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

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

 2019ول كتوبر/تشرين األأ 26-24و 2019 حزيران/يونيو 21-17روما، إيطاليا، 

  تقريرال
 

 افتتاح االجتماع -1البند 
 
                                                                      جملموعة العمل املفتوحة العضــــــــوية املخصــــــــصــــــــة املعنية بتعزيز ســــــــري عمل النظام املتعدد         التاســــــــع              افتتح االجتماع   - 1

   .       (إيران)  Javad Mozafari                (هولندا) والســـيد   Hans Hoogeveen                                              األطراف (جمموعة العمل) الرئيســـان املشـــاركان، الســـيد 
                       ينبغي بذل كل جهد ممكن  و                 يف دورته اخلامســـة             قبل ســـت ســـنوات               اجلهاز الرئاســـي                                 ســـتذكرا أن جمموعة العمل قد أنشـــأها   وا

          لنظر فيها                لجهاز الرئاســــــــــي ل                الدورة الثامنة ل   إىل             جمموعة العمل                           حزمة التدابري اليت ســــــــــتوصــــــــــي هبا       إلجناز              يف هذا االجتماع 
             االجتماع األخري         قدت منذ  ٌ عٌ                       سلسلة مشاورات غري رمسية                  النواتج اإلجيابية ل      ً    تقريراً عن                         وقدم الرئيسان املشاركان   .        اعتمادها  و 

  .                    لدعم عمل جمموعة العمل                                                               يف سان خوسيه (كوستاريكا) وأديس أبابا (إثيوبيا) وروما (إيطاليا)  ل           جملموعة العم
 
ّ         رّحب الســـــيد   و   - 2  Kent Nnadozie ،ســـــّلط الضـــــوء   و                                 املشـــــاركني يف املقر الرئيســـــي للمنظمة ب                       ، أمني املعاهدة الدولية         ّ 

    على       العمل       جمموعة          أمهية عمل        اســـــــــــــتذكر       . كما            جمموعة العمل                      هذه العملية منذ إنشـــــــــــــاء        بذلت يف               مجيع اجلهود اليت     على 
   ا.            لوفاء بواليته ل   ه   تاج حت         ي دعم قد       تقدمي أ ب              التزام األمانة             جملموعة العمل                      لمعاهدة الدولية وأكد  ل            هداف العامة        حتقيق األ

 
 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -2البند 

 
                             وميكن االطالع على قائمة املشـــــــاركني   . 1      املرفق                                                    اعتمدت جمموعة العمل جدول أعماهلا على حنو ما هو وارد يف   - 3

  . 2      املرفق   يف 
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 المتعدد األطرافد لنقل المواد التابع للنظام                    ّ مراجعة االتفاق الموح   -3البند 
 للحصول على الموارد وتقاسم منافعها

 
  ،                    د املراجع لنقل املواد                       ّ ثة من مشــــــــروع االتفاق املوحّ            ّ على نســــــــخة حمدّ        الثامن           اجتماعها   يف        العمل،             وافقت جمموعة  - 4

      جمموعة      م من                     ّ لنقل املواد: مقرتح مقدّ         املراجع  د                  ّ مشــــــــــــــروع االتفاق املوحّ   ، IT/OWG-EFMLS-9/19/3           يف الوثيقة        كما يرد 
   ن.                       العمل، يف اجتماعها الثام

 
                                                                                      وباالســــــــــــــتفادة من كل ما بذلته جمموعة العمل من جهود خالل فرتات الســــــــــــــنتني الثالث األخرية، ومع مراعاة   - 5

                                عتبار كذلك املناقشــــــــــات اليت جرت خالل   اال                                                             التقارير الواردة من األطراف املتعاقدة وأصــــــــــحاب املصــــــــــلحة، ومع األخذ ب
                            لنقل املواد الوارد يف الوثيقة         املراجع  د     ّ املوحّ                                                   الرمسية، توىل الرئيســـــــــان املشـــــــــاركان صـــــــــياغة مشـــــــــروع االتفاق            املشـــــــــاورات غري 

IT/OWG-EFMLS-9/19/4 Add.1 ،   ّم من الرئيســـــني املشـــــاركني        ّ مقرتح مقدّ    -          لنقل املواد         د املراجع                  ّ مشـــــروع االتفاق املوح                      
                               إىل االجتماع التاسع جملموعة العمل.

 
   إىل      تقدم    أن                                                                 العمل على العمل على أســـــــــاس هذا النص. وراجعت مجيع عناصـــــــــره ووافقت على              وافقت جمموعة  - 6

َ  َّ  شروع القرار املتَضمَّن  مل   1       املرفق       وارد يف   ال                     د املراجع لنقل املواد                 ّ مشروع االتفاق املوحّ               اجلهاز الرئاسي                    تقرير جمموعة العمل   يف                
                                  إىل الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.               املتعدد األطراف                                                    املفتوحة العضوية املخصصة واملعنية بتعزيز سري عمل النظام 

 
  تكييف إلمكانية والخيارات المعايير وضع -4البند 

 األطراف المتعدد النظام تغطية نطاق
 
       تغطية       تكييف        مكانية إل         وخيارات       معايري     وضـــع            جمموعة العمل       ، إىل                 خالل دورته الســـابعة  ،                  طلب اجلهاز الرئاســـي  - 7

ّ   ُقّدمت     اليت          االقرتاحات       أمور،     مجلة     ضـــــــــمن        عتبار،   باال      األخذ    مع         األطراف،        املتعدد        النظام         للجهاز         الســـــــــابعة        الدورة     خالل  ُ 
   ).    2017 / 2        القرار (         الرئاسي

 
ّ  قّدم  - 8   :       األطراف        املتعدد        النظام     عمل    ســـــــري       تعزيز   ،IT/OWG-EFMLS-8/18/4         الوثيقة   يف           املشـــــــاركان،          الرئيســـــــان   

ّ   قّدمت     اليت          االقرتاحات      خمتلف    عن      عامة    حملة   ،       املشــــاركني         الرئيســــني       إعداد    من       مذكرة        تغطية       تكييف       كيفية        بشــــأن     اآلن    حىت   
    .      األطراف        املتعدد        النظام

 
     الــذي                 لمعــاهــدة الــدوليــة  ل           امللحق األول           تعــديــل على      جراء            قرتح الرمسي إل  امل       مراجعــة      على                  وافقــت جمموعــة العمــل   - 9

                لمعاهدة الدولية  ل           امللحق األول       تعديل     قرتح  مب             جلهاز الرئاسي     إىل ا   ة    توصي  ال    على     ً      تبعاً لذلك       وافقت                 حكومة سويسرا، و       قدمته 
مَّن              مشـروع القرار     من   2    رفق            الوارد يف امل َ  َّ  املتضـَ                                                                تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضـوية املخصـصـة واملعنية بتعزيز سـري عمل   يف    

     .                                إىل الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي                      النظام املتعدد األطراف



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

 لخطة نمو من أجل تحسين النظام المتعدد األطرافإعداد اقتراح  -5البند 
 

                                     إعداد اقرتاح خلطة منو من أجل حتســــــــــــني النظام        العمل       جمموعة   من                   طلب اجلهاز الرئاســــــــــــي   ،     2017 / 2       القرار    يف  -  10
                                                       الثامن، أن خطة النمو ميكن أن تكون مفيدة يف معاجلة القضـــــايا    ا         يف اجتماعه                      . واعتربت جمموعة العمل،              املتعدد األطراف

   بني    ما    يف                 تدابري بناء الثقة     ؛ و       بالعكس       والعكس                                                            الروابط القائمة بني توســــــيع نطاق التغطية وإعمال تقاســــــم املنافع،    :       التالية
             القطاع اخلاص.                                                                        األطراف املتعاقدة وبني األطراف املتعاقدة ومستخدمي النظام املتعدد األطراف، خاصة 

 
ّ   قّدم  و  -  11        مذكرة  :       األطراف        املتعدد        النظام     عمل    سري       تعزيز   ،IT/OWG-EFMLS-9/19/4         الوثيقة   يف   ،        املشاركان          الرئيسان 
       مكونات    ج   در     أن ت   ا     واقرتح   .      األطراف        املتعدد        النظام       تعزيز ل         التدابري    من      موعة جمل       ً توفيقياً    ً اً  ح   قرت  م   ،       املشـــــــــــاركني         الرئيســـــــــــني       إعداد    من

  .                    النظام املتعدد األطراف       تعزيز                       يف نص مشروع القرار بشأن                 ُ          خطة النمو اليت اعُتربت مفيدة 
 

       النظام        تعزيز                 التدابري املتعلقة ب    زمة  ح                          م من الرئيسني املشاركني بشأن     ّ املقدّ       وفيقي  ت  ال       املقرتح  يف               ت جمموعة العمل     نظر   و   -  12
ّ  . ومّكن  رتح       هذا املق        وراجعت               املتعدد األطراف                            على عدد من مشـــــــــاريع القرارات    اق     االتف   من       العمل        جمموعة            هذه املراجعة    ت    

                                                                      تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضــــــوية املخصــــــصــــــة واملعنية بتعزيز ســــــري عمل النظام   يف                       يف مشــــــروع القرار الوارد         إلدراجها 
                     هذا التقرير املرحلي.    من    3       املرفق            كما متضمن يف      ،                                إىل الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي               املتعدد األطراف

 
    صوص                          للتوصل إىل توافق يف اآلراء خب   ة              �ا ستكون أساسي أ       اعتربا              عناصر للتفاوض    ة   ثالث          املشاركان          الرئيسان  د    ّ وحدّ   -  13

       النظام                 وتنفيذ واســــــــــــــتعراض                                                    علومات عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة    وامل  ؛    دفع          : معدالت ال       التدابري      حزمة       اعتماد 
  . 4     رفق  امل                        م من الرئيسني املتشاركني يف                            ّ . ويرد االقرتاح التوفيقي املقدّ      املعزز              املتعدد األطراف 

 
 التواصل مع اللجنة االستشارية المخصصة الستراتيجية التمويل وتعبئة الموارد -6البند 

 
ّ   قّدم   -  14                 (اللجنة)، الســـــيد              تعبئة املوارد  و                                                   للجنة االســـــتشـــــارية املخصـــــصـــــة املعنية باســـــرتاتيجية التمويل     ارك          الرئيس املشـــــ 

Alwin Kopse   والسـيد       Pierre du Plessisأحدث    ،                         يف اجتماع اللجنة احلادي عشـر   ً اً     مؤقت   ً اً      مشـارك   ً اً                ، الذي كان رئيسـ     
                                 ية التمويل ولصندوق تقاسم املنافع.      سرتاتيج ال      غايات   ال                                                املعلومات عن العمل الذي تقوم به اللجنة، مبا يف ذلك 

 
              تقدمي عرض وجيز    إىل                               لمبيعات والرحبية يف قطاع البذور  ل            بإعداد حتليل   ني              ن اخلرباء املكلف ا        ن املشــــارك ا      الرئيســــ   ا  دع  و   -  15

     قطاع    يف                 تقرير عن املبيعات   ، IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.5          يف الوثيقة     ترد       ، كما   ية                       الســــــــــــتنتاجات الرئيســــــــــــية األول ل
        البذور.
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 أعمال من يستجد ما -7البند 
 

   ة    جمموع       من خالل            ، مبا يف ذلك  ة              مشــــــاورات غري رمسي        املشــــــركان                ن جيري الرئيســــــان  أ   ى  عل            جمموعة العمل        واتفقت   -  16
       للجهاز                الدورة الثامنة       أعمال         قبل بدء      وذلك   ،           كل األقاليم            ن أعضـــاء من       كون م                            من أصـــدقاء الرئيســـني املشـــاركني تت   ة    صـــغري 

   .              اجلهاز الرئاسي   إىل                    نتائج هذه املشاورات       بشأن  ا  ً يً  ه    ا شف     ً تقريرً     كان       املشار            م الرئيسان     ّ سيقدّ   و   .        الرئاسي
 

ّ   والتقرير المقد م اعتماد تقرير مجموعة العمل  -8 البند               
 بما في ذلك  إلى الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي،

 عناصر من مشروع القرار
 

         حزيران،      يونيو/    21   إىل     17         الفرتة من     خالل          جلزء األول        انعقد ا    حيث     ين،  أ     يف جز    ا             العمل اجتماعه        ت جمموعة     وعقد  -  17
    يوم                 قررت جمموعة العمل    ،     الوقت    ضـــــــيق     ســـــــبب   و             تشـــــــرين األول.        أكتوبر/    26   إىل     24   من         يف الفرتة            اجلزء الثاين             بينما انعقد 

              على أن تستأنف       وافقت         التاسع،     ها              حرز خالل اجتماع      ُ الذي أُ                       ، ويف ضوء التقدم الكبري        االجتماع      تعليق              يونيو/حزيران     21
    شــــــــــــــرط              حزمة التدابري    من       خمتلفة             على مكونات      العمل       جمموعة    ت                 عملها. ويف حني وافق     إلجناز           يف وقت الحق         االجتماع 

                  الوثيقة اخلتامية)،                     املوافقة الكاملة على  ب                     ً نص بني معقوفتني ورهناً     دون        مؤقتة      بصـــــــورة             موافق عليها    ا         ، (مبعىن أ�        االســـــــتشـــــــارة
   قة             ّ القضــايا املعلّ    ت    وحدد            على كل شــيء؛     ُ    أن يُتفق        شــيء إىل             ال اتفاق على     أن    ّ عمّ   األ                       التأكيد على فهم األعضــاء    ت     وأعاد

  .     بشأ�ا               توافق يف اآلراء                         ت هناك حاجة إىل التوصل إىل    زال       اليت ما 
 

                وقائع اجلزء األول      تضـــمن      الذي   ،       املرحلي        تقريرها  ل                الصـــيغة النهائية              يونيو/حزيران     21    يوم                  وضـــعت جمموعة العمل   و   -  18
ّ   يُقّدم              وافقت على أن                          ، مبا يف ذلك مشــروع قرار. و               للجهاز الرئاســي                  إىل الدورة الثامنة        املرحلي    ا       وتقريره         اجتماعها    من         تقرير  الُ  

ّ   ســـيقّدم                 التقرير النهائي     أن ً اً  م                 على أن يكون مفهو   ،        التباحث        مزيد من       إلجراء         ، كأســـاس        الرئاســـي          إىل اجلهاز       املرحلي         مع أية    
               ورته الثامنة.      بدء د    قبل                  إىل اجلهاز الرئاسي         إضافية      عناصر 

