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 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 االجتماع اخلامس جملموعة العمل املخصصة املفتوحة العضوية

 املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف

 2016يوليو/متوز  14 – 12جينيف، سويسرا، 

 املشروع الثاني لالتفاق املوحد لنقل املواد املنقح

 
 ني املشار نياقرتاح الرئيس

 

 موجز

 

اجلهاز الرئاسي، يف دورته السادسة، من جمموعة العمل أن تعمل على أسدا  اقااحدات نصدو      طلب 

يعرضها الرئيسان املشاركان، مبا يف ذلك نسخة مراجعة بالكامل مدن االتاداا املوحدد لنقدل املدواد الدتم االجأمدا         

الوارد يف هدذه الوثيقدة   املنقح ل املواد التااا املوحد لنقامشرو   اخلامس جملموعة العمل  وسيقد  الرئيسان املشاركان

 التااا املوحد لنقل املدواد امشرو  مت إعداده على أسا  التم هذا االجأما  بصاأه اقااح الرئيسني املشاركني  وقد 

  املنقح مشرو  االتااا املوحد لنقل املواد، املعنونة IT/OWG-EFMLS-4/15/3الوارد يف الوثيقة  املنقح
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 مقدمة –أواًل 

 

طلب اجلهاز الرئاسي، يف دورته السادسة، من جمموعة العمل إعداد مشرو  كامل مدنقح لتتاداا املوحدد     - 1

جتندب   الجأمدا  جمموعدة العمدل هدذا  وينبغدي     لنقل املواد، مع الاكيز بصورة الاصة على إنشاء نظا  اشداا،،  

 آالدر، إذا أمكدن، وينبغدي أن يعأمدد نظدا  االشداا، بشدكل أساسدي علدى مراجعدة           ياحلاجة إىل أي صك قدانون 

علدى أسدا  اقااحدات     من االتااا املوحد لنقل املواد  كما ُطلب مدن جمموعدة العمدل أيضدًا، العمدل      11-6املادة 

   ل من االتااا املوحد لنقل املوادبالكام منقحةنصو  يعرضها الرئيسان املشاركان، مبا يف ذلك نسخة 

 

، املدنقح  التاداا املوحدد لنقدل املدواد    امشدرو    ووفقًا لذلك، توفر هذه الوثيقدة اقدااح الرئيسدني املشداركني     - 2

مشرو  االتاداا املوحدد لنقدل    املعنونة ، IT/OWG-EFMLS-4/15/3باالسأناد إىل املشرو  السابق الوارد يف الوثيقة 

تعليقات على العناصر  ، IT/OWG-EFMLS-4/15/3، ويف ضوء االعأبارات الرئيسية الواردة يف الوثيقة املواد املنقح

  وقد مت إعداد املشرو  وفقًا لأوجيهات جمموعة العمل الصادرة عدن اجأماعهدا   اهليكلية إلنشاء منوذج/نظا  اشاا،

 الرابع، وقرارات اجلهاز الرئاسي الصادرة عن دورته السادسة   

 

، اسُأخدمت جمموعة مأنوعة مدن مصدادر املعلومدات يف إعدداد مشدرو  االتاداا       1/2015يف أعقاب القرار  - 3

  وعندد  املعنديني من األطراف املأعاقددة وأصدحاب املصدلحة     اخلطيةاملوحد لنقل املواد املنقح، مبا يف ذلك املدالتت 

ردت مدن ثدتجم جمموعدات ألصددقاء الرئيسدني      تقديم توجيهاتهما، نظر الرئيسان املشداركان يف الأوصديات الديت و   

تعاملت مع فئات املسأخدمني واحملاصيل؛ وآليات الوصوم ومعدالت الدفع، وبند ممكدن لننهداء، علدى الأدوالي      

 ،IT/OWG-EFMLS-5/16/Inf. XXيف الوثدائق  املشداركني  وترد الأقارير الكاملدة جملموعدات أصددقاء الرئيسدني     

اجملمعدة الدواردة    املتحظات  وترد IT/OWG-EFMLS-5/16/Inf. XX، وIT/OWG-EFMLS-5/16/Inf. XXو

  IT/OWG-EFMLS-5/16/Inf. XX ةمن األطراف املأعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني يف الوثيق

 

وبالأالي، فإن مشرو  االتااا املوحد لنقل املواد املنقح الدوارد يف هدذه الوثيقدة يشدمل نظدا  اشداا، علدى         - 4

على مناقشات جمموعة العمدل الدتم اجأماعهدا الرابدع، ال يأدوالى         وبناًء3وامللحق  11-6ة املادة أسا  مراجع

نظا  االشاا، نقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعدة بدني املشداكني مدن دون اتاداا موحدد لنقدل املدواد،         

شدرو   ويسعى إىل تقليل حاجة املشاكني لأأبع وتعقب املواد اليت يغطيهدا اشدااكهم  وعدتوة علدى ذلدك، فدإن م      

االتااا املوحد لنقل املواد املنقح يأضمن بندًا إلنهاء نظا  االشداا،، وذلدك لأعزيدز جاذبيدة نظدا  االشداا،  ومدع        

األالذ بعني االعأبار للأوصيات اليت تلقاها الرئيسان املشاركان من إحدى جمموعات أصددقاء الرئيسدني املشداركني،    

لحني حانسحبح وحاالنسحابح يف هذا املشرو  لتتااا املوحدد لنقدل   باملصط حإنهاءح اسأبدام املصطلحني ححّلح ومت

 املواد املنقح، وقد ترغب جمموعة العمل يف مناقشة هذا الأغيري يف املصطلحات   
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ويسأند نظا  االشاا، الوارد يف مشرو  االتاداا املوحدد لنقدل املدواد املدنقح علدى االشداا، الدذي يشدمل           - 5

 ي مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الواردة يف النظا  املأعدد األطراف احملاصيل كافة، حبيث يغط

 

وكما ُطلب، يشمل مشرو  االتااا املوحد لنقل املواد املدنقح عدددا مدن الأحدديثات لأنايدذ القدرارات ذات        - 6

االسأشارية املخصصة املعنية باالتاداا  الصلة الصادرة عن اجلهاز الرئاسي، وكذلك املشورة املقدمة من اللجنة الانية 

 :1املوحد لنقل املواد والنظا  مأعدد األطراف، من أجل حتسني وضوح وسهولة اسأخدا  االتااا املوحد لنقل املواد

 

التحديثات وفقًا لقرارات اجلهاز الرئاسي واملشورة املقدمةة مةا النةنةة الفنيةة االستشةارية املخصصةة املعنيةة        

 لنقل املواد والنظام املتعدد األطراف باالتفاق املوحد

  2)هد(5إدراج الأزامات اإلبتغ اليت وضعها اجلهاز الرئاسي يف الاقرة 

  منظمة األغذية والزراعة بصاة الطرف الثالث املسأايد اإلشارة إىل 

 3)ب(5-6ح وحاملوادح يف املادة املوادحّل الأضارب يف اسأخدا  ح 

 4لتتااا املوحد لنقل املواد 1املواد املقدمة يف امللحق  إدراج قائمة 

       توفري املعلومات بشأن املواد اليت وردت من النظا  املأعدد األطراف، الديت يقددمها مألقدي يسدوا جتاريدًا

  5لتتااا املوحد لنقل املواد 2)د( من امللحق 3منأج أو منأجات، يف الأقرير السنوي، يف فقرة جديدة 

 
 يف حالة احلذف  11-6و 7-6أجل جتنب اللغط وألسباب عملية، مل يأم إعادة ترقيم املادتني  من - 7

 

سأحأاج جمموعة العمل أيضًا إىل اختاذ ترتيبدات عمليدة ويف الوقدت املناسدب، إلالضدا  مشدرو  االتاداا         - 8

ل إحالأده إىل اجلهداز الرئاسدي    املوحد لنقل املواد املنقح الصادر عن عملها، إىل قراءة قانونيدة شداملة وصدياغة، قبد    

 العأماده يف دورته السابعة  

 

 تشري مجيع املواد املذكورة يف هذه الوثيقة إىل االتااا املوحد لنقل املواد، ما مل يأم حتديد التف ذلك   - 9

                                                      
  IT/OWG-EFMLS-3/15/Reportالوثيقة ب 3 املرفق  1
  4/2011قرار اجلهاز الرئاسي من 22؛ والاقرة والرابعءان الثالث اجلز، 2، وامللحق 5/2009قرار اجلهاز الرئاسي من  15و 14الاقرتان   2
  IT/AC-SMTA-MLS-2/10/Report الوثيقة من  21الصاحة   3
  IT/AC-SMTA-MLS-2/10/Reportالوثيقة من  25الصاحة   4
  IT/AC-SMTA-MLS-2/10/Reportالوثيقة من  26الصاحة   5
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 :1 املرفق

 مع إبراز ما ُحذف منه والتغيريات - املشروع الثاني لالتفاق املوحد لنقل املواد املنقح
 

 الرمادي نباللوما تظلل اإلضافات  يف مشطوبًامتحظة: يشار أدناه إىل النص احملذوف بكأابة النص  
 

 

 املشروع الثاني لالتفاق املوحد لنقل املواد املنقح
 
 

 الديباجة
 

 حيث إّن
 

املعاهددة الدوليدة بشدأن املدوارد الوراثيدة النباتيدة لألغذيدة والزراعدة )يشدار إليهدا فيمدا يلدي باسدم               

نوفمرب/تشرين  3اعأمدها املؤمتر العا  ملنظمة األغذية والزراعة يف دورته احلادية والثتثني بأاريخ  1ح(املعاهدةح

 ؛2004يونيو/حزيران  29وداللت حّيز الأنايذ بأاريخ  2001الثاني 
 

واسدأخدامها املسدأدا     املوارد الوراثية النباتية لألغذيةة والزراعةة  يف صون  املعاهدةتأمثل أهداف  

واقأسا  املنافع الناشئة عن اسأخدا  هذه املوارد على حندو عدادم ومأكدافمب، مبدا يأسدق مدع اتااقيدة الأندو          

 البيولوجي، ألغراض الزراعة املسأدامة واألمن الغذائي؛
 

ثيةة  مواردهةا الورا ، يف سياا ممارسة حقوقها السديادية علدى   املعاهدةأنشأت األطراف املأعاقدة يف  

املوارد الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة    ، نظامًا مأعدد األطراف لأيسري احلصوم على النباتية لألغذية والزراعة

، والقأسا  املنافع الناشئة عن اسأخدا  هذه املوارد على حنو عادم ومأكافمب، على أسدا  الأكامدل   والزراعة

 والأعزيز املأبادلني؛
 

 املعاهدة؛من  5-12و 4-12و 11و 4مع مراعاة املواد  
 

ما يأعلق بقواعدها اإلجرائية الوطنيدة الديت    ومع االعااف بأنو  النظم القانونية لدى األطراف املأعاقدة يف 

، والواجبات الناشئة عن االتااقيدات الدوليدة واإلقليميدة املطبقدة علدى هدذه       الأحكيمتنظم الوصوم إىل احملاكم وإىل 

