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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 املندوبني واملراقبني التكّرم 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، 

 اقتراح الرئيسين المشاركين :مشروع االتفاق الموحد المنّقح لنقل المواد
 المقدم إلى االجتماع التاسع لمجموعة العمل

 
 مذكرة من األمين

 
عملية تشــاركية  إجراءئيســني املشــاركني املتمثل يف العمل خالل اجتماعها الثامن بشــأن هدف الر  ةاتفقت جمموع -1

لرئيســان املشــاركان على عقد ســلســلة من شــفافة وشــاملة إعداًدا لالجتماع التاســع جملموعة العمل. وبناًء على ذلك وافق ا
إىل جمموعة  لرئاســــــــياجلهاز ا طلب املشــــــــاورات غري الرمسية لدعم العملية بغية تعزيز عمل النظام املتعدد األطراف، بعد أن

 رات أخرى مطلوبة يف خالل الفرتة التالية ما بني الدورات، لتختتم عملها.العمل أن تتخذ أية مباد
 
شـــاورات غري الرمسية، وردت للرئيســـني املشـــاركني مشـــورٌة حول العناصـــر املمكنة اليت قد ترغب ويف خالل تلك امل -2

 إىل حل وسط.جمموعة العمل يف حبثها لدى تنقيح االتفاق املّوحد لنقل املواد (االتفاق)، بغية التوصل 
 
ملالية الثالث األخرية، ونظرًا إىل ميع اجلهود اليت بذلتها جمموعة العمل خالل الفرتات اواســــــــــــــتكماًال جلبالتايل،  -3

فضـــالً عن واملشـــورة الصـــادرة عن اجملموعة الدائمة من اخلرباء القانونيني  ألطراف املتعاقدة وأصـــحاب املصـــلحةا إســـهامات
مشــــروع االتفاق املوّحد املنّقح لنقل املواد صــــاغ الرئيســــان املشــــاركان  ،املشــــاورات غري الرمسية ختللت مراعاة املناقشــــات اليت

 ، من أجل دراسته املمكنة من جانب جمموعة العمل.1 رفقيرد يف امل الذي املقرتح من الرئيسني املشاركني
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وقّدم الرئيســـــان املشـــــاركان مزيًدا من املعلومات والتفســـــريات بشـــــأن اخليارات اليت مت انتقاؤها والتنقيحات اليت مت  -4
 املعنونة IT/OWG-EFMLS-9/19/4 Add.2إدخاهلا مبا يف ذلك املربرات املنطقية القرتاحاهتما وأســــــــــــــباهبا يف الوثيقة 

قرتاح الرئيســــــــــــني املشــــــــــــاركني املقدم إىل االجتماع التاســــــــــــع جملموعة العمل: اح لنقل املواد: نقّ د امل"مشــــــــــــروع االتفاق املوحّ 
 مالحظات تفسريية."

 
يف الوثيقة رقم  ةتها الواردصــــــــــــــيغيف اجتماعها الثامن بالنســــــــــــــخة احملدثة اليت أعدهتا جمموعة العمل تشــــــــــــــكل و  -5

IT/OWG-EFMLS-9/19/3 أساس مشروع  "اقرتاح جمموعة العملد املنّقح لنقل املواد: اق املوحّ مشروع االتف" واملعنونة
ابقة ملشاريع االتفاق املنقحة املقرتحة من الرئيسني الس النسخهي احلال و  وكما االقرتاح املقدم من الرئيسني املشاركني هذا.

 ، يشار إىل التعديالت على الشكل التايل: املشاركني
 

 .هشطببيشار إىل النص احملذوف  -1
 خبط مزدوج حتتهويشار إىل النص املضاف  -2
 بديلة عن النص املقرتح. تفق عليه بعد وإما إىل صيغا إىل نص مل يُ شري القوسان املعقوفان [ ] إمّ يو  -3

 
وتبًعا للمشــورة اليت وردت أثناء املشــاورات غري الرمسية، مت ترقيم الســطور يف مشــروع  ،من أجل تيســري املناقشــات -6

ونظرًا إىل تفاوت الســـــــطور والنصـــــــوص يف اللغات نقح للرئيســـــــني املشـــــــاركني، بدًءا من مســـــــتهّل كل صـــــــفحة. االتفاق امل
 مة.املرق السطوراملختلفة، وحده النص اإلنكليزي هلذه الوثيقة حيتوي 

 
جملموعة العمل أن أعربت عن رغبتها يف حتســـــني مكانة نظام االشـــــرتاك ضـــــمن هيكل االتفاق هبدف وقد ســـــبق  -7

بع وقد اتّ . 8-6و 7-6قبل املادتني  11-6دة املا نحو املناســــــــــــــب. وبناء على ذلك أدرجتعلى ال االشــــــــــــــرتاكز نظام إبرا
 للتسبب بالتباس ال ضرورة له. ج ومل يعيدا ترقيم املواد، تفاديًاالرئيسان املشاركان هذا النه

 
 .2 وترد النسخة النهائية ملشروع االقرتاح يف املرفق -8
 
نواتج االجتماعات الســـابقة جملموعة العمل فضـــالً عن  ســـان املشـــاركان على إبرازدأب الرئيلدى تنقيح االتفاق و  -9

ويف كل حال  ، بطريقة دقيقة ومتزنة.املســــامهات واآلراء اليت وردت من خالل االســــتجابات وخالل املشــــاورات غري الرمسية
وإن أي اقرتاحات أو خيارات مقدمة يف ت املقدمة يف هذه الوثيقة. قرتحاعن امل الرئيســني املشــاركني مســؤوالن وحدمهافإن 

 موقف وهي ال متس بأي ،هذه الوثيقة تعكس منظور الرئيسني املشاركني للوضع الراهن للمناقشات حول املسائل املختلفة
 من مواقف أعضاء جمموعة العمل بشأن املسائل اليت جتري مناقشتها.

 
ع االتفاق املنقح الذي مت التوافق بشأنه يف النسخة احملدثة ملشرو  جمموعة العمل مداوالهتا باالستناد إىل وستواصل -10

مصــــــدرًا إضــــــافًيا من املعلومات باعتباره املقرتح للرئيســــــني املشــــــاركني  مشــــــروع االتفاق املراجعوقد ّمت تقدمي دورهتا الثامنة. 
 املداوالت. هلذه
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 1المرفق 
 

 
  ح الرئيسين المشاركينلنقل المواد: اقترا  الموّحد المنّقح[مشروع االتفاق 

 
 

 الديباجة
 

 حيث إنّ 
 
) 1"المعاهدةاملعاهدة الدولية بشــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (يشــــــــــــار إليها يف ما يلي باســــــــــــم " 

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

 
م واســــــتخدامها املســــــتدام واقتســــــا الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيف صــــــون  المعاهدةتتمثل أهداف  

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

 
مواردها الوراثية النباتية ، يف ســــــــياق ممارســــــــة حقوقها الســــــــيادية على المعاهدةأنشــــــــأت األطراف املتعاقدة يف  

، والقتســـــــام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةلتيســـــــري احلصـــــــول على  نظاماً متعدد األطراف، عةلألغذية والزرا
 املنافع الناشئة عن استخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافئ، على أساس التكامل والتعزيز املتبادلني؛

 
 ؛المعاهدةمن  5-12و 4-12و 11و 4مع مراعاة املواد  
 
ومع االعرتاف بتنوع النظم القــانونيــة لــدى األطراف املتعــاقــدة يف مــا يتعلق بقواعــدهــا اإلجرائيــة الوطنيــة اليت تنظم  

 الوصول إىل احملاكم وإىل التحكيم، والواجبات الناشئة عن االتفاقيات الدولية واإلقليمية املطبقة على هذه القواعد اإلجرائية؛
 
مبقتضــــــى اتفاق  النظام المتعدد األطرافعلى أنه ينبغي تيســــــري الوصــــــول إىل  المعاهدةمن  4-12تنص املادة  

يونيو/حزيران  16الصـــــــادر بتاريخ  1/2006، مبوجب قراره رقم للمعاهدة الجهاز الرئاســــــيموحد لنقل املواد، وقد اعتمد 
 أكتوبر/تشـــــــــرين األول XXالصـــــــــادر يف  XX/97201 رقم ، االتفاق املوحد لنقل املواد وقرر تعديله مبوجب القرار2006

 .97201 نوفمرب/تشرين الثاين

                                                           
 .درجت األلفاظ املعّرفة باخلط األسود البارز يف كل النص بغرض التوضيحأ  1
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 األطراف في االتفاق - 1المادة 
 
") هو االتفاق املوّحد لنقل املواد هذا االتفاقنقل املواد (يشــــــــار إليه يف ما يلي باســــــــم "ل املّوحد تفاقالاهذا إّن  1-1

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

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

 
االتصـال باملسـؤول اسـم وعنوان املتلقي أو املؤسـسـة املتلقية، اسـم املسـؤول املرّخص له، معلومات عن طريقة و: (

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

 التعاريف - 2المادة [
 

 ، تعين العبارات الواردة أدناه ما يلي:هذا االتفاقألغراض 
 
متــاحــًا من دون قيود لآلخرين ألغراض إجراء مزيــد من البحوث والرتبيــة عنــدمــا  منتج: يعترب أي متـاحـًا من دون قيود""

للبحوث والرتبية دون أية التزامات قانونية أو تعاقدية أو قيود تكنولوجية، قد حتول دون اســــــــــتخدامه بالطريقة  يكون متاحاً 
 .المعاهدةاحملددة 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"
 
 .المعاهدةمن  2-10الذي أنشئ مبوجب املادة  النظام المتعدد األطراف" يعين النظام المتعدد األطراف"
 

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

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

شــــــروط وقواعد االتفاق املوحد لنقل املواد  المتلقياإلنرتنت ويقبل  االتفاق املوحد لنقل املواد "بعقد القبول على اإلنرتنت"، هو عندما يربم االتفاق على
 .بالنقر على األيقونة املناسبة يف املوقع على اإلنرتنت أو على النسخة اإللكرتونية لالتفاق املوحد لنقل املواد، حسبما يكون مالئما
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ــة والزراعــةالموارد " ــة لألغــذي ــاتي ــة النب من مصـــــــــــــــدر نبــايت اليت هلــا قيمــة فعليــة أو حمتملــة المواد الوراثيــة  " تعينالوراثي
 والزراعة.  لألغذية

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

ويعتزم القائم على تطويرها بقدر أكرب أو نقلها إىل شـــــــخص أو كيان آخر التجاري  ســــــويقللت الســــــتخدامهاجاهزة بعد 
هذه  تســـــــــــوقمنتهية عندما  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير ملزيد من التطوير. وتعترب فرتة تطوير

 .كمنتج  املوارد جتارياً 
 
أو أي من أجزائها أو مكوناهتا الوراثية المواد  2اليت تشــــــــــــــمل النباتية لألغذية والزراعةالموارد الوراثية " يعين المنتج"

، باســـتثناء الســـلع األســـاســـية واملنتجات األخرى املســـتخدمة يف األغذية والعلف التجاري لتســـويقالســـتخدامها لاجلاهزة 
 والتجهيز.

 
، من جانب التجاري لتســـويقلغايات ا منتجاتأو  جمنتســـتخدام اتعين الدخل اإلمجايل الناتج عن  "قيمة المبيعات"[

 ] وفروعه واملتعاقدين معه وحاملي الرتاخيص ومستأجريها. المتلقي

ـــاتج عن رســــــــــــــوم الرتاخيص وعن "قيمـــة المبيعـــات"بـــديًال [ االســـــــــــتخـــدام تعين الـــدخـــل اإلمجـــايل للمتلقي ولفروعـــه الن

 ].التجاري لتسويقل
 
ـــــويق"[ للتســـــــويق "االســـــــتخدام  لعبارةالعتبارات مالية يف الســـــــــوق املفتوحة، ويكون  منتجاتأو  منتجتعين بيع  "التســ

الموارد الوراثية النباتية شـــــكل من أشـــــكال نقل أي  لتســــويق التجارياالســــتخدام لوال يشـــــمل  .مماثلمعىن  "التجاري

 ].لألغذية والزراعة قيد التطوير

لعبارة ويكون  ،العتبارات مالية يف الســـوق املفتوحةالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تعين تبادل  "التســـويق"بديًال [

الموارد أي شكل من أشكال نقل  لتسويق التجارياالستخدام ل . وال يشملمماثلمعىن  "للتسويق التجاري"االستخدام 

 واملنتجات األخرى املستخدمة للغذاء والعلف والتجهيز.]ينطوي على بيع السلع  كما ال  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 موضوع اتفاق نقل المواد - 3المادة 
 

") المواد(ويشـــــــــار إليها يف ما يلي باســـــــــم " هذا االتفاقب 1امللحق احملددة يف الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
لة املذكورة يف املادة  إىل  املادة مقدمتُنقل مبوجب هذا االتفاق من  1امللحق (ب) ويف 5واملعلومات املتاحة ذات الصــــــــــــــ

  .هذا االتفاقمع مراعاة األحكام والشروط اليت نص عليها  المتلقي

                                                           
 .حسبما يظهر، على سبيل املثال، من خالل الَنَسب أو عالمة إدماج اجلني  2
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 أحكام عامة - 4المادة 
 
 وأحكامها. المعاهدةوينفذ ويفّسر طبقاً ألهداف  النظام المتعدد األطرافضمن إطار  هذا االتفاقيربم  4-1
 
ة، واليت اعتمـــدهتـــا األطراف املتعـــاقـــدةيعرتف  4-2  األطراف بـــأ�م خيضــــــــــــــعون للتـــدابري واإلجراءات القـــانونيـــة املرعيـــّ

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

 
الجهــاز على أّن منظمــة األغــذيــة والزراعــة لألمم املتحــدة اليت تعمــل نيــابــة عن  هـذا االتفــاقيوافق األطراف يف  4-3

 .هذا االتفاقالتابع هلا، هي الطرف الثالث املستفيد مبوجب  والنظام المتعدد األطراف الرئاسي للمعاهدة
 
(ج) 5-6و (ه)5 حيق للطرف الثالث املستفيد، طلب احلصول على املعلومات الالزمة حسبما نّصت عليه املواد 4-4
 بهذا االتفاق. 3من امللحق  5-3و 3-3 تانواملاد ]2يف اخليار  3الفقرة ] / [1يف اخليار  5الفقرة [ 2وامللحق  3-8و
 
من ممـارســــــــــــــة  والمتلقياملـادة  مقدمال متنع  احلقوق املمنوحـة إىل منظمـة األغـذيـة والزراعـة لألمم املتحـدة أعاله 4-5

 .هذا االتفاقحقوقهما مبوجب 
 

 حقوق مقدم المادة وواجباته - 5المادة 
 

 :المعاهدةطبقا لألحكام التالية من  المواداملادة بنقل  مقدميتعّهد 
 

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

 
 املقـدمـة مجيع البيـانـات التعريفيـة، طبقـًا للقوانني املرعيّـة،  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتتـاح مع  (ب)

 وأية معلومات وصفية أخرى متوافرة غري سرية وذات الصلة؛
 

، مبا يف ذلك املواد اليت التطويرالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد ختضــــــــع عملية احلصــــــــول على  (ج)
 يقوم املزارعون بتطويرها، لتقدير القّيمني على تطويرها خالل فرتة تطويرها؛

 
اليت حتميهــا حقوق امللكيــة الفكريــة أو  على الموارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــةيكون احلصــــــــــــــول  (د)

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

                                                           
بني  ق املربمحالة مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة االسـتشـارية للبحوث الزراعية الدولية وغريها من املؤسـسـات الدولية، يسـرى االتفايف   3

 املراكز املذكورة واملؤسسات األخرى ذات الصلة.أو  واجلهاز الرئاسي 



IT/OWG-EFMLS-9/19/4 Add.1 7 

 

 ، مرة كل ســـنتني تقومييتني على األقّل، أو ضـــمن فرتة زمنية ينبغي حتديدهاالجهاز الرئاســياملادة  مقدميُطلع  (هـ)
 4املواد اليت ّمت إبرامها؛، على اتفاقات نقل الجهاز الرئاسيمن وقت آلخر من ِقبل 

 
 إما عن طريق:

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

 
 أو

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

 
حبســــــــــب ضــــــــــمان أن يكون االتفاق املوحد لنقل املواد الكامل حتت تصــــــــــّرف الطرف الثالث املســــــــــتفيد  )1(

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

 
 املادة؛ مقدمالرمز أو الرقم املمّيز الذي أُنسب إىل االتفاق املوحد لنقل املواد من جانب  (أ)

 عنوانه؛املادة و  مقدماسم  (ب)
املادة أو قبوله باالتفاق املوحد لنقل املواد، ويف حالة عقود القبول بفض العبوة،  مقدمتاريخ موافقة  (ج)

 تاريخ إرسال الشحنة؛
، ويف حالة عقود القبول بفض العبوة، اســــــــم الشــــــــخص الذي أُرســــــــلت إليه المتلقيســــــــم وعنوان ا (د)

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

 
 .هذه املعلومات للطرف الثالث املستفيد الجهاز الرئاسيويتيح 

 
 حقوق المتلقي وواجباته - 6المادة 

 
أو صـــو�ا فقط ألغراض البحوث والرتبية والتدريب من أجل األغذية والزراعة.  الموادباســـتخدام  المتلقييتعّهد  6-1

وال تشــــــــــــــمـل هـذه األغراض االســــــــــــــتخـدامـات الكيمـائيـة والصــــــــــــــيـدالنيـة و/أو غريهـا من االســــــــــــــتخـدامـات الصــــــــــــــنـاعية 
  الغذائية/العلفية. غري

                                                           
 إىل:ينبغي تقدمي هذه املعلومات من قبل املقدم   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 

 ITPGRFA-Secretary@FAO.orgالربيد اإللكرتوين: 
 EasySMTA :/https://mls.planttreaty.org/itt أو من خالل موقع

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

mailto:ITPGRFA-Secretary@FAO.org
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، للموادألي من االســتخدامات احملظورة، ميكن حملكمة ابتدائية يف بلد املنشــأ  المواد المتلقيإذا اســتخدم  امكرر  6-1[
بدفع تعويضــــــــــــات بقيمة تصــــــــــــل إىل  المتلقيعند تقدمي أدلة ظاهرة على هذا االســــــــــــتخدام غري القانوين، أن حتكم على 

على عدم التصـــــدي  قيالمتل، أيهما أعلى. ويوافق للمتلقيمليون 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  المتلقيال يطالب  6-2

و على أجزاء أو مكونات وراثية منها، يف الشـــكل الذي مت فيه احلصـــول عليها ، أهذا االتفاقاملتاحة مبوجب  الموادعلى 
 .النظام المتعدد األطرافمن 

ر احلصــــــــــــــول تقيــّد أخرى حقوق أيــة أو الفكريــة للملكيــة حقوق بــأي المتلقييطــالــب  ال 6-2[  المواد على امليســــــــــــــَّ
 متعدد النظام من عليه احلصـــــــــــول مت الذي الشـــــــــــكل يف منها، وراثية مكونات أو أجزاء أو ،االتفاقاليت ينص عليها هذا 

 المواد، أو تقّيد حقوق املزارعني يف االحتفاظ بالبذور أو اســــــــــــــتخدامها أو تبادهلا أو بيعها وتوزيع أي مواد من األطراف
 اليت مت احلصول عليها.]