 
             تقرير اخلتامي     ت ال    عتمد ا  و    .    رحلي          التقرير امل         املســـتأنف،          اجتماعها       ختتام   ً              تبًعا لذلك، بعد ا            جمموعة العمل    ت    راجع  و   -  19
       للجهاز                الدورة الثامنة       هبا إىل      أوصـــــت             التدابري اليت      حزمة            جلميع عناصـــــر ّ    ّدثة         الصـــــيغ احمل         ذي يتضـــــمن          التاســـــع ال        جتماعها  ال
    . ا       اعتماده            لنظر فيها و  ل    اسي  ئ    الر 
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 1 المرفق
 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

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

 2019ول كتوبر/تشرين األأ 26-24و 2019 حزيران/يونيو 21-17روما، إيطاليا، 

 مشروع جدول األعمال المؤقت
 
               افتتاح االجتماع  - 1

                                اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  - 2

                                                                          د لنقل املواد التابع للنظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها                  ّ مراجعة االتفاق املوحّ   - 3

                                              إلمكانية تكييف نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف                    وضع املعايري واخليارات   - 4

                                                   إعداد اقرتاح خلطة منو من أجل حتسني النظام املتعدد األطراف  - 5

                                                                   التواصل مع اللجنة االستشارية املخصصة السرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد  - 6

                  ما يستجد من أعمال  - 7

                                                     الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي، مبا يف ذلك مشروع القرار     م إىل                          ّ جمموعة العمل والتقرير املقدّ               اعتماد تقرير  - 8
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 2 المرفق

 قائمة المشاركين

 ةصفحال لىع IT/OWG-EFMLS-9/19/LoPالوثيقة باعتبارها المشاركين  ةقائم ىيمكن االطالع عل
 :الخاص بالتقرير تالية، تحت القسماإللكترونية ال

 
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1206359/ 

 

 

  

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1206359/
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 3 المرفق
 

 مجموعة العمل المفتوحة العضوية المخصصةتقرير 
 األطرافالمعنية بتعزيز سير عمل النظام المتعدد 

 م إلى الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي    ّ لمقد  ا
 

ّ   المقد مة - ً ال    ّ أو        
 
                                                                                                أنشـأ اجلهاز الرئاسـي جمموعة العمل املفتوحة العضـوية املخصـصـة املعنية بتعزيز سـري عمل النظام املتعدد األطراف   - 1

                       تقوم، وبدعم من األمانة،                                     طلب اجلهاز الرئاســــــــــــــي من جمموعة العمل أن       2017 / 2            . ويف القرار     2013 / 2              من خالل القرار 
ّ                   باآليت: (أ) إعداد اقرتاح خلطة منو من أجل حتسني النظام املتعدد األطراف، (ب) مراجعة االتفاق املوّحد لنقل املواد، (ج)                                                                                     
                                                                                                      وضـــع معايري وخيارات إلمكانية تكييف تغطية النظام املتعدد األطراف، (د) والتقدم بتوصـــيات إىل اجلهاز الرئاســـي بشـــأن 

 .                                            أخرى تتعلق بعملية تعزيز النظام املتعدد األطراف         أي قضايا 
 
ً                           ويصـــف هذا التقرير العمل الذي أجنزته جمموعة العمل خالل فرتة الســـنتني عمًال باختصـــاصـــاهتا املرجعية ويعرض   - 2                                                                

      قرار.                                                                                                  حزمة تدابري توصي هبا جمموعة العمل إىل اجلهاز الرئاسي لتعزيز أداء النظام املتعدد األطراف، مبا يف ذلك مشروع
 
              ً       ً (هولندا) رئيســــــاً مشــــــاركاً   Hans Hoogeveen                                                    وانتخبت جمموعة العمل قبل اجتماعها الثامن ســــــعادة الســــــفري   - 3

      ً                                جديداً هلا، عقب ترشيحه من إقليم أوروبا.
 
          واجتمــاعهـا       2018                  أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول     12   إىل     10                                             وعقــدت جمموعــة العمــل اجتمــاعهــا الثــامن يف الفرتة من   - 4

                ، وانعقد كالمها يف     2019                  أكتوبر/تشــــــــــرين األول     26   إىل     24    ومن       2019             يونيو/حزيران     21   إىل     17   من                 التاســــــــــع يف الفرتة
         (إيران).  Javad Mozafari                (هولندا) والسيد   Hans Hoogeveen                                      روما، إيطاليا، واشرتك يف رئاستهما السيد 

 
ّ                                        ٍّ            وتشـــــّكلت جمموعة العمل مما يصـــــل إىل مخســـــة ممثلني من كلٍّ من أفريقيا   - 5                                      وأوروبا وآســـــيا وجمموعة أمريكا الالتينية    

                                                                             ٍّ                    والبحر الكارييب، وما يصــــــــل إىل ثالثة ممثلني من الشــــــــرق األدىن وما يصــــــــل إىل ممثلني اثنني عن كلٍّ من أمريكا الشــــــــمالية 
    عية                          ً                   ٍّ                                                 وجنوب غرب احمليط اهلادئ، فضـالً عن ممثلني اثنني عن كلٍّ من منظمات املزارعني واجلماعة االسـتشـارية للبحوث الزرا

      ّ                                   الدولّية ومنظمات اجملتمع املدين وقطاع البذور.
 
                                                                                    واســــــــــتفادت جمموعة العمل خالل فرتة الســــــــــنتني من العديد من املســــــــــامهات من األطراف املتعاقدة وجمموعات   - 6

ّ                            أصـحاب املصـلحة. وقدمت هذه املسـامهات من خالل عروض ومدخالت غري رمسية ُقّدمت إىل الرئيسـني املشـاركني، كما   ُ                                                           
ّ                                            املشــــــــاركة يف عدد من املشــــــــاورات غري الرمسية اليت نظّمها الرئيســــــــان املشــــــــاركان. وقد شــــــــكرت جمموعة العمل        من خالل                                            

                                                                                        جمموعات أصحاب املصلحة على كافة مسامهاهتا طوال عملية التفاوض على تعزيز النظام املتعدد األطراف.
 



IT/OWG-EFMLS-9/19/Report 8 

ٌ                    ّ    وأُثري خالل املشــاورات غري الرمسية عدٌد من القضــايا اليت تتطّلب م  - 7      ً             ونتيجًة لذلك، أعاد   .    ً                    زيداً من املشــورة القانونية  ُ                            
                                                                                                     الرئيســـــــــان املشـــــــــاركان عقد اجملموعة الدائمة من اخلرباء القانونيني، وطلبا إليها تقدمي املشـــــــــورة حول جمموعة من املســـــــــائل 

                 اليا، ووضـــــــعت آراء              ، يف روما، إيط    2019          مايو/أيار     29   إىل     27    ً                                        وبناًء عليه، التقت اجملموعة الدائمة يف الفرتة من   .         القانونية
                              تقرير اجملموعة الدائمة من اخلرباء   ، IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.4                                          قانونية حول هذه املســــــــــــــائل، كما ترد يف الوثيقة 

ّ                                                                      وقد نّوهت جمموعة العمل باملسامهات اليت قدمتها اجملموعة الدائمة من اخلرباء القانونيني   .                               القانونيني: نتائج االجتماع الرابع      
ّ     وشكرت ميّسر اجمل                        موعة على تفانيه وكرمه.        

 
    ً     َّ                                                                                       وأخرياً، كلَّف الرئيســـان املشـــاركان، مبســـاعدة األمانة، إجراء دراســـة لتوفري أحدث املعلومات عن املبيعات والرحبية   - 8

ّ                                                   يف قطاع البذور لالسرتشاد هبا يف املفاوضات حول االتفاق املوّحد لنقل املواد، مبا يف ذلك ما يتعلق باملعدالت والعتبات.                                                     
 

 إعداد اقتراح لخطة نمو من أجل تحسين النظام المتعدد األطراف -ا    ً ثاني  
 
                                                                      طلب اجلهاز الرئاســــــــــــي من جمموعة العمل إعداد اقرتاح خلطة منو من أجل حتســــــــــــني النظام   ،     2017 / 2         يف القرار   - 9

               املتعدد األطراف.
 

                                                                                              ووافقت جمموعة العمل يف اجتماعها الثامن، أن خطة النمو ميكن أن تكون مفيدة يف معاجلة القضــــــــــــــايا التالية:   -  10
                                   ؛ وتدابري بناء الثقة يف ما بني األطراف              والعكس بالعكس                                                           الروابط القائمة بني توســيع نطاق التغطية وإعمال تقاســم املنافع، 

                                      نظام املتعدد األطراف، خاصة القطاع اخلاص.                                        املتعاقدة وبني األطراف املتعاقدة ومستخدمي ال
 

ّ                          ً واســـــتناداً إىل املباحثات اليت جرت أثناء املشـــــاورات غري الرمسية، قّدم الرئيســـــان املشـــــاركان مقرتحاً   -  11        ً       توفيقياً إلعداد         ً                                                
             ة يف نص مشــــــروع                                                                                      ُ        حزمة من التدابري بشــــــأن تعزيز النظام املتعدد األطراف. واقرتحا إدراج مكونات خطة النمو اليت اعُتربت مفيد

                                        القرار بشأن تعزيز النظام املتعدد األطراف.
 

ّ                                                              ونظرت جمموعة العمل يف املقرتح التوفيقي املقّدم من الرئيسني املشاركني بشأن حزمة التدابري املتعلقة بتعزيز النظام   -  12                                       
ّ                                                           املتعدد األطراف وراجعت هذا املقرتح. وقد مّكنت هذه املراجعة جمموعة العمل من إعداد عدد من القرارات تضــــــــــــــمنت                                       

                                                               األطراف للحصـــــول على املوارد الوراثية وتقاســـــم منافعها اخلاص باملعاهدة                      تعزيز النظام املتعدد  :     xx/ 2019             مشـــــروع القرار 
                من هذا التقرير.   1                 ، الوارد يف املرفق        الدولية

 
ّ                                                                   ونظرت جمموعة العمل يف توصية تقّدم إىل اجلهاز الرئاسي للموافقة على حزمة من التدابري من خالل قرار يعتمد   -  13                             

ّ         يف الوقت نفسه االتفاق املوّحد املراجع                                                                   لنقل املواد وتعديل امللحق األول من املعاهدة، ويتضمن العناصر التالية:                          
 

ّ                                            ســــــــيدخل االتفاق املوّحد املراجع لنقل املواد حيز النفاذ يف يوليو/متوز   - 1                      ، مبا يف ذلك التســــــــجيل يف     2020                
             نظام االشرتاك.
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                                   ية النباتية لألغذية والزراعة املتاحة                                                              ينطبق االشـــــــــرتاك على امللحق األول من املعاهدة وعلى مجيع املوارد الوراث  - 2
      ً                                                                       حالياً يف إطار بنود وشروط النظام املتعدد األطراف، إىل حني دخول التعديل حيز النفاذ.

                                                                                     ســــيدفع الدخل املتولد من نظام االشــــرتاك إىل صــــندوق تقاســــم املنافع. وخالل الفرتة الســــابقة على دخول   - 3
                                                       يف املائة من هذا الدخل لدعم مشـــــــــاريع يف األطراف املتعاقدة اليت     50                            التعديل حيز النفاذ، ســـــــــيســـــــــتخدم 

ُ                                           ُ                     صــــــــادقت على التعديل. وُحيتفظ باملبلغ املتبقي يف صــــــــندوق تقاســــــــم املنافع وال يُفرج عنه إال لدى دخول                      
                    التعديل حيز النفاذ.

  .                    قبلته أو وافقت عليه.                                            يكون ثلثا األطراف املتعاقدة قد صادقت عليه، أو                                 سيدخل التعديل حيز النفاذ بعد أن   - 4

                                        ً                              سيتضمن القرار كجزء ال يتجزأ منه استعراضاً للتقدم احملرز يف عملية التعزيز..  - 5

                                     املــذكورة أعاله أنــه مل يتم التوصـــــــــــــــل إىل عــدد       2025         ّ                            يف حــال تبّني من املراجعــة اليت ســــــــــــــتجري يف عــام   - 6
                                          املصادقات املطلوب لدخول التعديل حيز النفاذ:

 
ّ                                 من االتفاق املوّحد لنقل املواد طوعية مرة أخرى، إىل    8 - 6           مبوجب املادة               تصــــــــــــــبح املدفوعات   ) 1 (              

                            أن يدخل التعديل حيز النفاذ.

    ّ                                                        سيعّلق التسجيل يف نظام االشرتاك إىل أن يدخل التعديل حيز النفاذ.   ) 2 (

   من    8 - 6 و   7 - 6                                           ) إ�اء االشـــرتاك مبفعول فوري والعودة إىل املادتني  1                     ســـيعطى املشـــرتكون خيار: (  ) 3 (
ّ                                                                   االتفاق املوّحد لنقل املواد (نظام احلصــــــــــــــول مرة واحدة). والجتناب الدفع املزدوج، يف غضــــــــــــــون            
ُ                                    السنوات العشر التالية لتاريخ بدء االشرتاك األول، ُحتتسب أي مبالغ دفعت مقابل أي مدفوعات                                                

   ما                        ً            ) يواصـــــل املشـــــرتكون طوعياً اشـــــرتاكاهتم ملا 2ُ                                     ُتســـــتحق مبوجب نظام احلصـــــول مرة واحدة؛ أو (
                                      جمموعه عشر سنوات من تاريخ بدء اشرتاكهم.

ّ                                                                       وجيوز للجهاز الرئاسي أن ميّدد فرتة سريان مفعول هذه احلزمة من التدابري إذا تبينت املراجعة املذكورة أعاله   - 7                          
                                                                                      أن دخول التعديل حيز النفاذ أصـــــــــــــبح يف املتناول، وذلك إلتاحة اســـــــــــــتكمال مزيد من األطراف املتعاقدة 

                                          ق أو املوافقة أو القبول على املستوى الوطين.             عمليات التصدي
 

ّ                                           مراجعة االتفاق الموح د لنقل المواد التابع للنظام المتعدد األطراف -    ً ثالث ا                    
 للحصول على الموارد وتقاسم منافعها

 
                                                        ، من جمموعة العمل أن تســـــــتخدم التقرير الذي رفعته إىل الدورة     2017 / 2                               طلب اجلهاز الرئاســـــــي، مبوجب القرار   -  14

ّ                             لسابعة للجهاز الرئاسي كأساس ملواصلة تنقيح االتفاق املوّحد لنقل املواد. وتضمن التقرير  ا ّ         مشروع االتفاق املوّحد املراجع                                                                      
      قائمة                                                           حســبما وافقت عليه جمموعة العمل يف اجتماعها الســادس، إضــافة إىل                                       لنقل املواد: مقرتح من إعداد جمموعة العمل، 

ّ                                     من املقرتحات مقّدمة من أعضــــــــــــــاء جمموعة العمل هبدف تنقيح االتفاق املوّحد لنقل املواد، مل تناقشــــــــــــــها جمموعة العمل                                               ّ              
                                    تتخذ قرارا بشأ�ا يف اجتماعها السادس.   ومل
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                                                  ً                                        وقامت جمموعة العمل، يف اجتماعيها الثامن والتاســـــع، عمالً بطلب اجلهاز الرئاســـــي، باســـــتعراض مجيع عناصـــــر   -  15
ّ                     مشروع االتفاق املوّحد املراجع لنقل املواد.                  

