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 من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 ويرجى من السادة املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات

  وعدم طلب نسخ إضافية منها.
MT935/A 

A 

 
 المؤقت األعمال جدول من 8 البند

 الرئاسي للجهاز السابعة الدورة
 2017 الثاني تشرين/نوفمبر 3 – األول تشرين/أكتوبر 30 رواندا، كيغالي،

بتعزيز سير عمل النظام تقرير مجموعة العمل المفتوحة العضوية المخصصة المعنية 
 األطراف المتعدد

 
 مذكرة مقدمة من األمين

 
طلب اجلهاز الرئاسي، خالل دورهتا السادسة، من جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري  (1)

ل فرتة عملها خالعمل النظام املتعدد األطراف للحصووووووووووووووول على املوارد وتقاسووووووووووووووم منافعها )جمموعة العمل( تقد  نتائ  
السووونتني احلالية قبل سوووتة أىوووهر على األقل من موعد انعقاد الدورة السوووابعة لل،هاز الرئاسوووي، للسوووما  ل طراف املتعاقدة 

 بإجراء ما يلزم من مشاورات وأعمال حتضريية للدورة السابعة لل،هاز الرئاسي.
 
يف جنيف،  2016والسوووووووووادو، يف يوليو  وز وخالل فرتة السووووووووونتني، عقدت جمموعة العمل اجتماعني، ا ام   (2)

، يف روما، إيطاليا، على التوايل. واسووووووتندت إىل العمل املسووووووتفيب الذب قام  ب  أربع 2017سووووووويسوووووورا، ويف مارو   ار 
جمموعات أصووووودقاء الرئيسوووووني املشوووووارئني وانموعة الدائمة من ا واء القانونيني، والا عقدت عدة اجتماعات خالل فرتة 

 ورفع  تقارير إىل الرئيسووووووني املشووووووارئني. و كن االطالم على تقارير عتلف هذه انموعات على موقع املعاهدة السوووووونتني
 الدولية على اإلنرتن .

 
وتتضوومن هذه الوثيقة تقرير االجتمام السووادو نموعة العمل الذب نشوور سووابقا، وتعرا جمموعة التدابري الرامية  (3)

الصيغة املنقحة رد تو تعدد األطراف الناجتة عن عمل جمموعة العمل خالل فرتة السنتني هذه. إىل تعزيز سري عمل النظام امل
 هبذا التقرير. 2املرفق شروم االتفا  املوحد لنقل املواد الذب اقرتحت  جمموعة العمل يف مل
 
سوووووووابعة رة الوطلب  جمموعة العمل ئذلك من رئيسووووووويها املشوووووووارئني االضوووووووطالم بأنشوووووووطة معينة قبل انعقاد الدو  (4)

لل،هووووواز الرئووووواسووووووووووووووي. وسووووووووووووووتعرا نتوووووائ  هوووووذه األنشووووووووووووووطوووووة يف وثوووووائق أخر  لكي يواصوووووووووووووووووول اجلهووووواز الرئووووواسووووووووووووووي 
   فيها. النظر
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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)هولندا( والسيد  Bert Visserرّحب الرئيسان املشارئان، السيد  -1

املتعدد نظام بتعزيز سوووووووري عمل ال املعنية املخصوووووووصوووووووةاملفتوحة العضووووووووية  باملشوووووووارئني يف االجتمام السوووووووادو نموعة العمل
سوووووووووووووويما االجتماعات  منذ االجتمام األخري وال املن،زقّدما حملة عامة سووووووووووووووريعة عن العمل و . )جمموعة العمل( األطراف

أعرب الرئيسووووان و الرئيسووووني املشووووارئني وانموعة الدائمة من ا واء القانونيني.  أصوووودقاءواملشوووواورات الا عقدهتا جمموعات 
 ن تتوصوووووولضوووووورورة أعن ارتياحهما إزاء الوثائق الا مت إعدادها لالجتمام وىووووووددا على عند افتتا  االجتمام،  ،املشووووووارئان

 هاالنظام املتعدد األطراف من أجل عرضوووووووو شووووووووأن جمموعة تدابري لتحسووووووووني سووووووووري عملبإىل توافق يف اآلراء جمموعة العمل 

 على الدورة السابعة لل،هاز الرئاسي.
 
 الصوووووووووووووادرةعلى أمهية النتائ  الضووووووووووووووء للمعاهدة الدولية،  بالنيابة، األمني Kent Nnadozieوسوووووووووووووّل  السووووووووووووويد  -2

احلاضوووووورة  لوفودلالذب تتسووووووم ب  هذه االجتماعات. و   البّناء  التعاونجو على االجتماعات املنعقدة بني الدورات و  عن
 ة.اجتماعاً مثمراً وىدد على أمهيت  يف التحضري للدورة السابعة لل،هاز الرئاسي للمعاهدة الدولي

 
 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -2البند 

 
 .1املرفق اعتمدت جمموعة العمل جدول أعماهلا ئما يرد يف  -3
 
قيودعا الرئيسووووووووووان املشووووووووووارئان  -4  جمموعات أصوووووووووودقاء الرئيسووووووووووني املشووووووووووارئني إىل عرا أبرز التوصوووووووووويات منسووووووووووّ

 على جووودول األعموووال. وعرااملووودرجوووة عن عمووول هوووذه انموعوووات هبووودف تيسووووووووووووووري منووواقشووووووووووووووووة عتلف البنود  املنبثقوووة
د نطا  النظام املتعدعن تقرير جمموعة أصوووووووووووودقاء الرئيسووووووووووووني املشووووووووووووارئني  الوثيقة بعنوان Modesto Fernándezالسوووووووووووويد 
 ليات ن عالتقرير الثاين نموعة أصوووودقاء الرئيسووووني املشووووارئني  الوثيقة بعنوان Carlos Correa سوووويدال وعرا ."1األطراف
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التقرير الثاين نموعة أصوودقاء  الوثيقة بعنوان Michael Halewoodوعرا السوويد  2.احلصووول على املوارد ومعدالت الدفع
 3 .االتفا بند إهناءعن الرئيسني املشارئني 

 
عرا اآلراء القانونية الناىوووووووووووووئة عن عمل انموعة الدائمة من ا واء القانونيني ومناقشوووووووووووووتها من جانب  متئما  -5

ق، Gerald Mooreعلى طلب جمموعة العمل، أجاب ئل من السوووووووووووووويد  جمموعة العمل. وبناءً   انموعة الدائمة منسووووووووووووووّ
نموعة الدائمة، على عدد من األسئلة الا طرحتها ، الذب ىارك أيضاً يف اCarlos Correaمن ا واء القانونيني، والسيد 

 انموعة الدائمة. تقاريرجمموعة العمل بشأن مسائل واردة يف 
 

 الدولية بنطاق المعاهدة نطاق تغطية النظام المتعدد األطراف مقارنة   -3البند 
 
 بوواحلصووووووووووووووول على املواردتوسوووووووووووووويع نطووا  أحكووام املعوواهوودة املتصوووووووووووووولووة  نظرت جمموعووة العموول يف الوثيقووة بعنوان -6

 4.منافعها وتقاسم
 
 ةالالفعّ الرتتيبات و أب توسيع يف نطا  تغطية النظام املتعدد األطراف الرواب  القائمة بني جمموعة العمل  وناقش  -7
. وحبث  جمموعة العمل يف ما إ ا ئان بلوغ التقاسووووم الفعال للمنافع يكفل تغطية أوسووووع والعك  بالعك  ملنافعتقاسووووم ال

للنظام املتعدد األطراف وطاقات ئامنة أئو للمعاهدة للمسوووووووامهة يف حتقيق أهداف التنمية املسوووووووتدامة والوفاء بااللتزامات 
نطا   ي. ونظرت جمموعة العمل يف إمكانية توسوووووووويعاألخر  املتصوووووووولة باألمن الغذائي والزراعة املسووووووووتدامة والتنوم البيولوج

ياً مالنباتية األحكام ا اصووووووووووووووة بالنفا  وتقاسووووووووووووووم املنافع يف املعاهدة إىل املوارد الوراثية  ع نطا  ل غذية والزراعة  اىوووووووووووووو
 ذه.بشأن إمكانية التوسيع ه يف اآلراء منها. ومل يتم التوصل إىل أب توافق 3الدولية وطبقاً للمادة  املعاهدة

 
وىووددت جمموعة العمل على احلاجة إىل حتديد األسوولوب األئثر فعالية ووضوووًحا وبسوواطة وسوورعة لتفعيل عملية  -8

ع   ملعرفة ما إ ا ئان من املفضوووووول االسووووووتعانة بتعديل مواصوووووولة النظر يف هذا املوضوووووووم بر الضوووووورو تلك. ومن املمكنة التوسووووووّ

ائمة يتعلق بالتداعيات املؤسوووووسوووووية واملالية. ويف حني الحظ  انموعة الد أو بروتوئول خاص باملعاهدة، مبا يف  لك يف ما
طراف ، مثة اختالفات ملحوظة مثاًل يف ما يتعلق بعدد األأّب من األسوووووولوبني من ا واء القانونيني أنّ  باإلمكان اسووووووتخدام

 1امللحق خطى توسوويع النطا  مبا يتأن  وأىووار بعب األعضوواء إىلاملتعاقدة املطلوبة العتماد الصووّك ودخول  حّيز التنفيذ. 
  السارب حالياً سيتطّلب مشاورات وطنية، وسيستدعي أيضاً، يف بعب البلدان، إجراء تغيريات يف القوانني الوطنية.
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 االشتراكاالتفاق الموحد المنّقح لنقل المواد مع التركيز على نظام  -4البند 
 
 لنقووول املواد ئموووا يرد يف الوثيقوووةاملنّقح املشووووووووووووووروم الثوووالووو  لالتفوووا  املوحووود  العمووولاسووووووووووووووتعرضووووووووووووووووو  جمموعوووة  -9

IT/OWG-EFMLS-6/17/3.1لنقوووول املواد بووووإىووووووووووووووراف  املنّقح . ولقوووود مت إعووووداد املشووووووووووووووروم الثووووالوووو  لالتفووووا  املوحوووود
 املشارئني. الرئيسني

 
عناصوووووووووووووور املشووووووووووووووروم الثال  لالتفا  املوحد لنقل املواد املنّقح،  مجيععلى  لك، نظرت جمموعة العمل يف  وبناءً  -10

 لنقل املواد: ّقحاملن مشووووووروم االتفا  املوحدوقام  بتنقيح  حي  اقتضووووووى األمر  لك. ووافق  جمموعة العمل على تقد  
 .2رفق امل، ئما يرد يف مقرت  من إعداد جمموعة العمل، إىل اجلهاز الرئاسي

