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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 التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
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 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

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

 2019 حزيران/يونيو 21-17روما، إيطاليا، 

 المرحلي تقريرال
 

 افتتاح االجتماع -1البند 
 
جملموعة العمل املفتوحة العضععععععععوية املخيععععععععيععععععععة املعنية بتع ي  سععععععععري عمل النظام املتعدد  التاسعععععععععافتتح االجتماع  -1

 .)إيرامل( Javad Mozafari)هولندا( والسعععيد  Hans Hoogeveenاألطراف )جمموعة العمل( الرئيسعععامل املكعععارلاملد السعععيد 
يف  ينبغي بذل لل جهد ممكنو  يف دورته اخلامسةقبل ست سنوات اجلهاز الرئاسي ستذلرا أمل جمموعة العمل قد أنكأها وا

لنظر فيها لجهاز الرئاسععععععععععععععي لالدورة الثامنة لإىل جمموعة العمل ح مة التدابري اليت سععععععععععععععتو ععععععععععععععي  ا  إلجنازهذا االجتماع 
االجتماع األخري قدت منذ ع  سلسلة مكاورات غري رمسية النواتج اإلجيابية لتقريراً عن  املكارلاملوقدم الرئيسامل  .واعتمادها

 .لدعم عمل جمموعة العمل يف سامل خوسيه )لوستاريكا( وأديس أبابا )إثيوبيا( وروما )إيطاليا(ل جملموعة العم

 
سّلط الضوء على و  املقر الرئيسي للمنظمة املكارلني يفبد أمني املعاهدة الدوليةد Kent Nnadozieرّحب السيد  -2

حتقيق على العمل جمموعة أمهية عمل اسععععععععععتذلر . لما جمموعة العملهذه العملية منذ إنكععععععععععاء بذلت يف مجيع اجلهود اليت 
 ا.لوفاء بواليتهل هتاجحتتقدمي أي دعم قد بالت ام األمانة جملموعة العمل لمعاهدة الدولية وألد لهداف العامة األ
 

 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -2د البن
 
وميكن االطالع على قائمة املكعععععععارلني  .1املرفق اعتمدت جمموعة العمل جدول أعماهلا على حنو ما هو وارد يف  -3
 .2املرفق يف 
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 د لنقل المواد التابع للنظام المتعدد األطرافمراجعة االتفاق الموح   -3البند 
 وتقاسم منافعهاللحصول على الموارد 

 
د د املراجع لنقل املوادثة من مكععععععععروع االتفا  املوحّ على نسععععععععخة حمدّ الثامن  اجتماعها يف العملد وافقت جمموعة -4

م من جمموعة لنقل املواد: مقرتح مقدّ  املراجعد مكععععععععععععععروع االتفا  املوحّ د IT/OWG-EFMLS-9/19/3 يف الوثيقةلما يرد 
 ن.العملد يف اجتماعها الثام

 
وباالسععععععععععععععتفادة من لل ما بذلته جمموعة العمل من جهود خالل فرتات السععععععععععععععنتني الثال  األخريةد ومع مراعاة  -5

عتبار لذلك املناقكععععععععععات اليت جرت خالل االالتقارير الواردة من األطراف املتعاقدة وأ عععععععععع،او امليععععععععععل،ةد ومع األخذ ب
لنقل املواد الوارد يف الوثيقة  املراجعد املوحّ  االتفا املكعععععععععاورات غري الرمسيةد توىل الرئيسعععععععععامل املكعععععععععارلامل  عععععععععياغة مكعععععععععروع 

IT/OWG-EFMLS-9/19/4 Add.1 م من الرئيسعععععني املكعععععارلنيمقرتح مقدّ  -لنقل املوادد املراجع مكعععععروع االتفا  املوحّ د 
 إىل االجتماع التاسع جملموعة العمل.

 
إىل تقدم أمل العمل على العمل على أسعععععععععاص هذا الن . وراجعت مجيع عنا عععععععععره ووافقت على  وافقت جمموعة -6

تقرير جمموعة العمل يف كروع القرار املتَضمَّن مل 1 املرفقوارد يف ال د املراجع لنقل املوادمكروع االتفا  املوحّ اجلهاز الرئاسي 
 إىل الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي. املتعدد األطرافاملفتوحة العضوية املخيية واملعنية بتع ي  سري عمل النظام 

 
د قدم الرئيسععامل دفعها نياملسععتخدمعني على تيالرسععوم اليت املواقف بكععأمل مسععألة عرض ولية و األناقكععات املعقب  -7

 %0.2( 2)ونظام االشعععععرتا د ل %0.015( 1): ممكن ل توفيقيحلو التباحث  يد من ملاملكعععععارلامل بعرت املقرتحات لأسعععععاص 
جمموعة  وسعععععتتابع. 7-6 املراجعة ملادةا ملدفوعات % 30ناق   %2.0( 3) د و8-6 املراجعةملادة ا ملدفوعات %30 ناق 
 .هااجتماعاستئناف لدى يف املسألة نظر الالعمل 

 
 األطراف المتعدد النظام تغطية نطاق تكييف إلمكانية والخيارات المعايير وضع -4البند 

 
 تغطية تكييف مكانيةإل وخيارات معايري وضععععجمموعة العمل  د إىلخالل دورته السعععابعةد طلب اجلهاز الرئاسعععي -8

 للجهاز السعععععععععابعة الدورة خالل ُقّدمت اليت االقرتاحات أمورد مجلة ضعععععععععمن عتباردباال األخذ مع األطرافد املتعدد النظام
 (.2/2017 القرار) الرئاسي

 
: األطراف املتعدد النظام عمل سعععععععري تع ي  دIT/OWG-EFMLS-8/18/4 الوثيقة يف املكعععععععارلاملد الرئيسعععععععامل قّدم -9

 تغطية تكييف ليفية  بكععععأمل اآلمل حىت قّدمت اليت االقرتاحات خمتلف عن عامة حملة داملكععععارلني الرئيسععععني إعداد من مذلرة
  .األطراف املتعدد النظام
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الععذي لمعععاهععدة الععدوليععة لاملل،ق األول تعععديععل على جراء قرتح الرمسي إلاملمراجعععة  علىوافقععت جمموعععة العمععل  -10
لمعاهدة الدولية لاملل،ق األول تعديل قرتح مبجلهاز الرئاسي إىل ا ةتو يالعلى تبعاً لذلك وافقت حكومة سويسراد و قدمته 

مَّن مكعروع القرار  من 2رفق الوارد يف امل واملعنية بتع ي  سعري عمل تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضعوية املخيعيعة يف املتضعَ
 .إىل الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي النظام املتعدد األطراف

 
 إعداد اقتراح لخطة نمو من أجل تحسين النظام المتعدد األطراف -5البند 

 
إعداد اقرتاح خلطة منو من أجل حتسععععععععععععني النظام  العمل جمموعةمن طلب اجلهاز الرئاسععععععععععععي د 2/2017القرار  يف -11

الثامند أمل خطة النمو ميكن أمل تكومل مفيدة يف معاجلة القضعععععايا  ايف اجتماعه. واعتربت جمموعة العملد املتعدد األطراف
بني ما  يفتدابري بناء الثقة ؛ و بالعكسوالعكس الروابط القائمة بني توسععععععيع نطا  التغطية وإعمال تقاسععععععم املنافعد  :التالية

 املتعاقدة ومستخدمي النظام املتعدد األطرافد خا ة القطاع اخلاص.األطراف املتعاقدة وبني األطراف 
 
 مذلرة: األطراف املتعدد النظام عمل سعععري تع ي  دIT/OWG-EFMLS-9/19/4 الوثيقة يف داملكعععارلامل الرئيسعععاملقّدم  -12
مكونات  جدر أمل ت اواقرتح .األطراف املتعدد النظام تع ي ل التدابري من موعةجملتوفيقياً  اً حقرت م داملكعععععععععععارلني الرئيسعععععععععععني إعداد من

 .النظام املتعدد األطراف تع ي يف ن  مكروع القرار بكأمل خطة النمو اليت اعُتربت مفيدة 
 
النظام  تع ي التدابري املتعلقة ب مة حم من الرئيسععني املكععارلني بكععأمل املقدّ وفيقي تال املقرتحيف ت جمموعة العمل نظر  -13

على عدد من مكعععععععععاريع القرارات ا  االتفمن العمل  جمموعةهذه املراجعة  ت. ومّكنرتحهذا املق وراجعت املتعدد األطراف
تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضععععععوية املخيععععععيععععععة واملعنية بتع ي  سععععععري عمل النظام يف يف مكععععععروع القرار الوارد إلدراجها 

 هذا التقرير املرحلي. من  3 املرفق لما متضمن يف  دإىل الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي املتعدد األطراف
 

 التواصل مع اللجنة االستشارية المخصصة الستراتيجية التمويل وتعبئة الموارد -6البند 
 
)اللجنة(د السعععععيد  تعبئة املواردو  للجنة االسعععععتكعععععارية املخيعععععيعععععة املعنية باسعععععرتاتيجية التمويل ار الرئيس املكعععععقّدم  -14

Alwin Kopse  والسعععععيدPierre du Plessisأحد   ديف اجتماع اللجنة احلادي عكعععععر اً مؤقت اً مكعععععارل اً د الذي لامل رئيسععععع
 سرتاتيجية التمويل وليندو  تقاسم املنافع.الغايات الاملعلومات عن العمل الذي تقوم به اللجنةد مبا يف ذلك 

 
تقدمي عرض وجي  إىل لمبيعات والرحبية يف قطاع البذور لبإعداد حتليل ني مل اخلرباء املكلفامل املكععععارلاالرئيسعععع ادعو  -15
 قطاع البذور. يفتقرير عن املبيعات د IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.5يف الوثيقة ترد د لما يةالستنتاجات الرئيسية األولل
 

 أعمال من يستجد ما -7البند 
 
   .اانتظار اختتام اجتماعهبمسائل أخرىد  ةأيجمموعة العمل ناقش تمل  -16
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 إلى الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي،والتقرير المقد م اعتماد تقرير مجموعة العمل  -8 البند
 عناصر من مشروع القراربما في ذلك 

 
 هاحرز خالل اجتماعالذي أُ د ويف ضوء التقدم الكبري االجتماعتعليق قررت جمموعة العمل  دالوقتضيق بسبب  -17

 على مكوناتالعمل جمموعة  تعملها. ويف حني وافقإلجناز يف وقت الحق االجتماع على أمل تسععتأنف وافقت التاسعععد 
املوافقة ب ن  بني معقوفتني ورهناً دومل  مؤقتةبيععععععورة موافق عليها  اد )مبعىن أهنشععععععرش االسععععععتكععععععارةح مة التدابري من خمتلفة 

على لل أمل يُتفق شععععععيء إىل ال اتفا  على  أمل عمّ األالتأليد على فهم األعضععععععاء  تالوثيقة اخلتامية(د وأعادالكاملة على 
 .بكأهنا توافق يف اآلراءت هنا  حاجة إىل التو ل إىل زالاليت ما قة القضايا املعلّ  توحددشيء؛ 

 
 اوتقريرهاجتماعها وقائع اجل ء األول من تضعععمن الذي د املرحليتقريرها لاليعععيغة النهائية وضععععت جمموعة العمل  -18

 إىل اجلهازاملرحلي  تقريراليُقّدم وافقت على أمل د مبا يف ذلك مكعععععععععععروع قرار. و للجهاز الرئاسعععععععععععيإىل الدورة الثامنة املرحلي 
إىل  مع أية عنا ععر إضععافيةسععيقّدم التقرير النهائي  أملاً معلى أمل يكومل مفهو د التباحثم يد من إلجراء د لأسععاص الرئاسععي

رحلي هذا التقرير املسععععععععرتاجع جمموعة العمل املسععععععععتأنفد اجتماعها اختتام ولدى ورته الثامنة. بدء دقبل اجلهاز الرئاسععععععععي 
 ا  يو ععتالتدابري اليت سععح مة اليععيا النهائية جلميع عنا ععر يتضععمن سععذي التاسعععد الجتماعها عتمد التقرير اخلتامي التو 

  .االعتمادهاسي ئللجهاز الر الدورة الثامنة إىل 
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 1 المرفق
 

 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالمعاهدة الدولية 

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

 2019 حزيران/يونيو 21-17روما، إيطاليا، 

 مشروع جدول األعمال المؤقت
 
 
 
 افتتاح االجتماع -1
 األعمال واجلدول ال ميناعتماد جدول  -2
 د لنقل املواد التابع للنظام املتعدد األطراف لل،يول على املوارد وتقاسم منافعهامراجعة االتفا  املوحّ  -3
 وضع املعايري واخليارات إلمكانية تكييف نطا  تغطية النظام املتعدد األطراف -4
 طرافإعداد اقرتاح خلطة منو من أجل حتسني النظام املتعدد األ -5
 التوا ل مع اللجنة االستكارية املخيية السرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد -6
 ما يستجد من أعمال -7
 م إىل الدورة الثامنة للجهاز الرئاسيد مبا يف ذلك مكروع القرارجمموعة العمل والتقرير املقدّ  اعتماد تقرير -8
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 2 المرفق

 قائمة المشاركين

 

 األعضاء 
 Mr John Wasswa MULUMBA أفريقيا

Curator Entebbe Botanic Gardens 
National Agricultural Research Organization 
(NARO) 
Plot 2-4 Barkeley Road 
Entebbe, Uganda 
Phone: +256 414320638 
Fax: +256 414321070 
Email: jwmulumba@yahoo.com 
 
Ms Remmie HILUKWA 
Senior Forester: NPGRC 
National Botanical Research Institute  
Ministry of Agriculture, Water and Forestry 
(MAWE) 
Private Bag 13184 
Windhoek, Namibia  
Phone: +264 61 2022036 
E-mail Address: Remmie.Hilukwa@mawf.gov.na 
HilukwaR@mawf.gov.na 
 
Mr Kudzai KUSENA 
Curator 
Genetic Resources and Biotechnology Institute 
Fifth Street Extension 
PO Box CY 550  
Causeway, Harare, Zimbabwe 
PhD Candidate, Environment and Geographical 
Sciences University of Cape Town, South Africa 
Phone: +263 4 704531 - 702519 - 704531 
Cell: +263 712630037 
Email: kudzaikusena@yahoo.com  

 Mr Cheik ALASSANE FALL 
Directeur de l'Unité de Production de Semences de 
Céréales et de Légumineuses 
Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) 
Dakar, Senegal 
Phone: +221 765972880 
Email: cheikhalassane.fall@gmail.com 
 

 آسيا
 

Ms Puji LESTARI 
Molecular Biology Division 
Indonesian Center for Agricultural Biotechnology 
and Genetic Resources Research and Development-
IAARD 
Jl. Tentara Pelajar, No.3A  
Bogor 16111, Indonesia 
Email: plestari129@yahoo.com 

mailto:jwmulumba@yahoo.com
mailto:Remmie.Hilukwa@mawf.gov.na
mailto:HilukwaR@mawf.gov.na
mailto:kudzaikusena@yahoo.com
mailto:cheikhalassane.fall@gmail.com
mailto:plestari129@yahoo.com
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Mr Nestor ALTOVEROS 
Associate Professor 
Crop Science Cluster 
University of the Philippines 
College, Laguna, Philippines 
Phone: +63 495760045 
Fax: +63 495363438 
Email: ncaltoveros@yahoo.com 
 
Mr Sunil ARCHAK  
Principal Scientist 
ICAR-National Bureau of Plant Genetic Resources 
Pusa Campus 
New Delhi, India 
Phone: +91 9999421947 
Email: sunil.archak@icar.gov.in 
 
Ms Tashi Yangzome DORJI  
Program Director 
National Biodiversity Centre 
Ministry of Agriculture and Forests 
P.O. Box 875 
Thimphu, Bhutan  
Phone: +975-2-351416/ 321142/ 322855  
Fax: +975-2-351219 
Email: yangzome2011@gmail.com 
 
Mr Akio YAMAMOTO 
Senior Principal Researcher 
International Relations Section, Strategic Planning 
Headquarters, National Agriculture and Food 
Research Organization (NARO) 
3-1-1 Kannondai, Tsukuba,  
Ibaraki 305-8517 Japan 
Phone: +81-29-838-7944 
Email: yamaaki@affrc.go.jp  
 

 Mr Hans HOOGEVEEN أوروبا
Permanent Representative to FAO 
Permanent Representation of the Kingdom of  
The Netherlands 
Via Aventina, 32 - 00153 Rome 
Phone: +39 06 5740306 
Email: rof@minbuza.nl; 
hans.hoogeveen@minbuza.nl  
 
Ms Imke THORMANN 
Federal Office for Agriculture and Food 
Div 321 - Information and Coordination 
Federal Office for Agriculture and Food 
Deichmanns Aue 29 
D-53179 Bonn, Germany 
Tel: +49 (0)228 99 6845-3438 
Fax: +49 (0)228 6845-3105 
Email: Imke.Thormann@ble.de 
 

mailto:ncaltoveros@yahoo.com
mailto:sunil.archak@icar.gov.in
mailto:yangzome2011@gmail.com
mailto:yamaaki@affrc.go.jp
mailto:rof@minbuza.nl
mailto:hans.hoogeveen@minbuza.nl
mailto:Imke.Thormann@ble.de
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mailto:taguero@odepa.gob.cl
mailto:jose.valls@embrapa.br
mailto:jmozafar@yahoo.com
mailto:alichehade@hotmail.com
mailto:axel.diederichsen@canada.ca
mailto:Karr-ColqueCJ@state.gov


