيدة لألغذيدة  املرذاورة يف مرا يلر  هر المدوادإر 

 .هذا االتفاقمن  5-6 ج( و5املادتار 
 

 احملصول

رقررررررم العّينررررررة أو أأ عامررررررل تعريرررررر  
 ء ر

 (الرابط  الذأ  كن احلصول من  عليها ُ أو املصدريف حال توافرهاُ املعلومات ذات الصلة

  
  
  
   

هذه املعلومات يف ما دّر املرواد الرس ت تلقيهرا مبوجرب اتاراد موّحرد لنقرل املرواد أو الرس  تُتاح ل(ُ 5-6متاشيا  مع املادة 
المدوارد الوراثيدة الرس تنبلرق عنهرا المعاهددة من  15مع املادة  مبوجب اتااد يتماشىالنظام المتعدد األطراف د ل  يف 

 الواردة يف اجلدول باجمل: لتطويرالنباتية لألغذية والزراعة قيد ا
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 احملصول

رقررررررم العّينررررررة أو أأ عامررررررل تعريرررررر  
 ء ر

 (الرابط  ُ أو املصدر الذأ  كن احلصول من  عليهايف حال توافرهااملعلومات ذات الصلةُ 

  
  
  
   

 ول من  عليهااملعلومات ذات الصلةُ أو املصدر الذأ  كن احلص رقم العّينة أو أأ عامل تعري  ء ر احملصول

   
   
    

املرادة  ُ علرى حنرو مرا نصر  علير موارد وراثيدة نباتيدة لألغذيدة والزراعدة قيدد التطدوير املذاورة أعقه ه  المادة إذا اان 
 : التايلعلى الن و  ُواملستمّدة من  ،النظام متعدد ارطراف تكور املادة الس ّت تلقيها من ُهذا االتفاق أعقه من 6-5
 

 رقم العّينة أو أأ عامل تعري  ء ر
 ..................................  االتااد املوّحد ارصل  لنقل املواديف
 

 رمز أو رقم التعري 
 ..................................  املوّحد ارصل  لنقل املواد يف االتااد

 
 :وعنوان  املقّدم ارصل  ا م

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

 
  :وعنوان  ارصل  املتلق  ا م

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

 
 .................................. :تاريخ االتااد املوّحد ارصل  لنقل املواد
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 2الملحق 
 

 
 1الخيار 

 
 نص االتفاق الموّحد لنقل المواد ف  8REV-7/6-6بالمادة مالحظة: يرتبط هذا الخيار 

 [هذا االتفاقمن  8REV-7/6-6د المدفوعاا بموجب المادة معدل وطرق تسدي]
 
 منتجدددااأو  مندددت  بتسدددويقأجرور منررر  والترررابعور لررر  واملتعاقررردور معررر  واملرررر ر  رررم واملسرررت المتلقددد إذا قرررام  -1

يسرردد  ُهددذا االتفدداقمررن  2متاشرريا  مررع املررادة لن رررين  جررراجمل املزيررد مررن الب ررو  والرتبيررة  دون قيددود متاحددة مددن ليسرر 
 الررس تقررل المنتجددااأو  المنددت  مبيعددااقيمررة  ( مررنيف املانررة 1.1مررن عشرررة يف املانررة   نسرربة واحررد وواحررد] المتلقدد 

 منتجدااأو  مندت  مردفوعات رأ ةبا تلناجمل احلاالت الس ال يتوّجب فيها تسديد أير؛ [(يف املانة 30  عن ثقثني يف املانة
  يكور:

 
 ؛هذا االتفاقمن  2والرتبيةُ طبقا للمادة  الب و من  ملزيد من دون قيودلن رين  متاحا  أ(

 المنددت ت شرررااه أو احلصررول عليرر  كررقف ذلررك مررن شررخر أو ايررار ء ررر  رربق أر دفررع بالاعررل مبلغررا مقابررل   ل(
 أو أعا  من واجب دفع  طبقا للاقرة الارعية  أ( أعقه؛ المنتجااأو 