 
بأي حقوق للملكية الفكرية أو أي حقوق أخرى تنتهك هذا البند من االتفاق، ميكن  المتلقيوإذا طالب  امكرر  6-2[

بــدفع  المتلقي، عنــد تقــدمي أدلــة ظــاهرة على هــذه املطــالبــات، أن حتكم على للموادحملكمــة ابتــدائيــة يف البلــد املنشـــــــــــــــأ 
، أيهما أعلى، وإعالن أن للمتلقيلعائد الســنوي مليون دوالر أمريكي أو عشــرة أضــعاف ا 25تعويضــات بقيمة تصــل إىل 

 حق امللكية أو أي حق آخر يعود لبلد املنشأ.]
 
 واملعلومات ذات الصــــــــلة املشــــــــار إليها الموادأن جيعل  للمتلقياملقدمة،  الموادبصــــــــون  المتلقييف حال قيام  6-3

 باستخدام االتفاق املوحد لنقل املواد.  للنظام المتعدد األطراف(ب) متاحة 5يف املادة 
 
إىل شخص أو كيان آخر (يشار إليه يف ما يلي  هذا االتفاقاملقدمة مبوجب  الموادبنقل  المتلقييف حال قيام  6-4

 إىل:المتلقي ")، يعمد المتلقي التاليباسم "
 

القيام بذلك مبوجب األحكام والشــــــــــــــروط اليت نص عليها االتفاق املوّحد لنقل املواد، من خالل اتفاق  (أ)
 لنقل املواد؛ جديد موحد

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

 : ، أن يقوم مبا يلي]أو القبول به ] سنوات منذ التوقيع على هذا االتفاقxبعد مرور فرتة [[ المتلقيعلى 
 

جديد لنقل املواد،  موحد االتفاق املوحد لنقل املواد من خالل اتفاقإجناز ذلك وفقا لشــــــــــــــروط وأحكام  (أ)
  (أ) من االتفاق املوحد لنقل املواد سارية؛5أال تكون أحكام املادة  شريطة
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، النظام المتعدد األطرافاملتلقاة من  المواداجلديد هذا، تعريف  املّوحد باتفاق نقل املواد 1امللحق يف  (ب)
اليت يتم نقلها مســــــــــــــتمدة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير واإلفادة حتديدًا بأن 

 ؛المواد من
 (هـ)؛5، وفقا للمادة الجهاز الرئاسيتبليغ  (ج)
 .متلٍق تالٍ أال ترتّتب عليه أية واجبات أخرى يف ما يتعلق بأفعال أي  (د)
ية لألغذية والزراعة قيد التطويرعلى  5-6[ال تنطبق التزامــات املــادة  (هـ) بات ية الن  ياليت حتتو  الموارد الوراث

بســـبب تصـــالب على مخســـة  الموادعلى حصـــة نظرية متدنية مبا فيه الكفاية من املادة الوراثية املوجودة يف  
أو  المواديف املائة من خالل نســــــــــــــب  ]25تنطوي على مســــــــــــــامهة وراثية تقل عن [ .]أجيال على األقل

 ]المواد.حتتوي على مسة قيمة جتارية [ناشئة عن] [كانت موجودة من ضمن]  ال
 
بدون اإلخالل حبق األطراف يف إرفاق شــــروط إضــــافية  5-6لنقل املواد مبقتضــــى الفقرة  املوّحد تفاقاليتّم إبرام ا 6-6

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

 . وينبغي فهم أي إشـــــــــارةهذا االتفاق، الذي يشـــــــــكل جزءاً ال يتجزأ من اقهذا االتفمن  3امللحق على النحو املبني يف 
 .]3امللحق ، حيثما يسمح السياق ومع مراعاة مقتضى احلال، على أنه يشمل أيضاً هذا االتفاقإىل 

 
 أو

 
 النحو املبني ، علىنظام االشـــتراك أن خيتار أو يف تاريخ قبوله، هذا االتفاقعند توقيع  ،أن خيتار للمتلقيجيوز  6-11[
الجهاز إىل  االتفاق بهذا 4امللحق الواردة يف  اســـــــــــتمارة التســـــــــــجيلادة ، عن طريق إعهذا االتفاقمن  3امللحق  يف

 ]EasySMTA[أو من خالل إبداء القبول عرب موقع عد ملئها بالكامل وتوقيعها، من خالل أمينها ، بالرئاسي للمعاهدة
[أو اإلبداء عن القبول عرب موقع األمني،  من قبل اســـــــــــــتمارة التســـــــــــــجيلاســـــــــــــتالم  إعادة إذا مل يتمو [). االشـــــــــــتراك"("

EasySMTA،إال إذا كــان املتلقي قــد  ]8-6و 7-6تطبق عنــدهــا طريقــة الــدفع احملــددة يف املــادتني  ]، خالل هــذه الفرتة
 ]هو مشرتك مبوجب أحكام االشرتاك. .يف وقت سابق نظام االشتراكاختار 

 
 3امللحق على النحو املبني يف  نظام االشتراك، تنطبق شروط وأحكام نظام االشتراك المتلقيإذا اختار  امكرر  6-11[

ل هـذا االتفـاقمن   ، وينبغي فهمهـذا االتفـاقجزءًا ال يتجزأ من  هـذا االتفـاقمن  3امللحق . ويف هــذا احلــال، يشــــــــــــــكــّ
 ].3امللحق ، حيثما يسمح السياق ومع مراعاة مقتضى احلال، على أنه يشمل أيضاً االتفاقهذا أي إشارة إىل 

 
بالنســــبة  مشـــتركاً بوصــــفه  المتلقي، ال يكون هناك أي التزامات دفع على االشـــتراكعرب اختيار نظام  ثانياً  امكرر  6-11

، باســـــتثناء التزامات الدفع الموادالذي حيتوي على  المنتجوإىل  االشــــتراكاليت مت احلصـــــول عليها خالل مّدة  الموادإىل 
  .نظام االشتراكاملنصوص عليها يف 
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وكان هذا  مورداً وراثياً نباتياً لألغذية والزراعةيشـــــــــــّكل  منتج بتســـــــــويق أي من التابعني لهأو  المتلقييف حال قام  6-7[
 من دون قيودلآلخرين  المنتج إتاحة عدم، ويف حال هذا االتفاقمن  3كما هو مشار إليه يف املادة   مواديتضمَّن  المنتج

بدفع نســــبة مئوية حمددة  ] ســــنوات]x[ملدة[ طيلة مدة ســــريان القيد المتلقيألغراض إجراء املزيد من البحوث والرتبية، يقوم 
] 1[اخليار  2للملحق  هلذا الغرض وفقاً  الجهاز الرئاســـيجتارياً إىل اآللية اليت أنشـــأها  المنتج المســـّوق ]مبيعات[من قيمة 

 .هذا االتفاقمن 
 
وكان  مورداً وراثياً نباتياً لألغذية والزراعةيشــــــــــّكل  منتج بتســــــــويق أي من التابعني لهأو  المتلقييف حال قام  6-8

من دون لآلخرين  المنتج إتاحة، ويف حال هذا االتفاقمن  3كما هو مشـــــــــار إليه يف املادة   مواديتضـــــــــمَّن  المنتجهذا 
من قيمة  [أدىن]بدفع نسبة مئوية حمددة  ]] سنواتxملدة[[المتلقي ألغراض إجراء املزيد من البحوث والرتبية، يقوم  قيود

من  ]1[اخليار  2للملحق هلذا الغرض وفقاً  الجهاز الرئاســـــيجتارياً إىل اآللية اليت أنشـــــــأها  المســـــّوق المنتج ]مبيعات[
 .]هذا االتفاق

 
 أو

 
 مواديتضمَّن  المنتجوكان هذا  مورداً وراثياً نباتياً لألغذية والزراعةيشّكل  المتلقي بتسويق منتجيف حال قام  6-7[[

ألغراض إجراء  من دون قيودلآلخرين  المنتج إتاحة، ويف حال عدم هذا االتفاقمن  3كما هو مشــــــــــــــار إليه يف املادة 
 المســـّوق مبيعات المنتجســـنة،] بدفع نســـبة مئوية حمددة من قيمة  20[، ملّدة  المتلقياملزيد من البحوث والرتبية، يقوم 

 ].هذا االتفاق] من 2[اخليار  2للملحق هلذا الغرض وفقا  الجهاز الرئاسيجتارياً إىل اآللية اليت أنشأها 
 
 مواديتضمَّن  المنتجوكان هذا  مورداً وراثياً نباتياً لألغذية والزراعةيشّكل  منتج المتلقي بتسويقيف حال قام  6-8[

ألغراض إجراء املزيد  من دون قيودلآلخرين  المنتج إتاحة، ويف حال هذا االتفاقمن  3كما هو مشــــــــــــــار إليه يف املادة 
هلذا الغرض وفقا  الجهاز الرئاســــــيعلى دفع مبالغ طوعية إىل اآللية اليت أنشـــــــأها  المتلقيمن البحوث والرتبية، يشـــــــّجع 

 ]].االتفاقبهذا  ]2[اخليار  2للملحق 
 
، مجيع المعاهدةمن  17، عرب نظـام املعلومـات املنصـــــــــــــوص عليـه يف املـادة للنظام المتعدد األطراف المتلقييتيح  6-9[

، وُيشــجع على تقاســم املنافع غري النقدية املشــار إليها صــراحًة المواداملعلومات غري الســرية الناشــئة عن البحوث والتطوير بشــأن 
وبعد . النظام المتعدد األطرافالناشـــئة عن البحوث والتطوير املتصـــل باملواد، وذلك من خالل  المعاهدةمن  2-13يف املادة 

على إيداع  المتلقييشــــجع و ، الموادما يتضــــمن هذه  لمنتجاالنتهاء أو التخلي عن فرتة محاية حق من حقوق امللكية الفكرية 
 ]ألغراض البحوث والرتبية.النظام المتعدد األطراف ا من يف جمموعة تكون جزءً  املذكور المنتجمن  منتجعن أّي  عيّنة

 
 أو مكونـــاهتـــا،  الموادجرى تطويرهـــا من  منتجــاتالـــذي حيصــــــــــــــــل على حقوق ملكيـــة فكريـــة أليـــة  المتلقي 6-10[

، ويقوم بتخصـــــــــيص حقوق امللكية الفكرية تلك إىل طرف ثالث، يقوم النظام المتعدد األطرافومت احلصـــــــــول عليها من 
  ]إىل الطرف الثالث املعين. هذا االتفاقبنقل واجبات تقاسم منافع 
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 الموادجرى تطويرها من  منتجاتالذي طلب احلصــــــول على حقوق ملكية فكرية ألية  المتلقيعلى  بديالً 6-10[
أو مكوناهتا أو متكن من احلصول عليها، أن يقوم بتخصيص حقوق امللكية الفكرية تلك أو تطبيقها إىل طرف ثالث فقط 

 ].هذا االتفاقنافع اليت ختص املبعد قبول هذا الطرف بالتزامات تقاسم 
 

 :وهم" xx: يعفى املستخدمون أدناه من االلتزامات املنصوص عنها يف املادة xx[املادة 
 املزارعون األسريون  (أ)

الســـــكان األصـــــليون الذين يقومون يف ســـــياق ممارســـــات املزرعة العائلية أو يف البيئة الزراعية اجملتمعية التقليدية  (ب)
 بتبادل البذور أو بيعها يف ما بينهم. 

 والشركات الصغرية لرتبية النباتات  ج)(
 واملؤسسات العامة.] د)(
 
حني يســـــــــدد الدفعة متلق موجود يف أراضـــــــــي الطرف املتعاقد على أن تكون بلًدا نامًيا أو يف أراضـــــــــي  مكررًا 6-8[

مبرحلة انتقالية أو حني تكون الدفعة اليت يســــددها املتلقي حمســــوبًة مبوجوب املادة  االقتصــــاديث مير حالطرف املتعاقد 
أراضــــي الطرف املتعاقد الذي هو بلد نام أو يف  من االتفاق املوحد باالســــتناد إىل ســــجالت حماســــبة املتلقي يف 6-8

ل إىل اآللية عيف املائة من املبلغ الذي حول بالف 80أراضـــــــــــي الطرف املتعاقد اليت مير اقتصـــــــــــادها مبرحلة انتقالية، فإن 
يف أرض  الدوليةمتويل املشــــــاريع لتنفيذها من قبل االتفاقية  ألجلاملنشــــــأة من قبل اجلهاز الرئاســــــي ســــــتخصــــــص فورًا 

الطرف املتعاقد على أن يكون بلًدا نامًيا أو يف أرض الطرف املتعاقد على أن يكون اقتصاده مير مبرحلة انتقالية والذي 
صـــــدرت منه األموال املودعة. وتكون تلك األموال خاضـــــعة إىل إدارة الســـــلطة املكلفة بالتطبيق اليت يعينها كل طرف 

وتعبئة  لاللجنة االســــتشــــارية املعنية باســــرتاتيجية التموي . وســــوف يتم إبالغملنظمةمتعاقد هلذه الغاية، باالشــــرتاك مع ا
 بتطور هذه املشاريع وستقوم بدورها برفع تقارير منتظمة إىل اجلهاز الرئاسي.]املوارد 

 
 القانون الساري – 7لمادة ا

 
الدولية الصــــــــــــادرة عن املعهد الدويل يكون القانون الســــــــــــاري هو املبادئ العامة للقانون ومبادئ العقود التجارية  

لة الواردة يف 2010 2016 لتوحيد القانون اخلاص ، وكما مت حتديثها الحقا، مع مراعاة األهداف واألحكام ذات الصــــــــــــــ
 مىت دعت احلاجة إىل تفسري. الجهاز الرئاسيوقرارات  المعاهدة
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 تسوية النزاعات - 8 المادة
 
الجهاز أو طرف ثالث مســـــــتفيد، نيابة عن  المتلقياملادة أو  مقدمجيوز يف تســـــــوية النزاعات بدؤها من جانب  8-1

 التابع هلا. والنظام المتعدد األطراف للمعاهدة الرئاسي
 
 الجهاز الرئاســـــــــــيعلى أّن منظمــة األغــذيــة والزراعــة لألمم املتحــدة اليت متثــل  هذا االتفاقتوافق األطراف يف  8-2

، حيق هلا، باعتبارها طرفا ثالثا مســـــــــــتفيدا، بدء إجراءات تســـــــــــوية النزاعات يف ما يتعلق حبقوق نظام المتعدد األطرافوال
 .هذا االتفاقمبوجب  والمتلقياملادة  مقدموواجبات 

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

 أي معلومات املواد ومتلقياملادة  مقّدم. ويتيح هذا االتفاقبشــــــــــــــأن واجباهتم اليت ينّص عليها  املادةومتلقي املادة  مقّدم
 أو عّينات من هذا القبيل، حسب مقتضى احلال.

 
 حيّل على النحو التايل: هذا االتفاقإن أي نزاع ينشأ عن  8-4
 

 األطراف عن حسن نّية حل أي نزاع عن طريق التفاوض.التسوية الودية للنزاع: حتاول  (أ)
 

الوســـاطة: يف حال عدم التوصـــل إىل حّل للنزاع عن طريق التفاوض، لألطراف أن ختتار تســـوية النزاع عن  (ب)
 طريق الوساطة باالستعانة بطرف ثالث وسيط حمايد، باالتفاق املتبادل بني األطراف.