 
ّ                                                                            ويرد مشروع االتفاق املوّحد املراجع لنقل املواد الذي اقرتحته جمموعة العمل على اجلهاز الرئاسي، والذي يتضمن   -  16                      

ً           تغيريات أجريت ولكن مل يوافق عليها كامًال، يف املرفق       طراف                       تعزيز النظام املتعدد األ  :     xx/ 2019                من مشــــــــــــــروع القرار    1                                   
                       اخلاص باملعاهدة الدولية.   ا                                        للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعه

 
 وضع المعايير والخيارات إلمكانية تكييف نطاق تغطية النظام المتعدد األطراف -   ً  رابع ا

 
                                                                                           استذكرت جمموعة العمل أن اجلهاز الرئاسي طلب، لدى متديد واليتها، وضع معايري وخيارات إلمكانية تكييف   -  17

ّ               نطــاق تغطيــة النظــام املتعــدد األطراف، مع األخــذ بــاالعتبــار، ضــــــــــــــمن مجلــة أمور، االقرتاحــات اليت قــُّدمــت خالل الــدورة   ُ                                                                              
                        السابعة للجهاز الرئاسي.

 
  :     xx/ 2019                من مشــــــــــــــروع القرار    2                                                                 ويرد مقرتح جمموعة العمل لتعديل امللحق األول للمعاهدة الدولية يف املرفق   -  18

                                                                        األطراف للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها اخلاص باملعاهدة الدولية.                    تعزيز النظام املتعدد 
 

ً  خامس ا  التواصل مع اللجنة االستشارية المخصصة المعنية  -   
 وتعبئة الموارد باستراتيجية التمويل

 
              (اللجنة) قيام                                                                                 تضـــــمن التواصـــــل مع اللجنة االســـــتشـــــارية املخصـــــصـــــة املعنية باســـــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد   -  19

                 ّ                                                                               الرئيســـــــني املشـــــــاركني لّلجنة بإحاطة جمموعة العمل يف كل اجتماع من اجتماعاهتا بالتقدم احملرز يف حتديث اســـــــرتاتيجية 
                                                                            يتعلق باملنهجيات واملباحثات بشـــــــأن أهداف اســـــــرتاتيجية التمويل وصـــــــندوق تقاســـــــم املنافع.                     التمويل، وخاصـــــــة يف ما

ّ                          ن أيضــــــاً يف االجتماع احلادي عشــــــر لّلجنة وقّدما أحدث املعلومات عن حالة                                وشــــــارك رئيســــــا جمموعة العمل املشــــــاركا        ّ                      ً      
                                         املفاوضات حول تعزيز النظام املتعدد األطراف.

 
ً  سادس ا  أية قضايا أخرى تتعلق بعملية تعزيز النظام المتعدد األطراف –   

 
                   ذلك من خالل جمموعة                                                                    اتفقت جمموعة العمل على أن جيري الرئيســــــــان املشــــــــركان مشــــــــاورات غري رمسية، مبا يف  -  20

                                                                                                      صـــغرية من أصـــدقاء الرئيســـني املشـــاركني تتكون من أعضـــاء من كل األقاليم، وذلك قبل بدء أعمال الدورة الثامنة للجهاز 
ّ                        ً        ً                                           الرئاسي. وسيقّدم الرئيسان املشاركان تقريًرا شفهًيا بشأن نتائج هذه املشاورات إىل اجلهاز الرئاسي.               
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 :1امللحق 

 : تعزيز النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد الوراثية2019/**مشروع القرار 
 وتقاسم منافعها الخاص بالمعاهدة الدولية

 
 إن الجهاز الرئاسي،[

ّ                                                الذي اعتمد مبوجبه االتفاق املوح د لنقل املواد؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور). 2/2006القرار  إذ يستذكر                             

      َ  َ                                                            الذي أَنشــــَأ مبوجبه جمموعة العمل املفتوحة العضــــوية املخصــــصــــة املعنية بتعزيز ســـري       2013 / 2       القرار             وإذ يســــتذكر
                                                                                                   عمل النظام املتعدد األطراف للحصـــــــول على املوارد وتقاســـــــم منافعها ("جمموعة العمل")، لتضـــــــع تدابري ترمي إىل: (متت 

                              املوافقة على ذلك بعد التشاور).
 

                                                   واملســامهات يف حســاب تقاســم املنافع بطريقة مســتدامة وميكن                                    زيادة املدفوعات القائمة على املســتخدمني    (أ)
                         التنبؤ هبا يف األجل الطويل؛

                                                        وتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف باتباع تدابري إضافية؛    (ب)
 
ّددت مبوجبهمــا واليــة جمموعــة العمــل لفرتة الســــــــــــــنتني      2017 / 2 و      2015 / 1         القرارين            إذ يســــــــــــــتــذكر و  ّ                                        اللــذين مــُ  ُ         

                                    ؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور).    2019 -    2018            وفرتة السنتني       2017 -    2016

                                                                                    يف تقرير جمموعة العمل بشأن النتائج املنبثقة عن عمله، خاصة نتائج اجتماعه التاسع اليت مشلت              وبعد أن نظر
د املراجع لنقـــــل املواد املقرتح من جمموعـــــة العمـــــل ومشــــــــــــــروع نّص لتعـــــديـــــل امللحق األ ّ                 مشــــــــــــــروع االتفـــــاق املوحـــــّ     ول                  ّ                                                 

                                                    باملعاهدة الدولية؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور).

                                                  ّ                                      بالشكر إىل جمموعة العمل على عملها املثمر وروحها البنّاءة؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور).           وإذ يتوجه

          از الناجح                                                                 ّ         بالشـــــكر كذلك إىل الرئيســـــني املشـــــاركني على التزامهما وتوجيههما املقتدر، ممّا يســـــر اإلجن           وإذ يتوجه
                                                                         للمهام اليت طلب من جمموعة العمل تأديتها؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور).

                                                                               من املعاهدة الدولية اليت تنص على أن أهداف املعاهدة الدولية هي صــــــون املوارد الوراثية    1      املادة             وإذ يســــــتذكر
                                                                                                         النباتية لألغذية والزراعة واســـــتخدامها املســـــتدام والتقاســـــم العادل واملنصـــــف للمنافع الناشـــــئة عن اســـــتخدامها، يف جتانس 

             ً                            واليت تنص أيضاً على أن األهداف تتحقق من خالل                                                              مع اتفاقية التنوع البيولوجي من أجل زراعة وأمن غذائي مستدامني؛ 
ــــق ما بني املعاهدة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، واتفاقية التنوع البيولوجي؛ (متت املوافقة على ذلك  ـــــ                                                                                                                 الربط الوثيـ

              بعد التشاور).

ّ                              ً            بأن االتفاق املوّحد لنقل املواد جيب أن يكون متســــــــــــــقاً مع املعاهدة               ً وإذ حييط علماً  ً   الدولية، وأن يكون فعاالً،                                     
                                                                                        وأن يضمن التنفيذ الكفوء والشفاف للنظام املتعدد األطراف. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور).
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                                                                                    بأن الغرض من تقاســــــــــــم املنافع يكمن يف دعم صــــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،         يســـــــــــتذكر     [وإذ 
 1  ** ]                                  وال سيما يف املزرعة يف البلدان النامية

 
ّ                      االتفاق الموّحد المراجع لنقل المواد             

 
د املراجع لنقــل املواد كمــا جرت مراجعتــه وكمــا يرد يف املرفق        يعتمــد  - 1 ّ                                                      االتفــاق املوحــّ                          هبــذا القرار؛ (متــت املوافقــة    1          

                      على ذلك بعد التشاور).
 
ّ  يقّرر  - 2 د لنقــل املواد كمــا ورد يف املرفق      ّ                              أن االتفــاق املوحـّ د احلـايل لنقــل املواد    1              ّ                   هبـذا القرار حيـّل حمـل االتفــاق املوحـّ                ّ             

                                   ؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)    2020          يوليو/متوز    1       ً    اعتباراً من 
 
ّ                        أن التســــجيل يف نظام االشــــرتاك مبوجب االتفاق املوّحد املراجع لنقل املواد ســــيف      يقرر  - 3           يوليو/متوز    1          ً    تح اعتباراً من  ت                                        

ر على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق                  وأن نظام االشـــرتاك      2020 ّ                                                               ســـيوفّر احلصـــول امليســـّ      احلايل    1   ّ            
                                                                                       ُ               وعلى مجيع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة األخرى مبوجب بنود وشــروط النظام املتعدد األطراف. وســُتحتســب املدفوعات 

                  احلايل؛ (متت املوافقة    1                                                                                        مبوجب نظام االشــرتاك على أســاس قائمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللحق 
    ور)                 على ذلك بعد التشا

 
ّ                 [يقّرر أن] [يقر أّن] [يتفق على أن]   - 4              ّ ّ                                                   االتفاق املوّحد املراجع لنقل املواد ال يهدف إىل احلد من حقوق املزارعني               

                          ً                                                                       وجمتمعات الســـكان األصـــليني، رهًنا بالقانون الوطين وحســـب االقتضـــاء، [وحفظ واســـتخدام وتبادل وبيع] [صـــون وتبادل 
                                                                       للمزارعني] [املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة] [مبا يف ذلك أجزاؤها                                 واســـــــتخدام] [األصـــــــناف/الســـــــالالت األصـــــــلية 

                                                       ومكوناهتا الوراثية] املتاحة أيضا يف النظام املتعدد األطراف؛
 
                                                                                   املتلقني إىل ممارســــــــة حقوق امللكية الفكرية اخلاصــــــــة هبم على حنو ال يؤدي إىل عرقة اســــــــتمرار اســــــــتخدام       يدعو  - 5

                                                                                       الســـــــــــكان األصـــــــــــليني ملواردهم الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مبوجب القانون الوطين، ويدعو كذلك                  املزارعني وجمتمعات
                                                                                     األطراف املتعاقدة إىل رفع مستوي وعي املتلقني هبذا االعتبار (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)

 
                                    ولية وغريها من املؤســـســـات الدولية وقعت،                                                        أن املراكز التابعة للجماعة االســـتشـــارية للبحوث الزراعية الد        يســـتذكر  - 6

ً         عمًال باملادة                          ً                                    ً                            من املعاهدة الدولية، عدداً من االتفاقات مع اجلهاز الرئاســــــــــــــي، موافقًة على تقدمي مواد للملحق األول     15  
      ؛ (متت     ً                                                                     ً                        وفقاً للجزء الرابع من املعاهدة الدولية وتوفري مواد غري مدرجة يف امللحق األول تبعًا لتوجيهات اجلهاز الرئاســــــــــــــي

                             املوافقة على ذلك بعد التشاور)
 

                                                           
 .مل تناقش ها** يف االجتماع املستأنف ولكن تنيعالمة جنم النصوص اليت حتملُ     ع رضت مالحظة من األمانة:   1
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                                                                                     أنه صادق يف دورته الثانية على إدراج حواشي أو سلسلة حواشي تفسريية يف األحكام ذات الصلة من         يستذكر  - 7
د لنقــل املواد لنقــل املواد غري املــدرجــة يف امللحق األول اليت ُمجعــت قبــل دخول املعــاهــدة الــدوليــة حيز النفــاذ  ُ                                        االتفــاق املوحــّ                                                     ّ           

                                                                                                            تخدمها مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية الدولية، ويؤكد أنه ينبغي على    لتســـــ
راجع لنقل املواد     15                                                     مراكز اجلماعة االســـــتشـــــارية واملؤســـــســـــات األخرى العاملة باملادة 

ُ
                أن تبدأ اســـــتخدام االتفاق املوّحد امل
ُ
     ّ                           

       األطراف         وينـاشــــــــــــــد                                                         توزيع كـل من املواد املـدرجـة واملواد غري املـدرجـة يف امللحق األول،  يف       2020          يوليو/متوز    1       ً    اعتبـاراً من 
ّ                       املتعاقدة واحلكومات األخرى ، وخاصة البلدان املضيفة، أن تيّسر تنفيذ اتفاقات املادة                             ، ال سيما قدرة مراكز البحوث   15                                                     

    على     15                                     ية واملؤســـســـات األخرى العاملة مبوجب املادة                                                                 الزراعية الدولية التابعة للجماعة االســـتشـــارية للبحوث الزراعية الدول
                                                                                                           تبادل ونقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مبوجب املعاهدة الدولية؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)

 
            ّ   زراعية الدولّية                                           ، ينبغي للمراكز اجلماعة االســــــــــــــتشــــــــــــــارية للبحوث ال    2020           يوليو/ متوز    1           ً    أنه اعتباراً من       يقرر [  -    ً مكررًا   7

                                                             أن تطلب من متلقي املواد املودعة جعل أي بيانات تسلسل جيين عن هذه     15                                  واملؤسسات األخرى العاملة مبوجب املادة 
ّ  يشــــّجع                                                                  املواد متاحة للعموم مبوجب الشــــروط واألحكام اليت حيددها اجلهاز الرئاســــي]؛ [                            املؤســــســــات العاملة مبوجب املادة     

                                                              جعل بيانات التسلسل اجليين املرتبطة باجملموعات املودعة متاحة للعموم]                     واملستخدمني اآلخرين على     15
 
ّ  يقّدر  - 8              ً                                                                             أن هناك حدوداً لقدرة بنوك اجلينات، وكما أبرز البيان الصـــــادر عن مراكز اجملموعة االســـــتشـــــارية للبحوث     

                          ة هذه املراكز على االســــتجابة                  ، هناك حدود لقدر     2006               اخلاصــــة هبا يف عام     15                                         الزراعية الدولية لدى توقيع اتفاقات املادة 
                                                                        لطلبات كبرية تغطي جمموعة واسعة من املواد؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)

 
ّ  يقّرر  - 9 ّ                        أيضــــــــــــــاً أنه حيق ملزّود وُمتلق وقعا على االتفاق املوّحد لنقل املواد وقباله قبل             االتفاق       2020          يوليو/متوز    1    ً          ّ    ُ                        