  بيع  أو االجتار ب  اسلعة.ت ( ج
 
 متاحددةتلقرر  والتررابعور لرر  واملتعاقرردور معرر  واملررر ر  ررم واملسررتأجرور منرر  بتسررويق منررتا أو منت ررات إذا قررام امل -2

 المتلقددد ُ يسررردد هدددذا االتفددداقمرررن  2لن ررررين  جرررراجمل املزيرررد مرررن الب رررو  والرتبيرررة متاشررريا  مرررع املرررادة  دون قيدددود مدددن
 .يف املانة( 30الس تقل عن ثقثني يف املانة   نتجااالمأو  المنت  مبيعاامن قيمة  يف املانة( XX  [ يف املانةxx]نسبة 

 
 :منتجااأو  منت تسديد أية مدفوعات رأ  المتلّق على ال يتوّجب  -3
 

 المندت مقابرل  كقف ذلك من شخر أو ايار ء ر  ربق أر دفرع بالاعرل مبلغرا   اأو احلصول عليه ات شرااه  أ(
 ؛المنتجااأو 

 عة.ت بيع  أو االجتار ب  اسل (ل 
 
 النظدام المتعددد األطدرافت احلصرول عليهرا مرن  موارد وراثية نباتيدة لألغذيدة والزراعدة ما منت عندما يتضمن  -4

 تنيالاقر  مبقتضى فقط واحدتسديد مبلغ إىل االتااد املوحد لنقل املوادُ ينبغ   أو أالر لنقل املواد ا تنادا   نيمبوجب اتااق
 أعقه. 2و 1
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ديسرم /اانور  31( بعرد ارل  رنة تقو يرة تنتهر  يف 60 رقل  رتني يومرا   الجها  الرااسد  إىل المتلق يقرّدم  -5
 حيدد:  نويا   ارولُ تقريرا  

 
والتابعني ل  واملتعاقدين مع  واملر ر  م واملسرتأجرين  المتلق من جانب  المنتجااأو  المنت  مبيعااقيمة   أ(

   ديسم /اانور ارول؛ 31يف  ( الس تنته 12عشر شهرا   ثينمن ُ لارتة ا 
  مبلغ املدفوعات املست قة؛  ل(
إىل أأ مرن القيرود الرس أفضر  إىل مردفوعات  .معدل أو معدالت الدفع املعمرول هبرابت ديد معلومات تسم    ج(

 تقا م املنافع.
 

امرا ترنر علير    نزااُالتعامل هذه املعلومات على ألا  ريّة وتُتاح إىل الطرف اللالت املستايدُ يف  ياد تسوية  
 .هذا االتفاقمن  8املادة 

 
وتكور املدفوعات مسرت قة وقابلرة للتسرديد فرور تقردمي ارل تقريرر مرن التقاريرررر السرنوية. وتردفع نيرع املردفوعات  -6

  و( 3-19طبقررا للمررادة  الجهددا  الرااسدد التررايل الررذأ أنشررأه  سررال لل بالرردوالر ارمريكرر  للجهددا  الرااسدد املسررت قة 
 :المعاهدة من
 

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 

 
 ص االتفاق الموّحد لنقل الموادف  ن 7-6مالحظة: يرتبط هذا الخيار بالمادة 

 هذا االتفاقمن  7-6معدل وطرق تسديد المدفوعاا بموجب المادة ]
 
ُ يسردد منتجدااأو  مندت  بتسدويقوالتابعور ل  واملتعاقدور مع  واملر ر  م واملستأجرور منر   المتلق إذا قام  -1

 الرررس تقرررل المنتجدددااأو  المندددت  مبيعدددااقيمرررة يف املانرررة( مرررن  1.1نسررربة واحرررد وواحرررد مرررن عشررررة يف املانرررة   المتلقددد 
 منتجدااأو  مندت يف املانة(؛ با رتلناجمل احلراالت الرس ال يتوّجرب فيهرا تسرديد أيرة مردفوعات رأ  30عن ثقثني يف املانة  