 
 حّل للنزاع عن طريق التفاوض أو الوســـــــاطة، جيوز ألي من الطرفني التحكيم: يف حال عدم التوصـــــــل إىل (ج)

إحــالــة النزاع إىل التحكيم مبوجــب قوانني التحكيم الصـــــــــــــــادرة عن إحــدى األجهزة الــدوليــة بعــد موافقــة 
األطراف يف النزاع. أما يف حال عدم التوصـــــل إىل اتفاق هبذا الشـــــأن، فتتم تســـــوية النزاع يف �اية املطاف 

نني التحكيم الصــــــــــــــادرة عن غرفة التجارة الدولية من جانب حمّكم واحد أو أكثر يعينون طبقاً مبوجب قوا
للقوانني املـــذكورة. وتكون نتيجـــة هـــذا التحكيم ملزمـــة للطرفني. وجيوز ألي من الطرفني، إذا أراد ذلـــك، 

فق الطرفان، أو تعيني حمّكم من قائمة اخلرباء اليت يضــــــــــــــعها اجلهاز الرئاســــــــــــــي هلذا الغرض؛ وجيوز أن يت
احملكمان اللذان عينا من قبلهما، على تعيني حمكم واحد، أو حمكم يرتّأس هيئة احملكمني حسب مقتضى 

 احلال، من القائمة املذكورة للخرباء. وتكون نتيجة التحكيم ملزمة للطرفني.
 

 من املعاهدة.] 5-12[املادة  )د(
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 بنود إضافية - 9المادة 
 

 الضمانة
 
 أو ملكيتها، وال بشـــــــأن دقة الموادبشـــــــأن ســـــــالمة  بموجب هذا االتفاقاملادة أية ضـــــــمانات  مقدمال يعطي  9-1

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

مســــــــــــؤوال بالكامل عن التقيد جبميع األنظمة والقواعد املتعّلقة باحلجر، واألنواع  المتلقيالصــــــــــــحة النباتية املرفقة. ويكون 
 ها.أو اإلفراج عن المواد الوراثيةالغازية الغريبة، والسالمة البيولوجية اخلاصة باسترياد 

 
 وإنهاؤه]االتفاق  االنسحاب من [مدة

 
الجهاز بعد ســـــتة أشـــــهر من تقدمي إشـــــعار خطي بذلك إىل  هذا االتفاق االنســـــحاب من إنهاء للمتلقيجيوز  9-2[

أو  المقدممن ِقبل  هذا االتفاقمن تاريخ توقيع  ]XX[ [عشر سنوات] ثالثني سنة من خالل أمينه، ليس قبل الرئاسي
 .المتلقيمن ِقبل  هذا االتفاق، أي التارخيني أبعد، أو من تاريخ قبول المتلقي

 
 8-6و 7-6مســـــــــتحق الدفع مبوجب املادتني  منتجبتســـــــويق ، النســـــــــحابا اإل�اء ، قبلالمتلقييف حال بدأ  9-3[

 8-6و 7-6ومبوجب أحكام املادتني  لمنتجا تســـــــــــويق، تســــــــــــــتمر هذه املدفوعات طاملا جيري بهذا االتفاق 2وامللحق 
 ].بهذا االتفاق 2وامللحق 

 
 المواد نقلأو  اســــــتخدام المتلقييعود بإمكان  يســــــمح ل، الاالتفاقهذا  االنســــــحاب من عند يف حال إ�اء 9-4[
دمأو إذا رفض  . ويف حــال تعــذر ذلــكالمقــدمعليــه إعــادهتــا إىل تكون و  إىل  الموادهــذه  المتلقي، حييــل العرض المقــّ
يف  موادويف حال ما زالت هناك  .المعاهدةمن  15مبوجب املادة  الجهاز الرئاســـــيمع  ااتفاقً  قد وقعتدولية  ؤســــــســــــةم

أو نقلها. وال  الموادأو أي مقّدم معّني آخر من النظام املتعدد األطراف إلعادة  بالمقّدم المتلقي، يّتصـــــل المتلقيحوزة 
ارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد خيص كل من املو وواجباته يف ما المتلقيعلى حقوق  االتفاقيؤثر إ�اء هذا 

] ســارية املفعول لفرتة زمنية 10-6و 9-6و 8-6و 7-6و 6-6و 5-6و 2-6و 1-6. وتبقى املواد [والمنتجات التطوير
 ، إال إذا نّصت املادة ذاهتا على انطباقها لفرتة زمنية حمددة.]االتفاقغري حمددة، حىت بعد إ�اء 

 
 هذا االتفاقمن  [...] 8و10-6و 9-6و ]2-6[و] 1-6[ 4املواد  وحدها، وبصــــــــــــــرف النظر عّما تقّدم مكررًا 9-4[

 ].بعد دخول االنسحاب حّيز التنفيذ تبقى ساريةً 
 

 ]االتفاق الموحد المنقح لنقل المواد االتفاق علىتعديالت [ال
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على  إال تعديل أحكام وشـــــــــــــروط االتفاق املوّحد لنقل املواد، ال تنطبق هذه التعديالت الجهاز الرئاســــــــــيإذا قرر  9-5[
على التعديالت  صـــــــــــــراحًة وكتابةً  المتلقيعلى حاله، إال إذا وافق  هذا االتفاقاالتفاقات املوحدة لنقل املواد التالية. ويبقى 

  ].املقرتحة
 
 ]نافذة. المعاهدةا طاملا ظلت نافذً  هذا االتفاقيظل  9-6[
 

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

 *التوقيع-1الخيار 
 

 مقدمنيابة عن  هذا االتفاق )، أمثل وأضـــمن أن لدي الســـلطة لتنفيذاالســـم الكامل للمســـؤول املرخص لهأنا، (
، حرفيا ومن حيث املبدأ، هبدف تعزيز هذا االتفاق املادة وأقر مبســــؤوليات مؤســــســــيت وواجباهتا بااللتزام بأحكام

 .واستخدامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصون 
 

 4وأصــرّح بأنين أفهم وأوافق صــراحة على أن الطرف الثالث املســتفيد يتمتع باحلقوق املنصــوص عليها يف املادتني 
 . هذا االتفاقمن  8و

 
دوالر أمريكي مبوجب املادة  ]xx[ال تتعدى مبلغ  مبيعات المتلقي(للمشرتكني فقط) أصرّح بأّن قيمة  □
 قيمة مبيعاته. ويتعهد املتلقي بأن يســدد دفعات ســنوية وأن يرفع تقارير ســنوية حاملا تتخطى 3 امللحقمن  3-3

من  4-4دوالر أمريكي. ويكون حق الطرف الثالث املسـتفيد بطلب املعلومات املناسـبة عمًال باملادة  ]xx[مبلغ 
 مفهوًما ومقبوًال بشكل صريح. هذا االتفاق

 
 
 
 

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

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

، حرفيا ومن حيث املبدأ، هبدف تعزيز هذا االتفاقاملادة وأقر مبســــؤوليات مؤســــســــيت وواجباهتا بااللتزام بأحكام 
 .واستخدامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صون
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 4وأصــرّح بأنين أفهم وأوافق صــراحة على أن الطرف الثالث املســتفيد يتمتع باحلقوق املنصــوص عليها يف املادتني 
 . هذا االتفاقمن  8و

 
دوالر أمريكي مبوجب  ]xx[ال تتعدى مبلغ قيمة مبيعات المتلقي (للمشــــــــــــرتكني فقط) أصــــــــــــرّح بأّن  □

ويتعهد املتلقي بأن يســـــدد دفعات ســـــنوية وأن يرفع تقارير ســـــنوية حاملا تتخطى قيمة . 3 امللحقمن  3-3املادة 
دوالر أمريكي. ويكون حق الطرف الثالث املســــــتفيد بطلب املعلومات املناســــــبة عمًال باملادة  ]xx[مبيعاته مبلغ 

 مفهوًما ومقبوًال بشكل صريح.هذا االتفاق من  4-4
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املادة عقد القبول بفض  مقدميف االتفاق املوحد لنقل املواد. وكذلك، إذا اختار  1املادة التوقيع، تظهر فقط الصـــــــــــــــياغة يف اخليار  مقدمعندما خيتار   *

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

ل تقــدمي  .هـذا االتفــاقأحكــام  مرهونــًا بقبول المواديكون تقــدمي   وقبوهلــاالمقــدم من جــانــب المواد ويشــــــــــــــكــّ
 .هذا االتفاقواستخدامها، قبوال بأحكام  المتلقيمن جانب 

 
 8و 4ويوافق صـراحة على أن الطرف الثالث املسـتفيد يتمتع باحلقوق املنصـوص عليها يف املادتني  المتلقييفهم 
 . هذا االتفاقمن 

 

دوالر أمريكي،  ]xx[مبلغ  قيمة مبيعاته مشــــرتًكا، ويف حال مل تتخطالمتلقي (للمشــــرتكني فقط) يف حال كان 
مانته، وإال فإن اإلعفاء املنصــــوص أمن خالل الجهاز الرئاســـي يقدم التصــــريح التايل خطًيا مع التوقيع عليه إىل 

 ]xx[ال تتخطى مبلغ  قيمــة مبيعــات المتلقي ال يســــــــــــــري: "أصــــــــــــــرّح بــأن 3 امللحقمن  3-3عليــه يف املــادة 
ات ســــــنوية وبرفع تقارير ســــــنوية عبتســــــديد دفالمتلقي . ويتعهد ا3 امللحقمن  3-3أمريكي مبوجب املادة  دوالر
ويتعهــد املتلقي بــأن . 3 امللحقمن  3-3املــادة دوالر أمريكي مبوجــب  ]xx[قيمـة مبيعـاته مبلغ  تتخطىحــاملــا 

دوالر أمريكي. ويكون حق  ]xx[يســـدد دفعات ســـنوية وأن يرفع تقارير ســـنوية حاملا تتخطى قيمة مبيعاته مبلغ 
ا ومقبوالً هـذا االتفـاق من  4-4الطرف الثــالــث املســــــــــــــتفيــد بطلــب املعلومــات املنــاســــــــــــــبــة عمًال بــاملــادة  مفهومــً

 "صريح. بشكل
 
 

 *: اتفاق نقل المواد بعقود القبول على اإلنترنت3الخيار 

 
 أوافق مبوجب هذا على الشروط املبّينة أعاله. □
 

أصــــرّح بأنين أفهم وأوافق صــــراحة على أن الطرف الثالث املســــتفيد يتمتع باحلقوق املنصــــوص عليها يف  □
 . هذا االتفاقمن  8و 4املادتني 

 

دوالر أمريكي مبوجب  ]xx[ال تتعدى مبلغ قيمة مبيعات المتلقي (للمشـــــــــــرتكني فقط) أصـــــــــــرّح بأّن  □
ويتعهد املتلقي بأن يســـــــــــدد دفعات ســـــــــــنوية وأن يرفع تقارير ســـــــــــنوية حاملا . 3 امللحقمن  3-3املادة 

دوالر أمريكي. ويكون حق الطرف الثالث املستفيد بطلب املعلومات  ]xx[تتخطى قيمة مبيعاته مبلغ 
 مفهوًما ومقبوًال بشكل صريح. هذا االتفاقمن  4-4املناسبة عمًال باملادة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة عقد القبول بفض  مقدمك، إذا اختار يف االتفاق املوحد لنقل املواد. وكذل 1املادة التوقيع، تظهر فقط الصـــــــــــــــياغة يف اخليار  مقدمعندما خيتار   *
حســـــــــــــــبما يكون مالئما. وعندما يقع  3أو اخليار  2العبوة أو عقد القبول على اإلنرتنت، تظهر يف االتفاق املوحد لنقل املواد فقط الصـــــــــــــــياغة يف اخليار 

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

 
 

 قائمة بالمواد المقدمة
 

 املقــدمــة مبوجــب الموارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة قيــد التطوير و/أوبــالمواد قــائمــة  امللحقيتضــــــــــــــّمن هــذا 
 (ب).5، مبا يف ذلك املعلومات ذات الصلـة املشـار إليها فـي املادة االتفاق هذا

 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و/أو  الموادترد املعلومات التالية، أو املصدر الذي قد حيتوي عليها، لكٍل من 

 رعياملانون للق ،للقانون احمللي أو أي قانون مرعي آخراملدرجة يف القائمة: مجيع البيانات التعريفية، وطبقاً  قيد التطوير
 أية معلومات وصفية غري سريّة أخرى متاحة وذات الصلة. 

 
 الجدول ألف

 
 :المواد

 
 :احملصول

رقم العّينة أو أي عامل 
 تعريف آخر

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

  
  
  
  

 
 الجدول باء

 
 :قيد التطوير وراثية نباتية لألغذية والزراعةموارد  المواد التي تشكل

 
 احملصول:

رقم العّينة أو أي عامل 
 تعريف آخر

املعلومات ذات الصلة، يف حال توافرها، أو املصدر الذي ميكن احلصول منه عليها 
 (الرابط)
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خيّص املواد اليت مت تلقيها مبوجب اتفاق موّحد لنقل املواد أو اليت  (ب)، تُتاح هذه املعلومات يف ما5-6متاشــــــــــياً مع املادة 

الموارد الوراثية اليت تنبثق عنها المعاهدة من  15مبوجب اتفاق يتماشـــــــى مع املادة النظام المتعدد األطراف دخلت يف 
 الواردة يف اجلدول باء: النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير

 
 احملصول:

العّينة أو أي عامل رقم 
 تعريف آخر

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

 
 

 1الخيار 
 

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

 ]من هذا االتفاق 8-6و 7-6معدل وطرق تسديد المدفوعات بموجب المادتين [
 

 )]8-6و 7-6(المادتان " األوحد على الموارد الحصول آلية"أحكام وشروط [
 

 منتجاتأو  منتج بتســــــويق ن منهين معه واملرخص هلم واملســـــــتأجر يواملتعاقد له التابعنيأو أي من  المتلقيإذا قام  -1
 المتلقي، يسدد هذا االتفاقمن  2لآلخرين إلجراء املزيد من البحوث والرتبية متاشياً مع املادة  دون قيود متاحة منليست 

عن  اليت تقل المنتجاتأو  المنتج مبيعاتيف املائة) من قيمة  1.1[نســـــــبة واحد وواحد من عشـــــــرة يف املائة ( يف كل ســـــــنة
 .]المنتجاتأو  المنتجالسنوية من  قيمة المبيعات%) من  yy}يف املائة (yy[{ يف املائة)] 30ثالثني يف املائة (

 
 منتجاتأو  بتســــويق منتج ن منهين معه واملرخص هلم واملســـــتأجر يواملتعاقدالتابعني له أو أي من إذا قام املتلقي  -2

 المتلقي، يســـــــــدد هذا االتفاقمن  2لآلخرين إلجراء املزيد من البحوث والرتبية متاشـــــــــياً مع املادة  دون قيود من متاحة

اليت تقل عن  المنتجاتأو  المنتج مبيعاتل السـنوية قيمةالمن  ] يف املائة)xx] يف املائة ([xxسـبة [نيف كل سـنة  عندها
 ]يف املائة). 30( ثالثني يف املائة[
 
 :منتجاتأو  منتجعندما يكون تسديد أية مدفوعات  المتلّقيال يتوّجب على  -3
 

مت شراؤها أو احلصول عليها خبالف ذلك من شخص أو كيان آخر سبق أن دفع بالفعل مبلغاً مقابل قد  (أ)
 ؛المنتجاتأو  المنتج

 ؛ أوكسلعة  مت بيعها أو االجتار هباقد  (ب)
أو حتتوي على مسة  المادةيف املائة على األقل من  25تتألف من  }اقتراح مقدم من أمريكا الشــــــــــمالية{ [(ج)

من خالل نســـــب  يف املائة ]25[وراثية تقل عن مســـــامهة  تنطوي على المادةذات قيمة جتارية نشـــــأت عن 
 [ملحوظة] مسة قيمة جتارية على ال حتتوي ]و/أو[ األطرافتعدد النظام الماملواد اليت مت احلصول عليها من 

 .]النظام المتعدد األطرافاليت مت احلصول عليها من  المواد ] [كانت موجودة من ضمن]عن ناشئة[
ا من احلقوق اليت يتمتع هبــــا املزارعون حبفظ واســــــــــــــتخــــدام وتبــــادل وبيع البــــذور احملفوظــــة يف  [(د) ال حتــــّد أيــــً

 املزرعة/املواد التكاثرية.]
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 النظام المتعدد األطرافمت احلصــــــول عليها من  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة مامنتج عندما يتضــــــمن  -4
مبوجب اتفاقني أو أكثر لنقل املواد استناداً إىل االتفاق املوحد لنقل املواد، ينبغي تسديد مبلغ واحد فقط مبقتضى الفقرتني 

 أعاله. 2و 1
 
 اً][مراجع، تقريراً مالية ) بعد إقفال احلسابات كل سنة60خالل ستني يوما ( الجهاز الرئاسي إىل المتلقييقّدم  -5

 سنوياً حيدد:
 

واملتعـاقـدين معـه واملرخص التـابعني لـه أي من و  المتلقيمن جـانـب  المنتجاتأو  المنتج مبيعاتقيمـة  (أ)
 ) اليت تسبق اإلقفال السنوي للحسابات؛ 12، لفرتة اإلثين عشر شهرا (هلم واملستأجرين منه

 مبلغ املدفوعات املستحقة؛ و  (ب)
 أو معدالت الدفع املعمول هبا. معلومات تسمح بتحديد معدلو  (ج)
 ومصدر املعلومات املقدمة القابلة للتحقق منها. (د)

 
إىل احلد الذي تتيحه اجلهة املبلغة  ،]ســــــــــــــّرية عن األعمال التجارية معلومات[تعامل هذه املعلومات على أ�ا  