IT/OWG-EFMLS-9/19/Interim Report 10 
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 مجموعات أصحاب المصلحة

 المجتمع المدنيمنظمات 
 

Mr Edward Hammond 
Advisor 
Third World Network  
131 Jalan Macalister 
Penang, Malaysia 
Tel: +1 3253472829 
E-mail: eh@pricklyresearch.com 
 

 Mr Guy KASTLER منظمات المزارعين
La Via Campesina  
La Sieure FR 34210 
La Caunette, France 
Tel: +33 603945721 
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Deputy Director 
International Seed Federation - Plantum 
Vossenburchkade 68 
Gouda, The Netherlands 
Tel: +31 182688668 
Fax: +31 182688667 
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Deputy Director 
Global Environment Division, 
International Cooperation Bureau, 
Ministry of Foreign Affairs of Japan. 
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Technical Officer 
Secretariat of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food  
and Agriculture (ITPGRFA) 
FAO, Viale delle Terme di Caracalla 
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Rome, Italy 
Phone: +39 0657055586 
E-mail: Tobias.Kiene@fao.org 
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 3 المرفق

 
 مجموعة العمل المفتوحة العضوية المخصصةالتقرير المؤقت ل

 المعنية بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف
 الرئاسيم إلى الدورة الثامنة للجهاز لمقد  ا

 

 مةالمقد   -أوالا 
 
جمموعة العمل املفتوحة العضعوية املخيعيعة املعنية بتع ي  سعري عمل النظام املتعدد األطراف أنكعأ اجلهاز الرئاسعي  -1

د وبدعم من األمانةد أمل تقوم طلب اجلهاز الرئاسععععععععععععععي من جمموعة العمل 2/2017. ويف القرار 2/2013من خالل القرار 
د لنقل املوادد )ج( د )و( مراجعة االتفا  املوحّ األطراف املتعدد النظام حتسني أجل من منو خلطة اقرتاح إعداد( أ) اآليت:ب

تو عععيات إىل اجلهاز الرئاسعععي بكعععأمل التقدم بو مكانية تكييف تغطية النظام املتعدد األطرافد )د( إلوضعععع معايري وخيارات 
 .األطرافالنظام املتعدد  تع ي بعملية تتعلق أي قضايا أخرى 

 
اختيعععا عععا ا عمالً بخالل فرتة السعععنتني حىت اآلمل جمموعة العمل ييعععف هذا التقرير املؤقت العمل الذي أجن ته  -2

أداء النظام املتعدد األطرافد مبا يف ذلك ع ي  تاجلهاز الرئاسي لإىل  ا جمموعة العمل و ي تتدابري ح مة ويعرض املرجعية 
 مكروع قرار.

 
اً جديد اً مكارل اً )هولندا( رئيس Hans Hoogeveenالثامن سعادة السفري  اقبل اجتماعهت جمموعة العمل انتخب -3
 .إقليم أوروباترشي،ه من عقب د هلا
 
التاسع  اواجتماعه 2018تكرين األول /ألتوبر 12إىل  10الثامن يف الفرتة من  اجتماعهعقدت جمموعة العمل ا -4

 Hans Hoogeveenالسيد اشرت  يف رئاستهما يف روماد إيطالياد و ولالمها د 2019ح يرامل /يونيو 21إىل  17يف الفرتة من 
 إيرامل(.) Javad Mozafari)هولندا( والسيد 

 
الالتينية  وجمموعة أمريكامن أفريقيا وأوروبا وآسععععععيا  ن لل  مييععععععل إىل لسععععععة ممثلني ا ممجمموعة العمل تكععععععّكلت  -5

من أمريكا الكععععععععمالية لل  ممثلني اثنني عن  ما ييععععععععل إىل إىل ثالثة ممثلني من الكععععععععر  األد  و  ما ييععععععععلو د والب،ر الكارييب
اجلماعة االسعتكعارية للب،و  ال راعية و من منظمات امل ارعني لل  عن ممثلني اثنني عن   وجنوو غرو احمليط اهلادئد فضعالً 

 ومنظمات اجملتمع املدين وقطاع البذور. الدولّية
 
من العديد من املسععععععععععععامهات من األطراف املتعاقدة وجمموعات خالل فرتة السععععععععععععنتني ت جمموعة العمل اسععععععععععععتفاد -6

لما لرئيسعني املكعارلنيد  ّدمت إىل اقُ  ةغري رمسيدخالت وم عروضأ ع،او امليعل،ة. وقدمت هذه املسعامهات من خالل 
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ت جمموعة العمل شععععععععكر قد . و املاملكععععععععارل ملاها الرئيسععععععععنظمّ يت من خالل املكععععععععارلة يف عدد من املكععععععععاورات غري الرمسية ال
 النظام املتعدد األطراف.تع ي  على  طوال عملية التفاوض امسامها لافة على  جمموعات أ ،او امليل،ة 

 
أعاد ونتيجًة لذلكد  .من القضعععايا اليت تتطّلب م يداً من املكعععورة القانونية عدد  خالل املكعععاورات غري الرمسية أُثري  -7

املكعععععععععارلامل عقد اجملموعة الدائمة من اخلرباء القانونينيد وطلبا إليها تقدمي املكعععععععععورة حول جمموعة من املسعععععععععائل الرئيسعععععععععامل 
د يف روماد إيطالياد ووضعععععععععت آراء 2019مايو/أيار  29إىل  27يف الفرتة من الدائمة وبناًء عليهد التقت اجملموعة  .القانونية

تقرير اجملموعععة الععدائمععة من اخلرباء د IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.4ثيقععة لمععا ترد يف الو قععانونيععة حول هععذه املسعععععععععععععععائععلد  
اجملموعة الدائمة من اخلرباء القانونيني تها املسامهات اليت قدمبجمموعة العمل نّوهت وقد  .القانونيني: نتائج االجتماع الرابع

 على تفانيه ولرمه.وعة اجملمر ميسّ  توشكر 
 
املبيعات والرحبية يف  عنعلومات امل أحد دراسة لتوفري ف الرئيسامل املكارلاملد مبساعدة األمانةد إجراء أخرياًد للَّ  -8

  .والعتبات دالتعد مبا يف ذلك ما يتعلق باملد لنقل املوادالتفا  املوحّ ااملفاوضات حول  لالسرتشاد  ا يفقطاع البذور 
 

 األطراف المتعدد النظام تحسين أجل من نمو لخطة اقتراح إعداد -اثانيا 
 
 النظام حتسعععععععععععععني أجل من منو خلطة اقرتاح إعدادطلب اجلهاز الرئاسعععععععععععععي من جمموعة العمل ، 2/2017يف القرار  -9

 .األطراف املتعدد
 
التالية:  القضععععععععععععععاياالثامند أمل خطة النمو ميكن أمل تكومل مفيدة يف معاجلة  ايف اجتماعهوافقت جمموعة العمل  -10

بني األطراف ما  يفتدابري بناء الثقة و ؛ بالعكسوالعكس الروابط القائمة بني توسععيع نطا  التغطية وإعمال تقاسععم املنافعد 
 املتعاقدة وبني األطراف املتعاقدة ومستخدمي النظام املتعدد األطرافد خا ة القطاع اخلاص.

 
ح مة إلعداد وفيقياً ت اً مقرتحّدم الرئيسامل املكارلامل ق املكاورات غري الرمسيةداليت جرت أثناء حثات املبااستناداً إىل  -11

إدراج مكونات خطة النمو اليت اعُتربت مفيدة يف ن  مكععععععروع القرار  اواقرتح األطراف. املتعدد النظام تع ي  بكععععععأمل من التدابري
 .املتعدد األطراف النظام تع ي بكأمل 

 
النظام  تع ي التدابري املتعلقة ب مة حم من الرئيسععني املكععارلني بكععأمل املقدّ  توفيقيالح قرت املت جمموعة العمل يف نظر  -12

تضععععععععععععععمنت من القرارات إعداد عدد من هذه املراجعة جمموعة العمل  تمّكنقد . و رتحهذا املق وراجعت املتعدد األطراف
اخلاص باملعاهدة  النظام املتعدد األطراف لل،يععععععول على املوارد الوراثية وتقاسععععععم منافعها تع ي : xx/2019مكععععععروع القرار 

 هذا التقرير.من  1 يف املرفقالوارد د الدولية
 
التدابري من خالل قرار يعتمد ح مة من لموافقة على الرئاسعععي ل اجلهازم إىل تقدّ تو عععية جمموعة العمل يف  تنظر  -13

 العنا ر التالية: ويتضمن من املعاهدةد املل،ق األول وتعديل لنقل املواد املراجع  املوّحداالتفا   هنفسيف الوقت 
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يف د مبا يف ذلك التسععععععععجيل 2020 متوزو/يف يولي حي  النفاذلنقل املواد املراجع االتفا  املوّحد سععععععععيدخل  -1
 نظام االشرتا .

تاحة املمجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية وال راعة على و املل،ق األول من املعاهدة على االشعععععععععرتا  ينطبق  -2
 .حي  النفاذ التعديل دخولإىل حني بنود وشروش النظام املتعدد األطرافد  يف إطار حالياً 

دخول على خالل الفرتة السععععابقة و من نظام االشععععرتا  إىل  ععععندو  تقاسععععم املنافع. خل املتولد دالدفع يسعععع -3
 اليت لدعم مكعععععععععاريع يف األطراف املتعاقدةا الدخل من هذيف املائة  50 سعععععععععتخدميسعععععععععد التعديل حي  النفاذ

دخول لدى إال فرج عنه وال يُ  ععععععععندو  تقاسععععععععم املنافع املبلا املتبقي يف ُُيتفظ بدقت على التعديل. و ا عععععععع
 .التعديل حي  النفاذ

 .عليهد أو قبلته أو وافقت عليه.يكومل ثلثا األطراف املتعاقدة قد  ادقت أمل بعد  حي  النفاذالتعديل دخل يس -4

ين  القرار س دلذلك . ونتيجةً تع ي لتقدم احملرز يف عملية الاستعراضاً للج ء منه ال يتج أ القرار  سيتضمن  -5
حالة  (1): 2025 يف اليت سععععععتنعقد ةيف دورته احلادية عكععععععر يراجع  على أمليوافق على أمل اجلهاز الرئاسععععععي 

املسعععتخدمني دخل القائم على المسعععتوى  (2)؛ يهأو املوافقة عل هل أو قبولاملعدّ  األولل،ق املعلى امليعععادقة 
 .يول إليهاوإمكانية احل النظام املتعدد األطرافيف واد املتوفر  (3)  ندو  تقاسم املنافع؛إىل العائد 

عععدد التو عععععععععععععععل إىل ه مل يتم أعاله أنعع ةاملععذلور  2025عععام يف املراجعععة اليت سععععععععععععععتجري يف حععال تبنّي من  -6
 :لدخول التعديل حي  النفاذاملطلوو دقات ايامل

 
يدخل التعديل إىل أمل د لنقل املواد طوعية مرة أخرىد من االتفا  املوحّ  8-6 املادةتيععععععععععععععبح  (1)

 .حي  النفاذ

 . حي  النفاذ التعديليدخل إىل أمل نظام االشرتا  يف ق التسجيل سيعلّ  (2)

من  8-6و 7-6املادتني  والعودة إىلفوري فعول مبإهناء االشعععععرتا   (1)خيار: املكعععععارلومل عطى يسععععع (3)
يف غضععععععععععععععومل  دوجد املدفع الو انتجالو (. احليععععععععععععععول مرة واحدة)نظام  االتفا  املوّحد لنقل املواد

أي مدفوعات مقابل  تأي مبالا دفعسب تحتُ د السنوات العكر التالية لتاريخ بدء االشرتا  األول
م ملا ما اشععععععرتالا طوعياً املكععععععارلومل وا ععععععل ي (2)أو  واحدة؛حليععععععول مرة نظام اُتسععععععت،ق مبوجب 

 هم.تاريخ بدء اشرتالجمموعه عكر سنوات من 

سععبق تخالل الفرتة اليت و نظام االشععرتا  يف  ععندو  تقاسععم املنافع.  اليت يوّلدها اإليراداتسععتدفع  (4)
األطراف بلدامل  من هذا الدخل لدعم مكععععععععععععاريع يف %50 يسععععععععععععتخدمد حي  النفاذ التعديلدخول 

يفرج ال املبلا املتبقي يف  ععععععندو  تقاسععععععم املنافع و بفظ توُيدقت على التعديل. ااملتعاقدة اليت  عععععع
 دخول التعديل حي  النفاذ.إال لدى عنه 

 
أعاله أمل  ةاملذلور املراجعة  تتبينإذا من التدابري احل مة هذه سععععععععععريامل مفعول فرتة د دّ للجهاز الرئاسععععععععععي أمل ميجيوز  -7

عمليات من األطراف املتعاقدة م يد اسععععععععععععععتكمال وذلك إلتاحة  ديف املتناولأ ععععععععععععععبح  حي  النفاذالتعديل دخول 
   .على املستوى الوطين قبولالاملوافقة أو أو التيديق 
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 د لنقل المواد التابع للنظام المتعدد األطرافمراجعة االتفاق الموح   -اثالثا 
 على الموارد وتقاسم منافعهاللحصول 

 
 الدورة إىل رفعته الذي التقرير تسعععععععتخدم أمل العمل جمموعة من د2/2017 القرار مبوجب الرئاسعععععععيد اجلهاز طلب -14

 راجعامل داملوحّ  االتفا  مكروع التقرير وتضمن. املواد لنقل داملوحّ  االتفا  تنقيح ملوا لة لأساص  الرئاسي للجهاز السابعة
 قائمة إىل إضععافة السععادصد اجتماعها يف العمل جمموعة عليه وافقت حسععبما العملد جمموعة إعداد من مقرتح: املواد لنقل
 العمل جمموعة تناقكععععععععععععععها مل املوادد لنقل داملوحّ  االتفا  تنقيح  دف العمل جمموعة أعضععععععععععععععاء من مةمقدّ  املقرتحات من
 .السادص اجتماعها يف بكأهنا قرارا تتخذ ومل
 
 عنا عععععر مجيع باسعععععتعراض دالرئاسعععععي اجلهاز طلبمالً بع الثامن والتاسععععععد اجتماعيها يف العملد جمموعة قامتو -15

 .املواد لنقل املراجع داملوحّ  االتفا  مكروع
 
الذي يتضععمن و لى اجلهاز الرئاسععيد ع العمل جمموعةاقرتحته الذي املواد  لنقل املراجع داملوحّ  االتفا  مكععروع يرد -16

النظعام املتععدد األطراف  تع ي : xx/2019مكععععععععععععععروع القرار  من 1املرفق يف  دلكن مل يوافق عليهعا لعامالً و تغيريات أجريعت 
 .الدولية اخلاص باملعاهدة الل،يول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعه

 
 وضع المعايير والخيارات إلمكانية تكييف نطاق تغطية النظام المتعدد األطراف -ارابعا 

 
 تكييف مكانيةإل وخيارات معايري وضع متديد واليتهادلدى  دجمموعة العمل أمل اجلهاز الرئاسي طلب استذلرت -17

 الععدورة خالل قعُعّدمععت اليت االقرتاحععات أمورد مجلععة ضععععععععععععععمن دبععاالعتبععار األخععذ مع األطرافد املتعععدد النظععام تغطيععةنطععا  
 .الرئاسي للجهاز السابعة

 
 تع ي : xx/2019مكعععروع القرار من  2ق رفامليف لمعاهدة الدولية للتعديل املل،ق األول العمل  يرد مقرتح جمموعة -18

 اخلاص باملعاهدة الدولية. لل،يول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعهااألطراف النظام املتعدد 
 

 ستراتيجية التمويلباالمعنية التواصل مع اللجنة االستشارية المخصصة  -اخامسا 
 المواردوتعبئة 

 
 نيالرئيسععععقيام  سععععرتاتيجية التمويل وتعبئة املواردبانية املعالتوا ععععل مع اللجنة االسععععتكععععارية املخيععععيععععة تضععععمن  -19

اسعععععععععرتاتيجية التمويلد حتديث التقدم احملرز يف بيف لل اجتماع من اجتماعا ا جمموعة العمل بإحاطة جنة  للّ نياملكعععععععععارل
 ارئيسععوشععار  أهداف اسععرتاتيجية التمويل و ععندو  تقاسععم املنافع. بكععأمل باحثات املنهجيات وامليتعلق ب ما يفوخا ععة 
حول عن حالة املفاوضععععات املعلومات أحد  ا مجنة وقدّ يف االجتماع احلادي عكععععر للّ  أيضععععاً املكععععارلامل عمل جمموعة ال