  :يكور
 

 ؛هذا االتفاقمن  2والرتبيةُ طبقا للمادة  الب و ملزيد من  من دون قيودلن رين  متاحام   أ(
 المنددت مقابررل  ه أو احلصررول عليرر  كررقف ذلررك مررن شررخر أو ايررار ء ررر  رربق أر دفررع بالاعررل مبلغررا  ت شررراا  ل( 

 للاقرة الارعية  أ( أعقه؛ أو أعا  من واجب دفع  طبقا   المنتجااأو 
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 .ت بيع  أو االجتار ب  اسلعة ج( 
 
 النظدام المتعددد األطدرافهرا مرن ت احلصرول علي موارد وراثية نباتيدة لألغذيدة والزراعدةما  منت عندما يتضمن  -2

إىل االتارراد املوحررد لنقررل املرروادُ ينبغرر  تسررديد مبلررغ ملرررة واحرردة مبقتضررى  مبوجرب اتارراد واحررد أو أالررر لنقررل املررواد ا ررتنادا  
 .أعقه 1الاقرة 

 
نور ديسرم /اا 31( بعرد ارل  رنة تقو يرة تنتهر  يف 60   رقل  رتني يومرا   الجها  الرااسد إىل  المتلق يقرّدم  -3

 :حيدد  نويا   ارولُ تقريرا  
 

والتابعني ل  واملتعاقدين مع  واملر ر  م واملسرتأجرين  المتلق من جانب  المنتجااأو  المنت  مبيعااقيمة  أ( 
   ديسم /اانور ارول؛ 31( الس تنته  يف 12  من ُ لارتة ا ثين عشر شهرا  

  مبلغ املدفوعات املست قة؛ ل( 
  .بالتعّرف إىل أأ من القيود الس أفض  إىل مدفوعات تقا م املنافعمعلومات تسم    ج(

 
ُ امرا ترنر علير  نزااالتسوية تعامل هذه املعلومات على ألا  ريّة وتُتاح إىل الطرف اللالت املستايدُ يف  ياد  

 .هذا االتفاقمن  8املادة 
 
مرن التقاريرررر السرنوية. وتردفع نيرع املردفوعات وتكور املدفوعات مسرت قة وقابلرة للتسرديد فرور تقردمي ارل تقريرر  -4

  و( 3-19للمررادة  طبقررا  الجهددا  الرااسدد  لل سررال التررايل الررذأ أنشررأه  رمريكرر بالرردوالر اللجهددا  الرااسدد  املسررت قة 
 :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 ) تشترا االقواعد وتشروط نظام 
 

 تشترا اال – 1لمادة ا
 
 ُ(شدددددتر بالم املشرررررار إليررررر  فيمرررررا يلررررر   11-6ُ وفقرررررا للمرررررادة تشدددددترا نظدددددام االالرررررذأ دترررررار  المتلقددددد يوافرررررق  1-1

 . (تشترا اال تشروط  ا ضافية الواردة يف ما يل  شروط والحكام ارعلى أر يكور ملزما  ب
  
ُ أو عنرررد قبرررول 4املل رررق الرررواردة يف  املوقعرررةُ السدددتمارة التسدددجيل ارمرررني عنرررد ا رررتقم نافرررذا   تشدددترا االيصرررب   1-2

مرن  هدذا االتفداقعنرد توقيرع . طبقا  لرذلك ابا تقم    المشتر  وقيام  بإبقغ EasySMTA قل نظام من  المشتر 
 شرررتاأويغطرر  اال ُ علررى الترروايلُالمتلقدد مررن  االتفدداقهددذا ُ أأ الترراردني أبعرردُ أو عنررد قبررول المقدددمأو  المتلقدد قبررل 
 .[النظام المتعدد األطرافالس يشملها  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةنيع ]
 
مرن أأ اتاراد [ 8REV-7/6-6] [ /7-6]لتسديد املدفوعات مبوجرب املرادة  التزامات أمن أ المشتر يعاى  1-3

