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ّ                                                                                             من أجل احلد  من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة املندوبني   ُ                          ط بع عدد حمدود من هذه الوثيقة          
ّ                                                           واملراقبني التكر م بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.               
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 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

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

 2019يونيو/حزيران  21 – 17روما، إيطاليا، 

 :مشروع االتفاق الموحد المراجع لنقل المواد
 اقتراح مقدم من مجموعة العمل في اجتماعها الثامن

 
 

 مذكرة من األمين
 
                                                  املعنية بتعزيز ســــــري عمل النظام املتعدد األطراف للحصــــــول                              العمل املفتوحة العضــــــوية املخصــــــصــــــة           حبثت جمموعة  

      مشــــروع        بعنوان   IT/OWG-EFMLS-8/18/3                                                                  على املوارد وتقاســــم منافعها (جمموعة العمل) يف اجتماعها الثامن الوثيقة 
ّ                                         واليت تضــــــــــــــّمنــت مشــــــــــــــروع االتفــاق املوحــد املراجع لنقــل املواد                                لنقــل املواد: اقرتاح جمموعــة العمــل        املراجع             االتفــاق املوحــد          

ّ                                     كما أعّدته جمموعة العمل خالل اجتماعها السادس.         
 
ً   ولدى اســــــــــتعراض جمموعة العمل مشــــــــــروع االتفاق املوحد املراجع لنقل املواد يف اجتماعها الثامن، أخذت علًما                                                                                           

ا بالنص املوحد املقرتح من الرئيســـني املشـــاركني بالنســـ ً                                             أيضـــً                                                          بة إىل االتفاق املوحد املراجع لنقل املواد، بناء على طلب اجلهاز   
                         الرئاسي يف دورته السابعة.

 
                                                                                       وبناء على ذلك، اتفقت جمموعة العمل يف اجتماعها الثامن على نســــــــــــــخة حمدثة من مشــــــــــــــروع االتفاق املوحد  

                                د على هذا األســــــاس ضــــــمن هذه الوثيقة       . وير       التاســــــع                                                         املراجع لنقل املواد وقررت حبثه مبزيد من التفصــــــيل خالل اجتماعها 
                                                                            مشروع االتفاق املوحد املراجع لنقل املواد املنبثق عن االجتماع الثامن جملموعة العمل. 
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ً     وتتضمن هذه الوثيقة أيًضا يف                                                                قائمة باقرتاحات األعضاء يف جمموعة العمل ملراجعة االتفاق املوحد لنقل    1      املرفق                      
ّ                          العمل ومل تبّت فيها خالل اجتماعها الســـــــــادس                          املواد اليت مل تناقشـــــــــها جمموعة                                   واليت وردت باألســـــــــاس يف تقرير االجتماع              

                    السادس جملموعة العمل.
 
            ضــــــــــــــمن الوثيقــة                                                                     مشــــــــــــــروع االتفــاق املوحــد املراجع لنقــل املواد: اقرتاح مقــدم من الرئيســــــــــــــني املشـــــــــــــــاركني     ويرد  

IT/OWG-EFMLS-9/19/4 Add.1.    وترد ضـــــمن الوثيقة                 IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.3   إســـــهامات األطراف               
                                                                                         املتعاقدة وجمموعات أصحاب املصلحة مبا يف ذلك االقرتاحات املتعلقة مبراجعة االتفاق املوحد لنقل املواد. 
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 لنقل المواد: اقتراح مجموعة العمل] المراجع[مشروع االتفاق الموحد 

 
 

         الديباجة
 

       ّ حيث إنّ 
 
  ) 1 "        المعاهدة                                                                                         املعاهدة الدولية بشـــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (يشـــــــــــــار إليها يف ما يلي باســـــــــــــم " 

       ّ   ودخلت حّيز       2001                  نوفمرب/تشــرين الثاين    3                                                                        اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األغذية والزراعة يف دورته احلادية والثالثني بتاريخ 
  ؛    2004             يونيو/حزيران     29               التنفيذ بتاريخ 

 
                           واســـــــتخدامها املســـــــتدام واقتســـــــام                                            الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة      يف صـــــــون           المعاهدة            تتمثل أهداف  

                                                                                                             املنافع الناشـــئة عن اســـتخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافئ، مبا يتســـق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، ألغراض الزراعة 
                        املستدامة واألمن الغذائي؛

 
             ثية النباتية              مواردها الورا                                   ، يف ســـــــــياق ممارســـــــــة حقوقها الســـــــــيادية على         المعاهدة                        أنشـــــــــأت األطراف املتعاقدة يف  

          ، والقتســــــــام                                          الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                لتيســــــــري احلصــــــــول على        ً             نظاماً متعدد األطراف  ،                لألغذية والزراعة
                                                                                              املنافع الناشئة عن استخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافئ، على أساس التكامل والتعزيز املتبادلني؛

 
  ؛        المعاهدة   من    5 -  12 و   4 -  12 و    11 و   4                مع مراعاة املواد  
 
                                                                                                   ومع االعرتاف بتنوع النظم القـانونيـة لـدى األطراف املتعـاقـدة يف مـا يتعلق بقواعـدهـا اإلجرائيـة الوطنيـة اليت تنظم  

ئة عن االتفاقيات الدولية واإلقليمية املطبقة على هذه القواعد                                                                                                       الوصــــــــــــــول إىل احملاكم وإىل التحكيم، والواجبات الناشــــــــــــــ
          اإلجرائية؛

 
            مبقتضــــــى اتفاق                        النظام المتعدد األطراف                             على أنه ينبغي تيســــــري الوصــــــول إىل           المعاهدة   من    4 -  12          تنص املادة  

             يونيو/حزيران     16              الصــــــــادر بتاريخ       2006 / 1                 ، مبوجب قراره رقم         للمعاهدة                الجهاز الرئاســــــي                           موحد لنقل املواد، وقد اعتمد 
ّ   أكتوبر/تشــــــــــــــرين األّول   XX              الصــــــــــــــادر بتاريخ       XX/ 2017                        وقرر تعديله مبوجب القرار                            ، االتفاق املوحد لنقل املواد    2006                
2017    .  

                                                      
 .    ّ                                           املعر فة باخلط األسود البارز يف كل النص بغرض التوضيح درجت األلفاظأ  1
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 األطراف في االتفاق - 1المادة 
 
ّ                                                إّن اتفاق نقل املواد هذا (يشــــار إليه يف ما يلي باســــم "  1 - 1 ّ                         ") هو االتفاق املوّحد لنقل املواد املشــــار إليه           هذا االتفاق                  

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

ّ                        وعنوان مقدم املادة أو املؤســــــســــــة املقدمة للمادة، اســــــم املســــــؤول املرّخص له، معلومات عن طريقة     اســــــم      بني: (                                                          
ّ     االتصال باملسؤول املرّخص له      ")،       المقدم                            ) (يشار إليه يف ما يلي باسم "∗                  

 
ّ                                      اســم وعنوان املتلقي أو املؤســســة املتلقية، اســم املســؤول املرّخص له، معلومات عن طريقة االتصــال باملســؤو     و: (   ل                                                    

ّ     املرّخص له     ").       المتلقي                            ) (يشار إليه يف ما يلي باسم " *   
 
            على ما يلي:            هذا االتفاق              اتفق األطراف يف   3 - 1
 

 التعاريف - 2المادة 
 
                                     ، تعين العبارات الواردة أدناه ما يلي:          هذا االتفاق      ألغراض  
 
                                                            من دون قيود لآلخرين ألغراض إجراء مزيــد من البحوث والرتبيــة عنــدمــا        ً متــاحــاً       منتج          : يعترب أي     ً              متــاحــًا من دون قيود" "

                                                                   قانونية أو تعاقدية أو قيود تكنولوجية، قد حتول دون اســـــــــــتخدامه بالطريقة           التزامات                       للبحوث والرتبية دون أية             ً يكون متاحاً 
  .        المعاهدة        احملددة يف 

 
                                                                                       تعين أية مواد من مصـــــــدر نبايت، مبا فيها مواد التناســـــــل والتكاثر اخلضـــــــري، وحتتوي على وحدات وراثية                   المواد الوراثية" "

         وظيفية. 
 