وتُتاح إىل الطرف الثالث املســتفيد، يف ســياق تســوية النزاع، كما تنص عليه ، هذا االتفاقوضــمن احلدود اليت ينص عليها 
لغايات جتميع التقرير بشــــأن اإليرادات الواردة إىل الصــــندوق املنشــــأ  الجهاز الرئاســـيوإىل أمني .هذا االتفاقمن  8املادة 

 المعاهدة.(و) من 3-19بالتماشي مع املادة  الجهاز الرئاسيمن قبل 
 
وتكون املدفوعات مستحقة وقابلة للتسديد فور تقدمي كل تقرير من التقاريــــــــــــــــر السنوية. وتدفع مجيع املدفوعات  -6

 (و) 3-19طبقا للمادة  الجهاز الرئاســــيللحســـــاب التايل الذي أنشـــــأه  بالدوالر األمريكي للجهاز الرئاســــياملســـــتحقة 
 :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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 أو
 

 2الخيار 
 

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

 من هذا االتفاق 7-6معدل وطرق تسديد المدفوعات بموجب المادة [
 

 )]8-6و 7-6(المادتان " موارداألوحد على ال الحصول آليةأحكام وشروط "[
 
، منتجاتأو  منتج بتسويقن منه ين معه واملرخص هلم واملستأجر ي له واملتعاقدنيالتابعأو أي من  المتلقيإذا قام  -1

 بيعاتلم الســــنوية قيمةلايف املائة) من  1.1نســــبة واحد وواحد من عشــــرة يف املائة (يف كل ســــنة [ عندها المتلقييســــدد 
الســنوية  المبيعات%) من قيمة  yy}يف املائة (yy[{] يف املائة) 30عن ثالثني يف املائة ( اليت تقل المنتجاتأو  المنتج

 : تكون منتجاتأو  منتجال يتوّجب تسديد أية مدفوعات ألي إال أنه ؛ .]المنتجاتأو  المنتجمن 
 

 ؛هذا االتفاقمن  2ملزيد من البحوث والرتبية، طبقا للمادة  من دون قيودلآلخرين  متاحة (أ)
 

مت شـراؤها أو احلصـول عليها خبالف ذلك من شـخص أو كيان آخر سـبق أن دفع بالفعل مبلغاً مقابل أو  (ب)
 أو أعفي من واجب دفعه طبقاً للفقرة الفرعية (أ) أعاله؛ المنتجاتأو  المنتج

 
 ؛مت بيعها أو االجتار هبا كسلعة أو (ج)

. 
حتتوي على حصـــــــة نظرية متدنية مبا فيه الكفاية من املادة الوراثية املوجودة يف املواد، بســـــــبب تصـــــــالب أو  [(د)

 الموادمن خالل نسب يف املائة]  25[على مسامهة وراثية تقل عن  تنطوي ] أجيال على األقل.xعلى [
 [ملحوظة] ال حتتوي على مسة قيمة جتارية ]و/أو[ النظام المتعدد األطرافاليت مت احلصــــــــــــول عليها من 

  .]النظام المتعدد األطرافاليت مت احلصول عليها من  المواد ] [كانت موجودة ضمن]ناشئة عن[
 

ا )ه[( من احلقوق اليت يتمتع هبــــا املزارعون حبفظ واســــــــــــــتخــــدام وتبــــادل وبيع البــــذور احملفوظــــة يف  ال حتــــّد أيــــً
 املزرعة/املواد التكاثرية.]

 
 النظام المتعدد األطرافمت احلصــــــول عليها من  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعةما  منتجعندما يتضــــــمن  -2

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

 
تقريراً ســـنوياً  ،مالية ) بعد إقفال احلســـابات كل ســـنة60خالل ســـتني يوماً ( الجهاز الرئاســـيإىل  المتلقييقّدم  -3

 :حيدد
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واملتعـاقـدين معـه واملرخص  لـه التـابعنيأي من و  المتلقيمن جـانـب  المنتجاتأو  المنتج مبيعاتقيمـة  (أ)
  ) قبل اإلقفال السنوي للحسابات؛12، لفرتة اإلثين عشر شهراً (هلم واملستأجرين منه

  مبلغ املدفوعات املستحقة؛و  (ب)

وفضال عن معدل .مدفوعات تقاسم املنافعمعلومات تسمح بالتعّرف إىل أي من القيود اليت أفضت إىل و  (ج)
 أو معدالت الدفع املعمول هبا؛

 ومصدر املعلومات املقدمة القابلة للتحقق منها. (د)

 
إىل احلد الذي تتيحه اجلهة املبلغة وضمن احلدود  ]،سرّيةمعلومات عن األعمال التجارية [تعامل هذه املعلومات على أ�ا 

من  8وتُتاح إىل الطرف الثالث املســـــــتفيد، يف ســـــــياق تســـــــوية النزاع، كما تنص عليه املادة ، هذا االتفاقاليت ينص عليها 
لغايات جتميع التقرير بشــــــــأن اإليرادات الواردة إىل الصــــــــندوق املنشــــــــأ من قبل  الجهاز الرئاســـــــيوإىل أمني  هذا االتفاق

 المعاهدة.و) من (3-19بالتماشي مع املادة الجهاز الرئاسي 
 
وتكون املدفوعات مستحقة وقابلة للتسديد فور تقدمي كل تقرير من التقاريــــــــــــــــر السنوية. وتدفع مجيع املدفوعات  -4

 (و) 3-19طبقاً للمادة الجهاز الرئاســــي للحســـــاب التايل الذي أنشـــــأه  بالدوالر األمريكيللجهاز الرئاســــي املســـــتحقة 
 :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 

 
 

 )11-6أحكام وشروط نظام االشتراك (المادة 
 

 االشتراك – 1المادة 
 
)، بالمشترك(املشار إليه فيما يلي  11-6وفقا للمادة ، [خيار] / االشتراك ]نظام[الذي خيتار  المتلقييوافق  1-1

 ").شروط االشتراكعلى أن يكون ملزماً باألحكام والشروط اإلضافية الواردة يف ما يلي ("
 
 ،4امللحق املوقعـــة، الواردة يف  الســـــــــــتمــارة التســـــــــــجيــلنـــافـــذًا عنـــد اســــــــــــــتالم األمني  االشـــــــــــتراكيصــــــــــــــبح  1-2

 المشـــــتركوقيامه بإبالغ  )EasySMTA( النظام امليســــــر لالتفاق املوحد لنقل املوادمن خالل  للمشـــــتركأو عند القبول 
] النظام المتعدد األطرافاليت يشـــــملها  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةطبقاً لذلك، ويغطي االشـــــرتاك [مجيع 

بأي اتفاق الحق  4امللحق بالتوقيع على  المشــــــترك[وال يلزم  املوّقع عليها]. تســــــجيلاســــــتمارة اليف  [احملصـــــــول املذكور
 .]االشتراكموحد لنقل املواد، خالل فرتة 

 
املوقعة حســب  الســتمارة التســجيل الجهاز الرئاســي للمعاهدةعند اســتالم أمني  االشــتراكيبدأ نفاذ  الً بدي 1-2[

. ويقوم األمني من خالل النظام امليســـــر لالتفاق املوحد لنقل املواد المشــــتركأو عند قبول ، 4امللحق األصـــــول الواردة يف 
بأي اتفاق الحق موحد لنقل املواد، خالل  4امللحق بالتوقيع على  المشتركبتاريخ االسـتالم. وال يلزم  المشتركبإخطار 

 ].االشتراكفرتة 
 
مت التوقيع عليه يف السابق، تسديد مدفوعات مبوجب أي اتفاق موّحد لنقل املواد بمن أي التزام  المشتركيعفى  1-3

 (متت املوافقة على ذلك بشرط االستشارة). تنطبق. شروط االشتراكووحدها التزامات الدفع املنصوص عليها يف 
 
الشــــروط املعّدلة على املشــــرتك الذي ســــري يف أي وقت. ولن ت شـــروط االشـــتراكتعديل  للجهاز الرئاســـيجيوز  1-4[

الجهاز ، أو إىل حني قيام اشــتراكهمن  المشــتركاليت ســـيســـتمر نفاذها إىل حني انســـحاب  شــروط االشــتراكوافق على 
 ]أدناه. 4، متاشياً مع املادة اشتراكهبإ�اء  الرئاسي

 
املعّدلة على أي  شروط االشتراكسري يف أي وقت. وال ت شروط االشتراكتعديل  للجهاز الرئاسيجيوز  الً بدي 1-4[

حال  ويف] [مبوافقته على اخلضــوع لشــروط االشــرتاك املعدلة. الجهاز الرئاســيبإخطار  المشــتركاشــرتاك قائم، إال إذا قام 
 ].االشتراكي بدأ فيه نفاذ ذاملعدلة، فإن هذه املوافقة ال تؤثر على التاريخ ال شروط االشتراكعلى  المشتركوافق 
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 السجل – 2المادة 
 

") الســـجليف ســــجل عام (" االشـــتراكبدء نفاذ على إدراج امسه الكامل وتفاصــــيل االتصــــال به وتاريخ  المشـــتركيوافق 
(متت املوافقة على  .فوراً، من خالل أمينه، بأي تغيريات يف هذه املعلومات للمعاهدة الجهاز الرئاســـــــــــيويتعهد بإبالغ 

 ذلك بشرط االستشارة).
 

 تقاسم المنافع النقدية – 3ة الماد
 
املنصـوص عليها  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمن أجل تقاسـم املنافع النقدية الناشـئة عن اسـتخدام  3-1[

أن يسدد مبالغ سنوية على أساس مبيعات املشرتك، [الرسوم التكنولوجية] ورسوم الرتاخيص  المشترك، على المعاهدةيف 
 ،باالشـــــــتراكتنتمي إىل احملاصــــــــيل نفســــــــها املشــــــــمولة  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعةاملتصــــــــلة باملنتجات اليت هي 

عاقدين معه واملرخص هلم واملســـتأجرين منه من جانب التابعني له واملت المشـــتركوعلى أســـاس املدخول الذي حيصـــل عليه 
 يف السنة السابقة.] 

 
ــة لألغــذيــة والزراعــةينقـــل املشــــــــــــــرتك  امكرر  3-1[ 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): 30معدالت الدفع على الشكل التايل، ناقصاً ثالثني يف املائة ( تكون 3-2
 

لآلخرين إلجراء املزيـد من البحوث  متاحة من دون قيود(أ) بـالنســــــــــــــبـة إىل [املنتجـات وأيـة منتجـات أخرى] [
 ؛]]يف املائةxxوالرتبية: [

 
بة إىل [[ لآلخرين إلجراء املزيد من  دون قيودغير متوافرة من وأية منتجات أخرى]  المنتجات(ب) بالنســــــــــــــ

 ؛]] يف املائةyyالبحوث والرتبية: [
 
والزراعة مبوجب  اســـتخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذيةمن أجل اقتســـام املنافع املالية الناشـــئة عن  الً بدي 3-1[

املشمولة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزارعة []مبيعاتال[مدفوعات سنوية استناداً إىل  المشتركد يسدّ ، المعاهدة
 ]]للمعاهدةاملدرجة يف امللحق األول  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة] [النظام المتعدد األطرافضمن 

 
 املشمولةلموارد الوراثية النباتية لألغذية والزارعة [ا ]مبيعاتال[تطبق معدالت الدفع التالية على  الً بدي 3-2[

 :]للمعاهدة املدرجة يف امللحق األولالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة [ ]النظام المتعدد األطرافضمن 
[xx]  أو منتجات متوافرة من دون قيود،  ]المنتجات[يف املائة عندما تكون 

 ]أو منتجات غري متوافرة من دون قيود. ]المنتجات[] يف املائة عندما تكون yyو[
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املشــــــمولة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزارعة [ بمبيعاتيكون معدل الدفع املطبق يف ما يتعلق  بديالً  3-2[
 ]zz[ ]للمعاهدة املدرجة يف امللحق األوللموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ا] [النظام المتعدد األطرافضـــــــمن 
 ]يف املائة.

 
 دون متييز.] ]المبيعات[، يطبق معدل الدفع األعلى على المشتركبناًء على طلب  امكرر  3-2[
 
 املصــــــــــــــرّح هبـا] مبيعاته[تعـدى فيهـا ت بتســــــــــــــديـد مـدفوعـات يف ســــــــــــــنـة ال المشـــــــــــتركمـا تقـّدم، ال يُلزم رغم و  3-3[
 ]] دوالر أمريكي.xxxمبلغ [ ،1-3ورسوم الرتاخيص املشار إليها يف املادة  ه اإلمجاليةمبيعات[
 
املصــــرّح هبا املشــــار إليها يف  المبيعات ســــتحقة علىتتعدى فيها املدفوعات امل ورغم ما تقّدم، ففي ســــنة ال بديالً  3-3[

 مبلغليبلغ رتاكم ىت يتالية، حتتأجيل الدفع، يف الســــــــــنوات امل للمشــــــــتركدوالر أمريكي]، جيوز  1 000مبلغ [ 1-3املادة 
 واجب الدفع.ا و مستحقً دوالر أمريكي]،  1 000[
 
كلما عن السنة السابقة. و ، ]مالية[) يوماً بعد إقفال حسابات كل سنة 60عات يف غضون ستني (و دفد املتسدّ  3-4

(متت املوافقة على  .اشـــتراكهتناســــب للســــنة األوىل من مبلغ م بدفع المتلقييقون خالل الســــنة،  نافذا االشـــتراكأصــــبح 
 ذلك بشرط االستشارة).

 
) يوماً بعد إقفال 60يف غضـــــــــون ســـــــــتني (، من خالل أمينه، عاهدةمالجهاز الرئاســـــــي للإىل  المشـــــــتركيقدم  3-5[

  :ما يليعلى وجه اخلصوص ، مبا يشمل للحسابات ]مراجًعا[ا كشفً ،  ]مالية[ كل سنة  حسابات
 

 املنتجات اليت مت الدفع عنها؛ ]مبيعات[معلومات عن  (أ)
 معلومات تسمح بتحديد معدل أو معدالت الدفع املطبقة. (ب)

 ومصدر املعلومات املقدمة القابلة للتحقق منها. )ج(
 .]أعاله 3-3أو إعالنًا موقًعا يبّني أنه معفي من الدفع مبوجب املادة [
 
ضــــــــمن احلدود اليت ينص عليها اجلهة املبلغة  عينهاحلد الذي تإىل  جتارية ســــــــريّةتعامل هذه املعلومات على أ�ا معلومات و 

هذا من  8حبســــــــــب ما تنص عليه املادة  تســــــــــوية النزاعاتوتتاح إىل الطرف الثالث املســــــــــتفيد يف ســــــــــياق ، هذا االتفاق
الجهاز لغايات جتميع التقرير بشـــأن اإليرادات الواردة إىل الصـــندوق املنشـــأ من قبل الجهاز الرئاســـي وإىل أمني  االتفاق،
 ]المعاهدة.(و) من 3-19بالتماشي مع املادة الرئاسي 

 
بالدوالر األمريكي للحســــــــــــــاب التايل الذي أنشــــــــــــــأه  للجهاز الرئاســـــــــــيُتدفع مجيع املدفوعات املســــــــــــــتحقة  3-6

 (متت املوافقة على ذلك بشرط االستشارة). :المعاهدة(و) من 3-19طبقاً للمادة  الرئاسي الجهاز
 

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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 ]وإنهاؤه[ االنسحاب من االشتراك ]االشتراك [مدة – 4المادة 
 
ما تنص عليه  بإ�ائه حبســـب الجهاز الرئاســـيمنه أو قيام  المشـــتركنافذا إىل حني انســـحاب  االشـــتراكيكون  4-1

 (متت املوافقة على ذلك بشرط االستشارة).أدناه.  5-4املادة 
 
من  الجهاز الرئاسيبعد ستة أشهر من تقدمي إشعار خطي بذلك إىل  اشتراكهاالنسحاب من  للمشتركجيوز  4-2

 (متت املوافقة على ذلك بشرط االستشارة). .االشتراكنفاذ  بدءسنوات من تاريخ  10خالل أمينه، ليس قبل 
 
ويف حال تعذر قدم. مالويعرض إعادهتا إىل المواد يكف عن اســـتخدام اشــتراكه، دى انســـحاب املشـــرتك من ل 4-3[

الجهاز الرئاســي إىل مؤســســة دولية وقعت اتفاقا مع المواد العرض، يقوم املشــرتك بإحالة المقدم ذلك أو يف حال رفض 
 ].المعاهدةمن  15مبوجب املادة 

 
بعد ] 5[ /]سـنتني[ /]YY[ملدة هذه  االشتراك شروطمن  3تسـتمر أحكام تقاسـم املنافع النقدية وفقاً للمادة  4-4[

ناشـــــئة عن ، باســـــتثناء التزامات تقاســـــم املنافع النقدية الهذا االتفاقالشـــــروط األخرى من ل وُتطّبق ك[ .االشــــتراكانتهاء 
 1-6و 4 املواد، وحدها ا تقّدموبصــــــــــــــرف النظر عمّ  وحدهاو [ ال تنطبق.] اليت هذا االتفاق] من 8-6و 7-6[املادتني 

 ].االشتراكبعد انقضاء  تظل سارية االتفاق هذامن  8و 10-6و 9-6و 4-6و 3-6و 2-6و
 
 بــالموارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة، يف مــا يتعّلق هــذه شـــــــــــروط االشـــــــــــتراكمن  3-4املــادة رغم و  4-4[