 .تشترا االتنطبق عند نااذ هذا  شرتاأووحدها شروط االموحد  ابقُ 
 
فروراُ   نافرذةاملعدلرة  تشدترا تشروط االُ وتصرب  يف أأ وق  هذه تشترا تشروط االتعديل  للجها  الرااس جيو   1-4]

 المتلقد بتلرك التعرديقتُ وإذا مل يقبرل هبرا  المتلقد  برإبقغ الجها  الرااسد ويقوم . لجها  الرااس ان  أو يف وق  يعيّ 
 [أدناه. 4وفقا  للمادة  هاتشتراكفبإمكان  االنس ال من 

 
 أو

 
لن تطّبق الشروط املعّدلة على املشرتأ الذأ و . هذه يف أأ وق  تشترا تشروط االتعديل  للجها  الرااس جيو   1-4

اجلهررا  ُ أو إىل حررني قيررام هاتشددتراكمررن  المشددتر تمر نااذهررا إىل حررني انسرر ال سررالررس  ي تشددترا تشددروط االعلررى وافررق 
 أدناه.[ 4ُ متاشيا  مع املادة هاتشتراكبإلاجمل  الرنا  
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 السجل – 2المادة 
 

 ( السجل عام   يف   ل تشترا االوتاريخ  ريار ماعول  على إدراج امس  الكامل وتااصيل االتصال ب  المشتر يوافق 
 .ُ من  قل أمين ُ بأأ تغيريات يف هذه املعلوماتفورا   للمعاهدة الجها  الرااس ويتعهد بإبقغ 

 
 تقاسم المنافع النقدية – 3المادة 

 
املنصروص عليهرا  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعدةمن أجل تقا م املنافع النقدية الناشئة عن ا تخدام  3-1

ومبيعات أأ مرن املنت رات  المنتجااأأ من  مبيعاا( 1 نوية على أ اس   يسدد مبالغأر  املشرتأعاهدةُ على يف امل
 [الر ررروم التكنولوجيرررة] مرررن( الرررد ل 2ُ و [لمعاهددددةامرررن  ارّولالناجترررة عرررن نيرررع احملاصررريل الرررواردة يف املل رررق ]ار رررط 

 المبيعدددااُ إذا مل تكرررن مشرررمولة يف [ملعاهررردةمرررن ا ارّولملل رررق ُ الرررس تغطررر  احملاصررريل الرررواردة يف ا]اتااقيرررات الرت ررريرو 
 ل(.وّ ديسم /اانور ار 31 وحىتيناير/اانور اللاح  1من  (ُ يف السنة التقو ية السابقة  ابتداجمل  1  الواردة يفأو املبيعات 

 
 ثقثررررني يف املانررررةنرررراقر ُ علررررى الشرررركل التررررايل( يف املانررررة[ XX]   يف املانررررة ]XX] الرررردفع تكررررور معرررردالت 3-2
 :يف املانة( 30 
 

:  جرراجمل املزيرد مرن الب رو  والرتبيررةلن ررين  مددن دون قيدود متاحدةوأيرة منت رات أ ررط  املنت رات أ( بالنسربة إىل ]
 يف املانة[[؛ ww: ]3يف املانة[؛ وموعة احملصول  vv: ]2يف املانة[؛ وموعة احملصول  uu: ]1]وموعة احملصول 

 
 جررراجمل املزيررد مررن الب ررو  وأيررة منت ررات أ رررط رررري مترروافرة مررن دور قيررود لن رررين  المنتجدداا  ل( بالنسرربة إىل

 :3يف املانرررررررة[؛ وموعرررررررة احملصرررررررول  yy: ]2يف املانرررررررة[؛ وموعرررررررة احملصرررررررول  xx: ]1: ]وموعرررررررة احملصرررررررول والرتبيرررررررة
[zz يف املانة]]؛ 

 
 بعررردم احلصرررول علرررى أالرررر مرررن عشرررر عينرررات المتلقددد زم إذا التررر (يف املانرررة[XX ][ يف املانرررةXX]ينطبرررق معررردل 3-3]