 
الا مل تتم نقل املواد لتنقيح االتفا  املوحد  الرامية إىلملشوووووووووووارئان على مجع املقرتحات املتبقية ووافق الرئيسوووووووووووان ا -11

 . يف وق  الحق ملناقشتهاسيعّداهنا مناقشتها بالكامل واختا  قرار بشأهنا، ضمن وثيقة 
 

 آلية إطالق النظام المتعدد األطراف المحّسن -5البند 
 

 5. لية اإلطال نظرت جمموعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -12
 

جمموعة العمل إىل الرئيسني املشارئني، بدعم من األمانة، التوسع أئثر يف بلورة اقرتا   لية إطال  النظام  وطلب  -13
لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاسي يف دورت  السابعة. وطلب  يف السيا  نفس  من الرئيسني املشارئني إجراء مزيد من التقييم 

 فضوووووووووووالً  ،أو جمموعات من املسوووووووووووتخدمني فاعلة وإمكانية اىووووووووووورتاك البلدانبة احملددة ملختلف األطراف الجلدو  بلوغ العت
ا. واعتوت بعب الوفود أّن التوليد الفعال  عن إيضوووووا  هيكل الرتتيبات املؤقتة الا سووووويتم وضوووووعها وجدواها القانونية أيضوووووً

 د األطراف وأن املتعد ملوارد ئافية ومسوووووووتدامة حلسووووووواب تقاسوووووووم املنافع عب أن يسوووووووبق عملية توسووووووويع نطا  تغطية النظام
نافع ضرورة توسيع نطاقي تغطية أحكام تقاسم امل وفود أخر من الضرورب آللية إطال  النظام أن تراعي هذا املبدأ. ورأت 
رين"  لية إطال  النظام قادرة على جتّنب "معضلة أّول املباد   اجلديدة وتنفيذها بشكل متزامن. وناقش  الوفود ما إ ا ئان 

  ني على مستو  السياسات. فبني حتقيق هذين اهلد حبي  يوّفق
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 المعلومات الوراثية المتصلة بالمواد التي يمكن الحصول عليها -6البند 
 بواسطة النظام المتعدد األطراف

 
النفا  يتم  حب  القضووووايا املتعلقة باملعلومات الوراثية املتصوووولة باملواد الابعنوان عرا الرئيسووووان املشووووارئان الوثيقة  -14

. وأقّرت جمموعة العمل بأمهية هذه املسوووووألة 6إليها بواسوووووطة النظام املتعدد األطراف: مذئرة مقدمة من الرئيسوووووني املشوووووارئني
 املسووووووووووووووت،وودة يف جمووال املوارد الوراثيووة النبوواتيووة ل غووذيووة والزراعووة. وهو مووا سوووووووووووووويتطلوّوب مزيووًدا من الوودرو والتوعيووة مع الرتئيز

ملعاهدة الدولية، فضوووووالً عن تداعيات  لك على املفاوضوووووات اجلارية لتحسوووووني أداء النظام املتعدد األطراف، ا أهدافعلى 
ليل معمق واتُفق على أّن هذا املوضوووم يسووتحّق إجراء حت. االىوورتاكنظام االتفا  املوحد لنقل املواد املقرت ، مبا في  خاصووة 

لوجي التشووديد على احلاجة إىل التعاون مع ئّل من اتفاقية التنوم البيو  من جانب اجلهاز الرئاسووي يف دورت  السووابعة. وجر 
لنقل  املنقحاملوحد  جناز االتفا أن  إ علىاألعضوووووواء وأّئد بعب وهيئة املوارد الوراثية ل غذية والزراعة جتنًبا لتكرار اجلهود. 

 ناً إىل حني إعاد حل هلذه املسألة.ممكيكون  لناملواد 
 

 التحضيرات للدورة السابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية -7البند 
 

عد قبل سووووتة أىووووهر على األقل من مو عملها تقد  نتائ  منها  طلباجلهاز الرئاسووووي  ّئرت جمموعة العمل بأن  -15
حزمة تتضمن و  الالزمة.انعقاد الدورة السابعة لل،هاز الرئاسي، للسما  ل طراف املتعاقدة بإجراء املشاورات والتحضريات 

  ذه،والناىوووووئة عن عمل جمموعة العمل خالل فرتة السووووونتني ه ،التدابري الرامية إىل تعزيز سوووووري عمل النظام املتعدد األطراف
 :ما يلي

 
 لنقل نقح امل: اسوووتعرضووو  جمموعة العمل مشوووروم االتفا  املوّحد االتفاق الموّحد لنقل المواد ونظام االشتتتتراك

يرّئز بشوووووووكل خاص، بناء على طلب اجلهاز ات من انموعات اإلقليمية ئافة، ئما وهو يتضووووووومن مسوووووووامه املواد
الرئاسووووووووووووووي، على تطوير نظام االىوووووووووووووورتاك. وأحرزت جمموعة العمل تقّدماً ملحوظاً لتنقيح االتفا  غري أن  عب 

 ؛يف هذا االجتاهمواصلة العمل 

 ديات ن التحديات السووياسووية وغريها من التحهات النظر بشووأوج: تبادل  جمموعة العمل توستتيع نطاق التغطية
توسووووووووويع يذ عملية التنفملنه،يات الا من ىوووووووووأهنا . وقام  بتحليل اهذه التوسووووووووويععملية  لتنفيذالواجب ختطيها 

 .ةمكنامل

 عزيز ت: نظرت جمموعة العمل يف احلاجة إىل وضووع  لية إطال  لتيسووري تنفيذ التدابري الا من ىووأهنا آلية اإلطالق
إمكانية  اآللية، ال سوويم. وقّدم  تغذية مسوورتجعة بشووأن مواصوولة تطوير هذه اسووري عمل النظام املتعدد األطراف

هاز الرئاسووووووي على اجلوسوووووويعرا الرئيسووووووان املشووووووارئان  اآللية. هذهمثل يف اختا  تدابري مؤقتة قد تكون ضوووووورورية 
 بشأن  لية اإلطال . اً مقرتح

 

                                                           
 Inf.8-EFMLS-IT/OWG/6/17 الوثيقة  6
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 املشووووووارئني، حتضوووووورياً للدورة السووووووابعة لل،هاز الرئاسووووووي، مواصوووووولة التشوووووواور  الرئيسوووووونيوطلب  جمموعة العمل إىل -16
وفري جا بية املقرتحات املقّدمة واملشوووووووووار إليها أعاله، لت حول مد مع مسوووووووووتخدمي املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة 

 دورة اجلهاز الرئاسي. إىل حني انعقاداملزيد من املعلومات 
 

ية الل،نة االسوووووووتشوووووووار وال سووووووويما عمل  ،دت جمموعة العمل على أن نتائ  اسوووووووتعراا اسووووووورتاتي،ية التمويلوىووووووود -17
ة حبزمة بشأن مسامهات األطراف املتعاقدة يف صندو  تقاسم املنافع، ستكون مرتبط املخصصة املعنية باسرتاتي،ية التمويل

قرارين رقم أن يقوم الرئيسووووان املشووووارئان،  اىووووياً مع ال. وطلب  الرامية إىل تعزيز سووووري عمل النظام املتعدد األطرافالتدابري 
 اسووووورتاتي،يةب املعنية املخصوووووصوووووة االسوووووتشوووووارية ل،نةل ، بالتواصووووول عن ئثب مع الرئيسوووووني املشوووووارئني2015 2 ورقم 2015 1

 .التمويل، استعداداً للدورة السابعة لل،هاز الرئاسي
 

ة تيسري عقد مشاورات بني األطراف املتعاقدة خالل الفرتة الفاصلإىل ة انموعات اإلقليميودع  جمموعة العمل  -18
 .مانة، حبسب االقتضاءاأل من دعمببني الدورات استعداداً للدورة السابعة لل،هاز الرئاسي، مبا يف  لك 

 
يواصل الرئيسان املشارئان عقد مشاورات غري رمسية بني األقاليم وجمموعات بأن مشورة جمموعة العمل  وأسدت -19

تابعة التحضووووووري للمفاوضووووووات بشووووووأن جمموعة التدابري الرامية إىل حتسووووووني سووووووري عمل النظام املتعدد ملأصووووووحاب املصوووووولحة، 
سوووووورا عرا حكومة سووووووويحبفاوة ب جمموعة العمل . وهبذا الصوووووودد، رّحب األطراف خالل الدورة السووووووابعة لل،هاز الرئاسووووووي

 السخي باستضافة مشاورة غري رمسية يُنّظمها الرئيسان املشارئان بدعم من األمانة.
 

 ملبنتائ  العمل الذب اضوووووووووووووطلع  ب  جمموعة العوطلب  جمموعة العمل إىل الرئيسوووووووووووووني املشوووووووووووووارئني رفع تقرير  -20
ينظر مكتب الدورة السوووابعة لل،هاز الرئاسوووي يف إمكانية عقد  . وأوصووو  بأنإىل مكتب الدورة السوووابعة لل،هاز الرئاسوووي

 اجتمام  خر نموعة العمل قبل الدورة السابعة لل،هاز الرئاسي مباىرة، رهناً بتوافر املوارد املالية الالزمة.
 

