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 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

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

 2017مارس/آذار  17-14روما، إيطاليا، 

 التقرير
 

 افتتاح االجتماع -1البند 
 
  )مجهورية إيران االسالمية( Javad Mozafari)هولن ا( والسي   Bert Visserاشاراان  السي  رّحب الرئيسان امل -1

نظام املس    بس زيز سااااااال  ا  ال امل نية املخصاااااااصاااااااةاملفسوحة ال ضاااااااوية  باملاشاااااااارات ا االلسااس الساااااااا    او ة ال ا 
سااااااااااااااياا االلساا ا   نذ االلسااس األخل والم املنجزقّ ما حملة  امة سااااااااااااااري ة    ال ا  و . )جماو ة ال ا ( األطراف

أ رب الرئيسااااان و الرئيساااات املاشااااارات وا او ة ال ائاة م  اانا  ال ا و يت.  أصاااا قا واملاشاااااورا  الد    ما جماو ا  
 وصاااااا ن تسضاااااارور  أ   ارتياحهاا إزا  الوثائق الد مت إ  ا ها لاللسااس وشاااااا  ا      ن  افسساح االلسااس    املاشاااااااراان

 هاالنظام املس    األطراف م  أل   رضاااااااا اشاااااااا ن جماو ة ت ابل لسمساااااااات ساااااااال  ا بإىل توافق ا اآلرا  جماو ة ال ا  

     ال ور  الساب ة ل جهاز الرئاسي.
 
 الصااااااااااااااا ر     أمهية النسائج الضااااااااااااااو  ل ا اه   ال ولية   بالنيابة  األمت Kent Nnadozieوسااااااااااااااّ   السااااااااااااااي   -2

احلاضاااااار    وفو لالذي تسسااااااذ با هذم االلساا ا . و   البّنا   الس اونلو     ن     بت ال ورا  و االلساا ا  امل   
 الساا اً مثاراً وش       أمهيسا ا السمضل ل  ور  الساب ة ل جهاز الرئاسي ل ا اه   ال ولية.

 
 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -2البند 

 
 .1املرفق أ ااهلا ااا ير  ا  ا سا   جماو ة ال ا  ل ول -3
 
 جماو ا  أصاااااااااا قا  الرئيساااااااااات املاشااااااااااارات إىل  ر  أبرز السوصاااااااااايا  منسااااااااااّ يو  ا الرئيسااااااااااان املاشاااااااااااراان  -4

     لااا ول األ ااااال. و ر املااا رلاااة     اااا  هاااذم ا او اااا  مااا ف تيساااااااااااااال منااااقاشااااااااااااااااة  س   البنو   املنبث اااة
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   طاق النظام املس     ر جماو ة أصاااااااااااا قا  الرئيساااااااااااات املاشااااااااااااارات ت ري الوثي ة ب نوان Modesto Fernándezالسااااااااااااي  
آليا     الس رير الثاين  او ة أصاااا قا  الرئيساااات املاشااااارات  الوثي ة ب نوان Carlos Correa سااااي ال و ر  ."1األطراف

لثاين  او ة أصاا قا  الس رير ا الوثي ة ب نوان Michael Halewoodو ر  السااي   2.احلصااول     املوار  وم  ال  ال ف 
 3ق.االتفا بن  إهنا    الرئيست املاشارات 

 
 ر  اآلرا  ال ا و ية الناشاااااااااااااوة     ا  ا او ة ال ائاة م  اانا  ال ا و يت ومناقاشاااااااااااااسها م  لا ب  متااا  -5

ق  Gerald Moore    ط ب جماو ة ال ا   ألاب ا  م  السااااااااااااااي   جماو ة ال ا . وبنا ً   ال ائاةا او ة  منسااااااااااااااّ
  الذي شارك أيضاً ا ا او ة ال ائاة          م  األسو ة الد طرحسها Carlos Correaم  اانا  ال ا و يت  والسي  

 ا او ة ال ائاة. ت اريرجماو ة ال ا  باش ن مسائ  وار   ا 
 

 الدولية بنطاق المعاهدة نطاق تغطية النظام المتعدد األطراف مقارنة   -3البند 
 
توسااااااااااااااي   طاااق أحلااام امل اااهاا   املسصاااااااااااااا ااة باااحلصااااااااااااااول     املوار    ظر  جماو ااة ال ااا  ا الوثي ااة ب نوان -6

 4.مناف ها وت اسذ
 
 ةالالف ّ الرتتيبا  و أي توسي  ا  طاق تغطية النظام املس    األطراف الرواب  ال ائاة بت جماو ة ال ا   و اقاشت -7
  او ة ال ا  ا ما إاا اان ب و  الس اسااااذ الف ال ل اناف  يلف  تغطية أوساااا. وحبثت جموال لس بال لس ملناف س اسااااذ ال

ل نظام املس    األطراف وطاقا  اامنة أان ل ا اه   ل اسااااااااامهة ا ا يق أه اف السناية املسااااااااس امة والوفا  بااللسزاما  
ي   طاق جماو ة ال ا  ا إملا ية توساااااااااألخرى املسصاااااااا ة باألم  الغذائي والزرا ة املسااااااااس امة والسنوس البيولولي. و ظر  
ياً مالنباتية األحلام اااصااااااااااااااة بالنفاا وت اسااااااااااااااذ املناف  ا امل اه   إىل املوار  الوراثية     طاق لألغذية والزرا ة  اشاااااااااااااا

 باش ن إملا ية السوسي  هذم. ا اآلرا  منها. ومل يسذ السوص  إىل أي توافق 3ال ولية وطب اً ل اا    امل اه  
 
شاا    جماو ة ال ا      احلالة إىل ا ي  األساا وب األاثر ف الية ووضااوًحا وبساااطة وساار ة لسف ي   ا ية و  -8

 مل رفة ما إاا اان م  املفضاااااا  االسااااااس ا ة بس  ي  مواصاااااا ة النظر ا هذا املوضااااااوس ير الضاااااارو ت ك. وم  املالنة السوسااااااّ  

ة ال ائاة ا يا  املؤساااااساااااية واملالية. وا حت الحظت ا او أو بروتواول خاص بامل اه    مبا ا الك ا ما يس  ق بالس 
طراف   مثة اخسالفا  م موظة مثاًل ا ما يس  ق ب    األأّي م  األساااااا وبت م  اانا  ال ا و يت أ ّا باإلملان اسااااااسخ ام

 1امل مق ا يسخط  نطاق مبتوسااي  الوأشااار ب ا األ ضااا  إىل أن املس اق   املط وبة ال ساا  الصااّك و خولا حّيز السنفيذ. 
  الساري حالياً سيسطّ ب ماشاورا  وطنية  وسيسس  ي أيضاً  ا ب ا الب  ان  إلرا  تغيلا  ا ال وا ت الوطنية.
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 االشتراكاالتفاق الموحد المنّقح لنقل المواد مع التركيز على نظام  -4البند 
 
 لن ااا  املوا  اااااا ير  ا الوثي اااةاملنّ ح  املاشااااااااااااااروس الثاااالااا  لالتفااااق املوحااا  ال اااا اسااااااااااااااس رضااااااااااااااااات جماو اااة  -9

IT/OWG-EFMLS-6/17/3.1 لن اااا  املوا  باااا شااااااااااااااراف  املنّ ح . ول اااا  مت إ اااا ا  املاشااااااااااااااروس الثااااالاااا  لالتفاااااق املوحاااا
 املاشارات. الرئيست

 
   ناصاااااااااااااار املاشااااااااااااااروس الثال  لالتفاق املوح  لن   املوا  املنّ ح مجي     الك   ظر  جماو ة ال ا  ا  وبنا ً  -10

 لن   املوا : ّ حاملن ماشااااااروس االتفاق املوح وقامت بسن يما حي  اقسضاااااا  األمر الك. وواف ت جماو ة ال ا      ت    
 .2رفق امل  ااا ير  ا م رتح م  إ  ا  جماو ة ال ا   إىل اجلهاز الرئاسي

 
الد مل تسذ ن   املوا  لتفاق املوح  تن يح اال الرامية إىلووافق الرئيساااااااااااان املاشااااااااااااراان     مج  امل رتحا  املسب ية  -11

 . ا وقت الحق ملناقاشسهاسي ّ اهنا مناقاشسها باللام  واختاا قرار باش هنا  ضا  وثي ة 
 

 آلية إطالق النظام المتعدد األطراف المحّسن -5البند 
 

 5.آلية اإلطالق ظر  جماو ة ال ا  ا الوثي ة ب نوان  -12
 

رئيست املاشارات  ب  ذ م  األما ة  السوس  أاثر ا ب ور  اقرتاح آلية إطالق النظام جماو ة ال ا  إىل ال وط بت -13
للي ينظر فيها اجلهاز الرئاسي ا  ورتا الساب ة. وط بت ا السياق  فسا م  الرئيست املاشارات إلرا  مزي  م  الس ييذ 

 فضاااااااااااالً   أو جماو ا  م  املساااااااااااسخ مت ك الب  انبة احمل    ملخس   األطراف الفا  ة وإملا ية اشااااااااااارتاجل وى ب و  ال س
ا. وا سن  ب ا الوفو  أّن السولي  الف ال     إيضاااااااح هيل  الرتتيبا  املؤقسة الد ساااااايسذ وضاااااا ها ول واها ال ا و ية أيضااااااً
 املوار  اافية ومساااااااس امة حلسااااااااب ت اساااااااذ املناف  عب أن يسااااااابق  ا ية توساااااااي   طاق تغطية النظام املس    األطراف وأ 

ناف  ضرور  توسي   طاقي تغطية أحلام ت اسذ امل وفو  أخرىم  الضروري آللية إطالق النظام أن ترا ي هذا املب أ. ورأ  
ري " آلية إطالق النظام قا ر      جتّنب "م ض ة أّول املبا    اجل ي   وتنفيذها باشل  مسزام . و اقاشت الوفو  ما إاا اا ت

 ت     مسسوى السياسا . فحبي  يوّفق بت ا يق هذي  اهل 
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 المعلومات الوراثية المتصلة بالمواد التي يمكن الحصول عليها -6البند 
 بواسطة النظام المتعدد األطراف

 
يسذ النفاا  حب  ال ضااااايا املس   ة بامل  وما  الوراثية املسصاااا ة باملوا  الدب نوان  ر  الرئيسااااان املاشاااااراان الوثي ة  -14

. وأقّر  جماو ة ال ا  ب مهية هذم املسااااا لة 6ظام املس    األطراف: مذار  م  مة م  الرئيسااااات املاشااااااراتإليها بواساااااطة الن
 املسااااااااااااااسجاا   ا جمااال املوار  الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة والزرا ااة. وهو مااا ساااااااااااااايسط اّاب مزيااً ا م  الاا ر  والسو يااة م  الرتايز

    املفاوضاااااا  اجلارية لسمسااااات أ ا  النظام املس    األطراف   مل اه   ال ولية  فضاااااالً    ت ا يا  الكا أه اف    
 ي  م اق واتُفق     أّن هذا املوضااوس يسااسمّق إلرا  ا. االشاارتاك ظام االتفاق املوح  لن   املوا  امل رتح  مبا فيا خاصااة 

سنوس البيولولي م  اتفاقية ال م  لا ب اجلهاز الرئاسااي ا  ورتا الساااب ة. ولرى الساشاا ي      احلالة إىل الس اون م  ا ّ 
لن    املن حاملوح   جناز االتفاقأ ا إ    األ ضااااااا  وأّا  ب ا وهيوة املوار  الوراثية لألغذية والزرا ة جتنًبا لسلرار اجلهو . 