  .        للمعاهدة                الجهاز الرئاسي     يعين   "              الجهاز الرئاسي "
 
  .        المعاهدة   من    2 -  10                     الذي أنشئ مبوجب املادة                        النظام المتعدد األطراف      " يعين                      النظام المتعدد األطراف "
 

                                                      
 ."      اإلنرتنت                   و"بعقود القبول على                                  املواد "بعقود القبول بفض العبوة"                                                    يدرج حسب املقتضى. ال يسري يف حالة االتفاقات املوحدة لنقل     *

         المتلقي                              يف عبوة تعبئة املواد ويشكل قبول         المواد                                                                 "بعقد القبول بفض العبوة"، هو عندما ترد نسخة من االتفاق املوحد لنقل         المواد                  االتفاق املوحد لنقل 
 .                                                للمواد قبوال بشروط وقواعد االتفاق املوحد لنقل املواد

                                    شــــــــروط وقواعد االتفاق املوحد لنقل املواد          المتلقي      ويقبل         اإلنرتنت                           "، هو عندما يربم االتفاق على    رتنت   اإلن                                         االتفاق املوحد لنقل املواد "بعقد القبول على 
 .                                           ة لالتفاق املوحد لنقل املواد، حسبما يكون مالئما      لكرتوني                أو على النسخة اإل        اإلنرتنت                                       بالنقر على األيقونة املناسبة يف املوقع على 
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ــة والزراعــة        الموارد  " ــة لألغــذي ــاتي ــة النب                                         من مصــــــــــــــــدر نبــايت اليت هلــا قيمــة فعليــة أو حمتملــة                 المواد الوراثيــة        " تعين                                 الوراثي
           والزراعة.        لألغذية

 
                               ، وتكون بالتايل مميزة عنها وليســـت       المواد                    " تعين مواد مشـــتقة من                                                      الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير "

  .        التطوير                                                                       ويعتزم القائم على تطويرها بقدر أكرب أو نقلها إىل شــخص أو كيان آخر ملزيد من        تجاري  ال         للتســويق          جاهزة بعد 
  .     كمنتج                    ً هذه املوارد جتارياً       تسوق             منتهية عندما                                                        الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير                 وتعترب فرتة تطوير

 
                                     أو أي من أجزائها أو مكوناهتا الوراثية        المواد   2        اليت تشــــــــــــــمل          والزراعة                                 الموارد الوراثية النباتية لألغذية       " يعين       المنتج "

                                                                                  التجاري، باستثناء السلع األساسية واملنتجات األخرى املستخدمة يف األغذية والعلف والتجهيز.         للتسويق       اجلاهزة 
 
       وفروعه          المتلقي           ، من جانب      منتجات   أو        لمنتج        التجاري          التســـــــــــويق                          تعين الدخل اإلمجايل الناتج عن    "             قيمة المبيعات "

                                          واملتعاقدين معه وحاملي الرتاخيص ومستأجريها.
 
ـــــويق " ـ                    التجاري معىن مقابل.         للتســــــــويق                                      العتبارات مالية يف الســــــــــوق املفتوحة، ويكون         منتجات   أو       منتج        تعين بيع    "       التســ

  .       التطوير                                              الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد                             التجاري أي شكل من أشكال نقل          التسويق        وال يشمل 
 

 موضوع اتفاق نقل المواد - 3المادة 
 
                           (ويشــــــــــــار إليها يف ما يلي باســــــــــــم             هذا االتفاق ب   1      امللحق         احملددة يف                                           الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  
      مقدم ُ                       تُنقل مبوجب هذا االتفاق من    1      امللحق        (ب) ويف  5                                              ") واملعلومات املتاحة ذات الصــــــــــــــلة املذكورة يف املادة       المواد "

  .          هذا االتفاق                                      مع مراعاة األحكام والشروط اليت نص عليها          المتلقي   إىل        املادة
 

 أحكام عامة - 4المادة 
 
ّ       ً       وينفذ ويفّسر طبقاً ألهداف                        النظام المتعدد األطراف         ضمن إطار             هذا االتفاق    يربم   1 - 4           وأحكامها.          المعاهدة         
 
ة، واليت اعتمـــدهتـــا األطراف املتعـــاقـــدة                                         يعرتف األطراف بـــأ�م خيضــــــــــــــعون للتـــدابري واإلجراءات   2 - 4 ـــّ ـــة املرعي ّ                                القـــانوني                

ذت مبـــــا يتفق مع املواد         المعــــاهــــدة             ، مبـــــا يتفق مع         المعــــاهــــدة  يف    5 -  12 و   2 -  12 و   4                      ُ                    ، وعلى األخص تلـــــك اليت اختـــــُ
  .3        المعاهدة   من 

 
ّ                                                      على أّن منظمــة األغــذيــة والزراعــة لألمم املتحــدة اليت تعمــل نيــابــة عن             هــذا االتفــاق               يوافق األطراف يف   3 - 4        الجهــاز      

  .          هذا االتفاق                                        التابع هلا، هي الطرف الثالث املستفيد مبوجب                         والنظام المتعدد األطراف                  الرئاسي للمعاهدة
 

                                                      
َ                    خالل الن س ب أو عالمة إدماج اجلنيحسبما يظهر، على سبيل املثال، من   2  َ      . 
 ق املربمحالة مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغريها من املؤسسات الدولية، يسرى االتفا يف  3

 بني اجلهاز الرئاسي واملراكز املذكورة واملؤسسات األخرى ذات الصلة.
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ت عليه املواد  4 - 4     (ه) 5                                                                 ّ            حيق للطرف الثالث املســــــــــــــتفيد، طلب احلصــــــــــــــول على املعلومات الالزمة حســــــــــــــبما نصــــــــــــــّ
  .         ذا االتفاق هب   3          من امللحق   3          ]، واملادة  2        يف اخليار    3       الفقرة      ] / [ 1        يف اخليار    5        [الفقرة    2      امللحق   و    3 - 8     (ج) و 5 - 6 و
 
         من ممـارســــــــــــــة           والمتلقي      املـادة       مقدم      ال متنع                                                          احلقوق املمنوحـة إىل منظمــة األغـذيـة والزراعـة لألمم املتحــدة أعاله  5 - 4

  .          هذا االتفاق             حقوقهما مبوجب 
 

 حقوق مقدم المادة وواجباته - 5المادة 
 
ّ   يتعّهد     :        المعاهدة                       طبقا لألحكام التالية من         المواد           املادة بنقل       مقدم   
 

                                                                                        يتاح احلصــــــــــــــول على املادة بســــــــــــــرعة وبدون احلاجة إىل تتبع كل جمموعة فردية على حدة، ومن دون مقابل،    (أ)
       تكبدة؛                                                            أو ال ينبغي، عند فرض رسوم، أن يتجاوز الرسم التكاليف الدنيا امل

 
ة،                                           الموارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة        تتــاح مع     (ب)                                      ً              ّ   املقــدمــة مجيع البيــانــات التعريفيــة، طبقــًا للقوانني املرعيــّ

                                                    وأية معلومات وصفية أخرى متوافرة غري سرية وذات الصلة؛
 

                          ، مبا يف ذلك املواد اليت يقوم                                                      الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير                    ختضـــع عملية احلصـــول على     (ج)
                              ّ                                املزارعون بتطويرها، لتقدير القّيمني على تطويرها خالل فرتة تطويرها؛

 
                                        اليت حتميها حقوق امللكية الفكرية أو غري ذلك                                                على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة           يكون احلصــــــــول     (د)

                                                                                      من حقوق امللكية، متسقا مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومع القوانني الوطنية ذات الصلة؛ 
 

ّ                                مرة كل ســـــــنتني تقومييتني على األقّل، أو ضـــــــمن فرتة زمنية ينبغي حتديدها  ،               الجهاز الرئاســــــي       املادة      مقدمُ     يُطلع      (هـ)                             
ّ          ، على اتفاقات نقل املواد اليت ّمت إبرامها؛              الجهاز الرئاسي ِ   ِقبل               من وقت آلخر من                              4 

 
 إما عن طريق:

 
 5                                                       اخليار ألف: إرسال نسخة من االتفاق املوحد لنقل املواد الكامل

 
 أو

 
                                                            اخليار باء: يف حال عدم إرسال نسخة من االتفاق املوحد لنقل املواد،

                                                      
                              هذه املعلومات من قبل املقدم إىل:            ينبغي تقدمي    4

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

 Secretary@FAO.org-ITPGRFA  :      لكرتوين        الربيد اإل
 EasySMTA :  / https://mls.planttreaty.org/itt               أو من خالل موقع 

ّ  المقد م، يضيف عقد قبول بفض العبوةحال كانت النسخة املرسلة من االتفاق املوحد لنقل املواد املنجز على شكل  يف  5 معلومات عن (أ) تاريخ      
 من االتفاق املوحد لنقل املواد. 10من املادة  2                                                             ً        إرسال الشحنة و(ب) اسم الشخص الذي أرسلت إليه الشحنة، وذلك طبقا  للخيار 

mailto:ITPGRFA-Secretary@FAO.org
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ّ                                    كامل حتت تصّرف الطرف الثالث املستفيد حبسب االقتضاء                                        ضمان أن يكون االتفاق املوحد لنقل املواد ال  ) 1 (           
              وعند االقتضاء؛

                                                    االتفاق املوحد لنقل املواد ذي الصلة وكيفية احلصول عليه؛                       اإلبالغ عن مكان االحتفاظ ب  ) 2 (
                       توفري املعلومات التالية:  ) 3 (

 

       املادة؛      مقدم                  ّ         ُ                                       الرمز أو الرقم املمّيز الذي أُنسب إىل االتفاق املوحد لنقل املواد من جانب     (أ)
               املادة وعنوانه؛      مقدم    اسم   ) ب (
                                                                   أو قبوله باالتفاق املوحد لنقل املواد، ويف حالة عقود القبول بفض العبوة،        املادة      مقدم             تاريخ موافقة   ) ج (

                    تاريخ إرسال الشحنة؛
                                                 ُ           ، ويف حالة عقود القبول بفض العبوة، اســـــــــم الشـــــــــخص الذي أُرســـــــــلت إليه  ي      المتلق          ســـــــــم وعنوان  ا    (د)

        الشحنة؛
                                                  باالتفاق املوحد لنقل املواد، واحملصول الذي تنتمي إليه.   1      امللحق                حتديد كل عينة يف      (هـ)

 
  .                                 هذه املعلومات للطرف الثالث املستفيد         الرئاسي        الجهاز      ويتيح 

 
 حقوق المتلقي وواجباته - 6المادة 

 
ّ   يتعّهد   1 - 6                                                                   أو صـــو�ا فقط ألغراض البحوث والرتبية والتدريب من أجل األغذية والزراعة.         المواد         باســـتخدام          المتلقي   