 القواعد اإلجرائية؛
 

مبقأضدى   النظام املتعدد األطةراف على أنه ينبغي تيسري الوصوم إىل  املعاهدةمن  4-12تنص املادة  

الصدادر بأداريخ    1/2006، مبوجب قراره رقم لنمعاهدة اجلهاز الرئاسياتااا موحد لنقل املواد، وقد اعأمد 

                                                      
: بناء على اقااح جمموعة العمل القانونية أثناء اجأما  مجاعة االتصام بشأن صياغة االتااا املوحد لنقل املدواد،  متحظة من األمانة  1

 أدرجت األلااظ املعّرفة باخلط األسود البارز يف كل النص بغرض الأوضيح فقد 
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 XXالصادر يف  XX /2017الذي قرر تعديله يف القرار ، االتااا املوحد لنقل املواد، 2006يونيو/حزيران  16

   2017أكأوبر/تشرين األوم 

 

 األطراف يف االتفاق - 1املادة 

 

ح( هدو االتاداا املوّحدد لنقدل املدواد      هذا االتفةاق ما يلي باسم ح إّن اتااا نقل املواد هذا )يشار إليه يف 1-1

  املعاهدةمن  4-12املشار إليه يف املادة 

 

 مرب : هذا االتفاق 1-2
 

وعنوان مقد  املادة أو املؤسسة املقدمة للمادة، اسم املسؤوم املدراّلص لده، معلومدات عدن     اسم بني: )

 ح(،  املقدمما يلي باسم ح ( )يشار إليه يف*طريقة االتصام باملسؤوم املراّلص له
 

اسم وعنوان املألقي أو املؤسسة املألقية، اسم املسؤوم املراّلص له، معلومات عن طريقة االتصدام  و: )

 ح( املتنقيما يلي باسم ح ( )يشار إليه يف*باملسؤوم املراّلص له

 

 على ما يلي: هذا االتفاقاتاق األطراف يف  1-3

 

 التعاريف -2املادة 

 

 ، تعين العبارات الواردة أدناه ما يلي:هذا االتفاقألغراض 
 

مأاحا من دون قيدود لخالدرين ألغدراض إجدراء مزيدد مدن البحدوجم         منتج: يعأرب أي "متاحًا ما دون قيود"

والابية عندما يكون مأاحا للبحوجم والابية دون أية واجبات قانونية أو تعاقديدة أو قيدود تكنولوجيدة، قدد     

  املعاهدةحتوم دون اسأخدامه بالطريقة احملددة يف 
 

ا مواد الأناسل والأكاثر اخلضدري، وحتأدوي علدى    تعين أية مواد من مصدر نباتي، مبا فيه "املواد الوراثية"

 وحدات وراثية وظياية  
 

 اجلهاز الرئاسي لنمعاهدة. يعين" اجلهاز الرئاسي" 
 

  املعاهدةمن  2-10الذي أنشمب مبوجب املادة  النظام املتعدد األطرافيعين  "النظام املتعدد األطراف"
 

من مصدر نباتي اليت هلدا قيمدة فعليدة أو    املواد الوراثية  تعين "املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"

 حمأملة لألغذية والزراعة  
 



5 IT/OWG-EFMLS-5/16/3 

 

، وتكون بالأالي مميزة املوادتعين مواد مشأقة من  "املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير"

ويعأز  القائم على تطويرها تنميأها بقدر أكرب أو نقلها إىل شخص لنتسويق التةاري عنها وليست جاهزة بعد 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذيةة والزراعةة قيةد التطةوير     أو كيان آالر ملزيد من الأنمية  وتعأرب فاة تطوير

  جتاريًا  منتجهذه املوارد  تسوقمنأهية عندما 
 

أو أي من أجزائها أو مكوناتهدا  املواد  2اليت تشمل ة والزراعةاملوارد الوراثية النباتية لألغذييعين  "املنتج"

، باسأثناء السدلع األساسدية واملنأجدات األالدرى املسدأخدمة يف األغذيدة       لنتسويق التةاريالوراثية اجلاهزة 

 والعلف والأجهيز 
 

 املتنقةي ، من جاندب  منتةاتأو  ملنتج التسويق التةاريتعين الدالل اإلمجالي الناتج عن "قيمة املبيعات" 

 وفروعه واملأعاقدين معه وحاملي الاااليص ومسأأجريها 
 

معندى   لنتسويق التةةاري حتعين بيع منأج أو منأجات العأبارات مالية يف السوا املاأوحة، ويكون  املتاجرةح

 لزراعةة املوارد الوراثية النباتيةة لألغذيةة وا  أي شكل من أشكام نقل   التسويق التةارييشمل  مقابل  وال

  .قيد الأطوير

 

 موضوع اتفاق نقل املواد -3املادة 

 

)ويشدار إليهدا فيمدا     بهذا االتفةاق  1امللحق احملددة يف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  

ُتنقدل مبوجدب هدذا     1امللحدق  )ب( ويف 5ح( واملعلومات املأاحة ذات الصلة املذكورة يف املادة املواديلي باسم ح

  االتفاق هذامع مراعاة األحكا  والشروط اليت نص عليها  املتنقيإىل املادة  مقدماالتااا من 

 

 أحكام عامة - 4املادة 

 

 وأحكامها  املعاهدةويناذ وياّسر طبقًا ألهداف  النظام املتعدد األطرافضمن إطار  هذا االتفاقيرب   4-1
 

يعاف األطراف بأنهم خيضعون للأدابري واإلجراءات القانونية املرعّيدة، والديت اعأمددتها األطدراف      4-2

 2-12و 4، وعلى األالص تلك اليت اُتخذت مبا يأادق مدع املدواد    املعاهدة، مبا يأاق مع املعاهدةاملأعاقدة يف 

 3املعاهدة.من  5-12و
 

                                                      
 حسبما يظهر، على سبيل املثام، من التم الَنَسب أو عتمة إدماج اجلني   2
الة مراكز البحوجم الزراعية الدولية الأابعة للجماعة االسأشارية للبحوجم الزراعية الدولية وغريها من املؤسسات الدولية، يسدرى  يف ح  3

 االتااا املرب  بني اجلهاز الرئاسي واملراكز املذكورة واملؤسسات األالرى ذات الصلة 
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 الكيدان الدذي يعينده   ) األغذية والزراعة لألمم املأحددة  منظمة على أّن هذا االتفاقيوافق األطراف يف  4-3

الأدابع هلدا،    لنمعاهدة والنظام املتعدد األطراف اجلهاز الرئاسي، اليت تعمل نيابة عن 4اجلهاز الرئاسي(

   هذا االتفاقهي الطرف الثالث املسأايد مبوجب 

 

حيق للطرف الثالث املسأايد، طلب احلصوم علدى املعلومدات التزمدة حسدبما نّصدت عليهدا املدواد         4-4

 هذا االتفاق.ب 3 2امللحق يف  3واملادة  الاقرةو 3-8)ج( و5-6)هد( و5

  

 (اجلهةاز الرئاسةي   الكيان الدذي يعينده  ) منظمة األغذية والزراعة لألمم املأحدةاحلقوا املمنوحة إىل  4-5

  هذا االتفاقمن ممارسة حقوقهما مبوجب  املتنقيو مقدم املادةمتنع  ال أعته

 

 حقوق مقدم املادة وواجباته - 5املادة 

 

 :املعاهدةطبقا لألحكا  الأالية من  املواداملادة بنقل  مقدميأعّهد  
 

يأاح احلصوم على املادة بسرعة وبدون احلاجة إىل تأبع كل جمموعة فردية على حددة، ومدن    )أ(

 دون مقابل، أو ال ينبغي، عند فرض رسو ، أن يأجاوز الرسم الأكاليف الدنيا املأكبدة؛
 

املقدمة مجيع البياندات الأعريايدة، طبقدًا     مع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتأاح  )ب(

 للقوانني املرعّية، وأية معلومات وصاية أالرى مأوافرة غري سرية وذات الصلة؛
 

، مبدا يف  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير عملية احلصوم على ختضع )ج(

 ذلك املواد اليت يقو  املزارعون بأطويرها، لأقدير القّيمني على تطويرها التم فاة تطويرها؛
 

الديت حتميهدا حقدوا     املوارد الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة والزراعةة    يكون احلصوم على  )د(

امللكية الاكرية أو غري ذلك من حقوا امللكية، مأسقا مع االتااقيات الدولية ذات الصدلة،  

 ومع القوانني الوطنية ذات الصلة؛ 

                                                      
، حدعا منظمة األغذية والزراعة لألمم املأحدة، بوصاها الطرف 2/2006: إّن اجلهاز الرئاسي، مبوجب قراره رقم متحظة من األمانة  4

طبقدا  الثالث املسأايد، إىل االضطت  باألدوار واملسؤوليات احملددة واملعرفة يف االتااا املوحد لنقل املواد، بأوجيه من اجلهداز الرئاسدي،   

قبوم املنظمة هلذه الدعوة، سُيسأعاض عن عبارة حالكيان الذي عينه  لنجراءات اليت سيحددها اجلهاز الرئاسي يف دورته القادمةح  وعند

]يعاد تدرقيم احلواشدي علدى هدذا     اجلهاز الرئاسيح يف مجيع أجزاء الوثيقة لأحل حملها عبارة حمنظمة األغذية والزراعة لألمم املأحدةح  

 األسا [
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مرة كل سنأني تقومييأني على األقّل، أو  بشكل دوري اجلهاز الرئاسي مقدم املادةُيطلع  )هد(

على اتااقات  ،سيااجلهاز الرئبل آلالر من ِق ضمن فاة زمنية ينبغي حتديدها من وقت

 ؛5نقل املواد اليت مّت إبرامها
 

 إما من التم:
 

 6إرسام نسخة من االتااا املوّحد لنقل املواد املنجز، :اخليار ألف
 

 أو
 

 يف حام عد  إرسام نسخة من االتااا املوّحد لنقل املواد، :اخليار باء

 

على أن يكون االتااا املوحد لنقل املواد املنجز مأاحدًا للطدرف الثالدث املسدأايد كلمدا       احلر  -1

 ما احأاج إليه؛ وساعة
 

 اإلشارة إىل مكان حاظ االتااا املوحد لنقل املواد املعين وكياية احلصوم عليه؛ -2
 

 وإعطاء املعلومات الأالية: -3
 

 أو رقم الأعريف اخلا  باالتااا املوحد لنقل املواد الذي حدده املقد ؛ رمز )أ(

 وعنوانه؛ املقّدماسم  )ب(

على االتااا املوحد لنقل املواد أو قبوله ويف حام قبوم العقد باض العبدوة،   املقدمتاريخ موافقة  )ج(

 تاريخ إرسام الشحنة؛

لعبدوة، اسدم الشدخص الدذي ُأرسدلت إليده       وعنوانه ويف حام قبدوم العقدد بادض ا    املتنقياسم  )د(

 الشحنة؛

باالتاداا املوحدد لنقدل املدواد وعدن       1امللحدق   ردة يفالدوا  العّيندات  مدن  عّيندة  كّل عن الأعريف (هد)