 ناً إىل حت إعا  ح  هلذم املس لة.ممليلون  ل املوا  
 

 معاهدة الدوليةالتحضيرات للدورة السابعة للجهاز الرئاسي لل -7البند 
 

   قب  سااااسة أشااااهر     األق  م  مو  ا ها ت     سائج منها  ط باجلهاز الرئاسااااي اّار  جماو ة ال ا  ب ن  -15
حزمة تسضا  و  ا   ا  ال ور  الساب ة ل جهاز الرئاسي  ل سااح لألطراف املس اق   ب لرا  املاشاورا  والسمضلا  الالزمة.

 ذم والناشااااااوة     ا  جماو ة ال ا  خالل فرت  الساااااانست ه  ل  ا  النظام املس    األطرافالس ابل الرامية إىل ت زيز ساااااا
 :ما ي ي

 
 لن   ن ح امل: اساااس رضااات جماو ة ال ا  ماشاااروس االتفاق املوّح  االتفاق الموّحد لنقل المواد ونظام االشتتتتراك

اشااااااال  خاص  بنا      ط ب اجلهاز يرّاز با  م  ا او ا  اإلق ياية اافة  ااا وهو يسضاااااااا  مساااااااامه املوا 
الرئاسااااااااااااااي      تطوير  ظام االشاااااااااااااارتاك. وأحرز  جماو ة ال ا  ت ّ ماً م موظاً لسن يح االتفاق غل أ ا عب 

 ؛ا هذا االجتاممواص ة ال ا  

 يا  ن السم يا  السااياسااية وغلها م  السمولها  النظر باشاا : تبا لت جماو ة ال ا  توستتيع نطاق التغطية 
سوساااااااااي  يذ  ا ية التنفملنهجيا  الد م  شااااااااا هنا . وقامت بسم ي  اهذم السوساااااااااي  ا ية  لسنفيذختطيها الوالب 

 .ةالنامل

 زيز ت:  ظر  جماو ة ال ا  ا احلالة إىل وضاا  آلية إطالق لسيساال تنفيذ الس ابل الد م  شاا هنا آلية اإلطالق 
إملا ية  اآللية  ال ساايااشاا ن مواصاا ة تطوير هذم ا. وقّ مت تغذية مساارتل ة بساال  ا  النظام املس    األطراف

هاز الرئاسااااااي     اجلوسااااااي ر  الرئيسااااااان املاشاااااااراان  اآللية. هذممث  ا اختاا ت ابل مؤقسة ق  تلون ضاااااارورية 
 باش ن آلية اإلطالق. اً م رتح
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  ة الساشاااااااورمواصاااااا املاشااااااارات  اضاااااالاً ل  ور  الساااااااب ة ل جهاز الرئاسااااااي  وط بت جماو ة ال ا  إىل الرئيساااااات -16
وفل لاابية امل رتحا  امل ّ مة واملاشاااااااااار إليها أ الم  لس حول م ىم  مساااااااااسخ مي املوار  الوراثية النباتية لألغذية والزرا ة 

  ور  اجلهاز الرئاسي. إىل حت ا   ا املزي  م  امل  وما  
 

ية ال جنة االساااااااساشاااااااار ساااااااياا  ا   وال  وشااااااا    جماو ة ال ا      أن  سائج اساااااااس را  اسااااااارتاتيجية الساوي  -17
ة حبزمة باش ن مسامها  األطراف املس اق   ا صن وق ت اسذ املناف   سسلون مرتبط املخصصة امل نية باسرتاتيجية الساوي 

 راري  رقذ أن ي وم الرئيسااااان املاشاااااراان   اشااااياً م  ال. وط بت الرامية إىل ت زيز ساااال  ا  النظام املس    األطرافالس ابل 
 اسااااارتاتيجيةب امل نية املخصاااااصاااااة االساااااساشاااااارية  جنةل   بالسواصااااا     اثب م  الرئيسااااات املاشاااااارات2/2015 ورقذ 1/2015

 .الساوي   اسس  ا اً ل  ور  الساب ة ل جهاز الرئاسي
 

ص ة اتيسل     ماشاورا  بت األطراف املس اق   خالل الفرت  الفإىل ا او ا  اإلق ياية و  ت جماو ة ال ا   -18
 .ما ة  حبسب االقسضا األ م    ذببت ال ورا  اسس  ا اً ل  ور  الساب ة ل جهاز الرئاسي  مبا ا الك 

 
يواص  الرئيسان املاشاراان     ماشاورا  غل رمسية بت األقاليذ وجماو ا  ب ن ماشور  جماو ة ال ا   وأس   -19

   الس ابل الرامية إىل اساااااات ساااااال  ا  النظام املس  ساب ة السمضاااااال ل افاوضااااااا  باشاااااا ن جماو ةملأصااااااماب املصاااااا مة  
ا حبفاو  ب ر  حلومة سااااااويساااااار  جماو ة ال ا  . ومذا الصاااااا    رّحبتاألطراف خالل ال ور  الساااااااب ة ل جهاز الرئاسااااااي

 السخي باسسضافة ماشاور  غل رمسية يُنّظاها الرئيسان املاشاراان ب  ذ م  األما ة.
 

 ا بنسائج ال ا  الذي اضاااااااااااااط  ت با جماو ة ال الرئيسااااااااااااات املاشاااااااااااااارات رف  ت رير  وط بت جماو ة ال ا  إىل -20
ينظر ملسب ال ور  السااااب ة ل جهاز الرئاساااي ا إملا ية      . وأوصااات ب نإىل ملسب ال ور  السااااب ة ل جهاز الرئاساااي

 املوار  املالية الالزمة.السااس آخر  او ة ال ا  قب  ال ور  الساب ة ل جهاز الرئاسي مباشر   رهناً بسوافر 
 

 ما يستجد من أعمال -8البند 
 

 مل تل  هناك أي مسائ  أخرى م روضة     جماو ة ال ا . -21
 

 اعتماد التقرير -9البند 
 

 جماو ة ال ا  الس رير الصا ر    الساا ها السا  . ا سا   -22
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 1المرفق 
 

 غذية والزراعةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لأل

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

 2017 آذار/مارس 17-14، إيطاليا، روما

 مشروع جدول األعمال المؤقت
 
 
 
 االلسااس افسساح -1
 الزمين واجل ول األ اال ل ول ا ساا  -2
 ال ولية امل اه   بنطاق م ار ة األطراف املس    ظامالن تغطية  طاق -3
 االشرتااا   ظام     الرتايز م  املوار  لن   املنّ ح املوح  االتفاق -4
 احملّس  األطراف املس    النظام إطالق آلية -5
 األطراف املس    النظام بواسطة   يها احلصول ميل  الد باملوا  املسص ة الوراثية امل  وما  -6
 ال ولية ل ا اه   الرئاسي ل جهاز الساب ة ل  ور  السمضلا  -7
 أ اال م  يسسج  ما -8
 الس رير ا ساا  -9
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 2المرفق 
  

 : اقتراح مجموعة العملالمنّقح التفاق الموحد لنقل الموادامشروع 
 

 

 الديباجة
 

 حي  إنّ 

 
( 7"لمعاهدةارا ة )ياشاااااااااااااار إليها ا ما ي ي باساااااااااااااذ "امل اه   ال ولية باشااااااااااااا ن املوار  الوراثية النباتية لألغذية والز  

و خ ت حّيز  2001 وفان/تاشااااري  الثاين  3ا سا ها املؤ ر ال ام ملنظاة األغذية والزرا ة ا  ورتا احلا ية والثالثت بساريخ 
 ؛2004يو يو/حزيران  29السنفيذ بساريخ 

 
اقسسااااااام واسااااااسخ امها املسااااااس ام و  لألغذية والزراعةالموارد الوراثية النباتية ا صااااااون  المعاهدةتساث  أه اف  

املناف  الناشاااوة    اساااسخ ام هذم املوار      لو  ا ل ومسلافي  مبا يسساااق م  اتفاقية السنوس البيولولي  ألغرا  الزرا ة 
 املسس امة واألم  الغذائي؛

 
اتية مواردها الوراثية النب     ا سااااااااياق ممارسااااااااة ح وقها الساااااااايا ية  المعاهدةأ اشاااااااا   األطراف املس اق   ا  

والقسساااااااام   الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةلسيسااااااال احلصاااااااول      نظاما  متعدد األطراف  لألغذية والزراعة
 املناف  الناشوة    اسسخ ام هذم املوار      لو  ا ل ومسلافي      أسا  السلام  والس زيز املسبا لت؛

 
 ؛المعاهدةم   5-12و 4-12و 11و 4 م  مرا ا  املوا  

 
وم  اال رتاف بسنوس النظذ ال ا و ية ل ى األطراف املس اق   ا ما يس  ق ب وا  ها اإللرائية الوطنية الد تنظذ  