                                                                                    وال تشــــــــــــــمــل هـذه األغراض االســــــــــــــتخــدامـات الكيمــائيــة والصــــــــــــــيــدالنيــة و/أو غريهـا من االســــــــــــــتخــدامـات الصــــــــــــــنــاعيـة 
                   الغذائية/العلفية.    غري

 
  ،       للمواد                                                       ألي من االســـتخدامات احملظورة، ميكن حملكمة ابتدائية يف بلد املنشـــأ         المواد         المتلقي           إذا اســـتخدم   ا     مكرر    1 - 6 [

                          بدفع تعويضـــــــــــــات بقيمة تصـــــــــــــل إىل          المتلقي             ، أن حتكم على                        هذا االســـــــــــــتخدام غري القانوين     على                    عند تقدمي أدلة ظاهرة 
               على عدم التصـــــدي     قي     المتل                     ، أيهما أعلى. ويوافق        للمتلقي                                              مليون دوالر أمريكي أو عشـــــرة أضـــــعاف العائد الســـــنوي    25

ّ                                 لدفع التعويض عن طريق حمكمة ذات صالحية يف النطاق القضائي الذي ُسّجلت فيه هويته التجارية الرئيسية.]  ُ                                                            
 
ّ                             بأية حقوق للملكية الفكرية أو أية حقوق أخرى قد حتّد من القدرة على احلصـــــــول بســـــــهولة          المتلقي        ال يطالب   2 - 6                                                

                                                                  و على أجزاء أو مكونات وراثية منها، يف الشــــكل الذي مت فيه احلصــــول عليها    ، أ          هذا االتفاق            املتاحة مبوجب         المواد    على 
  .                     النظام المتعدد األطراف   من 

 
       المواد     على   ر    َّ امليســــــــــــــَّ        احلصــــــــــــــول   د   ّ تقيّــ       أخرى      حقوق     أيــة    أو         الفكريــة         للملكيــة      حقوق     بــأي         المتلقي      يطــالــب    ال  2 - 6 [

       متعدد        النظام    من      عليه       احلصـــــــــــول   مت      الذي       الشـــــــــــكل   يف       منها،        وراثية        مكونات    أو       أجزاء    أو   ،      االتفاق                  اليت ينص عليها هذا 
        المواد   من          ّ                                                                                ، أو تقّيد حقوق املزارعني يف االحتفاظ بالبذور أو اســــــــــــــتخدامها أو تبادهلا أو بيعها وتوزيع أي مواد      األطراف

                    اليت مت احلصول عليها.]
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                                                                        بأي حقوق للملكية الفكرية أو أي حقوق أخرى تنتهك هذا البند من االتفاق، ميكن          المتلقي          وإذا طالب   ا     مكرر    2 - 6 [
     بــدفع          المتلقي                     املطــالبــات، أن حتكم على    ه  هــذ     على                    عنــد تقــدمي أدلــة ظــاهرة   ،       للمواد                            حملكمــة ابتــدائيــة يف البلــد املنشـــــــــــــــأ 

                       ، أيهما أعلى، وإعالن أن        للمتلقي                                              مليون دوالر أمريكي أو عشــرة أضــعاف العائد الســنوي     25                     تعويضــات بقيمة تصــل إىل 
                                         حق امللكية أو أي حق آخر يعود لبلد املنشأ.]

 
                                واملعلومات ذات الصـــــــــلة املشـــــــــار إليها        المواد       أن جيعل          للمتلقي        املقدمة،         المواد     بصـــــــــون          المتلقي           يف حال قيام   3 - 6

                                   باستخدام االتفاق املوحد لنقل املواد.              تعدد األطراف          للنظام الم          (ب) متاحة  5        يف املادة 
 
                                       إىل شـخص أو كيان آخر (يشـار إليه يف ما يلي             هذا االتفاق            املقدمة مبوجب         المواد     بنقل          المتلقي           يف حال قيام   4 - 6

    إىل:        المتلقي          ")، يعمد               المتلقي التالي      باسم "
 

ّ                                ق املوّحد لنقل املواد، من خالل اتفاق جديد                                                  القيام بذلك مبوجب األحكام والشروط اليت نص عليها االتفا    (أ)      لنقل       
       املواد؛

ً         بذلك عمًال باملادة                 الجهاز الرئاسي      وإبالغ     (ب)       (هـ). 5       
 
ّ        ّ       ومتاشياً مع ما تقّدم، ال ترتّتب على     .              المتلقي التالي                                           أية واجبات أخرى تتعلق باإلجراءات اليت يتخذها          المتلقي      ً         
 
                      ، إىل شـــــخص أو كيان آخر،            قيد التطوير                                           الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة      بنقل        المتلقي            يف حال قيام   5 - 6

   :                                                    ] سنوات منذ التوقيع على هذا االتفاق]، أن يقوم مبا يليx              بعد مرور فرتة [   ، [         المتلقي    على 
 

      شــــــــــــــريطـة                                                                                  إجنـاز ذلـك وفقـا لشــــــــــــــروط وأحكـام االتفـاق املوحـد لنقـل املواد من خالل اتفـاق جـديـد لنقـل املواد،    (أ)
                                      (أ) من االتفاق املوحد لنقل املواد سارية؛ 5                    أال تكون أحكام املادة 

          ، واإلفــادة                      النظــام المتعــدد األطراف           املتلقــاة من         المواد                                  بــاتفــاق نقــل املواد اجلــديــد هــذا، تعريف    1      امللحق   يف     (ب)
  ؛      المواد           مستمدة من               اليت يتم نقلها                                                      الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير      ً     حتديداً بأن 

      (هـ)؛ 5              ، وفقا للمادة               الجهاز الرئاسي      تبليغ     (ج)
ٍ     ٍ متلٍق تالٍ      ّ                                             أال ترتّتب عليه أية واجبات أخرى يف ما يتعلق بأفعال أي     (د)    .  
ـــد التطوير    على    5 - 6                        [ال تنطبق التزامــــات املــــادة      (هـ) ـــة والزراعـــة قي ـــة لألغـــذي ـــاتي ـــة النب         اليت حتتو                                                       الموارد الوراثي

                         بسبب تصالب على مخسة أجيال         المواد                                               نية مبا فيه الكفاية من املادة الوراثية املوجودة يف                  على حصة نظرية متد  
           على األقل.]

 
ّ                                      يتّم إبرام اتفاق لنقل املواد مبقتضى الفقرة   6 - 6                                                     بدون اإلخالل حبق األطراف يف إرفاق شروط إضافية تتعلق مبزيد    5 - 6  

     مايل.                                                من تطوير املنتج، مبا يف لك، حسب املقتضى، دفع تعويض
 
    ،            نظــام االشـــــــــــتراك                ً               على أن يكون ملزمــًا بشــــــــــــــروط وأحكــام    ،          هــذا االتفــاق                  ، عنــد التوقيع على        المتلقي      يوافق    11 - 6 [

                      . وينبغي فهم أي إشـــــــــارة          هذا االتفاق           ال يتجزأ من                   ً ، الذي يشـــــــــكل جزءاً           هذا االتفاق   من    3      امللحق                  على النحو املبني يف 
  ] . 3      امللحق                                       ً مراعاة مقتضى احلال، على أنه يشمل أيضاً                         ، حيثما يسمح السياق ومع           هذا االتفاق   إىل 
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 أو
 
                 ، على النحو املبني            نظــام االشـــــــــــتراك              تـــاريخ قبولـــه،  يف    أو             هــذا االتفــاق      توقيع      عنـــد   ،       أن خيتـــار         للمتلقي    جيوز    11 - 6 [

               الجهاز الرئاسي    إىل         االتفاق     هذا ب   4      امللحق           الواردة يف                  استمارة التسجيل                ، عن طريق إعادة           هذا االتفاق   من    3      امللحق   يف 
  ] EasySMTA                                [أو من خالل إبـــداء القبول عرب موقع                                             ، بعـــد ملئهـــا بـــالكـــامـــل وتوقيعهـــا، من خالل أمينهـــا         للمعـــاهـــدة

   ]، EasySMTA        عرب موقع                        ، [أو اإلبداء عن القبول        إىل األمني                 اســـــــتمارة التســـــــجيل                إذا مل يتم إعادة    [و    . )        االشـــــــتراك"  ("
              نظام االشتراك                             ، إال إذا كان املتلقي قد اختار  8 - 6 و   7 - 6       املادتني        حملددة يف        الدفع ا   ة                              خالل هذه الفرتة، تطبق عندها طريق

             يف وقت سابق.]
 