 ]االشتراك.انتهاء  بعد تنيساريظالن ت هذا االتفاقمن  […]] 2-6] [1-6، وحدمها املادتان [قيد التطوير
 
من شــــــــروط  3-4 2-4رغم املادة و ، بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويريتعلق  يف ما البدي 4-4[

تاريخ الســــــــــنوات من ] من 5-2بعد [ هذا االتفاقمن  9-6و 3-6و 2-6و 1-6املواد ، يســــــــــتمر ســــــــــريان االشــــــــتراك
 .]نظام االشتراكاالنسحاب من 

 
]4-x  ال يؤثر على صــالحية االتفاقات املوحدة لنقل املواد اليت مت التوقيع عليها أو إ�اءه  االشــتراكإن االنســحاب من

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

 
]4-x  حّيز  االشـــتراكاالنســــحاب مباشــــرة، بغض النظر عن تاريخ دخول  للمشـــترك، ميكن 2-4باســــتثناء املادة  امكرر

، أو تعليق املدفوعات االشـــتراكالتنفيذ، يف حال وقوع ظروف حمددة توقف عملياته بالنســــبة إىل احملصــــول الذي يرتبط به 
تفاقات املوحدة لنقل ملواد املوّقع . وتُعترب اال4-4و 3-4أو إعالن اإلفالس. ويف هذه الظروف، ال تنطبق أحكام املادتني 

 3-9. ويف هــذه احلــالــة، تنطبق املــادة االشـــــــــــتراكمنتهيــة يف اليوم ذاتــه الــذي ينتهي فيــه  االشـــــــــــتراكعليهــا خالل فرتة 
 من االتفاق املوّحد لنقل املواد.] 7-6من االتفاقات املوّحدة لنقل املواد، باستثناء املادة 
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نظام يف حال االنتهاك املادي ألحكام وشــــــــــــــروط  االشـــــــــــتراكيف أي وقت، إ�اء ، للجهاز الرئاســـــــــــيوميكن  4-5[
 عرب إشــــــــــعار خطي باالنتهاك املنســــــــــوب إليه، ويف حال عدم معاجلة هذا االنتهاك المشــــــــترك. ويُبّلغ األمني االشــــــــتراك

.] جهاز الرئاســــــــــيلل) يوماً من تاريخ اإلشـــــــــــــعار، يقوم بإحالة املوضـــــــــــــوع إىل االجتماع القادم 30يف خضـــــــــــــون ثالثني (
 يتعّني حتديد التداعيات املرتتبة عن إ�اء االشرتاك.] [مالحظة:

 
يرتتب على الطرف الثالث املســـــتفيد إبالغ  المشــــترك، من قبل وجباتاملادي ألي من مانتهاك وقوع  حال ويف 4-5

ثالثني يوًما من تاريخ اإلبالغ،  )03خطًيا باالنتهاك املزعوم. ويف حال مل تتم معاجلة هذا االنتهاك يف غضـــون (المشــترك 
. ويف حال عدم حل النزاع بصورة هذا االتفاقمن  8تسوية النزاع مبوجب املادة  يستهل الطرف الثالث املستفيد إجراءات

يطالب بتعويضـــات، حســـب وأن  لالشــتراكاملســـتفيد أن يضـــع حًدا  يف غضـــون ســـتة أشـــهر، جيوز للطرف الثالث مرضـــية
يف أي اتفاق موحد  نظام االشـــتراكاختيار احلق ب المشـــتركد أن يقرر عدم منح ف الثالث املســـتفيوجيوز للطر  االقتضـــاء.

 لثالث املســـــتفيد املســـــألة علىالطرف ا ر اجلهاز الرئاســـــي خالف ذلك. ويعرضإىل أن يقر  ،لنقل املواد يوقعه يف املســـــتقبل
 الدورة املقبلة للجهاز الرئاسي.
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 4الملحق 

 
 

 استمارة التسجيل
 

 .هذا االتفاقمن  11-6، متاشياً مع املادة لنظام االشتراكمبوجب هذه االستمارة اختياره  المتلقي يعلن
 

[، واحملاصيل اليت ينطبق عليها الكامل وتفاصيل االتصال به  المتلقيمن املفهوم واملتفق عليه صراحة أنه سيتم إدراج اسم 
أو املســـؤول املخّول  المتلقي")، وأن الســجل(" للمشــتركين يف ســـجل عام االشــتراكوتاريخ ســـريان مفعول  ،]االشــتراك

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

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

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

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

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

 ............................ :المتلقي عناملسؤول املخّول 
 ............................ 

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

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

، وإال لن يكون 10أو القبول بــه، كمــا ورد ذكره يف املــادة  االتفــاق هــذاالتوقيع على المشـــــــــــترك مالحظــة: يتعّني على 
 صاحلاً. التسجيل

 
موقّعة إىل اجلهاز الرئاســــــي من خالل أمينه على  اســـــتمارة تســـــجيلرســــــال إ إمامن خالل  هقبول لمشـــــتركا يبديو  كنمي

. وجيب أن ترفق EasySMTAيف نظام  االتفاق هذايف حال مت إعداد  EasySMTAأو من خالل نظام العنوان التايل 
 .االتفاق هذابنسخة على  استمارة التسجيل

 
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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 :2المرفق 
 )تبيان التعديالت(نسخة "نهائية" بدون  مشروع االتفاق الموّحد المنّقح لنقل المواد: اقتراح الرئيسين المشاركين

 
 

 مشروع االتفاق الموّحد المنّقح لنقل المواد: اقتراح الرئيسين المشاركين[
 
 

 الديباجة
 

 حيث إنّ 
 

) اعتمدها املؤمتر 6"المعاهدةالدولية بشــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (يشــــار إليها يف ما يلي باســــم "املعاهدة 
ودخلت حّيز التنفيذ بتاريخ  2001نوفمرب/تشــــــــرين الثاين  3العام ملنظمة األغذية والزراعة يف دورته احلادية والثالثني بتاريخ 

 ؛2004يونيو/حزيران  29
 

واستخدامها املستدام واقتسام املنافع الناشئة  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيف صون  المعاهدةل أهداف تتمث
عن اســـــــــتخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافئ، مبا يتســـــــــق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، ألغراض الزراعة املســـــــــتدامة 

 واألمن الغذائي؛
 

مواردها الوراثية النباتية لألغذية ، يف ســـــــــياق ممارســـــــــة حقوقها الســـــــــيادية على المعاهدةقدة يف أنشـــــــــأت األطراف املتعا
، والقتســـــــــــام املنافع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةلتيســـــــــــري احلصـــــــــــول على  نظاماً متعدد األطراف، والزراعة

 س التكامل والتعزيز املتبادلني؛الناشئة عن استخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافئ، على أسا
 

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

يتعلق بقواعدها اإلجرائية الوطنية اليت تنظم الوصــول إىل  ومع االعرتاف بتنوع النظم القانونية لدى األطراف املتعاقدة يف ما
 احملاكم وإىل التحكيم، والواجبات الناشئة عن االتفاقيات الدولية واإلقليمية املطبقة على هذه القواعد اإلجرائية؛

 
اق موحد لنقل مبقتضـــى اتف النظام المتعدد األطرافعلى أنه ينبغي تيســـري الوصـــول إىل  المعاهدةمن  4-12تنص املادة 

، 2006يونيو/حزيران  16الصــــــــــــــادر بتاريخ  1/2006، مبوجب قراره رقم للمعاهدة الجهاز الرئاســـــــــــياملواد، وقد اعتمد 
 .2019] نوفمرب/تشرين الثاين XXالصادر يف XX/[2019 ]االتفاق املوحد لنقل املواد وقرر تعديله مبوجب القرار رقم [

                                                           
 .درجت األلفاظ املعّرفة باخلط األسود البارز يف كل النص بغرض التوضيحأ  6
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 األطراف في االتفاق - 1المادة 
 
") هو االتفاق املوّحد لنقل املواد املشـــار إليه هذا االتفاقإّن اتفاق نقل املواد هذا (يشـــار إليه يف ما يلي باســـم " 1-1

 .المعاهدةمن  4-12يف املادة 
 
") هو االتفاق املوّحد لنقل املواد هذا االتفاق(يشــــــــار إليه يف ما يلي باســــــــم " دنقل املوال املوّحد تفاقالاهذا إّن  1-1

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

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

 
اسـم وعنوان املتلقي أو املؤسـسـة املتلقية، اسـم املسـؤول املرّخص له، معلومات عن طريقة االتصـال باملسـؤول و: (

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

 التعاريف - 2[المادة 
 

 تعين العبارات الواردة أدناه ما يلي:، هذا االتفاقألغراض 
 
متــاحــًا من دون قيود لآلخرين ألغراض إجراء مزيــد من البحوث والرتبيــة عنــدمــا  منتج: يعترب أي متـاحـًا من دون قيود""

للبحوث والرتبية دون أية التزامات قانونية أو تعاقدية أو قيود تكنولوجية، قد حتول دون اســــــــــتخدامه بالطريقة  يكون متاحاً 
 .المعاهدةاحملددة يف 

 
تعين أية مواد من مصــــــــــــــدر نبايت، مبا فيها مواد التناســــــــــــــل والتكاثر اخلضــــــــــــــري، وحتتوي على وحدات  المواد الوراثية""

 وظيفية.  وراثية
 
 .للمعاهدة الجهاز الرئاسي يعين "الجهاز الرئاسي"
 

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

يف عبوة تعبئة املواد ويشـــــــــــــــكل قبول  المواد"بعقد القبول بفض العبوة"، هو عندما ترد نســـــــــــــــخة من االتفاق املوحد لنقل  المواداالتفاق املوحد لنقل 
 .حد لنقل املوادللمواد قبوال بشروط وقواعد االتفاق املو  المتلقي

شــــــروط وقواعد االتفاق املوحد لنقل املواد  المتلقياالتفاق املوحد لنقل املواد "بعقد القبول على اإلنرتنت"، هو عندما يربم االتفاق على اإلنرتنت ويقبل 
 .ل املواد، حسبما يكون مالئمابالنقر على األيقونة املناسبة يف املوقع على اإلنرتنت أو على النسخة اإللكرتونية لالتفاق املوحد لنق
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 .المعاهدةمن  2-10الذي أنشئ مبوجب املادة  النظام المتعدد األطراف" يعين النظام المتعدد األطراف"
 
ــة والزراعــة" ــة لألغــذي ــاتي ــة النب من مصـــــــــــــــدر نبــايت اليت هلــا قيمــة فعليــة أو حمتملــة المواد الوراثيــة  " تعينالموارد الوراثي

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

يعتزم القائم على تطويرها بقدر أكرب أو نقلها إىل شـــخص أو كيان و  لتســويق التجاريغايات االســتخدامها لجاهزة بعد 
 تســـــــــــوقمنتهية عندما  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير آخر ملزيد من التطوير. وتعترب فرتة تطوير

 .كمنتج  ملوارد جتارياً هذه ا
 
أو أي من أجزائها أو مكوناهتا الوراثية المواد  7اليت تشــــــــــــــمل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" يعين المنتج"

 التجاري، باستثناء السلع األساسية واملنتجات األخرى املستخدمة يف األغذية والعلف والتجهيز. للتسويقاجلاهزة 
 
من جانب  ،التجاري لتســـويقلغايات ا منتجاتأو  منتجاســـتخدام تعين الدخل اإلمجايل الناتج عن  "قيمة المبيعات"[

 ]وفروعه واملتعاقدين معه وحاملي الرتاخيص ومستأجريها. المتلقي
 

صـــــاحل ل التجاري لتســــويقالســــتخدام لاعن لناتج عن رســـــوم الرتاخيص و ايل تعين الدخل اإلمجا"قيمة المبيعات"  [بديالً 
 وفروعه.] المتلقي

 
ـــويق"[  "للتســـــويق التجاري"االســـــتخدام  لعبارةالعتبارات مالية يف الســــــوق املفتوحة،  منتجاتأو  منتجتعين بيع  "التســ

الموارد الوراثية النباتية لألغذية شــــــكل من أشــــــكال نقل  أي لتســـــويق التجارياالســـــتخدام لوال يشــــــمل  .مماثلمعىن 
 .]والزراعة قيد التطوير

 
ـــــويق"بديًال [ ـ  ويكون العتبارات مالية يف الســــــــــوق املفتوحة.الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تعين تبادل  "التســ

 نقلأّي شكل من أشكال  لتسويق التجارياالستخدام لمل . وال يشمماثلمعىن  "للتسويق التجاري"االستخدام لعبارة 

كما ال ينطوي على بيع الســـــــــــلع واملنتجات األخرى املســـــــــــتخدمة   التطويرقيد  زراعةد الوراثية النباتية لألغذية والالموار 

 ]للغذاء والعلف والتجهيز.]
 

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

  .هذا االتفاقمع مراعاة األحكام والشروط اليت نص عليها  المتلقيإىل  املادة

                                                           
 .حسبما يظهر، على سبيل املثال، من خالل الَنَسب أو عالمة إدماج اجلني  7
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 أحكام عامة - 4المادة 
 
 وأحكامها. المعاهدةوينفذ ويفّسر طبقاً ألهداف  النظام المتعدد األطرافضمن إطار  هذا االتفاقيربم  4-1
 
ة، واليت اعتمـــدهتـــا األطراف املتعـــاقـــدة 4-2  يعرتف األطراف بـــأ�م خيضــــــــــــــعون للتـــدابري واإلجراءات القـــانونيـــة املرعيـــّ

ذت مبـــــا يتفق مع املواد المعــــاهــــدة، مبـــــا يتفق مع المعــــاهــــدةيف   5-12و 2-12و 4، وعلى األخص تلـــــك اليت اختـــــُ
 .8ةالمعاهدمن 

 
الجهــاز على أّن منظمــة األغــذيــة والزراعــة لألمم املتحــدة اليت تعمــل نيــابــة عن  هـذا االتفــاقيوافق األطراف يف  4-3

 .هذا االتفاقالتابع هلا، هي الطرف الثالث املستفيد مبوجب  والنظام المتعدد األطراف الرئاسي للمعاهدة
 
(ج) 5-6و (ه)5حيق للطرف الثالث املستفيد، طلب احلصول على املعلومات الالزمة حسبما نّصت عليه املواد  4-4
 بهذا االتفاق. 3 من امللحق 5-3و 3-3 تانواملاد ،2من امللحق  5والفقرة  3-8و
 
من ممـارســــــــــــــة  والمتلقياملـادة  مقدمال متنع  احلقوق املمنوحـة إىل منظمـة األغـذيـة والزراعـة لألمم املتحـدة أعاله 4-5

 .هذا االتفاقحقوقهما مبوجب 
 

 حقوق مقدم المادة وواجباته - 5المادة 
 

 :المعاهدةطبقا لألحكام التالية من  المواداملادة بنقل  مقدميتعّهد 
 

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

 املقدمة مجيع البيانات التعريفية، طبقاً للقوانني املرعّية،  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتتاح مع  )ب(
 وأية معلومات وصفية أخرى متوافرة غري سرية وذات الصلة؛

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

غري اليت حتميها حقوق امللكية الفكرية أو  على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيكون احلصــول  )د(
 ذلك من حقوق امللكية، متسقا مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومع القوانني الوطنية ذات الصلة؛ 

، مرة كل ســـــــــــنتني تقومييتني على األقّل، أو ضـــــــــــمن فرتة زمنية ينبغي الجهاز الرئاســــــــياملادة  مقدميُطلع  )ه(
 9املواد اليت ّمت إبرامها؛، على اتفاقات نقل الجهاز الرئاسيمن وقت آلخر من ِقبل  حتديدها

  
                                                           

 ق املربمحالة مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة االســــــتشــــــارية للبحوث الزراعية الدولية وغريها من املؤســــــســــــات الدولية، يســــــرى االتفايف   8
 املراكز املذكورة واملؤسسات األخرى ذات الصلة.أو بني اجلهاز الرئاسي 

 ينبغي تقدمي هذه املعلومات من قبل املقدم إىل:  9
    The Secretary 
    International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
    Food and Agriculture Organization of the United Nations 
    I-00153 Rome, Italy 

 ITPGRFA-Secretary@FAO.orgالربيد اإللكرتوين: 
 EasySMTA :/https://mls.planttreaty.org/ittأو من خالل موقع 

mailto:ITPGRFA-Secretary@FAO.org
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 إما عن طريق:
 

 10اخليار ألف: إرسال نسخة من االتفاق املوحد لنقل املواد الكامل
 

 أو
 

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

حبســــــــــب  ضــــــــــمان أن يكون االتفاق املوحد لنقل املواد الكامل حتت تصــــــــــّرف الطرف الثالث املســــــــــتفيد )1(
 االقتضاء وعند االقتضاء؛

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

 
 املادة؛ مقدمالرمز أو الرقم املمّيز الذي أُنسب إىل االتفاق املوحد لنقل املواد من جانب  (أ)

 املادة وعنوانه؛ مقدماسم  (ب)
املادة أو قبوله باالتفاق املوحد لنقل املواد، ويف حالة عقود القبول بفض العبوة،  مقدمتاريخ موافقة  (ج)

 تاريخ إرسال الشحنة؛
، ويف حالة عقود القبول بفض العبوة، اســــــــم الشــــــــخص الذي أُرســــــــلت إليه المتلقيســــــــم وعنوان ا (د)

 الشحنة؛
 االتفاق املوحد لنقل املواد، واحملصول الذي تنتمي إليه.ب 1ق امللححتديد كل عينة يف  (هـ)