الوصااااااااااااااول إىل احملااذ وإىل السمليذ  والوالبا  الناشااااااااااااااوة    االتفاقيا  ال ولية واإلق ياية املطب ة     هذم ال وا   
 ة؛اإللرائي

 
  اتفاق مب سضااااااا النظام المتعدد األطراف    أ ا ينبغي تيسااااااال الوصاااااااول إىل  المعاهدةم   4-12تنص املا    

يو يو/حزيران  16الصاااااااااا ر بساريخ  1/2006  مبولب قرارم رقذ للمعاهدة الجهاز الرئاستتتتتتتيموح  لن   املوا   وق  ا سا  
 .2017أاسوبر/تاشري  األّول  XXالصا ر بساريخ  XX/2017ال رار  وقرر ت  ي ا مبولب   االتفاق املوح  لن   املوا 2006

                                                      
 .امل ّرفة باا  األسو  البارز ا ا  النص بغر  السوضيح  رلت األلفاظأ  7
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 األطراف في االتفاق - 1المادة 
 
ار إليا "( هو االتفاق املوّح  لن   املوا  املاشاااهذا االتفاقإّن اتفاق     املوا  هذا )ياشاااار إليا ا ما ي ي باساااذ " 1-1

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

اسااااااذ و نوان م  م املا   أو املؤسااااااسااااااة امل  مة ل اا    اسااااااذ املسااااااؤول املرّخص لا  م  وما     طري ة بت: )
 "(  المقدم( )ياشار إليا ا ما ي ي باسذ "االتصال باملسؤول املرّخص لا

 
ل باملساؤول ااساذ و نوان املس  ي أو املؤساساة املس  ية  اساذ املساؤول املرّخص لا  م  وما     طري ة االتصاو: )

 "(.المتلقي( )ياشار إليا ا ما ي ي باسذ "*املرّخص لا
 
     ما ي ي: هذا االتفاقاتفق األطراف ا  1-3
 

 التعاريف -2المادة 
 

   ت ين ال بارا  الوار   أ  ام ما ي ي:هذا االتفاقألغرا   
 
 مااا إلرا  مزياا  م  البموو والرتبيااة  ناا م   ون قيو  لآلخري  ألغرا  مساااحاااً  منتج: ي سن أي "متتاحتا  من دون قيود"

ري ة قا و ية أو ت اق ية أو قيو  تلنولولية  ق  اول  ون اسااااااااااسخ اما بالط السزاما ل بموو والرتبية  ون أية  يلون مساحاً 
 .المعاهدةاحمل    ا 

 
وح ا  وراثية    واسوي    ت ين أية موا  م  مصااااااا ر  باي  مبا فيها موا  السناسااااااا  والسلاثر ااضاااااااري "المواد الوراثية"

 وظيفية. 
 
 .للمعاهدة الجهاز الرئاسي ي ين "الجهاز الرئاسي"
 
 .المعاهدةم   2-10الذي أ اشي مبولب املا    النظام المتعدد األطراف" ي ين النظام المتعدد األطراف"
 

                                                      

 ."إل رت تاو"ب  و  ال بول      املوا  "ب  و  ال بول بفا ال بو "وح   لن   ي رج حسب امل سض . ال يسري ا حالة االتفاقا  امل  *

ياشااااااااااااااال  قبول ا  بو  ت بوة املوا  و  المواد"ب    ال بول بفا ال بو "  هو  ن ما تر   ساااااااااااااااخة م  االتفاق املوح  لن    المواداالتفاق املوح  لن   
 .لن   املوا  ل اوا  قبوال باشروط وقوا   االتفاق املوح  المتلقي

تفاق املوح  لن   املوا  شاااااروط وقوا   اال المتلقيوي ب   اإل رت ت"  هو  ن ما ينم االتفاق     اإل رت تاالتفاق املوح  لن   املوا  "ب    ال بول     
 .ااملوا   حسباا يلون مالئاة لالتفاق املوح  لن   للرتو يأو     النسخة اإل اإل رت تبالن ر     األي و ة املناسبة ا املوق      
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أو حمسا ة لألغذية  ي الد هلا قياة ف  يةم  مصااااااااااا ر  با المواد الوراثية " ت ينالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"
 والزرا ة. 

 
يز   نها وليساات   وتلون بالسايل ممالمواد" ت ين موا  ماشاااس ة م  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير"

. السطويرملزي  م   خروي سزم ال ائذ     تطويرها ب  ر أان أو    ها إىل شااخص أو ايان آ السجاري للتسويقلاهز  ب   
 .كمنتج  هذم املوار  جتارياً  قتسو منسهية  ن ما  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير وت سن فرت  تطوير

 
أو أي م  ألزائها أو ملو اما الوراثية  المواد 8الد تاشااااااااااااااا  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" ي ين المنتج"
 السجاري  باسسثنا  الس   األساسية واملنسجا  األخرى املسسخ مة ا األغذية وال    والسجهيز. للتسويقاهز  اجل
 
وفرو ا  لقيالمت  م  لا ب منتجاتأو  لمنتجالسجاري  التستتتتتتتتتتتويقت ين ال خ  اإلمجايل الناتج     "قيمة المبيعات"

 واملس اق ي  م ا وحام ي الرتاخيص ومسس لريها.
 
 سجاري م   م اب .ال للتستتتتتتتتويقال سبارا  مالية ا السااااااااااوق املفسوحة  ويلون  منتجاتأو  منتجت ين بي   "قالتستتتتتتتتوي"

 .الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرالسجاري أي شل  م  أشلال      التسويقوال ياشا  
 

 موضوع اتفاق نقل المواد - 3المادة 
 

)وياشااااااااااااار إليها ا ما ي ي باسااااااااااااذ  هذا االتفاقب 1امل مق احمل    ا  تية لألغذية والزراعةالموارد الوراثية النبا 
 مقدمم   هذا االتفاقتُن   مبولب  1امل مق )ب( وا 5"( وامل  وما  املساحة اا  الصاااااااااااااا ة املذاور  ا املا   المواد"

 .تفاقهذا االم  مرا ا  األحلام والاشروط الد  ص   يها  المتلقيإىل  املا  
 

 أحكام عامة - 4المادة 
 
 امها.وأحل المعاهدةوينفذ ويفّسر طب اً أله اف  النظام المتعدد األطرافضا  إطار  هذا االتفاقينم  4-1
 
ة  والد ا ساااا ماااا األطراف املس ااااقااا   4-2  ي رتف األطراف بااا هنذ وضاااااااااااااا ون ل سااا ابل واإللرا ا  ال اااا و ياااة املر ياااّ

ذ  مباااااا يسفق م  املوا  المعتتتتاهتتتتدة    مباااااا يسفق مالمعتتتتاهتتتتدةا   5-12و 2-12و 4  و    األخص ت اااااك الد اختاااااُ
 .9المعاهدةم  
 
لجهتاز ا    أّن منظاااة األغااذيااة والزرا ااة لألمذ املسماا   الد ت ااا   يااابااة     هتذا االتفتاقيوافق األطراف ا  4-3

 . فاقهذا االتثال  املسسفي  مبولب الساب  هلا  هي الطرف ال والنظام المتعدد األطراف الرئاسي للمعاهدة
                                                      

 .حسباا يظهر      سبي  املثال  م  خالل الَنَسب أو  المة إ ماج اجلت  8

 املنم قحالة مرااز البموو الزرا ية ال ولية الساب ة ل جاا ة االسساشارية ل بموو الزرا ية ال ولية وغلها م  املؤسسا  ال ولية  يسرى االتفا ا  9
 واملرااز املذاور  واملؤسسا  األخرى اا  الص ة. بت اجلهاز الرئاسي
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ت   ياحيق ل طرف الثال  املساااااااااااااسفي   ط ب احلصاااااااااااااول     امل 4-4  )ه(5املوا     وما  الالزمة حساااااااااااااباا  صاااااااااااااّ
 .ذا االتفاقم 3 م  امل مق 3واملا    [ 2ا اايار  3الف ر  [ / ]1ا اايار  5]الف ر   2امل مق و  3-8)ج( و5-6و
 
ارسااااااااااااااة م  مما والمتلقياملاا    مقدمال  ن   إىل منظااة األغاذياة والزرا اة لألمذ املسما   أ الماحل وق املانوحاة  4-5

 .هذا االتفاقح وقهاا مبولب 
 

 حقوق مقدم المادة وواجباته - 5المادة 
 

 :المعاهدةطب ا لألحلام السالية م   المواداملا   بن    مقدميس ّه   
 

 ن احلالة إىل تسب  ا  جماو ة فر ية     ح    وم   ون م اب  يساح احلصااااااااااااااول     املا   بساااااااااااااار ة وب و  )أ(
 أو ال ينبغي   ن  فر  رسوم  أن يسجاوز الرسذ السلالي  ال  يا املسلب  ؛

 
ة امل اا مااة مجي  البيااا ااا  الس ريفيااة  طب ااًا ل  وا ت الموارد الوراثيتتة النبتتاتيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتةتساااح م   )ب(   املر يااّ

 فية أخرى مسوافر  غل سرية واا  الص ة؛وأية م  وما  وص
 

الك املوا  الد ي وم    مبا االموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرختضاا   ا ية احلصااول      )ج(
 املزار ون بسطويرها  لس  ير ال ّيات     تطويرها خالل فرت  تطويرها؛

 
غل الك  الد اايها ح وق امل لية الفلرية أو نباتية لألغذية والزراعةعلى الموارد الوراثية اليلون احلصااااااول  ) (

 م  ح وق امل لية  مسس ا م  االتفاقيا  ال ولية اا  الص ة  وم  ال وا ت الوطنية اا  الص ة؛ 
 

  ي هاامر  ا  سااااااانست ت ومييست     األقّ   أو ضاااااااا  فرت  زمنية ينبغي   الجهاز الرئاستتتتتتي املا   مقدميُط    )ها(
 10      اتفاقا      املوا  الد مّت إبرامها؛الجهاز الرئاسيم  وقت آلخر م  ق ب  

 
 إما    طريق:

 
 11االتفاق املوح  لن   املوا  اللام  م اايار أل : إرسال  سخة 

 

                                                      
 ينبغي ت    هذم امل  وما  م  قب  امل  م إىل:  10

    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: للرتوينالني  اإل
 EasySMTA :/https://mls.planttreaty.org/ittأو م  خالل موق  