   3      امللحق                  على النحو املبني يف               نظام االشـتراك            شــروط وأحكام         ، تنطبق             نظام االشـتراك         المتلقي           إذا اختار  ا     مكرر     11 - 6 [

ل           هـذا االتفــاق   من  ّ   . ويف هــذا احلــال، يشــــــــــــــكــّ            وينبغي فهم   ،          هـذا االتفــاق           ال يتجزأ من       ً جزءاً             هـذا االتفــاق   من    3      امللحق                  
  ] . 3      امللحق                                                             ً ، حيثما يسمح السياق ومع مراعاة مقتضى احلال، على أنه يشمل أيضاً       االتفاق    هذا             أي إشارة إىل 

 
           بالنسبة إىل    ً اً      مشترك       بوصفه         المتلقي                                   ، ال يكون هناك أي التزامات دفع على       االشتراك               عرب اختيار نظام       ً ثانياً    ا     مكرر     11 - 6

ّ   اليت مت احلصـــــــــــول عليها خالل مّدة         المواد                          باســـــــــــتثناء التزامات الدفع   ،      المواد              الذي حيتوي على         المنتج    وإىل          االشـــــــــتراك                       
  .            نظام االشتراك               املنصوص عليها يف 

 
ّ  يشـــّكل      منتج                المتلقي بتســـويق          يف حال قام    7 - 6 [    ً اً     مواد    َّ  يتضـــمَّن         المنتج         وكان هذا                  لألغذية والزراعة   ً اً      نباتي   ً اً      وراثي   ً اً     مورد    

      إجراء       ألغراض              من دون قيود       لآلخرين         المنتج       إتاحة     عدم         ، ويف حال           هذا االتفاق   من    3                         كما هو مشــــــــــــــار إليه يف املادة 
ّ  المنتج المسّوق                                    بدفع نسبة مئوية حمددة من قيمة مبيعات         سنوات]  ] x      [لمدة[         المتلقي                              املزيد من البحوث والرتبية، يقوم               

  .          هذا االتفاق     ] من  1       [اخليار    2       للملحق                 ً هلذا الغرض وفقاً          الرئاسي       الجهاز                    ىل اآللية اليت أنشأها  إ       ً جتارياً 
 
ّ  يشـــــــــّكل      منتج                المتلقي بتســـــــويق          يف حال قام   8 - 6     َّ  يتضـــــــــمَّن         المنتج         وكان هذا                  لألغذية والزراعة   ً اً      نباتي   ً اً      وراثي   ً اً     مورد    

      إجراء       ألغراض       قيود       من دون        لآلخرين         المنتج       إتاحة         ، ويف حال           هذا االتفاق   من    3                         كما هو مشــــــــــــــار إليه يف املادة      ً اً     مواد
        المنتج               من قيمة مبيعات       [أدىن]                      بدفع نســـــبة مئوية حمددة         ســــنوات]  ] x      [لمدة[         المتلقي                              املزيد من البحوث والرتبية، يقوم 

ّ  المسّوق   . ]          هذا االتفاق     ] من  1       [اخليار    2       للملحق                 ً هلذا الغرض وفقاً                 الجهاز الرئاسي                   ىل اآللية اليت أنشأها  إ       ً جتارياً       
 

 أو
 
ّ  يشـــــــــّكل                     المتلقي بتســـــــويق منتج          يف حال قام   7 - 6 [     َّ  يتضـــــــــمَّن         المنتج         وكان هذا                  لألغذية والزراعة   ً اً      نباتي   ً اً      وراثي   ً اً     مورد    

      ألغراض              من دون قيود       لآلخرين         المنتج       إتاحة             ، ويف حال عدم           هذا االتفاق   من    3                         كما هو مشــــــــــــــار إليه يف املادة ً  ًا     مواد
ّ   [، ملّدة          المتلقي                                    إجراء املزيد من البحوث والرتبية، يقوم                 مبيعات المنتج                             بدفع نســــــــــــــبة مئوية حمددة من قيمة   ]     ســــــــــــــنة،    20    

ّ  المسّوق    ].          هذا االتفاق   من    ] 2       [اخليار    2       للملحق                هلذا الغرض وفقا                 الجهاز الرئاسي           اليت أنشأها        ً         جتارياً إىل اآللية      
 
ّ  يشـــــــــّكل      منتج                المتلقي بتســـــــويق          يف حال قام   8 - 6 [     َّ  يتضـــــــــمَّن         المنتج         وكان هذا                  لألغذية والزراعة   ً اً      نباتي   ً اً      وراثي   ً اً     مورد    

      إجراء       ألغراض              من دون قيود       لآلخرين         المنتج       إتاحة         ، ويف حال           هذا االتفاق   من    3                         كما هو مشــــــــــــــار إليه يف املادة      ً اً     مواد
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ّ   املزيد من البحوث والرتبية، يشـــــــّجع            هلذا الغرض                 الجهاز الرئاســــــي                                        على دفع مبالغ طوعية إىل اآللية اليت أنشـــــــأها          المتلقي                           
   .   ]]      االتفاق     بهذا    2       [اخليار    2       للملحق      وفقا 

 
      ، مجيع         المعاهدة   من     17                                       ، عرب نظام املعلومات املنصـــــوص عليه يف املادة                      للنظام المتعدد األطراف         المتلقي     يتيح   9 - 6 [

   ُ                                             ، وُيشـــجع على تقاســـم املنافع غري النقدية املشـــار إليها       المواد                                                   املعلومات غري الســـرية الناشـــئة عن البحوث والتطوير بشـــأن 
               النظام المتعدد                                                      الناشــــــــئة عن البحوث والتطوير املتصــــــــل باملواد، وذلك من خالل         معاهدة  ال   من    2 -  13        يف املادة        ً صــــــــراحةً 
     يشــجع    ،      المواد     هذه          ما يتضــمن       لمنتج                                                               . وبعد االنتهاء أو التخلي عن فرتة محاية حق من حقوق امللكية الفكرية       األطراف
             ألغراض البحوث                       النظــام المتعــدد األطراف                             املـــذكور يف جمموعـــة تكون جزءا من         المنتج           ّ       على إيـــداع عّينـــة من          المتلقي
  ]        والرتبية.

 
ـــة          المتلقي   10 - 6 ـــة فكريـــة ألي ـــاهتـــا،        المواد               جرى تطويرهـــا من         منتجـــات                                  الـــذي حيصــــــــــــــــل على حقوق ملكي               أو مكون

                                                         ، ويقوم بتخصـــــــــيص حقوق امللكية الفكرية تلك إىل طرف ثالث، يقوم                      النظام المتعدد األطراف                  ومت احلصـــــــــول عليها من 
                      إىل الطرف الثالث املعين.            هذا االتفاق          اسم منافع               بنقل واجبات تق

 
 القانون الساري – 7لمادة ا

 
                                                                                                   يكون القانون الســـــــــــــاري هو املبادئ العامة للقانون ومبادئ العقود التجارية الدولية الصـــــــــــــادرة عن املعهد الدويل  

          المعاهدة                                             مع مراعاة األهداف واألحكام ذات الصـــــــــــــلة الواردة يف   ،                     ، وكما مت حتديثها الحقا    2010                    لتوحيد القانون اخلاص 
                      مىت دعت احلاجة إىل تفسري.                الجهاز الرئاسي        وقرارات 

 
 تسوية النزاعات - 8 المادة

 
       الجهاز            ، نيابة عن                طرف ثالث مســــــــتفيد   أو          المتلقي   أو        املادة      مقدم                                   جيوز يف تســــــــوية النزاعات بدؤها من جانب   1 - 8

           التابع هلا.                   ام المتعدد األطراف     والنظ          للمعاهدة         الرئاسي
 
ّ                                            على أّن منظمــة األغــذيــة والزراعــة لألمم املتحــدة اليت متثــل             هـذا االتفـاق               توافق األطراف يف   2 - 8                 الجهـاز الرئـاســـــــــــي     

                                                                                  ، حيق هلا، باعتبارها طرفا ثالثا مســــــــــــتفيدا، بدء إجراءات تســــــــــــوية النزاعات يف ما يتعلق حبقوق                       والنظام المتعدد األطراف
  .          هذا االتفاق     مبوجب           والمتلقي      املادة       مقدم        وواجبات 

 
ّ                                                                   ّ                       حيّق للطرف الثالث املســتفيد أن يطلب إتاحة املعلومات الالزمة، مبا يف ذلك العّينات حســب املقتضــى، من قبل   3 - 8  

ّ  مقّدم ّ        بشــــــــــــــأن واجباهتم اليت ينّص عليها        املادة       ومتلقي        املادة     ّ  مقّدم        . ويتيح           هذا االتفاق                               أي معلومات       املواد       ومتلقي        املادة    
     ّ                                  و عّينات من هذا القبيل، حسب مقتضى احلال. أ
 
ّ                  حيّل على النحو التايل:            هذا االتفاق                   إن أي نزاع ينشأ عن   4 - 8   
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                                            ّ                              التسوية الودية للنزاع: حتاول األطراف عن حسن نّية حل أي نزاع عن طريق التفاوض.    (أ)
ّ                                    الوســـــاطة: يف حال عدم التوصـــــل إىل حّل للنزاع عن طريق التفاوض، لألطراف أن     (ب)                           ختتار تســـــوية النزاع عن طريق                               

                                                                  الوساطة باالستعانة بطرف ثالث وسيط حمايد، باالتفاق املتبادل بني األطراف.
ّ                                                            التحكيم: يف حال عدم التوصــــــــل إىل حّل للنزاع عن طريق التفاوض أو الوســــــــاطة، جيوز ألي من الطرفني إحالة     (ج)                               

                                          ألجهزة الدولية بعد موافقة األطراف يف النزاع.                                                       النزاع إىل التحكيم مبوجب قوانني التحكيم الصـــــــــادرة عن إحدى ا
                                                                                           أما يف حال عدم التوصــــــــل إىل اتفاق هبذا الشــــــــأن، فتتم تســــــــوية النزاع يف �اية املطاف مبوجب قوانني التحكيم 
ّ                           ً                              الصـــــــــادرة عن غرفة التجارة الدولية من جانب حمّكم واحد أو أكثر يعينون طبقاً للقوانني املذكورة. وتكون نتيجة                                           

ّ                            يم ملزمة للطرفني. وجيوز ألي من الطرفني، إذا أراد ذلك، تعيني حمّكم من قائمة اخلرباء اليت يضــــــــــعها          هذا التحك                                                         
                                                                                             اجلهاز الرئاســــــــــــــي هلذا الغرض؛ وجيوز أن يتفق الطرفان، أو احملكمان اللذان عينا من قبلهما، على تعيني حمكم 

                            املذكورة للخرباء. وتكون نتيجة                  ّ                                        واحد، أو حمكم يرتّأس هيئة احملكمني حســــــــــــــب مقتضــــــــــــــى احلال، من القائمة
                      التحكيم ملزمة للطرفني.