 ما يستجد من أعمال -8البند 
 

 مل تكن هناك أب مسائل أخر  معروضة على جمموعة العمل. -21
 

 اعتماد التقرير -9البند 
 

 جمموعة العمل التقرير الصادر عن اجتماعها السادو. اعتمدت -22
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 1المرفق 
 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

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

 2017 آذار/مارس 17-14، إيطاليا، روما

 مشروع جدول األعمال المؤقت
 
 
 
 االجتمام افتتا  -1
 الزمين واجلدول األعمال جدول اعتماد -2
 الدولية املعاهدة بنطا  مقارنة األطراف املتعدد النظام تغطية نطا  -3
 االىرتائات نظام على الرتئيز مع املوارد لنقل املنّقح املوحد االتفا  -4
 احملّسن األطراف املتعدد النظام إطال   لية -5
 األطراف املتعدد النظام بواسطة عليها احلصول  كن الا باملواد املتصلة الوراثية املعلومات -6
 الدولية للمعاهدة الرئاسي لل،هاز السابعة للدورة التحضريات -7
 أعمال من يست،د ما -8
 التقرير اعتماد -9
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 2المرفق 
  

 : اقتراح مجموعة العملالمنّقح التفاق الموحد لنقل الموادامشروع 
 

 

 الديباجة
 

 حي  إنّ 

 
( 7"لمعاهدةااملعاهدة الدولية بشوووووووووووووأن املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة )يشوووووووووووووار إليها يف ما يلي باسوووووووووووووم " 

ودخل  حّيز  2001نوفمو تشوووورين الثاين  3اعتمدها املؤ ر العام ملنظمة األغذية والزراعة يف دورت  احلادية والثالثني بتاريخ 
 ؛2004يونيو حزيران  29التنفيذ بتاريخ 

 
م اقتسوووووواواسووووووتخدامها املسووووووتدام و  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيف صووووووون  المعاهدةتتمثل أهداف  

املنافع الناىوووئة عن اسوووتخدام هذه املوارد على لو عادل ومتكافي، مبا يتسوووق مع اتفاقية التنوم البيولوجي، ألغراا الزراعة 
 املستدامة واألمن الغذائي؛

 
اتية مواردها الوراثية النب، يف سوووووووويا  ممارسووووووووة حقوقها السوووووووويادية على المعاهدةأنشووووووووأت األطراف املتعاقدة يف  

والقتسوووووووام  ،الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةلتيسوووووووري احلصوووووووول على  نظاما  متعدد األطراف، عةلألغذية والزرا
 املنافع الناىئة عن استخدام هذه املوارد على لو عادل ومتكافي، على أساو التكامل والتعزيز املتبادلني؛

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

 
اف بتنوم النظم القانونية لد  األطراف املتعاقدة يف ما يتعلق بقواعدها اإلجرائية الوطنية الا تنظم ومع االعرت  

الوصووووووووووووووول إىل احملائم وإىل التحكيم، والواجبات الناىووووووووووووووئة عن االتفاقيات الدولية واإلقليمية املطبقة على هذه القواعد 
 اإلجرائية؛

 
ى اتفا  مبقتضوووووو النظام المتعدد األطرافعلى أن  ينبغي تيسووووووري الوصووووووول إىل  المعاهدةمن  4-12تنص املادة  

يونيو حزيران  16الصوووووووووادر بتاريخ  2006 1، مبوجب قراره رقم للمعاهدة الجهاز الرئاستتتتتتتيموحد لنقل املواد، وقد اعتمد 
 .2017أئتوبر تشرين األّول  XXالصادر بتاريخ  XX 2017وقرر تعديل  مبوجب القرار  ، االتفا  املوحد لنقل املواد2006

                                                           
 .املعّرفة با   األسود البارز يف ئل النص بغرا التوضيح درج  األلفاظأ  7
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 األطراف في االتفاق - 1المادة 
 
ار إلي  "( هو االتفا  املوّحد لنقل املواد املشوووهذا االتفاقإّن اتفا  نقل املواد هذا )يشوووار إلي  يف ما يلي باسوووم " 1-1

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

املؤسووووووسووووووة املقدمة للمادة، اسووووووم املسووووووؤول املرّخص ل ، معلومات عن طريقة اسووووووم وعنوان مقدم املادة أو بني: )
 "(، المقدم( )يشار إلي  يف ما يلي باسم "االتصال باملسؤول املرّخص ل 

 
اسوم وعنوان املتلقي أو املؤسوسوة املتلقية، اسوم املسوؤول املرّخص ل ، معلومات عن طريقة االتصوال باملسوؤول و: )

 "(.المتلقيإلي  يف ما يلي باسم "( )يشار *املرّخص ل 
 
 على ما يلي: هذا االتفاقاتفق األطراف يف  1-3
 

 التعاريف - 2المادة 
 

 ، تعين العبارات الواردة أدناه ما يلي:هذا االتفاقألغراا  
 
من دون قيود لآلخرين ألغراا إجراء مزيوود من البحوو والرتبيووة عنوودمووا  متوواحوواً  منتج: يعتو أب "متتاحتا  من دون قيود"

ريقة قانونية أو تعاقدية أو قيود تكنولوجية، قد حتول دون اسووووووووووتخدام  بالط التزاماتللبحوو والرتبية دون أية  يكون متاحاً 
 .المعاهدةاحملددة يف 

 
اثية واد التناسووووووول والتكاثر ا ضووووووورب، وحتتوب على وحدات ور تعين أية مواد من مصووووووودر نباي، مبا فيها م "المواد الوراثية"

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

                                                           
 ."اإلنرتن و"بعقود القبول على  املواد "بعقود القبول بفب العبوة"يدرج حسب املقتضى. ال يسرب يف حالة االتفاقات املوحدة لنقل   *

للمواد قبوال  لمتلقيايف عبوة تعبئة املواد ويشووكل قبول  المواد"بعقد القبول بفب العبوة"، هو عندما ترد نسووخة من االتفا  املوحد لنقل  المواداالتفا  املوحد لنقل 
 .دبشروط وقواعد االتفا  املوحد لنقل املوا

نقل املواد بالنقر على ىوووووووووووووروط وقواعد االتفا  املوحد ل المتلقيويقبل  اإلنرتن "، هو عندما يوم االتفا  على اإلنرتن االتفا  املوحد لنقل املواد "بعقد القبول على 
 .ما يكون مالئماة لالتفا  املوحد لنقل املواد، حسبلكرتونيأو على النسخة اإل اإلنرتن األيقونة املناسبة يف املوقع على 
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تملووة من مصووووووووووووووودر نبوواي الا هلووا قيمووة فعليووة أو حم المواد الوراثيتتة " تعينالموارد الوراثيتتة النبتتاتيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة"
 والزراعة.  ل غذية

 
يزة عنها وليسوو  ، وتكون بالتايل ممالمواد" تعين مواد مشوووتقة من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير"

. التطوير أو نقلها إىل ىوخص أو ئيان  خر ملزيد من ويعتزم القائم على تطويرها بقدر أئو الت،ارب للتسويقجاهزة بعد 
 .كمنتج  هذه املوارد جتارياً  قتسو منتهية عندما  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير وتعتو فرتة تطوير

 
أو أب من أجزائها أو مكوناهتا الوراثية  المواد 8الا تشوووووووووووووومل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" يعين المنتج"

 الت،ارب، باستثناء السلع األساسية واملنت،ات األخر  املستخدمة يف األغذية والعلف والت،هيز. للتسويقاجلاهزة 
 
وفروع   لقيالمت، من جانب منتجاتأو  لمنتجالت،ارب  التستتتتتتتتتتتويقتعين الدخل اإلمجايل النات  عن  "قيمة المبيعات"

 مع  وحاملي الرتاخيص ومستأجريها. واملتعاقدين
 
 ت،ارب مع  مقابل.ال للتستتتتتتتتويقالعتبارات مالية يف السووووووووووو  املفتوحة، ويكون  منتجاتأو  منتجتعين بيع  "التستتتتتتتتويق"

 .الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرالت،ارب أب ىكل من أىكال نقل  التسويقوال يشمل 
 

 اتفاق نقل الموادموضوع  - 3المادة 
 

)ويشووووووووووووار إليها يف ما يلي باسووووووووووووم  هذا االتفاقب 1امللحق احملددة يف  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 مقدممن  هذا االتفا تُنقل مبوجب  1امللحق )ب( ويف 5"( واملعلومات املتاحة  ات الصوووووووووووووولة املذئورة يف املادة المواد"

 .هذا االتفاقمع مراعاة األحكام والشروط الا نص عليها  المتلقيإىل  املادة
 

 أحكام عامة - 4المادة 
 
 امها.وأحك المعاهدةوينفذ ويفّسر طبقاً ألهداف  النظام المتعدد األطرافضمن إطار  هذا االتفاقيوم  4-1
 
ة، والا  4-2  ملتعووواقووودةاعتمووودهتوووا األطراف ايعرتف األطراف بوووأهنم وضووووووووووووووعون للتووودابري واإلجراءات القوووانونيوووة املرعيوووّ
ذت مبوووووا يتفق مع املواد المعتتتتاهتتتتدة، مبوووووا يتفق مع المعتتتتاهتتتتدةيف   5-12و 2-12و 4، وعلى األخص تلوووووك الا اختوووووُ
 .9المعاهدةمن 
 
لجهتاز اعلى أّن منظمووة األغووذيووة والزراعووة ل مم املتحوودة الا تعموول نيووابووة عن  هتذا االتفتاقيوافق األطراف يف  4-3

 . فاقهذا االتالتابع هلا، هي الطرف الثال  املستفيد مبوجب  والنظام المتعدد األطراف للمعاهدةالرئاسي 
 

                                                           
 .حسبما يظهر، على سبيل املثال، من خالل الَنَسب أو عالمة إدماج اجلني  8
 املوم  حالة مرائز البحوو الزراعية الدولية التابعة لل،ماعة االستشارية للبحوو الزراعية الدولية وغريها من املؤسسات الدولية، يسر  االتفا يف  9

 املذئورة واملؤسسات األخر   ات الصلة.بني اجلهاز الرئاسي واملرائز 
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 )ه(5املواد  علومات الالزمة حسوووووووووووووبما نصوووووووووووووّ  علي حيق للطرف الثال  املسوووووووووووووتفيد، طلب احلصوووووووووووووول على امل 4-4
 .ذا االتفا هب 3 من امللحق 3املادة و  [،2يف ا يار  3الفقرة [   ]1يف ا يار  5]الفقرة  2امللحق و  3-8)ج( و5-6و
 
ارسووووووووووووووة من ممو والمتلقياملوادة  مقدمال  نع  احلقو  املمنوحوة إىل منظموة األغوذيوة والزراعوة ل مم املتحودة أعاله 4-5

 .هذا االتفاقحقوقهما مبوجب 
 

 حقوق مقدم المادة وواجباته - 5المادة 
 

 :المعاهدةطبقا ل حكام التالية من  المواداملادة بنقل  مقدميتعّهد  
 

  يتا  احلصووووووووووووووول على املادة بسوووووووووووووورعة وبدون احلاجة إىل تتبع ئل جمموعة فردية على حدة، ومن دون مقابل، )أ(
 أو ال ينبغي، عند فرا رسوم، أن يت،اوز الرسم التكاليف الدنيا املتكبدة؛

 
ة،املقوودمووة مجيع البيووانووات التعريفيووة، طبقووًا للقوانني الموارد الوراثيتتة النبتتاتيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتةتتووا  مع  )ب(    املرعيووّ

 وأية معلومات وصفية أخر  متوافرة غري سرية و ات الصلة؛
 

 لك املواد الا يقوم  ، مبا يفالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرختضووع عملية احلصووول على  )ج(
 ني على تطويرها خالل فرتة تطويرها؛املزارعون بتطويرها، لتقدير القّيم

 
غري  لك  الا حتميها حقو  امللكية الفكرية أو على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيكون احلصووووووول  )د(

 من حقو  امللكية، متسقا مع االتفاقيات الدولية  ات الصلة، ومع القوانني الوطنية  ات الصلة؛ 
 