   )أ( تاريخ  م  وما  المقّدم  يضي  بفا ال بو     قبول حال اا ت النسخة املرس ة م  االتفاق املوح  لن   املوا  املنجز     شل   ا  11
 م  االتفاق املوح  لن   املوا . 10م  املا    2إرسال الاشمنة و)ب( اسذ الاشخص الذي أرس ت إليا الاشمنة  والك طب اً ل خيار 

mailto:ITPGRFA-Secretary@FAO.org
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 أو
 

  م  االتفاق املوح  لن   املوا اايار با : ا حال   م إرسال  سخة 
 

سااااااااااب حب ات تصااااااااااّرف الطرف الثال  املسااااااااااسفي  املوا  اللام ق املوح  لن   ضاااااااااااان أن يلون االتفا (1)
 االقسضا  و ن  االقسضا ؛

 االتفاق املوح  لن   املوا  اي الص ة وايفية احلصول   يا؛اإلبال     ملان االحسفاظ ب (2)

 توفل امل  وما  السالية: (3)

 املا  ؛ مقدموح  لن   املوا  م  لا ب الذي أُ سب إىل االتفاق امل زالرقذ املايّ الرمز أو  )أ(

 املا   و نوا ا؛ مقدماسذ  (ب)

  فا ال بو   و  ال بول باملوا   وا حالة  أو قبولا باالتفاق املوح  لن   املا   مقدمتاريخ مواف ة  (ج)
 تاريخ إرسال الاشمنة؛

ا ذي أُرساااااااا ت إلي  اسااااااااذ الاشااااااااخص ال  و  ال بول بفا ال بو   وا حالة المتلقيسااااااااذ و نوان ا ) (
 الاشمنة؛

 باالتفاق املوح  لن   املوا   واحملصول الذي تنساي إليا. 1امل مق  ا   ينة اا ي    )ها(
 

 .هذم امل  وما  ل طرف الثال  املسسفي  الرئاسي الجهازويسيح 
 

 حقوق المتلقي وواجباته - 6المادة 
 
الزرا ة. والرتبية والس ريب م  أل  األغذية و  البمووا  صاااوهنا ف   ألغر  أو الموادباساااسخ ام  المتلقييس ّه   6-1

وال تاشاااااااااااااا  هذم األغرا  االساااااااااااااسخ اما  اللياائية والصاااااااااااااي ال ية و/أو غلها م  االساااااااااااااسخ اما  الصااااااااااااانا ية غل 
 الغذائية/ال  فية. 

 
املناشاااااااا   ب  ألي م  االسااااااااسخ اما  احملظور   ميل  حمللاة ابس ائية ا  المواد المتلقيإاا اسااااااااسخ م  ملرر 6-1]

 ياة تصااااا  ب ف  ت ويضاااااا  ب المتلقي  أن الذ     هذا االساااااسخ ام غل ال ا وين     ن  ت    أ لة ظاهر    للمواد
 م السص ي       المتلقي  أيهاا أ   . ويوافق للمتلقيم يون  والر أمريلي أو  اشر  أض اف ال ائ  السنوي  25إىل 

 ة ا النطاق ال ضائي الذي ُسّج ت فيا هويسا السجارية الرئيسية.[ل ف  الس ويا    طريق حملاة اا  صالحي
 
ب ية ح وق ل ا لية الفلرية أو أية ح وق أخرى ق  اّ  م  ال  ر      احلصاااااااول بساااااااهولة  المتلقيال يطالب  6-2

صاااول   يها ا احل  أو     ألزا  أو ملو ا  وراثية منها  ا الاشااال  الذي مت فيهذا االتفاقاملساحة مبولب  المواد    
 .النظام المتعدد األطرافم  
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 المواد     رامليسااااااا   احلصاااااااول  ت يّ  أخرى ح وق أية أو الفلرية ل ا لية ح وق ب ي المتلقييطالب  ال 6-2]
 متعدد النظام م    يا احلصاااول مت لذيا الاشااال  ا  منها وراثية ملو ا  أو ألزا  أو  االتفاقالد ينص   يها هذا 

 المواد  م   أو ت ّي  ح وق املزار ت ا االحسفاظ بالبذور أو اسااااااااااااااسخ امها أو تبا هلا أو بي ها وتوزي  أي موا األطراف
 الد مت احلصول   يها.[

 
اق  هك هذا البن  م  االتفب ي ح وق ل ا لية الفلرية أو أي ح وق أخرى تنس المتلقيوإاا طالب  ملرر 6-2]

ب ف   لمتلقيا  أن الذ     املطالبا  مهذ     ن  ت    أ لة ظاهر    للموادميل  حمللاة ابس ائية ا الب   املناشاااااااااااااا  
   وإ الن أن  أيهاا أ   للمتلقيم يون  والر أمريلي أو  اشاار  أضاا اف ال ائ  الساانوي  25ت ويضااا  ب ياة تصاا  إىل 

 لب   املناش .[ق آخر ي و  حق امل لية أو أي ح
 
 هاوامل  وما  اا  الصاااااااا ة املاشااااااااار إلي الموادأن ع    للمتلقيامل  مة   الموادبصااااااااون  المتلقيا حال قيام  6-3

 باسسخ ام االتفاق املوح  لن   املوا .  للنظام المتعدد األطراف)ب( مساحة 5ا املا   
 
ي ي  إىل شخص أو ايان آخر )ياشار إليا ا ما هذا االتفاقولب امل  مة مب الموادبن    المتلقيا حال قيام  6-4

 إىل: المتلقي"(  ي ا  المتلقي التاليباسذ "
 

لن    ال يام بذلك مبولب األحلام والاشروط الد  ص   يها االتفاق املوّح  لن   املوا   م  خالل اتفاق ل ي  )أ(
 املوا ؛

 )ها(.5   بذلك  ااًل باملا الجهاز الرئاسيوإبال   )ب(
 

 .لمتلقي التالياأية والبا  أخرى تس  ق باإللرا ا  الد يسخذها  المتلقيو اشياً م  ما ت ّ م  ال ترتّتب      
 
خص أو ايان آخر    إىل شااااقيد التطوير الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بن   المتلقيا حال قيام  6-5

 :   أن ي وم مبا ي ي[سنوا  منذ السوقي      هذا االتفاق[ x]ب   مرور فرت   ،]المتلقي    
 

 إجنااز الاك وف اا لاشااااااااااااااروط وأحلاام االتفااق املوحا  لن ا  املوا  م  خالل اتفااق لا يا  لن ا  املوا   شااااااااااااااريطاة )أ(
 )أ( م  االتفاق املوح  لن   املوا  سارية؛5أال تلون أحلام املا   

فااا     واإلالنظتتام المتعتتدد األطرافاملس  ااا  م   الموادهااذا  ت ري   باااتفاااق   اا  املوا  اجلاا ياا  1امل مق ا  )ب(
 ؛المواد م     ها مسسا  يسذ  الد الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرا ي اً ب ن 

 )ها(؛5  وف ا ل اا   الجهاز الرئاسيتب يغ  )ج(
 .متلٍق تالٍ ب ف ال أي  أال ترتّتب   يا أية والبا  أخرى ا ما يس  ق ) (
 سوالد ا الموارد الوراثيتتتة النبتتتاتيتتتة لألغتتتذيتتتة والزراعتتتة قيتتتد التطوير     5-6]ال تنطبق السزامااااا  املااااا    )ها(

    مخسة أليال  تصالببسبب  المواد    حصة  ظرية مس  ية مبا فيا اللفاية م  املا   الوراثية املولو   ا  
     األق .[
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ب ون اإلخالل حبق األطراف ا إرفاق شروط إضافية تس  ق مبزي   5-6اتفاق لن   املوا  مب سض  الف ر   يسّذ إبرام 6-6
 م  تطوير املنسج  مبا ا لك  حسب امل سض    ف  ت ويا مايل.

 
  كنظتتام االشتتتتتتتتتتتترا    أن يلون م زمااًا باشااااااااااااااروط وأحلااام   هتتذا االتفتتاق   ناا  السوقي      المتلقييوافق  6-11]

 . وينبغي فهذ أي إشاااااااااار هذا االتفاقال يسجزأ م     الذي ياشااااااااال  لز اً هذا االتفاقم   3امل مق نمو املبت ا     ال
 [.3امل مق    حيثاا يساح السياق وم  مرا ا  م سض  احلال      أ ا ياشا  أيضاً هذا االتفاقإىل 
 

 أو
 
 لنمو املبت      اشتتتتتتتتتتتتراكاال نظتتام قبولاااا  تااااريخا أو  هتتذا االتفتتاقتوقي    نااا   أن وساااار للمتلقيعوز  6-11]
الجهاز الرئاسي إىل  االتفاق هذاب 4امل مق الوار   ا  استمارة التسجيل   طريق إ ا     هذا االتفاقم   3امل مق ا 

[ EasySMTA]أو م  خالل إبااا ا  ال بول  ن موق    ب ااا  م وهاااا بااااللاااامااا  وتوقي هاااا  م  خالل أمينهاااا للمعتتتاهتتتدة
[  EasySMTA ن موق    ]أو اإلب ا     ال بول إىل األمت استتتتتتتتمارة التستتتتتتتجيلإاا مل يسذ إ ا   ]و  .(ك"االشتتتتتتتترا)"

 نظام االشتراك  إال إاا اان املس  ي ق  اخسار 8-6و 7-6 املا تتال ف  احمل    ا  ةخالل هذم الفرت   تطبق  ن ها طري 
 ا وقت سابق.[

 
 3مل مق ا    النمو املبت ا  نظام االشتتتراكشااروط وأحلام   تنطبق االشتتتراك نظام المتلقي ملرر  إاا اخسار 6-11]

 وينبغي فهذ  هتذا االتفتاقال يسجزأ م   لز اً  هتذا االتفتاقم   3امل مق . وا هااذا احلااال  ياشاااااااااااااالااّ  هتذا االتفتاقم  
 [.3امل مق أيضاً   حيثاا يساح السياق وم  مرا ا  م سض  احلال      أ ا ياشا  االتفاقهذا أي إشار  إىل 