 
 بنود إضافية - 9المادة 

 
        الضمانة

 
                        أو ملكيتها، وال بشــــــــأن دقة        المواد          بشــــــــأن ســــــــالمة                   بموجب هذا االتفاق                  املادة أية ضــــــــمانات      مقدم       ال يعطي   1 - 9

       املقدمة        المواد                                    . كما ال يقدم أية ضمانات بشأن نوعية       المواد                                                      أو صحة أية بيانات تعريفية أو أية بيانات أخرى مرفقة مع 
                  غري ما يرد يف شــــــهادة         للمواد                                                                                    أو دميومتها أو نقاوهتا (الوراثية أو اآللية). وليس هناك أي ضــــــمانة للحالة الصــــــحية النباتية 

     نواع      ، واأل    احلجر ب  ّ   ّلقة    املتع       قواعد  ال       نظمة و   األ                             مســـــــــــــؤوال بالكامل عن التقيد جبميع          المتلقي                             الصـــــــــــــحة النباتية املرفقة. ويكون 
                أو اإلفراج عنها.                 المواد الوراثية                                 والسالمة البيولوجية اخلاصة باسترياد    ،     غريبة  ال      غازية   ال
 
         وإنهاؤه]            مدة االتفاق [
 
       من خالل                 الجهاز الرئاســي                                       بعد ســتة أشــهر من تقدمي إشــعار خطي بذلك إىل             هذا االتفاق      إ�اء         للمتلقي    جيوز   2 - 9 [

ـــه، ليس قبـــل [ ـــاريخ توقيع XX                أمين                      ، أي التـــارخيني أبعـــد،       المتلقي   أو         المقـــدم   ِ    من ِقبـــل             هـــذا االتفـــاق                       ] ســــــــــــــنوات من ت
  .       المتلقي    ِ   من ِقبل             هذا االتفاق                 أو من تاريخ قبول 

 
ـــــــدفــــع مبــــوجـــــــب                 بــــــالـــتســــــــــــــويـــق لـــمـــنـــتـــج             ، قــــبـــــــل اإل�ـــــــاء،        الـــمـــتـــلـــقـــي          يف حـــــــال بـــــــدأ   3 - 9 [                   مســـــــــــــــــتــــحــــق ال

   .]      للمنتج         التسويق                              ، تستمر هذه املدفوعات طاملا جيري            بهذا االتفاق   2       وامللحق    8 - 6 و   7 - 6       املادتني 
 
      مواد                              أو نقلها. ويف حال ما زالت هناك         المواد        اســـــــتخدام          المتلقي                ، ال يعود بإمكان       االتفاق               يف حال إ�اء هذا   4 - 9 [

ّ  بالمقّدم         المتلقي   ّ    ، يّتصـــــــــل        المتلقي       يف حوزة  ّ      ّ                                   أو أي مقّدم معّني آخر من النظام املتعدد األطراف إلعادة                   أو نقلها.    د     الموا        
                                      ارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                           وواجباته يف ما خيص كل من املو         المتلقي         على حقوق         االتفاق                 وال يؤثر إ�اء هذا 
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                    ] ســــــارية املفعول لفرتة   10 - 6 و   9 - 6 و   8 - 6 و   7 - 6 و   6 - 6 و   5 - 6 و   2 - 6 و   1 - 6               . وتبقى املواد [         والمنتجات             قيد التطوير
ّ                                            ، إال إذا نّصت املادة ذاهتا على انطباقها لفرتة زمنية حمددة.]      االتفاق                           زمنية غري حمددة، حىت بعد إ�اء             

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

                          [التعديالت على هذا االتفاق]
 
ّ                                      تعديل أحكام وشـــــــــــــروط االتفاق املوّحد لنقل املواد، ال تنطبق هذه التعديالت إال                الجهاز الرئاســــــــــي        إذا قرر   5 - 9 [     على                              

    ً       ً               صـــــــــــــراحًة وكتابًة على التعديالت          المتلقي                      على حاله، إال إذا وافق             هذا االتفاق                                          االتفاقات املوحدة لنقل املواد التالية. ويبقى 
    ]       املقرتحة.

 
        نافذة.]          المعاهدة           ا طاملا ظلت     ً نافذً             هذا االتفاق    يظل   6 - 9 [
 

 التوقيع/القبول - 10المادة 
 
  .          هذا االتفاق                                                        اختيار طريقة القبول ما مل يطلب أي من الطرفني التوقيع على          والمتلقي      املادة        لمقدم     جيوز 
 

 *التوقيع-1الخيار 
 

      مقدم         نيابة عن             هذا االتفاق                                    )، أمثل وأضـــمن أن لدي الســـلطة لتنفيذ                            االســـم الكامل للمســـؤول املرخص له      أنا، (
                                 ، حرفيا ومن حيث املبدأ، هبدف تعزيز           هذا االتفاق                                                    املادة وأقر مبســــؤوليات مؤســــســــيت وواجباهتا بااللتزام بأحكام

  .                  واستخدامها املستدام                                           الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة    صون 
 

  .                                       التاريخ................................                                     ....................................         التوقيع
                             ............................       املادة      مقدم    اسم 

 
      متلقي          نيابة عن            هذا االتفاق                                    )، أمثل وأضــمن أن لدي الســلطة لتنفيذ                             االســم الكامل للمســؤول املرخص له      أنا، (

                                 ، حرفيا ومن حيث املبدأ، هبدف تعزيز           هذا االتفاق                                                   املادة وأقر مبســــؤوليات مؤســــســــيت وواجباهتا بااللتزام بأحكام 
  .                  واستخدامها املستدام                                           الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة     صون

 
                                           التاريخ...................................                                   ..................................         التوقيع
                          .........................       املادة       متلقي    اسم 

                               ــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                     املادة عقد القبول بفض       مقدم                                            يف االتفاق املوحد لنقل املواد. وكذلك، إذا اختار    1                                  التوقيع، تظهر فقط الصـــــــــــــــياغة يف اخليار        املادة      مقدم           عندما خيتار      *

                             حســـــــــــــــبما يكون مالئما. وعندما يقع    3         أو اخليار    2                                                     ، تظهر يف االتفاق املوحد لنقل املواد فقط الصـــــــــــــــياغة يف اخليار       اإلنرتنت                         العبوة أو عقد القبول على 
                                                أيضا مع نسخة مكتوبة من االتفاق املوحد لنقل املواد.        المواد     رتافق                                            االختيار على "القبول بفض العبوة"، ينبغي أن ت
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ّ   االتفاقات الموّحدة   –   2       الخيار    *          بفض العبوة              بعقود القبول            نقل المواد ل               
 

ل تقــدمي    .          هــذا االتفــاق      أحكــام        ً       مرهونــًا بقبول        المواد          يكون تقــدمي  ّ        ويشــــــــــــــكــّ        وقبوهلــا       المقــدم         من جــانــب        المواد    
  .          هذا االتفاق                        واستخدامها، قبوال بأحكام          المتلقي        من جانب 

 
  *     نترنت                                      : اتفاق نقل المواد بعقود القبول على اإل 3       الخيار 

 
                               ّ        أوافق مبوجب هذا على الشروط املبّينة أعاله.
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 1الملحق 

 
 

 المواد المقدمةبقائمة 
 
ّ  يتضــــــّمن               املقدمة مبوجب             قيد التطوير                                          الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة      و/أو         المواد ب      قائمة        امللحق     هذا     

     (ب). 5          فـي املادة                                              ، مبا يف ذلك املعلومات ذات الصلـة املشـار إليها          هذا االتفاق
 
                                 الموارد الوراثية النباتية لألغذية      و/أو         المواد      من   ٍ لكلٍ                                 ، أو املصـــدر الذي قد حيتوي عليها،                    ترد املعلومات التالية 

  ،                         احمللي أو أي قـــانون مرعي آخر                                            ً          درجـــة يف القـــائمـــة: مجيع البيـــانـــات التعريفيـــة، وطبقـــًا للقـــانون   املـــ                      والزراعــة قيــد التطوير
                        ّ                          أية معلومات وصفية غري سريّة أخرى متاحة وذات الصلة. 