 
 .هذه املعلومات للطرف الثالث املستفيد الجهاز الرئاسيويتيح 

 
 حقوق المتلقي وواجباته - 6المادة 

 
أو صـــو�ا فقط ألغراض البحوث والرتبية والتدريب من أجل األغذية والزراعة.  الموادباســـتخدام  المتلقييتعّهد  6-1

وال تشــــــــــــــمـل هـذه األغراض االســــــــــــــتخـدامـات الكيمـائيـة والصــــــــــــــيـدالنيـة و/أو غريهـا من االســــــــــــــتخـدامـات الصــــــــــــــنـاعية 
 الغذائية/العلفية.  غري

 
من القدرة على احلصـــــــول بســـــــهولة  بأية حقوق للملكية الفكرية أو أية حقوق أخرى قد حتدّ  المتلقيال يطالب  6-2

، أو على أجزاء أو مكونات وراثية منها، يف الشـــكل الذي مت فيه احلصـــول عليها هذا االتفاقاملتاحة مبوجب  الموادعلى 
 .النظام المتعدد األطرافمن 

  

                                                           
معلومات عن (أ) تاريخ  المقّدم، يضـــــيف عقد قبول بفض العبوةجز على شـــــكل حال كانت النســـــخة املرســـــلة من االتفاق املوحد لنقل املواد املن يف  10

 من االتفاق املوحد لنقل املواد. 10من املادة  2إرسال الشحنة و(ب) اسم الشخص الذي أرسلت إليه الشحنة، وذلك طبقاً للخيار 
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 واملعلومات ذات الصــــــــلة املشــــــــار إليها الموادأن جيعل  للمتلقياملقدمة،  الموادبصــــــــون  المتلقييف حال قيام  6-3
 باستخدام االتفاق املوحد لنقل املواد.  للنظام المتعدد األطراف(ب) متاحة 5يف املادة 

 
إىل شخص أو كيان آخر (يشار إليه يف ما يلي  هذا االتفاقاملقدمة مبوجب  الموادبنقل  المتلقييف حال قيام  6-4

 إىل: يالمتلق")، يعمد المتلقي التاليباسم "
 

 القيام بذلك مبوجب األحكام والشــروط اليت نص عليها االتفاق املوّحد لنقل املواد، من خالل اتفاق جديد )أ(
 املواد؛ لنقل

 (هـ).5بذلك عمًال باملادة  الجهاز الرئاسيوإبالغ  )ب(
 

 .المتلقي التاليأية واجبات أخرى تتعلق باإلجراءات اليت يتخذها  المتلقيومتاشياً مع ما تقّدم، ال ترتّتب على 
 
، إىل شــــخص أو كيان آخر، قيد التطوير الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بنقلالمتلقي يف حال قيام  6-5

 : مبا يلي، أن يقوم أو القبول به هذا االتفاقنوات منذ التوقيع على ] سxبعد مرور فرتة [ المتلقيعلى 
 

 إجناز ذلك وفقا لشـــــــروط وأحكام االتفاق املوحد لنقل املواد من خالل اتفاق جديد لنقل املواد، شـــــــريطة (أ)
 (أ) من االتفاق املوحد لنقل املواد سارية؛5تكون أحكام املادة  أال

، واإلفادة المتعدد األطرافالنظام املتلقاة من  الموادباتفاق نقل املواد اجلديد هذا، تعريف  1يف امللحق  (ب)
 ؛المواداليت يتم نقلها مستمدة من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير حتديداً بأن 

 (هـ)؛5، وفقا للمادة الجهاز الرئاسيتبليغ  )ج(
 .متلٍق تالٍ أال ترتّتب عليه أية واجبات أخرى يف ما يتعلق بأفعال أي  (د)
 تنطوياليت الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير على  5-6التزامات املادة ال تنطبق [ (هـ)

أو ال حتتوي على مسة قيمة جتارية  المواديف املائة] من خالل نســــــــب  25على مســــــــامهة وراثية تقل عن [
 ]المواد.[ناشئة عن] [كانت موجودة ضمن] 

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

 من تطوير املنتج، مبا يف لك، حسب املقتضى، دفع تعويض مايل.
 
يف  النحو املبني، على نظام االشـــــــــــتراك أن خيتارأو يف تاريخ قبوله،  هذا االتفاقعند توقيع  ،للمتلقيجيوز  ]6-11[

الجهاز الرئاســـي إىل  االتفاق بهذا 4امللحق الواردة يف  اســـتمارة التســـجيل، عن طريق إعادة هذا االتفاقمن  3امللحق 
 من قبل استمارة التسجيل اسـتالموإذا مل يتم ). االشتراك"، بعد ملئها بالكامل وتوقيعها، من خالل أمينها ("للمعاهدة

 .8-6و 7-6األمني، تطبق عندها طريقة الدفع احملددة يف املادتني 
 
على النحو املبني يف  نظام االشــــــــتراك، تنطبق شــــــــــروط وأحكام نظام االشــــــــتراك المتلقيإذا اختار  ]مكررا 6-11[

، وينبغي االتفاقهذا جزءاً ال يتجزأ من  هذا االتفاقمن  3امللحق . ويف هذا احلال، يشــــــــــّكل هذا االتفاقمن  3امللحق 
 .3امللحق ، حيثما يسمح السياق ومع مراعاة مقتضى احلال، على أنه يشمل أيضاً االتفاقهذا أي إشارة إىل  فهم
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بالنسبة  مشتركاً بوصفه  المتلقي، ال يكون هناك أي التزامات دفع على االشتراك نظامعرب اختيار  ]ثانياً مكررا  6-11[
، باســـــتثناء التزامات الدفع الموادالذي حيتوي على  المنتجوإىل  االشــــتراكاليت مت احلصـــــول عليها خالل مّدة  الموادإىل 

 نظام االشتراكاملنصوص عليها يف 
 
وكان هذا  مورداً وراثياً نباتياً لألغذية والزراعةيشـــــّكل  منتج بتســــويق أو أي من التابعني لهالمتلقي يف حال قام  ]6-7[

 من دون قيودلآلخرين  المنتج إتاحة عدم، ويف حال هذا االتفاقمن  3كما هو مشار إليه يف املادة   مواديتضمَّن  المنتج
بدفع نســـــــــبة مئوية حمددة من قيمة مبيعات  قيدطيلة مدة ســـــــــريان الالمتلقي ألغراض إجراء املزيد من البحوث والرتبية، يقوم 

 .هذا االتفاقمن ] 1[اخليار  2هلذا الغرض وفقاً للملحق  الجهاز الرئاسيجتارياً إىل اآللية اليت أنشأها  المنتج المسّوق
 
وكان هذا  مورداً وراثياً نباتياً لألغذية والزراعةيشـــــّكل  منتج بتســــويق أي من التابعني لهالمتلقي أو يف حال قام  ]6-8[

 من دون قيودلآلخرين  المنتج إتاحة، ويف حال هذا االتفاقمن  3كما هو مشـــــــــــــار إليه يف املادة   مواديتضـــــــــــــمَّن  المنتج
 ]مبيعات[بدفع نســـــــــــــبة مئوية حمددة من قيمة  ] ســـــــــــــنواتxملدة[المتلقي ألغراض إجراء املزيد من البحوث والرتبية، يقوم 

 .تفاقهذا االمن  ]1[اخليار  2للملحق هلذا الغرض وفقاً  الجهاز الرئاسيجتارياً إىل اآللية اليت أنشأها  المسّوقالمنتج 
 

 أو
 
 مواديتضمَّن  المنتجوكان هذا  مورداً وراثياً نباتياً لألغذية والزراعةيشّكل  المتلقي بتسويق منتجيف حال قام  6-7[[

ألغراض إجراء  قيودمن دون لآلخرين  المنتج إتاحة، ويف حال عدم هذا االتفاقمن  3كما هو مشــــــــــــــار إليه يف املادة 
 المســـّوق مبيعات المنتجســـنة،] بدفع نســـبة مئوية حمددة من قيمة  20[، ملّدة  المتلقياملزيد من البحوث والرتبية، يقوم 

 ].هذا االتفاق] من 2[اخليار  2للملحق  هلذا الغرض وفقا الجهاز الرئاسيجتارياً إىل اآللية اليت أنشأها 
 
 مواديتضمَّن  المنتجوكان هذا  مورداً وراثياً نباتياً لألغذية والزراعةيشّكل  منتج بتسويقالمتلقي يف حال قام  6-8[

ألغراض إجراء املزيد  من دون قيودلآلخرين  المنتج إتاحة، ويف حال هذا االتفاقمن  3كما هو مشــــــــــــــار إليه يف املادة 
 اهلذا الغرض وفقً  الجهاز الرئاســــــية اليت أنشـــــــأها على دفع مبالغ طوعية إىل اآللي المتلقيمن البحوث والرتبية، يشـــــــّجع 

 ]].بهذا االتفاق ]2[اخليار  2للملحق 
 
، مجيع المعاهدةمن  17، عرب نظام املعلومات املنصـــــــــــــوص عليه يف املادة للنظام المتعدد األطراف المتلقييتيح  ]6-9[

، وُيشـــــجع على تقاســـــم املنافع غري النقدية املشـــــار إليها المواداملعلومات غري الســـــرية الناشـــــئة عن البحوث والتطوير بشـــــأن 
النظام المتعدد الناشـــــــــــئة عن البحوث والتطوير املتصـــــــــــل باملواد، وذلك من خالل  المعاهدةمن  2-13صـــــــــــراحًة يف املادة 

النظام المتعدد جزءا من  شـــــّكلجمموعة ت ضـــــمن المواديدمج  منتج عن أيعلى إيداع عيّنة  المتلقيشـــــجع وي، األطراف
 ألغراض البحوث والرتبية.األطراف 

 
 أو مكونـــاهتـــا،  الموادجرى تطويرهـــا من  منتجــاتالـــذي حيصــــــــــــــــل على حقوق ملكيـــة فكريـــة أليـــة  المتلقي 6-10[

، ويقوم بتخصـــــــــيص حقوق امللكية الفكرية تلك إىل طرف ثالث، يقوم النظام المتعدد األطرافومت احلصـــــــــول عليها من 
 ].إىل الطرف الثالث املعين هذا االتفاقاسم منافع بنقل واجبات تق
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 منتجاتالذي تقدم بطلب للحصــــــــــــــول على حق من حقوق امللكية الفكرية اليت ختص أي  للمتلقيجيوز  بديالً 6-10[
أو مكوناهتا، أو متكن من احلصـــول عليه، أن يســـند هذا التطبيق أو حق امللكية الفكرية ذاك إىل  الموادجرى تطويرها من 

 ].هذا االتفاقنافع اليت ينص عليها املطرف ثالث فقط بعد قبول هذا الطرف بالتزامات تقاسم 
 

 :xxى املستخدمون أدناه من االلتزامات املنصوص عليها يف املادة : يعفxxدة [املا
 املزارعون األسريون  )أ(
والســــــكان األصــــــليون الذين يقومون بتبادل البذور أو بيعها يف ما بينهم ضــــــمن ســــــياق ممارســــــات املزرعة  )ب(

 األسرية أو يف البيئة الزراعية اجملتمعية التقليدية 
 والشركات الصغرية لرتبية النباتات  )ج(
 واملؤسسات العامة.] )د(
 
موجود يف أراضـــــــــــي طرف متعاقد، على أن تكون بلًدا نامًيا، أو يف أراضـــــــــــي طرف حني يقوم متلق  مكررًا 6-8[

على أن يكون بلًدا مير مبرحلة انتقالية، بتســـــــــــــديد الدفعة أو حني تكون الدفعة اليت يســـــــــــــددها املتلقي قد  ،متعاقد
قي املوجود يف أراضي من االتفاق املوحد لنقل املواد باالستناد إىل سجالت حماسبة املتل 8-6حسبت مبوجب املادة 

يف املائة من  80الطرف املتعاقد اليت هي بلد نام، أو يف أراضــي الطرف املتعاقد اليت هي بلد ميّر مبرحلة انتقالية، فإن 
مشــاريع ألجل تنفيذ املعاهدة الدولية از الرئاســي ســتخصــص فورًا لتمويل إىل اآللية املنشــأة من قبل اجله حملّولاملبلغ ا

واليت صدرت  ،انتقاليةاملتعاقد اليت هي بلد نام، أو يف أرض الطرف املتعاقد اليت هي بلد مير مبرحلة يف أرض الطرف 
. وتكون تلك األموال خاضــــعة إىل إدارة الســــلطة املكلفة بالتطبيق اليت يعينها كل طرف متعاقد ةمنها األموال املودع

ة االســـتشـــارية املعنية باســـرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد هلذه الغاية، باالشـــرتاك مع املنظمة. وســـوف يتم إبالغ اللجن
 ا برفع تقارير منتظمة إىل اجلهاز الرئاسي.]بتطور هذه املشاريع وستقوم بدوره

 
 القانون الساري – 7لمادة ا

 
يكون القانون الســــــــــــاري هو املبادئ العامة للقانون ومبادئ العقود التجارية الدولية الصــــــــــــادرة عن املعهد الدويل  

 المعاهدة، وكما مت حتديثها الحقا، مع مراعاة األهداف واألحكام ذات الصــــــــــــلة الواردة يف 2016لتوحيد القانون اخلاص 
 .مىت دعت احلاجة إىل تفسري الجهاز الرئاسيوقرارات 

 
 تسوية النزاعات - 8 المادة

 
الجهاز أو طرف ثالث مســـــــتفيد، نيابة عن  المتلقياملادة أو  مقدمجيوز يف تســـــــوية النزاعات بدؤها من جانب  8-1

  التابع هلا. والنظام المتعدد األطراف للمعاهدة الرئاسي
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 الجهاز الرئاســـــــــــيعلى أّن منظمــة األغــذيــة والزراعــة لألمم املتحــدة اليت متثــل  هذا االتفاقتوافق األطراف يف  8-2
، حيق هلا، باعتبارها طرفا ثالثا مســـــــــــتفيدا، بدء إجراءات تســـــــــــوية النزاعات يف ما يتعلق حبقوق والنظام المتعدد األطراف

 .هذا االتفاقمبوجب  والمتلقياملادة  مقدموواجبات 
 
فيد أن يطلب إتاحة املعلومات الالزمة، مبا يف ذلك العّينات حســب املقتضــى، من قبل حيّق للطرف الثالث املســت 8-3

 أي معلومات املوادومتلقي املادة  مقّدم. ويتيح هذا االتفاقبشــــــــــــــأن واجباهتم اليت ينّص عليها  املادة ومتلقياملادة  مقّدم
 أو عّينات من هذا القبيل، حسب مقتضى احلال.

 
 حيّل على النحو التايل: هذا االتفاق إن أي نزاع ينشأ عن 8-4
 

 التسوية الودية للنزاع: حتاول األطراف عن حسن نّية حل أي نزاع عن طريق التفاوض. )أ(
الوســـاطة: يف حال عدم التوصـــل إىل حّل للنزاع عن طريق التفاوض، لألطراف أن ختتار تســـوية النزاع عن  )ب(

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

إحــالــة النزاع إىل التحكيم مبوجــب قوانني التحكيم الصـــــــــــــــادرة عن إحــدى األجهزة الــدوليــة بعــد موافقــة 
لتوصـــــل إىل اتفاق هبذا الشـــــأن، فتتم تســـــوية النزاع يف �اية املطاف األطراف يف النزاع. أما يف حال عدم ا

مبوجب قوانني التحكيم الصــــــــــــــادرة عن غرفة التجارة الدولية من جانب حمّكم واحد أو أكثر يعينون طبقاً 
للقوانني املـــذكورة. وتكون نتيجـــة هـــذا التحكيم ملزمـــة للطرفني. وجيوز ألي من الطرفني، إذا أراد ذلـــك، 

ّكم من قائمة اخلرباء اليت يضــــــــــــــعها اجلهاز الرئاســــــــــــــي هلذا الغرض؛ وجيوز أن يتفق الطرفان، أو تعيني حم
احملكمان اللذان عينا من قبلهما، على تعيني حمكم واحد، أو حمكم يرتّأس هيئة احملكمني حسب مقتضى 

 احلال، من القائمة املذكورة للخرباء. وتكون نتيجة التحكيم ملزمة للطرفني.
 ].من املعاهدة 5-12ادة [امل )د(

 
 بنود إضافية - 9المادة 

 
 الضمانة

 
 أو ملكيتها، وال بشـــــــأن دقة الموادبشـــــــأن ســـــــالمة  بموجب هذا االتفاقاملادة أية ضـــــــمانات  مقدمال يعطي  9-1
املقدمة المواد . كما ال يقدم أية ضمانات بشأن نوعية الموادصحة أية بيانات تعريفية أو أية بيانات أخرى مرفقة مع  أو
غري ما يرد يف شــــــهادة  للمواددميومتها أو نقاوهتا (الوراثية أو اآللية). وليس هناك أي ضــــــمانة للحالة الصــــــحية النباتية  أو

مســــــــــــؤوال بالكامل عن التقيد جبميع األنظمة والقواعد املتعّلقة باحلجر، واألنواع  المتلقيالصــــــــــــحة النباتية املرفقة. ويكون 
 أو اإلفراج عنها. المواد الوراثيةة، والسالمة البيولوجية اخلاصة باسترياد الغازية الغريب
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 االتفاق االنسحاب من
 
 الجهاز الرئاســيبعد ســتة أشــهر من تقدمي إشــعار خطي بذلك إىل  هذا االتفاق االنســحاب من للمتلقيجيوز  9-2

، أي المتلقيأو  المقدممن ِقبل  هذا االتفاقمن تاريخ توقيع  ثالثني ســنة] [عشــر ســنوات][من خالل أمينه، ليس قبل 
 .المتلقيمن ِقبل  هذا االتفاقالتارخيني أبعد، أو من تاريخ قبول 

 
 2 وامللحق 8-6و 7-6مســـتحق الدفع مبوجب املادتني  منتجبتســـويق ، قبل االنســـحاب، المتلقييف حال بدأ  9-3

بهذا  2وامللحق  8-6و 7-6ومبوجب أحكام املادتني  لمنتجا تســــويق، تســــتمر هذه املدفوعات طاملا جيري بهذا االتفاق
 االتفاق.