 
بالنساااابة  ا  شتتتتركم بوصاااافا المتلقي       ال يلون هناك أي السزاما   ف االشتتتتراك ن اخسيار  ظام ملرر ثا ياً   6-11

 لسزاما  ال ف باساااااسثنا  ا  الموادالذي حيسوي      المنتجوإىل  االشتتتتتراكالد مت احلصاااااول   يها خالل مّ    الموادإىل 
 .االشتراك نظاماملنصوص   يها ا 

 
  ا  مواديسضاااا    منتجالواان هذا  لألغذية والزراعة ا  نباتي ا  وراثي ا  مورد ياشاااّل  منتج المتلقي بتستتويقحال قام ا  6-7]

إلرا  ألغرا   من دون قيودلآلخري   المنتج إتاحة عدم  وا حال هذا االتفاقم   3ااا هو ماشااااااااااااااار إليا ا املا   
 سّوقلمالمنتج اب ف   سبة مووية حم    م  قياة مبي ا   سنوات[[ x]لمدة] المتلقي وم املزي  م  البموو والرتبية  ي

 .هذا االتفاق[ م  1]اايار  2ل ا مق  وف اً  هلذا الغر  الجهاز الرئاسيىل اآللية الد أ اش ها إ جتارياً 
 
يسضااااااااا    لمنتجاواان هذا  راعةلألغذية والز  ا  نباتي ا  وراثي ا  مورد ياشااااااااّل  منتج المتلقي بتستتتتتتتويقا حال قام  6-8

إلرا  ألغرا   من دون قيودلآلخري   المنتج إتاحة  وا حال هذا االتفاقم   3ااا هو ماشااااااااااااااار إليا ا املا     ا  مواد
 جالمنتم  قياة مبي ا  ]أ ىن[ ب ف   ساااابة مووية حم     ستتتنوات[[ x]لمدة] المتلقياملزي  م  البموو والرتبية  ي وم 

 .[هذا االتفاق[ م  1]اايار  2ل ا مق  هلذا الغر  وف اً  الجهاز الرئاسيىل اآللية الد أ اش ها إ جتارياً  المسّوق
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 أو
 
يسضااااااااا    لمنتجاواان هذا  لألغذية والزراعة ا  نباتي ا  وراثي ا  مورد ياشااااااااّل  المتلقي بتستتتتتتتويق منتجا حال قام  6-7]

ألغرا   من دون قيودلآلخري   المنتج إتاحة  وا حال   م هذا االتفاقم   3ااا هو ماشااااااااااااااار إليا ا املا   ا  دموا
 مبيعات المنتجب ف   ساااااااااااااابة مووية حم    م  قياة ساااااااااااااانة [  20]  ملّ    المتلقيوالرتبية  ي وم  البمووإلرا  املزي  م  

 [.ذا االتفاقهم   [2]اايار  2ل ا مق هلذا الغر  وف ا  الجهاز الرئاسيالد أ اش ها  جتارياً إىل اآللية المسّوق
 
يسضااااااااا    لمنتجاواان هذا  لألغذية والزراعة ا  نباتي ا  وراثي ا  مورد ياشااااااااّل  منتج المتلقي بتستتتتتتتويقا حال قام  6-8]

إلرا  ألغرا   من دون قيودلآلخري   المنتج إتاحة  وا حال هذا االتفاقم   3ااا هو ماشااااااااااااااار إليا ا املا     ا  مواد
هلذا الغر   رئاستتتتتيالجهاز ال     ف  مبالغ طو ية إىل اآللية الد أ اشاااااا ها  المتلقي  والرتبية  ياشااااااجّ  البموواملزي  م  

 . [[بهذا االتفاق 2]اايار  2ل ا مق وف ا 
 
  مجي  المعاهدةم   17   ن  ظام امل  وما  املنصاااااوص   يا ا املا   للنظام المتعدد األطراف المتلقييسيح  6-9]

ار إليها   وُياشاااج      ت اساااذ املناف  غل الن  ية املاشاااالموادوالسطوير باشااا ن  البموو   امل  وما  غل السااارية الناشاااوة 
د النظام المتعدوالسطوير املسصاااااااا  باملوا   والك م  خالل  البمووالناشااااااااوة     المعاهدةم   2-13ا املا    صااااااااراحةً 
ياشااج    المواد هذم يسضااا  ما لمنتجلرية . وب   اال سها  أو السخ ي    فرت  محاية حق م  ح وق امل لية الفاألطراف
 لبموواألغرا   النظتتام المتعتتدد األطرافاملاااذاور ا جماو اااة تلون لز ا م   المنتجم   إيااا اس  ّيناااة     المتلقي
 [والرتبية.

 
  أو ملو ااااماااا  الموادلرى تطويرهاااا م   منتجتتاتالاااذي حيصاااااااااااااااا      ح وق م لياااة فلرياااة ألياااة  المتلقي 6-10

  وي وم بسخصااااااااايص ح وق امل لية الفلرية ت ك إىل طرف ثال   ي وم النظام المتعدد األطرافيها م  ومت احلصاااااااااول   
 إىل الطرف الثال  امل ين. هذا االتفاقبن   والبا  ت اسذ مناف  

 
 القانون الساري – 7لمادة ا

 
ويل لصااااااااااااا ر     امل ه  ال يلون ال ا ون الساااااااااااااري هو املبا ا ال امة ل  ا ون ومبا ا ال  و  السجارية ال ولية ا 

 المعاهدةم  مرا ا  األه اف واألحلام اا  الصاااااااااااااا ة الوار   ا     وااا مت ا يثها الح ا2010لسوحي  ال ا ون اااص 
 مىت   ت احلالة إىل تفسل. الجهاز الرئاسيوقرارا  
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 تسوية النزاعات - 8 المادة
 
الجهاز      يابة  طرف ثال  مساااااااسفي أو  المتلقيأو  ا  امل مقدمعوز ا تساااااااوية النزا ا  ب جها م  لا ب  8-1

 الساب  هلا. والنظام المتعدد األطراف للمعاهدة الرئاسي
 
 لرئاستتتتتتتتتتتيالجهاز ا    أّن منظاااة األغااذيااة والزرا ااة لألمذ املسماا   الد  ثاا   هذا االتفاقتوافق األطراف ا  8-2

 وق ا ثالثا مساااااااااااسفي ا  ب   إلرا ا  تساااااااااااوية النزا ا  ا ما يس  ق حب  حيق هلا  با سبارها طرفوالنظام المتعدد األطراف
 .هذا االتفاقمبولب  والمتلقياملا    مقدمووالبا  

 
حيّق ل طرف الثال  املسااسفي  أن يط ب إتاحة امل  وما  الالزمة  مبا ا الك ال ّينا  حسااب امل سضاا   م  قب   8-3

 أي م  وما  ملوا ا ومتلقي املا   مقّدم. ويسيح هذا االتفاقالد ينّص   يها باشاااااااااااااا ن والبامذ  املا   ومتلقي املا   مقّدم
 أو  ّينا  م  هذا ال بي   حسب م سض  احلال.

 
 حيّ      النمو السايل: هذا االتفاقإن أي  زاس يناش      8-4
 

 السسوية الو ية ل نزاس: ااول األطراف    حس   ّية ح  أي  زاس    طريق السفاو . )أ(
الوساااااطة: ا حال   م السوصاااا  إىل حّ  ل نزاس    طريق السفاو   لألطراف أن ختسار تسااااوية النزاس    طريق  )ب(

 الوساطة باالسس ا ة بطرف ثال  وسي  حماي   باالتفاق املسبا ل بت األطراف.
ت إحالة م  الطرفالسمليذ: ا حال   م السوصااااااا  إىل حّ  ل نزاس    طريق السفاو  أو الوسااااااااطة  عوز ألي  )ج(

النزاس إىل السمليذ مبولب قوا ت السمليذ الصاااااااا ر     إح ى األلهز  ال ولية ب   مواف ة األطراف ا النزاس. 
أما ا حال   م السوصاااااااا  إىل اتفاق مذا الاشاااااااا ن  فسسذ تسااااااااوية النزاس ا هناية املطاف مبولب قوا ت السمليذ 

ب حمّلذ واح  أو أاثر ي ينون طب اً ل  وا ت املذاور . وتلون  سيجة الصااااااااا ر     غرفة السجار  ال ولية م  لا 
هذا السمليذ م زمة ل طرفت. وعوز ألي م  الطرفت  إاا أرا  الك  ت يت حمّلذ م  قائاة اانا  الد يضااااااااا ها 

 يت حملذ ت اجلهاز الرئاسااااااااااااااي هلذا الغر ؛ وعوز أن يسفق الطرفان  أو احمللاان ال ذان  ينا م  قب هاا     
واح   أو حملذ يرتّأ  هيوة احمللات حسااااااااااااااب م سضاااااااااااااا  احلال  م  ال ائاة املذاور  ل خنا . وتلون  سيجة 

 السمليذ م زمة ل طرفت.
 