 
 الجدول ألف

 
  :      المواد

 
      احملصول

       ّ                     رقم العّينــــة أو أي عــــامــــل تعريف 
    آخر

         (الرابط)                     ميكن احلصول منه عليها                                                  املعلومات ذات الصلة، يف حال توافرها، أو املصدر الذي

  
  
  
  
 

 الجدول باء
 
  :           قيد التطوير          والزراعة               نباتية لألغذية  ال       وراثية   ال      موارد   ال
 

  :     احملصول
       ّ                     رقم العّينــــة أو أي عــــامــــل تعريف 

    آخر
         (الرابط)                                                                      املعلومات ذات الصلة، يف حال توافرها، أو املصدر الذي ميكن احلصول منه عليها
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ّ                     (ب)، تُتاح هذه املعلومات يف ما خيّص املواد اليت مت تلقيها مبوجب اتفاق موّحد لنقل املواد أو اليت  5 - 6     ً          متاشـــــــــــياً مع املادة                                    ّ                        ُ      
                 الموارد الوراثية                اليت تنبثق عنها          المعاهدة    من     15                           مبوجب اتفاق يتماشــــــــى مع املادة                       النظام المتعدد األطراف        دخلت يف 

                     الواردة يف اجلدول باء:         التطوير                             النباتية لألغذية والزراعة قيد 
 

  :     احملصول
       ّ                     رقم العّينــــة أو أي عــــامــــل تعريف 

    آخر
         (الرابط)                                                                      املعلومات ذات الصلة، يف حال توافرها، أو املصدر الذي ميكن احلصول منه عليها
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 2الملحق 

 
 

 1الخيار 
 

ّ            مالحظة: يرتبط هذا الخيار بالبديل األو ل للمادتين  ّ              في نص االتفاق الموح د لنقل المواد 8-6و 6-7                                                     
 

 من هذا االتفاق 8-6و 7-6 تينمعدل وطرق تسديد المدفوعات بموجب الماد[
 
       منتجـات   أو       منتج        بتســـــــــــويق                                                     والتــابعون لــه واملتعــاقــدون معــه واملرخص هلم واملســــــــــــــتــأجرون منــه          المتلقي        إذا قــام   - 1

     يســــــــــدد    ،          هذا االتفاق   من    2     ً          متاشــــــــــياً مع املادة                                      لآلخرين إلجراء املزيد من البحوث والرتبية           دون قيود          متاحة من      ليســــــــــت
بة واحد وواحد من عشــــــــــــــرة يف املائة ( [        المتلقي          اليت تقل          المنتجات   أو         المنتج        مبيعات     قيمة              يف املائة) من  1 . 1                                 نســــــــــــــ

  ؛ ]        يف املائة)    30                 عن ثالثني يف املائة (
 
      متاحة                                                             املتعاقدون معه واملرخص هلم واملســــــــــــتأجرون منه بتســــــــــــويق منتج أو منتجات                               إذا قام املتلقي والتابعون له و   - 2

         المتلقي       ، يســـــــــــــــدد           هــذا االتفــاق   من    2                                         ً           لآلخرين إلجراء املزيــد من البحوث والرتبيــة متــاشــــــــــــــيــًا مع املــادة           دون قيود    من
                         اليت تقــــل عن ثالثني يف املــــائــــة          المنتجـــات   أو         المنتج        مبيعـــات        من قيمــــة             ] يف املــــائــــة)xx            ] يف املــــائــــة ([xx [     نســــــــــــــبــــة 

  .        يف املائة)    30 (
 
ّ   ال يتوّجب   - 3   :      منتجات   أو       منتج           عندما يكون                   تسديد أية مدفوعات        ّ  المتلّقي    على      
 

      مقابل                                                     ً خبالف ذلك من شــــــــخص أو كيان آخر ســــــــبق أن دفع بالفعل مبلغاً    ا             أو احلصــــــــول عليه   ا       مت شــــــــراؤه   قد     (أ)
  ؛        المنتجات   أو         المنتج

       كسلعة.     ا          أو االجتار هب   ا      مت بيعه   قد   ) ب (
    ذات                أو حتتوي على مسة    ة     الماد           لى األقل من          يف املائة ع    25   من     ألف     } تت                  من أمريكا الشـــــمالية     مقدم        اقتراح  {  ) ج ( [

  ] ة     الماد  ن  ع     نشأت            قيمة جتارية 
 
                       النظام المتعدد األطراف                 مت احلصـــــــول عليها من                                      موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة    ما     منتج             عندما يتضـــــــمن   - 4

    تني            مبقتضى الفقر           واحد فقط                                             إىل االتفاق املوحد لنقل املواد، ينبغي تسديد مبلغ                             ً أو أكثر لنقل املواد استناداً    ني          مبوجب اتفاق
      أعاله.   2 و   1
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ّ   يقّدم   - 5        ً سنوياً       ً  [مراجعاً]                ً كل سنة، تقريراً                إقفال احلسابات         ) بعد  60              خالل ستني يوما (                الجهاز الرئاسي    إىل         المتلقي  
     حيدد:

 
                                                والتابعني له واملتعاقدين معه واملرخص هلم واملســــتأجرين          المتلقي        من جانب           المنتجات   أو         المنتج        مبيعات     قيمة     (أ)

                               تسبق اإلقفال السنوي للحسابات؛      ) اليت   12                         منه، لفرتة اإلثين عشر شهرا (
                        مبلغ املدفوعات املستحقة؛     (ب)
  .                                                 معلومات تسمح بتحديد معدل أو معدالت الدفع املعمول هبا    (ج)

 
                             ّ                                  ُ                            مل هذه املعلومات على أ�ا ســـــــــــــريّة [معلومات عن األعمال التجارية] وتُتاح إىل الطرف الثالث املســـــــــــــتفيد،   تعا 

  .          هذا االتفاق   من    8                                        يف سياق تسوية النزاع، كما تنص عليه املادة 
 
ــــــــر السنوية. وتدفع مجيع املدفوعات   - 6 ـــــــــ                                                                                                  وتكون املدفوعات مستحقة وقابلة للتسديد فور تقدمي كل تقرير من التقاريـ

    (و)   3 -  19            طبقا للمادة                 الجهاز الرئاســــي                        للحســـــاب التايل الذي أنشـــــأه                  بالدوالر األمريكي                للجهاز الرئاســــي        املســـــتحقة 
  :        المعاهدة   من 

 
FAO Trust Fund (USD) GINC/INT/031/MUL, 
IT-PGRFA (Benefit-sharing), 
Citibank 
399 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022, 
Swift/BIC: CITIUS33, ABA/Bank Code: 021000089, Account No. 36352577] 

 
 أو

 
 2الخيار 

 
ّ              في نص االتفاق الموح د لنقل المواد 8-6و 7-6مالحظة: يرتبط هذا الخيار بالبديل الثاني للمادتين                    

 من هذا االتفاق 7-6معدل وطرق تسديد المدفوعات بموجب المادة [
 
       ، يســـدد       منتجات   أو       منتج        بتســـويق                                                     والتابعون له واملتعاقدون معه واملرخص هلم واملســـتأجرون منه          المتلقي        إذا قام   - 1

   عن          اليت تقل          المنتجات   أو         المنتج        مبيعات                 يف املائة) من قيمة    1 . 1                                 نســــــــــــــبة واحد وواحد من عشــــــــــــــرة يف املائة (         المتلقي
ّ                             يف املائة)؛ باســــــــــــــتثناء احلاالت اليت ال يتوّجب فيها تســــــــــــــديد أية مدفوعات ألي     30              ثالثني يف املائة (         منتجات   أو       منتج                                  

  :   كون ت
 

  ؛          هذا االتفاق   من    2                                    ملزيد من البحوث والرتبية، طبقا للمادة              من دون قيود       لآلخرين    ة    متاح    (أ)
         المنتج      مقابل                                                     ً خبالف ذلك من شـــخص أو كيان آخر ســـبق أن دفع بالفعل مبلغاً    ا             أو احلصـــول عليه   ا       مت شـــراؤه   ب) (

                         للفقرة الفرعية (أ) أعاله؛                           ً أو أعفي من واجب دفعه طبقاً           المنتجات   أو 
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 .     كسلعة     ا          أو االجتار هب   ا      مت بيعه   ج) (
  ] x                بســـــبب تصـــــالب على [                                                                            حتتوي على حصـــــة نظرية متدنية مبا فيه الكفاية من املادة الوراثية املوجودة يف املواد،      [(د)

                 أجيال على األقل.]
 
                       النظام المتعدد األطراف                 مت احلصـــــــول عليها من                                      موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة   ما       منتج            عندما يتضـــــــمن   - 2

                                                             إىل االتفاق املوحد لنقل املواد، ينبغي تســـــــديد مبلغ ملرة واحدة مبقتضـــــــى                                             ً مبوجب اتفاق واحد أو أكثر لنقل املواد اســـــــتناداً 
 .    أعاله   1       الفقرة 

 
ّ   يقّدم   - 3  :   حيدد       ً سنوياً                               ً إقفال احلسابات كل سنة، تقريراً        ) بعد  60 (              ً خالل ستني يوماً                 الجهاز الرئاسي   إىل          المتلقي  
 

                                   املتعاقدين معه واملرخص هلم واملســــتأجرين               والتابعني له و          المتلقي        من جانب           المنتجات   أو         المنتج        مبيعات     قيمة    أ) (
    ؛                          قبل اإلقفال السنوي للحسابات   )  12 (                         ً منه، لفرتة اإلثين عشر شهراً 

                        مبلغ املدفوعات املستحقة؛   ب) (
ّ                                                   معلومات تسمح بالتعّرف إىل أي من القيود اليت أفضت إىل مدفوعات تقاسم املنافع    (ج)                   .  