  احملصوم اليت تعود إليه

                                                      
)هد(، 5يف املواد الأالية:  ،اجلهاز الرئاسي تأعلق بأقديم املعلومات إىل يأضّمن االتااا املوحد لنقل املواد أحكامًا متحظة من األمانة:  5

وينبغددي تقددديم هددذه   4امللحددق  وفدى  ،3امللحددق  يف 4والاقددرة  2امللحددق  يف 3)ح(، باإلضدافة إىل الاقددرة  11-6)ج(، و5-6)ب(، 6-4

  :املقد  إىل املعلومات من قبل
The Secretary 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
I-00100 00153 Rome, Italy 
 [email] 
 [URL EasySMTA] 

 معلومدات عدن   املقةّدم  يف حام كانت النسخة املرسلة من االتااا املوحد لنقل املواد املنجز على شكل عقد قبوم باض العبدوة، يضديف    6

مدن االتاداا املوحدد لنقدل      10من املدادة   2)أ( تاريخ إرسام الشحنة و)ب( اسم الشخص الذي أرسلت إليه الشحنة، وذلك طبقًا للخيار 

 [ يعاد ترقيم احلواشي على هذا األسا ] املواد 
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هذه املعلومات للطدرف الثالدث    اجلهاز الرئاسي ويأيح اجلهاز الرئاسي. طبقًا جلدوم زمين حيدده 

 7 املسأايد 

 

 حقوق املتنقي وواجباته - 6املادة 

 

غراض األحباجم والابية والأدريب من أجل األغذيدة  فقط ألأو صونها  املوادباسأخدا   املتنقييأعّهد  6-1

وال تشددمل هددذه األغددراض االسددأخدامات الكيمائيددة والصدديدالنية و/أو غريهددا مددن االسددأخدامات  والزراعددة  

 الصناعية غري الغذائية/العلاية  

 

بأية حقوا للملكية الاكرية أو أية حقوا أالرى قد حتّد من القدرة علدى احلصدوم    املتنقيال يطالب  6-2

أو على أجزاء أو مكونات وراثية منها، يف الشدكل الدذي مت    ،هذا االتفاقاملأاحة مبوجب  املوادبسهولة على 

  النظام املتعدد األطراففيه احلصوم عليها من 

 

واملعلومدات ذات الصدلة املشدار     املةواد أن جيعدل   لنمتنقياملقدمة،  املوادبصون  املتنقييف حام قيا   6-3

 باسأخدا  االتااا املوحد لنقل املواد   لننظام املتعدد األطراف)ب( مأاحة 5إليها يف املادة 

 

إليده   إىل شدخص أو كيدان آالدر )يشدار     هذا االتفاقاملقدمة مبوجب  املوادبنقل  املتنقييف حام قيا   6-4

 إىل:املتنقي ح(، يعمد املتنقي التاليفيما يلي باسم ح
 

القيا  بذلك مبوجب األحكا  والشروط اليت نص عليها االتااا املوّحد لنقل املدواد، مدن الدتم     )أ(

 لنقل املواد؛ اتااا جديد
 

 )هد( 5بذلك عمًت باملادة  اجلهاز الرئاسيوإبتغ  )ب(

 

 أية واجبات أالدرى تأعلدق بداإلجراءات الديت يأخدذها      املتنقيومتاشيًا مع ما تقّد ، ال تاّتب على  

  التالي املتنقي

 

                                                      
)هد(، 5يف املواد الأالية:  اجلهاز الرئاسي، بأقديم املعلومات إىليأضّمن االتااا املوحد لنقل املواد أحكامًا تأعلق  متحظة من األمانة:  7

 وينبغددي تقددديم هددذه  4امللحددق  وفدى  ،3امللحددق  يف 4والاقددرة  2امللحددق  يف 3)ح(، باإلضدافة إىل الاقددرة  11-6)ج(، و5-6)ب(، 6-4

 املعلومات من قبل املقد  إىل: 
 The Secretary 
 International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
 Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 I-00100  Rome, Italy 
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، إىل شدخص أو  قيد التطةوير  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بنقلاملتنقي يف حام قيا   6-5

  املتنقي:كيان آالر، على 
 

ذلك وفقا لشروط وأحكا  االتااا املوحد لنقل املواد من التم اتااا جديدد لنقدل املدواد،     إجناز )أ(

 )أ( من االتااا املوحد لنقل املواد سارية؛5شريطة أال تكون أحكا  املادة 
 

النظةام املتعةدد   املألقداة مدن    املدواد  املةواد باتااا نقل املواد اجلديد هدذا، تعريدف    1امللحق يف  )ب(

اليت قيد التطوير  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاإلفادة حتديدًا بأن ، واألطراف

 ؛تلك املواد املواديأم نقلها مسأمدة من 
 

 )هد(؛5، وفقا للمادة اجلهاز الرئاسيتبليغ  )ج(
 

 متنٍق تاٍل.أال تاّتب عليه أية واجبات أالرى فيما يأعلق بأفعام أي  )د(

 

بدون اإلالتم حبق األطراف يف إرفاا شروط إضدافية   5-6إبرا  اتااا لنقل املواد مبقأضى الاقرة  يأّم 6-6

 تأعلق مبزيد من تطوير املنأج، مبا يف لك، حسب املقأضى، دفع تعويض مالي 

 

 املنةتج وكدان هدذا    مورد وراثي نبةاتي لألغذيةة والزراعةة   ما هو  املتنقي بتسويق منتجيف حام قا   6-7

مةا دون  لخالدرين   إتاحةة املنةتج  ، ويف حدام عدد    هذا االتفاقمن  3كما هو مشار إليه يف املادة  مواديأضمَّن 

مبيعةات املنةتج    قيمةة بدفع نسبة مئوية حمددة مدن   املتنقيألغراض املزيد من األحباجم والابية، يقو   قيود

   بهذا االتفاق 2للملحق لغرض وفقا هلذا ا اجلهاز الرئاسيإىل اآللية اليت أنشأها  املسّوق جتاريًا

 

املنةتج  وكدان هدذا   مورد وراثي نبةاتي لألغذيةة والزراعةة    ما هو  بتسويق منتج املتنقييف حام قا     6-8

 مةا دون قيةود  لخالدرين   إتاحةة املنةتج  ، ويف حام هذا االتفاقمن  3يأضمَّن مواد كما هو مشار إليه يف املادة 

اجلهةاز  على دفع مبالغ طوعية إىل اآللية الديت أنشدأها    املتنقيألغراض املزيد من األحباجم والابية، يشّجع 

   بهذا االتفاق 2للملحق هلذا الغرض وفقا  الرئاسي

 

، املعاهدةمن  17، عرب نظا  املعلومات املنصو  عليه يف املادة املتنقي لننظام املتعدد األطرافيأيح  6-9

وُيشدجع علدى تقاسدم املندافع غدري       املةواد، مجيع املعلومات غري السرية الناشئة عن األحباجم والأطوير بشأن 

الناشئة عن األحباجم والأطوير املأصل بداملواد، وذلدك    املعاهدةمن  2-13النقدية املشار إليها صراحة يف املادة 

عن فاة محاية حق مدن حقدوا امللكيدة الاكريدة        وبعد االنأهاء أو الأخليالنظام املتعدد األطرافمن التم 

النظةام  املذكور يف جمموعدة تكدون جدزءا مدن      املنتجعلى إيدا  عّينة من  املتنقييشجع  املوادما يأضمن  ملنتج

 ألغراض األحباجم والابية املتعدد األطراف 
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أو مكوناتهدا،   واداملة الذي حيصل على حقوا ملكية فكرية ألية منأجات جرى تطويرها مدن   املتنقي 6-10

، ويقو  بأخصيص حقوا امللكية الاكرية تلك إىل طرف ثالث، النظام املتعدد األطرافومت احلصوم عليها من 

 إىل الطرف الثالث املعين  هذا االتفاقيقو  بنقل واجبات تقاسم منافع 

 

عوضًا عن املدفوعات اليت نصت عليها املادة  ،4للملحق  وفقًا أن خيأار لنمتنقي جيوزاملتنقي  يوافق 6-11

، علدى النحدو املدبني يف    االشرتاكعلى أن يكون ملزمًا بشروط وأحكا  نظا   ، النظا  الأالي للمدفوعات،6-7

(  وينبغدي فهدم أي إشدارة    االشةرتاك ) االتفاق، الذي يشكل جزءا ال يأجزأ من هذا االتفاقمن هذا  3امللحق 

   3امللحق ، على أنه يشمل أيضًا ومع مراعاة مقأضى احلام، حيثما يسمح السياا االتفاقإىل هذا 
 

 املدفوعات باملعدم املخاض التم فاة صتحية اخليار؛ املتنقييسدد  )أ(
 

 ؛بهذا االتفاق 3للملحق  تكون مدة صتحية اخليار عشر سنوات قابلة للأجديد وفقا )ب(
 

من أية منأجات وإىل قيمة املبيعات من أيدة منأجدات    املبيعات قيمةتسأند مدة الصتحية إىل  )ج(

مدن ذات احملصدوم، كمدا هدو مبدّين يف       وراثية نباتية لألغذيةة والزراعةة   موادأالرى تكون 

 ؛هذا االتفاقاملشار إليها يف امللحق من  املواد، الذي تنأمي إليه باملعاهدة 1امللحق 
 

 أ  ال؛ أتيح ما دون قيود قد املنتجاملدفوعات مبعزم عما إذا كان  تسدد )د(
 

معدالت املدفوعات والشروط واألحكا  األالرى املطبقة علدى هدذا    بهذا االتفاق 3امللحق ترد يف  ()هد

 اخليار، مبا يف ذلك املعدالت املخاضة املطبقة؛
 

أو أي  هةذا االتفةاق  مدن   7-6من أية واجبات لأسديد املدفوعات مبوجب املدادة   املتنقييعاى  )و(

 اتااا موحد سابق، أو الحق، لنقل املواد أبر  بشأن احملصوم ناسه؛
 

 مةواد مدفوعات عن أية منأجدات تأضدمن    املتنقيعند انقضاء مدة صتحية هذا اخليار، يسدد  )ز(

متاحةة   املنتةةات تلقاها عندما كانت هذه املادة ال تزام سارية املاعوم، ويف حام مل تكن هذه 

 سب هذه املدفوعات بناس املعدالت الواردة يف الاقرة )أ( أعته؛  وحتما دون قيود
 

أنه قد االأار طريقة الدفع هذه  وإذا مل يرد إشعار بذلك، تطبدق   املتنقي اجلهاز الرئاسييبلغ  )ح(

  7-6طريقة الدفع احملددة يف املادة 
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 القانون الساري – 7ملادة ا

 

القانون الساري هو املبادئ العامة للقانون ومبادئ العقود الأجارية الدولية الصادرة عدن املعهدد    يكون 

، مدع مراعداة األهدداف واألحكدا  ذات     وكما مت حتديثها الحقا 2010 2004الدولي لأوحيد القانون اخلا  

 مأى دعت احلاجة إىل تاسري  اجلهاز الرئاسيوقرارات  املعاهدةالصلة الواردة يف 

 

 تسوية النزاعات - 8 املادة

 