 بنود إضافية - 9المادة 
 

 الضمانة
 
 ةأو م ليسها  وال باشااااااا ن  ق الموادباشااااااا ن ساااااااالمة  بموجب هذا االتفاق املا   أية ضااااااااا ا  مقدمال ي طي  9-1

امل  مة  لموادا. ااا ال ي  م أية ضاا ا  باش ن  و ية الموادأو صمة أية بيا ا  ت ريفية أو أية بيا ا  أخرى مرف ة م  
ر  ا شااااااها   غل ما ي للموادأو  ميومسها أو   اوما )الوراثية أو اآللية(. وليس هناك أي ضاااااااا ة ل مالة الصاااااامية النباتية 
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 واس   واألاحلجرب ةاملس ّ    وا  ال ظاة و األمسااااااااااااؤوال باللام     الس ي   اي   المتلقي الصاااااااااااامة النباتية املرف ة. ويلون
 أو اإلفراج  نها. المواد الوراثيةوالسالمة البيولولية اااصة باسسلا    غريبةالغازية ال
 
 [وإنهاؤه مدة االتفاق]
 
م  خالل  الجهاز الرئاستتير خطي بذلك إىل ب   سااسة أشااهر م  ت    إشاا ا هذا االتفاق إهنا  للمتلقيعوز  9-2]

   أي السااااروت أب ااا  المتلقيأو  المقتتدمم  ق بااا   هتتذا االتفتتاق[ ساااااااااااااانوا  م  تااااريخ توقي  XXأميناااا  ليس قبااا  ]
 .المتلقيم  ق ب   هذا االتفاقأو م  تاريخ قبول 

 
  مساااااااااااااااااساااامااااق الااااااا فاااا  مبااااولاااااااب بتتتتتتالتتتتستتتتتتتتتتتتتتويتتتق لتتتمتتتنتتتتتتتج  اإلهناااااااا   قاااابااااااا  التتتمتتتتتتتلتتتقتتتيا حاااااااال بااااااا أ  9-3]

 [.للمنتج التسويق  تسسار هذم امل فو ا  طاملا عري بهذا االتفاق 2وامل مق  8-6و 7-6 املا تت
 
 وادمأو    ها. وا حال ما زالت هناك  المواداسااااااسخ ام  المتلقي  ال ي و  ب ملان االتفاقا حال إهنا  هذا  9-4]

أو    ها.  موادالآخر م  النظام املس    األطراف إل ا   أو أي م ّ م م ّت  بالمقّدم المتلقي  يّسصاااااااا  المتلقيا حوز  
غذية والزراعة ارد الوراثية النباتية لألووالباتا ا ما وص ا  م  املو المتلقي    ح وق  االتفاقوال يؤثر إهنا  هذا 

ل لفرت  [ سااااااااااااااارية املف و 10-6و 9-6و 8-6و 7-6و 6-6و 5-6و 2-6و 1-6. وتب   املوا  ]والمنتجات قيد التطوير
   إال إاا  ّصت املا   ااما     ا طباقها لفرت  زمنية حم   .[االتفاقزمنية غل حم     حىت ب   إهنا  

 
 .[االتفاق]...[ م  هذا و [2-6]و [1-6  تنطبق املوا  ]وم  مرا ا  ما ت ّ م 9-4]
 

 االتفاق[ هذا ]التعديالت على
 
 روط االتفااااق املوحاااّ  لن ااا  املوا   ال تنطبق هاااذم الس ااا يال ت ااا يااا  أحلاااام وشاااااااااااااا الجهتتاز الرئتتاستتتتتتتتتتتيإاا قرر  9-5]
 راحااًة واسااابااةً صاااااااااااااا المتلقي    حااالااا  إال إاا وافق  هتذا االتفتاق    االتفاااقااا  املوحاا   لن اا  املوا  الساااليااة. ويب    إال

  [    الس  يال  امل رتحة.
 

 التوقيع/القبول - 10المادة 
 

 .ذا االتفاقه طري ة ال بول ما مل يط ب أي م  الطرفت السوقي      اخسيار والمتلقياملا    لمقدم عوز 
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 *التوقيع-1الخيار 
 

 مقدم  يابة    هذا االتفاق (  أمث  وأضاااا  أن ل ي السااا طة لسنفيذاالساااذ اللام  ل اساااؤول املرخص لاأ ا  )
 ف ت زيز وم  حي  املب أ  م   حرفياهذا االتفاق املا   وأقر مبسااااؤوليا  مؤسااااسااااد ووالباما بااللسزام ب حلام

 .واسسخ امها املسس ام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصون 
 

 .................................الساريخ .................................... السوقي 
 ............................ املا   مقدماسذ 

 
متلقي   يابة   هذا االتفاق (  أمث  وأضااا  أن ل ي الساا طة لسنفيذ املرخص لااالسااذ اللام  ل اسااؤول أ ا  )

 ف ت زيز   حرفيا وم  حي  املب أ  مهذا االتفاقاملا   وأقر مبسااااؤوليا  مؤسااااسااااد ووالباما بااللسزام ب حلام 
 .واسسخ امها املسس ام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صون

 
 ...................................الساريخ .................................. السوقي 
 ......................... املا   متلقياسذ 

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

 
 وهلاااوقب المقتدم  لااا ااب م الموادوياشاااااااااااااالااّ  ت اا    .هتذا االتفتاقأحلااام  مرهو ااًا ب بول المواديلون ت اا   
 .هذا االتفاقواسسخ امها  قبوال ب حلام  المتلقيم  لا ب 

 
 *نترنتنقل المواد بعقود القبول على اإل : اتفاق3الخيار 

 
 أوافق مبولب هذا     الاشروط املبّينة أ الم.

  

                                                      
املا       ال بول بفا  مقدم. واذلك  إاا اخسار ا االتفاق املوح  لن   املوا  1املا   السوقي   تظهر ف   الصاااااااااااااااياغة ا اايار  مقدم ن ما وسار   *

حساااااااااااااااباا يلون مالئاا. و ن ما ي    3أو اايار  2  تظهر ا االتفاق املوح  لن   املوا  ف   الصاااااااااااااااياغة ا اايار اإل رت تال بو  أو     ال بول     
 بة م  االتفاق املوح  لن   املوا .أيضا م   سخة ملسو  المواداالخسيار     "ال بول بفا ال بو "  ينبغي أن ترتافق 

املا       ال بول بفا  مقدما االتفاق املوح  لن   املوا . واذلك  إاا اخسار  1السوقي   تظهر ف   الصاااااااااااااااياغة ا اايار  املا   مقدم ن ما وسار   *
حساااااااااااااااباا يلون مالئاا. و ن ما ي    3أو اايار  2ا اايار   تظهر ا االتفاق املوح  لن   املوا  ف   الصاااااااااااااااياغة اإل رت تال بو  أو     ال بول     

 أيضا م   سخة ملسوبة م  االتفاق املوح  لن   املوا . المواداالخسيار     "ال بول بفا ال بو "  ينبغي أن ترتافق 
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 1الملحق 
 

 
 المواد المقدمةبقائمة 

 
 مل  مة مبولبا د الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرالموار و/أو  الموادبقائاة  امل مق هذا يسضاااااّا  

 )ب(.5فاي املا      مبا ا الك امل  وما  اا  الص اة املاشاار إليهاهذا االتفاق
 

ة لألغذية الموارد الوراثية النباتيو/أو  المواد م  لل     أو املصا ر الذي ق  حيسوي   يها  تر  امل  وما  السالية 
  ون مر ي آخراحمل ي أو أي قاااا  رلاااة ا ال اااائااااة: مجي  البياااا اااا  الس ريفياااة  وطب اااًا ل  اااا ون املااا ة قيتتد التطويروالزراعتت

 أية م  وما  وصفية غل سريّة أخرى مساحة واا  الص ة. 
 

 الجدول ألف
 

 :المواد
 

 احملصول

رقذ ال ّينااااة أو أي  اااااماااا  ت ري  
 آخر

 )الراب (   أو املص ر الذي ميل  احلصول منا   يهاالص ة  ا حال توافرهاامل  وما  اا  

  
  
  
  

 
 الجدول باء

 
 :قيد التطوير والزراعة نباتية لألغذيةالوراثية الموارد ال
 

 احملصول

رقذ ال ّينااااة أو أي  اااااماااا  ت ري  
 آخر

 ()الراب    ا حال توافرها  أو املص ر الذي ميل  احلصول منا   يهاامل  وما  اا  الص ة

  
  
  
   

)ب(  تُساح هذم امل  وما  ا ما وّص املوا  الد مت ت  يها مبولب اتفاق موّح  لن   املوا  أو الد 5-6 اشاااااااااااياً م  املا   
الموارد الوراثية الد تنبثق  نها المعاهدة م   15مبولب اتفاق يسااشاااااااا  م  املا   النظام المتعدد األطراف  خ ت ا 

 الوار   ا اجل ول با : ة والزراعة قيد التطويرالنباتية لألغذي
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 احملصول

رقذ ال ّينااااة أو أي  اااااماااا  ت ري  
 آخر

 )الراب ( الص ة  ا حال توافرها  أو املص ر الذي ميل  احلصول منا   يهاامل  وما  اا  
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 2الملحق 
 

 
 1الخيار 

 
 نص االتفاق الموّحد لنقل المواد في 8-6و 7-6دتين مالحظة: يرتبط هذا الخيار بالبديل األّول للما

 
 من هذا االتفاق 8-6و 7-6 تينطرق تسديد المدفوعات بموجب المادمعدل و ]

 
 منتجاتو أ منتج بتستتتتتتتتتتتويقواملسااااااااااااااساا لرون منااا والساااب ون لااا واملس اااقاا ون م ااا واملرخص هلذ  المتلقيإاا قااام  -1

يساااااااااا     هذا االتفاقم   2 اشااااااااااياً م  املا   زي  م  البموو والرتبية لآلخري  إللرا  امل دون قيود متاحة من ليساااااااااات
بة واح  وواح ] المتلقي  الد ت   المنتجاتأو  المنتج مبيعاتقياة  ا املائة( م  1.1م   اشاااااااااااااار  ا املائة )  ساااااااااااااا

 ؛[ا املائة( 30   ثالثت ا املائة )
 
 تاحةمرخص هلذ واملسااااااااااااس لرون منا بسسااااااااااااويق منسج أو منسجا  إاا قام املس  ي والساب ون لا واملس اق ون م ا وامل -2

 المتلقي  يسااااااااااااااا   هتتذا االتفتتاقم   2لآلخري  إللرا  املزياا  م  البموو والرتبيااة  اااشاااااااااااااايااًا م  املااا    دون قيود من
 الد ت ااا     ثالثت ا املاااائاااة المنتجتتتاتأو  المنتج مبيعتتتاتم  قيااااة  ا املاااائاااة([ XX][ ا املاااائاااة )xx] سااااااااااااااباااة 

 .ا املائة( 30)
 
 :منتجاتأو  منتجتس ي  أية م فو ا  ألي  المتلّقي    ال يسوّلب  -3
 

 المنتج  م اب خبالف الك م  شااخص أو ايان آخر ساابق أن  ف  بالف   مب غاً  اأو احلصااول   يه امت شااراجه )أ(
 ؛المنتجاتأو 

 اس  ة.  اأو االجتار م امت بي ه (ب)
[ x    ] تصااالب   بسااببالموادمبا فيا اللفاية م  املا   الوراثية املولو   ا  اسوي     حصااة  ظرية مس  ية (ج)]

 أليال     األق .[
 
 د األطرافالنظام المتعدمت احلصااااااول   يها م   موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة ما منتج ن ما يسضااااااا   -4