 
                             ُ                            مات عن األعمال التجارية] وتُتاح إىل الطرف الثالث املســـــــــــــتفيد،                             ّ         تعامل هذه املعلومات على أ�ا ســـــــــــــريّة [معلو  

  .          هذا االتفاق   من    8                                        يف سياق تسوية النزاع، كما تنص عليه املادة 
 
ــــــــر السنوية. وتدفع مجيع املدفوعات   - 4 ـــــــــ                                                                                                  وتكون املدفوعات مستحقة وقابلة للتسديد فور تقدمي كل تقرير من التقاريـ

    (و)   3 -  19       للمادة       ً طبقاً                الجهاز الرئاســــي                         للحســـــاب التايل الذي أنشـــــأه                  بالدوالر األمريكي               للجهاز الرئاســــي         املســـــتحقة 
  :        المعاهدة   من 

 
FAO Trust Fund (USD) GINC/INT/031/MUL, 
IT-PGRFA (Benefit-sharing), 
Citibank 
399 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022, 
Swift/BIC: CITIUS33, ABA/Bank Code: 021000089, Account No. 36352577 
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 3الملحق 

 
 

 )11-6المادة االشتراك (وشروط نظام  أحكام
 

 االشتراك – 1لمادة ا
 
    )،        بالمشترك                     (املشار إليه فيما يلي     11 - 6              ، وفقا للمادة         / [خيار]         االشتراك   ]    نظام [          الذي خيتار          المتلقي      يوافق   1 - 1

  .  ")       االشتراك      شروط  ("                         اإلضافية الواردة يف ما يلي      شروط    وال     حكام   األ                 ً  على أن يكون ملزماً ب
 

ـــافـــذاً          االشـــــــــــتراك     يصــــــــــــــبح   1 - 2   ، 4      امللحق           الواردة يف          املوقعـــة،                 الســـــــــــتمـــارة التســـــــــــجيـــل               عنـــد اســــــــــــــتالم األمني        ً ن
         المشــــــترك             وقيامه بإبالغ    )EasySMTA (                                      النظام امليســـــــر لالتفاق املوحد لنقل املواد       من خالل          للمشــــــترك              أو عند القبول 
  ]                      النظام المتعدد األطراف           اليت يشـــــملها                                            الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة    مجيع  [             ويغطي االشـــــرتاك     ً       طبقاً لذلك، 

    الحق      تفاق     أي ا ب   4     لحق  امل    على       توقيع    بال         المشــــــترك        وال يلزم  [     ّ          املوّقع عليها].                 اســــــتمارة التســــــجيل  يف                [احملصـــــــول املذكور
   .]     شتراك  اال                   نقل املواد، خالل فرتة       موحد ل

 
    حســب         املوقعة                ســتمارة التســجيل ال        معاهدة                 الجهاز الرئاســي لل    أمني           عند اســتالم          االشــتراك     نفاذ      يبدأ   ال   بدي   2 - 1 [

     األمني       ويقوم                                              من خالل النظام امليســــــر لالتفاق املوحد لنقل املواد.          المشـــــترك              ، أو عند قبول  4      امللحق                 األصــــــول الواردة يف 
               نقل املواد، خالل       موحد ل    الحق      تفاق     أي ا ب   4      امللحق     على       توقيع    بال         المشــترك    لزم    ال ي  و                بتاريخ االســتالم.          المشــترك      إخطار  ب

   .]     شتراك  اال    فرتة 
 
ّ              أي اتفاق موّحد لنقل املواد                     تســديد مدفوعات مبوجب ب        التزام      من أي          المشـترك     يعفى   3 - 1                          مت التوقيع عليه يف الســابق،            

   ).      ستشارة       بشرط اال    ذلك     على            متت املوافقة  (        تنطبق.              شروط االشتراك                                     ووحدها التزامات الدفع املنصوص عليها يف 
 
ّ                   الشــــروط املعّدلة على املشــــرتك الذي     ســــري        . ولن ت        يف أي وقت              شـــروط االشـــتراك      تعديل                 للجهاز الرئاســـي    جيوز   4 - 1 [           

       الجهاز                 ، أو إىل حني قيام        اشـــتراكه   من          المشـــترك                               اليت ســـيســـتمر نفاذها إىل حني انســـحاب               شـــروط االشـــتراك         وافق على 
       أدناه.   4       ً          ، متاشياً مع املادة        اشتراكه      بإ�اء          الرئاسي

 
ّ        املعّدلة على               شروط االشتراك    ســري  ت  ال   و           يف أي وقت.               شروط االشتراك      تعديل                 للجهاز الرئاسي    جيوز   ال   بدي   4 - 1 [    أي    

    حال    ويف          املعدلة.] [     شــرتاك             ضــوع لشــروط اال  اخل            مبوافقته على                 الجهاز الرئاســي       بإخطار          المشــترك           إال إذا قام       قائم،       اشــرتاك 
   .]     شتراك  اال     نفاذ     فيه     بدأ   ي  ذ                   تؤثر على التاريخ ال         وافقة ال                  املعدلة، فإن هذه امل       شتراك       شروط اال    على          المشترك     وافق 
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 السجل – 2المادة 
 

   ")      الســــجل "           يف ســــجل عام (         االشــــتراك         بدء نفاذ                                               على إدراج امسه الكامل وتفاصــــيل االتصــــال به وتاريخ          المشــــترك      يوافق 
    على            متت املوافقة  (  .                                         ، من خالل أمينه، بأي تغيريات يف هذه املعلومات    ً فوراً           للمعاهدة                الجهاز الرئاســـــــــــي             ويتعهد بإبالغ 

   ).      ستشارة       بشرط اال    ذلك 
 

 تقاسم المنافع النقدية – 3المادة 
 
             املنصــوص عليها                                            الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                                               من أجل تقاســم املنافع النقدية الناشــئة عن اســتخدام   3 - 1 [

                                          املشرتك، [الرسوم التكنولوجية] ورسوم الرتاخيص                       سنوية على أساس مبيعات             يسدد مبالغ   أن          المشترك      ، على         المعاهدة  يف 
  ،        باالشـــــــتراك                              تنتمي إىل احملاصـــــــــيل نفســـــــــها املشـــــــــمولة                                      موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة                       املتصـــــــــلة باملنتجات اليت هي 

                                             له واملتعاقدين معه واملرخص هلم واملستأجرين منه يف                 من جانب التابعني          المشترك                               وعلى أساس املدخول الذي حيصل عليه 
     .]             السنة السابقة

 
ــة والزراعــة           ينقـــل املشــــــــــــــرتك   ا     مكرر    3 - 1 [ ــة لألغــذي ــاتي ــة نب د لنقـــل املواد.      َ                               موارَد وراثي ّ              قيـــد التطوير مبوجـــب اتفـــاق موحـــّ                           

                                     ّ                                      ولن يكون للمشرتك أي التزامات أخرى متعّلقة باإلجراءات اليت يتخذها أي متلق الحق. 
 

          يف املائة):    30                      ً               على الشكل التايل، ناقصاً ثالثني يف املائة (       الدفع   ت        كون معدال ت  3 - 2
 

  :                              إلجراء املزيد من البحوث والرتبية       لآلخرين                    متاحة من دون قيود                                          (أ) بالنســـــــبة إىل [املنتجات وأية منتجات أخرى]  [
] xx؛ ]        ]يف املائة  

 
                      إلجراء املزيد من البحوث        لآلخرين                      متوافرة من دون قيود    غير                   وأية منتجات أخرى]           المنتجات                (ب) بالنسبة إىل [ [

  ؛ ]         ] يف املائةyy   : [       والرتبية
 

ّ   يسّدد      بديال   3 - 1 [    .]        المبيعات             ً    سنوية استناداً إىل         مدفوعات          المشترك  
 
 :المبيعاتالتالية على دفع معدالت الطبق ت بديال 3-2[

[xx] دون قيود، وافرة من أو منتجات مت المنتجاتعندما تكون  يف املائة 
           دون قيود.]         وافرة من                أو منتجات غري مت          المنتجات           عندما تكون          يف املائة   ]yy [ و
 

  ]        يف املائة. ]zz [           بالمبيعات         ما يتعلق    يف           لدفع املطبق       معدل ا     يكون      بديال   2 - 3 [
 
           دون متييز.]          المبيعات                الدفع األعلى على      معدل     طبق  ي  ،        المشترك   ً          بناًء على طلب   ا     مكرر    3 - 2 [
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ّ       ُ    مـا تقــّدم، ال يُلزم     رغم   و   3 - 3 [ ّ      املصــــــــــــــرّح هبـا]         مبيعاته [          تعــدى فيهــا  ت                        بتســـــــــــــــديـد مـدفوعـات يف ســــــــــــــنــة ال         المشـــــــــــترك          
                ] دوالر أمريكي.]xxx        ، مبلغ [ 1 - 3                                  ورسوم الرتاخيص املشار إليها يف املادة            ه اإلمجالية      مبيعات [
 
ّ    ما تقّدم،     رغم   و      بديال   3 - 3 [ ّ                    املصـــــرّح هبا املشـــــار إليها يف           المبيعات                     املدفوعات املســـــتحقة على           تعدى فيها  ت          في ســـــنة ال ف         

     مبلغ                                                تأجيل الدفع، يف الســـــــــــنوات املتتالية، حىت يرتاكم ليبلغ          للمشـــــــــترك                  دوالر أمريكي]، جيوز      000  1      مبلغ [   1 - 3      املادة 
                   ً               دوالر أمريكي]، مستحًقا وواجب الدفع.     000  1 [
 
 

     كلما   و                    عن السـنة السـابقة.         [مالية]،       ً                         ) يوماً بعد إقفال حسـابات كل سـنة   60            يف غضـون سـتني (    عات   و   دف    د امل   ّ تسـدّ   3 - 4
    على            متت املوافقة  (  .       اشـــتراكه                    تناســــب للســــنة األوىل من       مبلغ م      بدفع         المتلقي     يقون            خالل الســــنة،        نافذا         االشـــتراك     أصــــبح 
   ).      ستشارة       بشرط اال    ذلك 

 
 

        ً          ) يوماً بعد إقفال  60            يف غضـــــــــون ســـــــــتني (                ، من خالل أمينه،                        الجهاز الرئاســـــــي للمعاهدة   إىل          المشـــــــترك     يقدم   5 - 3
   :      ما يلي              على وجه اخلصوص        ً                      ا [مراجًعا] للحسابات، مبا يشمل    ً كشفً           [مالية]،        كل سنة          حسابات