 امرة ئل سووووووونتني تقو يتني على األقّل، أو ضووووووومن فرتة زمنية ينبغي حتديده، الجهاز الرئاستتتتتتي املادة مقدميُطلع  )هو(
 10، على اتفاقات نقل املواد الا مّت إبرامها؛الجهاز الرئاسيمن وق  آلخر من ق بل 

 
 إما عن طريق:

 
 11االتفا  املوحد لنقل املواد الكامل منا يار ألف: إرسال نسخة 

 
 أو

 
                                                           

 ينبغي تقد  هذه املعلومات من قبل املقدم 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: لكرتوينالويد اإل
 EasySMTA :/https://mls.planttreaty.org/ittأو من خالل موقع 

عن )أ( تاريخ  معلومات المقّدم، يضيف عقد قبول بفب العبوةحال ئان  النسخة املرسلة من االتفا  املوحد لنقل املواد املن،ز على ىكل  يف  11
 من االتفا  املوحد لنقل املواد. 10من املادة  2إرسال الشحنة و)ب( اسم الشخص الذب أرسل  إلي  الشحنة، و لك طبقاً للخيار 

mailto:ITPGRFA-Secretary@FAO.org
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 ،من االتفا  املوحد لنقل املوادا يار باء: يف حال عدم إرسال نسخة 
 

سووووووووووب حب حت  تصووووووووووّرف الطرف الثال  املسووووووووووتفيد املواد الكاملضوووووووووومان أن يكون االتفا  املوحد لنقل  (1)
 االقتضاء وعند االقتضاء؛

 احلصول علي ؛االتفا  املوحد لنقل املواد  ب الصلة وئيفية اإلبالغ عن مكان االحتفاظ ب (2)

 توفري املعلومات التالية: (3)

 املادة؛ مقدمالذب أُنسب إىل االتفا  املوحد لنقل املواد من جانب  زالرقم املميّ الرمز أو  )أ(

 املادة وعنوان ؛ مقدماسم  (ب)

، العبوةفب عقود القبول باملواد، ويف حالة  أو قبول  باالتفا  املوحد لنقل املادة مقدمتاريخ موافقة  (ج)
 تاريخ إرسال الشحنة؛

، اسووووووووم الشووووووووخص الذب أُرسوووووووول  إلي  عقود القبول بفب العبوة، ويف حالة المتلقيسووووووووم وعنوان ا )د(
 الشحنة؛

 باالتفا  املوحد لنقل املواد، واحملصول الذب تنتمي إلي . 1امللحق  ئل عينة يفحتديد   )هو(
 

 .هذه املعلومات للطرف الثال  املستفيد الرئاسي الجهازويتيح 
 

 حقوق المتلقي وواجباته - 6المادة 
 
الزراعة. والرتبية والتدريب من أجل األغذية و  البحووصووووهنا فق  ألغراا  أو الموادباسوووتخدام  المتلقييتعّهد  6-1

وال تشووووووووووووومل هذه األغراا االسوووووووووووووتخدامات الكيمائية والصووووووووووووويدالنية و أو غريها من االسوووووووووووووتخدامات الصوووووووووووووناعية غري 
 الغذائية العلفية. 

 
 أألب من االسووووووووتخدامات احملظورة،  كن حملكمة ابتدائية يف بلد املنشوووووووو المواد المتلقيإ ا اسووووووووتخدم  مكرر 6-1]

قيمة تصووووول بدفع تعويضوووووات ب المتلقي، أن حتكم على هذا االسوووووتخدام غري القانوين علىعند تقد  أدلة ظاهرة ، للمواد
دم التصدب على ع المتلقي، أيهما أعلى. ويوافق للمتلقيمليون دوالر أمريكي أو عشرة أضعاف العائد السنوب  25إىل 

 لدفع التعويب عن طريق حمكمة  ات صالحية يف النطا  القضائي الذب ُسّ،ل  في  هويت  الت،ارية الرئيسية.[
 
بأية حقو  للملكية الفكرية أو أية حقو  أخر  قد حتّد من القدرة على احلصووووووول بسووووووهولة  المتلقيال يطالب  6-2

على أجزاء أو مكونات وراثية منها، يف الشوووكل الذب مت في  احلصوووول عليها ، أو هذا االتفاقاملتاحة مبوجب  الموادعلى 
 .النظام المتعدد األطرافمن 
 
 المواد على رامليسووووووو   احلصوووووووول دتقيّ  أخر  حقو  أية أو الفكرية للملكية حقو  بأب المتلقييطالب  ال 6-2]

 متعدد النظام من علي  احلصوووول مت الذب الشوووكل يف ،منها وراثية مكونات أو أجزاء أو ،االتفاقالا ينص عليها هذا 
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 الموادن م ، أو تقّيد حقو  املزارعني يف االحتفاظ بالبذور أو اسووووووووووووووتخدامها أو تبادهلا أو بيعها وتوزيع أب مواداألطراف
 الا مت احلصول عليها.[

 
بأب حقو  للملكية الفكرية أو أب حقو  أخر  تنتهك هذا البند من االتفا ،  المتلقيوإ ا طالب  مكرر 6-2]

بدفع  لمتلقيا، أن حتكم على املطالبات ههذ علىعند تقد  أدلة ظاهرة ، للمواد كن حملكمة ابتدائية يف البلد املنشووووووووووووووأ 
 ، وإعالن أن، أيهما أعلىللمتلقيلعائد السوونوب مليون دوالر أمريكي أو عشوورة أضووعاف ا 25تعويضووات بقيمة تصوول إىل 

 لبلد املنشأ.[حق امللكية أو أب حق  خر يعود 
 
 هاواملعلومات  ات الصوووووووولة املشووووووووار إلي الموادأن ععل  للمتلقياملقدمة،  الموادبصووووووووون  المتلقييف حال قيام  6-3

 باستخدام االتفا  املوحد لنقل املواد.  للنظام المتعدد األطراف)ب( متاحة 5يف املادة 
 
يلي  إىل ىخص أو ئيان  خر )يشار إلي  يف ما هذا االتفاقاملقدمة مبوجب  الموادبنقل  المتلقييف حال قيام  6-4

 إىل: المتلقي"(، يعمد المتلقي التاليباسم "
 

لنقل  دقل املواد، من خالل اتفا  جديالقيام بذلك مبوجب األحكام والشروط الا نص عليها االتفا  املوّحد لن )أ(
 املواد؛

 )هو(.5بذلك عماًل باملادة  الجهاز الرئاسيوإبالغ  )ب(
 

 .لمتلقي التالياأية واجبات أخر  تتعلق باإلجراءات الا يتخذها  المتلقيو اىياً مع ما تقّدم، ال ترتّتب على  
 
خص أو ئيان  خر، ، إىل ىووووقيد التطوير النباتية لألغذية والزراعةالموارد الوراثية  بنقل المتلقييف حال قيام  6-5

 : ، أن يقوم مبا يلي[سنوات منذ التوقيع على هذا االتفا [ x]بعد مرور فرتة  ،]المتلقيعلى 
 

 إجنواز  لوك وفقوا لشووووووووووووووروط وأحكوام االتفوا  املوحود لنقول املواد من خالل اتفوا  جوديود لنقول املواد، ىووووووووووووووريطوة )أ(
 )أ( من االتفا  املوحد لنقل املواد سارية؛5ام املادة أال تكون أحك

فووادة ، واإلالنظتتام المتعتتدد األطرافاملتلقوواة من  الموادبوواتفووا  نقوول املواد اجلووديوود هووذا، تعريف  1امللحق يف  )ب(
 ؛المواد من نقلها مستمدةيتم  الا الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرحتديداً بأن 

 )هو(؛5، وفقا للمادة الجهاز الرئاسيتبليغ  )ج(
 .متلٍق تالٍ أال ترتّتب علي  أية واجبات أخر  يف ما يتعلق بأفعال أب  )د(
 توالا حت الموارد الوراثيتتتة النبتتتاتيتتتة لألغتتتذيتتتة والزراعتتتة قيتتتد التطويرعلى  5-6]ال تنطبق التزامووووات املووووادة  )هو(

على مخسة أجيال  تصالببسبب  الموادعلى حصة نظرية متدنية مبا في  الكفاية من املادة الوراثية املوجودة يف  
 على األقل.[

 
بدون اإلخالل حبق األطراف يف إرفا  ىروط إضافية تتعلق مبزيد  5-6يتّم إبرام اتفا  لنقل املواد مبقتضى الفقرة  6-6

 من تطوير املنت ، مبا يف لك، حسب املقتضى، دفع تعويب مايل.
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  ،كنظتتام االشتتتتتتتتتتتتراعلى أن يكون ملزمووًا بشووووووووووووووروط وأحكووام  ،هتتذا االتفتتاق، عنوود التوقيع على المتلقييوافق  6-11]
 . وينبغي فهم أب إىوووووووووارةهذا االتفاقال يت،زأ من  ، الذب يشوووووووووكل جزءاً االتفاقهذا من  3امللحق على النحو املبني يف 

 [.3امللحق  ، حيثما يسمح السيا  ومع مراعاة مقتضى احلال، على أن  يشمل أيضاً هذا االتفاقإىل 
 

 أو
 
 لنحو املبنيا، على شتتتتتتتتتتتتراكاال نظتتام تووواريخ قبولووو ،يف أو  هتتذا االتفتتاقتوقيع  عنووود ،أن وتوووار للمتلقيعوز  6-11]
الجهاز الرئاسي إىل  االتفاق هذاب 4امللحق الواردة يف  استمارة التسجيلعن طريق إعادة ، هذا االتفاقمن  3امللحق يف 

[ EasySMTA]أو من خالل إبوووداء القبول عو موقع ، بعووود ملئهوووا بوووالكوووامووول وتوقيعهوووا، من خالل أمينهوووا للمعتتتاهتتتدة
[، EasySMTAعو موقع ، ]أو اإلبداء عن القبول إىل األمني استتتتتتتتمارة التستتتتتتتجيلإ ا مل يتم إعادة ]و  .(االشتتتتتتتتراك")"

 نظام االشتراك، إال إ ا ئان املتلقي قد اختار 8-6و 7-6 املادتنيالدفع احملددة يف  ةخالل هذه الفرتة، تطبق عندها طريق
 يف وق  سابق.[

 
 3مللحق اعلى النحو املبني يف  نظام االشتتتراكىووروط وأحكام ، تنطبق نظام االشتتتراك المتلقي مكرر  إ ا اختار 6-11]

ل هتذا االتفتاقمن   وينبغي فهم ،هتذا االتفتاقال يت،زأ من  جزءاً  هتذا االتفتاقمن  3امللحق . ويف هووذا احلووال، يشووووووووووووووكووّ
 [.3امللحق ، حيثما يسمح السيا  ومع مراعاة مقتضى احلال، على أن  يشمل أيضاً االتفاقهذا أب إىارة إىل 