ّ                          مشـــــرتكني على اســـــتبدال االتفاق املوّحد لنقل املواد باالتفاق املوّحد املراجع كما ورد يف املرفق                           ّ                         هبذا القرار؛ (متت املوافقة    1                            
                     على ذلك بعد التشاور)

 
   دة                                                                                        األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية، واملؤســــســــات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاســــي مبوجب املا    ّ حيثّ   -  10
ّ                                      من املعاهدة الدولية، على اختاذ التدابري الضـــــــــرورية لتنفيذ االتفاق املوّحد املراجع لنقل املواد، كما ورد يف املرفق     15     هبذا    1                                                               

                                         القرار؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
 

د لنقـــل املواد ال تغّري حقوق، وأدوار ومســــــــــــــؤوليـــات ا          ً حييط علمـــاً   -  11 ّ                   ّ                         بــأن مراجعـــات االتفـــاق املوحــّ             لطرف الثـــالــث                       
                                                                                 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، بوصـــــــفها الطرف الثالث املســـــــتفيد، إىل مواصـــــــلة االضـــــــطالع        ويدعو         املســـــــتفيد، 

د املراجع لنقــل املواد، بتوجيــه من اجلهــاز الرئــاســــــــــــــي، ووفقــاً  ّ                                                    ً بــأدوارهــا ومســــــــــــــؤوليــاهتــا، وفق مــا هو حمــّدد يف االتفــاق املوحــّ                ّ                                 
                                   ؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)    2009 / 5                      الرئاسي من خالل القرار                             لإلجراءات اليت اعتمدها اجلهاز

 



IT/OWG-EFMLS-9/19/Report 14 

ّ                                      إىل األمني أن ُيشــــــــــــــِهر اعتماد ويرّوج تنفيذ االتفاق املوّحد املراجع لنقل املواد، مبا يف ذلك من خالل       يطلب  -    ً مكررًا    11                    ّ             ِ   ُ           
                       ســـــــتخدمني، مبا يف ذلك حلقات                                                                    توفري الدعم الفين واملعلومات األســـــــاســـــــية كما من خالل جهود االتصـــــــال مع خمتلف امل

                                              ً                                                      العمل اإلقليمية أو الوطنية لبناء القدرات، رهناً بتوفر املوارد املالية؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
 

                                           كذلك مع التقدير املسامهات الطوعية اليت قدمتها           يستذكر                    من املعاهدة الدولية و   4 -  18      املادة        يستذكر   -    ً      ً مكررًا ثانًيا    11
                                               األطراف املتعاقدة القادرة على القيام بذلك، وخاصــــــة        ويدعو                                     عاقدة إىل صــــــندوق تقاســــــم املنافع يف املاضــــــي،           األطراف املت

                                                                                                     األطراف املتعاقدة من البلدان املتقدمة والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية وغريها من املصــــــــــادر، أن تقدم، يف أقرب 
                                         كتدبري هام لبناء الثقة يف ضـــــوء تعزيز النظام         2025   إىل       2020                                                فرصـــــة ممكنة، تعهدات لصـــــندوق تقاســـــم املنافع للفرتة من

                                                املتعدد األطراف؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
 

                                                                             أمني املعاهدة الدولية إبالغ اجلهاز الرئاســــــــــــــي حبالة التعهدات املنجزة؛ (متت املوافقة على          يطلب من  -    ً      ً مكررًا ثالثًا    11
                 ذلك بعد التشاور)

 
ّ                                     من أمني املعاهدة الدولية رصد تنفيذ وتشغيل االتفاق املوّحد املراجع لنقل املواد كما ورد يف املرفق       يطلب  -  12     هبذا    1                                                  

                                                                                                 القرار، وخباصـــــــة نظام االشـــــــرتاك اجلديد، هبدف توفري تقرير شـــــــامل بشـــــــأن التقدم احملرز إىل اجلهاز الرئاســـــــي يف كل دورة 
                                       الحقة؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)

 
ّ                                     املتلقني مبوجب االتفاق املوّحد املراجع لنقل املواد كما ورد يف املرفق       يدعو  - 3 1                            هبذا القرار، وخباصـــــــة املســـــــتخدمني    1                      

                                                               التجاريني، اختيار نظام االشرتاك؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
 
ّ                                                          يقّرر إعفاء املؤســــســــات العامة املشــــاركة يف البحث والرتبية يف البلدان   -    ً مكررًا   4 [                                     النامية من أي التزامات دفع ناشــــئة عن   

                                                     احلصول على املواد من النظام املتعدد األطراف واستخدامها؛]
 

ّ  يشـــــــّدد  -  14                                                                                              على أمهية النظام املتعدد األطراف لتمكني احلصـــــــول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة جملموعة     
                                                     خباصة املزارعني األسريني، والشعوب األصلية، والشركات الصغرية                                                 واسعة من املستخدمني [خاصة] [يف البلدان النامية]، و 

ّ  ويقّرر                                لرتبية النباتات واملؤســــــــــــــســــــــــــــات العامة،  ّ                         ، لدى القيام بذلك، أن يدرج يف االتفاق املوّحد املراجع عتبة ال يطلب من                                            
                              املتلقي الدفع يف حال مل يبلغها]؛

 
                                                            يف البلدان النامية من وجهات نظر اجتماعية واقتصادية وقانونية،                                باألمهية األساسية للمؤسسات العامة   ّ   يسّلم  -    ً بديًال     14 [

                                                                      أن [املؤســـــــســـــــات اليت ال حتصـــــــل على أي إيرادات من املبيعات أو التســـــــويق] [املؤســـــــســـــــات       يقرر                  من بني أمور أخرى، و
ّ                          غري الرحبية] [أ�ا] ســــــــتعفى من أي حكم يتعلق بالدفع يتصــــــــل باالتفاق املوّحد لنقل املواد وأن جهات الت               نســــــــيق الوطنية                                                               
                                                                           ُ                    يف البلدان النامية ستزود اجلهاز الرئاسي بقائمة باملؤسسات العامة اليت ينبغي أن تُعفى من هذه األحكام؛]
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                                                                                    إىل اللجنة املعنية باســـــرتاتيجية التمويل إعداد املعايري املمكنة لتخصـــــيص األموال من جانب صـــــندوق       يطلب [  -  15
ّ              عتبار، من بني أمور أخرى، مدفوعات هيئات معينة يف بلد حمّدد، ســـواء أكان                                    تقاســـم املنافع، اليت ميكنها أن تأخذ باال                                                    

ّ  املعّدل   1                            هذا البلد قد صــادق على امللحق                                                     أو كان يتقاســم بشــكل ناشــط املواد من خالل النظام املتعدد              أو مل يصــادق،     
                             األطراف وأتاح مواده بالكامل]؛

 
 أو

 
                                                                               االحتياجات امللحة للبلدان النامية يف ما يتعلق حبفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية                  مع األخذ باحلســــــــــــــبان     بديل -  15 [

                                                             أنه حني يتم الدفع من قبل متلق يوجد يف أراضـــي طرف متعاقد، أي بلد       يقرر                              ً         والزراعة واســـتخدامها اســـتخداماً مســـتداما،
                                          يكون الدفع الذي يقوم به متلقي قد حســـب مبوجب                                                            نام أو يف أراضـــي طرف متعاقد مير اقتصـــاده مبرحلة انتقالية، أو حني 

ّ                                                                           من االتفاق املوّحد لنقل املواد باالســــتناد إىل ســــجالت حماســــبة املتلقي املوجود يف أراضــــي طرف متعاقد يكون    8 - 6      املادة               
ّ            ّول إىل اآللية                    يف املائة من املبلغ احمل    80 -       يف املائة    60    ً      ً                                                   بلداً نامياً أو طرف متعاقد مير اقتصــــــــــــاده مبرحلة انتقالية، فإن نســــــــــــبة 

                                  ً                                                                   املنشـــــأة من اجلهاز الرئاســـــي ســـــتخصـــــص فوراً لتمويل مشـــــاريع لتنفيذ املعاهدة الدولية يف [اإلقليم]. وتكون تلك األموال 
                                          ّ                                                                خاضـــعة إلدارة الســـلطة املكلفة بالتطبيق اليت يعّينها كل طرف متعاقد هلذه الغاية، باالشـــرتاك مع منظمة األغذية والزراعة. 

                                                                                                 عنية باســــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد بالتقدم احملرز يف تنفيذ هذه املشــــاريع وســــتقوم اللجنة بدورها برفع     ّ            وســــتبّلغ اللجنة امل
                                 تقارير منتظمة إىل اجلهاز الرئاسي؛]

 
                                    تعديل الملحق األول بالمعاهدة الدولية

 
ّ  يقّرر  -  16      24 و    23               ً          هبــذا القرار، وفقــًا للمــادتني    2                                                         اعتمــاد تعــديــل امللحق األول بــاملعــاهــدة الــدوليــة كمــا ورد يف املرفق     

                                                     من املعاهدة الدولية؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
 

ّ  يشــــــــــــّجع  -  17             ، أو قبوله  2                                                                            مجيع األطراف املتعاقدة على النظر يف إمكانية املصــــــــــــادقة على التعديل كما ورد يف املرفق     
                                               الوقت املناسب؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)                                                أو املوافقة عليه يف أقرب وقت ممكن للسماح بإنفاذه يف 

 
ّ  يقّرر  -  18                                                                                            أنه لدى املصــــــــــــــادقة على تعديل امللحق األول باملعاهدة الدولية أو قبوله أو املوافقة عليه، جيوز لألطراف     

           الالت /أصـــناف                                                                                            املتعاقدة وبصـــورة اســـتثنائية، أن تعلن قائمة بعدد معني وحمدود من األنواع األصـــلية يف أراضـــيها و/أو الســـ
                                         ّ                                                        املزارعني املطورة واملســــــــتخدمة يف أراضــــــــيها، لن توفّرها مبوجب أحكام وشــــــــروط النظام املتعدد األطراف، وال يشــــــــمل هذا 

        من األمني        ويطلب  ؛     2001                                                                               اإلعالن احملاصيل الغذائية واألعالف املدرجة يف امللحق األول باملعاهدة الدولية املعتمد يف عام 
                                                                         األطراف املتعاقدة اليت متارس احلق املنصـــــــوص عليه يف هذه الفقرة إىل النظر يف إمكانية        ويدعو    وم؛                       إتاحة هذه القوائم للعم

ّ  ويشـــــــــــــّدد                                                                                            حذف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من قائمتها عند اإلمكان وتبليغ األمني هبذا القرار ؛             على أن هذه      
                                                              ف متعاقد آخر يف املعاهدة الدولية أو أي من املراكز الدولية للبحوث                                                القائمة املعلنة ال تؤثر على حقوق والتزامات أي طر 

                        من هذه املعاهدة الدولية؛     15                                                  ً                             الزراعية أو املؤســــســــات الدولية األخرى اليت أبرمت اتفاقاً مع اجلهاز الرئاســــي مبوجب املادة 
                                 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
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                                                      النفس يف إصــــــــدار إعالن اســــــــتبعاد مبوجب التعديل؛ (متت املوافقة                               األطراف املتعاقدة إىل ممارســــــــة ضــــــــبط      يدعو  -  19
                      على ذلك بعد التشاور).

 
                       ُ          ً                                                  من األطراف املتعاقدة اليت ُتصــدر إعالناً ذكر أســباب واضــحة ألي اســتبعاد، وقد تشــمل هذه األســباب،      يطلب   -  20

                                        تصادية أو ثقافية، مع األخذ باالعتبار األمن   اق -                           ً                     ً        ً         [من بني مجلة أمور أخرى، قيوداً قانونية موجودة مسبقاً وأسباباً اجتماعية
                            الغذائي واالعتماد املتبادل؛] 

 
ّ                    ً                     أن توفر املواد يف النظام املتعدد األطراف واحلصول امليّسر عليها يشكالن حافزاً على االشرتاك يف النظام         يستذكر  -  21                                                

              املتعلقة بتوفر       2025                 من مراجعته يف عام                                               مراجعة حالة إعالنات االســـــــــتثناءات من التعديل كجزء       يقرر                املتعدد األطراف، و
ّ                                          املواد يف النظام املتعدد األطراف واحلصول امليّسر عليها؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)                                         

 
                              ّ                                                          أن صــــــــندوق تقاســــــــم املنافع ينبغي أالّ يدعم مشــــــــاريع تتعلق باألنواع املســــــــتبعدة يف األطراف املتعاقدة اليت       يقرر  -  22

                                 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)                     استبعدت تلك األنواع؛
 

                                           ً                                       األطراف املتعاقدة على توفري إمكانية احلصــــــول وفقاً لشــــــروط وأحكام النظام املتعدد األطراف على       يشــــــجع  -  23
       (ح) من    3 -  12                                                                                ً         مجيع املوارد الوراثيـــة النبـــاتيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة املوجودة يف ظروف املواقع الطبيعيـــة، وفقـــًا للمـــادة 

                      املعاهدة، حسب االقتضاء؛
 

                                                                                      من األمني ترويج املصــــــــــــــادقة على تعديل امللحق األول، أو قبوله أو املوافقة عليه، مبا يف ذلك من خالل       يطلب  -  24
                                                                                                        جهود االتصــال وتوفري معلومات أســاســية لألطراف املتعاقدة وغريها، لدعم أو تيســري عملية املصــادقة أو القبول أو املوافقة 

                                                                          ت املناسب من جانب أكرب عدد ممكن من البلدان؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)      يف الوق
 

                                                                                            املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة إىل إطالع مؤمتر املنظمة على تعديل امللحق األول والرتويج للمصــــادقة       يدعو  -  25
                           متعاقدة يف املعاهدة الدولية؛                                                              عليه، أو قبوله أو املوافقة عليه من البلدان األعضاء اليت هي أطراف 

 
                                                                                       أن يضـــــطلع اجلهاز الرئاســـــي بدور اجلهاز الرئاســـــي للتعديل والذي يضـــــم األطراف املتعاقدة اليت صـــــادقت       يقرر  -  26

                                                                      على التعديل، أو قبلته أو وافقت عليه؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
 

ّ  يقّرر  -  27                                                     ملعاهدة الدولية أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضــــــمام                                           أنه بعد نفاذ التعديل، يتضــــــمن أي تصــــــديق على ا    
                                                     إليها، هذا التعديل؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)

 
                                                                                           األطراف املتعاقدة، ريثما يبدأ نفاذ التعديل، إىل أن تتيح بالفعل، مبوجب أحكام وشــــــــــــــروط النظام متعدد       يدعو  -  28