 .النظام املتعدد األطراف تع ي 
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 المتعدد األطرافالنظام  تعزيزقضايا أخرى تتعلق بعملية ة أي –اسادسا 
 
 .النظام املتعدد األطراف تع ي أخرى تتعلق بعملية قضايا خالل فرتة السنتني يف أي جمموعة العمل نظر تمل  -20
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 :1 الملحق

 النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد الوراثية تعزيز: 2019/** مشروع القرار
 معاهدة الدوليةالخاص بال وتقاسم منافعها

 
 الجهاز الرئاسي،إن 

 (.رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  د لنقل املواد؛لذي اعتمد مبوجبه االتفا  املوحّ ا 2/2006 القرار إذ يستذلر

الذي أَنكععععأَ مبوجبه جمموعة العمل املفتوحة العضععععوية املخيععععيععععة املعنية بتع ي  سععععري  2/2013 القرار وإذ يسععععتذلر
)متت  عمل النظام املتعدد األطراف لل،يعععععععول على املوارد وتقاسعععععععم منافعها )،جمموعة العمل،(د لتضعععععععع تدابري ترمي إىل:

 (.رهن االستكارةاملوافقة على ذلك 
 

ة مسععتدامة وميكن طريقمني واملسععامهات يف حسععاو تقاسععم املنافع بزيادة املدفوعات القائمة على املسععتخد )أ(
 التنبؤ  ا يف األجل الطويل؛

 تع ي  سري عمل النظام املتعدد األطراف باتباع تدابري إضافية؛و  )و(

 
 واليعععة جمموععععة العمعععل لفرتة السععععععععععععععنتني معععامبوجبه تددّ معععُ  نذيلعععال 2/2017و 1/2015 القرارين إذ يسععععععععععععععتعععذلرو 

 (.رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  ؛2019-2018وفرتة السنتني  2016-2017

 يف تقرير جمموعة العمل بكأمل النتائج املنبثقة عن عملهد خا ة نتائج اجتماعه التاسع اليت مشلت وبعد أمل نظر
 األول  د املراجع لنقعععععل املواد املقرتح من جمموععععععة العمعععععل ومكععععععععععععععروع نّ  لتععععععديعععععل املل،قاالتفعععععا  املوحعععععّ  مكععععععععععععععروع

 (.رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  عاهدة الدولية؛بامل

 (.رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  إىل جمموعة العمل على عملها املثمر وروحها البنّاءة؛ بالككر وإذ يتوجه

يسعععععر اإلجناز الناجح د ممّا وتوجيههما املقتدربالكعععععكر لذلك إىل الرئيسعععععني املكعععععارلني على الت امهما  وإذ يتوجه
 (.رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  للمهام اليت طلب من جمموعة العمل تأديتها؛

 املوارد الوراثية  ععععععوملأهداف املعاهدة الدولية هي أمل اليت تن  على املعاهدة الدولية من  1املادة  يسععععععتذلروإذ 
لألغذية وال راعة واسععتخدامها املسععتدام والتقاسععم العادل واملنيععف للمنافع الناشععئة عن اسععتخدامهاد يف  انس مع  النباتية

ت،قق من خالل على أمل األهداف تتن  أيضعععععععععاً اليت و  ني؛زراعة وأمن غذائي مسعععععععععتداممن أجل اتفاقية التنوع البيولوجي 
)متت املوافقة على ذلك ؛ ل راعة لألمم املت،دةد واتفاقية التنوع البيولوجيالربط الوثيععععععععععق ما بني املعاهدة ومنظمة األغذية وا

 (.رهن االستكارة

وإذ ُييط علماً بأمل االتفا  املوّحد لنقل املواد جيب أمل يكومل متسععععععععععععععقاً مع املعاهدة الدوليةد وأمل يكومل فعاالًد 
 (.رهن االستكارةافقة على ذلك )متت املو  وأمل يضمن التنفيذ الكفوء والكفاف للنظام املتعدد األطراف.
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 العناصر المحتملة لالتفاق الموح د المراجع لنقل المواد

)متت املوافقة على  ذا القرار؛  1ق رفد املراجع لنقل املواد لما جرت مراجعته ولما يرد يف املاالتفا  املوحّ  يعتمد -1
 (.رهن االستكارةذلك 

 
د احلعا  لنقععل املواد  عذا القرار ُيعّل حمعل االتفععا  املوحععّ  1ق رفلمععا ورد يف امل  د لنقععل املواداالتفععا  املوحععّ  أمل يقرّر -2

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  ؛2020يوليو/متوز  1من  اعتباراً 
 
متوز /يوليو 1من اعتباراً تح تسععععيف د املراجع لنقل املواداالتفا  املوحّ نظام االشععععرتا  مبوجب يف  قرر أمل التسععععجيلي -3

ر احليعععول سعععيوفّر نظام االشعععرتا  وأمل  2020 احلا   1ل،ق املدرجة يف امل وال راعةالوراثية النباتية لألغذية  على املواردامليسعععّ
املدفوعات ،تسععب وسععتُ بنود وشععروش النظام املتعدد األطراف. مبوجب املوارد الوراثية لألغذية وال راعة األخرى مجيع على و 

)متت املوافقة ؛ احلا  1ل،ق ملوارد الوراثية النباتية لألغذية وال راعة املدرجة يف املقائمة ا أسععاصمبوجب نظام االشععرتا  على 
 (رهن االستكارةعلى ذلك 

 
د املراجع لنقل املوادد تيعععععععععامل االتفا  املوحّ املنيعععععععععوص عليها يف على الرغم من االلت امات والكعععععععععروش  دنهأ يقرّر -4

 ؛وتبادهلا واسععععععععععتخدامهااملواد املتوفرة يف النظام متعدد األطراف بفاظ تحااليف  احمللية األ ععععععععععليةحقو  امل ارعني واجملتمعات 
على يول ناشئة عن احل مدفوعاتالت امات  ةمن أي يف البلدامل النامية اإلنسالعنية بالب،و  و املاملؤسسات العامة تُعفى و 

 ؛هاواستخدام مواد من النظام املتعدد األطراف
 
الذي على الكععععكل  وال راعةوراثية نباتية لألغذية  مواردأي على  دومل أي قيوديععععول احلاجة إىل ضععععمامل احلب يقرّ  -5

 من النظام املتعدد األطراف؛تُتلقى به 
 
 ؛يف املوقعما زالت تستخدم  الوراثية النباتية لألغذية وال راعة أمل لميات معينة من املوارد يقر اثانيً مكرر -5
 
 دمجلة أمور أخرىبني د تكومل يف أحيامل لثرية يف امل رعةد وتكعععععععععععملد من تمل هذه االسعععععععععععتخداماأيقّر   اثالثً مكرر -5

 ؛ملوارد الوراثية النباتية لألغذية وال راعةذه ا راعي واإلنسال وتبادل وبيع مواد اإلنسال هلالنتاج اإلإنتاج األغذية و 
 
على الكعععععكل الذي تُتلقى به  الوراثية النباتية لألغذية وال راعة لمواردل تمل هذه االسعععععتخداماأ يسعععععتذلر ارابعً مكرر -5

 ناسبد تبعاً للقوانني الوطنية ذات اليلة؛على الن،و املمن النظام املتعدد األطراف ينبغي أمل تنطبق 
 
 لألغذية وال راعةالوراثية النباتية ملوارد احتول دومل مطالبة متلقي دعو لل طرف متعاقد إىل اختاذ تدابري ي اخامسً مكرر -5

حقو  أخرى حتعد من هعذه االسععععععععععععععتخعدامعات أي أو  ةجعديعد ملكيعة فكريعةمن املطعالبعة بعأي  النظعام املتععدد األطرافمن 
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 إىل النظععام املتعععدد األطراف مبوجععبوتُ ود من و على الكععععععععععععععكععل الععذي تُتلقى بععه  الوراثيععة النبععاتيععة لألغععذيععة وال راعععة لمواردل
 ؛االتفا هذا من  2-6د على الرغم من أحكام املادة املواد د املراجع لنقلاالتفا  املوحّ 

 
من املعاهدة الدوليةد وقعت املرال  التابعة للجماعة االسععععتكععععارية للب،و  ال راعية  15أنه عماًل باملادة  يسععععتذلر -6

األول وفقاً للمل،ق على تقدمي مواد ة وافقمد اجلهاز الرئاسيالدولية وغريها من املؤسسات الدولية عدداً من االتفاقات مع 
)متت املوافقة اجلهاز الرئاسععععععععععععععي؛ لتوجيهات تبعاً مواد غري مدرجة يف املل،ق األول للج ء الرابع من املعاهدة الدولية وتوفري 

 (رهن االستكارةعلى ذلك 
 
األحكام ذات اليلة من يف تفسريية إدراج حواشي أو سلسلة حواشي  اد  على الثانية  دورتهأنه يف  يستذلر -7

 حي  النفععاذاملعععاهععدة الععدوليععة دخول قبععل ت عععاألول اليت مجُ املل،ق د لنقععل املواد لنقععل املواد غري املععدرجععة يف االتفععا  املوحععّ 
ينبغي على  هؤلد أنويلجماعة االسعععععتكعععععارية للب،و  ال راعية الدوليةد لالتابعة مرال  الب،و  ال راعية الدولية تسعععععتخدمها ل

راجع  دأمل تبدأ اسعععععتخدام االتفا  املوحّ  15واملؤسعععععسعععععات األخرى العاملة باملادة اجلماعة االسعععععتكعععععارية مرال  
ُ
لنقل املواد امل

األطراف املتعاقدة  ناشديو  داملل،ق األولاملدرجة واملواد غري املدرجة يف واد املتوزيع لل من يف  2020متوز /من يوليواعتباراً 
د ال سيما قدر ا على تبادل ونقل املوارد 15املادة اتفاقات تنفيذ ر يسّ تأمل  داملضيفةدامل لالبواحلكومات األخرى د وخا ة 

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك الوراثية النباتية لألغذية وال راعة مبوجب املعاهدة؛ 
 
أمل تطلب مرال  اجلماعة االسععععععععتكععععععععارية للب،و  ال راعية جيب د 2020متوز  /من يوليواعتباراً أنه  يقرر اثانيً مكرر -7

املواد املكعمولة بالو عاية إتاحة أي بيانات تسعلسعل جيين تلقي من م 15الدولّية واملؤسعسعات األخرى العاملة مبوجب املادة 
 ؛عمومعن هذه املواد لل

 
البيامل اليعععععادر عن مرال  اجملموعة االسعععععتكعععععارية للب،و  أبرز لقدرة بنو  اجليناتد ولما  اً أمل هنا  حدودر يقدّ  -8

ابة سععععتجعلى االرال  هذه املهنا  حدود لقدرة د 2006اخلا ععععة  ا يف عام  15توقيع اتفاقات املادة  لدىال راعية الدولية 
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  املواد؛لطلبات لبرية تغطي جمموعة واسعة من 

 
االتفا   2020متوز /يوليو 1 د لنقل املواد وقباله قبلتلق وقعا على االتفا  املوحّ د ومُ مل وّ  أيضععععععععععععععاً أنه ُيق يقرّر -9

)متت املوافقة   ذا القرار؛ 1ق رفد لنقل املواد باالتفا  املوّحد املراجع لما ورد يف املمكعععععرتلني على اسعععععتبدال االتفا  املوحّ 
 (رهن االستكارةعلى ذلك 

 
األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدوليةد واملؤسععععسععععات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسععععي مبوجب املادة  ُيثّ  -10
 ذا  1ق رفمن املعاهدة الدوليةد على اختاذ التدابري الضعععععععععرورية لتنفيذ االتفا  املوّحد املراجع لنقل املوادد لما ورد يف امل 15

 (الستكارةرهن ا)متت املوافقة على ذلك  القرار؛
 
حقو د وأدوار ومسععععععععععععععؤوليعععات الطرف الثعععالععث  تغرّي د لنقعععل املواد ال االتفعععا  املوحعععّ  مراجععععاتبععأمل  اً ُييط علمععع -11

منظمة األغذية وال راعة لألمم املت،دةد بو عععععععفها الطرف الثالث املسعععععععتفيدد إىل موا عععععععلة االضعععععععطالع  ويدعواملسعععععععتفيدد 
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 اً وفقععو د املراجع لنقععل املوادد بتوجيععه من اجلهععاز الرئععاسععععععععععععععيد االتفععا  املوحععّ د وفق مععا هو حمععّدد يف اسععععععععععععععؤوليععا ععمو  هععابععأدوار 
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  ؛5/2009لإلجراءات اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي من خالل القرار 

 
مبا يف ذلك من  دلنقل املواداملراجع  داالتفا  املوحّ ج تنفيذ روّ يو اعتماد ر ُيكععععععععععععععه  إىل األمني أمل  يطلب اثانيً مكرر -11

خمتلف املسعععععععععتخدمنيد مبا يف ذلك مع ال من خالل جهود االتيعععععععععلما واملعلومات األسعععععععععاسعععععععععية   فينخالل توفري الدعم ال
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  توفر املوارد املالية؛ب حلقات العمل اإلقليمية أو الوطنية لبناء القدراتد رهناً 

 
ذلك مع التقدير املسعامهات الطوعية اليت قدمتها ل  سعتذلريمن املعاهدة الدولية و 4-18املادة سعتذلر ي اثالثً  مكرر-11

األطراف املتعاقدة القادرة على القيام بذلكد وخا ععععععة  ويدعو ععععععندو  تقاسععععععم املنافع يف املاضععععععيد إىل األطراف املتعاقدة 
يف أقرو  دتقدمأمل األطراف املتعاقدة من البلدامل املتقدمة والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية وغريها من امليععععععععععادرد 

النظام  ع ي تم لبناء الثقة يف ضعععععوء التدبري ه  2025إىل  2020ليعععععندو  تقاسعععععم املنافع للفرتة من تعهدات فر عععععة ممكنةد 
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك املتعدد األطراف؛ 

 
أمني املعاهدة الدولية إبالغ اجلهاز الرئاسععععععععععععععي حبالة التعهدات املنج ة؛ )متت املوافقة على  منيطلب  ارابعً  مكرر-11

 (رهن االستكارةذلك 
 
 ذا  1ق رفمن أمني املعاهدة الدولية ر د تنفيذ وتكغيل االتفا  املوّحد املراجع لنقل املواد لما ورد يف امل يطلب -12

القرارد وخبا عععععععة نظام االشعععععععرتا  اجلديدد  دف توفري تقرير شعععععععامل بكعععععععأمل التقدم احملرز إىل اجلهاز الرئاسعععععععي يف لل دورة 
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  الحقة؛

 
 ذا القرارد وخبا عععععععة املسعععععععتخدمني  1ق رفلما ورد يف امل  د املراجع لنقل املواداالتفا  املوحّ املتلقني مبوجب  يدعو -13

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  التجارينيد اختيار نظام االشرتا ؛
 
الوراثية النباتية لألغذية وال راعة جملموعة حليعععععععول على املوارد تمكني اعلى أمهية النظام املتعدد األطراف ل كعععععععّددي -14

واسعععة من املسععتخدمنيد وخبا ععة امل ارعني األسععرينيد والسععكامل األ ععلينيد والكععرلات اليععغرية لرتبية النباتات واملؤسععسععات 
[ من مبيعات البذور يف السعععنة من متطلبات XXالعامةد ويوافق بذلك على إعفاء املسعععتخدمني الذين يسعععجلومل أقل من  

 اجلهاز الرئاسععععععععي بكيفيةويطلب من لل طرف متعاقد أمل يبلا  د املراجع لنقل املواد؛قاسععععععععم املنافع يف إطار االتفا  املوحّ ت
 ؛تعريف هذه الكروش يف واليته القضائية الوطنية

 أو
 

األ عععلية وشعععرلات تربية النباتات اليعععغرية يف احمللية   واجملتمعاتني األسعععرينيوحقو  امل ارعبأمهية يسعععّلم  بديل-14
يأخذ إذ و د امسعععععععععتداماً داماسعععععععععتخاسعععععععععتخدامها بفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية وال راعة و ما يتعلق حب يفالبلدامل النامية 
مجيعاً مل هؤالء أ يقررمن بني أخرىد د االعتبارات االقتيععععععععععععععادية واالجتماعية والقانونية احمللية يف تلك البلداملباحلسععععععععععععععبامل 
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وأمل جهات التنسيق الوطنية  د لنقل املوادتتعلق باالتفا  املوحّ أحكام قانونية من أي دفع و يتعلق بالمن أي حكم عفومل يُ س
املكععرت  هو يععاد  على أمل تُ بقائمة حمدودة من شععرلات تربية النباتات اليععغرية و اجلهاز الرئاسععي د يف البلدامل النامية سععت وّ 

 ؛ذات عالقةأحكام قانونية ومن أي عفى من أي مدفوعات يُ ينبغي أمل أسري م ارع 
 
للمؤسسات العامة يف البلدامل النامية من وجهات نظر اجتماعية واقتيادية  األساسيةباألمهية  يسّلم ثامل  بديل -14