 
بالنسووووبة  ا  شتتتتركم بوصووووف  المتلقي على ، ال يكون هناك أب التزامات دفعاالشتتتتراكعو اختيار نظام مكرر ثانياً   6-11

 لتزامات الدفعباسوووووتثناء ا ،الموادالذب حيتوب على  المنتجوإىل  االشتتتتتراكالا مت احلصوووووول عليها خالل مّدة  الموادإىل 
 .نظام االشتراكاملنصوص عليها يف 

 
  ا  مواديتضوووم ن  منتجالوئان هذا  لألغذية والزراعة ا  نباتي ا  وراثي ا  مورد يشوووّكل منتج المتلقي بتستتويقحال قام يف  6-7]

إجراء ألغراا  من دون قيودلآلخرين  المنتج إتاحة عدم، ويف حال هذا االتفاقمن  3ئما هو مشووووووووووووووار إلي  يف املادة 
 سّوقلمالمنتج ابدفع نسبة مئوية حمددة من قيمة مبيعات  سنوات[[ x]]لمدة المتلقياملزيد من البحوو والرتبية، يقوم 

 .هذا االتفاق[ من 1]ا يار  2للملحق  وفقاً  هلذا الغرا الجهاز الرئاسيىل اآللية الا أنشأها إ جتارياً 
 
يتضووووووووم ن  لمنتجاوئان هذا  لألغذية والزراعة ا  نباتي ا  وراثي ا  مورد يشووووووووّكل منتج المتلقي بتستتتتتتتويقيف حال قام  6-8

إجراء ألغراا  من دون قيودلآلخرين  المنتج إتاحة، ويف حال هذا االتفاقمن  3ئما هو مشووووووووووووووار إلي  يف املادة   ا  مواد
 جالمنتمن قيمة مبيعات ]أدىن[ بدفع نسووووبة مئوية حمددة  ستتتنوات[[ x]لمدة] المتلقياملزيد من البحوو والرتبية، يقوم 

 .[هذا االتفاق[ من 1]ا يار  2للملحق  هلذا الغرا وفقاً  الجهاز الرئاسيىل اآللية الا أنشأها إ جتارياً  المسّوق
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 أو
 
يتضووووووووم ن  لمنتجاوئان هذا  لألغذية والزراعة ا  نباتي ا  وراثي ا  مورد يشووووووووّكل المتلقي بتستتتتتتتويق منتجيف حال قام  6-7]

ألغراا  من دون قيودلآلخرين  المنتج إتاحة، ويف حال عدم هذا االتفاقمن  3ئما هو مشووووووووووووووار إلي  يف املادة ا  دموا
 مبيعات المنتجبدفع نسووووووووووووووبة مئوية حمددة من قيمة سوووووووووووووونة،[  20]، ملّدة  المتلقيوالرتبية، يقوم  البحووإجراء املزيد من 

 [.هذا االتفاقمن  [2]ا يار  2للملحق هلذا الغرا وفقا  الجهاز الرئاسيالا أنشأها  جتارياً إىل اآللية المسّوق
 
يتضووووووووم ن  لمنتجاوئان هذا  لألغذية والزراعة ا  نباتي ا  وراثي ا  مورد يشووووووووّكل منتج المتلقي بتستتتتتتتويقيف حال قام  6-8]

إجراء ألغراا  من دون قيودلآلخرين  المنتج إتاحة، ويف حال هذا االتفاقمن  3ئما هو مشووووووووووووووار إلي  يف املادة   ا  مواد
هلذا الغرا  رئاستتتتتيالجهاز العلى دفع مبالغ طوعية إىل اآللية الا أنشووووووأها  المتلقيوالرتبية، يشووووووّ،ع  البحوواملزيد من 

 . [[بهذا االتفاق 2]ا يار  2للملحق وفقا 
 
، مجيع المعاهدةمن  17، عو نظام املعلومات املنصووووووص علي  يف املادة للنظام المتعدد األطراف المتلقييتيح  6-9]

ار إليها ، وُيشووو،ع على تقاسوووم املنافع غري النقدية املشوووالموادوالتطوير بشوووأن  البحوواملعلومات غري السووورية الناىوووئة عن 
د النظام المتعدوالتطوير املتصوووووووول باملواد، و لك من خالل  البحووالناىووووووووئة عن  المعاهدةمن  2-13يف املادة  صووووووووراحةً 
يشوو،ع  ،المواد هذه يتضوومن ما لمنتجعن فرتة محاية حق من حقو  امللكية الفكرية . وبعد االنتهاء أو التخلي األطراف
 لبحوواألغراا  النظتتام المتعتتدد األطرافاملوووذئور يف جمموعوووة تكون جزءا من  المنتجمن  إيووودام عّينوووةعلى  المتلقي
 [والرتبية.

 
  أو مكونووواهتوووا، الموادجر  تطويرهوووا من  منتجتتاتالوووذب حيصوووووووووووووووول على حقو  ملكيوووة فكريوووة أليوووة  المتلقي 6-10

، ويقوم بتخصووووووووويص حقو  امللكية الفكرية تلك إىل طرف ثال ، يقوم النظام المتعدد األطرافومت احلصوووووووووول عليها من 
 إىل الطرف الثال  املعين. هذا االتفاقبنقل واجبات تقاسم منافع 

 
 القانون الساري – 7لمادة ا

 
دئ العامة للقانون ومبادئ العقود الت،ارية الدولية الصووووووووووووادرة عن املعهد الدويل يكون القانون السووووووووووووارب هو املبا 

 المعاهدةمع مراعاة األهداف واألحكام  ات الصوووووووووووووولة الواردة يف ، ، وئما مت حتديثها الحقا2010لتوحيد القانون ا اص 
 مىت دع  احلاجة إىل تفسري. الجهاز الرئاسيوقرارات 
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 تسوية النزاعات - 8 المادة
 
الجهاز ن ، نيابة عطرف ثال  مسوووووووتفيدأو  المتلقيأو  املادة مقدمعوز يف تسووووووووية النزاعات بدجها من جانب  8-1

 التابع هلا. والنظام المتعدد األطراف للمعاهدة الرئاسي
 
 لرئاستتتتتتتتتتتياالجهاز على أّن منظمووة األغووذيووة والزراعووة ل مم املتحوودة الا  ثوول  هذا االتفاقتوافق األطراف يف  8-2

، حيق هلا، باعتبارها طرفا ثالثا مسوووووووووووتفيدا، بدء إجراءات تسووووووووووووية النزاعات يف ما يتعلق حبقو  والنظام المتعدد األطراف
 .هذا االتفاقمبوجب  والمتلقياملادة  مقدموواجبات 

 
قتضووى، من قبل حيّق للطرف الثال  املسووتفيد أن يطلب إتاحة املعلومات الالزمة، مبا يف  لك العّينات حسووب امل 8-3

 أب معلومات ملوادا ومتلقي املادة مقّدم. ويتيح هذا االتفاقبشووووووووووووووأن واجباهتم الا ينّص عليها  املادة ومتلقي املادة مقّدم
 أو عّينات من هذا القبيل، حسب مقتضى احلال.

 
 حيّل على النحو التايل: هذا االتفاقإن أب نزام ينشأ عن  8-4
 

 حتاول األطراف عن حسن نّية حل أب نزام عن طريق التفاوا. التسوية الودية للنزام: )أ(
الوسوووواطة: يف حال عدم التوصوووول إىل حّل للنزام عن طريق التفاوا، ل طراف أن ختتار تسوووووية النزام عن طريق  )ب(

 الوساطة باالستعانة بطرف ثال  وسي  حمايد، باالتفا  املتبادل بني األطراف.
صووووووول إىل حّل للنزام عن طريق التفاوا أو الوسووووووواطة، عوز ألب من الطرفني إحالة التحكيم: يف حال عدم التو  )ج(

النزام إىل التحكيم مبوجب قوانني التحكيم الصوووووووادرة عن إحد  األجهزة الدولية بعد موافقة األطراف يف النزام. 
وانني التحكيم ب قأما يف حال عدم التوصوووووووول إىل اتفا  هبذا الشووووووووأن، فتتم تسوووووووووية النزام يف هناية املطاف مبوج

الصووووووووادرة عن غرفة الت،ارة الدولية من جانب حمّكم واحد أو أئثر يعينون طبقاً للقوانني املذئورة. وتكون نتي،ة 
هذا التحكيم ملزمة للطرفني. وعوز ألب من الطرفني، إ ا أراد  لك، تعيني حمّكم من قائمة ا واء الا يضوووووووووعها 

أن يتفق الطرفان، أو احملكمان اللذان عينا من قبلهما، على تعيني حمكم اجلهاز الرئاسووووووووووووووي هلذا الغرا؛ وعوز 
واحد، أو حمكم يرتّأو هيئة احملكمني حسووووووووووووووب مقتضووووووووووووووى احلال، من القائمة املذئورة للخواء. وتكون نتي،ة 

 التحكيم ملزمة للطرفني.
 

 بنود إضافية - 9المادة 
 

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

املقدمة  لموادا. ئما ال يقدم أية ضمانات بشأن نوعية الموادأو صحة أية بيانات تعريفية أو أية بيانات أخر  مرفقة مع 
رد يف ىووووووهادة غري ما ي للموادية أو د ومتها أو نقاوهتا )الوراثية أو اآللية(. ولي  هناك أب ضوووووومانة للحالة الصووووووحية النبات
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نوام ، واألاحل،رب ةاملتعّلق قواعدالنظمة و األمسووووووووووووؤوال بالكامل عن التقيد  ميع  المتلقيالصووووووووووووحة النباتية املرفقة. ويكون 
 أو اإلفراج عنها. المواد الوراثيةوالسالمة البيولوجية ا اصة باسترياد  ،غريبةالغازية ال
 
 [وإنهاؤه مدة االتفاق]
 
من خالل  الجهاز الرئاستتيبعد سووتة أىووهر من تقد  إىووعار خطي بذلك إىل  هذا االتفاق إهناء للمتلقيعوز  9-2]

  ، أب التووواروني أبعووود،المتلقيأو  المقتتدممن ق بووول  هتتذا االتفتتاق[ سوووووووووووووونوات من تووواريخ توقيع XXأمينووو ، لي  قبووول ]
 .المتلقيمن ق بل  هذا االتفاقأو من تاريخ قبول 

 
 مسوووووووووووووووووتووووحووووق الووووووودفووووع مبوووووجوووووووب  بتتتتتتالتتتتستتتتتتتتتتتتتتويتتتق لتتتمتتتنتتتتتتتج، اإلهنووووووواء، قووووبووووووول التتتمتتتتتتتلتتتقتتتييف حوووووووال بووووووودأ  9-3]