 تتالف ر  مب سض    ف  واحتس ي  مب غ   لن   املوا   ينبغي إىل االتفاق املوح أو أاثر لن   املوا  اسسنا اً  تمبولب اتفاق
 أ الم. 2و 1
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 ياً سنو ]مرال اً[ ا  سنة  ت ريراً إقفال احلسابا    ( ب  60خالل سست يوما ) الجهاز الرئاسي إىل المتلقيي ّ م  -5
 حي  :

 
ذ واملسااس لري  ق ي  م ا واملرخص هلوالساب ت لا واملس ا المتلقيم  لا ب  المنتجاتأو  المنتج مبيعاتقياة  )أ(

  تسبق اإلقفال السنوي ل مسابا ؛( الد 12منا  لفرت  اإلثين  اشر شهرا )
 مب غ امل فو ا  املسسم ة؛  )ب(
 .بسم ي  م  ل أو م  ال  ال ف  امل اول مام  وما  تساح  )ج(

 
   وتُساح إىل الطرف الثال  املساااااااااااااسفي]م  وما     األ اال السجارية[ ت ام  هذم امل  وما      أهنا ساااااااااااااريّة  

 .هذا االتفاقم   8ا سياق تسوية النزاس  ااا تنص   يا املا   
 
وتلون امل فو ا  مسسم ة وقاب ة ل سس ي  فور ت    ا  ت رير م  الس ارياااااااااااااااار السنوية. وت ف  مجي  امل فو ا   -6

 )و( 3-19طب ا ل اا    الجهاز الرئاستتتتيلذي أ اشااااا م ل مسااااااب السايل ا بال والر األمريلي للجهاز الرئاستتتتياملساااااسم ة 
 :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]  
 أو

 
 2يار الخ

 
 في نص االتفاق الموّحد لنقل المواد 8-6و 7-6البديل الثاني للمادتين مالحظة: يرتبط هذا الخيار ب

 من هذا االتفاق 7-6معدل وطرق تسديد المدفوعات بموجب المادة ]
 
  يسااا   تمنتجاو أ منتج بتستتويقوالساب ون لا واملس اق ون م ا واملرخص هلذ واملساااس لرون منا  المتلقيإاا قام  -1

 الد ت اا  المنتجاتأو  المنتج مبيعاتا املااائااة( م  قياااة  1.1 ساااااااااااااابااة واحاا  وواحاا  م   اشاااااااااااااار  ا املااائااة ) المتلقي
 منتجاتأو  جمنتا املائة(؛ باساااااااسثنا  احلاال  الد ال يسوّلب فيها تسااااااا ي  أية م فو ا  ألي  30   ثالثت ا املائة )

  :لونت
 

 ؛هذا االتفاقم   2والرتبية  طب ا ل اا    البمووملزي  م   من دون قيودلآلخري   ةمتاح )أ(
 المنتج  م اب خبالف الك م  شااخص أو ايان آخر ساابق أن  ف  بالف   مب غاً  اأو احلصااول   يه امت شااراجه ب()

 ل ف ر  الفر ية )أ( أ الم؛ أو أ في م  والب  ف ا طب اً  المنتجاتأو 
 .اس  ة  اأو االجتار م امت بي ه ج()
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[ x    ] صاااااالبتاسوي     حصاااااة  ظرية مس  ية مبا فيا اللفاية م  املا   الوراثية املولو   ا املوا   بسااااابب   (])
 أليال     األق .[

 
 د األطرافالنظام المتعدمت احلصااااااول   يها م   موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعةما  منتج ن ما يسضااااااا   -2

  إىل االتفاق املوح  لن   املوا   ينبغي تسااااااا ي  مب غ ملر  واح   مب سضااااااا ملوا  اساااااااسنا اً مبولب اتفاق واح  أو أاثر لن   ا
 .أ الم 1الف ر  

 
 :حي   سنوياً    ت ريراً إقفال احلسابا  ا  سنة ( ب  60) خالل سست يوماً  الجهاز الرئاسيإىل  المتلقيي ّ م  -3
 

س لري  والساب ت لا واملس اق ي  م ا واملرخص هلذ واملساا المتلقيم  لا ب  المنتجاتأو  المنتج مبيعاتقياة  أ()
   ؛قب  اإلقفال السنوي ل مسابا  (12) منا  لفرت  اإلثين  اشر شهراً 

  مب غ امل فو ا  املسسم ة؛ ب()
  .م  وما  تساح بالس ّرف إىل أي م  ال يو  الد أفضت إىل م فو ا  ت اسذ املناف  )ج(

 
   وتُساح إىل الطرف الثال  املساااااااااااااسفي]م  وما     األ اال السجارية[ ا ساااااااااااااريّة ت ام  هذم امل  وما      أهن 

 .هذا االتفاقم   8ا سياق تسوية النزاس  ااا تنص   يا املا   
 
وتلون امل فو ا  مسسم ة وقاب ة ل سس ي  فور ت    ا  ت رير م  الس ارياااااااااااااااار السنوية. وت ف  مجي  امل فو ا   -4

 )و( 3-19ل اا    طب اً الجهاز الرئاستتتتي ل مسااااااب السايل الذي أ اشااااا م  بال والر األمريليرئاستتتتي للجهاز الاملساااااسم ة 
 :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 

 
 

 (11-6المادة ) شتراكاالوشروط نظام  أحكام
 

 شتراكاال – 1لمادة ا
 
 [( بالمشتتتتتتتتتتتترك)املاشااااااااااااااار إلياا فيااا ي ي  11-6ل ااا      وف اانظام االشتتتتتتتتتتتتراكالاذي وساار ] المتلقييوافق  1-1

 ."(شتراكاال شروط)"ا ما ي ي  اإلضافية الوار  اشروط والحلام األ    أن يلون م زماً ب
 
 
  4مق امل الوار   ا   ]األوىل[ املوق ة الستتتتتتتتتمارة التستتتتتتتتجيل ن  اساااااااااااسالم األمت   افذاً  االشتتتتتتتتتراكيصااااااااااابح  1-2

ويغطي طب اًا لاذلاك   المشتتتتتتتتتتتتركوقيااماا با بال   [EasySMTAم  خالل  ظاام  للمشتتتتتتتتتتتترك ]أو  نا  ال بول ]األّول[
 صااااااااول املذاور[ ]احملالنظام المتعدد األطرافالد ياشااااااااا ها  ية النباتية لألغذية والزراعةالموارد الوراثمجي  ]االشاااااااارتاك 

 املوّق    يها[. استمارة التسجيلا 
 
 أي اتفاق موّح  ساااااااابق لن   املوا  ل امصاااااااول لسسااااااا ي  امل فو ا  مبولب السزاما م  أي  المشتتتتتتركي ف   1-3

أي اتفاق موّح  موّق  لن   املوا  ل امصااااااااول أو احملاصااااااااي  الد يغطيها  إىل لا ب االشتتتتتتتراكأو احملاصااااااااي  الد يغطيها 
 تنطبق. شروط االشتراك  ووح ها السزاما  ال ف  املنصوص   يها ا االشتراكخالل فرت   االشتراك

 
ك الذي . ول  تطّبق الاشروط امل ّ لة     املاشرت هذم ا أي وقت شروط االشتراكت  ي   للجهاز الرئاسيعوز  1-4]

الجهاز    أو إىل حت قياماشتتتراكهم   المشتتتركإىل حت ا ساااماب   فااهاالد سااايساااسار  شتتروط االشتتتراكوافق     
 أ  ام. 4   اشياً م  املا   اشتراكهب هنا   الرئاسي
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 السجل – 2المادة 
 

تاريخ ساااااريان و ]واحملصاااااول الذي ينطبق   يا االشااااارتاك[  صاااااي  االتصاااااال با    إ راج امسا اللام  وتفا المشتتتتتركيوافق 
ب ي    م  خالل أمينا فوراً  للمعاهدة الجهاز الرئاستتتتتتي"( ويس ه  ب بال  الستتتتتتجل"ا ساااااااج   ام ) شتتتتتتتراكاالمف ول 

 .تغيلا  ا هذم امل  وما 
 

 تقاسم المنافع النقدية – 3المادة 
 
ملنصاوص   يها ا الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  ية الناشاوة    اساسخ ام م  أل  ت اساذ املناف  الن 3-1]

رتاخيص املاشرتك  ]الرسوم السلنولولية[ ورسوم ال مبي ا سنوية     أسا   يس   مبالغأن  المشترك      المعاهدةا 
  باالشتتتتتتتتراكة إىل احملاصااااااااي   فسااااااااها املاشاااااااااولتنساي  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعةاملسصاااااااا ة باملنسجا  الد هي 
  منا لا واملس اق ي  م ا واملرخص هلذ واملساااس لري م  لا ب الساب ت المشتتتتركحيصااا    يا و    أساااا  امل خول الذي 

  .[ا السنة الساب ة
 
 ن ا  املوا .ل قيا  السطوير مبولاب اتفااق موحاّ  لألغذية والزراعة نباتية وراثية موارد  ين ا  املاشاااااااااااااارتك  ملرر 3-1]

 لون ل ااشرتك أي السزاما  أخرى مس ّ  ة باإللرا ا  الد يسخذها أي مس ق الحق. يول  
 
 ا املائة(: 30) ثالثت ا املائة اً     الاشل  السايل   اقص ال ف   لون م  الت 3-2
 

: الرتبيةملزي  م  البموو و إللرا  الآلخري   متاحة من دون قيود [املنسجا  وأية منسجا  أخرى])أ( بالنساااااابة إىل ]
[xx]؛[ا املائة 

 
البموو  إللرا  املزي  م لآلخري   غير متوافرة من دون قيود [وأية منسجا  أخرى المنتجات])ب( بالنسبة إىل ]

 ؛[[ ا املائةyy: ]والرتبية
 
ا  ورسوم الرتاخيص املبي يل س  ى فيها إمجااشرتك بسس ي  م فو ا  ا سنة ال يوم  مرا ا  ما ت ّ م  ال يُ زم امل 3-3]

  والر أمريلي.[ [xxx  مب غ ]1-3   املااملاشار إليها ا 
 
وإاا ما أصااابح  ( يوماً ب   إقفال حساااابا  ا  سااانة    السااانة السااااب ة.60ا غضاااون ساااست )تسااا   ال ف ا   3-4