 
إعادهتا إىل  وينبغي له أن يعرض المواد اســــــتخدام المتلقي، ال يعود بإمكان االتفاقعند االنســــــحاب من هذا  9-4

إىل مؤســـســـة دولية قد وقعت  الموادهذه  المتلقي، حييل العرض المقّدمأو يف حال رفض  . ويف حال تعذر ذلكالمقدم
  .المعاهدةمن  15مبوجب املادة  الجهاز الرئاسياتفاقًا مع 

 
بعد تبقى ســــــــاريًة  هذا االتفاقمن  8و 10-6و 9-6و 2-6و 4وحدها املواد وبصــــــــرف النظر عّما تقّدم،  ]مكررًا 9-4[

 دخول االنسحاب حّيز التنفيذ.
 

 المواداالتفاق الموحد المنقح لنقل التعديالت على 
 
على  تعديل أحكام وشـــــــــــــروط االتفاق املوّحد لنقل املواد، ال تنطبق هذه التعديالت إال الجهاز الرئاســــــــــيإذا قرر  9-5

 .صراحًة وكتابًة على التعديالت المتلقيعلى حاله، إال إذا وافق  هذا االتفاقاالتفاقات املوحدة لنقل املواد التالية. ويبقى 
 

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

 *التوقيع-1الخيار 
 

 مقدمنيابة عن  هذا االتفاق )، أمثل وأضـــمن أن لدي الســـلطة لتنفيذاالســـم الكامل للمســـؤول املرخص لهأنا، (
، حرفيا ومن حيث املبدأ، هبدف تعزيز هذا االتفاق املادة وأقر مبســــؤوليات مؤســــســــيت وواجباهتا بااللتزام بأحكام

 .واستخدامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصون 
 

وأوافق صــــراحة على أن الطرف الثالث املســــتفيد يتمتع باحلقوق املنصــــوص عليها يف املادتني  وأصــــرّح بأنين أدرك
 . االتفاقمن هذا  8و 4
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دوالر أمريكي مبوجب  [xx]ال تتعدى مبلغ قيمة مبيعات المتلقي (للمشـــــــــــرتكني فقط) أصـــــــــــرّح بأّن  □
بأن يسدد دفعات سنوية وبأن يرفع تقارير سنوية حاملا تتخطى قيمة  المتلقيويتعهد . 3من امللحق  3-3املادة 

دوالر أمريكي. وأدرك حق الطرف الثالث املســــــــتفيد بطلب املعلومات املناســــــــبة عمًال باملادة  [xx]مبيعاته مبلغ 
 وأقبله بشكل صريح.هذا االتفاق من  4-4

 
 
 
 

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

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

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

 
وأوافق صــــراحة على أن الطرف الثالث املســــتفيد يتمتع باحلقوق املنصــــوص عليها يف املادتني  وأصــــرّح بأنين أدرك

 . االتفاقمن هذا  8و 4
 

دوالر أمريكي مبوجب  [xx]ال تتعدى مبلغ قيمة مبيعات المتلقي (للمشـــــــــرتكني فقط) أصـــــــــرّح بأّن  □
بأن يسدد دفعات سنوية وبأن يرفع تقارير سنوية حاملا تتخطى قيمة  المتلقيويتعهد . 3 من امللحق 3-3املادة 

دوالر أمريكي. وأدرك حق الطرف الثالث املســــــتفيد بطلب املعلومات املناســــــبة عمًال باملادة  [xx]مبيعاته مبلغ 
 وأقبله بشكل صريح.هذا االتفاق من  4-4
 
 
 

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

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املادة عقد القبول بفض  مقدمك، إذا اختار يف االتفاق املوحد لنقل املواد. وكذل 1املادة التوقيع، تظهر فقط الصـــــــــــــــياغة يف اخليار  مقدمعندما خيتار   *

حســـــــــــــــبما يكون مالئما. وعندما يقع  3أو اخليار  2العبوة أو عقد القبول على اإلنرتنت، تظهر يف االتفاق املوحد لنقل املواد فقط الصـــــــــــــــياغة يف اخليار 
  االتفاق املوحد لنقل املواد.أيضا مع نسخة مكتوبة من  المواداالختيار على "القبول بفض العبوة"، ينبغي أن ترتافق 



40 IT/OWG-EFMLS-9/19/4 Add.1 

 

 *االتفاقات الموّحدة لنقل المواد بعقود القبول بفض العبوة – 2الخيار 
 

ل تقــدمي  .هـذا االتفــاقأحكــام  مرهونــًا بقبول المواديكون تقــدمي   وقبوهلــاالمقــدم من جــانــب المواد ويشــــــــــــــكــّ
 .هذا االتفاقواستخدامها، قبوال بأحكام  المتلقيمن جانب 

 
 8و 4ويوافق صـراحة على أن الطرف الثالث املسـتفيد يتمتع باحلقوق املنصـوص عليها يف املادتني  المتلقييفهم 
 . االتفاقهذا من 

 
دوالر أمريكي،  [xx]مبلغ  قيمة مبيعاتهمشــــرتًكا، ويف حال مل تتخط المتلقي (للمشــــرتكني فقط) يف حال كان 

من خالل أمانته، وإال فإن اإلعفاء املنصــــوص الجهاز الرئاســـي يقدم التصــــريح التايل خطًيا مع التوقيع عليه إىل 
دوالر  [xx]ال تتعدى مبلغ قيمة مبيعات المتلقي ال يســـــــري: " أصـــــــرّح بأّن  3 امللحقمن  3-3عليه يف املادة 

بأن يســــــدد دفعات ســــــنوية وبأن يرفع تقارير ســــــنوية  المتلقيويتعهد . 3من امللحق  3-3أمريكي مبوجب املادة 
دوالر أمريكي. ويكون حق الطرف الثالث املســــــــــــــتفيد بطلب املعلومات  [xx]مبلغ  مبيعاته قيمةحاملا تتخطى 

 مفهوًما ومقبوًال بشكل صريح.هذا االتفاق من  4-4املناسبة عمًال باملادة 
 

 *اإلنترنت: اتفاق نقل المواد بعقود القبول على 3الخيار 

 
 أوافق مبوجب هذا على الشروط املبّينة أعاله. □
أصـــرّح بأنين أدرك وأوافق صـــراحة على أن الطرف الثالث املســـتفيد يتمتع باحلقوق املنصـــوص عليها يف  □

 .هذا االتفاقمن  8و 4املادتني 
دوالر أمريكي مبوجب  [xx]ال تتعدى مبلغ قيمة مبيعات المتلقي (للمشـــــــــــرتكني فقط) أصـــــــــــرّح بأّن  □

بأن يســـــــدد دفعات ســـــــنوية وبأن يرفع تقارير ســـــــنوية حاملا  المتلقيويتعهد . 3امللحق  من 3-3املادة 
دوالر أمريكي. ويكون حق الطرف الثالث املستفيد بطلب املعلومات  [xx]تتخطى قيمة مبيعاته مبلغ 

 بشكل صريح. مفهوًما ومقبوالً هذا االتفاق من  4-4املناسبة عمًال باملادة 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املادة عقد القبول بفض  مقدميف االتفاق املوحد لنقل املواد. وكذلك، إذا اختار  1املادة التوقيع، تظهر فقط الصـــــــــــــــياغة يف اخليار  مقدمعندما خيتار   *

حســـــــــــــــبما يكون مالئما. وعندما يقع  3أو اخليار  2العبوة أو عقد القبول على اإلنرتنت، تظهر يف االتفاق املوحد لنقل املواد فقط الصـــــــــــــــياغة يف اخليار 
 أيضا مع نسخة مكتوبة من االتفاق املوحد لنقل املواد. الموادرتافق االختيار على "القبول بفض العبوة"، ينبغي أن ت
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 1الملحق 

 
 

 قائمة بالمواد المقدمة
 
، مبا يف ذلك املعلومات ذات الصلــة املشــار إليها هذا االتفاق املقدمة مبوجببالمواد يتضّمن هذا امللحق قائمة  

 (ب).5فـي املادة 
 
مجيع البيانات املدرجة يف القائمة:  الموادترد املعلومات التالية، أو املصــــــــــــــدر الذي قد حيتوي عليها، لكٍل من  

 للقانون املرعي أية معلومات وصفية غري سريّة أخرى متاحة وذات الصلة.  التعريفية، وطبقاً 
 

 الجدول ألف
 

 :المواد
 

 :احملصول
رقم العّينة أو أي عامل 

 تعريف آخر
املعلومات ذات الصلة، يف حال توافرها، أو املصدر الذي ميكن احلصول منه عليها 

 (الرابط)
  
  
  
  
 

 الجدول باء
 

 :قيد التطوير الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالمواد التي تعتبر من 
 

 احملصول:
رقم العّينة أو أي عامل 

 تعريف آخر
حال توافرها، أو املصدر الذي ميكن احلصول منه عليها  املعلومات ذات الصلة، يف

 (الرابط)
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(ب)، تُتاح هذه املعلومات يف ما خيّص املواد اليت مت تلقيها مبوجب اتفاق موّحد لنقل املواد أو اليت 5-6متاشــــــــــياً مع املادة 
الموارد الوراثية اليت تنبثق عنها المعاهدة من  15مبوجب اتفاق يتماشـــــــى مع املادة النظام المتعدد األطراف دخلت يف 

 الواردة يف اجلدول باء: النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير
 

 احملصول:
رقم العّينة أو أي عامل 

 تعريف آخر
املعلومات ذات الصلة، يف حال توافرها، أو املصدر الذي ميكن احلصول منه عليها 

 (الرابط)
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 2الملحق 

 
 

 1الخيار 
 

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

 ]من هذا االتفاق 8-6و 7-6معدل وطرق تسديد المدفوعات بموجب المادتين [
 ])8-6و 7-6 المادتان" (على الموارد األوحد الحصول آلية" وشروط أحكام[

 
 
لآلخرين إلجراء  متاحة من دون قيودليســت  منتجاتأو  منتج بتســويقأو أي من التابعني له  المتلقيإذا قام  -1

[نسبة واحد وواحد من عشرة يف كل سنة المتلقي ، يسدد هذا االتفاقمن  2املزيد من البحوث والرتبية متاشياً مع املادة 
 يف املائة)] 30عن ثالثني يف املائة ( اليت تقل المنتجاتأو  المنتج بيعاتلم الســــــــــــــنوية مةالقي يف املائة) من 1.1املائة (

}]yy) يف املائة{yy %المنتج أو المنتجاتالسنوية من قيمة المبيعات  ) من[. 
 
لآلخرين إلجراء املزيد  دون قيود من متاحة منتجاتأو  بتســـــــــويق منتجأو أي من التابعني له  المتلقيإذا قام  -2

 ] يف املائة)xx] يف املائة ([xxســــبة [كل ســــنة ن المتلقييســــدد  هذا االتفاقمن  2من البحوث والرتبية متاشــــياً مع املادة 
 .]يف املائة) 30( اليت تقل عن ثالثني يف املائة المنتجاتأو  المنتج لمبيعات السنوية قيمةالمن 

 
 :منتجاتأو  منتجتسديد أية مدفوعات عندما يكون  المتلّقيال يتوّجب على  -3
 

قد مت شراؤها أو احلصول عليها خبالف ذلك من شخص أو كيان آخر سبق أن دفع بالفعل مبلغاً مقابل  (أ)
 ؛المنتجاتأو  المنتج

 قد مت بيعها أو االجتار هبا كسلعة؛ أو (ب)
الل نســـــــــب املواد اليت مت احلصـــــــــول عليها من من خ ]يف املائة 25[ على مســـــــــامهة وراثية تقل عن تنطوي (ج)[

[ملحوظــة] [نــاشــــــــــــــئــة عن] [كــانــت ال حتتوي على مســة قيمــة جتــاريــة  ]و/أو[ األطرافالنظـام المتعـدد 
 .]النظام المتعدد األطرافاليت مت احلصول عليها من  الموادموجودة من ضمن] 

البذور احملفوظة يف املزرعة/املواد التكاثرية واستخدامها ال حتّد أيًا من احلقوق اليت يتمتع هبا املزارعون حبفظ  [(د)
 .وتبادهلا وبيعها]

 
 النظام المتعدد األطرافمت احلصــــــول عليها من  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة مامنتج عندما يتضــــــمن  -4

مبوجب اتفاقني أو أكثر لنقل املواد استناداً إىل االتفاق املوحد لنقل املواد، ينبغي تسديد مبلغ واحد فقط مبقتضى الفقرتني 
  أعاله. 2و 1



44 IT/OWG-EFMLS-9/19/4 Add.1 

 

، تقريراً ســـنوياً مالية ) بعد إقفال احلســـابات كل ســـنة60خالل ســـتني يوما ( الجهاز الرئاســـي إىل المتلقييقّدم  -5
 حيدد:

 
) 12، لفرتة اإلثين عشـــــــــر شـــــــــهرا (أي من فروعه المتلقيمن جانب  المنتجاتأو  المنتج تمبيعاقيمة  (أ)

 اليت تسبق اإلقفال السنوي للحسابات؛ 
 مبلغ املدفوعات املستحقة؛  (ب)
 ؛ معلومات تسمح بتحديد معدل أو معدالت الدفع املعمول هباو  (ج)
 ومصدر املعلومات املقدمة القابلة للتحقق منها. (د)

 
هذا إىل احلد الذي تعّينه اجلهة املبلغة ضمن احلدود اليت ينص عليها  يةسرّ  جتاريةتعامل هذه املعلومات على أ�ا معلومات 

وألمني ، هذا االتفاقمن  8حبســب ما تنص عليه املادة لطرف الثالث املســتفيد، يف ســياق تســوية النزاع، ل، وتُتاح االتفاق
بالتماشــي مع الجهاز الرئاســي لغايات جتميع التقارير بشــأن اإليرادات الواردة إىل احلســاب الذي أنشــأه  الجهاز الرئاســي

 المعاهدة.(و) من 3-19املادة 
 
وتكون املدفوعات مستحقة وقابلة للتسديد فور تقدمي كل تقرير من التقاريــــــــــــــــر السنوية. وتدفع مجيع املدفوعات  -6

 (و) 3-19طبقا للمادة  الجهاز الرئاســــيبالدوالر األمريكي للحســـــاب التايل الذي أنشـــــأه  للجهاز الرئاســــياملســـــتحقة 
 :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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 أو
 

 2الخيار 
 

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

 من هذا االتفاق 8-6و 7-6 تينمعدل وطرق تسديد المدفوعات بموجب الماد[
 

 )]8-6و 7-6 المادتان" (على الموارد األوحد الحصول آلية" وشروط أحكام[
 
كل سنة [نسبة واحد وواحد من   المتلقي، يسدد منتجاتأو  منتج بتسويقأو أي من التابعني  المتلقيإذا قام  -1

يف  30اليت تقل عن ثالثني يف املائة ( المنتجاتأو  المنتج لمبيعاتيف املائة) من القيمة الســـــــنوية  1.1عشـــــــرة يف املائة (
؛ إال أنه ال يتوّجب تســــــديد أية ]للمنتج أو المنتجاتالســــــنوية قيمة المبيعات  %) من yyاملائة (}يف yy[{[املائة)] 

  :تكون منتجاتأو  منتجمدفوعات ألي 
 

 ؛هذا االتفاقمن  2ملزيد من البحوث والرتبية، طبقا للمادة  من دون قيودلآلخرين  متاحة (أ)
أو مت شـراؤها أو احلصـول عليها خبالف ذلك من شـخص أو كيان آخر سـبق أن دفع بالفعل مبلغاً مقابل  (ب)

 أو أعفي من واجب دفعه طبقاً للفقرة الفرعية (أ) أعاله؛ المنتجاتأو  المنتج
 ؛أو مت بيعها أو االجتار هبا كسلعة (ج)
اليت مت احلصول عليها من  الموادخالل نسب من  يف املائة ]25أو تنطوي على مسامهة وراثية تقل عن [ [(د)

[و/أو] ال حتتوي على مســة قيمــة جتــاريــة [ملحوظــة] [نــاشــــــــــــــئــة عن] [كــانــت  النظـام المتعـدد األطراف
 .] النظام المتعدد األطرافاليت مت احلصول عليها من  الموادموجودة ضمن] 

البذور احملفوظة يف املزرعة/املواد التكاثرية واستخدامها ال حتّد أيًا من احلقوق اليت يتمتع هبا املزارعون حبفظ  [(ه)
 وتبادهلا وبيعها.]