أو  املنرررتا وإتاحدددةديسرررم /اانور ارول(ُ  31يناير/ارررانور اللررراح وانتهررراجمل يف  1يف السرررنة التقو يرررة الواحررردة  ابترررداجمل مرررن 
 [.لن رين  جراجمل املزيد من الب و  والرتبية بدون قيوداملنت ات 

 
شررررتأ بتسرررديد مررردفوعات يف  رررنة ال يتعررردط فيهرررا إنرررايل املررردفوعات املسرررت قة ُ ال يُلرررزم املتقرررّدم مراعررراة مرررا ومرررع 3-3]

 [.[دوالر أمريك  xxx]ُ مبلغ 2-3و 1-3مبوجب املادتني 
 
مرررارس/ءذار مرررن ارررل عرررامُ عرررن السرررنة التقو يرررة السرررابقة. وإذا مرررا أصرررب   31تسررردد الررردفعات يف موعرررد أقصررراه  3-4
 .هاتشتراكأر يقوم بدفعة متنا بة للسنة اروىل من  المتلق  ارأ املاعول  قل السنةُ فعلى  تشترا اال
 
 مررارس/ءذارُ حمررددا   31ُ يف موعررد أقصرراه المعاهدددةإىل أمررني  اررل  ررنةاشرر  حسررال    أر يقرردم المتلقدد علررى  3-5

  :ج  اقصوص املعلومات التاليةى و ُ وعلاملدفوعات املست قةعلى أأ أ اس ت احتسال 
 

 ت الدفع عنها؛الس  المنتجاا مبيعاا  أ(
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 الس ت الدفع عنها؛مبيعات أأ من املنت ات ار رط   ل(
وموعرة ُ و قيود لن رين  جراجمل املزيرد مرن الب رو  والرتبيرة من دور متاحام  ء رأو منتا  منتااار ال ]ما إذا    ج(

 الس ينتم  إليها[. احملصول
  ت الدفع عنها؛الس الرت ير اتاتااق[ الر وم التكنولوجية و] منالد ل   د(
 .احتسال املبلغ ا نايل  هر(

 
امرا ترنر علير    نزااُالتسوية تعامل هذه املعلومات على ألا  ريّة وتُتاح إىل الطرف اللالت املستايدُ يف  ياد  

 .هذا االتفاقمن  8املادة 
 
 الجهدددا ترررايل الررذأ أنشرررأه لل سررال ال بالرردوالر ارمريكررر  للجهددا  الرااسددد تُرردفع نيرررع املرردفوعات املسرررت قة  -3-6

 :المعاهدة و( من 3-19طبقا  للمادة  الرااس 
 

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 

 
 مدة االتشترا  واالنسحاب منه - 4مادة ال

 
 قيرام اجلهرا  الرنا ر  بإلانر  حبسربأو  منر  املشررتأ المتلقد  انسر ال ملإىل حرني  طاملرانافرذا  االتشدترا يكور  4-1

 . أدناه 5-4ما تنر علي  املادة 
 
الجهددا  ىل بعررد  ررتة أشررهر مررن تقرردمي إشررعار  طرر  بررذلك إ اتشددتراكهاالنسرر ال مررن  للمشرررتأ للمتلقدد جيررو   4-2

توقيرع  حيّرز التنايرذ. االتشدترا د رول   رنوات مرن تراريخ ]XX] لريأل قبرل ولكن يف أأ حرالُمن  قل أمين ُ  الرااس 
 ُالمتلقددد مرررن ِقبرررل  هدددذا االتفددداقُ أأ التررراردني أبعررردُ أو مرررن تررراريخ قبرررول المتلقددد أو  المقددددممرررن ِقبرررل هدددذا االتفددداق 

 .على التوايل
 
 رنوات بعرد  ]YY] هرذه ملردة االتشترا  تشروطمن  3وفقا  للمادة  النقدية ا لزاميةنافع تستمر أحكام تقا م امل 4-3