د تتعلق باالتفا  املوحّ أحكام قانونية أي دفع و يتعلق بالمن أي حكم أهنا ستعفى  قرريد ومن بني أمور أخرى دوقانونية
ينبغي بقائمة باملؤسعععسعععات العامة اليت اجلهاز الرئاسعععي وأمل جهات التنسعععيق الوطنية يف البلدامل النامية سعععت ود املواد لنقل 

 ؛أمل ُتعفى
 
إىل اللجنة املعنية باسعععععععرتاتيجية التمويل إعداد املعايري املمكنة لتخيعععععععي  األموال من جانب  عععععععندو   يطلب -15

ألامل  سعععواء يف بلد حمّددد عينةتقاسعععم املنافعد اليت ميكنها أمل تأخذ باالعتبارد من بني أمور أخرىد مدفوعات هيئات م
وأتاح  ل ناشط املواد من خالل النظام املتعدد األطرافاملعّدل أو لامل يتقاسم بكك 1هذا البلد قد  اد  على املل،ق 

 ؛مواده بالكامل
 أو
 

فظ املوارد الوراثيععة النبععاتيععة حبمععا يتعلق  االحتيععاجععات املل،ععة للبلععدامل النععاميععة يف األخععذ بععاحلسععععععععععععععبععاملمع  بديل-15
حني يقوم متلق موجود يف أراضععععععي طرف متعاقدد على أمل أنه  يقرر دامسععععععتداماً اسععععععتخداملألغذية وال راعة واسععععععتخدامها 

رحلة انتقاليةد بتسععععععديد الدفعة أو حني تكومل الدفعة اليت يسععععععددها مباقتيععععععاده مير أو  ياً نامداً بلتعاقد املهذا الطرف كومل ي
د لنقل املواد باالسععععتناد إىل سععععجالت حماسععععبة املتلقي املوجود يف من االتفا  املوحّ  8-6املتلقي قد حسععععبت مبوجب املادة 

من املبلا احملّول إىل اآللية املنكععععأة % 80-%60د فإمل نامياً أو مير اقتيععععاده مبرحلة انتقاليةاً بلديكومل أراضععععي طرف متعاقد 
يكومل ي ذالطرف املتعاقد ال اضععععي ذلكلتمويل مكععععاريع لتنفيذ املعاهدة الدولية يف أر  فوراً من اجلهاز الرئاسععععي سععععتخيعععع  

وتكومل تلك ة. ي  ععععدرت منه األموال املودعذال الطرف املتعاقدة/ يف منطقة ي  ععععدرت منه األموال املودعذوالبلداً نامياً 
ة األغذية نها لل طرف متعاقد هلذه الغايةد باالشعععععرتا  مع منظمدارة السعععععلطة املكلفة بالتطبيق اليت يعيّ إلاألموال خاضععععععة 

اللجنة املكعععععععاريع وسعععععععتقوم التقدم احملرز يف تنفيذ هذه ا اللجنة املعنية باسعععععععرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد بوسعععععععتبلّ وال راعة. 
 ؛بدورها برفع تقارير منتظمة إىل اجلهاز الرئاسي

 
 1العناصر المحتملة لتعديل الملحق 

 
  24و 23 ععذا القرارد وفقععًا للمععادتني  2ق رفالععدوليععة لمععا ورد يف املتعععديععل املل،ق األول بععاملعععاهععدة اعتمععاد  يقرّر -16

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  من املعاهدة الدولية؛
 
 د أو قبوله 2ق رفمجيع األطراف املتعاقدة على النظر يف إمكانية امليععععععععععععادقة على التعديل لما ورد يف امل يكععععععععععععجّع -17

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  وقت ممكن للسماح بإنفاذه يف الوقت املناسب؛أو املوافقة عليه يف أقرو 
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أو قبوله أو املوافقة عليهد جيوز لألطراف  املل،ق األول باملعاهدة الدوليةأنه لدى امليععععععععععععععادقة على تعديل  يقرّر -18
مبوجب أحكام توفّرها لن حمدود من األنواع األ ععععلية يف أراضععععيها معني و قائمة بعدد علن املتعاقدة وبيععععورة اسععععتثنائيةد أمل ت
احلق متارص األطراف املتعاقدة اليت  ويدعو؛ للعمومقوائم هذه المن األمني إتاحة  ويطلب؛ وشعروش النظام املتعدد األطراف

وال راعة من قائمتها عند اإلمكامل  املوارد الوراثية النباتية لألغذيةحذف املنيوص عليه يف هذه الفقرة إىل النظر يف إمكانية 
أي طرف متعاقد آخر يف الت امات ال تؤثر على حقو  و املعلنة  على أمل هذه القائمة ويكععععععععععععععّدد؛  ذا القرار وتبليا األمني 
 مع اجلهاز اً أو املؤسعععععععععععسعععععععععععات الدولية األخرى اليت أبرمت اتفاق املرال  الدولية للب،و  ال راعيةأي من أو  املعاهدة الدولية

 من هذه املعاهدة؛ 15الرئاسي مبوجب املادة 
 
)متت املوافقة على  األطراف املتعاقدة إىل ممارسععة ضععبط النفس يف إ ععدار إعالمل اسععتبعاد مبوجب التعديل؛ يدعو -19

 (رهن االستكارةذلك 
 
د هذه األسععباو ذلر أسععباو واضعع،ة ألي اسععتبعادد وقد تكععمل اً يععدر إعالناألطراف املتعاقدة اليت تُ  منيطلب  -20

األمن األخذ باالعتبار اقتيعععادية أو ثقافيةد مع -اجتماعية اً وأسعععباب قاً قانونية موجودة مسعععب اً قيود أخرىد مجلة أمورمن بني 
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك ؛ الغذائي واالعتماد املتبادل

 
على االشرتا  يف النظام   اً حاف مليككاليها يّسر علامليول واحلأمل توفر املواد يف النظام املتعدد األطراف  يستذلر -21
بتوفر املتعلقة  2025حالة إعالنات االسعععععععععتثناءات من التعديل لج ء من مراجعته يف عام مراجعة  يقرروتعدد األطرافد امل

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك ؛ عليهاامليّسر يول واحل النظام املتعدد األطرافيف املواد 
 
علق باألنواع املسععععععععتبعدة يف األطراف املتعاقدة اليت تتاريع يدعم مكعععععععع الّ أينبغي أمل  ععععععععندو  تقاسععععععععم املنافع  يقرر -22
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  تلك األنواع؛تبعدت اس
 
ى علتعدد األطراف امللكععععععروش وأحكام النظام  اً وفقيععععععول يكععععععجع األطراف املتعاقدة على توفري إمكانية احل -23

من  (ح) 3-12للمععععادة  اً د وفقععععاملواقع الطبيعيععععةمجيع املوارد الوراثيععععة النبععععاتيععععة لألغععععذيععععة وال راعععععة املوجودة يف  روف 
 املعاهدةد حسب االقتضاء؛

 
مليععععععععععععععادقة على تعديل املل،ق األولد أو قبوله أو املوافقة عليهد مبا يف ذلك من خالل امن األمني ترويج  يطلب -24

جهود االتيععال وتوفري معلومات أسععاسععية لألطراف املتعاقدة وغريهاد لدعم أو تيسععري عملية امليععادقة أو القبول أو املوافقة 
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  يف الوقت املناسب من جانب ألرب عدد ممكن من البلدامل؛

 
مؤمتر املنظمة على تعديل املل،ق األول والرتويج للميععععادقة  املدير العام ملنظمة األغذية وال راعة إىل إطالع يدعو -25

 ؛اليت هي أطراف متعاقدة يف املعاهدة الدولية عليهد أو قبوله أو املوافقة عليه من البلدامل األعضاء
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 أمل يضعععععطلع اجلهاز الرئاسعععععي بدور اجلهاز الرئاسعععععي للتعديل والذي يضعععععم األطراف املتعاقدة اليت  عععععادقت  يقرر -26
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  التعديلد أو قبلته أو وافقت عليه؛على 

 
نفاذ التعديلد يتضععععععمن أي تيععععععديق على املعاهدة الدولية أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضععععععمام أنه بعد  يقرّر -27

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  ؛إليهاد هذا التعديل
 
األطراف املتعاقدةد ريثما يبدأ نفاذ التعديلد إىل أمل تتيح بالفعلد مبوجب أحكام وشععععععععععععععروش النظام متعدد  يدعو -28

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  األطرافد املدى الكامل ملواردها الوراثية النباتية لألغذية وال راعة؛
 

 .د الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالموار عن بالمعلومات  لمشروع القرار المتعلق عناصر محتملة
 
املنافع الناشعععععئة عن اسعععععتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية وال راعة اليت يكعععععملها  تُقتسعععععم على أمل يعيد التأليد -29

النظام املتعدد األطرافد مبا يف ذلك اسعععتخدامها التجاريد بطريقة عادلة ومتكافئة من خالل تبادل املعلوماتد واحليعععول 
 من املعاهدة؛ 2-13املادة  تن د لما تداوهلا  اريا على التكنولوجيا ونقلهاد وبناء القدراتد وتقاسم املنافع الناشئة عن

 
ر على املوارد الوراثية النباتية لألغذية وال راعة اليت أدرجت يف النظام املتعدد أ يعيد التأليد -30 مل احليععععععععععععععول امليسععععععععععععععّ

 املعاهدة؛من  1-13املادة تن  لما د  د ذاته منفعة لبرية من منافع النظام املتعدد األطرافحبل يككّ  األطراف
 
مة تتاح مع املوارد الوراثية النباتية لألغذية وال راعة املقدّ أمل على  دمن املعاهدة 3-12د تبعاً للمادة يعيد التأليد -31

وأية معلومات و ععععععععفية  توفرةامل التعريفيةسععععععععية األسععععععععامجيع البيانات  د طبقاً للقوانني املرعّيةدمبوجب النظام املتعدد األطراف
 ؛ذات عالقةية أخرى غري سرّ 

 
لديهم معلومات مرتبطة باملوارد الوراثية  ممناألشععععععععععععععخاص الطبيعيني والقانونينيد  ويدعواألطراف املتعاقدةد  ُيثّ  -32

 النظام العاملي للمعلومات؛بمن خالل ربطها مثاًلد لى إتاحة هذه املعلومات للعمومد عالنباتية لألغذية وال راعة 
 
مستخدمي املوارد الوراثية النباتية لألغذية وال راعة من النظام املتعدد األطراف على إتاحة مجيع املعلومات  عيكجّ  -33

ميكن اسعععععععععععععتخدام هذه املعلومات لي ودعم جهود بناء القدرات  ام اليت تنتج عن هذا االسعععععععععععععتخداجلديدة عن هذه املوارد 
 ؛ال راعة املستدامة واألمن الغذائي العامليدعم املتمثلة بحتقيق أهداف املعاهدة بغية د وتبادهلا

 
األطراف املتعاقدة إىل إىل توفري املوارد  دالبلدامل املتقدمةمن خا ععععععة األطراف املتعاقدة و  داألطراف املتعاقدة يدعو -34
القعدرات يف جمعال لبنعاء  رافاألطهعذه ودعم  اليت متر اقتيععععععععععععععادا عا مبرحلعة انتقعاليعةالبلعدامل النعاميعة واألطراف املتععاقعدة  من

 احليول على املعلومات املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية وال راعة واستخدام هذه املعلومات؛
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د املراجع لنقععل املواد الوارد يف امل يتفق -35  رارمن هععذا الق 1ق رفعلى أمل املععدفوعععات اإلل اميععة مبوجععب االتفععا  املوحععّ
 املواد من النظام املتعدد األطراف اليت تستخدم  ارياً؛ن م املتولدةتعكس أيضاً بيع املعلومات 

 
 المعز زعناصر محتملة لتنفيذ واستعراض النظام المتعدد األطراف 

 
 ل؛املعدّ ل،ق األول املعلى  التيعععععديقات( 1)د حالة 2025يف دورته احلادية عكعععععرة يف عام راجع على أمل ي يوافق -36
النظام املتعدد  ضععععععمنواد املتوفر ( 3)؛ و ععععععندو  تقاسععععععم املنافعإىل العائد ( مسععععععتوى الدخل القائم على املسععععععتخدم 2)و

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك ؛ احليول عليهاسبل و  األطراف
 
 :التعديل حي  النفاذلدخول املطلوو امليادقات عدد أنه مل يتم التو ل إىل تبني من املراجعة إذا ما أنه  قرري -37
 

حي  يدخل التعديل إىل أمل د لنقل املواد طوعية مرة أخرىد من االتفا  املوحّ  8-6 املادةتيعععععععععبح عندئذ  (1)
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  .النفاذ

)متت املوافقة على ذلك . حي  النفاذ التعديليدخل إىل أمل نظام االشععععععععرتا  يف ق التسععععععععجيل سععععععععيعلّ  (2)
 (االستكارة رهن

من االتفا   8-6و 7-6املادتني  فوري والعودة إىلمبفعول إهناء االشععرتا   (1)خيار: لومل رت املكعععطى يسعع (3)
والجتناو الدفع امل دوجد يف غضعععععومل السعععععنوات العكعععععر (. احليعععععول مرة واحدة)نظام  املوّحد لنقل املواد

مقابل أي مدفوعات ُتست،ق مبوجب نظام  التالية لتاريخ بدء االشرتا  األولد حُتتسب أي مبالا دفعت
تاريخ بدء املكارلومل طوعياً اشرتالا م ملا جمموعه عكر سنوات من يوا ل  (2)؛ أو احليول مرة واحدة

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك . اشرتالهم

 
لتدبري انتقا  ودومل املسعععععععععاص و عن نظام االشعععععععععرتا .  داملتولّ الدخل يف  عععععععععندو  تقاسعععععععععم املنافع دفع يُ أمل ر يقرّ  -38

يف اريع من هذا الدخل لدعم مكعع %50سععتخدم يُ  ععندو  تقاسععم املنافعد وفرة مبوجب بالتخيععي  املسععتقبلي لألموال املت
على التعديلد  تدقا ععتكومل قد اليت األطراف املتعاقدة اليت هي بلدامل نامية أو ذات اقتيععادات متر مبرحلة انتقالية بلدامل 
دخول لدى ُيتفظ باملبلا املتبقي يف  عععععععععععندو  تقاسعععععععععععم املنافع ليسعععععععععععتخدم و مواد يف النظام املتعدد األطراف. أدرجت أو 

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  ؛حي  النفاذ التعديل
 
حي  التعديل دخول أعاله أمل  ةاملذلور املراجعة  تتبينالتدابري هذه إذا ح مة أنه قد ميدد فرتة سعععريامل مفعول  ريقرّ  -39

وذلك إلتاحة استكمال م يد من األطراف املتعاقدة عمليات التيديق أو املوافقة أو القبول على  دأ بح يف املتناول النفاذ
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك ؛ املستوى الوطين
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عدد امليعععععععادقات عن التقدم احملرز يف  اً تقرير  يف لل دورة من دورات اجلهاز الرئاسعععععععيم أمل يُقدّ من األمني  يطلب -40
د املراجع لنقل املواد حسبما هو وارد يندو  تقاسم املنافع من خالل االتفا  املوحّ ل املتولدالدخل عن و واإلعالنات عنها 

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك . 1يف املل،ق 
 
د لنقل املعنية بالنظام املتعدد األطراف واالتفا  املوحّ يععععععة يععععععلجنة االسععععععتكععععععارية الفنية املخالإعادة عقد  يقرّر -41

)متت املوافقة على ذلك  لتوفري املكعععععععععورة بكعععععععععأمل تنفيذ النظام املتعدد األطراف املعّ ز. 2021-2020املواد خالل الفرتة 
 (رهن االستكارة
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 :1ق رفالم

 د المراجع لنقل المواد: اقتراح مجموعة العملمشروع االتفاق الموح  

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي إلى
 الديباجة

 حيث إملّ 

( اعتمدها املؤمتر 1،المعاهدةيلي باسععععم ، ما يفاملعاهدة الدولية بكععععأمل املوارد الوراثية النباتية لألغذية وال راعة )يكععععار إليها 
بتاريخ  حي  النفاذودخلت  2001نوفمرب/تكعععععععععععرين الثاين  3العام ملنظمة األغذية وال راعة يف دورته احلادية والثالثني بتاريخ 

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  ؛2004يونيو/ح يرامل  29
 

واستخدامها املستدام واقتسام املنافع الناشئة  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيف  ومل  المعاهدةتتمثل أهداف 
عن اسعععععععععتخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافقد مبا يتسعععععععععق مع اتفاقية التنوع البيولوجيد ألغراض ال راعة املسعععععععععتدامة 

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  واألمن الغذائي؛
 

مواردها الوراثية النباتية لألغذية سععععععة حقوقها السععععععيادية على د يف سععععععيا  ممار المعاهدةأنكععععععأت األطراف املتعاقدة يف 
د والقتسعععععععام املنافع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةلتيسعععععععري احليعععععععول على  نظاماا متعدد األطرافد والزراعة

)متت املوافقة على  ؛الناشعععئة عن اسعععتخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافقد على أسعععاص التكامل والتع ي  املتبادلني
 (رهن االستكارةذلك 

 
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  ؛المعاهدةمن  5-12و 4-12و 11و 4مع مراعاة املواد 