                                                             النباتية لألغذية والزراعة؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)                                      األطراف، املدى الكامل ملواردها الوراثية 
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                                                              المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

       ُ                                                                                    على أن تُقتســــم املنافع الناشــــئة عن اســــتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت يشــــملها               يعيد التأكيد [  -  29
                                                                                                      النظام املتعدد األطراف، مبا يف ذلك اســـتخدامها التجاري، بطريقة عادلة ومتكافئة من خالل تبادل املعلومات، واحلصـــول 

            من املعاهدة؛   2 -  13                                           افع الناشئة عن تداوهلا جتاريا، كما تنص املادة                                                  على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، وتقاسم املن
 

ر على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت أدرجت يف النظام املتعدد               يعيد التأكيد  -  30              ّ                                                                         أن احلصــــــــــــــول امليســــــــــــــّ
ّ                                                                األطراف يشّكل حبد ذاته منفعة كبرية من منافع النظام املتعدد األطراف، كما تنص املا             من املعاهدة؛   1 -  13   دة          

 
ّ    من املعاهدة، على أن تتاح مع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املقّدمة    3 -  12      ً        ، تبعاً للمادة             يعيد التأكيد  -  31                                                                        

                               ً             ّ                                                              مبوجب النظام املتعدد األطراف، طبقاً للقوانني املرعّية، مجيع البيانات األســــــــاســــــــية التعريفية املتوفرة وأية معلومات وصــــــــفية 
         ّ            رى غري سرّية ذات عالقة؛  أخ
 

                                                                     األشــــــــــــــخاص الطبيعيني والقانونيني، ممن لديهم معلومات مرتبطة باملوارد الوراثية        ويدعو                 األطراف املتعاقدة،     ّ حيثّ   -  32
ً                                         النباتية لألغذية والزراعة على إتاحة هذه املعلومات للعموم، مثًال، من خالل ربطها بالنظام العاملي للمعلومات؛                                                            

 
ّ  يشّجع  -  33                                                                                           ي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام املتعدد األطراف على إتاحة مجيع املعلومات       مستخدم    

                                                                                                 اجلديدة عن هذه املوارد اليت تنتج عن هذا االســـــــــــــتخدام ودعم جهود بناء القدرات كي ميكن اســـــــــــــتخدام هذه املعلومات 
                               املستدامة واألمن الغذائي العاملي؛                                                       وتبادهلا، بغية حتقيق أهداف املعاهدة املتمثلة بدعم الزراعة

 
                                                                                             األطراف املتعاقدة، وخاصــــــة األطراف املتعاقدة من البلدان املتقدمة، إىل توفري املوارد إىل األطراف املتعاقدة       يدعو  -  34

                                                                                                        من البلـدان النـاميـة واألطراف املتعـاقـدة اليت متر اقتصــــــــــــــاداهتـا مبرحلـة انتقـاليـة ودعم هـذه األطراف لبنـاء القـدرات يف جمـال 
                                                         الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدام هذه املعلومات؛                                    احلصول على املعلومات املرتبطة باملوارد

 
د املراجع لنقــل املواد الوارد يف املرفق       يتفق  -  35 ّ                                    على أن املــدفوعــات اإللزاميــة مبوجــب االتفــاق املوحــّ               من هــذا القرار    1                                        

    ً   ارياً؛]         ً                                                                   تعكس أيضاً بيع املعلومات املتولدة من املواد من النظام املتعدد األطراف اليت تستخدم جت
 

ّ  تنفيذ واستعراض النظام المتعدد األطراف المعّزز                                           
 

ّ    ) التصـــــديقات على امللحق األول املعّدل؛  1        ، حالة (    2025                                       على أن يراجع يف دورته احلادية عشـــــرة يف عام        يوافق  -  36                               
       املتعدد                         ) توفر املواد ضــــــمن النظام  3                                                                 ) مســــــتوى الدخل القائم على املســــــتخدم العائد إىل صــــــندوق تقاســــــم املنافع؛ و( 2  و(

                                                          األطراف وسبل احلصول عليها؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
 



IT/OWG-EFMLS-9/19/Report 18 

ّ                                             يقّرر أنه يف حال أشــار االســتعراض إىل أن نســبة تقل عن   -    ً مكررًا    36 [                                   يف املائة من قطاع البذور العاملي حبســب     30  
                        فع من مجيع املصـادر تقل عن                                                                            القيمة أصـبحت مشـرتكة يف النظام املتعدد األطراف وأن جمموع إيرادات صـندوق تقاسـم املنا

     **                      ً                                     مليون دوالر أمريكي سنويًا، فإن االستعراض اآلخر سيؤجل ملدة سنتني؛]    25
 

                                                                                            أنه إذا ما تبني من املراجعة أنه مل يتم التوصـــــــل إىل عدد املصـــــــادقات املطلوب لدخول التعديل حيز النفاذ:       يقرر  -  37
                                 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)

 
ّ                                                             من االتفاق املوّحد لنقل املواد طوعية مرة أخرى، إىل أن يدخل التعديل حيز النفاذ.    8 - 6                 تصــــــــــــــبح عندئذ املادة   ) 1 (              

                                 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)

    ّ                                                                                        سيعّلق التسجيل يف نظام االشرتاك إىل أن يدخل التعديل حيز النفاذ. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)  ) 2 (

ّ   من االتفاق املوّحد    8 - 6 و   7 - 6                                           ) إ�اء االشــرتاك مبفعول فوري والعودة إىل املادتني  1          ون خيار: (           ســيعطى املشــرتك  ) 3 (              
                                                                                                 لنقل املواد (نظام احلصـــول مرة واحدة). والجتناب الدفع املزدوج، يف غضـــون الســـنوات العشـــر التالية لتاريخ بدء 

ُ                                    ُ         االشـــــــرتاك األول، ُحتتســـــــب أي مبالغ دفعت مقابل أي مدفوعات ُتســـــــتحق مبوج                          ب نظام احلصـــــــول مرة واحدة؛              
                      ً                                                               ) يواصــــل املشــــاركون طوعياً اشــــرتاكاهتم ملا جمموعه عشــــر ســــنوات من تاريخ بدء اشــــرتاكهم. (متت املوافقة  2    أو (

                     على ذلك بعد التشاور)
 

ّ   يقّرر   -  38    ُ                                    ّ                                            أن يُدفع يف صـــــــــندوق تقاســـــــــم املنافع الدخل املتوّلد عن نظام االشـــــــــرتاك. وكتدبري انتقايل ودون املســـــــــاس   
                          يف املائة من هذا الدخل لدعم     50                                                    ُ       يص املســـــــتقبلي لألموال املتوفرة مبوجب صـــــــندوق تقاســـــــم املنافع، ُيســـــــتخدم       بالتخصـــــــ

                                                                                                        مشــــــاريع يف األطراف املتعاقدة اليت هي بلدان نامية أو بلدان متر اقتصــــــاداهتا مبرحلة انتقالية واليت تكون قد صــــــادقت على 
                                                                                                    التعديل، أو أدرجت مواد يف النظام املتعدد األطراف. وحيتفظ باملبلغ املتبقي يف صـــــــندوق تقاســـــــم املنافع ليســـــــتخدم لدى 

                                                   تعديل حيز النفاذ؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)       دخول ال
 

ّ  يقّرر  -  39                                                                                                أنه قد ميدد فرتة ســـريان مفعول حزمة التدابري هذه إذا تبينت املراجعة املذكورة أعاله أن دخول التعديل حيز     
                    وافقة أو القبول على                                                                                       النفاذ أصبح يف املتناول، وذلك إلتاحة استكمال مزيد من األطراف املتعاقدة عمليات التصديق أو امل

                                               املستوى الوطين؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
 

ّ                                          ً                               من األمني أن يُقّدم يف كل دورة من دورات اجلهاز الرئاســـــــي تقريراً عن التقدم احملرز يف عدد املصـــــــادقات       يطلب  -  40   ُ           
                                  د املراجع لنقل املواد حسبما هو وارد                                                                      ّ واإلعالنات عنها وعن الدخل املتولد لصندوق تقاسم املنافع من خالل االتفاق املوحّ 

                                 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)                                   يف كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي.   1      املرفق   يف 
 

ّ  يقّرر  -  41 ّ        إعادة عقد اللجنة االســــــتشــــــارية الفنية املخصــــــصــــــة املعنية بالنظام املتعدد األطراف واالتفاق املوّحد لنقل                                                                                       
ّ                        لتوفري املشـــــــــورة بشـــــــــأن تنفيذ النظام املتعدد األطراف املعّزز. (متت املوافقة على ذلك       2021 -    2020                املواد خالل الفرتة                                                  

     ]            بعد التشاور)
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 :بمشروع القرار 1المرفق 

ّ                        [مشروع االتفاق الموح د المراجع لنقل المواد:                     
 اقتراح مجموعة العمل إلى الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

         الديباجة
 

       ّ حيث إنّ 
 

                ) اعتمدها املؤمتر 2 "        المعاهدة                                                                         بشــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (يشــــار إليها يف ما يلي باســــم "                املعاهدة الدولية 
                        ودخلت حيز النفاذ بتاريخ       2001                  نوفمرب/تشـــــــــــرين الثاين    3                                                          العام ملنظمة األغذية والزراعة يف دورته احلادية والثالثني بتاريخ 

                    لى ذلك بعد التشاور)               ؛ (متت املوافقة ع    2004             يونيو/حزيران     29
 

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

                                                واألمن الغذائي؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
 

                                 مواردها الوراثية النباتية لألغذية                     حقوقها الســــــيادية على                 ، يف ســــــياق ممارســــــة        المعاهدة                        أنشــــــأت األطراف املتعاقدة يف 
                 ، والقتســـــــام املنافع                                          الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                لتيســـــــري احلصـــــــول على       ً              نظاماً متعدد األطراف  ،         والزراعة

                (متت املوافقة على                                                                                        الناشـــئة عن اســـتخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافئ، على أســـاس التكامل والتعزيز املتبادلني؛ 
                 ذلك بعد التشاور)

 
                                                                              كذلك بأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة هي املواد اخلام اليت ال غىن عنها             المعاهدة   ّ                     [تســــّلم األطراف املتعاقدة يف 

               ولوجيات احليوية                                                                                              للتحســــــني الوراثي للمحاصــــــيل، ســــــواء عن طريق اختيار املزارعني هلا أو الرتبية التقليدية للنباتات أو التكن
 3  **                       ّ                                                                         احلديثة، وهي ضرورية للتكّيف مع التغريات البيئية اليت يتعذر التنبؤ هبا واالحتياجات البشرية يف املستقبل؛] 

 
ّ                                أّن االتفاق املوحد لنقل املواد يصاحب           المعاهدة    ّ                     [وتؤّكد األطراف املتعاقدة يف     **      فقط؛]         المواد 

 
ّ                                                                             ّن الغرض من تقاسم املنافع هو دعم صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  أ          المعاهدة    ّ                     [وتؤّكد األطراف املتعاقدة يف 

   **    ّ                                 وال سّيما يف املزارع يف البلدان النامية؛] 
 

                                                           
                 ّ                                            درجت األلفاظ املعّرفة باخلط األسود البارز يف كل النص بغرض التوضيح. أ    2
         مل تناقش.    ها                         ** يف االجتماع املستأنف ولكن    تني               اليت حتمل عالمة جنم       النصوص ُ     ُعرضت          األمانة:    من      مالحظة     3
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                                   ؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)        المعاهدة   من    5 -  12 و   4 -  12 و    11 و   4                 ومع مراعاة املواد 
 

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

 
ر إىل           المعاهدة   من    4 -  12          تنص املادة  ّ        مبقتضــــــــى اتفاق موّحد لنقل            دد األطراف            النظام المتع                    ّ     على توفري الوصــــــــول امليســــــــّ               

  ،     2006             يونيو/حزيران     16              الصــــــــــــــادر بتاريخ       2006 / 1                 ، مبوجب قراره رقم         للمعاهدة                الجهاز الرئاســـــــــــي                 املواد، وقد اعتمد 
ّ                                      االتفاق املوّحد لنقل املواد وقرر تعديله مبوجب القرار            XX/ 2019       الصــــــــــــــادر بتاريخ              XX   2019                  نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثاين     .   

                     على ذلك بعد التشاور)            (متت املوافقة 
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 األطراف في االتفاق -1المادة 
 
ّ                                            إّن االتفاق املوّحد لنقل املواد هذا (يشــــــــار إليه يف ما يلي باســــــــم "  1 - 1             ّ ّ              ") هو االتفاق املوّحد لنقل املواد           هذا االتفاق                  

                                   . (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)        المعاهدة   من    4 -  12                   املشار إليه يف املادة 
 
  :   مربم           هذا االتفاق   2 - 1
 

ّ                        اســــــم وعنوان مقّدم املادة أو املؤســــــســــــة املقدمة للمادة، اســــــم املســــــؤول املرّخص له، معلومات عن طريقة      بني: (                                                 ّ              
ّ     االتصال باملسؤول املرّخص له ّ  المقّدم                            ) (يشار إليه يف ما يلي باسم "∗                                                        ")، (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)    

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

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

 التعريفات -2المادة 
 

                                     ، تعين العبارات الواردة أدناه ما يلي:          هذا االتفاق      ألغراض 
 
     ً                                                             متاحاً من دون قيود لآلخرين ألغراض إجراء مزيد من البحوث واإلنســــــــال عندما       منتج          : يعترب أي      ً             متاحاً من دون قيود" "

                                                                                                              يكون متاحا للبحوث واإلنسال دون أية التزامات قانونية أو تعاقدية أو قيود تكنولوجية، قد حتول دون استخدامه بالطريقة 
                                   . (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)        المعاهدة        احملددة يف 

                                                                                       تعين أية مواد ذات مصـــــــدر نبايت، مبا فيها مواد اإلكثار والتكاثر اخلضـــــــري، وحتتوي على وحدات وراثية                   المواد الوراثية" "
                                         وظيفية. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)

                                                                               تعين أية مواد ذات مصـــــــدر نبايت، مبا فيها مواد اإلكثار والتكاثر اخلضـــــــري، حتتوي على وحدات                   المواد الوراثية" "      بديل [
     **                                                                           راثة، مبا يشمل بيانات التسلسل الوراثي اخلاصة هبذه الوحدات الوراثية الوظيفية.]            وظيفية للو 

 

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

ّ        االتفاق املوّحد لنقل  ّ        "بعقد القبول بفض العبوة"، هو عندما ترد نســــخة من االتفاق املوّحد لنقل        املواد                    المتلقي   ول                            يف عبوة تعبئة املواد ويشــــكل قب        المواد                                                         
ّ             قبوال بشروط وقواعد االتفاق املوّحد لنقل املواد        للمواد                             . 