ُ أيهمرا فررتة النظدام المتعددد األطدرافعلى ء ر مواد من  المتلق  نوات بعد حصول  ]XX] ُ أو ملدةاالتشترا انتهاجمل 
[ 7-6الرواردة يف املرادتني ] ا رم املنرافع النقديرةتقُ با رتلناجمل التزامرات االتفداقهذا ُتطّبق اافة الشروط ار رط من و  .أطول
 [ الس ال تنطبق.8REV-7/6-6و]
 
بددالموارد الوراثيددة النباتيددة لألغذيددة والزراعددة قيددد ُ يف مررا يتعلّررق تشددروط االتشددترا مررن  3-4املررادة  ومررع مراعرراة 4-4]

 .[االتشترا من انتهاجمل  [  نةZZتبقى  ارية بعد ] هذا االتفاق[ من 2-6[ ]1-6] املادتارا ُ وحدمهالتطوير
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أ ررابيع[ مررن ترراريخ نارراذ  XXيف رضررور ]   االتشددترا االنسرر ال مررن هررذا  للمتلقدد ُ جيررو  3-1يف حالررة املررادة  4-4
مرررن  رررقل أمينررر . ويصرررب  هرررذا  للمعاهددددة الجهدددا  الرااسددد ملرررل هرررذه التغيررررياتُ مرررن  رررقل إشرررعار  طررر  مقررردم إىل 

 هذه. تشروط االتشترا من  3-4تنطبق املادة االنس ال نافذا عند ا تقم ارمني لإلشعار اقط . و 
 
. ويُبلّررغ نظددام االتشددترا إلغرراجمل االشرررتاأ يف حررال انتهرراأ أحكررام وشررروط   كررن لل هررا  الرنا رر ُ يف أأ وقرر ُ 4-5]

( 30يف  ضرور ثقثررني    طر  باالنتهراأ املنسرول إليرر ُ ويف حرال عردم معاجلرة هرذا االنتهراأعر  إشرعار ارمرني املشررتأ 
]مقحظة: يتعنّي حتديد التداعيات  .[للجها  الرااس اريخ ا شعارُ يقوم بإحالة املوضوا إىل االجتماا القادم يوما  من ت

 املرتتبة عن إلغاجمل االشرتاأ.[
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 4الملحق 
 

 
 استمارة التسجيل

 
 .فاقهذا االتمن  11-6ُ متاشيا  مع املادة تشترا لنظام االمبوجب هذه اال تمارة ا تياره  لمتلق ا يعلن 

 
وتررراريخ  رررريار ماعرررول  وتااصررريل االتصرررال بررر  الكامرررل المتلقددد  ا رررم    ررريتم إدراجمرررن املاهررروم واملتارررق عليررر  صرررراحة أنررر

بأيرة  فرورا   الجهدا  الرااسد  للمعاهددة  ريبّلغعنر  أو املسرؤول املخرّول  المتلق ُ وأر  (السجل يف   ل عام   تشترا اال
 من  قل أمين .  يف هذه املعلوماتتغيريات 

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

 
 ............................ :للمتلق اال م الكامل 

 ............................ 
 ............................ العنوار:

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

 ....................... :لكرتوحعنوار ال يد ا  ............................ رقم ا ات :
 

 ............................ املتلق : عناملسؤول املخوّل 
 ............................ 

 ............................ العنوار:
 ............................ 

 .....................................:لكرتوحعنوار ال يد ا  ...........................رقم ا ات : 
 

إال لرررن يكرررور ُ و 10أو القبرررول بررر ُ امرررا ورد ذارررره يف املرررادة  هرررذا االتارررادمقحظرررة: يتعرررنّي علرررى املشررررتأ التوقيرررع علرررى 
 صاحلا . التسجيل

 
ينرر  علررى العنرروار مإمررا ار ررال ا ررتمارة تسرر يل موقّعررة إىل اجلهررا  الرنا رر  مررن  ررقل أ القبررول مررن  ررقل للمشددتر  كررن 

. وجيرب أر ترفرق ا رتمارة EasySMTAيف نظرام  االتاراد هدذايف حرال ت إعرداد  EasySMTAالتايل أو من  قل نظام 
 .هذا االتاادالتس يل 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 