 
يتعلق بقواعدها اإلجرائية الوطنية اليت تنظم الو ععول إىل  ما يفومع االعرتاف بتنوع النظم القانونية لدى األطراف املتعاقدة 

 احملالم وإىل الت،كيمد والواجبات الناشئة عن االتفاقيات الدولية واإلقليمية املطبقة على هذه القواعد اإلجرائية؛
 

ر الو ععععععععول توفري على  المعاهدةمن  4-12تن  املادة  د لنقل موحّ  مبقتضععععععععى اتفا  النظام المتعدد األطرافإىل امليسععععععععّ
د 2006يونيو/ح يرامل  16اليععععععععععععععادر بتاريخ  1/2006د مبوجب قراره رقم للمعاهدة الجهاز الرئاسيييييييييييياملوادد وقد اعتمد 

)متت  .2019 الثاينتكعععرين /نوفمرب XXاليعععادر بتاريخ  XX/2019وقرر تعديله مبوجب القرار  د لنقل املواداالتفا  املوحّ 
 (رهن االستكارةاملوافقة على ذلك 

 

                                                           
 الن  بغرض التوضيح.درجت األلفاظ املعّرفة باخلط األسود البارز يف لل أ  1
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 األطراف في االتفاق -1المادة 
 

،( هو االتفا  املوّحد لنقل املواد هذا االتفاقيلي باسععععععععم ، ما يفنقل املواد هذا )يكععععععععار إليه املوّحد ل تفا االإمّل  1-1
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  .المعاهدةمن  4-12املكار إليه يف املادة 

 
 :هذا االتفاق مبرم 1-2
 

م املادة أو املؤسععععععسععععععة املقدمة للمادةد اسععععععم املسععععععؤول املرّخ  لهد معلومات عن طريقة وعنوامل مقدّ اسععععععم بني: )
رهن )متت املوافقة على ذلك ،(د مالمقد  ما يلي باسععععععععععععم ، ( )يكععععععععععععار إليه يفاالتيععععععععععععال باملسععععععععععععؤول املرّخ  له

 (االستكارة
 

  لهد معلومات عن طريقة االتيعال باملسعؤول اسعم وعنوامل املتلقي أو املؤسعسعة املتلقيةد اسعم املسعؤول املرخّ و: )
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  ،(.المتلقييلي باسم ، ما يف( )يكار إليه *املرّخ  له

 
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  على ما يلي: هذا االتفاقاتفق األطراف يف  1-3
 

 اتالتعريف -2المادة 
 

 العبارات الواردة أدناه ما يلي: د تعينهذا االتفاقألغراض 
 
عندما  اإلنسععععععععالمن دومل قيود لآلخرين ألغراض إجراء م يد من الب،و  و  متاحاً  منتج: يعترب أي متاحاا من دون قيود"،

قانونية أو تعاقدية أو قيود تكنولوجيةد قد حتول دومل استخدامه بالطريقة  الت اماتدومل أية  اإلنساليكومل متاحا للب،و  و 
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  .المعاهدةاحملددة يف 

تعين أية مواد من ميعععععععدر نبايتد مبا فيها مواد التناسعععععععل والتكاثر اخلضعععععععريد وحتتوي على وحدات وراثية  المواد الوراثية"،
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك و يفية. 

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  .للمعاهدة الجهاز الرئاسي يعين ،الجهاز الرئاسي،

                                                           
 ."يدرج حسب املقتضى. ال يسري يف حالة االتفاقات املوّحدة لنقل املواد ،بعقود القبول بفرت العبوة، و،بعقود القبول على اإلنرتنت  *

 المتلقيعبئة املواد ويكععععكل قبول يف عبوة ت المواد،بعقد القبول بفرت العبوة،د هو عندما ترد نسععععخة من االتفا  املوّحد لنقل  املواداالتفا  املوّحد لنقل 
 .قبوال بكروش وقواعد االتفا  املوّحد لنقل املواد للمواد

شععععععروش وقواعد االتفا  املوحد لنقل املواد  المتلقياالتفا  املوّحد لنقل املواد ،بعقد القبول على اإلنرتنت،د هو عندما يربم االتفا  على اإلنرتنت ويقبل 
 .بالنقر على األيقونة املناسبة يف املوقع على اإلنرتنت أو على النسخة اإللكرتونية لالتفا  املوّحد لنقل املوادد حسبما يكومل مالئما
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)متعت  .المعاهدةمن  2-10الععذي أنكععععععععععععععق مبوجععب املععادة  النظام المتعدد األطراف، يعين النظام المتعدد األطراف،
 (رهن االستكارةاملوافقة على ذلك 

من ميعععععععععععععععدر نبععايت اليت هلععا قيمععة فعليععة أو حمتملععة المواد الوراثييية  ، تعينالموارد الوراثييية النبيياتييية لألغييذييية والزراعيية،
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  وال راعة. لألغذية

د وتكومل بالتا  ممي ة عنها وليسععت المواد، تعين مواد مكعععتقة من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير،
. التطويربقدر ألرب أو نقلها إىل شعععععععععععععخ  أو ليامل آخر مل يد من تطويرها  طورويعت م امل التجاري للتسييييييييييويقجاه ة بعد 

 .كمنتج  هذه املوارد  ارياً  تسييييييوقمنتهية عندما  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير وتعترب فرتة تطوير
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك 

أو أي من أج ائها أو مكونا ا الوراثية المواد  2اليت تكععععععععععععععمل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، يعين المنتج،
)متت  التجاريد باسععتثناء السععلع األسععاسععية واملنتجات األخرى املسععتخدمة يف األغذية والعلف والتجهي . للتسيويقاجلاه ة 

 (رهن االستكارةاملوافقة على ذلك 

وفروعه  المتلقيد من جانب منتجاتأو  لمنتجالتجاري  التسييييييييويقتعين الدخل اإلمجا  الناتج عن  ،قيمة المبيعات، [
 ] واملتعاقدين معه وحاملي الرتاخي  ومستأجريها.

لموارد ل[ رسععععععععععععععوم تراخي على شععععععععععععععكل وفروعه  لمتلقياالذي يتلقاه ، تعين الدخل اإلمجا  قيمة المبيعات، بديل [
 ]] اجليين.لبيانات التسلسل  االستخدام التجاريمن و [ .التجاري التسويقمن و  ]الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 مبا يف ذلك بيانات التسععععععلسععععععل اجليين[ د ا أو أي معلومات مرتبطة  منتجاتأو  منتجعين بيع ي "التجاري التسيييييويق" [
التجاري أي شكل  التسويقوال يكمل  معىن مقابل. ،التجاري لتسويقييييييييي"الالعتبارات مالية يف السو  املفتوحةد ويكومل 

 ] .الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرمن أشكال نقل 

مبا يف  د ا  أو أي معلومات مرتبطة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتبادل عين ي "ريالتجا التسيييويق" بديل [
 معىن مقابل. ،التجاري لتسيييييويقيييييييييييييييي: "الذلك بيانات التسععععععلسععععععل اجليين[ العتبارات مالية يف السععععععو  املفتوحةد ويكومل 

يكمل  لما الد  التجاري أي شكل من أشكال نقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية وال راعة قيد التطوير التسويقيكمل  وال
 ]  والتجهيلع واملنتجات األخرى املستخدمة للغذاء والعلف بيع الس

 

                                                           
 .حسبما يظهرد على سبيل املثالد من خالل الَنَسب أو عالمة غرز املوّر   2
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 موضوع اتفاق نقل المواد -3المادة 
 

،( المواديلي باسعععععععععم ، ما يف)ويكعععععععععار إليها  هذا االتفاقب 1املل،ق احملددة يف الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
إىل  املادة ممقد  تُنقل مبوجب هذا االتفا  من  1املل،ق )و( ويف 5واملعلومات املتاحة ذات اليععععععععععععععلة املذلورة يف املادة 

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  .هذا االتفاقمع مراعاة األحكام والكروش اليت ن  عليها  المتلقي

 
 أحكام عامة -4المادة 

 
ر طبقاً ألهداف وينفّ  النظام المتعدد األطرافضععععععععععععمن إطار  هذا االتفاقيربم  4-1  وأحكامها. المعاهدةذ ويفسععععععععععععّ

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك 
 
ةد واليت اعتمعععد عععا األطراف املتععععاقعععدةي 4-2  عرتف األطراف بعععأهنم وضعععععععععععععععومل للتعععدابري واإلجراءات القعععانونيعععة املرعيعععّ

ذت مبعععععا يتفق معالمعيييياهييييدةد مبعععععا يتفق مع المعيييياهييييدةيف   5-12و 2-12و 4املواد  د وعلى األخ  تلعععععك اليت اختعععععُ
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  3.المعاهدةمن 
 
الجهيياز على أمّل منظمععة األغععذيععة وال راعععة لألمم املت،ععدة اليت تعمععل نيععابععة عن  هيذا االتفيياقيوافق األطراف يف  4-3

)متت املوافقة  .هذا االتفاقالتابع هلاد هي الطرف الثالث املستفيد مبوجب  والنظام المتعدد األطراف الرئاسي للمعاهدة
 (رهن االستكارةعلى ذلك 

 
ت عليه املواد  4-4  )ه(5ُيق للطرف الثالث املسعععععععععععععتفيدد طلب احليعععععععععععععول على املعلومات الالزمة حسعععععععععععععبما نيععععععععععععععّ
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  .االتفاقهذا ل 5-3املادة و د 3املل،ق و د 5 الفقرةو  د2املل،ق و  د3-8)ج( و5-6و
 
من ممعارسععععععععععععععة  والمتلقياملعادة  ممقد  ال متنع  احلقو  املمنوحعة إىل منظمعة األغعذيعة وال راععة لألمم املت،عدة أعاله 4-5

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  .هذا االتفاقحقوقهما مبوجب 
 

 م المادة وواجباتهحقوق مقد   -5المادة 
 

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  :المعاهدةطبقا لألحكام التالية من  المواداملادة بنقل  ممقد  يتعّهد 
 

                                                           
بني  ب،و  ال راعية الدولية التابعة للجماعة االسععتكععارية للب،و  ال راعية الدولية وغريها من املؤسععسععات الدوليةد يسععرى االتفا  املربميف حالة مرال  ال  3

 واملرال  املذلورة واملؤسسات األخرى ذات اليلة. الجهاز الرئاسي
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 يتاح احليول على املادة بسرعة وبدومل احلاجة إىل تتبع لل جمموعة فردية على حدةد ومن دومل مقابلد )أ(
)متت املوافقة على ذلك  الدنيا املتكبدة؛ينبغيد عند فرض رسعععععععععومد أمل يتجاوز الرسعععععععععم التكاليف  أو ال

 (رهن االستكارة
 مة مجيع البيانات التعريفيةد طبقاً للقوانني املرعّيةداملقدّ  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتتاح مع  )و(

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  وأية معلومات و فية أخرى متوفرة غري سرية وذات اليلة؛
د مبا يف ذلك املواد اليت الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرختضععععععععععع عملية احليععععععععععول على  )ج(

رهن )متعععت املوافقعععة على ذلعععك  يقوم امل ارعومل بتطويرهعععاد لتقعععدير القّيمني على تطويرهعععا خالل فرتة تطويرهعععا؛
 (االستكارة

اليت حتميها حقو  امللكية الفكرية أو غري  النباتية لألغذية والزراعةعلى الموارد الوراثية يكومل احليعععععععععععععول  )د(
مع االتفاقيات الدولية ذات اليعععععععععلةد ومع القوانني الوطنية ذات اليعععععععععلة؛  ذلك من حقو  امللكيةد متسعععععععععقاً 

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك 
 ني على األقّلد أو ضمن فرتة زمنية ينبغي حتديدهامرة لل سنتني تقومييتد الجهاز الرئاسي املادة ممقد  يُطلع  )هع(

)متت املوافقة على ذلك  4دد على اتفاقات نقل املواد اليت مّت إبرامهاالجهاز الرئاسيمن وقت آلخر من ق بل 
 (رهن االستكارة

 إما عن طريق:

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  5دد لنقل املواد الكاملاخليار ألف: إرسال نسخة من االتفا  املوحّ 

 أو

 )متت املوافقة على ذلك رهن االستكارة( د لنقل املوادداخليار باء: يف حال عدم إرسال نسخة من االتفا  املوحّ 

د لنقل املواد الكامل حتت تيععععععّرف الطرف الثالث املسععععععتفيد حبسععععععب ضععععععمامل أمل يكومل االتفا  املوحّ  (1)
 االقتضاء وعند االقتضاء؛

 د لنقل املواد ذي اليلة وليفية احليول عليه؛االتفا  املوحّ اإلبالغ عن مكامل االحتفاظ ب (2)

 التالية: املعلوماتتوفري و  (3)
 

                                                           
 ينبغي تقدمي هذه املعلومات من قبل املقّدم إىل:  4

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

 Secretary@FAO.org-ITPGRFAالربيد اإللكرتوين: 
 EasySMTA/ :https://mls.planttreaty.org/ittقع أو من خالل مو 

معلومات عن )أ( تاريخ  المقد ميف حال لانت النسععععععخة املرسععععععلة من االتفا  املوّحد لنقل املواد املنج  على شععععععكل عقد قبول بفرت العبوةد يضععععععيف   5
 من االتفا  املوّحد لنقل املواد. 10دة من املا 2إرسال الك،نة و)و( اسم الكخ  الذي أرسلت إليه الك،نةد وذلك طبقاً للخيار 

mailto:ITPGRFA-Secretary@FAO.org
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 املادة؛ ممقد  د لنقل املواد من جانب أو الرقم املمّي  الذي أُنسب إىل االتفا  املوحّ  الرم  )أ(

 وعنوانه؛ املادة ممقد  اسم  (و)

د لنقل املوادد ويف حالة عقود القبول بفرت أو قبوله باالتفا  املوحّ  املادة ممقد  تاريخ موافقة  (ج)
 العبوةد تاريخ إرسال الك،نة؛

د ويف حالة عقود القبول بفرت العبوةد اسععم الكععخ  الذي أُرسععلت المتلقياسععم وعنوامل  )د(
 إليه الك،نة؛

 د لنقل املوادد واحمليول الذي تنتمي إليه.وحّ باالتفا  امل 1ة يف املل،ق حتديد لل عين )هع(
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك 

 
تعامل هذه املعلومات على أهنا و  .هذه املعلومات للطرف الثالث املسعععتفيد يوفرأمل  الرئاسييي الجهازيتوجب على و 

 .االقتضاءحسب لتكريعات الوطنيةد رهناً بالوضع تقارير جمّمعةد إال تستخدم ال وينبغي أ سريّة  اريةمعلومات 

 
 حقوق المتلقي وواجباته -6المادة 

 
والتدريب من أجل األغذية  اإلنسععععععععععععالأو  ععععععععععععوهنا فقط ألغراض الب،و  و  الموادباسععععععععععععتخدام  المتلقييتعّهد  6-1

وال راعة. وال تكعععععععععمل هذه األغراض االسعععععععععتخدامات الكيمائية واليعععععععععيدالنية و/أو غريها من االسعععععععععتخدامات اليعععععععععناعية 
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك الغذائية/العلفية.  غري
 
من القدرة على احليعععععععول بسعععععععهولة  بأية حقو  للملكية الفكرية أو أية حقو  أخرى قد حتدّ  المتلقيال يطالب  6-2

د أو على أج اء أو مكونات وراثية منهاد يف الكعععكل الذي مت فيه احليعععول عليها هذا االتفاقاملتاحة مبوجب  الموادعلى 
 .النظام المتعدد األطرافمن 
 
 واملعلومات ذات اليعععععععععععععلة املكعععععععععععععار إليها الموادأمل جيعل  للمتلقيمةد املقدّ  الموادبيعععععععععععععومل  المتلقييف حال قيام  6-3

رهن )متععت املوافقععة على ذلععك د لنقععل املواد. بععاسعععععععععععععتخععدام االتفععا  املوحععّ  للنظييام المتعييدد األطراف)و( متععاحععة 5يف املععادة 
 (االستكارة

 
يلي  ما يفإىل شخ  أو ليامل آخر )يكار إليه  هذا االتفاقمة مبوجب املقدّ  الموادبنقل  المتلقييف حال قيام  6-4

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  إىل:المتلقي ،(د يعمد المتلقي التاليباسم ،
 

القيام بذلك مبوجب األحكام والكععععععععععععععروش اليت ن  عليها االتفا  املوّحد لنقل املوادد من خالل اتفا   )أ(
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  لنقل املواد؛ جديدموّحد 
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 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  )هع(.5بذلك عماًل باملادة  الجهاز الرئاسيوإبالغ  )و(
 

)متت  .المتلقي التاليأية واجبات أخرى تتعلق باإلجراءات اليت يتخذها  المتلقيومتاشععععععععععععععياً مع ما تقّدمد ال ترتّتب على 
 (رهن االستكارةاملوافقة على ذلك 

 
أو ليامل  آخر د إىل شععععععععععخ قيد التطوير الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بنقلالمتلقي يف حال قيام  6-5

)متت املوافقة على ذلك  :المتلقيد يتعني على االتفاقا هذمن توقيع أو قبول  اً إىل أمل تنتهي فرتة اثين عكععععععععر عامو آخرد 
 (رهن االستكارة

 
جديد لنقل د موحّ د لنقل املواد من خالل اتفا  إجناز ذلك وفقا لكععععععععععععععروش وأحكام االتفا  املوحّ  )أ(

)متت املوافقة على  د لنقل املواد سععععارية؛)أ( من االتفا  املوحّ 5أال تكومل أحكام املادة  املوادد شععععريطة
 (رهن االستكارةذلك 

 النظيييام المتعيييدداملتلقعععاة من  الموادنقعععل املواد اجلعععديعععد هعععذاد تعريف د لاملوحعععّ تفعععا  االبععع 1 املل،ق يف )و(
ية لألغذية والزراعة قيد التطوير د واإلفععادة حتععديععدًا بععأمل األطراف بات ية الن اليت يتم نقلهععا الموارد الوراث

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  ؛المواد مستمدة من
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  )هع(؛5د وفقا للمادة الجهاز الرئاسيتبليا  )ج(
ب عليعععع )د(  )متععععت املوافقععععة على ذلععععك .متلٍق تيييالٍ يتعلق بععععأفعععععال أي  مععععا يفه أيععععة واجبععععات أخرى أال ترتتععععّ

 (رهن االستكارة
ينطبق اليت  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطويرعلى  5-6ال تنطبق الت امعات املعادة  )هع(

ب من حيث  يحتتو : يليا عليها لل مم وال ادة الممن  يف املائة 12.5 مسععععععامهة وراثية تقل عن علىالَنسععععععَ
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  ةالمادن عقيمة  ارية نكأت ذات مسة  حتتوي على

 
بدومل اإلخالل حبق األطراف يف إرفا  شععععععععروش إضععععععععافية  5-6لنقل املواد مبقتضععععععععى الفقرة د موحّ  يتّم إبرام اتفا  6-6

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  تتعلق مب يد من تطوير املنتجد مبا يف لكد حسب املقتضىد دفع تعويرت ما .
 