ّ                                                                             االتفاق املوّحد لنقل املواد "بعقد القبول على اإلنرتنت"، هو عندما يربم االتفاق على اإلنرتنت ويقبل                                      شــــــروط وقواعد االتفاق املوحد لنقل املواد          المتلقي          
ّ                               نرتنت أو على النسخة اإللكرتونية لالتفاق املوّحد لنقل املواد، حسبما يكون مالئما                                         بالنقر على األيقونة املناسبة يف املوقع على اإل                                        . 
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                                   . (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)        للمعاهدة                الجهاز الرئاسي     يعين   "              الجهاز الرئاسي "

    (متـت   .  ة       المعاهد   من    2 -  10                     الــذي أنشــــــــــــــئ مبوجــب املــادة                        النظام المتعدد األطراف      " يعين                      النظام المتعدد األطراف "
                             املوافقة على ذلك بعد التشاور)

                                                ذات مصـــدر نبايت هلا قيمة فعلية أو حمتملة بالنســـبة إىل                أي مواد وراثية        " تعين                                         الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة "
           والزراعة.        األغذية

                                     ذات مصــــــــــــــدر نبايت هلا قيمة فعلية أو حمتملة                أي مواد وراثية        " تعين                                         الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة "      بديل [
   **                                                                            والزراعة، مبا يف ذلك أي معلومات للتسلسل الرقمي مستمدة من هذه املواد الوراثية.]                   بالنسبة إىل األغذية

                                ، وتكون بالتايل مميزة عنها وليســت      المواد                    " تعين مواد مشـــتقة من                                                      الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير "
                                                                           ويعتزم املطور تطويرها بقدر أكرب أو نقلها إىل شـــــــــــــخص أو كيان آخر ملزيد من التطوير.          التجاري         للتســــــــــويق          جاهزة بعد 

  .      كمنتج                    ً هذه املوارد جتارياً       تســــــوق             منتهية عندما                                                        الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير                 وتعترب فرتة تطوير
   ر)                               (متت املوافقة على ذلك بعد التشاو 

                                     أو أي من أجزائها أو مكوناهتا الوراثية        المواد   4        اليت تشــــــــــــــمل                                           الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة      " يعين       المنتج "
                                                                                   التجاري، باســــــتثناء الســــــلع األســــــاســــــية واملنتجات األخرى املســــــتخدمة يف األغذية والعلف والتجهيز.          للتســـــويق       اجلاهزة 

                                 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)

                          للموارد الوراثية النباتية                            وفروعه على شــــــــــــــكل رســــــــــــــوم تراخيص          المتلقي                              " تعين الدخل اإلمجايل الذي يتلقاه         المبيعات "
                                                       [.] [[و] من االستخدام التجاري لبيانات التسلسل الوراثي.]                التسويق التجاري     ومن                  لألغذية والزراعة

ـــــويق التجاري " ـ ـ ـ ـ                                    [أو أي معلومات مرتبطة هبا، مبا يف ذلك               ذية والزراعة                             الموارد الوراثية النباتية لألغ          يعين تبادل    "               للتســ
             " معىن مقابل.        التجاري                  لـــــــــــــــــعبارة "التســـــويق                                                              بيانات التســـــــلســـــــل الوراثي] العتبارات مالية يف الســـــــوق املفتوحة، ويكون 

                                                          بيع السلع واملنتجات األخرى املستخدمة لألغذية والعلف والتجهيز.         التجاري         التسويق     يشمل    وال
 
                                                                                       أي كيان يسيطر عليه املتلقي أو يسيطر يف املتلقي أو خيضع لسيطرة مشرتكة من جانب املتلقي. وألغراض       " تعين       الفروع "

                            يف املائة أو أكثر من رأس املال     50                                                                           هذا التعريف، يعين مصــطلح "الســيطرة" امللكية، بطريقة مباشــرة أو غري مباشــرة، بنســبة 
ّ                                                                                   و/أو األســــــهم اليت ختّول حق التصــــــويت يف أي كيان و/أو احليازة، بطريقة مباشــــــرة أو غري مباشــــــرة، لســــــلطة توجيه إدارة                   

                                 يف املائة أو أكثر من أرباح الكيان،     50                                                            أو ســــــياســــــات كيان من خالل ملكية األســــــهم أو غري ذلك و/أو احلق يف نســــــبة 
   **                                 يف املائة أو أكثر من أصول الكيان.]     50                    حال تصفية الكيان، يف             و/أو احلق، يف 

 
                                                                                        " يعين ترتيب النيوكليوتيدات املوجودة يف وحدة وظيفية وراثية تتضـــــــمن املعلومات الوراثية اليت حتدد                التســــــلســــــل الوراثي  ["

ّ   اخلصائص البيولوجية ألي كائن حّي.]                            **   
                                                           

َ                  ّ  حسبما يظهر، على سبيل املثال، من خالل الَنَسب أو عالمة غرز املوّرث    4  َ                                     . 
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 موضوع اتفاق نقل المواد -3المادة 

 
   ")       المواد                            (ويشـــــــــار إليها يف ما يلي باســـــــــم "            هذا االتفاق ب   1      امللحق         احملددة يف                                           الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

ّ  مقّدم ُ                       تُنقل مبوجب هذا االتفاق من    1      امللحق        (ب) ويف  5                                           واملعلومات املتاحة ذات الصــــــــــــــلة املذكورة يف املادة     إىل        املادة    
                                 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)  .           هذا االتفاق                                      مع مراعاة األحكام والشروط اليت نص عليها          المتلقي

 
 أحكام عامة -4المادة 

 
ر طبقاً ألهداف                        النظام المتعدد األطراف         ضــــــــــــمن إطار             هذا االتفاق    يربم   1 - 4           وأحكامها.           المعاهدة   ّ       ّ      ً       وينّفذ ويفســــــــــــّ

                                 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
 
   ّ           وأّال تعامل على       مواد                                  فحســــب، مع االعرتاف بأن املعلومات ليســــت         المواد    نقل             هذا االتفاق     يشــــمل      ً مكررًا   1 - 4 [

   **                                          هذا النحو مبوجب هذه املعاهدة أو هذا االتفاق.]
 
ّ  يقّر      ً      ً مكررًا بديًال    1 - 4 [ ّ                                                                    ّ   بأّن املعارف العلمية احلالية مل حتدد أي شيء غري مادي يف هذا الكون، وبالتايل فإنّه             هذا االتفاق     

   **                                                                                 ينطبق على املعلومات البيولوجية واملتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.]
 
ة، واليت اعتمـــدهتـــ  2 - 4 ّ               يعرتف األطراف بـــأ�م خيضــــــــــــــعون للتـــدابري واإلجراءات القـــانونيـــة املرعيـــّ                   ا األطراف املتعـــاقـــدة                                                       

ذت مبـــــا يتفق مع املواد         المعــــاهــــدة             ، مبـــــا يتفق مع         المعــــاهــــدة  يف    5 -  12 و   2 -  12 و   4                      ُ                    ، وعلى األخص تلـــــك اليت اختـــــُ
                                 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)  5         المعاهدة.   من 

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

              . (متت املوافقة           هذا االتفاق                                        التابع هلا، هي الطرف الثالث املستفيد مبوجب                         والنظام المتعدد األطراف                  الرئاسي للمعاهدة
                     على ذلك بعد التشاور)

 
ت عليه املواد                                            حيق للطرف الثالث املســـــــــــــتفيد، طلب احلصـــــــــــــول على املعل  4 - 4     (ه) 5                    ّ             ومات الالزمة حســـــــــــــبما نصــــــــــــــّ
                                   . (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)           لهذا االتفاق   5 - 3       واملادة   ،  3       وامللحق   ،  5        والفقرة    ، 2       وامللحق   ،  3 - 8     (ج) و 5 - 6 و
 
ّ  مقّدم      ال متنع                                                          احلقوق املمنوحـة إىل منظمـة األغـذيـة والزراعـة لألمم املتحـدة أعاله  5 - 4          من ممـارســــــــــــــة           والمتلقي      املـادة     

                                   . (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)          هذا االتفاق             حقوقهما مبوجب 
                                                           

   بني                                    املؤســســات الدولية، يســرى االتفاق املربم                                                                                                يف حالة مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة االســتشــارية للبحوث الزراعية الدولية وغريها من     5
                                          واملراكز املذكورة واملؤسسات األخرى ذات الصلة.                الجهاز الرئاسي
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ّ                  حقوق مقد م المادة وواجباته -5المادة          

 
ّ   يتعّهد  ّ  مقّدم                                       : (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)        المعاهدة                       طبقا لألحكام التالية من         المواد           املادة بنقل     

 
                                                     احلاجة إىل تتبع كل جمموعة فردية على حدة، ومن دون مقابل،                                  يتاح احلصول على املادة بسرعة وبدون     (أ)

                                                                                  ينبغي، عند فرض رســـــــــوم، أن يتجاوز الرســـــــــم التكاليف الدنيا املتكبدة؛ (متت املوافقة على ذلك      أو ال
             بعد التشاور)

ّ                                ً             ّ    املقّدمة مجيع البيانات التعريفية، طبقاً للقوانني املرعّية،                                            الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة        تتاح مع     (ب)    
                                                                                    وأية معلومات وصفية أخرى متوفرة غري سرية وذات الصلة؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)

                  ، مبا يف ذلك املواد                                                      الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير                    ختضــــــــــــــع عملية احلصــــــــــــــول على     (ج)
                                ّ                                                     م املزارعون بتطويرهــا، لتقــدير القّيمني على تطويرهــا خالل فرتة تطويرهــا؛ (متــت املوافقــة على ذلــك         اليت يقو 

             بعد التشاور)

                                    اليت حتميها حقوق امللكية الفكرية أو غري                                                على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة           يكون احلصـــــــــــــول     (د)
                                            ة ذات الصـــــــــلة، ومع القوانني الوطنية ذات الصـــــــــلة؛                          ً                    ذلك من حقوق امللكية، متســـــــــقاً مع االتفاقيات الدولي

                                 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)

ّ  مقّدمُ     يُطلع      (هـ) ّ                                ، مرة كل سنتني تقومييتني على األقّل، أو ضمن فرتة زمنية ينبغي حتديدها              الجهاز الرئاسي      املادة                                    
ّ  ، على اتفاقات نقل املواد اليت ّمت               الجهاز الرئاسي               ِ   من وقت آلخر من ِقبل                      (متت املوافقة على ذلك   6        إبرامها،                            

             بعد التشاور)

 إما عن طريق:

ّ                     اخليار ألف: إرسال نسخة من االتفاق املوّحد لنقل املواد الكامل،                                  (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)  7                                   

 أو

ّ                                            اخليار باء: يف حال عدم إرسال نسخة من االتفاق املوّحد لنقل املواد، (متت املوافقة على ذلك بعد التشا     ور)                                             

                                                           
ّ      ينبغي تقدمي هذه املعلومات من قبل املقّدم إىل:    6                                    

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

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

ّ                                                      وّحد لنقل املواد املنجز على شــــــكل عقد قبول بفض العبوة، يضــــــيف                                      يف حال كانت النســــــخة املرســــــلة من االتفاق امل    7 ّ  المقّدم                       معلومات عن (أ) تاريخ       
ّ              من االتفاق املوّحد لنقل املواد.    10         من املادة    2                                                             ً        إرسال الشحنة و(ب) اسم الشخص الذي أرسلت إليه الشحنة، وذلك طبقاً للخيار                

mailto:ITPGRFA-Secretary@FAO.org
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ّ                            ضــــــمان أن يكون االتفاق املوّحد لنقل املواد الكامل حتت تصــــــّرف الطرف الثالث املســــــتفيد حبســــــب   ) 1 (                           ّ                        
                      االقتضاء وعند االقتضاء؛

ّ                                         االتفاق املوّحد لنقل املواد ذي الصلة وكيفية احلصول عليه؛                       اإلبالغ عن مكان االحتفاظ ب  ) 2 (            

         التالية:          املعلومات      وتوفري   ) 3 (
 

ّ                      أو الرقم املمّيز الذي أُنسب إىل االتفاق املوّحد لنقل املواد من جانب        الرمز    (أ) ّ  مقّدم            ّ         ُ                         املادة؛    

ّ  مقّدم    اسم     (ب)          وعنوانه؛       املادة    

ّ  مقّدم             تاريخ موافقة     (ج) ّ                                       املادة أو قبوله باالتفاق املوّحد لنقل املواد، ويف حالة عقود القبول بفض                                
                            العبوة، تاريخ إرسال الشحنة؛

                                                 ُ      ، ويف حالة عقود القبول بفض العبوة، اســم الشــخص الذي أُرســلت  ي      المتلق           اســم وعنوان     (د)
             إليه الشحنة؛

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

                                 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
 

                          ً                   وباستثناء ما قد يكون مطلوبًا يف تسوية املنازعات   .                                  هذه املعلومات للطرف الثالث املستفيد                الجهاز الرئاسي     ويتح  [
                                                                                          وألغراض اإلبالغ التجميعي، ومــا مل تتفق األطراف على خالف ذلــك، يتم التعــامــل مع املعلومــات اليت يتلقــاهــا 

                 على أ�ا سرية.]                     لطرف الثالث املستفيد ا
 

 حقوق المتلقي وواجباته -6المادة 
 
ّ   يتعّهد   1 - 6                                                         أو صــــــــــــو�ا فقط ألغراض البحوث واإلنســــــــــــال والتدريب من أجل األغذية         المواد         باســــــــــــتخدام          المتلقي   

                                                                                              والزراعة. وال تشـــــــــمل هذه األغراض االســـــــــتخدامات الكيمائية والصـــــــــيدالنية و/أو غريها من االســـــــــتخدامات الصـــــــــناعية 
                                                   الغذائية/العلفية. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)   غري

 
ّ                             بأية حقوق للملكية الفكرية أو أية حقوق أخرى قد حتّد من القدرة على احلصـــــــول بســـــــهولة          المتلقي        ال يطالب   2 - 6                                                

                                                                     ، أو على أجزاء أو مكونات وراثية منها، يف الشـــكل الذي مت فيه احلصـــول عليها           هذا االتفاق            املتاحة مبوجب         المواد    على 
                                   . (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)                     النظام المتعدد األطراف   من 

 
                                                                                         ال جيوز للمتلقي تقدمي أي بيانات للتسلسل الوراثي للمادة إىل أي شخص اعتباري أو طبيعي غري مشرتك؛     ً كررًا م   2 - 6
 
  X                                                                                 جيب على املتلقي توفري مجيع بيانات التســــلســــل الوراثي للمادة للطرف الثالث املســــتفيد يف غضــــون      ً      ً مكررًا ثانًيا   2 - 6

            ً                                أيام اعتبارًا من تاريخ تطويرها من قبل املشرتك؛
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                                                                                   عند إ�اء االتفاق أو االنســــــحاب منه، يتوقف املتلقي عن اســــــتخدام مجيع بيانات التســــــلســــــل الوراثي      ً      ً مكررًا ثالثًا   2 - 6

                                                                                               للمادة، وأي بيانات أخرى للتسلسل الوراثي جملموعات النظام املتعدد األطراف اليت تلقاها من مشرتكني آخرين.
 