منظمة األغذيدة والزراعدة لألمدم    أو  املتنقيأو  املواد مقدمجيوز يف تسوية النزاعات بدؤها من جانب  1- 8

 داجلهةاز الرئاسةي لنمعاهةدة والنظةام املتعةد     ، نيابدة عدن   (اجلهةاز الرئاسةي  الكيان الذي يعينده  ) املأحدة

 الأابع هلا  األطراف

 

)الكيدان الدذي حددده     منظمة األغذية والزراعة لألمم املأحددة على أن  هذا االتفاقيوافق األطراف يف  8-2

، حيدق لده، باعأبداره طرفدا ثالثدا      والنظام املتعدد األطراف اجلهاز الرئاسي، الذي ميثل (اجلهاز الرئاسي

 مبوجددب واملتنقةةياملددادة  مقةةدممسددأايدا، بدددء إجددراءات تسددوية النزاعددات فيمددا يأعلددق حبقددوا وواجبددات  

  هذا االتفاق

 

حيّق للطرف الثالث املسدأايد أن يطلدب إتاحدة املعلومدات التزمدة، مبدا يف ذلدك العّيندات حسدب           8-3

 مقةّدم املةواد    ويأيح هذا االتفاقبشأن واجباتهم اليت ينّص عليها متنقي املواد و مقّدم املواداملقأضى، من قبل 

 أي معلومات أو عّينات من هذا القبيل، حسب مقأضى احلام متنقي املواد و

 

 على النحو الأالي: هذا االتفاقُيحّل أي نزا  ينشأ عن  8-4
 

 أي نزا  عن طريق الأااوض الأسوية الودية للنزا : حتاوم األطراف عن حسن نّية حل  )أ(
 

الوساطة: يف حام عد  الأوصل إىل حّل للنزا  عن طريدق الأاداوض، لألطدراف أن ختأدار تسدوية       )ب(

 النزا  عن طريق الوساطة باالسأعانة بطرف ثالث وسيط حمايد، باالتااا املأبادم بني األطراف 
 

: يف حام عد  الأوصل إىل حّل للنزا  عن طريق الأااوض أو الوساطة، جيدوز ألي مدن   الأحكيم )ج(

الطرفني إحالة النزا  إىل الأحكيم مبوجب قوانني الأحكيم الصادرة عن إحدى األجهزة الدولية 

بعد موافقة األطراف يف النزا   أما يف حام عد  الأوصل إىل اتاداا بهدذا الشدأن، فأدأم تسدوية      

نهاية املطاف مبوجب قوانني الأحكيم الصادرة عن غرفة الأجارة الدولية مدن جاندب   النزا  يف 

حمّكم واحد أو أكثر يعينون طبقًا للقوانني املذكورة  وتكون نأيجة هذا الأحكيم ملزمة للطرفني  
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وجيوز ألي من الطرفني، إذا أراد ذلك، تعيني حمّكم من قائمة اخلرباء الديت يضدعها اجلهداز    

ذا الغرض؛ وجيوز أن يأاق الطرفان، أو احملكمان اللذان عيندا مدن قبلدهما، علدى     الرئاسي هل

تعيني حمكم واحد، أو حمكم يداّأ  هيئدة احملكمدني حسدب مقأضدى احلدام، مدن القائمدة         

 املذكورة للخرباء  وتكون نأيجة الأحكيم ملزمة للطرفني 

 

 بنود إضافية - 9املادة 

 

 الضمانة

 

أو ملكيأها، وال بشأن دقة أو صدحة أيدة بياندات     املواداملادة أية ضمانات بشأن ستمة  مقدمال يعطي  9-1

املقدمة أو دميومأها أو املواد   كما ال يقد  أية ضمانات بشأن نوعية املوادتعرياية أو أية بيانات أالرى مرفقة مع 

غري ما يرد يف شهادة الصدحة   لنموادتية نقاوتها )الوراثية أو اآللية(  وليس هنا، أي ضمانة للحالة الصحية النبا

مسؤوال بالكامل عن الأقيد جبميدع أنظمدة وقواعدد احلجدر والسدتمة البيولوجيدة        املتنقيالنباتية املرفقة  ويكون 

 أو اإلفراج عنها  املواد الوراثيةاخلاصة باسأرياد 

 

 منه واالنسحابمدة االتفاق 

 

 املعاهدة سارية املاعوم نافذا ما دامت هذا االتفاق يظل  9-2

 

، ُيعأدرب أنده قدد    3امللحدق  مدن   4اخلا  بده، وفقدًا للمدادة     االشرتاكمن  متنقييف حام انسحاب  9-3

 [، حسب االقأضاء XX، باسأثناء ما يأعلق بأطبيق أحكا  املواد ]هذا االتفاقانسحب من 

 

 التوقيع/القبول - 10املادة 

 

 االأيددار طريقددة القبددوم مددا مل يطلددب أي مددن الطددرفني الأوقيددع علددى  واملتنقةةياملددادة ملقةةدم  جيددوز 

     هذا االتفاق



13 IT/OWG-EFMLS-5/16/3 

 

 التوقيع - 1اخليار 

 

نيابدة   هةذا االتفةاق   أن لدي السلطة لأنايدذ أضمن (، أمثل واالسم الكامل للمسؤوم املرالص لهأنا، ) 

، حرفيا ومن حيدث املبددأ،   هذا االتفاق املادة وأقر مبسؤوليات مؤسسيت وواجباتها بااللأزا  بأحكا  مقدمعن 

  واسأخدامها املسأدا  د الوراثية النباتية لألغذية والزراعةراملوادف تعزيز صون هب

 

 الأوقيع                                       الأاريخ                                        

                                         املادة مقدماسم 

 
 

نيابدة   هةذا االتفةاق  أن لدي السلطة لأنايدذ  أضمن (، أمثل واالسم الكامل للمسؤوم املرالص لهأنا، ) 

، حرفيا ومن حيث املبدأ، هذا االتفاقاملادة وأقر مبسؤوليات مؤسسيت وواجباتها بااللأزا  بأحكا   متنقيعن 

  واسأخدامها املسأدا  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة دف تعزيز صونهب

 

 الأوقيع                                           الأاريخ                                            

                                  املادة متنقياسم 

 

 *نقل املواد بعقود بفض العبوة اتفاق – 2 اخليار

 

وقبوهلا من املقدم من جانب املواد ويشّكل تقديم هذا االتفاق. أحكا   مرهونًا بقبوم املواديكون تقديم  

  هذا االتفاقواسأخدامها، قبوال بأحكا   املتنقيجانب 

 

 *اتفاق نقل املواد بعقود القبول عنى اإلنرتنت - 3اخليار 

 

 على الشروط املبّينة أعته أوافق مبوجب هذا  □

 
  

                                                      
 عقدد   مقةدم املةادة   وكدذلك، إذا االأدار   .يف االتااا املوحد لنقل املدواد  1الأوقيع، تظهر فقط الصياغة يف اخليار  مقدم املادة عندما خيأار

حسبما يكون  3أو اخليار  2القبوم باض العبوة أو عقد القبوم على اإلنانت، تظهر يف االتااا املوحد لنقل املواد فقط الصياغة يف اخليار 

قدل  أيضًا مع نسخة مكأوبة من االتاداا املوحدد لن   املواد وعندما يقع االالأيار على حعقد القبوم على اإلنانتح، ينبغي أن تاافق .متئمًا

 .املواد
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 1املنحق 

 

 قائمة املواد املقدمة

 

، مبا يف ذلك املعلومدات ذات الصلددة املشددار    هذا االتفاقاملقدمة مبوجب  املوادقائمة  امللحقيأضّمن  

 )ب( 5إليها فدي املادة 

 
 ( العنوانهذه املعلومات إما أدناه أو ميكن احلصوم عليها من املوقع الأالي على اإلنانت: ) وترد 

 

مدرجدة يف القائمدة: مجيدع البياندات الأعريايدة، وطبقدًا للقدانون         مةادة ترد املعلومات الأاليدة لكدل    

 املرعي، أية معلومات وصاية غري سرّية أالرى مأاحة وذات الصلة  

 
صلة أو املصدر الذي ميكن املعلومات ذات ال

 احلصوم منه عليها

 )القائمدددددددددة( رقم العّينة أو معّرف آالر

 احملصوم

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

على حنو مدا نصدت   وراثية نباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير،  ردموا املذكورة أعته هي املادة إذا كانت

واملسدأمّدة منده    النظام متعدد األطةراف  تكون املادة اليت مّت تلقيها من ،هذا االتفاق منأعته  5-6املادة  عليه

 :على النحو الأالي

 

 رقم العّينة أو أي عامل تعريف آالر

 ................................................                                       :يف االتااا املوّحد األصلي لنقل املواد

 

 رمز أو رقم الأعريف

 ................................................ ....................................... :املوّحد األصلي لنقل املواد يف االتااا
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 : وعنوانه املقّد  األصلي اسم

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

 : وعنوانه األصلي املألقي ماس

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

 

                                                                    :املوادتاريخ االتااا املوّحد األصلي لنقل 
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 2 املنحق

 

 ما هذا االتفاق 7-6وطرق تسديد املدفوعات مبوجب املادة  معدل

 

أو  منةتج  بتسةويق والأدابعون لده واملأعاقددون معده واملدرالص هلدم واملسدأأجرون منده          املتنقةي إذا قا   -1

املندأج أو   مبيعةات  قيمةة  يف املائدة( مدن  1 1واحدد وواحدد مدن عشدرة يف املائدة )      نسبةاملتنقي ، يسدد منتةات

يف املائة(؛ باسأثناء احلاالت اليت ال يأوّجب فيهدا تسدديد أيدة مددفوعات      30ناقص ثتثني يف املائة ) املنتةات

  يكون: منتةاتأو  منتجألي 
 

 ؛ هذا االتفاقمن  2ملزيد من األحباجم والابية، طبقا للمادة  ما دون قيودلخالرين  متاحا )أ(
 

شراؤه أو احلصوم عليه خبتف ذلك من شخص أو كيان آالر سدبق أن دفدع بالاعدل مبلغدا      مت )ب(

 أو أعاي من واجب دفعه طبقا للاقرة الارعية )أ( أعته؛ املنتةاتأو  املنتجمقابل 
 

 مت بيعه أو اإلجتار به كسلعة  )ج(

 

النظام املتعدد مت احلصوم عليها من  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة مامنتج عندما يأضمن  -2

مبوجب اتااا واحد أو أكثر لنقل املواد اسأنادا إىل االتااا املوحد لنقل املواد، ينبغدي تسدديد مبلدغ     األطراف

 أعته  1ملرة واحدة مبقأضى الاقرة 

 

 31( بعدد كدل سدنة تقومييدة تنأهدي يف      60الدتم سدأني يومدا )    اجلهاز الرئاسيإىل  املتنقييقّد   -3

 ديسمرب/كانون األوم، تقريرا سنويا حيدد:
 

والأابعني لده واملأعاقددين معده واملدرالص      املتنقيمن جانب  املنتةاتأو  املنتج مبيعات قيمة )أ(

ديسدمرب/كانون   31( الديت تنأهدي يف   12منده، لاداة االثدين عشدر شدهرا )      واملستأجرياهلم 