 [.للمنتج التسويق، تستمر هذه املدفوعات طاملا عرب بهذا االتفاق 2وامللحق  8-6و 7-6 املادتني
 
 وادمأو نقلها. ويف حال ما زال  هناك  المواداسووووووتخدام  المتلقي، ال يعود بإمكان االتفاقيف حال إهناء هذا  9-4]

أو نقلها.  موادالأو أب مقّدم معنّي  خر من النظام املتعدد األطراف إلعادة  بالمقّدم المتلقي، يّتصوووووووول المتلقييف حوزة 
راعة غذية والز ارد الوراثية النباتية لألوواجبات  يف ما وص ئل من املو المتلقيعلى حقو   االتفاقوال يؤثر إهناء هذا 

[ سووووووووووووووارية املفعول لفرتة 10-6و 9-6و 8-6و 7-6و 6-6و 5-6و 2-6و 1-6. وتبقى املواد ]والمنتجات قيد التطوير
 ، إال إ ا نّص  املادة  اهتا على انطباقها لفرتة زمنية حمددة.[االتفاقزمنية غري حمددة، حىت بعد إهناء 

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

 االتفاق[ هذا ]التعديالت على
 
د لنقووول املواد، ال تنطبق هوووذه التعوووديالت الجهتتاز الرئتتاستتتتتتتتتتتيإ ا قرر  9-5]  تعوووديووول أحكوووام وىووووووووووووووروط االتفوووا  املوحوووّ
 راحووًة وئتووابووةً صوووووووووووووو المتلقيعلى حووالوو ، إال إ ا وافق  هتذا االتفتاقعلى االتفوواقووات املوحوودة لنقوول املواد التوواليووة. ويبقى  إال

  [على التعديالت املقرتحة.
 

 التوقيع/القبول - 10المادة 
 

   .ذا االتفاقه اختيار طريقة القبول ما مل يطلب أب من الطرفني التوقيع على والمتلقياملادة  لمقدم عوز 
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 12التوقيع-1الخيار 
 

 مقدم نيابة عن هذا االتفاق (، أمثل وأضووومن أن لدب السووولطة لتنفيذاالسوووم الكامل للمسوووؤول املرخص ل أنا، )
دف تعزيز ، حرفيا ومن حي  املبدأ، هبهذا االتفاق املادة وأقر مبسووووؤوليات مؤسووووسووووا وواجباهتا بااللتزام بأحكام

 .واستخدامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصون 
 

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

 
متلقي  نيابة عنهذا االتفاق (، أمثل وأضوومن أن لدب السوولطة لتنفيذ االسووم الكامل للمسووؤول املرخص ل أنا، )

دف تعزيز هب ، حرفيا ومن حي  املبدأ،هذا االتفاقاملادة وأقر مبسووووؤوليات مؤسووووسووووا وواجباهتا بااللتزام بأحكام 
 .واستخدامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صون

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

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

 
ل تقوود   .هتذا االتفتاقأحكووام  مرهونووًا بقبول المواديكون تقوود    وهلوواوقب المقتدممن جووانووب  الموادويشووووووووووووووكووّ
 .هذا االتفاقواستخدامها، قبوال بأحكام  المتلقيمن جانب 

 
 *نترنتنقل المواد بعقود القبول على اإل : اتفاق3الخيار 

 
 الشروط املبّينة أعاله.أوافق مبوجب هذا على 

  

                                                           
املادة عقد القبول بفب  مقدميف االتفا  املوحد لنقل املواد. وئذلك، إ ا اختار  1املادة التوقيع، تظهر فق  الصووووووووووووياغة يف ا يار  مقدمعندما وتار   12

حسوووووووووووووووبما يكون مالئما. وعندما يقع  3أو ا يار  2، تظهر يف االتفا  املوحد لنقل املواد فق  الصوووووووووووووووياغة يف ا يار اإلنرتن العبوة أو عقد القبول على 
 أيضا مع نسخة مكتوبة من االتفا  املوحد لنقل املواد. الموادرتافق االختيار على "القبول بفب العبوة"، ينبغي أن ت

املادة عقد القبول بفب  مقدميف االتفا  املوحد لنقل املواد. وئذلك، إ ا اختار  1التوقيع، تظهر فق  الصوووووووووووووووياغة يف ا يار  املادة مقدمعندما وتار   *
حسوووووووووووووووبما يكون مالئما. وعندما يقع  3أو ا يار  2، تظهر يف االتفا  املوحد لنقل املواد فق  الصوووووووووووووووياغة يف ا يار اإلنرتن العبوة أو عقد القبول على 

 أيضا مع نسخة مكتوبة من االتفا  املوحد لنقل املواد. المواداالختيار على "القبول بفب العبوة"، ينبغي أن ترتافق 
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 1الملحق 
 

 
 المواد المقدمةبقائمة 

 
 ملقدمة مبوجبا الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرو أو  الموادبقائمة  امللحق هذا يتضوووووّمن 

 )ب(.5فوي املادة  ، مبا يف  لك املعلومات  ات الصلوة املشوار إليهاهذا االتفاق
 

ة لألغذية الموارد الوراثية النباتيو أو  المواد من لكل   ،أو املصدر الذب قد حيتوب عليها، املعلومات التاليةترد  
 ،ون مرعي  خراحمللي أو أب قووواندرجوووة يف القوووائموووة: مجيع البيوووانوووات التعريفيوووة، وطبقوووًا للقوووانون املووو والزراعتتة قيتتد التطوير

 معلومات وصفية غري سريّة أخر  متاحة و ات الصلة.  أية
 

 الجدول ألف
 

 :المواد
 

 احملصول

رقم العّينووووة أو أب عوووواموووول تعريف 
  خر

 )الراب ( الصلة، يف حال توافرها، أو املصدر الذب  كن احلصول من  عليهااملعلومات  ات 

  
  
  
  

 
 الجدول باء

 
 :قيد التطوير والزراعة لألغذيةنباتية الوراثية الموارد ال
 

 :احملصول

رقم العّينووووة أو أب عوووواموووول تعريف 
  خر

 )الراب ( ، يف حال توافرها، أو املصدر الذب  كن احلصول من  عليهااملعلومات  ات الصلة

  
  
  
   

)ب(، تُتا  هذه املعلومات يف ما وّص املواد الا مت تلقيها مبوجب اتفا  موّحد لنقل املواد أو الا 5-6 اىوووووووووووياً مع املادة 
الموارد الوراثية الا تنبثق عنها المعاهدة من  15مبوجب اتفا  يتماىووووووووى مع املادة النظام المتعدد األطراف دخل  يف 

 دول باء:الواردة يف اجل النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير
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 :احملصول

رقم العّينووووة أو أب عوووواموووول تعريف 
  خر

 )الراب ( الصلة، يف حال توافرها، أو املصدر الذب  كن احلصول من  عليهااملعلومات  ات 
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 2الملحق 
 

 
 1الخيار 

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

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

 
 منتجاتو أ منتج بتستتتتتتتتتتتويقواملسووووووووووووووتووأجرون منوو  والتووابعون لوو  واملتعوواقوودون معوو  واملرخص هلم  المتلقيإ ا قووام  -1

يسوووووووووودد  ،هذا االتفاقمن  2 اىووووووووووياً مع املادة لآلخرين إلجراء املزيد من البحوو والرتبية  دون قيود متاحة من ليسوووووووووو 
بة واحد وواحد] المتلقي  الا تقل المنتجاتأو  المنتج مبيعاتقيمة  يف املائة( من 1.1من عشوووووووووووووورة يف املائة ) نسوووووووووووووو

 ؛[يف املائة( 30عن ثالثني يف املائة )
 
 تاحةمإ ا قام املتلقي والتابعون ل  واملتعاقدون مع  واملرخص هلم واملسووووووووووووتأجرون من  بتسووووووووووووويق منت  أو منت،ات  -2

  المتلقي، يسووووووووووووووودد هتتذا االتفتتاقمن  2لآلخرين إلجراء املزيوود من البحوو والرتبيووة  وواىوووووووووووووويوواً مع املووادة  دون قيود من
  الا تقووول عن ثالثني يف املوووائوووة المنتجتتتاتأو  المنتج مبيعتتتاتمن قيموووة  يف املوووائوووة([ XX][ يف املوووائوووة )xx]نسووووووووووووووبوووة 

 .يف املائة( 30)
 
 :منتجاتأو  منتجتسديد أية مدفوعات ألب  المتلّقيعلى ال يتوّجب  -3
 

 المنتجل مقاب خبالف  لك من ىووخص أو ئيان  خر سووبق أن دفع بالفعل مبلغاً  اأو احلصووول عليه امت ىووراجه )أ(
 ؛المنتجاتأو 

 ئسلعة.  اأو االجتار هب امت بيعه (ب)
[ xعلى ] تصووالب ، بسووببالموادحتتوب على حصووة نظرية متدنية مبا في  الكفاية من املادة الوراثية املوجودة يف  (ج)]

 أجيال على األقل.[
 
 د األطرافالنظام المتعدمت احلصووووووول عليها من  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة ما منتجعندما يتضوووووومن  -4

 تنيالفقر  مبقتضى د فق واحتسديد مبلغ إىل االتفا  املوحد لنقل املواد، ينبغي  أو أئثر لنقل املواد استناداً  نيمبوجب اتفاق
 أعاله. 2و 1
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 ياً سنو ]مراجعاً[ ئل سنة، تقريراً إقفال احلسابات   ( بعد60خالل ستني يوما ) الجهاز الرئاسي إىل المتلقييقّدم  -5
 حيدد:
 

تأجرين والتابعني ل  واملتعاقدين مع  واملرخص هلم واملسوو المتلقيمن جانب  المنتجاتأو  المنتج مبيعاتقيمة  )أ(
  تسبق اإلقفال السنوب للحسابات؛( الا 12من ، لفرتة اإلثين عشر ىهرا )

 مبلغ املدفوعات املستحقة؛  )ب(
 .بتحديد معدل أو معدالت الدفع املعمول هبامعلومات تسمح  )ج(

 
  د،وتُتا  إىل الطرف الثال  املسوووووووووووووتفي]معلومات عن األعمال الت،ارية[ تعامل هذه املعلومات على أهنا سوووووووووووووريّة  

 .هذا االتفاقمن  8يف سيا  تسوية النزام، ئما تنص علي  املادة 
 
وتكون املدفوعات مستحقة وقابلة للتسديد فور تقد  ئل تقرير من التقاريوووووووووووووووور السنوية. وتدفع مجيع املدفوعات  -6