                                                          التســــــلســــــل الوراثي يف النظام املتعدد األطراف لألحكام والشــــــروط اليت                      خيضــــــع احلصــــــول على بيانات      ً     ً  مكررًا رابًعا   2 - 6

   **                     يضعها اجلهاز الرئاسي.]
 
ّ     املقّدمة،         المواد     بصـــــــــــــون          المتلقي           يف حال قيام   3 - 6                                 واملعلومات ذات الصـــــــــــــلة املشـــــــــــــار إليها        المواد       أن جيعل          للمتلقي   

ّ                                               وّحد لنقل املواد. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)                  باستخدام االتفاق امل                       للنظام المتعدد األطراف          (ب) متاحة  5        يف املادة    
 
ّ         املقّدمة مبوجب         المواد     بنقل          المتلقي           يف حال قيام   4 - 6                                        إىل شخص أو كيان آخر (يشار إليه يف ما يلي             هذا االتفاق   

                                     إىل: (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)        المتلقي          ")، يعمد               المتلقي التالي      باسم "
 

ّ                            مبوجب األحكام والشــــــــــــــروط اليت نص عليها االتفاق املوّحد لنقل املواد، من خالل اتفاق             القيام بذلك     (أ)                                            
ّ       موّحد جديد                                              لنقل املواد؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)   

ً         بذلك عمًال باملادة                 الجهاز الرئاسي      وإبالغ     (ب)                                        (هـ). (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور) 5       
 

ّ        ّ       ومتــاشــــــــــــــيــًا مع مــا تقــّدم، ال ترتتــّب على     .               المتلقي التــالي                                           أيــة واجبــات أخرى تتعلق بــاإلجراءات اليت يتخــذهــا          المتلقي     ً          
                                 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)

 
                     ، إىل شـــــــــخص آخر أو كيان            قيد التطوير                                           الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة      بنقل        المتلقي            يف حال قيام   5 - 6

                      : (متت املوافقة على ذلك        المتلقي           ، يتعني على           هذا االتفاق                         ً                  أن تنتهي فرتة اثين عشــــــــر عاماً من توقيع أو قبول           آخر، وإىل
             بعد التشاور)

 
ّ             إجناز ذلك وفقا لشــــــــــــــروط وأحكام االتفاق املوّحد لنقل املواد من خالل اتفاق موّحد جديد لنقل     (أ)                              ّ                                      

ّ                                     املوّحد لنقل املواد ســــارية؛ (متت املوافقة على                (أ) من االتفاق 5                                 املواد، شــــريطة أال تكون أحكام املادة     
                 ذلك بعد التشاور)

ّ                                باالتفاق املوّحد لنقل املواد اجلديد هذا، بتعريف    1                 والقيام، يف امللحق     (ب)                النظام المتعدد            املتلقاة من         المواد           
ية لألغذية والزراعة قيد التطوير               ً      ، واإلفــادة حتــديــدًا بــأن       األطراف بات ية الن              ليت يتم نقلهــا  ا                                                      الموارد الوراث

                                   ؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)      المواد          مستمدة من 

                                       (هـ)؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور) 5              ، وفقا للمادة               الجهاز الرئاسي       وتبليغ     (ج)

ب عليـــه أيـــة واجبـــات أخرى يف مـــا يتعلق بـــأفعـــال أي     (د) ٍ     ٍ متلٍق تـــالٍ       ّ                                             وأال ترتتـــّ                       . (متـــت املوافقـــة على ذلـــك   
              رهن االستشارة)
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ً                            [عند انتهاء فرتة االثين عشــــــــــــــر عاماً املذكورة آنًفا،] ال تنطبق التزامات املادة     ً   مكررًا]    5 - 6 [                  الموارد الوراثية     على    5 - 6                             ً           

ب على مســــــــامهة وراثية تقل                                       النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير                     ّ                     َ  َ                       اليت ينطبق عليها كل ممّا يلي: حتتوي من حيث الَنســــــــَ
  ]      المادة                                      وال حتتوي على مسة ذات قيمة جتارية نشأت عن        المادة            يف املائة من    5 .  12   عن

 
ّ                           يتّم إبرام اتفاق موّحد لنقل املواد مبقتضــــــــى الفقرة   6 - 6                 ّ                                          بدون اإلخالل حبق األطراف يف إرفاق شــــــــروط إضــــــــافية    5 - 6  

                                                                                                 تتعلق مبزيد من تطوير املنتج، مبا يف ذلك، حسب املقتضى، دفع تعويض مايل. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
 
                 ، على النحو املبني            نظام االشتراك                     أو يف أي وقت بعد ذلك،             هذا االتفاق          وقت توقيع    ،       أن خيتار         للمتلقي    جيوز    11 - 6

       الجهاز    إىل         االتفاق      بهذا   4      امللحق           الواردة يف                  اســـــــــــتمارة التســـــــــــجيل                ، عن طريق إعادة           هذا االتفاق   من    3      امللحق   يف 
        اســـــــــــتمارة                     ). وإذا مل يتلق األمني         االشـــــــــــتراك"                                              ، بعد ملئها بالكامل وتوقيعها، من خالل أمينها ("                الرئاســـــــــــي للمعاهدة

  يف               نظام االشــــتراك         قد اختار          المتلقي             ، إال إذا كان  8 - 6 و   7 - 6                                         ، تطبق عندها طريقة الدفع احملددة يف املادتني       التســــجيل
                                           وقت سابق. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)

 
      امللحق                  على النحو املبني يف               نظام االشتراك                    ، تنطبق شروط وأحكام             نظام االشتراك         المتلقي          إذا اختار      ً مكررًا    11 - 6
ّ   . ويف هذا احلال، يشــــّكل           هذا االتفاق   من    3    أي              ، وينبغي فهم          هذا االتفاق    ً            جزءاً ال يتجزأ من             هذا االتفاق   من    3      امللحق                  

            (متت املوافقة   .  3      امللحق                                                             ً ، حيثما يســمح الســياق ومع مراعاة مقتضــى احلال، على أنه يشــمل أيضــاً       االتفاق    هذا          إشــارة إىل 
                     على ذلك بعد التشاور)

 
        بالنســــبة         ً مشـــتركاً       بوصــــفه          المتلقي                                  ، ال يكون هناك أي التزامات دفع على        االشـــتراك               عرب اختيار نظام   ا  ً نيً     ً    مكررًا ثا    11 - 6

ّ   اليت مت احلصـــــول عليها خالل مّدة         المواد   إىل                            ، باســـــتثناء التزامات الدفع       المواد              الذي حيتوي على         المنتج    وإىل          االشــــتراك                       
                                 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)  .            نظام االشتراك               املنصوص عليها يف 

 
ّ   يشــــّكل        لمنتج         التجاري          بالتســـويق                أو أي من فروعه        المتلقي                           باختيار نظام االشــــرتاك وقام         المتلقي            يف حال مل يقم    7 - 6   

     ، ويف           هذا االتفاق   من    3                         كما هو مشار إليه يف املادة         مواد    َّ  يتضمَّن         المنتج         وكان هذا        ً       ً       ً                مورداً وراثياً نباتياً لألغذية والزراعة
          للمدة اليت         المتلقي                                           ألغراض إجراء املزيد من البحوث واإلنســـــــــــال، يقوم       قيود       من دون        لآلخرين         المنتج       إتاحة     عدم    حال 

ّ  المنتج المســـــــــّوق                                           القيود بدفع نســـــــــــبة مئوية حمددة من قيمة مبيعات              تنطبق عليها        الجهاز      ً                     جتارياً إىل اآللية اليت أنشـــــــــــأها              
                      أو أي من فروعه بتســــويق        متلقي ل                             . وبعد انتهاء القيود ســــيواصــــل ا          هذا االتفاق   من    2       للملحق               ً هلذا الغرض وفقاً          الرئاســـي

       أدناه.   8 - 6                                           القيام باملدفوعات بالسعر املشار إليه يف املادة         المنتج
 
               التجاري لمنتج          بالتســـــــــــويق                أو أي من فروعه        المتلقي                           باختيار نظام االشــــــــــــــرتاك وقام         المتلقي            يف حال مل يقم   8 - 6

ّ   يشــــــــــّكل      هذا    من    3                         كما هو مشــــــــــار إليه يف املادة         مواد    َّ  يتضــــــــــمَّن         المنتج         وكان هذا        ً       ً       ً                مورداً وراثياً نباتياً لألغذية والزراعة  
        المتلقي      يقوم                                      ألغراض إجراء املزيد من البحوث واإلنســــــــــــــال،              من دون قيود       لآلخرين         المنتج       إتاحة         ، ويف حال       االتفاق
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ّ  المنتج المســـّوق                                                                                    [ملدة التســـويق] /[ملدة محاية الصـــنف] [ملدة عشـــر ســـنوات] بدفع نســـبة مئوية حمددة من قيمة مبيعات               
  .           بهذا االتفاق   2       للملحق               ً هلذا الغرض وفقاً                 الجهاز الرئاسي     ً                     جتارياً إىل اآللية اليت أنشأها 

 
ّ                       أن يقّدم دفعات مدة ال تزيد عن          المتلقي                              بالنسبة إىل منتج معني، يتعني على      ً مكررًا  8 - 6                ً       سنة [جمتمعة وفقاً ألحكام     25     

   .] 8   - 6 و   7 - 6        البندين 
 
ا أو منتجـات أو موارد وراثيـة نبـاتيـة لألغذية والزراعة                  يدرج املتلقي الذي      ً      ً مكررًا ثانًيا   8 - 6 [ ً                                                    ينقـل مبوجب ترخيص، منتجـً                     

ٍ                           ً   قيد التطوير أو أي معلومات ذات صـــلة، مبا يف ذلك بيانات التســـلســـل الوراثي، إىل متلٍق آخر، يف اتفاق الرتخيص التزاًما                                                                            
                                     ا يعادل أي مدفوعات كانت ســــتكون مســــتحقة                                                                 ً على املتلقي اجلديد بأن يدفع إىل اآللية اليت أنشــــأها اجلهاز الرئاســــي مبلغً 

                      ّ                                                      ً         على املتلقي األصلي لو نّفذ األنشطة املسموح به مبوجب الرتخيص، وخيطر اجلهاز الرئاسي تبًعا لذلك.]
 
                نظام الحصــــــــول مرة                     ، تنطبق شــــــــــروط وأحكام                      نظام الحصــــــــول مرة واحدة         المتلقي            يف حال اختار      ً      ً مكررًا ثالثًا   8 - 6 [

              ً             هبذا االتفاق جزًءا ال يتجزأ من    2      امللحق                      . ويف هذه احلالة، يشـــــــــكل            بهذا االتفاق   2      امللحق                     ، على النحو املبني يف     واحدة
                                                                 تفهم، حيثما يســـــمح الســـــياق بذلك وبعد إجراء التعديالت الالزمة، على أ�ا            هذا االتفاق              وأي إشـــــارة إىل         االتفاق    هذا 

ً   تشمل أيًضا     .] 2      امللحق        
 
      ، مجيع         المعاهدة   من     17                                       ، عرب نظام املعلومات املنصــــوص عليه يف املادة                      للنظام المتعدد األطراف         المتلقي     يتيح   9 - 6

   ُ               ، وُيشجع على تقاسم       المواد                                                                                 املعلومات غري السرية [ومجيع بيانات التسلسل الوراثي] الناشئة عن البحوث والتطوير بشأن 
                          وث والتطوير املتصـــــــــل باملواد.                الناشـــــــــئة عن البح          المعاهدة   من    2 -  13                                  ً          املنافع غري النقدية املشـــــــــار إليها صـــــــــراحًة يف املادة 

ّ   ويشــــــّجع                   ً    يف جمموعة تكون جزءاً من        المادة      يدمج       منتج                                   ّ         على أن يودع ألغراض البحوث واإلنســــــال عّينة من أي          المتلقي   
  .                     النظام المتعدد األطراف

 
ّ                                                     الذي يتقّدم بطلب للحصــول على حقوق ملكية فكرية أو حيصــل عليها ألية          المتلقي     يقوم    10 - 6 ُ  ّ      ُطوّرت من         منتجات        

                                                         أو من مكوناهتا ويقوم بتخصــــــــــــــيص ذلك الطلب أو تلك احلقوق إىل طرف                        النظام المتعدد األطرافُ        ُجلبت من       مواد
                                                                                                   ثالث، بنقل التزامات تقاســــــــــــــم املنافع مبوجب هذا االتفاق إىل ذلك الطرف الثالث. وال يتم هذا العمل إال بعد قبول 

  )                           املوافقة على ذلك بعد التشاور   متت  (                                         الطرف الثالث اللتزامات تقاسم املنافع هذه.
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 القانون الساري -7لمادة ا
 
                                                                                                   يكون القانون الســــــــــــاري هو املبادئ العامة للقانون ومبادئ العقود التجارية الدولية الصــــــــــــادرة عن املعهد الدويل  

          المعاهدة  يف                                                                     ، وكما يتم حتديثها الحقا، مع مراعاة األهداف واألحكام ذات الصـــــلة الواردة    2016                    لتوحيد القانون اخلاص 
                                                       مىت دعت احلاجة إىل تفسري. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)                الجهاز الرئاسي        وقرارات 

 
 تسوية النزاعات -8 المادة

 
ّ  مقّدم                                   جيوز يف تســـــــوية النزاعات بدؤها من جانب   1 - 8        الجهاز                              أو طرف ثالث مســـــــتفيد، نيابة عن          المتلقي         املادة أو     

                                            التابع هلا. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)                المتعدد األطراف        والنظام           للمعاهدة         الرئاسي
 
ّ                                            على أّن منظمــة األغــذيــة والزراعــة لألمم املتحــدة اليت متثــل             هذا االتفاق               توافق األطراف يف   2 - 8                 الجهاز الرئاســـــــــــي     