 األوم؛  
 

 املسأحقة؛  املدفوعاتمبلغ  )ب(
 

 لومات تسمح بأحديد أي من القيود اليت أفضت إىل مدفوعات تقاسم املنافع  مع )ج(
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وتكون املدفوعات مسأحقة وقابلة للأسديد فور تقديم كل تقرير من الأقاريددر السنوية  وتدفع مجيدع   -4

طبقدا   الرئاسياجلهاز للحساب الأالي الذي أنشأه  8بالدوالر األمريكي لنةهاز الرئاسي املدفوعات املسأحقة 

 :9(املعاهدة)و( من  3-19للمادة 

 
FAO Trust Fund (USD) GINC/INT/031/MUL, 

IT-PGRFA (Benefit-sharing), 
HSBC New York, 452 Fifth Ave., New York, NY, USA, 10018,  

Swift/BIC: MRMDUS33, ABA/Bank Code: 021001088,  
Account No. 000156426 

  

                                                      
مل يبحث اجلهاز الرئاسي بعد مسألة العملة اليت تسدد فيها املدفوعات  وينبغي، إلدي حدني إجنداز ذلدك، أن      متحظة من األمانة:  8

 حيدد االتااا املوحد لنقل املواد العملة بالدوالرات األمريكية 
 املرفدق واو التئحة املالية، حسبما أقرها اجلهداز الرئاسدي )  من  3-6هو حساب األمانة الذي نصت عليه املادة  متحظة من األمانة:  9

 بهذا الأقرير(  وسأدرج هنا الأااصيل عن حساب األمانة، عندما سيأّم إنشاؤه، وتبلغ إىل األطراف املأعاقدة 
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 3املنحق 
 

 احلالي 3 امللحقمتحظة: هذا امللحق نص جديد كليا وحيل حمل 
 

 

 (11-6أحكام وشروط نظام االشرتاك )املادة 

 

 االشرتاك – 1املادة 

 

 اإلضددافية الأاليددة ، علددى أن يكددون ملزمددًا باألحكددا  والشددروط11-6، وفقددا للمددادة املتنقةةييوافددق  1-1

 ح( االشرتاك شروط)ح

 

، أي الأدارخيني أبعدد، أو   املقةدم أو  املتنقةي من قبدل   هذا االتفاقنافذًا عند توقيع  االشرتاكيصبح  1-2

املوارد الوراثية النباتيةة لألغذيةة   ، على الأوالي، ويغطي االشاا، مجيع املتنقيمن  االتفاقعند قبوم هذا 

  النظام املتعدد األطرافاليت يشملها  والزراعة

 

املعدلدة   شروط االشةرتاك هذه يف أي وقت، وتصبح  وط االشرتاكشرتعديل  لنةهاز الرئاسيجيوز  1-3

بألك الأعديتت، وإذا  املتنقيبإبتغ  اجلهاز الرئاسي  ويقو  اجلهاز الرئاسيفعالة فورًا، أو يف وقت يعينه 

 أدناه  4وفقًا للمادة  اشرتا هفبإمكانه االنسحاب من  املتنقيمل يقبل بها 

 

 السةل – 2املادة 

 

، يف سدجل عدا    االشةرتاك على إدراج امسه الكامل، وتااصيل االتصام بده، وتداريخ سدريان ماعدوم      املتنقييوافق 

بدأي تغديريات يف هدذه     ، مدن الدتم أمينده،   ويأعهدد بدإبتغ اجلهداز الرئاسدي للمعاهددة      السةل"(،للمشاكني )ح

  املعلومات

 

 النقديةتقاسم املنافع  – 3املادة 

 

املةوارد الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة والزراعةة      الناشئة عن اسأخدا   النقديةمن أجل تقاسم املنافع  3-1

 ( مبيعدات أي مدن املنأجدات   1على أسدا  )  أن يدفع مبالغ سنوية املتنقياملنصو  عليها يف املعاهدة، على 

( 2، و)لنمعاهةدة  1الناجتدة عدن مجيدع احملاصديل الدواردة يف امللحدق       ومبيعات أي من املنأجدات األالدرى   

، إذا مل تكن مشدمولة يف  لنمعاهدة 1دالل من اتااقيات الااليص، اليت تغطي احملاصيل الواردة يف امللحق ال
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 31يناير/كانون الثاني وانأهاء يف  1(، يف السنة الأقوميية السابقة )ابأداء من 1أو املبيعات يف إطار ) املبيعات

 ديسمرب/كانون األوم( 

 

 [%( XX)] املائة[ يف XXيكون معدم الدفع ] 3-2

 

بعد  احلصوم على أكثدر مدن عشدر عيندات      املتنقي[%( إذا الأز  XX)] املائة[ يف XXينطبق معدم ] 3-3]

 وإتاحةة ديسدمرب/كانون األوم(،   31يناير/كانون الثداني وانأهداء يف    1يف السنة الأقوميية الواحدة )ابأداء من 

 لخالرين إلجراء املزيد من البحوجم والابية [ بدون قيودأو املنأجات  املنأج

 

مار /آذار من كل عا ، عدن السدنة الأقومييدة السدابقة  وإذا مدا       31تسدد الدفعات يف موعد أقصاه  3-4

  اشرتا هأن يقو  بدفعة مأناسبة للسنة األوىل من  املتنقيساري املاعوم التم السنة، فعلى  االشرتاكأصبح 

 

مار /آذار، حمددا علدى   31، يف موعد أقصاه املعاهدةأن يقد  كشف حساب إىل أمني  املتنقيعلى  3-5

 أساسه الدفعات املسأحقة، وعلى وجه اخلصو  املعلومات الأالية:  
 

o اليت مت الدفع عنها؛ املنتةات مبيعات 

o مبيعات أي من املنأجات األالرى اليت مت الدفع عنها؛ 

o لدفع عنها؛ الدالل من اتااقيات الااليص اليت مت ا 

o  احأساب املبلغ اإلمجالي 

 

الدذي أنشدأه    للحساب الأالي 6بالدوالر األمريكي الرئاسي لنةهازُتدفع مجيع املدفوعات املسأحقة  3-6

 :7املعاهدة)و( من 3-19لمادة لطبقًا  الرئاسي اجلهاز
 

FAO Trust Fund (USD) GINC/INT/031/MUL, 
IT-PGRFA (Benefit-sharing), 

HSBC New York, 452 Fifth Ave., New York, NY, USA, 10018, 
Swift/BIC: MRMDUS33, ABA/Bank Code: 021001088, Account No. 

000156426 
 

 مدة االشرتاك واالنسحاب منه – 4املادة 

 

 منه  املتنقينافذا طاملا مل ينسحب  االشرتاكيكون  4-1
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اجلهةاز  شدعار الطدي بدذلك إىل    إبعد سأة أشهر مدن تقدديم    اشرتا هاالنسحاب من  لنمتنقيجيوز  4-2

بدل  مدن قِ  االتفاق[ سنوات من تاريخ توقيع هذا XXمن التم أمينه، ولكن يف أي حام، ليس قبل ] الرئاسي

 ، على الأوالي  املتنقيبل من ِق هذا االتفاق، أي الأارخيني أبعد، أو من تاريخ قبوم املتنقيأو  املقدم

 

[ سدنوات  XXهدذه ملددة ]   شروط االشرتاكمن  3أحكا  تقاسم املنافع اإللزامية وفقًا للمادة  تسأمر 4-3

علدى آالدر مدواد مدن النظدا  املأعددد        املتنقةي [ سدنوات بعدد حصدوم    XX، أو ملددة ] االشرتاكبعد انأهاء 

 األطراف، أيهما فاة أطوم  

 

أسدابيع[ مدن    XXيف غضدون ]   االشةرتاك االنسحاب مدن هدذا    لنمتنقي، جيوز 3-1يف حالة املادة  4-4

من الدتم أمينده  ويصدبح     اجلهاز الرئاسيتاريخ نااذ مثل هذه الأغيريات، من التم إشعار الطي مقد  إىل 

 هذه   شروط االشرتاكمن  3-4هذا االنسحاب نافذا عند اسأت  األمني لنشعار اخلطي  وتنطبق املادة 
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 4املنحق 

 

 خيار املدفوعات املرتكزة إىل احملصول يف إطار 

 ما هذا االتفاق 11-6نظام املدفوعات البدينة مبوجب املادة 

 

-6( أعلن االأيار تسديد مدفوعات طبقدا للمدادة   املتنقيأو املسؤوم املرالص له من  لنمتنقياالسم الكامل أنا )

 هذا االتفاق.من  11

 

 

 10                                          الأاريخ                                           الأوقيع 

  

                                                      
اجلهةاز   املتنقي)ح( من االتااا املوحد لنقل املواد، لن يصبح االأيار هذا الشكل من املدفوعات نافذا إال بعد إبتغ 11-6طبقا للمادة   10

على العنوان أدنداه،  اجلهاز الرئاسي أن يرسل الأبليغ املوقع باالأيار هذا الشكل من املدفوعات إىل  املتنقيبذلك  ويأعّين على  الرئاسي

هةذا  )الأوقيع، عقد القبوم باض العبدوة أو عقدد القبدوم علدى اإلناندت( الديت االأارتهدا األطدراف يف          ا االتفاقهذأيًا تكن طريقة قبوم 

 حبد ذاته: هذا االتفاقأن أوضح أ  ال قبوله هذا االالأيار عند قبوله  لنمتنقي، وسواء سبق االتفاق
The Secretary 
 International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
 Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 I-00100 Rome, Italy 

 وينبغي إرسام الأبليغ مشاوعًا مبا يلي:

   ؛هذا االتفاقتاريخ إبرا 

  ؛املواد ومقدمها متنقياسم وعنوان كل من 

  بهذا االتفاق 1نسخة من امللحق  
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 :2 املرفق

 املشروع الثاني لالتفاق املوحد لنقل املواد املنقح

 يف النص 1 املرفقمع إدماج مجيع العناصر اليت مت إبرازها يف  -

 

 املشروع الثاني لالتفاق املوحد لنقل املواد املنقح

 

 الديباجة
 

 حيث إّن
 

مدا يلدي باسدم     املعاهدة الدولية بشدأن املدوارد الوراثيدة النباتيدة لألغذيدة والزراعدة )يشدار إليهدا يف         

 3اعأمدددها املددؤمتر العددا  ملنظمددة األغذيددة والزراعددة يف دورتدده احلاديددة والددثتثني بأدداريخ      11ح(املعاهةةدةح

 ؛2004يونيو/حزيران  29وداللت حّيز الأنايذ بأاريخ  2001نوفمرب/تشرين الثاني 
 

واسدأخدامها املسدأدا     املوارد الوراثية النباتية لألغذيةة والزراعةة  يف صون  املعاهدةتأمثل أهداف  

الأندو   واقأسا  املنافع الناشئة عن اسأخدا  هذه املوارد على حندو عدادم ومأكدافمب، مبدا يأسدق مدع اتااقيدة        