 املبنيد على الن،و نظام االشتراك يف أي وقت بعد ذلكدأو  هذا االتفاقتوقيع  وقت دأمل وتار للمتلقيجيوز  6-11

الجهاز إىل  االتفاق هذاب 4املل،ق الواردة يف  اسيييييييييييتمارة التسيييييييييييجيلد عن طريق إعادة هذا االتفاقمن  3املل،ق يف 
اسيييييييييييتمارة يتلق األمني إذا مل و  .(االشيييييييييييتراك")،د بعد ملئها بالكامل وتوقيعهاد من خالل أمينها الرئاسيييييييييييي للمعاهدة

يف  نظام االشييييتراكقد اختار  المتلقيد إال إذا لامل 8-6و 7-6املادتني الدفع احملددة يف  ةتطبق عندها طريقد التسييييجيل
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  وقت سابق.
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املل،ق على الن،و املبني يف  نظام االشتراكشروش وأحكام د تنطبق نظام االشتراك المتلقي إذا اختار اثانيً  مكرر 6-11
 وينبغي فهم دهذا االتفاقال يتج أ من  ج ءاً  هذا االتفاقمن  3املل،ق . ويف هذا احلالد يكععععععععععععععّكل هذا االتفاقمن  3

)متت  .3املل،ق د حيثما يسععععمح السععععيا  ومع مراعاة مقتضععععى احلالد على أنه يكععععمل أيضععععاً االتفاقهذا أي إشععععارة إىل 
 (رهن االستكارةاملوافقة على ذلك 

 
بالنسععععبة  اا مشيييترك بو ععععفه المتلقي د ال يكومل هنا  أي الت امات دفع علىاالشيييتراكعرب اختيار نظام  اثالثً مكرر  6-11

 باسعععععتثناء الت امات الدفع دالموادالذي ُيتوي على  المنتجوإىل  االشييييتراكاليت مت احليعععععول عليها خالل مّدة  الموادإىل 
 (االستكارة رهن)متت املوافقة على ذلك  .نظام االشتراكاملنيوص عليها يف 

 
 يكععّكل منتجل التجاري تسيويقالب أو أي من فروعهالمتلقي  وقام باختيار نظام االشععرتا  المتلقيمل يقم يف حال  6-7 

د ويف هذا االتفاقمن  3لما هو مكار إليه يف املادة   مواديتضمَّن  المنتجولامل هذا  لألغذية والزراعة اا نباتي اا وراثي اا مورد
اليت  مدةلل المتلقيد يقوم اإلنسعععععععععععالامل يد من الب،و  و إجراء ألغراض  من دون قيودلآلخرين  المنتج إتاحة عدمحال 

الجهاز ىل اآللية اليت أنكعععععععععععأها إ  ارياً  المنتج المسيييييييييو قبدفع نسعععععععععععبة مئوية حمددة من قيمة مبيعات  القيود تنطبق عليها
أو أي من فروعه بتسععععويق  تلقيلماوا ععععل سععععي القيودبعد انتهاء و  .هذا االتفاقمن  2للمل،ق  هلذا الغرض وفقاً  الرئاسيييي

 أدناه. 8-6بالسعر املكار إليه يف املادة عات و دفالقيام بامل المنتج
 
 منتجلجاري تال تسيييييييييييويقالب أو أي من فروعهالمتلقي  وقام باختيار نظام االشععععععععععععععرتا  المتلقيمل يقم يف حال  6-8

هذا من  3لما هو مكععععععععععار إليه يف املادة   مواديتضععععععععععمَّن  المنتجولامل هذا  لألغذية والزراعة اا نباتي اا وراثي اا مورد يكععععععععععّكل
 المتلقيد يقوم اإلنسععععععععععععععالامل يد من الب،و  و إجراء ألغراض  من دون قيودلآلخرين  المنتج إتاحةد ويف حال االتفاق

الجهاز ىل اآللية اليت أنكععععععأها إ  ارياً  المسيييييو ق المنتجبدفع نسععععععبة مئوية حمددة من قيمة مبيعات عشييييير سييييينوات  لمدة
 .هذا االتفاقمن 2للمل،ق  هلذا الغرض وفقاً  الرئاسي

 
 7-6 بندينللقاً وفسعععنة  25دفعات مدة ال ت يد عن يقّدم أمل  تلقيالمبالنسعععبة ملنتج معنيد يتعني على  اثانيً  مكرر 6-8
 [متضافرين 8 -6و
 
د مجيع المعاهدةمن  17د عرب نظام املعلومات املنيععععوص عليه يف املادة للنظام المتعدد األطراف المتلقييتيح  6-9

د وُيكجع على تقاسم الموادالناشئة عن الب،و  والتطوير بكأمل  ومجيع بيانات التسلسل الوراثي[ املعلومات غري السرية 
. و  والتطوير املتيعععععععععل باملوادالناشعععععععععئة عن الب، المعاهدةمن  2-13يف املادة  املنافع غري النقدية املكعععععععععار إليها  عععععععععراحةً 

من  يف جمموعة تكومل ج ءاً المادة يدمج  منتجأي عّينة من اإلنسععععععال ألغراض الب،و  و أمل يودع على  المتلقيع يكععععععجّ و 
 .النظام المتعدد األطراف

 
من ت ورّ طُ  منتجاتألية عليها يععل ُيأو على حقو  ملكية فكرية لل،يععول تقّدم بطلب يالذي  المتلقيعلى  6-10

قو  إىل طرف تلك احلذلك الطلب أو ويقوم بتخيععععععععععععععي  مكونا ا من أو  النظام المتعدد األطرافمن لبت جُ  مواد
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إال بعد التخيععععععععععي  ال يتم هذا و . الثإىل ذلك الطرف الثهذه االتفاقية ب مبوج فعينقل الت امات تقاسععععععععععم املناأمل  ثالث
 .هذه قبول الطرف الثالث اللت امات تقاسم املنافع

 
 القانون الساري –7لمادة ا

 
يكومل القانومل السععععععععععععاري هو املبادئ العامة للقانومل ومبادئ العقود التجارية الدولية اليععععععععععععادرة عن املعهد الدو   

 المعاهدةمع مراعاة األهداف واألحكام ذات اليعععععلة الواردة يف د تم حتديثها الحقايد ولما 2016لتوحيد القانومل اخلاص 
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  مىت دعت احلاجة إىل تفسري. الرئاسيالجهاز وقرارات 

 
 تسوية النزاعات -8 المادة

 
الجهاز د نيابة عن طرف ثالث مسعععععععتفيدأو  المتلقيأو  املادة ممقد  جيوز يف تسعععععععوية الن اعات بدجها من جانب  8-1

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  التابع هلا. والنظام المتعدد األطراف للمعاهدة الرئاسي
 
 الجهاز الرئاسييييييييييييعلى أمّل منظمععة األغععذيععة وال راعععة لألمم املت،ععدة اليت متثععل  هذا االتفاقتوافق األطراف يف  8-2

يتعلق حبقو   ما يفد ُيق هلاد باعتبارها طرفا ثالثا مسعععععععععععتفيداد بدء إجراءات تسعععععععععععوية الن اعات والنظام المتعدد األطراف
 .هذا االتفاقمبوجب  والمتلقياملادة  ممقد  وواجبات 

 
ُيّق للطرف الثالث املسععتفيد أمل يطلب إتاحة املعلومات الالزمةد مبا يف ذلك العّينات حسععب املقتضععىد من قبل  8-3

 أي معلومات املوادومتلقي  املادة مقد م. ويتيح هذا االتفاقبكععععععععععععععأمل واجبا م اليت ينّ  عليها  املادةومتلقي  املادة مقد م
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  أو عّينات من هذا القبيلد حسب مقتضى احلال.

 
 على الن،و التا :[ 3من املل،ق  5-4 باستثناء املادة  هذا االتفاقأي ن اع ينكأ عن ّل ُيُ  8-4
 

)متت املوافقة على  ن اع عن طريق التفاوض.سععععععععععن نّية حل أي حبالتسععععععععععوية الودية للن اع: حتاول األطراف  )أ(
 (رهن االستكارةذلك 

الوسعععاطة: يف حال عدم التو عععل إىل حّل للن اع عن طريق التفاوضد لألطراف أمل ختتار تسعععوية الن اع عن  )و(
)متت املوافقة على  طريق الوسععاطة باالسععتعانة بطرف ثالث وسععيط حمايدد باالتفا  املتبادل بني األطراف.

 (ن االستكارةرهذلك 
الت،كيم: يف حال عدم التو عععععععل إىل حّل للن اع عن طريق التفاوض أو الوسعععععععاطةد جيوز ألي من الطرفني  )ج(

حد األجه ة الدولية بعد موافقة األطراف أإحالة الن اع إىل الت،كيم مبوجب قوانني الت،كيم اليعععععادرة عن 
الكععععععععأملد فتتم تسععععععععوية الن اع مبوجب قوانني الت،كيم يف الن اع. أما يف حال عدم التو ععععععععل إىل اتفا   ذا 

اليعععععععادرة عن غرفة التجارة الدولية من جانب حمّكم واحد أو ألثر يعينومل طبقاً للقوانني املذلورة. وتكومل 
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نتيجة هذا الت،كيم مل مة للطرفني. وجيوز ألي من الطرفنيد إذا أراد ذلكد تعيني حمّكم من قائمة اخلرباء 
مامل اللذامل عينا من قبلهماد از الرئاسعععععععععي هلذا الغرض؛ وجيوز أمل يتفق الطرفاملد أو احملكّ اليت يضععععععععععها اجله
مني حسععععععععععععععب مقتضععععععععععععععى احلالد من القائمة املذلورة م يرتّأص هيئة احملكّ م واحدد أو حمكّ على تعيني حمكّ 

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  للخرباء. وتكومل نتيجة الت،كيم مل مة للطرفني.
 من املعاهدة. 5-12وز لألطراف املتضررة االستفادة من الفرص املتاحة مبوجب أحكام املادة جي )د(
 

ما يتعلق  فيفمسععععععععععؤوالً عن األضععععععععععرار.  تلقيالميكومل قد د 2-6و 1-6مثبت للمادتني يف حال حدو  خر   8-5
د 2-6ما يتعلق باملادة  يفو املثبت. خر  نتيجة لل المتلقي تكومل األضعععععععععرار متناسعععععععععبة مع الدخل الذي يتلقاه د1-6باملادة 

من  مللكية الفكرية أو غريها من احلقو  اليت حتدّ قو  انتيجة حل المتلقي تكومل األضعععععععرار متناسعععععععبة مع الدخل الذي يتلقاه
الذي د و متعدد األطرافالالنظام من املتلقى الوراثيةد يف الككل  اأو مكونا ئها أج اعلى أو  المادة لىعر يول امليسّ احل

للقانومل الدو   اً امللكية الفكرية أو غريها من احلقو  املعنيةد وفقختيععععععععععععععي  حقو  إىل قد يؤدي باإلضععععععععععععععافة إىل ذلك 
 (رهن االستكارةذلك  )متت املوافقة على. والتكريعات الوطنية ذات اليلة

 
 بنود إضافية -9المادة 

 الضمانة

 أو ملكيتهاد وال بكععععععععععأمل دقة الموادبكععععععععععأمل سععععععععععالمة  االتفاقبموجب هذا  املادة أية ضععععععععععمانات ممقد  ال يعطي  9-1
مة أو املقدّ المواد . لما ال يقدم أية ضمانات بكأمل نوعية الموادأو  ،ة أية بيانات تعريفية أو أية بيانات أخرى مرفقة مع 

غري ما يرد يف شعععهادة اليععع،ة  للمواددميومتها أو نقاو ا )الوراثية أو اآللية(. وليس هنا  أي ضعععمانة لل،الة اليععع،ية النباتية 
 دغريبةالغازية النواع د واألاحلجرب املتعّلقة قواعدالنظمة و األمسعععععععؤوال بالكامل عن التقيد  ميع  المتلقيالنباتية املرفقة. ويكومل 

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  أو اإلفراج عنها. المواد الوراثيةوالسالمة البيولوجية اخلا ة باسترياد 
 

 االتفاقهذا االنسحاب من 

)احليععععععععععععول مرة  2)نظام االشععععععععععععرتا ( أو املل،ق  3وفقاً للمل،ق  هذا االتفاقمن االنسعععععععععععع،او  للمتلقيجيوز  9-2
 )متت املوافقة على ذلك رهن االستكارة(واحدة(د على التوا . 

 
 لنقل المواد دالموح   تفاقاال التعديالت على

من التاريخ الذي اعتباراً د المتلقييتعني على أحكام وشععععععروش االتفا  املوّحد لنقل املوادد  الجهاز الرئاسييييييعّدل إذا  9-5
أطراف إىل  للمادةلعمليات النقل الالحقة املعّدل  لنقل املواد أحكام وشروش االتفا  املوّحدأمل يستخدم  دالرئاسي اجلهازقرره ي

د لنقل املواد االتفا  املوحّ  عععععععععععععراحًة ولتابًة على  المتلقيد إال إذا وافق اعلى حاهلوواجباته  المتلقيحقو  وسعععععععععععععتظل د ثالثة
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك املعّدل. 
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 االنتقاليةالمرحلة 

 31قبل  حي  النفاذد XX]/2019 متضععععععععععمن يف القرار هو لما تعديل املل،ق األول من املعاهدةد  يدخل  مليف حال  9-6
 خالف ذلك:ميدد اجلهاز الرئاسي املدة أو يقرر وما مل  2025و/ متوز يولي
 

 يلي: لما  8-6 املادةيكومل ن  
 

ولامل هذا  لألغذية والزراعة اا نباتي اا وراثي اا مورد يكععععععععّكل منتج بتسييييييويق أو أي من فروعه المتلقيم قيايف حال 
من لآلخرين  المنتج إتاحةد ويف حال هذا االتفاقمن  3لما هو مكععععععععععار إليه يف املادة   مواديتضععععععععععمَّن  المنتج

على دفع مبالا طوعية إىل اآللية اليت  المتلقييكعععععععّجع د اإلنسعععععععالامل يد من الب،و  و إجراء ألغراض  دون قيود
  مع إجراء التعديالت الالزمة.. االتفاق  ذا 2للمل،ق هلذا الغرض وفقا  الجهاز الرئاسيأنكأها 

. هذا االتفاقمبوجب أي اشرتا  جديد بملكرتلني اجلدد ولن يسمح ا علىواملل،قات املتعلقة  ا  11-6املادة سيتوقف انطبا  
 ما: إد يوماً  [XXيف غضومل   2025 و/ متوزيولي 31قبل  اا مشتركأ بح الذي  للمتلقيوجيوز 

 
 عكر سنوات؛ أو ا جمموعه ،افظ على االشرتا  ملأنه سي األمنيبالغ إ (1)
شععععروش االشععععرتا  سععععريامل املكععععرت  هذا اخليارد يتوقف يف حال اختار و . فوريفعول اشععععرتاله مباالنسعععع،او من  (2)