 
 النظام المتعدد األطرافمت احلصــــــول عليها من  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعةما  منتجعندما يتضــــــمن  -2

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

 
، تقريراً ســـنوياً مالية ) بعد إقفال احلســـابات كل ســـنة60خالل ســـتني يوماً ( الجهاز الرئاســـيإىل  المتلقييقّدم  -3

 :حيدد
 

) 12، لفرتة اإلثين عشـــــــر شـــــــهراً (ن فروعهوأي م المتلقيمن جانب  المنتجاتأو  المنتج اتمبيعقيمة  (أ)
  قبل اإلقفال السنوي للحسابات؛

  مبلغ املدفوعات املستحقة؛و  (ب)
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فضــال عن معدل  أفضــت إىل مدفوعات تقاســم املنافع معلومات تســمح بالتعّرف إىل أي من القيود اليتو  (ج)
 املعمول هبا؛معدالت الدفع  أو

 .ومصدر املعلومات املقدمة القابلة للتحقق منها (د)
 

هذا إىل احلد الذي تعّينه اجلهة املبلغة ضمن احلدود اليت ينص عليها  ةسرّيجتارية معلومات  تعامل هذه املعلومات على أ�ا
وألمني ، هذا االتفاقمن  8حبســب ما تنص عليه املادة لطرف الثالث املســتفيد، يف ســياق تســوية النزاع، ل، وتُتاح االتفاق

بالتماشــي مع الجهاز الرئاســي لغايات جتميع التقارير بشــأن اإليرادات الواردة إىل احلســاب الذي أنشــأه الجهاز الرئاســي 
 المعاهدة. (و) من 3-19املادة 

 
ريــــــــــــــــر السنوية. وتدفع مجيع املدفوعات وتكون املدفوعات مستحقة وقابلة للتسديد فور تقدمي كل تقرير من التقا -4

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

 
 

 )11-6أحكام وشروط نظام االشتراك (المادة 
 

 االشتراك – 1المادة 
 
)، على أن "بالمشــــترك"ما يلي  (املشـــــار إليه يف 11-6وفقا للمادة نظام االشــــتراك  الذي خيتار المتلقييوافق  1-1

 ").شروط االشتراكيكون ملزماً باألحكام والشروط اإلضافية الواردة يف ما يلي ("
 
املوقعة حســـب األصـــول الواردة يف  الجهاز الرئاســي الســتمارة التســجيلعند اســـتالم أمني  االشــتراكبدأ نفاذ ي 1-2

بأي اتفاق الحق  4امللحق بالتوقيع على  المشــتركبتاريخ االســـتالم. وال يلزم  المشــترك. ويقوم األمني بإخطار 4امللحق 
 .االشتراكموحد لنقل املواد، خالل فرتة 

 
من أي التزام بتسديد مدفوعات مبوجب أي اتفاق موّحد لنقل املواد مت التوقيع عليه يف السابق،  المشتركيعفى  1-3

 تنطبق.  شروط االشتراكووحدها التزامات الدفع املنصوص عليها يف 
 
املعّدلة على أي  شروط االشتراكيف أي وقت. وال تسري  شروط االشتراكتعديل  للجهاز الرئاسيجيوز  بديال 1-4

حال  ويف املعدلة. لشــروط االشــتراكى اخلضــوع مبوافقته عل الجهاز الرئاســيبإخطار  المشــتركقائم، إال إذا قام  كاشــترا
 .االشتراكاملعدلة، فإن هذه املوافقة ال تؤثر على التاريخ الذي بدأ فيه نفاذ  شروط االشتراكعلى  المشتركوافق 

 
 السجل – 2المادة 

 
") الســـجليف ســــجل عام (" االشـــتراكعلى إدراج امسه الكامل وتفاصــــيل االتصــــال به وتاريخ بدء نفاذ  المشـــتركيوافق 

 .فوراً، من خالل أمينه، بأي تغيريات يف هذه املعلومات للمعاهدة الجهاز الرئاسيويتعهد بإبالغ 
 

 تقاسم المنافع النقدية – 3المادة 
 
، المعاهدةمبوجب  والزراعة الموارد الوراثية النباتية لألغذيةاستخدام من أجل اقتسام املنافع املالية الناشئة عن  3-1

النظام املشـمولة بـــــــــــــــالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزارعة [ ]مبيعات[ مدفوعات سـنوية اسـتناداً إىل المشتركيسـّدد 
  املدرجة يف امللحق األول للمعاهدة]الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة [ ]المتعدد األطراف
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لنظام بـااملشمولة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزارعة [] مبيعات[ تطبق معدالت الدفع التالية على 3-2[
 ]للمعاهدةاملدرجة يف امللحق األول الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة [ ]المتعدد األطراف

[xx]  منتجات متوافرة من دون قيود، أو  ]المنتجات[يف املائة عندما تكون 
 ]أو منتجات غري متوافرة من دون قيود. ]المنتجات[] يف املائة عندما تكون yyو[

 
 ]دون متييز. المبيعات، يطبق معدل الدفع األعلى على المشتركبناًء على طلب  مكررا 2-3[
 
بالنظام املشـــمولة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزارعة [ بمبيعاتيكون معدل الدفع املطبق يف ما يتعلق  بديالً  3-2[

 ] يف املائة.]zz[ ]للمعاهدةاملدرجة يف امللحق األول  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة[ ]المتعدد األطراف
 
 ] دوالر أمريكي.xxxمبلغ [ مبيعاتهيد مدفوعات يف سنة ال تتعدى فيها بتسد المشتركورغم ما تقّدم، ال يُلزم  3-3
 

) يوماً بعد إقفال حســـابات كل ســـنة مالية، عن الســـنة الســـابقة. وكلما 60تســـّدد املدفوعات يف غضـــون ســـتني ( 4-3
 .اشتراكهبدفع مبلغ متناسب للسنة األوىل من  المتلقي منافذا خالل السنة، يقو  االشتراكأصبح 

 
) يوماً بعد إقفال 60، من خالل أمينه، يف غضـــــــــون ســـــــــتني (الجهاز الرئاســـــــي للمعاهدةإىل  المشـــــــتركيقدم  3-5

  :حسابات كل سنة مالية، كشًفا للحسابات، مبا يشمل على وجه اخلصوص ما يلي
 

 ع عنها؛املنتجات اليت مت الدف ]مبيعات[معلومات عن  (أ)
 ؛معلومات تسمح بتحديد معدل أو معدالت الدفع املطبقة (ب)
 ؛ومصدر املعلومات املقدمة القابلة للتحقق منها (ج)

 .أعاله] 3-3أو تصرًحيا موقًعا يبّني أنه معفي من الدفع مبوجب املادة [
 

إىل احلد الذي تعينه اجلهة املبلغة ضــــــمن احلدود اليت ينص عليها وتعامل هذه املعلومات على أ�ا معلومات جتارية ســــــريّة، 
وتتاح  هذا االتفاق،من  8حبسب ما تنص عليه املادة  سوية النزاعلطرف الثالث املستفيد يف سياق تلوتتاح ، هذا االتفاق

الجهاز الرئاســـــــي  أنشـــــــــأهالذي  لغايات جتميع التقارير بشـــــــــأن اإليرادات الواردة إىل احلســـــــــاب الجهاز الرئاســـــــيألمني 
 المعاهدة.(و) من 3-19بالتماشي مع املادة 

 
بالدوالر األمريكي للحســــــــــــــاب التايل الذي أنشــــــــــــــأه  للجهاز الرئاســـــــــــيُتدفع مجيع املدفوعات املســــــــــــــتحقة  3-6

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

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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 وإنهاؤهاالنسحاب من االشتراك  – 4المادة 
 
ما تنص عليه  بإ�ائه حبســـب الجهاز الرئاســـيمنه أو قيام  المشـــتركنافذا إىل حني انســـحاب  االشـــتراكيكون  4-1

 أدناه.  5-4املادة 
 
من  الجهاز الرئاسيبعد ستة أشهر من تقدمي إشعار خطي بذلك إىل  اشتراكهاالنسحاب من  للمشتركجيوز  4-2

 . (متت املوافقة على ذلك بشرط االستشارة).االشتراكسنوات من تاريخ بدء نفاذ  10خالل أمينه، ليس قبل 
 
وينبغي له أن يعرض إعادهتا إىل  المواد، ال يعود مسموًحا للمشرتك أن يستخدم االشتراكعند االنسحاب من  4-3[

إىل مؤسسة دولية قد وقعت  الموادهذه  المشتركالعرض، حييل  المّقدم. ويف حال تعذر ذلك أو يف حال رفض المقّدم
 ].المعاهدةمن  15مبوجب املادة  الجهاز الرئاسياتفاقًا مع 

 
 .االشتراكبعد انتهاء  هذه ملدة سنتني االشتراك شروطمن  3تستمر أحكام تقاسم املنافع النقدية وفقاً للمادة  4-4[

تظل سارية  االتفاق هذامن  8و 10-6و 9-6و 4-6و 3-6و 2-6و 1-6و 4وبصرف النظر عّما تقّدم، وحدها املواد 
 ]االشتراك.بعد انقضاء 

 
يرتتب على الطرف الثالث املســـــتفيد إبالغ  المشــــترك،ويف حال وقوع انتهاك مادي ألي من املوجبات من قبل  4-5

) ثالثني يوًما من تاريخ اإلبالغ، 30خطًيا باالنتهاك املزعوم. ويف حال مل تتم معاجلة هذا االنتهاك يف غضـــون (المشــترك 
. ويف حال عدم حل النزاع بصورة هذا االتفاقمن  8مبوجب املادة يستهل الطرف الثالث املستفيد إجراءات تسوية النزاع 

وأن يطالب بتعويضـــات، حســـب  لالشــتراكمرضـــية يف غضـــون ســـتة أشـــهر، جيوز للطرف الثالث املســـتفيد أن يضـــع حًدا 
يف أي اتفاق موحد  نظام االشـــتراكاحلق باختيار  المشـــتركاالقتضـــاء. وجيوز للطرف الثالث املســـتفيد أن يقرر عدم منح 

لنقل املواد يوقعه يف املســـــتقبل، إىل أن يقرر اجلهاز الرئاســـــي خالف ذلك. ويعرض الطرف الثالث املســـــتفيد املســـــألة على 
 الدورة املقبلة للجهاز الرئاسي. 
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 4الملحق 

 
 

 استمارة التسجيل
 

 .هذا االتفاقمن  11-6، متاشياً مع املادة لنظام االشتراكمبوجب هذه االستمارة اختياره  المتلقي يعلن
 

الكامل وتفاصـــــــيل االتصـــــــال به وتاريخ ســـــــريان مفعول  المتلقيمن املفهوم واملتفق عليه صـــــــراحة أنه ســـــــيتم إدراج اســـــــم 
فوراً بأية  الجهاز الرئاســي للمعاهدةأو املســؤول املخّول عنه ســيبّلغ  المتلقي")، وأن الســجليف ســجل عام (" االشــتراك

 ات يف هذه املعلومات من خالل أمينه. تغيري 
 

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

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

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

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

 ............................ :المتلقي عناملسؤول املخّول 
 ............................ 

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

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

إال لن يكون ، و 10أو القبول بــه، كمــا ورد ذكره يف املــادة االتفــاق هــذا التوقيع على المشـــــــــــترك يتعّني على  مالحظــة:
 صاحلاً. التسجيل

 
موقّعة إىل اجلهاز الرئاســي من خالل أمينه على العنوان التايل.  استمارة تسجيلســال إر من خالل  هقبول لمشتركا ويبدي

 .االتفاق هذابنسخة على  استمارة التسجيلوجيب أن ترفق 
 

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


	أنا، (الاسم الكامل للمسؤول المرخص له)، أمثل وأضمن أن لدي السلطة لتنفيذ هذا الاتفاق نيابة عن مقدم المادة وأقر بمسؤوليات مؤسستي وواجباتها بالالتزام بأحكام هذا الاتفاق، حرفيا ومن حيث المبدأ، بهدف تعزيز صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخ...
	□ (للمشتركين فقط) أصرّح بأنّ قيمة مبيعات المتلقي لا تتعدى مبلغ [xx] دولار أمريكي بموجب المادة 3-3 من الملحق 3. ويتعهد المتلقي بأن يسدد دفعات سنوية وأن يرفع تقارير سنوية حالما تتخطى قيمة مبيعاته مبلغ [xx] دولار أمريكي. ويكون حق الطرف الثالث المستفيد بط...
	أنا، (الاسم الكامل للمسؤول المرخص له)، أمثل وأضمن أن لدي السلطة لتنفيذ هذا الاتفاق نيابة عن متلقي المادة وأقر بمسؤوليات مؤسستي وواجباتها بالالتزام بأحكام هذا الاتفاق، حرفيا ومن حيث المبدأ، بهدف تعزيز صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واست...
	□ (للمشتركين فقط) أصرّح بأنّ قيمة مبيعات المتلقي لا تتعدى مبلغ [xx] دولار أمريكي بموجب المادة 3-3 من الملحق 3. ويتعهد المتلقي بأن يسدد دفعات سنوية وأن يرفع تقارير سنوية حالما تتخطى قيمة مبيعاته مبلغ [xx] دولار أمريكي. ويكون حق الطرف الثالث المستفيد بط...
	يفهم المتلقي ويوافق صراحة على أن الطرف الثالث المستفيد يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 4 و8 من هذا الاتفاق.
	(للمشتركين فقط) في حال كان المتلقي مشتركًا، وفي حال لم تتخط قيمة مبيعاته مبلغ [xx] دولار أمريكي، يقدم التصريح التالي خطيًا مع التوقيع عليه إلى الجهاز الرئاسي من خلال أمانته، وإلا فإن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 3-3 من الملحق 3 لا يسري: "أصرّح بأن ق...
	□ أصرّح بأنني أفهم وأوافق صراحة على أن الطرف الثالث المستفيد يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 4 و8 من هذا الاتفاق.
	□ (للمشتركين فقط) أصرّح بأنّ قيمة مبيعات المتلقي لا تتعدى مبلغ [xx] دولار أمريكي بموجب المادة 3-3 من الملحق 3. ويتعهد المتلقي بأن يسدد دفعات سنوية وأن يرفع تقارير سنوية حالما تتخطى قيمة مبيعاته مبلغ [xx] دولار أمريكي. ويكون حق الطرف الثالث المستفيد بط...
	1- إذا قام المتلقي أو أي من التابعين له والمتعاقدين معه والمرخص لهم والمستأجرين منه بتسويق منتج أو منتجات ليست متاحة من دون قيود للآخرين لإجراء المزيد من البحوث والتربية تماشياً مع المادة 2 من هذا الاتفاق، يسدد المتلقي في كل سنة [نسبة واحد وواحد من عش...
	أنا، (الاسم الكامل للمسؤول المرخص له)، أمثل وأضمن أن لدي السلطة لتنفيذ هذا الاتفاق نيابة عن مقدم المادة وأقر بمسؤوليات مؤسستي وواجباتها بالالتزام بأحكام هذا الاتفاق، حرفيا ومن حيث المبدأ، بهدف تعزيز صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخ...
	وأصرّح بأنني أدرك وأوافق صراحة على أن الطرف الثالث المستفيد يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 4 و8 من هذا الاتفاق.
	□ (للمشتركين فقط) أصرّح بأنّ قيمة مبيعات المتلقي لا تتعدى مبلغ [xx] دولار أمريكي بموجب المادة 3-3 من الملحق 3. ويتعهد المتلقي بأن يسدد دفعات سنوية وبأن يرفع تقارير سنوية حالما تتخطى قيمة مبيعاته مبلغ [xx] دولار أمريكي. وأدرك حق الطرف الثالث المستفيد ب...
	أنا، (الاسم الكامل للمسؤول المرخص له)، أمثل وأضمن أن لدي السلطة لتنفيذ هذا الاتفاق نيابة عن متلقي المادة وأقر بمسؤوليات مؤسستي وواجباتها بالالتزام بأحكام هذا الاتفاق، حرفيا ومن حيث المبدأ، بهدف تعزيز صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واست...
	وأصرّح بأنني أدرك وأوافق صراحة على أن الطرف الثالث المستفيد يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 4 و8 من هذا الاتفاق.
	□ (للمشتركين فقط) أصرّح بأنّ قيمة مبيعات المتلقي لا تتعدى مبلغ [xx] دولار أمريكي بموجب المادة 3-3 من الملحق 3. ويتعهد المتلقي بأن يسدد دفعات سنوية وبأن يرفع تقارير سنوية حالما تتخطى قيمة مبيعاته مبلغ [xx] دولار أمريكي. وأدرك حق الطرف الثالث المستفيد ب...
	يفهم المتلقي ويوافق صراحة على أن الطرف الثالث المستفيد يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 4 و8 من هذا الاتفاق.
	□ أصرّح بأنني أدرك وأوافق صراحة على أن الطرف الثالث المستفيد يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 4 و8 من هذا الاتفاق.
	□ (للمشتركين فقط) أصرّح بأنّ قيمة مبيعات المتلقي لا تتعدى مبلغ [xx] دولار أمريكي بموجب المادة 3-3 من الملحق 3. ويتعهد المتلقي بأن يسدد دفعات سنوية وبأن يرفع تقارير سنوية حالما تتخطى قيمة مبيعاته مبلغ [xx] دولار أمريكي. ويكون حق الطرف الثالث المستفيد ب...
	1- إذا قام المتلقي أو أي من التابعين له بتسويق منتج أو منتجات ليست متاحة من دون قيود للآخرين لإجراء المزيد من البحوث والتربية تماشياً مع المادة 2 من هذا الاتفاق، يسدد المتلقي كل سنة [نسبة واحد وواحد من عشرة في المائة (1.1 في المائة) من القيمة السنوية ...