 البيولوجي، ألغراض الزراعة املسأدامة واألمن الغذائي؛
 

مواردهةا الوراثيةة   ، يف سياا ممارسة حقوقها السديادية علدى   املعاهدةأنشأت األطراف املأعاقدة يف  

املوارد الوراثية النباتيةة لألغذيةة   لأيسري احلصوم على  نظامًا متعدد األطراف، النباتية لألغذية والزراعة

، والقأسا  املنافع الناشئة عن اسأخدا  هذه املوارد على حنو عادم ومأكافمب، على أسدا  الأكامدل   عةوالزرا

 والأعزيز املأبادلني؛
 

 املعاهدة؛من  5-12و 4-12و 11و 4مع مراعاة املواد  
 

الوطنيدة الديت   مدا يأعلدق بقواعددها اإلجرائيدة      ومع االعااف بأنو  النظم القانونية لدى األطراف املأعاقدة يف 

تنظم الوصوم إىل احملاكم وإىل الأحكيم، والواجبات الناشئة عن االتااقيات الدولية واإلقليمية املطبقة على هدذه القواعدد   

 اإلجرائية؛
 

مبقأضدى   النظام املتعدد األطةراف على أنه ينبغي تيسري الوصوم إىل  املعاهدةمن  4-12تنص املادة  

الصدادر بأداريخ    1/2006، مبوجب قراره رقم لنمعاهدة اجلهاز الرئاسياعأمد اتااا موحد لنقل املواد، وقد 

 xxالصدادر يف   xx/2017، االتااا املوحد لنقل املواد، الذي قدرر تعديلده يف القدرار    2006يونيو/حزيران  16

   2017أكأوبر/تشرين األوم 

                                                      
 فة باخلط األسود البارز يف كل النص بغرض الأوضيح أدرجت األلااظ املعّر  11
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 األطراف يف االتفاق - 1املادة 

 

ح( هدو االتاداا املوّحدد لنقدل املدواد      هذا االتفةاق ما يلي باسم ح اتااا نقل املواد هذا )يشار إليه يف إّن 1-1

  املعاهدةمن  4-12املشار إليه يف املادة 

 

 مرب : هذا االتفاق 1-2
 

اسم وعنوان مقد  املادة أو املؤسسة املقدمة للمادة، اسم املسؤوم املدراّلص لده، معلومدات عدن     بني: )

 ح(،  املقدمما يلي باسم ح ( )يشار إليه يف*االتصام باملسؤوم املراّلص لهطريقة 
 

اسم وعنوان املألقي أو املؤسسة املألقية، اسم املسؤوم املراّلص له، معلومات عن طريقة االتصدام  و: )

 ح( املتنقيما يلي باسم ح ( )يشار إليه يف*باملسؤوم املراّلص له

 

 على ما يلي: هذا االتفاقاتاق األطراف يف  1-3

 

 التعاريف -2املادة 

 

 ، تعين العبارات الواردة أدناه ما يلي:هذا االتفاقألغراض 
 

مأاحا من دون قيدود لخالدرين ألغدراض إجدراء مزيدد مدن البحدوجم         منتج: يعأرب أي "متاحًا ما دون قيود"

والابية عندما يكون مأاحا للبحوجم والابية دون أية واجبات قانونية أو تعاقديدة أو قيدود تكنولوجيدة، قدد     

  املعاهدةحتوم دون اسأخدامه بالطريقة احملددة يف 
 

ا مواد الأناسل والأكاثر اخلضدري، وحتأدوي علدى    تعين أية مواد من مصدر نباتي، مبا فيه "املواد الوراثية"

 وحدات وراثية وظياية  

 

 اجلهاز الرئاسي لنمعاهدة. يعين" اجلهاز الرئاسي" 
 

  املعاهدةمن  2-10الذي أنشمب مبوجب املادة  النظام املتعدد األطرافيعين  "النظام املتعدد األطراف" 
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
*

 يضاف حسب املقأضى  ال يسري على االتااقات املوحدة لنقل املواد باض العبوة ومبجرد النقر للموافقة    

موافقأه على  املوادعلى  املتنقيوتشكل موافقة  املواداملوحد لنقل املواد حباض العبوةح هو اتااا ترد فيه نسخة من االتااا املوحد لنقل املواد ضمن عبوة تعبئة  االتااا

 شروط وأحكا  االتااا املوحد لنقل املواد

على شروط وأحكا  االتااا املوحد لنقل املواد مبجرد النقر على األيقونة  املتنقيى اإلنانت ويوافق االتااا املوحد لنقل املواد حمبجرد النقر للموافقةح هو اتااا مرب  عل

 املناسبة على املوقع اإللكاوني أو يف النسخة اإللكاونية من االتااا املوحد لنقل املواد، حسب املقأضى  
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من مصدر نباتي اليت هلدا قيمدة فعليدة أو    املواد الوراثية  تعين "املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"

 حمأملة لألغذية والزراعة  

 

، وتكون بالأالي مميزة املوادتعين مواد مشأقة من  "املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير"

بقدر أكرب أو نقلها إىل شخص ويعأز  القائم على تطويرها تنميأها لنتسويق التةاري عنها وليست جاهزة بعد 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذيةة والزراعةة قيةد التطةوير     أو كيان آالر ملزيد من الأنمية  وتعأرب فاة تطوير

  جتاريًا  منتجهذه املوارد  تسوقمنأهية عندما 

 

من أجزائها أو مكوناتها  أو أياملواد  12اليت تشمل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيعين  "املنتج"

، باسأثناء السدلع األساسدية واملنأجدات األالدرى املسدأخدمة يف األغذيدة       لنتسويق التةاريالوراثية اجلاهزة 

 والعلف والأجهيز 

 

 املتنقةي ، من جاندب  منتةاتأو  ملنتج التسويق التةاريتعين الدالل اإلمجالي الناتج عن "قيمة املبيعات" 

 وفروعه واملأعاقدين معه وحاملي الاااليص ومسأأجريها 

  

معنى  لنتسويق التةارييف السوا املاأوحة، ويكون  نقديةالعأبارات  منتةاتأو  منتجحتعين بيع  املتاجرةح

 املوارد الوراثية النباتيةة لألغذيةة والزراعةة   أي شكل من أشكام نقل   التسويق التةارييشمل  مقابل  وال

 ير قيد الأطو

 

 موضوع اتفاق نقل املواد -3املادة 

 

مدا   )ويشدار إليهدا يف   بهذا االتفاق 1امللحق احملددة يف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  

ُتنقدل مبوجدب هدذا     1امللحدق  )ب( ويف 5ح( واملعلومات املأاحة ذات الصلة املذكورة يف املادة املواديلي باسم ح

  االتفاق هذامع مراعاة األحكا  والشروط اليت نص عليها  املتنقيإىل املادة  مقدماالتااا من 

 

 أحكام عامة - 4املادة 

 

    وأحكامها  املعاهدةويناذ وياّسر طبقًا ألهداف  النظام املتعدد األطرافضمن إطار  هذا االتفاقيرب   4-1

                                                      
 حسبما يظهر، على سبيل املثام، من التم الَنَسب أو عتمة إدماج اجلني   12
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يعاف األطراف بأنهم خيضعون للأدابري واإلجراءات القانونية املرعّيدة، والديت اعأمددتها األطدراف      4-2

 2-12و 4، وعلى األالص تلك اليت اُتخذت مبا يأادق مدع املدواد    املعاهدة، مبا يأاق مع املعاهدةاملأعاقدة يف 

 13 املعاهدةمن  5-12و

 

اليت تعمل نيابة عدن   منظمة األغذية والزراعة لألمم املأحدة، على أّن هذا االتفاقيوافق األطراف يف  4-3

 الأدابع هلدا، هدي الطدرف الثالدث املسدأايد مبوجدب        لنمعاهدة والنظةام املتعةدد األطةراف    اجلهاز الرئاسي

    هذا االتفاق

 

حيق للطرف الثالث املسأايد، طلب احلصوم علدى املعلومدات التزمدة حسدبما نّصدت عليهدا املدواد         4-4

 بهذا االتفاق. 3امللحق يف  3واملادة  3-8)ج( و5-6)هد( و5

  

مدن   املتنقةي و مقةدم املةادة  متندع   ال احلقوا املمنوحة إىل منظمة األغذية والزراعة لألمم املأحدة أعته 4-5

  هذا االتفاقممارسة حقوقهما مبوجب 

 

 حقوق مقدم املادة وواجباته - 5املادة 

 

 :املعاهدةطبقا لألحكا  الأالية من  املواداملادة بنقل  مقدميأعّهد  
 

يأاح احلصوم على املادة بسرعة وبدون احلاجة إىل تأبع كل جمموعة فردية على حددة، ومدن    )أ(

 دون مقابل، أو ال ينبغي، عند فرض رسو ، أن يأجاوز الرسم الأكاليف الدنيا املأكبدة؛
 

املقدمة مجيع البياندات الأعريايدة، طبقدًا     والزراعةمع املوارد الوراثية النباتية لألغذية تأاح  )ب(

 للقوانني املرعّية، وأية معلومات وصاية أالرى مأوافرة غري سرية وذات الصلة؛
 

، مبدا يف  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير ختضع عملية احلصوم على )ج(

 ر القّيمني على تطويرها التم فاة تطويرها؛ذلك املواد اليت يقو  املزارعون بأطويرها، لأقدي
 

الديت حتميهدا حقدوا     املوارد الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة والزراعةة    يكون احلصوم على  )د(

مع االتااقات الدوليدة ذات الصدلة،    امللكية الاكرية أو غري ذلك من حقوا امللكية، مأسقًا

 ومع القوانني الوطنية ذات الصلة؛ 
 

                                                      
حالة مراكز البحوجم الزراعية الدولية الأابعة للجماعة االسأشارية للبحوجم الزراعية الدولية وغريها من املؤسسات الدولية، يسرى  يف  13

 االتااا املرب  بني اجلهاز الرئاسي واملراكز املذكورة واملؤسسات األالرى ذات الصلة 
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مدرة كدل سدنأني تقدومييأني علدى األقدّل، أو        بشكل دوري اجلهاز الرئاسي املادةمقدم ُيطلع  )هد(

، على اتااقات نقدل  سيااجلهاز الرئبل ضمن فاة زمنية ينبغي حتديدها من وقت آلالر من ِق

 ؛14املواد اليت مّت إبرامها
 

 إما من التم:
 

 15إرسام نسخة من االتااا املوّحد لنقل املواد املنجز، :اخليار ألف
 

 أو
 

 يف حام عد  إرسام نسخة من االتااا املوّحد لنقل املواد، :اخليار باء

 

احلر  على أن يكون االتااا املوحد لنقل املدواد املنجدز مأاحدًا للطدرف الثالدث املسدأايد كلمدا         -1

 وساعة ما احأاج إليه؛

 

 املواد املعين وكياية احلصوم عليه؛ اإلشارة إىل مكان حاظ االتااا املوحد لنقل -2

 

 وإعطاء املعلومات الأالية: -3
 

 رمز أو رقم الأعريف اخلا  باالتااا املوحد لنقل املواد الذي حدده املقد ؛ )أ(

 وعنوانه؛ املقّدماسم  )ب(

على االتااا املوحد لنقل املواد أو قبوله ويف حدام قبدوم العقدد بادض      املقدمتاريخ موافقة  )ج(