 .بهذا االتفاق 2واملل،ق  8-6و 7-6 املادتاملسععري ت،د و نظام احليععول مرة واحدة،وشععروش  بأحكاموتسععتبدل 
قد ُتسعععععت،ق أي مدفوعات مقابل دفعه املكعععععرت  مبوجب االشعععععرتا  أي مبلا تسعععععب ُيُ نسععععع،اود هذا االبعد و 

 .[تاريخ بدء االشرتا  األوللالسنوات العكر التالية حليول مرة واحدة يف غضومل نظام امبوجب 
 

 )متت املوافقة على ذلك رهن االستكارة( التوقيع/القبول -10المادة 
 

 .االتفاقهذا  اختيار طريقة القبول ما مل يطلب أي من الطرفني التوقيع على والمتلقياملادة  ملمقد   جيوز

 
 التوقيع-1الخيار 

 ممقد  نيابة عن  هذا االتفاق (د أمثل وأضعععمن أمل لدي السعععلطة لتنفيذاالسعععم الكامل للمسعععؤول املرخ  لهأناد )
د حرفيا ومن حيث املبدأد  دف تع ي  هذا االتفاق املادة وأقر مبسععععؤوليات مؤسععععسععععيت وواجبا ا بااللت ام بأحكام

 .واستخدامها املستدام النباتية لألغذية والزراعةالموارد الوراثية  ومل 

                                                           
املادة عقد القبول بفرت  مقد ميف االتفا  املوّحد لنقل املواد. ولذلكد إذا اختار  1املادة التوقيعد تظهر فقط اليعععععععععععععععياغة يف اخليار  مقد معندما وتار   *

حسعععععععععععععععبما يكومل مالئما. وعندما يقع  3أو اخليار  2العبوة أو عقد القبول على اإلنرتنتد تظهر يف االتفا  املوّحد لنقل املواد فقط اليعععععععععععععععياغة يف اخليار 
 املوّحد لنقل املواد.أيضا مع نسخة مكتوبة من االتفا   الموادعقد القبول على اإلنرتنت ،د ينبغي أمل ترتافق  االختيار على ،
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من  8و 4وإنين أدر  وأوافق  راحة على أمل الطرف الثالث املستفيد يتمتع باحلقو  املنيوص عليها يف املادتني 
 االتفاق. هذا

 
 التاريخ................................. .................................... التوقيع
 ............................ املادة ممقد  اسم 

 
متلقي نيابة عن هذا االتفاق (د أمثل وأضععمن أمل لدي السععلطة لتنفيذ االسععم الكامل للمسععؤول املرخ  لهأناد )

د حرفيا ومن حيث املبدأد  دف تع ي  هذا االتفاقاملادة وأقر مبسععععؤوليات مؤسععععسععععيت وواجبا ا بااللت ام بأحكام 
 .واستخدامها املستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  ومل

من  8و 4وإنين أدر  وأوافق  راحة على أمل الطرف الثالث املستفيد يتمتع باحلقو  املنيوص عليها يف املادتني 
 االتفاق. هذا

[ دوالر أمريكي مبوجب املادة XX  مبلا تتعدى ال املتلقي مبيعات قيمة أملّ  أ عععرّح( فقط للمكعععرتلني) □
مبيعاته بأمل يسدد دفعات سنوية وأمل يرفع تقارير سنوية حاملا تتخطى قيمة  المتلقي . ويتعهد3املل،ق من  3-3

هذا من  4-4وحق الطرف الثالث املسعععتفيد بطلب املعلومات املناسعععبة عماًل باملادة  [ دوالر أمريكي.XXمبلا  
 .ةحا ر  ومقبول   مفهوم   االتفاق

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

 

 بفض العبوة بعقود القبول نقل الموادل االتفاقات الموح دة – 2الخيار 

ل تقععدمي  .هيذا االتفيياقأحكععام  مرهونععًا بقبول المواديكومل تقععدمي   وقبوهلععام المقييد  من جععانععب المواد ويكععععععععععععععكععّ
 .هذا االتفاقواستخدامهاد قبوال بأحكام  المتلقيمن جانب 

 8و 4 راحة على أمل الطرف الثالث املستفيد يتمتع باحلقو  املنيوص عليها يف املادتني يوافق و  المتلقيدر  ي
 االتفاق. هذامن 

[ دوالر أمريكيد يقدم XXمبلا   مبيعاته د ومل تتخط قيمةاً مكععععععععععرتلالمتلقي يف حال لامل )للمكععععععععععرتلني فقط( 
د وإال فإمل اإلعفاء املنيوص ينهمن خالل أمالجهاز الرئاسي حسب األ ول عليه ويوقع  ياً التيريح التا  خط

[ دوالر XXال تتعدى مبلا   مبيعات المتلقيال يسععععععععععري: ،أ ععععععععععرّح أمّل قيمة  3املل،ق من  3-3عليه يف املادة 
                                                           

املادة عقد القبول بفرت  مقد ميف االتفا  املوحد لنقل املواد. ولذلكد إذا اختار  1املادة التوقيعد تظهر فقط اليعععععععععععععععياغة يف اخليار  مقد معندما وتار   *
حسعععععععععععععععبما يكومل مالئما. وعندما يقع  3أو اخليار  2العبوة أو عقد القبول على اإلنرتنتد تظهر يف االتفا  املوّحد لنقل املواد فقط اليعععععععععععععععياغة يف اخليار 

 أيضا مع نسخة مكتوبة من االتفا  املوّحد لنقل املواد. الموادعقد القبول على اإلنرتنت ،د ينبغي أمل ترتافق  االختيار على ،
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بأمل يسععععععععدد دفعات سععععععععنوية وأمل يرفع تقارير سععععععععنوية  المتلقي. ويتعهد 3املل،ق من  3-3وجب املادة أمريكي مب
وحق الطرف الثالث املسععععتفيد بطلب املعلومات املناسععععبة  [ دوالر أمريكي.XXحاملا تتخطى قيمة مبيعاته مبلا  

 .ةحا ر  ومقبول   مفهوم   هذا االتفاقمن  4-4عماًل باملادة 

 

 نترنتنقل المواد بعقود القبول على اإل : اتفاق3الخيار 

 أوافق مبوجب هذا على الكروش املبّينة أعاله. □

وإنين أدر  وأوافق  عععراحة على أمل الطرف الثالث املسعععتفيد يتمتع باحلقو  املنيعععوص عليها يف املادتني  □
 االتفاق.من هذا  8و 4

[ دوالر أمريكي مبوجب XX  مبلا تتعدى ال المتلقي مبيعات قيمة بأملّ  أ ععععععععععععرّح( فقط للمكععععععععععععرتلني) □
بأمل يسعععععععععععدد دفعات سعععععععععععنوية وأمل يرفع تقارير سعععععععععععنوية حاملا  المتلقي . ويتعهد3املل،ق من  3-3املادة 

وحق الطرف الثععالععث املسععععععععععععععتفيععد بطلععب املعلومععات  [ دوالر أمريكي.XXمبلا  مبيعياته تتخطى قيمععة 
 مفهوم  ومقبول   راحة. هذا االتفاقمن  4-4املناسبة عماًل باملادة 
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 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  1الملحق 

 
 

 مةالمواد المقد  بقائمة 
 

فععععععي  د مبا يف ذلك املعلومات ذات اليلععععععة املكععععععار إليهاهذا االتفاق مة مبوجباملقدّ  الموادبقائمة  املل،ق هذا يتضّمن
 )و(.5املادة 

 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و/أو  المواد  منلكل   الذي قد ُيتوي عليهادد أو امليعععدر ترد املعلومات التالية

 داحمللي أو أي قعععععانومل مرعي آخردرجعععععة يف القعععععائمعععععة: مجيع البيعععععانعععععات التعريفيعععععةد وطبقعععععًا للقعععععانومل املععععع قيييييد التطوير
 أية معلومات و فية غري سريّة أخرى متاحة وذات اليلة. 

 
 الجدول ألف

 :المواد

 احمليول

 رقم العّينة أو أي عامل
 تعريف آخر

 املعلومات ذات اليلةد يف حال توافرهاد
 )الرابط( أو امليدر الذي ميكن احليول منه عليها

  

  

  

  

 
 الجدول باء

 
 :قيد التطوير والزراعة نباتية لألغذيةالوراثية الموارد ال

 :احمليول

 رقم العّينة أو أي عامل
 تعريف آخر

 املعلومات ذات اليلةد يف حال توافرهاد
 )الرابط( أو امليدر الذي ميكن احليول منه عليها
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وّ  املواد اليت مت تلقيها مبوجب اتفا  موّحد لنقل املواد أو اليت  ما يف)و(د تُتاح هذه املعلومات 5-6متاشععععععععععياً مع املادة 
الموارد الوراثية اليت تنبثق عنها المعاهدة من  15مبوجب اتفا  يتماشعععععععى مع املادة النظام المتعدد األطراف دخلت يف 

 الواردة يف اجلدول باء: النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير

 
 :احمليول

 رقم العّينة أو أي عامل
 تعريف آخر

 املعلومات ذات اليلةد يف حال توافرهاد
 )الرابط( أو امليدر الذي ميكن احليول منه عليها
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 2الملحق 

 
 

 من هذا االتفاق[ 8-6و 7-6معدل وطرق تسديد المدفوعات بموجب المادتين ]
 ([8-6و 7-6 أحكام وشروط "نظام الحصول مرة واحدة" )المادتان]

 
 دون قيودمتاحة ليسععععت منتجات أو  اً ليس متاح منتجل اريالتجتسييييويق البفروعه أي من  وأ المتلقيإذا قام  -1

 نسععععععبة واحد  لل سععععععنةالمتلقي د يسععععععدد هذا االتفاقمن  2آلخرين إلجراء امل يد من الب،و  والرتبية متاشععععععياً مع املادة 
اليت تقل عن ثالثني يف املائة  المنتجاتأو  للمنتجالسعععنوية  المبيعاتقيمة  يف املائة( من 1.1وواحد من عكعععرة يف املائة )

(30 %{  ])YY( يف املائة}YY %من قيمة ) المنتجات أوللمنتج السنوية  المبيعات.] 
 
إلجراء  آلخرين منتجات متاحة دون قيودمتاح أو  منتجل اريالتجتسويق البفروعه أي من  وأ المتلقيإذا قام  -2

 من (%[ xx[ يف املائة ) xx  لل سعععععنة المتلقيد يسعععععدد هذا االتفاقمن  2امل يد من الب،و  والرتبية متاشعععععياً مع املادة 
 .[(% 30) تقل عن ثالثني يف املائة اليت  للمنتجالسنوية  المبيعاتقيمة 

 
 :منتجاتأو  منتجتسديد أية مدفوعات عندما يكومل  المتلق يال يتوّجب على  -3
 

قد مت شراجها أو احليول عليها خبالف ذلك من شخ  أو ليامل آخر سبق أمل دفع بالفعل مبلغاً مقابل  )أ(
 (رهن االستكارة؛ )متت املوافقة على ذلك المنتجاتأو  المنتج

 (رهن االستكارةاال ار  ا لسلعة. أو )متت املوافقة على ذلك  أوقد مت بيعها  )و(

ب من حيث حتتوي  )ج( مسة ذات قيمة  حتتوي علىوال ادة الممن % 6.25 مسععامهة وراثية تقل عن علىالَنسععَ
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  المادة ارية نكأت عن 

 
 النظام المتعدد األطرافمت احليععععععول عليها من  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة مامنتج عندما يتضععععععمن  -4

د لنقل املوادد ينبغي تسديد مبلا واحد فقط مبقتضى الفقرتني مبوجب اتفاقني أو ألثر لنقل املواد استناداً إىل االتفا  املوحّ 
 (رهن االستكارةأعاله. )متت املوافقة على ذلك  2و 1
 
( بعد إقفال احلسعععابات لل سعععنة ماليةد تقريراً سعععنوياً 60خالل سعععتني يوما ) الجهاز الرئاسيييي إىل المتلقييقّدم  -5

 (رهن االستكارةُيدد: )متت املوافقة على ذلك 
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( 12د لفرتة اإلثين عكععععععر شععععععهرا )فروعهوأي من  المتلقيمن جانب  المنتجاتأو  المنتج مبيعاتقيمة  )أ(
 ( رهن االستكارة؛ )متت املوافقة على ذلك لل،ساباتاليت تسبق اإلقفال السنوي 

 (رهن االستكارة؛ )متت املوافقة على ذلك املست،قةمبلا املدفوعات  )و(
 (االستكارة رهنمعلومات تسمح بت،ديد معدل أو معدالت الدفع املعمول  ا؛ )متت املوافقة على ذلك  )ج(
 (رهن االستكارة. )متت املوافقة على ذلك هلت،قق منالذي ميكن ا مةميدر املعلومات املقدّ  )د(
 

ضععععععمن احلدود اليت ين  عليها هذا  المتلقي تعامل هذه املعلومات على أهنا معلومات  ارية سععععععرّيةد إىل احلد الذي يعّينه
الجهاز د وإىل هذا االتفاقمن  8د وتُتاح للطرف الثالث املسعععتفيدد يف سعععيا  تسعععوية الن اعد لما تن  عليه املادة االتفاق

بالتماشععععي مع املادة  الجهاز الرئاسييييلغايات  ميع التقارير بكععععأمل اإليرادات الواردة إىل احلسععععاو الذي أنكععععأه  الرئاسيييي
 .المعاهدة)و( من 19-3
 
د مجيع املدفوعات سدت،قة وقابلة للتسديد فور تقدمي لل تقرير من التقاريععععععععععععر السنوية. وتوتكومل املدفوعات مس -6

بسععععر اليعععرف املتداول يف تاريخ إقفال احلسعععابات لل،سعععاو التا  الذي  بالدوالر األمريكي للجهاز الرئاسيييياملسعععت،قة 
 :المعاهدة)و( من  3-19طبقا للمادة  الجهاز الرئاسيأنكأه 

 
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] 

 

بعد سعععععععتة أشعععععععهر من تقدمي  هذا االتفاقاالنسععععععع،او من  نظام االشيييييتراكالذي مل يقم باختيار  للمتلقي جيوز -7
من ق بل  هذا االتفاقمن خالل أمينهد ليس قبل عكععر سععنوات من تاريخ توقيع  الجهاز الرئاسيييإشعععار خطي بذلك إىل 

 .المتلقي من ق بل هذا االتفاقد أي التاروني أبعدد أو من تاريخ قبول المتلقيأو المقد م 
 
 8-6و 8-6و 7-6مسععععععت،ق الدفع مبوجب املادتني  لمنتج بالتسيييييويقد قبل االنسعععععع،اود المتلقي يف حال بدأ -8

 7-6ومبوجب أحكام املادتني  التسييييويق للمنتجد تسعععععتمر هذه املدفوعات طاملا جيري بهذا االتفاق 2واملل،ق  اثانيً  مكرر
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك بهذا االتفاق  2واملل،ق  ايً ثان مكرر 8-6و 8-6و
 
ادة املحفظ تلقي للموجيوز . ةالمادأمل يسعععتخدم  لقيللمت اً د ال يعود مسعععموحفاقالتهذا ا منعند االنسععع،او  -9

 أيضعععععععععععععاً إعادة أي مواد متبقية يف حيازته إىلي لقاملتوجيوز أمل يعرض  .3-6وإتاحتها للنظام املتعدد األطراف مبوجب املادة 
إىل مؤسعععععسعععععة دولية  ادةالم نقل يعرضأمل  لقيالمتعلى العرضد  المقد مويف حال تعذر ذلك أو يف حال رفرت  .المقد م
يعمل مبوجب )مورثات( بنك جينات  أو أيالمعاهدة من  15مبوجب املادة  الجهاز الرئاسيمع  اً قد وقعت اتفاقلانت 
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املادة إتالف ل،ّل أخريد   دد جيوزمل يكن هذا النقل ممكناً  وأشعععععععععروش وأحكام النظام املتعدد األطراف. وإذا رُفرت العرض 
 م أدلة على إتالفها إىل الطرف الثالث املستفيد.قدّ وتُ 
 
ا تقعّدمد وحعدهعا املواد  -10 تظعل هي اليت  االتفاقمن هعذا  8و 10-6و 9-6و 3-6و 2-6و 4بيععععععععععععععرف النظر عمعّ

 (رهن االستكارة. )متت املوافقة على ذلك النفاذسارية بعد دخول االنس،او حّي  
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 3الملحق 

 
 

 (11-6أحكام وشروط نظام االشتراك )المادة 
 

 االشتراك –1المادة 
 
(د على أمل يكومل بالمشيييتركما يلي  )املكععععار إليه يف 11-6د وفقا للمادة نظام االشيييتراكالذي وتار  المتلقييوافق  1-1

 (رهن االستكارة،(. )متت املوافقة على ذلك شروط االشتراكيلي )، ما يفمل ماً باألحكام والكروش اإلضافية الواردة 
 

املل،ق املوقعة حسععب األ ععول يف  الجهاز الرئاسييي السييتمارة التسييجيلعند اسععتالم أمني  االشييتراكيبدأ نفاذ  2-1
د بأي اتفا  الحق موحّ  4املل،ق بالتوقيع على  المشيييتركبتاريخ االسععععتالم. وال يل م  المشيييترك. ويقوم األمني بإخطار 4