 
                  اليت مت الدفع عنها؛         املنتجات        مبيعات           معلومات عن     (أ)

                                                معلومات تسمح بتحديد معدل أو معدالت الدفع املطبقة.    (ب)
 
                     يف ســــــــــياق تســــــــــوية النزاع،                     رف الثالث املســــــــــتفيد،  ّ     ُ          ســــــــــريّة وتُتاح إىل الط      جتارية                                    تعامل هذه املعلومات على أ�ا معلومات   و 

  .          هذا االتفاق   من    8               تنص عليه املادة     كما
 
                        للحســــــــــــــاب التـايل الـذي أنشــــــــــــــأه                  بـالـدوالر األمريكي                للجهاز الرئاســـــــــــيُ                          تـُدفع مجيع املـدفوعـات املســــــــــــــتحقـة   6 - 3

   ).      ستشارة       بشرط اال    ذلك     على            متت املوافقة  (   :        المعاهدة       (و) من  3 -  19    ً        طبقاً للمادة          الرئاسي       الجهاز
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 [وإنهاؤه] االشتراك واالنسحاب منه ]مدة[ – 4المادة 

 
                                 أو قيــام اجلهــاز الرئــاســــــــــــــي بــإ�ــائــه حبســـــــــــــــب     منــه         المشـــــــــــترك              إىل حني انســــــــــــــحــاب      نــافــذا          االشـــــــــــتراك     يكون   1 - 4

   ).      ستشارة       بشرط اال    ذلك     على            متت املوافقة  (       أدناه.    5 - 4                  ما تنص عليه املادة 
 



22 IT/OWG-EFMLS-9/19/3 

               الجهاز الرئاســـي                                       بعد ســــتة أشــــهر من تقدمي إشــــعار خطي بذلك إىل          اشـــتراكه           االنســــحاب من          للمشـــترك    جيوز   2 - 4
   ).      ستشارة       بشرط اال    ذلك     على            متت املوافقة  (   .       االشتراك     نفاذ      بدء                سنوات من تاريخ    10                أمينه، ليس قبل       من خالل 

 
     ] من  2 ] /[    5 [   /YY] [         هذه ملدة         االشــــــتراك      شــــــروط   من    3    ً        وفقاً للمادة         النقدية                          تســـــــتمر أحكام تقاســـــــم املنافع   3 - 4 [
                      تقاســـم املنافع النقدية                    ، باســـتثناء التزامات       االتفاق    هذا                 الشـــروط األخرى من   ل  ُ  ّ    وُتطّبق ك [  .       االشـــتراك                 ســـنوات بعد انتهاء   ال
     هذا   من    9 - 6 و   3 - 6 و   2 - 6 و   1 - 6      املواد         [ووحدها            ال تنطبق.]     اليت            هذا االتفاق   من   ]  8 - 6 و   7 - 6        [املادتني          ناشـــــــــــئة عن   ال

   ].         تظل سارية        االتفاق
 
                لألغــذيــة والزراعــة                           بــالموارد الوراثيــة النبــاتيــة           ّ   ، يف مــا يتعّلق    هــذه              شـــــــــــروط االشـــــــــــتراك   من    3 - 4      املــادة     رغم   و   4 - 4 [

          من انتهاء      وات  ســــــــــــــن     من ال  ] ZZ     بعد [    تني    ســــــــــــــاري    ظالن  ت            هذا االتفاق     ] من  2 - 6   ] [ 1 - 6                 ، وحدمها املادتان [           قيد التطوير
  ] .       االشتراك

 
            يســـــــــــتمر ســـــــــــريان    ، 2 - 4  ة     املاد     ورغم   ،  ر      التطوي    قيد                                            بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة          ما يتعلق    يف  ال   بدي   4 - 4 [

   .]            نظام االشتراك                 تاريخ االنسحاب من            السنوات من      ] من  5   - 2     بعد [            هذا االتفاق   من    9 - 6 و   3 - 6 و   2 - 6 و   1 - 6      املواد 
 
] 4 - x  ال يؤثر على صــالحية االتفاقات املوحدة لنقل املواد اليت مت التوقيع عليها          أو إ�اءه          االشــتراك              إن االنســحاب من                                                                

ّ        . وتبقى االتفاقات املوحدة لنقل املواد هذه سارية املفعول متاماً متاشياً مع شروط االتفاق املوّحد لنقل        االشتراك        خالل مدة                     ً      ً                                                        
    ).] 7 - 6                      املواد (باستثناء املادة 

 
] 4 - x   حّيز          االشـــتراك                                        االنســــحاب مباشــــرة، بغض النظر عن تاريخ دخول          للمشـــترك      ، ميكن  2 - 4               باســــتثناء املادة   ا     مكرر   ّ 

                    ، أو تعليق املدفوعات        االشـــتراك                                                                          التنفيذ، يف حال وقوع ظروف حمددة توقف عملياته بالنســــبة إىل احملصــــول الذي يرتبط به 
   ُ                                  ّ   . وتُعترب االتفاقات املوحدة لنقل ملواد املوّقع  4 - 4 و   3 - 4                                                   أو إعالن اإلفالس. ويف هذه الظروف، ال تنطبق أحكام املادتني 

  3 - 9                            . ويف هــذه احلــالــة، تنطبق املــادة        االشـــــــــــتراك                               يــة يف اليوم ذاتــه الــذي ينتهي فيــه     منته         االشـــــــــــتراك              عليهــا خالل فرتة 
ّ                               من االتفاقات املوّحدة لنقل املواد، باستثناء املادة  ّ               من االتفاق املوّحد لنقل املواد.]   7 - 6                              

 
     نظام                                 يف حال االنتهاك املادي ألحكام وشــــــــــــــروط          االشـــــــــــتراك                 ، يف أي وقت، إ�اء               للجهاز الرئاســـــــــــي     وميكن   5 - 4 [

                                                                عرب إشـــــــــــعار خطي باالنتهاك املنســـــــــــوب إليه، ويف حال عدم معاجلة هذا االنتهاك         المشــــــــترك    ُ ّ        . ويُبّلغ األمني        االشــــــــتراك
   .]               للجهاز الرئاســــــــــي      ً                                                       ) يوماً من تاريخ اإلشـــــــــــــعار، يقوم بإحالة املوضـــــــــــــوع إىل االجتماع القادم   30             يف خضـــــــــــــون ثالثني (

            اء االشرتاك.]    ّ                            يتعّني حتديد التداعيات املرتتبة عن إ�        [مالحظة:
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 4الملحق 

 
 

 استمارة التسجيل
 
  .          هذا االتفاق   من     11 - 6       ً          ، متاشياً مع املادة              لنظام االشتراك                          مبوجب هذه االستمارة اختياره         لمتلقي ا      يعلن 
 

                        واحملاصيل اليت ينطبق عليها     [،                          الكامل وتفاصيل االتصال به         المتلقي     اسم                                           من املفهوم واملتفق عليه صراحة أنه سيتم إدراج 
ّ          ّ   أو املســــؤول املخّول عنه ســــيبّلغ          المتلقي      ، وأن   ")     الســـجل "           يف ســــجل عام (         االشـــتراك                   وتاريخ ســــريان مفعول     ،]       االشـــتراك              

               من خالل أمينه.                 يف هذه املعلومات            بأية تغيريات       ً فوراً                          الجهاز الرئاسي للمعاهدة
 

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

  .                           ...........................  :       للمتلقي            االسم الكامل 
 ...........................                           .  

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

      .....                  ..................                     عنوان الربيد اإللكرتوين:                              ............................           رقم اهلاتف:
 

ّ   املسؤول املخّول                               ............................        املتلقي:    عن          
 ...........................                           .  

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

                                        .....................................                    عنوان الربيد اإللكرتوين:                   .................          ..........           رقم اهلاتف: 
 

         التسجيل              ، وإال لن يكون   10                                   أو القبول به، كما ورد ذكره يف املادة             هذا االتفاق           ّ                       مالحظة: يتعّني على املشرتك التوقيع على 
    ً  صاحلاً.

 
                                        ّ                                              القبول من خالل إما ارســـــال اســـــتمارة تســـــجيل موقّعة إىل اجلهاز الرئاســـــي من خالل أمينه على العنوان          للمشــــترك    ميكن 

                      . وجيب أن ترفق اســــــــــــتمارة EasySMTA       يف نظام         االتفاق     هذا              يف حال مت إعداد   EasySMTA                     التايل أو من خالل نظام 
  .          هذا االتفاق                  التسجيل 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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 1المرفق 
 

قائمة باقتراحات األعضاء في مجموعة العمل لمراجعة االتفاق الموحد لنقل المواد التي لم تناقشها 
ّ                          بت  فيها خالل اجتماعها السادسمجموعة العمل ولم ت   

 
 
ّ      مذّكرة من  ّ        النصية املتبقية لتنقيح االتفاق املوّحد لنقل           االقرتاحات                    : تتضمن هذه القائمة                     عداد الرئيسني املشاركني إ                                     

                                                                                جملموعة العمل، يف اجتماعها الســــــــادس، مناقشــــــــتها بالكامل وال اختاذ قرار بشــــــــأ�ا بســــــــبب تقدميها                  ّ املواد اليت مل يتســــــــنّ 
ّ        باللغة اليت وردت فيها وحبســـب تســـلســـل أحكام االتفاق املوّحد لنقل           االقرتاحات                                 يف وقت متأخر إىل جمموعة العمل. وترد                                                  

                  املواد املرتبطة هبا.
 

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: 
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”: 



IT/OWG-EFMLS-9/19/3 25 

 

• [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 
(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].] 
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• [“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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