 )و( 3-19طبقا للمادة  الجهاز الرئاستتتتيللحسووووواب التايل الذب أنشوووووأه  بالدوالر األمريكي للجهاز الرئاستتتتياملسوووووتحقة 
 :المعاهدةمن 
 

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

IT-PGRFA (Benefit-sharing), 

Citibank 

399 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022, 

Swift/BIC: CITIUS33, ABA/Bank Code: 021000089, Account No. 36352577]  
 أو

 
 2الخيار 

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

 من هذا االتفاق 7-6معدل وطرق تسديد المدفوعات بموجب المادة ]
 
، يسووودد منتجاتو أ منتج بتستتويقوالتابعون ل  واملتعاقدون مع  واملرخص هلم واملسوووتأجرون من   المتلقيإ ا قام  -1

 الا تقوول المنتجاتأو  المنتج مبيعاتيف املووائووة( من قيمووة  1.1نسووووووووووووووبووة واحوود وواحوود من عشوووووووووووووورة يف املووائووة ) المتلقي
 منتجاتأو  جمنتيف املائة(؛ باسوووووووتثناء احلاالت الا ال يتوّجب فيها تسوووووووديد أية مدفوعات ألب  30عن ثالثني يف املائة )

  :كونت
 

 ؛هذا االتفاقمن  2والرتبية، طبقا للمادة  البحووملزيد من  من دون قيودلآلخرين  ةمتاح )أ(
  المنتجل مقاب خبالف  لك من ىووخص أو ئيان  خر سووبق أن دفع بالفعل مبلغاً  اأو احلصووول عليه امت ىووراجه ب()

 للفقرة الفرعية )أ( أعاله؛ أو أعفي من واجب دفع  طبقاً  المنتجاتأو 
 .ئسلعة  اأو االجتار هب امت بيعه ج()
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[ xعلى ] تصوووووالبب سوووووبحتتوب على حصوووووة نظرية متدنية مبا في  الكفاية من املادة الوراثية املوجودة يف املواد، ب ])د(
 أجيال على األقل.[

 
 د األطرافالنظام المتعدمت احلصووووووول عليها من  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعةما  منتجعندما يتضوووووومن  -2

ى إىل االتفا  املوحد لنقل املواد، ينبغي تسوووووووديد مبلغ ملرة واحدة مبقتضووووووو مبوجب اتفا  واحد أو أئثر لنقل املواد اسوووووووتناداً 
 .أعاله 1الفقرة 

 
 :حيدد سنوياً  ، تقريراً إقفال احلسابات ئل سنة ( بعد60) خالل ستني يوماً  الجهاز الرئاسيإىل  المتلقييقّدم  -3
 

واملسووتأجرين  املتعاقدين مع  واملرخص هلموالتابعني ل  و  المتلقيمن جانب  المنتجاتأو  المنتج مبيعاتقيمة  أ()
   ؛قبل اإلقفال السنوب للحسابات (12) من ، لفرتة اإلثين عشر ىهراً 

  مبلغ املدفوعات املستحقة؛ ب()
  .معلومات تسمح بالتعّرف إىل أب من القيود الا أفض  إىل مدفوعات تقاسم املنافع )ج(

 
  د،وتُتا  إىل الطرف الثال  املسوووووووووووووتفي]معلومات عن األعمال الت،ارية[ تعامل هذه املعلومات على أهنا سوووووووووووووريّة  

 .هذا االتفاقمن  8يف سيا  تسوية النزام، ئما تنص علي  املادة 
 
وتكون املدفوعات مستحقة وقابلة للتسديد فور تقد  ئل تقرير من التقاريوووووووووووووووور السنوية. وتدفع مجيع املدفوعات  -4

 )و( 3-19للمادة  طبقاً الجهاز الرئاستتتتي للحسووووواب التايل الذب أنشوووووأه  دوالر األمريكيبالللجهاز الرئاستتتتي املسوووووتحقة 
 :المعاهدةمن 
 

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

IT-PGRFA (Benefit-sharing), 

Citibank 

399 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022, 

Swift/BIC: CITIUS33, ABA/Bank Code: 021000089, Account No. 36352577   
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 3الملحق 

 
 

 (11-6المادة ) شتراكاالوشروط نظام  أحكام
 

 شتراكاال – 1لمادة ا
 
  [(،بالمشتتتتتتتتتتتترك)املشووووووووووووووار إليو  فيموا يلي  11-6للموادة  ، وفقوانظام االشتتتتتتتتتتتتراكالوذب وتوار ] المتلقييوافق  1-1

 ."(شتراكاال شروط)"اإلضافية الواردة يف ما يلي شروط والحكام األعلى أن يكون ملزماً ب
 
 
 ،4حق امللالواردة يف  ،]األوىل[ املوقعة الستتتتتتتتتمارة التستتتتتتتتجيلعند اسوووووووووووتالم األمني  نافذاً  االشتتتتتتتتتراكيصوووووووووووبح  1-2

ويغطي طبقوًا لوذلوك،  المشتتتتتتتتتتتتركوقيوامو  بوإبالغ  [EasySMTAمن خالل نظوام  للمشتتتتتتتتتتتترك ]أو عنود القبول ]األّول[
 صووووووووول املذئور[ ]احملالنظام المتعدد األطرافالا يشووووووووملها  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمجيع ]االىوووووووورتاك 

 املوّقع عليها[. استمارة التسجيليف 
 
 أب اتفا  موّحد سوووووووابق لنقل املواد للمحصوووووووول لتسوووووووديد املدفوعات مبوجب التزاماتمن أب  المشتتتتتتركيعفى  1-3

إىل جانب أب اتفا  موّحد موّقع لنقل املواد للمحصووووووووول أو احملاصوووووووويل الا يغطيها  االشتتتتتتتراكأو احملاصوووووووويل الا يغطيها 
 تنطبق. شروط االشتراك، ووحدها التزامات الدفع املنصوص عليها يف االشتراكخالل فرتة  االشتراك

 
ك الذب . ولن تطّبق الشروط املعّدلة على املشرت هذه يف أب وق  شروط االشتراكتعديل  للجهاز الرئاسيعوز  1-4]

الجهاز  ، أو إىل حني قياماشتتتراكهمن  المشتتتركإىل حني انسوووحاب  نفا هاالا سووويسوووتمر  شتتروط االشتتتراكوافق على 
 أدناه. 4،  اىياً مع املادة اشتراكهبإهناء  الرئاسي
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 السجل – 2المادة 
 

تاريخ سوووووريان و ]واحملصوووووول الذب ينطبق علي  االىووووورتاك[  على إدراج امس  الكامل وتفاصووووويل االتصوووووال ب  المشتتتتتركيوافق 
بأب  ، من خالل أمين ،فوراً  للمعاهدة الجهاز الرئاستتتتتتي"( ويتعهد بإبالغ الستتتتتتجل"يف سووووووو،ل عام ) شتتتتتتتراكاالمفعول 

 .تغيريات يف هذه املعلومات
 

 تقاسم المنافع النقدية – 3المادة 
 
ملنصووص عليها ا الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمن أجل تقاسوم املنافع النقدية الناىوئة عن اسوتخدام  3-1]
رتاخيص املشرتك، ]الرسوم التكنولوجية[ ورسوم ال مبيعاتسنوية على أساو  يسدد مبالغأن  المشترك، على المعاهدةيف 

 ،االشتتتتتتتتراكبتنتمي إىل احملاصوووووووويل نفسووووووووها املشوووووووومولة  تية لألغذية والزراعةموارد وراثية نبااملتصوووووووولة باملنت،ات الا هي 
ن من  ل  واملتعاقدين مع  واملرخص هلم واملسوووتأجري من جانب التابعني المشتتتتركحيصووول علي  وعلى أسووواو املدخول الذب 

  .[يف السنة السابقة
 
د  لألغذية والزراعة نباتية وراثية موارد  ينقول املشوووووووووووووورتك  مكرر 3-1]  نقول املواد.لقيود التطوير مبوجوب اتفوا  موحوّ

 كون للمشرتك أب التزامات أخر  متعّلقة باإلجراءات الا يتخذها أب متلق الحق. يولن 
 
 يف املائة(: 30) ثالثني يف املائة اً على الشكل التايل، ناقص الدفع تكون معدالت 3-2
 

: رتبيةإلجراء املزيد من البحوو واللآلخرين  متاحة من دون قيود [املنت،ات وأية منت،ات أخر ])أ( بالنسوووووبة إىل ]
[xx]؛[يف املائة 

 
البحوو  إلجراء املزيد منلآلخرين  غير متوافرة من دون قيود [وأية منت،ات أخر  المنتجات])ب( بالنسبة إىل ]

 ؛[[ يف املائةyy: ]والرتبية
 
ات ورسوم الرتاخيص املبيعتعد  فيها إمجايل مدفوعات يف سنة ال ي شرتك بتسديدومع مراعاة ما تقّدم، ال يُلزم امل 3-3]

 دوالر أمريكي.[ [xxx، مبلغ ]1-3دة املااملشار إليها يف 
 
وإ ا ما أصوووبح  ( يوماً بعد إقفال حسوووابات ئل سووونة عن السووونة السوووابقة.60يف غضوووون سوووتني )تسووودد الدفعات  3-4

 .هاشتراكأن يقوم بدفعة متناسبة للسنة األوىل من  المتلقيسارب املفعول خالل السنة، فعلى  شتراكاال
 
 ( يوماً بعد إقفال حسووووووووابات60، يف غضووووووووون سووووووووتني )أن يقدم المشتتتتتتتتركعلى أعاله،  3-3ومع مراعاة املادة  3-5

  جى و ، وعلعلى أب أسووووواو مت احتسووووواب املدفوعات املسوووووتحقة حمدداً ، المعاهدةئشوووووف حسووووواب إىل أمني   ئل سووووونة،
  :املعلومات التاليةا صوص 

 
 الا مت الدفع عنها؛ المنتجات مبيعات )أ(
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 ها؛مت الدفع عنو  [موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة]الا هي  مبيعات أب من املنت،ات األخر  )ب(
مت الدفع و  [الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالا ليسوووووو  من  مبيعات أب من املنت،ات األخر ])ب( مكرر 
 [عنها

 .[لآلخرين إلجراء املزيد من البحوو والرتبية قيود من دون متاحا  أو منت   خر  منتج]ما إ ا ئان ئل  )ج(
 [الا مت الدفع عنها؛ الرتخيص اتفاقات]الرسوم التكنولوجية و[  منالدخل ] )د(
 .احتساب املبلغ اإلمجايل )هو(

 
  د،وتُتا  إىل الطرف الثال  املسوووووووووووووتفي ]معلومات عن األعمال الت،ارية[ تعامل هذه املعلومات على أهنا سوووووووووووووريّة 