 .هاشتراكوىل م  أن ي وم ب ف ة مسناسبة ل سنة األ المتلقيساري املف ول خالل السنة  ف     شتراكاال
 
 ( يوماً ب   إقفال حسااااااااابا 60  ا غضااااااااون سااااااااست )أن ي  م المشتتتتتتتترك    أ الم   3-3وم  مرا ا  املا    3-5

ا ل  و   و      أي أساااااا  مت احسسااااااب امل فو ا  املساااااسم ة حم  اً   المعاهدةااشااااا  حسااااااب إىل أمت   ا  سااااانة 
  :ااصوص امل  وما  السالية

 
 الد مت ال ف   نها؛ المنتجات مبيعات )أ(
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 ها؛مت ال ف   نو  [موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة]الد هي  مبي ا  أي م  املنسجا  األخرى )ب(
مت ال ف  و  [الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالد ليساااااات م   مبي ا  أي م  املنسجا  األخرى])ب( ملرر 
 [ نها

 .[لآلخري  إللرا  املزي  م  البموو والرتبية قيود من دون متاحا  منسج آخر  أو منتج]ما إاا اان ا   )ج(
 [الد مت ال ف   نها؛ الرتخيص اتفاقا ]الرسوم السلنولولية و[  م ال خ  ] ) (
 .احسساب املب غ اإلمجايل )ها(

 
 سفي  طرف الثال  املساااااااااااااوتُساح إىل ال ]م  وما     األ اال السجارية[ ت ام  هذم امل  وما      أهنا ساااااااااااااريّة 

 .هذا االتفاقم   8ا سياق تسوية النزاس  ااا تنص   يا املا   
 

 أن يُرال  أي م  هذم الس ارير السنوية.[ الجهاز الرئاسي]حيق ألمت 
 
 لجهازال مساااااااااب السايل الذي أ اشاااااااا م  بال والر األمريلي للجهاز الرئاستتتتتتيُت ف  مجي  امل فو ا  املسااااااااسم ة  -3-6

 :المعاهدة)و( م  3-19طب اً ل اا    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 

 
 ]وإنهاؤه[ اب منهاالشتراك واالنسح [مدة] – 4المادة 

 
 أو قيااام اجلهاااز الرئاااسااااااااااااااي باا هنااائااا حبساااااااااااااااب منااا المشتتتتتتتتتتتترك ا ساااااااااااااامااابإىل حت  ااافااذا  االشتتتتتتتتتتتتراكيلون  4-1

 أ  ام.  5-4ما تنص   يا املا   
 
 استتتيالجهاز الرئسااااسة أشااااهر م  ت    إشاااا ار خطي بذلك إىل ب    اشتتتتراكهاال سااااماب م   للمشتتتتركعوز  4-2

 حّيز السنفيذ. االشتراك خول  سنوا  م  تاريخXX] ] ليس قب   م  خالل أمينا
 
سااانوا  ب   ا سها   YY]] هذم مل   االشتتتتراك شتتتروطم   3وف اً ل اا    الن  يةتساااسار أحلام ت اساااذ املناف   4-3]

[ 7-6 املا  ] ر   االوا ت اسذ املناف  الن  ية  باسسثنا  السزاما  هذا االتفاقوُتطّبق اافة الاشروط األخرى م   .االشتراك
 ال تنطبق.[ الد هذا االتفاقم  [ 8-6و 7-6املا تت ]/
 
تاريخ  سااانوا  ب   YY]] هذم مل   االشتتتتراك شتتتروطم   3وف اً ل اا    الن  يةاملناف  أحلام ت اساااذ  تساااسار 4-3]

رت ؛ أو مل   ة هذم الفقب  هنايأو إهناجم  االشتتتتتراكاال ساااااماب م  حّيز السنفيذ  بغا النظر  اا إاا مت  االشتتتتتراك خول 
[xx  سنوا  ب ]  ؛ أي الساروت أب  .[النظام المتعدد األطرافم   مواد    آخر  المتلقيحصول 
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 بتتالموارد الوراثيتتة النبتتاتيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة  ا مااا يس ّ ق شتتتتتتتتتتتروط االشتتتتتتتتتتتتراكم   3-4املااا    وم  مرا ااا  4-4]
 [.االشتراك[ سنة م  ا سها  ZZتب   سارية ب   ] هذا االتفاق [ م 2-6[ ]1-6  وح مها املا تان ]قيد التطوير

 
[4-x   ها صااالحية االتفاقا  املوح   لن   املوا  الد مت السوقي    يال يؤثر     أو إهنا م  االشتتتراكإن اال سااماب م

فاق املوّح  لن   م  شروط االت هذم سارية املف ول  اماً  اشياً االتفاقا  املوح   لن   املوا  . وتب   االشتراكخالل م   
 (.[7-6املوا  )باسسثنا  املا   

 
[4-x    ز حيّ  االشتتتتتراكاال سااااماب مباشاااار   بغا النظر    تاريخ  خول  للمشتتتتترك  ميل  2-4ملرر  باسااااسثنا  املا

 يق امل فو ا    أو ت االشتتتتراكالسنفيذ  ا حال وقوس ظروف حم    توق   ا ياتا بالنساااابة إىل احملصااااول الذي يرتب  با 
. وتُ سن االتفاقا  املوح   لن   ملوا  املوّق  4-4و 3-4أو إ الن اإلفال . وا هذم الظروف  ال تنطبق أحلام املا تت 

 3-9ملااا   . وا هااذم احلااالااة  تنطبق ااالشتتتتتتتتتتتتراكنسهيااة ا اليوم ااتااا الااذي ينسهي فيااا م االشتتتتتتتتتتتتراك  يهااا خالل فرت  
 م  االتفاق املوّح  لن   املوا .[ 7-6  املوا   باسسثنا  املا   م  االتفاقا  املوّح   لن 

 
نظام وشااااااااااااااروط  ا حال اال سهاك املا ي ألحلام االشتتتتتتتتتتتتراك إهنا   ا أي وقت  للجهاز الرئاستتتتتتتتتتتيميل  و  4-5]

 هاكس ن إشاااااااااا ار خطي باال سهاك املنسااااااااااوب إليا  وا حال   م م اجلة هذا اال  المشتتتتتتتتترك. ويُبّ غ األمت االشتتتتتتتتتراك
مالحظة: .[ ]للجهاز الرئاسي( يوماً م  تاريخ اإلش ار  ي وم ب حالة املوضوس إىل االلسااس ال ا م 30ا خضون ثالثت )

 االشرتاك.[ إهنا يس ّت ا ي  الس ا يا  املرتتبة    
 
 . وإاا مل ي ب  مذم الس  يال المشتتتتترك  يس ّت   يا إبال  أحكام االشتتتتتراكت  ي   الجهاز الرئاستتتتيإاا قرر  4-6]

 [ سااااااااااانة     تاريخ  خول20[ ]10  ولل  ليس قب  مرور ]االشتتتتتتتتتتراكإهنا   للجهاز الرئاستتتتتتتتتيما  ميل   المشتتتتتتتتتترك
 هذم الس  يال  حّيز السنفيذ.[

 
 .[المعاهدةا حال إهنا   االشتراكإهنا   للجهاز الرئاسيميل   4-7]

  



IT/OWG-EFMLS-6/17/Report  27 

 

 
 4الملحق 
 

 
 استمارة التسجيل

 
 .هذا االتفاقم   11-6   اشياً م  املا   لنظام االشتراكب هذم االسساار  اخسيارم مبول لمتلقيا ي    

 
  الد ينطبق   يها ] واحملاصي اللام  وتفاصي  االتصال با المتلقي اسذم  املفهوم واملسفق   يا صراحة أ ا سيسذ إ راج 

بّ غ أو املسااااؤول املخّول  نا سااااي المتلقي   وأن"(الستتتجل"ا سااااج   ام ) االشتتتتراكوتاريخ سااااريان مف ول   [االشتتتتراك
 م  خالل أمينا.  ا هذم امل  وما ب ية تغيلا   فوراً  الجهاز الرئاسي للمعاهدة

 
 ...................................: الساريخ .................................. السوقي 

 
 ............................ :للمتلقياالسذ اللام  

 ............................ 
 ............................ ال نوان:

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

 ....................... نوان الني  اإلللرتوين:  ............................ رقذ اهلات :
 

 ............................ املس  ي:   املسؤول املخوّل 
 ............................ 

 ............................ ال نوان:
 ............................ 

 ..................................... نوان الني  اإلللرتوين: ...........................رقذ اهلات : 
 

 التسجيل  وإال ل  يلون 10أو ال بول با  ااا ور  اارم ا املا    هذا االتفاق    مالحظة: يس ّت     املاشرتك السوقي  
 صاحلاً.

 
ال بول م  خالل إما ارساااااال اساااااساار  تساااااجي  موقّ ة إىل اجلهاز الرئاساااااي م  خالل أمينا     ال نوان  للمشتتتتتركميل  

. وعب أن ترفق اسااااااااااساار  EasySMTAام ا  ظ االتفاق هذاا حال مت إ  ا   EasySMTAالسايل أو م  خالل  ظام 
 .هذا االتفاقالسسجي  بنسخة     

 
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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 3المرفق 
 

 تيوال ت التي قّدمها أعضاء مجموعة العمل لتنقيح االتفاق الموّحد لنقل الموادقائمة بالمقترحا
 لم تناقشها مجموعة العمل في اجتماعها السادس ولم تتخذ قرارا  بشأنها.

 
 

االتفاق املوحّ  لن    سن يحلهذم ال ائاة امل رتحا  النصااية املسب ية  تسضااا :   ا  الرئيساات املاشاااراتإ م مذّار   
 ت  ميها باشاااااااا هنا بساااااااابب قرار مناقاشااااااااسها باللام  وال اختااا الساا ها السااااااااا      ا  الد مل يسساااااااا   او ة ال ا املو 

ا وقت مس خر إىل جماو ة ال ا . وتر  امل رتحا  بال غة الد ور   فيها وحبسااااب تساااا ساااا  أحلام االتفاق املوحّ  لن   
 رتبطة ما.امل املوا 
 

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.] 
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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”: 

 [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.] 
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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].] 

 [“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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