 العبوة، تاريخ إرسام الشحنة؛

 وعنوانه ويف حام قبدوم العقدد بادض العبدوة، اسدم الشدخص الدذي ُأرسدلت         املتنقياسم  )د(

 إليه الشحنة؛

لنقدل املدواد وعدن    باالتااا املوحد  1امللحق  يف الواردة العّينات من عّينة كّل عن الأعريف (هد)

 احملصوم اليت تعود إليه 
 

    هذه املعلومات للطرف الثالث املسأايد اجلهاز الرئاسي ويأيح 

                                                      
 ينبغي تقديم هذه املعلومات من قبل املقد  إىل:  14

The Secretary 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
I- 00153 Rome, Italy  
[email] 
[URL EasySMTA 

 معلومدات عدن   املقةّدم  د قبوم باض العبوة، يضديف يف حام كانت النسخة املرسلة من االتااا املوحد لنقل املواد املنجز على شكل عق  15

  )أ( تاريخ إرسام الشحنة و)ب( اسم الشخص الذي أرسلت إليه الشحنة
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 حقوق املتنقي وواجباته - 6املادة 

 

غراض األحباجم والابية والأدريب من أجل األغذيدة  فقط ألأو صونها  املوادباسأخدا   املتنقييأعّهد  6-1

وال تشددمل هددذه األغددراض االسددأخدامات الكيمائيددة والصدديدالنية و/أو غريهددا مددن االسددأخدامات  والزراعددة  

 الصناعية غري الغذائية/العلاية  

 

بأية حقوا للملكية الاكرية أو أية حقوا أالرى قد حتّد من القدرة علدى احلصدوم    املتنقيال يطالب  6-2

أو على أجزاء أو مكونات وراثية منها، يف الشدكل الدذي مت    ،هذا االتفاقاملأاحة مبوجب  املوادبسهولة على 

  النظام املتعدد األطراففيه احلصوم عليها من 

 

واملعلومدات ذات الصدلة املشدار     املةواد أن جيعدل   لنمتنقياملقدمة،  املوادبصون  املتنقييف حام قيا   6-3

 تااا املوحد لنقل املواد  باسأخدا  اال لننظام املتعدد األطراف)ب( مأاحة 5إليها يف املادة 

 

 إىل شدخص أو كيدان آالدر )يشدار إليده      هذا االتفاقاملقدمة مبوجب  املوادبنقل  املتنقييف حام قيا   6-4

 إىل: املتنقيح(، يعمد املتنقي التاليما يلي باسم ح يف
 

بذلك مبوجب األحكا  والشروط اليت نص عليها االتااا املوّحد لنقل املدواد، مدن الدتم     القيا  )أ(

 لنقل املواد؛ اتااا جديد
 

 )هد( 5بذلك عمًت باملادة  اجلهاز الرئاسيوإبتغ  )ب(

 

أية واجبات أالرى تأعلق باإلجراءات اليت يأخذها  املتنقيومتاشيًا مع ما تقّد ، ال تاّتب على  

  التالي املتنقي

 

، إىل شدخص أو  قيد التطةوير  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بنقلاملتنقي يف حام قيا   6-5

  املتنقي:كيان آالر، على 
 

إجناز ذلك وفقا لشروط وأحكا  االتااا املوحد لنقل املواد من التم اتااا جديدد لنقدل املدواد،     )أ(

 االتااا املوحد لنقل املواد سارية؛ )أ( من5شريطة أال تكون أحكا  املادة 
 

، النظام املتعةدد األطةراف  باتااا نقل املواد اجلديد هذا، تعريف املواد املألقاة من  1امللحق يف  )ب(

اليت يدأم نقلدها   قيد التطوير  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةواإلفادة حتديدًا بأن 

 مسأمدة من تلك املواد ؛
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 )هد(؛5، وفقا للمادة اجلهاز الرئاسيتبليغ  )ج(
 

 متنٍق تاٍل.ما يأعلق بأفعام أي  أال تاّتب عليه أية واجبات أالرى يف )د(

 

بدون اإلالتم حبق األطراف يف إرفاا شروط إضدافية   5-6يأّم إبرا  اتااا لنقل املواد مبقأضى الاقرة  6-6

 تأعلق مبزيد من تطوير املنأج، مبا يف لك، حسب املقأضى، دفع تعويض مالي 

 

  [xx/2017]حذفت مبوجب قرار اجلهاز الرئاسي  6-7

 

  [xx/2017 ]حذفت مبوجب قرار اجلهاز الرئاسي 6-8

 

، املعاهدةمن  17، عرب نظا  املعلومات املنصو  عليه يف املادة املتنقي لننظام املتعدد األطرافيأيح  6-9

وُيشدجع علدى تقاسدم املندافع غدري       املةواد، مجيع املعلومات غري السرية الناشئة عن األحباجم والأطوير بشأن 

لدك  الناشئة عن األحباجم والأطوير املأصل بداملواد، وذ  املعاهدةمن  2-13النقدية املشار إليها صراحة يف املادة 

  وبعد االنأهاء أو الأخلي عن فاة محاية حق مدن حقدوا امللكيدة الاكريدة     النظام املتعدد األطرافمن التم 

النظةام  املذكور يف جمموعة تكون جدزءا مدن    املنتجعلى إيدا  عّينة من  املتنقييشجع ، املوادما يأضمن  ملنتج

 ألغراض األحباجم والابية املتعدد األطراف 

 

أو مكوناتهدا،   املةواد جرى تطويرها من  منتةاتالذي حيصل على حقوا ملكية فكرية ألية  املتنقي 6-10

، ويقو  بأخصيص حقوا امللكية الاكرية تلك إىل طرف ثالث، النظام املتعدد األطرافومت احلصوم عليها من 

 إىل الطرف الثالث املعين  هذا االتفاقيقو  بنقل واجبات تقاسم منافع 

 

من  3امللحق ، على النحو املبني يف االشرتاكعلى أن يكون ملزمًا بشروط وأحكا  نظا  املتنقي يوافق  6-11

(  وينبغدي فهدم أي إشدارة إىل هدذا     االشةرتاك ) هةذا االتفةاق  ، الذي يشكل جدزءا ال يأجدزأ مدن    االتفاقهذا 

   3مللحق ، على أنه يشمل أيضًا اومع مراعاة مقأضى احلام، حيثما يسمح السياا االتفاق

 

 القانون الساري – 7ملادة ا

 

يكون القانون الساري هو املبادئ العامة للقانون ومبادئ العقود الأجارية الدولية الصادرة عدن املعهدد    

وكما مت حتديثها الحقا، مدع مراعداة األهدداف واألحكدا  ذات الصدلة       2010الدولي لأوحيد القانون اخلا  

   مأى دعت احلاجة إىل تاسري  الرئاسياجلهاز وقرارات  املعاهدةالواردة يف 
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 تسوية النزاعات - 8 املادة

 

أو منظمة األغذيدة والزراعدة لألمدم     املتنقيأو  املواد مقدمجيوز يف تسوية النزاعات بدؤها من جانب  8-1

 الأابع هلا  األطرافد اجلهاز الرئاسي لنمعاهدة والنظام املتعداملأحدة، نيابة عن 

 

اجلهةاز  على أن منظمة األغذية والزراعة لألمم املأحدة، الذي ميثدل   هذا االتفاقيوافق األطراف يف  8-2

، حيق له، باعأباره طرفا ثالثا مسأايدا، بددء إجدراءات تسدوية النزاعدات     والنظام املتعدد األطراف الرئاسي

  هذا االتفاقمبوجب  واملتنقياملادة  مقدمفيما يأعلق حبقوا وواجبات 

 

حيّق للطرف الثالث املسدأايد أن يطلدب إتاحدة املعلومدات التزمدة، مبدا يف ذلدك العّيندات حسدب           8-3

 مقةّدم املةواد    ويأيح هذا االتفاقبشأن واجباتهم اليت ينّص عليها متنقي املواد و مقّدم املوادبل املقأضى، من ِق

 احلام أي معلومات أو عّينات من هذا القبيل، حسب مقأضى متنقي املواد و

 

 على النحو الأالي: هذا االتفاقُيحّل أي نزا  ينشأ عن  8-4
 

 الأسوية الودية للنزا : حتاوم األطراف عن حسن نّية حل أي نزا  عن طريق الأااوض  )أ(
 

الوساطة: يف حام عد  الأوصل إىل حّل للنزا  عن طريق الأااوض، لألطراف أن ختأدار تسدوية    )ب(

باالسدأعانة بطدرف ثالدث وسديط حمايدد، باالتاداا املأبدادم بدني         النزا  عدن طريدق الوسداطة    

 األطراف 
 

الأحكيم: يف حام عد  الأوصل إىل حّل للنزا  عن طريق الأااوض أو الوساطة، جيدوز ألي مدن    )ج(

الطرفني إحالة النزا  إىل الأحكيم مبوجب قوانني الأحكيم الصادرة عن إحدى األجهزة الدولية 

يف النزا   أما يف حام عد  الأوصل إىل اتاداا بهدذا الشدأن، فأدأم تسدوية      بعد موافقة األطراف 

النزا  يف نهاية املطاف مبوجب قوانني الأحكيم الصادرة عن غرفة الأجارة الدولية مدن جاندب   

حمّكم واحد أو أكثر يعينون طبقًا للقوانني املذكورة  وتكون نأيجة هذا الأحكيم ملزمة للطرفني  

رفني، إذا أراد ذلك، تعيني حمّكم من قائمة اخلرباء الديت يضدعها اجلهداز    وجيوز ألي من الط

بلدهما، علدى   الرئاسي هلذا الغرض؛ وجيوز أن يأاق الطرفان، أو احملكمان اللذان عيندا مدن قِ  

تعيني حمكم واحد، أو حمكم يداّأ  هيئدة احملكمدني حسدب مقأضدى احلدام، مدن القائمدة         

    أحكيم ملزمة للطرفني املذكورة للخرباء  وتكون نأيجة ال
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 بنود إضافية - 9املادة 

 

 الضمانة

 

أو ملكيأها، وال بشأن دقة أو صدحة أيدة بياندات     املواداملادة أية ضمانات بشأن ستمة  مقدمال يعطي  9-1

املقدمة أو دميومأها أو املواد   كما ال يقد  أية ضمانات بشأن نوعية املوادتعرياية أو أية بيانات أالرى مرفقة مع 

غري ما يرد يف شهادة الصدحة   لنموادنقاوتها )الوراثية أو اآللية(  وليس هنا، أي ضمانة للحالة الصحية النباتية 

مسؤوال بالكامل عن الأقيد جبميدع أنظمدة وقواعدد احلجدر والسدتمة البيولوجيدة        املتنقيالنباتية املرفقة  ويكون 

 أو اإلفراج عنها  راثيةاملواد الواخلاصة باسأرياد 

 

 مدة االتفاق واالنسحاب منه

 

 نافذا ما دامت املعاهدة سارية املاعوم هذا االتفاق يظل  9-2

 

، ُيعأدرب أنده قدد    3امللحدق  مدن   4اخلا  بده، وفقدًا للمدادة     االشرتاكمن  متنقييف حام انسحاب  9-3

 [، حسب االقأضاء XXاملواد ]، باسأثناء ما يأعلق بأطبيق أحكا  هذا االتفاقانسحب من 

 

 التوقيع/القبول - 10املادة 

 

هةذا   االأيار طريقدة القبدوم مدا مل يطلدب أي مدن الطدرفني الأوقيدع علدى         واملتنقياملادة ملقدم  جيوز 

 االتفاق.
 