 (رهن االستكارة. )متت املوافقة على ذلك االشتراكلنقل املوادد خالل فرتة 
 
من أي الت ام بتسديد مدفوعات مبوجب أي اتفا  موّحد لنقل املواد مت التوقيع عليه يف السابقد  المشتركيعفى  1-3

 (رهن االستكارةتنطبق. )متت املوافقة على ذلك  شروط االشتراكووحدها الت امات الدفع املنيوص عليها يف 
 
املعّدلة على أي اشرتا   شروط االشتراكيف أي وقت. وال تسري  شروط االشتراكتعديل  للجهاز الرئاسيجيوز  1-4

حال  مبوافقته على اخلضععععوع لكععععروش االشععععرتا  املعدلة. ويف الجهاز الرئاسيييييبإخطار  المشييييتركقائمد إال إذا قام 
. االشتراكاملعدلةد فإمل هذه املوافقة ال تؤثر على التاريخ الذي بدأ فيه نفاذ  شروط االشتراكعلى  تركالمشوافق 

 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك 
 

 السجل –2المادة 
 

،( السيييجليف سععععجل عام )، االشيييتراكعلى إدراج امسه الكامل وتفا ععععيل االتيععععال به وتاريخ بدء نفاذ  المشيييتركيوافق 
)متت املوافقة على  .فوراًد من خالل أمينهد بأي تغيريات يف هذه املعلومات للمعاهدة الجهاز الرئاسييييييييييييويتعهد بإبالغ 

 (رهن االستكارةذلك 
 

 تقاسم المنافع النقدية –3المادة 
 
املنيعوص عليها  والزراعةالموارد الوراثية النباتية لألغذية من أجل تقاسعم املنافع النقدية الناشعئة عن اسعتخدام  1-3 

موارد وراثية نباتية  املنتجات اليت هي[  [مبيعاتأمل يسعععععععدد مبالا سعععععععنوية على أسعععععععاص   المشيييييتركد على المعاهدةيف 
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املدرجة يف املل،ق  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  [بالنظام المتعدد األطرافمكععععععععععععععمولة  لألغذية والزراعة
 [أو املعلومات املرتبطة  ا أو بيانات التسلسل الوراثي[.[  لمعاهدةامن األول 

 
مكمولة  موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة املنتجات اليت هي[  [مبيعاتتنطبق معدالت الدفع التالية على   3-2 

[  أو لمعياهيدةامن املععدرجععة يف املل،ق األول  الموارد الوراثيية النبياتيية لألغيذيية والزراعية  [بيالنظيام المتعيدد األطراف
 :املعلومات املرتبطة  ا أو بيانات التسلسل الوراثي[

 
[xx] أو[ منتجات[ متوفرة دومل قيودد  لمنتجاتيف املائة عندما تكومل  هذه املنتجات[  ا 
 أو[ منتجات[ غري متوفرة دومل قيود. لمنتجات[ يف املائة عندما تكومل  هذه املنتجات[  اyyو 

 
معدل دفع معّدل يبلا .. يف املائة[ على  معدل الدفع األعلى[  قد د يطبّ المشيييييييييييتركبناًء على طلب  اثانيً  مكرر 2-3

 [ دومل متيي .[المبيعات 
 
 لألغذية والزراعةموارد وراثية نباتية نتجات هي[ مب بمبيعات يتعلق  ما يفق يكومل معدل الدفع املطبّ  بديل 3-2 

ية لألغذية والزراعة  [بالنظام المتعدد األطرافمكععععععععععععععمولععة  بات ية ن ملعععاهععدة[ امن مععدرجععة يف املل،ق األول  موارد وراث
 [يف املائة.[zz املعلومات املرتبطة  ا أو بيانات التسلسل الوراثي[  أو 
 

 وأ
 

ما يتعلق مبوارد وراثية نباتية لألغذية وال راعة مدرجة يف املل،ق األول  ق على مبيعات يفيكومل معدل الدفع املطبّ  3-2
 [يف املائة.zz مبا يف ذلك مبيعات املعلومات املرتبطة  ا أو بيانات التسلسل الوراثي[  للمعاهدة 

 
نباتية لألغذية الوراثية الوارد املق معدالت الدفع التالية على مبيعات بناًء على طلب املكععععععععععععععرت د تطبّ  اثانيً  مكرر 3-2

 أو مبيعات املعلومات املرتبطة  ا أو بيانات التسلسل الوراثي[: ملعاهدة من ادرجة يف املل،ق األول املوال راعة 
 

[xx]  يف املائة عندما تكومل هذه املنتجات متوفرة من دومل قيودد 
 [ يف املائة عندما تكومل هذه املنتجات غري متوفرة من دومل قيودyyو 
 

 [ دوالر أمريكي.xxxمبلا   مبيعاتهبتسديد مدفوعات يف سنة ال تتعدى فيها  المشتركرغم ما تقّدمد ال يُل م  3-3
 

قة. وللما ( يوماً بعد إقفال حسعععابات لل سعععنة ماليةد عن السعععنة السعععاب60تسعععّدد املدفوعات يف غضعععومل سعععتني ) 4-3
)متت املوافقة على  .اشييييتراكهبدفع مبلا متناسععععب للسععععنة األوىل من  المتلقينافذا خالل السععععنةد يقوم  االشييييتراكأ ععععبح 
 (رهن االستكارةذلك 
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( يوماً بعد إقفال 60د من خالل أمينهد يف غضعععععععععومل سعععععععععتني )الجهاز الرئاسيييييييي للمعاهدةإىل  المشيييييييتركيقدم  5-3

رهن )متت املوافقة على ذلك  :حسعععععععابات لل سعععععععنة ماليةد لكعععععععفاً لل،سعععععععاباتد مبا يكعععععععمل على وجه اخليعععععععوص ما يلي
 (االستكارة

 
 (رهن االستكارةاليت مت الدفع عنها؛ )متت املوافقة على ذلك  المبيعاتعن  معلومات )أ(

 (رهن االستكارةتسمح بت،ديد معدل أو معدالت الدفع املطبقة؛ )متت املوافقة على ذلك  معلومات )و(
 (رهن االستكارة. )متت املوافقة على ذلك الت،قق منهمة الذي ميكن املقدّ  املعلومات ميدرو  )ج(

 )متت املوافقة على ذلك رهن االستكارة( أعاله. 3-3أو تيرُياً موقعاً يبنّي أنه معفي من الدفع مبوجب املادة 
 

ضععمن احلدود اليت ين  عليها هذا  المشييترك تعامل هذه املعلومات على أهنا معلومات  ارية سععرّيةد إىل احلد الذي يعّينه
 الجهازد وإىل هذا االتفاقمن  8د وتُتاح للطرف الثالث املسعععتفيدد يف سعععيا  تسعععوية الن اعد لما تن  عليه املادة االتفاق

بالتماشععععي مع املادة  الرئاسيييي الجهازلغايات  ميع التقارير بكععععأمل اإليرادات الواردة إىل احلسععععاو الذي أنكععععأه  الرئاسيييي
 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  .المعاهدةو( من )19-3
 
بسعععععر اليععععرف املتداول يف تاريخ إقفال  بالدوالر األمريكي للجهاز الرئاسييييد مجيع املدفوعات املسععععت،قة سععععدتُ  3-6

: )متت املوافقة على المعاهدة)و( من 3-19طبقاً للمادة  الرئاسيييي الجهازحلسععععاو التا  الذي أنكععععأه على ااحلسععععابات 
 (رهن االستكارةذلك 

 
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 

 

 االشتراك وإنهاؤهاالنسحاب من  –4المادة 
 
 منععه أو قيععام اجلهععاز الرئععاسععععععععععععععي بععإهنععائععه حبسعععععععععععععععب المشيييييييييييتركنععافععذا إىل حني انسعععععععععععععع،ععاو  االشيييييييييييتراكيكومل  4-1

 (رهن االستكارةأدناه. )متت املوافقة على ذلك  5-4ما تن  عليه املادة 
 
 الجهاز الرئاسييييبعد سععععتة أشععععهر من تقدمي إشعععععار خطي بذلك إىل  اشيييتراكهاالنسعععع،او من  للمشيييتركجيوز  4-2

 (رهن االستكارة. )متت املوافقة على ذلك االشتراكسنوات من تاريخ بدء نفاذ من خالل أمينهد ليس قبل عكر 
 
وجيوز للمكعععرت  حفظ املواد المواد. للمكعععرت  أمل يسعععتخدم  اً د ال يعود مسعععموحاالشيييتراك عند االنسععع،او من 4-3

 . وجيوز أمل يعرض املكععععععععععععععرت  إعععادة أي مواد متبقيععة يف حيععازتععه إىل3-6وإتععاحتهععا للنظععام املتعععدد األطراف مبوجععب املععادة 
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لانت هذه املواد إىل مؤسسة دولية   نقل المشترك العرضد يعرض المقد م ويف حال تعذر ذلك أو يف حال رفرت .المقد م
يعمل مبوجب شروش  )مورثات( بنك جيناتالمعاهدة أو أي من  15مبوجب املادة  الجهاز الرئاسيمع  اً قد وقعت اتفاق

وإذا رُفرت العرض أو مل يكن هذا النقل ممكناًد جيوزد ل،ّل أخريد إتالف املادة وتقدم وأحكام النظام املتعدد األطراف. 
 ذلك رهن االستكارة( )متت املوافقة على. أدلة على إتالفها إىل الطرف الثالث املستفيد

 
بعد انتهاء  ]سعععععععععنتني مدة  هذه االشيييييييتراك شيييييييروطمن  3تسعععععععععتمر أحكام تقاسعععععععععم املنافع النقدية وفقاً للمادة  4-4

 هذامن ]4-9  8و ]10-6 و  9-6و 4-6و 3-6و 2-6و 1-6و 4وبيععرف النظر عّما تقّدمد وحدها املواد  .االشييتراك
 االشتراك.تظل سارية بعد انقضاء هي اليت  االتفاق

 
د يرتتب على المشيييييييتركمادي ألي من املوجبات من  ]مفرتض أو م عوم أو مكععععععععتبه به ويف حال وقوع انتها   4-5 

( يوماً 30يف غضععععومل ثالثني ) عاجل هذا االنتها إذا مل يباالنتها  امل عوم. و  اً الطرف الثالث املسععععتفيد إبالغ املكععععرت  خطي
ويف  . هذا االتفاقمن  8من تاريخ اإلشعارد ُيق للطرف الثالث املستفيد الكروع يف إجراءات تسوية الن اع مبوجب املادة 

 ةطالبوامل االشيييييتراكحال عدم حل الن اع بيعععععععورة مرضعععععععية يف غضعععععععومل سعععععععتة أشعععععععهرد جيوز للطرف الثالث املسعععععععتفيد إهناء 
ما يتعلق بانتها  املوادد جيوز للطرف الثالث املسعععتفيد إهناء  كعععرت  يفاملنة إداويف حال  ] بتعويضعععاتد حسعععب االقتضعععاء.

د يف أي اتفا  موحّ  نظام االشييتراكحق اختيار  المشييتركجيوز للطرف الثالث املسعععتفيد أمل يقرر عدم منح   ].االشييتراك
لطرف ل جيوز  ]الثالث املسعععتفيد الطرفعلى   ]لنقل املواد يوقعه يف املسعععتقبلد إىل أمل يقرر اجلهاز الرئاسعععي خالف ذلك.

  [.للجهاز الرئاسي ةلياتالاملوضوع إىل الدورة أمل ُييل  ]الثالث املستفيد
 
د جيوز للمكعععرت  االنسععع،او من اشعععرتاله بعد ثالثة أشعععهر من تقدمي إشععععار 2-4املادة على الرغم من  اثانيً  مكرر 4-5 

خطي إىل اجلهاز الرئاسععععععي من خالل أمينه حبدو  انتها  مادي لكععععععروش اشععععععرتالهد مثل عدم تلقيه موارد وراثية نباتية يف 
يوضعععععععح  روف  اً طي بيانوينبغي أمل يتضعععععععمن يف هذا اإلشععععععععار اخل .كعععععععروش االشعععععععرتا وفقاً لإطار النظام املتعدد األطراف 

يف  ل هذه الظروف أحكام تقاسععععععععععم فوراً د تتوقف 4-4على الرغم من املادة و االنتها  املادي والوثائق اليت تدعم البيامل. 
من هذا  8و 9-6و 4-6و 3-6و 1-6و 4د يف حني تظل املواد من شععععععععععععععروش االشععععععععععععععرتا  3املنافع النقدية وفقاً للمادة 

الطرف يتعني عليه توجيه حدو  انتها  ماديد يف اجلهاز الرئاسي  ما جادلإذا و. االشرتا سارية بعد انقضاء  [االتفا 
 [من هذه االتفاقية. 8للمادة  اً وفقالن اع لكروع يف تسوية إىل االثالث املستفيد 
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 (رهن االستكارة)متت املوافقة على ذلك  4الملحق 

 
 

 استمارة التسجيل
 

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

سعععععععريامل مفعول  به وتاريخالكامل وتفا عععععععيل االتيعععععععال  المتلقيمن املفهوم واملتفق عليه  عععععععراحة أنه سعععععععيتم إدراج اسعععععععم 
الجهاز الرئاسيييييي أو املسعععععععؤول املخّول عنه سعععععععيبّلا  المتلقي،(د وأمل السيييييجل)، للمشيييييتركينيف سعععععععجل عام  االشيييييتراك
 فوراً بأية تغيريات يف هذه املعلومات من خالل أمينه.  للمعاهدة

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

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

 ............................ 
 ............................ العنوامل:

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

 عنوامل الربيد اإللكرتوين: ....................... ............................ رقم اهلاتف:
 

 ............................ :المتلقي عناملسؤول املخوّل 
 ............................ 

 ............................ العنوامل:
 ............................ 

 عنوامل الربيد اإللكرتوين: ........................ رقم اهلاتف: ...........................
 

  احلاً. التسجيليكومل  د وإال ال10املادة تن  أو القبول بهد لما  هذا االتفاقالتوقيع على أيضاً  المشترك: يتعنّي على تنبيه

موقّعة إىل اجلهاز الرئاسععععي من خالل أمينه على  اسيييتمارة تسيييجيل إرسععععالالقبول من خالل التدليل على  لمشيييتركعلى ا
 .االتفاقهذا وقّعة بنسخة على امل استمارة التسجيلالعنوامل أدناه وجيب أمل 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 
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 :2ق رفالم

 مشروع نص لتعديل الملحق األول بالمعاهدة الدولية 
 : 24و 23للمادتين  اا وفق النباتية لألغذية والزراعة،بشأن الموارد الوراثية 

 

 التعديل :1المادة 

 يف املل،ق األولد تدرج الفقرتامل التاليتامل بعد قائمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية وال راعة:
 

ودومل اإلخالل باملادة  دمن املعاهدة الدولية 3تع ي ًا ألهداف ونطا  املعاهدة الدوليةد ووفقاً للمادة  -1،
من هذه املعاهدةد جيب أمل يكمل النظام متعدد األطرافد باإلضافة إىل احملا يل الغذائية واألعالف  )ح(12-3

املععذلورة أعالهد مجيع املوارد الوراثيععة النبععاتيععة األخرى لألغععذيععة وال راعععةد مبععا يف ذلععك تلععك املوارد الوراثيععة النبععاتيععة 
اخلاضععععععععة إلدارة وسعععععععيطرة األطراف  القائمة أعالهد منسعععععععبق أمل اسعععععععتثنيت أو اسعععععععتبعدت لألغذية وال راعة اليت 

 ،.املتعاقدة واملوجودة يف اجملال العام وتوجد يف  روف خارج املوقع الطبيعي
 
لدى امليعادقة على هذا التعديل أو قبوله أو املوافقة عليهد جيوز للطرف املتعاقدد وبيعورة اسعتثنائيةد أمل  -2،

عدد معني وحمدود من األنواع األ لية يف أراضيهد اليت لن يوفرها مبوجب أحكام وشروش النظام املتعدد  يعلن عن
على د وال املعنيععة تعلق بععاألنواعتهععذا اإلعالمل على حقو  والت امععات أي طرف متعععاقععد آخر ال يؤثر و األطراف. 

مع اجلهاز  اً الدولية األخرى اليت أبرمت اتفاقاملرال  الدولية للب،و  ال راعية أو املؤسعععععععععععسعععععععععععات حقو  والت امات 
جيوز للطرف املتعاقد سععععععععععععع،ب إعالنه يف أي وقتد أو حذف و من هذه املعاهدة.  15الرئاسعععععععععععععي مبوجب املادة 

 ،.موارد وراثية نباتية لألغذية وال راعة من قائمته يف أي وقتد ولكن ال جيوز له إ دار أي إعالمل إضايف

 

 (2001)العالقة مع المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  :2المادة 

التعديلد يتضعععمن أي انضعععمام إىل املعاهدة الدولية بكعععأمل املوارد الوراثية النباتية لألغذية وال راعة أو قبوهلا أو  نفاذبعد بدء 
 املوافقة عليها أو االنضمام إليهاد هذا التعديل.