 .هذا االتفاقمن  8يف سيا  تسوية النزام، ئما تنص علي  املادة 
 

 أن يُراجع أب من هذه التقارير السنوية.[ الجهاز الرئاسي]حيق ألمني 
 
 لجهازاللحسوووووووواب التايل الذب أنشووووووووأه  يكيبالدوالر األمر  للجهاز الرئاستتتتتتيُتدفع مجيع املدفوعات املسووووووووتحقة  -3-6

 :المعاهدة)و( من 3-19طبقاً للمادة  الرئاسي
 

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

IT-PGRFA (Benefit-sharing), 

Citibank 

399 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022, 

Swift/BIC: CITIUS33, ABA/Bank Code: 021000089, Account No. 36352577 

 
 ]وإنهاؤه[ االشتراك واالنسحاب منه [مدة] – 4المادة 

 
 أو قيووام اجلهوواز الرئوواسووووووووووووووي بووإهنووائوو  حبسوووووووووووووووب منوو  المشتتتتتتتتتتتترك انسووووووووووووووحووابإىل حني نووافووذا  االشتتتتتتتتتتتتراكيكون  4-1

 أدناه.  5-4ما تنص علي  املادة 
 
 استتتيالجهاز الرئسووووتة أىووووهر من تقد  إىووووعار خطي بذلك إىل بعد  اشتتتتراكهاالنسووووحاب من  للمشتتتتركعوز  4-2

 حّيز التنفيذ. االشتراكدخول  سنوات من تاريخXX] ] لي  قبل ،من خالل أمين 
 
سووونوات بعد انتهاء  YY]] هذه ملدة االشتتتتراك شتتتروطمن  3وفقاً للمادة  النقديةتسوووتمر أحكام تقاسوووم املنافع  4-3]

[ 7-6 املادة] ردة يفالوا تقاسم املنافع النقدية، باستثناء التزامات هذا االتفاقوُتطّبق ئافة الشروط األخر  من  .االشتراك
 ال تنطبق.[ الا هذا االتفاقمن [ 8-6و 7-6املادتني ] 
 
تاريخ  سووونوات بعد YY]] هذه ملدة االشتتتتراك شتتتروطمن  3وفقاً للمادة  النقديةاملنافع أحكام تقاسوووم  تسوووتمر 4-3]

ة؛ أو ملدة قبل هناية هذه الفرت أو إهناجه  االشتتتتتراكاالنسوووووحاب من حّيز التنفيذ، بغب النظر عما إ ا مت  االشتتتتتراكدخول 
[xxسنوات بعد ]  ؛ أب التاروني أبعد.[النظام المتعدد األطرافمن  موادعلى  خر  المتلقيحصول 
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 بتتالموارد الوراثيتتة النبتتاتيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتةيتعّلق  ، يف موواشتتتتتتتتتتتروط االشتتتتتتتتتتتتراكمن  3-4املووادة  ومع مراعوواة 4-4]
 [.االشتراك[ سنة من انتهاء ZZتبقى سارية بعد ] هذا االتفاق[ من 2-6[ ]1-6، وحدمها املادتان ]قيد التطوير

 
[4-x  ها صووالحية االتفاقات املوحدة لنقل املواد الا مت التوقيع عليال يؤثر على أو إهناءه  االشتتتراكإن االنسووحاب من

د لنقل هذه سارية املفعول  اماً  اىياً مع ىروط االتفا  املوحّ االتفاقات املوحدة لنقل املواد . وتبقى االشتراكخالل مدة 
 (.[7-6املواد )باستثناء املادة 

 
[4-x  ز حيّ  االشتتتتتراكاالنسووووحاب مباىوووورة، بغب النظر عن تاريخ دخول  للمشتتتتترك،  كن 2-4مكرر  باسووووتثناء املادة

، أو تعليق املدفوعات االشتتتتراكالتنفيذ، يف حال وقوم ظروف حمددة توقف عمليات  بالنسووووبة إىل احملصووووول الذب يرتب  ب  
ة لنقل ملواد املوّقع . وتُعتو االتفاقات املوحد4-4و 3-4أو إعالن اإلفالو. ويف هذه الظروف، ال تنطبق أحكام املادتني 

 3-9ملووادة . ويف هووذه احلووالووة، تنطبق ااالشتتتتتتتتتتتتراكنتهيووة يف اليوم  اتوو  الووذب ينتهي فيوو  م االشتتتتتتتتتتتتراكعليهووا خالل فرتة 
 من االتفا  املوّحد لنقل املواد.[ 7-6من االتفاقات املوّحدة لنقل املواد، باستثناء املادة 

 
نظام وىووووووووووووووروط  يف حال االنتهاك املادب ألحكام االشتتتتتتتتتتتتراك إهناء، يف أب وق ، للجهاز الرئاستتتتتتتتتتتي كن و  4-5]

 عو إىووووووووووعار خطي باالنتهاك املنسوووووووووووب إلي ، ويف حال عدم معاجلة هذا االنتهاك المشتتتتتتتتترك. ويُبّلغ األمني االشتتتتتتتتتراك
مالحظة: .[ ]يللجهاز الرئاس( يوماً من تاريخ اإلىعار، يقوم بإحالة املوضوم إىل االجتمام القادم 30يف خضون ثالثني )

 االىرتاك.[ إهناءيتعنّي حتديد التداعيات املرتتبة عن 
 
إ ا مل يقبل هبذه التعديالت. و  المشتتتتترك، يتعنّي علي  إبالغ أحكام االشتتتتتراكتعديل  الجهاز الرئاستتتتيإ ا قرر  4-6]

 تاريخ دخول[ سووووووووووونة على 20[ ]10، ولكن لي  قبل مرور ]االشتتتتتتتتتتراكإهناء  للجهاز الرئاستتتتتتتتتيهبا،  كن  المشتتتتتتتتتترك
 هذه التعديالت حّيز التنفيذ.[

 
 .[المعاهدةيف حال إهناء  االشتراكإهناء  للجهاز الرئاسي كن  4-7]
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 4الملحق 
 

 
 استمارة التسجيل

 
 .هذا االتفاقمن  11-6،  اىياً مع املادة لنظام االشتراكمبوجب هذه االستمارة اختياره  لمتلقيا يعلن 

 
يل الا ينطبق عليها واحملاص ]، الكامل وتفاصيل االتصال ب  المتلقي اسممن املفهوم واملتفق علي  صراحة أن  سيتم إدراج 

بّلغ أو املسووووؤول املخّول عن  سووووي المتلقي، وأن "(الستتتجل"يف سوووو،ل عام ) االشتتتتراكوتاريخ سووووريان مفعول  ،[االشتتتتراك
 من خالل أمين .  يف هذه املعلوماتت بأية تغيريا فوراً  الجهاز الرئاسي للمعاهدة

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

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

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

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

 .......................عنوان الويد اإللكرتوين:  ............................ رقم اهلاتف:
 

 ............................ املتلقي: عناملسؤول املخوّل 
 ............................ 

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

 .....................................عنوان الويد اإللكرتوين: ...........................رقم اهلاتف: 
 

 التسجيل، وإال لن يكون 10أو القبول ب ، ئما ورد  ئره يف املادة  هذا االتفا مالحظة: يتعنّي على املشرتك التوقيع على 
 صاحلاً.

 
القبول من خالل إما ارسوووووال اسوووووتمارة تسووووو،يل موقّعة إىل اجلهاز الرئاسوووووي من خالل أمين  على العنوان  للمشتتتتترك كن 

. وعب أن ترفق اسووووووووووتمارة EasySMTAيف نظام  االتفا  هذايف حال مت إعداد  EasySMTAالتايل أو من خالل نظام 
 .االتفا  هذاالتس،يل بنسخة على 

 
The Secretary, 

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

I-00153 Rome, Italy  
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 3المرفق 
 

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

 
 

االتفا  املوحّد لنقل  تنقيحلهذه القائمة املقرتحات النصووية املتبقية  تتضوومن: عداد الرئيسووني املشووارئنيإ منمذّئرة  
 تقد ها بشووووووووأهنا بسووووووووبب قرار مناقشووووووووتها بالكامل وال اختا يف اجتماعها السووووووووادو،  ،املواد الا مل يتسوووووووون نموعة العمل

يف وق  متأخر إىل جمموعة العمل. وترد املقرتحات باللغة الا وردت فيها وحبسووووب تسوووولسوووول أحكام االتفا  املوحّد لنقل 
 رتبطة هبا.امل املواد
 

Proposal by the Africa Region on Article 2 of the revised SMTA: 

The Africa Region, drawing on a proposal by farmers’ organizations, has submitted the following 

proposal for additional text in Article 2 of the revised SMTA: 

 [“Genetic parts or components” means the elements of which they are composed or the 

genetic information that they contain.] 

 

Proposal by the Africa Region on Article 6.1 of the revised SMTA: 

The Africa Region has submitted the following proposal for an addition to Article 6.1 of the revised 

SMTA: 

 [If the Recipient uses the Material for any of these prohibited uses, a mediator or arbitrator 

appointed in terms of Article 8 may, on presentation of prima facie evidence of such illegal 

use, order the Recipient to stop such illegal use forthwith and award punitive damages against 

the Recipient to the value of USD25 million or ten times the Recipient’s annual turnover, 

whichever is higher. The Recipient agrees that it shall not oppose any application for 

enforcement of such punitive damage made to a competent court in the jurisdiction where its 

main business identity is registered.] 

 

Proposal by the Africa Region on Article 6.2 of the revised SMTA: 

The Africa Region has submitted the following proposal for an addition to Article 6.2 of the revised 

SMTA: 

 [If the Recipient claims any such IP or other rights in contravention of this clause, a mediator 

or arbitrator appointed in terms of Article 8 may, on presentation of prima facie evidence of 

such claim, order the Recipient to stop pursuing such claim forthwith, award punitive 

damages against the Recipient to the value of USD25 million or ten times the Recipient’s 

annual turnover, whichever is higher, and declare any granted IP or other rights forfeited to 

the provider, the country of origin of the PGRFA in question or the Third Party Beneficiary. 

The Recipient agrees that it shall not oppose any application for enforcement of such punitive 

damage or forfeiture made to a competent court in the jurisdiction where its main business 

identity is registered.] 

 

 

Proposal by the Africa Region on the alternative Article 6.2 of the revised SMTA: 
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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.] 

 

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 
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(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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 4المرفق 
 

 قائمة بالمشاركين
 

 مذكرة مقدمة من األمين
 

. وألسووووووووباب بيئية واقتصووووووووادية، مل تدرج يف Report-EFMLS-IT/OWG/6/17بالوثيقة  4ترد قائمة املشووووووووارئني يف املرفق 
  .الوثيقة هذه

 

http://www.fao.org/3/a-br666e.pdf