 التوقيع - 1اخليار 
 

 مقةدم نيابدة عدن    هذا االتفةاق  أن لدي السلطة لأنايذأضمن (، أمثل واالسم الكامل للمسؤوم املرالص لهأنا، )

دف هد ، حرفيدا ومدن حيدث املبددأ، ب    هذا االتفاق املادة وأقر مبسؤوليات مؤسسيت وواجباتها بااللأزا  بأحكا 

  واسأخدامها املسأدا  د الوراثية النباتية لألغذية والزراعةراملواتعزيز صون 

 

                                                      

عقدد   مقةدم املةادة   وكدذلك، إذا االأدار   .يف االتااا املوحد لنقل املدواد  1الأوقيع، تظهر فقط الصياغة يف اخليار  مقدم املادة عندما خيأار  

حسبما يكون  3أو اخليار  2القبوم باض العبوة أو عقد القبوم على اإلنانت، تظهر يف االتااا املوحد لنقل املواد فقط الصياغة يف اخليار 

 أيضدًا مدع نسدخة مكأوبدة مدن االتاداا املوحدد        املةواد  وعندما يقع االالأيار على حعقد القبوم على اإلنانتح، ينبغدي أن تاافدق   .متئمًا

 .قل املوادلن
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                                       الأوقيع                                       الأاريخ  

                                         املادة مقدماسم 
 

نيابدة   هةذا االتفةاق  أن لدي السلطة لأنايدذ  أضمن (، أمثل واالسم الكامل للمسؤوم املرالص لهأنا، ) 

، حرفيا ومن حيث املبدأ، االتفاقهذا املادة وأقر مبسؤوليات مؤسسيت وواجباتها بااللأزا  بأحكا   متنقيعن 

  واسأخدامها املسأدا  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة دف تعزيز صونهب

 

 الأوقيع                                           الأاريخ                                            

                                  املادة متنقياسم 

 

 *اتفاق نقل املواد بعقود بفض العبوة - 2 اخليار

 

وقبوهلا من املقدم من جانب املواد ويشّكل تقديم هذا االتفاق. أحكا   مرهونًا بقبوم املواديكون تقديم  

  هذا االتفاقواسأخدامها، قبوال بأحكا   املتنقيجانب 

 

 *نقل املواد بعقود القبول عنى اإلنرتنت اتفاق - 3اخليار 
 

 أوافق مبوجب هذا على الشروط املبّينة أعته  □
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 1املنحق 

 

 قائمة املواد املقدمة

 

، مبا يف ذلك املعلومدات ذات الصلددة املشددار إليهدا     هذا االتفاقاملقدمة مبوجب  املوادقائمة  امللحقيأضّمن 

 )ب( 5فدي املادة 

 

 ( العنوانهذه املعلومات إما أدناه أو ميكن احلصوم عليها من املوقع الأالي على اإلنانت: ) وترد

 

مدرجة يف القائمة: مجيع البياندات الأعريايدة، وطبقدًا للقدانون املرعدي، أيدة        مادةترد املعلومات الأالية لكل 

 معلومات وصاية غري سرّية أالرى مأاحة وذات الصلة   

 
املعلومات ذات الصدلة أو املصددر الدذي ميكدن     

 احلصوم منه عليها

 احملصوم رقم العّينة أو معّرف آالر

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

على حندو مدا نصدت    مواد وراثية نباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير،  املذكورة أعته هي املادة إذا كانت

واملسدأمّدة منده    النظام متعدد األطراف تكون املادة اليت مّت تلقيها من هذا االتفاق، منأعته  5-6املادة  عليه

 : على النحو الأالي
 

 رقم العّينة أو أي عامل تعريف آالر

 ................................................ :يف االتااا املوّحد األصلي لنقل املواد

 

 رمز أو رقم الأعريف

 ................................................ :املوّحد األصلي لنقل املواد يف االتااا
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 : وعنوانه األصلي املقّد  اسم

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

 : وعنوانه األصلي املألقي اسم

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

 

                                                                    :تاريخ االتااا املوّحد األصلي لنقل املواد
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 2املنحق 

 

 

 [xx/2017اجلهاز الرئاسي  ذف مبوجب قرار]ُح
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 3املنحق 

 

 (11-6أحكام وشروط نظام االشرتاك )املادة 

 

 االشرتاك – 1املادة 

 

 ، علددى أن يكددون ملزمددًا باألحكددا  والشددروط اإلضددافية الأاليددة11-6، وفقددا للمددادة املتنقةةييوافددق  1-1

 ح( االشرتاك شروط)ح

 

، أي الأدارخيني أبعدد، أو   املقةدم أو  املتنقةي بدل  من ِق هذا االتفاقنافذًا عند توقيع  االشرتاكيصبح  1-2

، على الأوالي، ويغطي االشداا، مجيدع املدوارد الوراثيدة النباتيدة لألغذيدة       املتنقيعند قبوم هذا االتااا من 

 والزراعة اليت يشملها النظا  املأعدد األطراف 

 

املعدلدة   شةروط االشةرتاك  تصبح تعديل شروط االشاا، هذه يف أي وقت، و لنةهاز الرئاسيجيوز  1-3

بألدك الأعدديتت، وإذا    املتنقيبإبتغ  اجلهاز الرئاسيفعالة فورًا، أو يف وقت يعينه اجلهاز الرئاسي  ويقو  

 أدناه  4وفقًا للمادة  اشرتا هفبإمكانه االنسحاب من  املتنقيمل يقبل بها 

 

 السةل – 2املادة 

 

، يف سدجل عدا    االشرتاكعلى إدراج امسه الكامل، وتااصيل االتصام به، وتاريخ سريان ماعوم  املشرتكيوافق 

، من التم أمينده، بدأي تغديريات يف هدذه     اجلهاز الرئاسي لنمعاهدةويأعهد بإبتغ  السةل"(،للمشاكني )ح

 املعلومات   

 

 تقاسم املنافع املالية – 3املادة 

 

املةوارد الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة والزراعةة      من أجل تقاسم املنافع املالية الناشئة عدن اسدأخدا     3-1

 املنتةةات أي مدن   مبيعةات ( 1أن يدفع مبالغ سنوية على أسدا  )  املتنقياملنصو  عليها يف املعاهدة، على 

( 2، و)لنمعاهةدة  1ق الناجتدة عدن مجيدع احملاصديل الدواردة يف امللحد      ومبيعات أي من املنأجدات األالدرى   

، إذا مل تكن مشدمولة يف  لنمعاهدة 1الدالل من اتااقيات الااليص، اليت تغطي احملاصيل الواردة يف امللحق 

 31يناير/كانون الثاني وانأهاء يف  1(، يف السنة الأقوميية السابقة )ابأداء من 1املبيعات أو املبيعات يف إطار )

   ديسمرب/كانون األوم( 
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 [%( XX)] املائة[ يف XXمعدم الدفع ]يكون  3-2

 

بعد  احلصوم على أكثدر مدن عشدر عيندات      املتنقي[%( إذا الأز  XX)] املائة[ يف XXينطبق معدم ] 3-3]

 وإتاحةة ديسدمرب/كانون األوم(،   31يناير/كانون الثداني وانأهداء يف    1يف السنة الأقوميية الواحدة )ابأداء من 

 إلجراء املزيد من البحوجم والابية [ لآلخريا بدون قيوداملنأج أو املنأجات 

 

مار /آذار من كل عا ، عدن السدنة الأقومييدة السدابقة  وإذا مدا       31تسدد الدفعات يف موعد أقصاه  3-4

  اشرتا هأن يقو  بدفعة مأناسبة للسنة األوىل من  املتنقيساري املاعوم التم السنة، فعلى  االشرتاكأصبح 

 

مار /آذار، حمددا علدى   31، يف موعد أقصاه املعاهدةأن يقد  كشف حساب إىل أمني  املتنقيعلى  3-5

 أساسه الدفعات املسأحقة، وعلى وجه اخلصو  املعلومات الأالية:  
 

o اليت مت الدفع عنها؛ املنتةات مبيعات 

o مبيعات أي من املنأجات األالرى اليت مت الدفع عنها؛ 

o لدفع عنها؛ الدالل من اتااقيات الااليص اليت مت ا 

o  احأساب املبلغ اإلمجالي 

 

للحساب الأالي الدذي أنشدأه    6بالدوالر األمريكي الرئاسي لنةهازُتدفع مجيع املدفوعات املسأحقة  3-6

 :7املعاهدة)و( من 3-19مادة لطبقًا ل الرئاسي اجلهاز

 
FAO Trust Fund (USD) GINC/INT/031/MUL, 
IT-PGRFA (Benefit-sharing), 
HSBC New York, 452 Fifth Ave., New York, NY, USA, 10018, 
Swift/BIC: MRMDUS33, ABA/Bank Code: 021001088, Account No. 000156426 

 

 مدة االشرتاك واالنسحاب منه – 4املادة 

 

 منه  املتنقينافذا طاملا مل ينسحب  االشرتاكيكون  4-1

 

اجلهةاز  بعد سأة أشهر مدن تقدديم أشدعار الطدي بدذلك إىل       اشرتا هاالنسحاب من  لنمتنقيجيوز  4-2

بدل  مدن قِ  االتفاق[ سنوات من تاريخ توقيع هذا XXمن التم أمينه، ولكن يف أي حام، ليس قبل ] الرئاسي

 ، على الأوالي  املتنقيبل من ِق هذا االتفاق، أي الأارخيني أبعد، أو من تاريخ قبوم املتنقيأو  املقدم
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[ سنوات بعدد  XXهذه ملدة ] شروط االشرتاكمن  3أحكا  تقاسم املنافع اإللزامية وفقًا للمادة  تسأمر 4-3

على آالر مواد من النظا  املأعدد األطراف، أيهما  املتنقي[ سنوات بعد حصوم XX، أو ملدة ]االشرتاكانأهاء 

 فاة أطوم  

 

أسابيع[ مدن تداريخ    XXيف غضون ]  رتاكاالشاالنسحاب من هذا  لنمتنقي، جيوز 3-1حالة املادة يف  4-4

من التم أمينده  ويصدبح    لنمعاهدة اجلهاز الرئاسينااذ مثل هذه الأغيريات، من التم إشعار الطي مقد  إىل 

 هذه    شروط االشرتاكمن  3-4هذا االنسحاب نافذا عند اسأت  األمني لنشعار اخلطي  وتنطبق املادة 
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 4املنحق 

 

 

 [xx/2017اجلهاز الرئاسي  ذف مبوجب قرار]ُح

 

 