                                                                                  ، حيق هلا، باعتبارها طرفا ثالثا مســـــــــــتفيدا، بدء إجراءات تســـــــــــوية النزاعات يف ما يتعلق حبقوق                       والنظام المتعدد األطراف
ّ  مقّدم        وواجبات    .          هذا االتفاق     مبوجب           والمتلقي      املادة     

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

ّ  مقّدم ّ        بشــــــــــــــأن واجباهتم اليت ينّص عليها        املادة    لقي    ومت      املادة      ّ  مقّدم        . ويتيح           هذا االتفاق                               أي معلومات       املواد       ومتلقي       املادة     
      ّ                                                                   أو عّينات من هذا القبيل، حسب مقتضى احلال. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)

 
ّ                  ُحيّل أي نزاع ينشأ عن   4 - 8          و التايل:        على النح  ]  3         من امللحق    5 - 4                [باستثناء املادة             هذا االتفاقُ 
 

                                        ّ                                               التســــــــــوية الودية للنزاع: حتاول األطراف حبســــــــــن نّية حل أي نزاع عن طريق التفاوض. (متت املوافقة على     (أ)
                 ذلك بعد التشاور)

ّ                                                         الوســـاطة: يف حال عدم التوصـــل إىل حّل للنزاع عن طريق التفاوض، لألطراف أن ختتار تســـوية النزاع عن     (ب)                               
                                                      وســيط حمايد، باالتفاق املتبادل بني األطراف. (متت املوافقة على                                  طريق الوســاطة باالســتعانة بطرف ثالث 

                 ذلك بعد التشاور)

ّ                                                      التحكيم: يف حال عدم التوصـــــــل إىل حّل للنزاع عن طريق التفاوض أو الوســـــــاطة، جيوز ألي من الطرفني     (ج)                               
                                                                                           إحالة النزاع إىل التحكيم مبوجب قوانني التحكيم الصـــــادرة عن أحد األجهزة الدولية بعد موافقة األطراف 

                      اع مبوجب قوانني التحكيم                                                                    يف النزاع. أما يف حال عدم التوصــــــــل إىل اتفاق هبذا الشــــــــأن، فتتم تســــــــوية النز 
ّ                           ً                        الصـــــــادرة عن غرفة التجارة الدولية من جانب حمّكم واحد أو أكثر يعينون طبقاً للقوانني املذكورة. وتكون                                           
ّ                  نتيجة هذا التحكيم ملزمة للطرفني. وجيوز ألي من الطرفني، إذا أراد ذلك، تعيني حمّكم من قائمة اخلرباء                                                                         

ّ                            وجيوز أن يتفق الطرفان، أو احملّكمان اللذان عينا من قبلهما،                                     اليت يضـــــــــعها اجلهاز الرئاســـــــــي هلذا الغرض؛                            
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ّ                                       على تعيني حمّكم واحد، أو حمّكم يرتّأس هيئة احملّكمني حســــــــــــــب مقتضــــــــــــــى احلال، من القائمة املذكورة            ّ     ّ              ّ           
                                                                           للخرباء. وتكون نتيجة التحكيم ملزمة للطرفني. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)

            من املعاهدة.   5 -  12                                         الستفادة من الفرص املتاحة مبوجب أحكام املادة                     جيوز لألطراف املتضررة ا    (د)
 
         ما يتعلق       ً               مســــــــؤوالً عن األضــــــــرار. ففي         المتلقي          ، قد يكون  2 - 6 و   1 - 6                          حال حدوث خرق مثبت للمادتني   يف   5 - 8

  ،  1 - 6                ما يتعلق باملادة                         نتيجة للخرق املثبت. [ويف         المتلقي                                            ، تكون األضــــرار متناســــبة مع الدخل الذي يتلقاه 1 - 6       باملادة 
                                                                                                      تنطبق أحكام املعاهدة بالنســـبة إىل تفســـري توافر احملاصـــيل املتعددة االســـتخدامات. وينبغي أن تكون األضـــرار متناســـبة مع 

       ، تكون  2 - 6                   ويف ما يتعلق باملادة     **                                        نتيجة للخرق املثبت الناجم عن هذا التفســــري.]        المتلقي                        اإليرادات اليت حيصــــل عليها 
ّ     نتيجة حلقوق امللكية الفكرية أو غريها من احلقوق اليت حتّد من          المتلقي                            ة مع اإليرادات اليت حيصـــل عليها              األضـــرار متناســـب                                                 

ّ      احلصول امليّسر على         ، والذي                      النظام المتعدد األطراف                                                      أو على أجزائها أو مكوناهتا الوراثية، يف الشكل املتلقى من         المادة           
                                         ً               كية الفكرية أو غريها من احلقوق املعنية، وفقاً للقانون الدويل                                باإلضــــــــــــــافة إىل ذلك إىل ختصــــــــــــــيص حقوق املل      يؤدي   قد 

                                                                والتشريعات الوطنية ذات الصلة. (متت املوافقة على ذلك رهن االستشارة)
 

 بنود إضافية -9المادة 
 

        الضمانة
 
ّ  مقّدم       ال يعطي   1 - 9                         أو ملكيتها، وال بشــــــــــأن دقة        المواد          بشــــــــــأن ســــــــــالمة                   بموجب هذا االتفاق                 املادة أية ضــــــــــمانات     

ّ       املقّدمة أو        المواد                                    . كما ال يقدم أية ضمانات بشأن نوعية       المواد                                                      أو صحة أية بيانات تعريفية أو أية بيانات أخرى مرفقة مع     
  ة                       غري ما يرد يف شـــهادة الصـــح        للمواد                                                                                 دميومتها أو نقاوهتا (الوراثية أو اآللية). وليس هناك أي ضـــمانة للحالة الصـــحية النباتية 

                                                 ّ                                    مســـــــؤوال بالكامل عن التقيد جبميع األنظمة والقواعد املتعّلقة باحلجر، واألنواع الغازية الغريبة،          المتلقي                       النباتية املرفقة. ويكون 
                                                 أو اإلفراج عنها. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)                 المواد الوراثية                                 والسالمة البيولوجية اخلاصة باسترياد 

 
           هذا االتفاق           االنسحاب من 

 
           (احلصــــــــــــول مرة    2                       (نظام االشــــــــــــرتاك) أو امللحق    3    ً        وفقاً للملحق             هذا االتفاق           االنســــــــــــحاب من          للمتلقي    جيوز   2 - 9

                                                     واحدة)، على التوايل. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
 

ّ  الموّحد                    التعديالت على االتفاق              لنقل المواد      
 
ّ   إذا عّدل   5 - 9 ّ                        أحكام وشــــــروط االتفاق املوّحد لنقل املواد، يتعني على                 الجهاز الرئاســـــي               ً                 ، اعتباراً من التاريخ الذي        المتلقي                      

ّ                        يقرره اجلهاز الرئاسي، أن يستخدم أحكام وشروط االتفاق املوّحد لنقل املواد املعّدل لعمليات النقل الالحقة                   ّ          إىل أطراف         للمادة                                                     
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ّ              صـــــــــــــراحًة وكتابًة على االتفاق املوّحد لنقل املواد          المتلقي        ذا وافق               على حاهلا، إال إ         وواجباته          المتلقي     حقوق              ثالثة، وســـــــــــــتظل                  ً       ً    
ّ    املعّدل.                                   (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)   

 
          االنتقالية        المرحلة  [
 
                 ، حيز النفاذ قبل    XX/[  2019                                                                 يف حال مل يدخل تعديل امللحق األول من املعاهدة، كما هو متضـــــــــــــمن يف القرار [  6 - 9

                                              وما مل ميدد اجلهاز الرئاسي املدة أو يقرر خالف ذلك:      2025           يوليو/ متوز     31
 

         كما يلي:     8 - 6              يكون نص املادة 
 

ّ   يشــــــــــــــّكل       منتج        بتســـــــــــويق                أو أي من فروعه         المتلقي           يف حال قيام        وكان       ً        ً       ً                موردًا وراثياً نباتياً لألغذية والزراعة  
       لآلخرين         المنتج       إتاحة         ، ويف حال           هذا االتفاق   من    3                         كما هو مشـــــــــار إليه يف املادة         مواد    َّ  يتضـــــــــمَّن         المنتج    هذا 

ّ   ألغراض إجراء املزيد من البحوث واإلنســــــــال، يشــــــــّجع              من دون قيود                              على دفع مبالغ طوعية إىل اآللية          المتلقي                                       
                            مع إجراء التعديالت الالزمة.  .       االتفاق     هبذا   2       للملحق                هلذا الغرض وفقا                 الجهاز الرئاسي           اليت أنشأها 

                                                               واملالحق ذات الصــــــــــــلة على املشــــــــــــرتكني اجلدد ولن يســــــــــــمح بأي اشــــــــــــرتاك جديد مبوجب     11 - 6                     [ســــــــــــيتوقف انطباق املادة 
ّ                          ] [وال جيوز للمتلقني التقــّدم بطلــب االشـــــــــــــرتاك مبوجــب املــادة           هــذا االتفــاق                                 واملالحق ذات الصـــــــــــــلــة يف الفرتة املمتــدة    11 - 6                      

    قبل        ً مشــــــــتركاً           الذي أصـــــــــــبح          للمتلقي       . وجيوز   ** ّ          حّيز النفاذ] 1                         وتاريخ دخول تعديالت امللحق       2025          أغســـــــــــطس/ آب    1   بني 
      ً        ] يوماً، إما: XX        يف غضون [      2025           يوليو/ متوز     31

 
                                              أنه سيحافظ على االشرتاك ملا جمموعه عشر سنوات؛ أو       األمني     إبالغ   ) 1 (

                                                                                    االنســــحاب من اشــــرتاكه مبفعول فوري. ويف حال اختار املشــــرتك هذا اخليار، يتوقف ســــريان شــــروط االشــــرتاك   ) 2 (
  .            بهذا االتفاق   2       وامللحق    8 - 6 و   7 - 6                                            وشروط "نظام احلصول مرة واحدة"، وتسري املادتان         بأحكام        وتستبدل 

ُ                                          وبعد هذا االنســـــحاب، ُحيتســـــب أي مبلغ دفعه املشـــــرتك مبوجب االشـــــرتاك مقابل                ُ      أي مدفوعات قد ُتســـــتحق                   
   ].                                                                             مبوجب نظام احلصول مرة واحدة يف غضون السنوات العشر التالية لتاريخ بدء االشرتاك األول

 
 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور) التوقيع/القبول -10المادة 

 
ّ  لمقّدم     جيوز   .          هذا االتفاق                                                        اختيار طريقة القبول ما مل يطلب أي من الطرفني التوقيع على          والمتلقي      املادة      
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 ∗       التوقيع - 1       الخيار 
 

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

  .                  واستخدامها املستدام                                           الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة    صون 

    8 و   4                                                                                      وإنين أدرك وأوافق صـــــــراحة على أن الطرف الثالث املســـــــتفيد يتمتع باحلقوق املنصـــــــوص عليها يف املادتني 
        االتفاق.     هذا   من 

 
                                         التاريخ.................................                                             التوقيع ....................................

ّ  مقّدم    اسم                                     املادة ............................    
 

      متلقي          نيابة عن            هذا االتفاق                                    )، أمثل وأضــمن أن لدي الســلطة لتنفيذ                             االســم الكامل للمســؤول املرخص له      أنا، (
                                 ، حرفيا ومن حيث املبدأ، هبدف تعزيز           هذا االتفاق                                                   املادة وأقر مبســــؤوليات مؤســــســــيت وواجباهتا بااللتزام بأحكام 

  .    تدام              واستخدامها املس                                           الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة     صون

    8 و   4                                                                                      وإنين أدرك وأوافق صـــــــراحة على أن الطرف الثالث املســـــــتفيد يتمتع باحلقوق املنصـــــــوص عليها يف املادتني 
        االتفاق.     هذا   من 

ّ       (للمشــرتكني فقط) أصــرّح أّن قيمة   □     ّ                          ] دوالر أمريكي مبوجب املادة XX                     املتلقي ال تتعدى مبلغ [        مبيعات                
                                                           بأن يســـــــــــدد دفعات ســـــــــــنوية وأن يرفع تقارير ســـــــــــنوية حاملا تتخطى قيمة          المتلقي          . ويتعهد 3      امللحق    من    3 - 3

ً         ] دوالر أمريكي. وحق الطرف الثالث املســـتفيد بطلب املعلومات املناســـبة عمًال باملادة XX      مبلغ [        مبيعاته                                                                  4 - 4   
ٌ        مفهوٌم ومقبوٌل صراحة.            هذا االتفاق   من         ٌ     

 
                                           التاريخ...................................                                           التوقيع ..................................

                                املادة .........................       متلقي    اسم 
  

                                                           
ّ  مقّدم           عندما خيتار      * ّ                                يف االتفاق املوّحد لنقل املواد. وكذلك، إذا اختار    1                                        املادة التوقيع، تظهر فقط الصـــــــــــــــياغة يف اخليار      ّ  مقّدم                                  املادة عقد القبول بفض     

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

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

   8 و   4                                                                            ويوافق صراحة على أن الطرف الثالث املستفيد يتمتع باحلقوق املنصوص عليها يف املادتني          المتلقي     يدرك 
        االتفاق.     هذا   من 

                    ] دوالر أمريكي، يقدم XX      مبلغ [         مبيعاته      ً               مشـــــــــرتكاً، ومل تتخط قيمة        المتلقي                         (للمشـــــــــرتكني فقط) يف حال كان 
                                    من خالل أمينه، وإال فإن اإلعفاء املنصوص                الجهاز الرئاسي                   ً                      التصريح التايل خطياً ويوقع عليه حسب األصول 

ّ       ال يســــــــري: "أصــــــــرّح أّن قيمة    3      امللحق    من    3 - 3             عليه يف املادة      ّ        ] دوالر XX              ال تتعدى مبلغ [                مبيعات المتلقي           
                                           بأن يســـــــدد دفعات ســـــــنوية وأن يرفع تقارير ســـــــنوية          المتلقي   هد       . ويتع 3      امللحق    من    3 - 3                  أمريكي مبوجب املادة 

                                                              ] دوالر أمريكي. وحق الطرف الثالث املســـتفيد بطلب املعلومات املناســـبة XX                              حاملا تتخطى قيمة مبيعاته مبلغ [
ً         عمًال باملادة  ٌ        مفهوٌم ومقبوٌل صراحة.            هذا االتفاق   من    4 - 4          ٌ     

 
        اإلنترنت                                    : اتفاق نقل المواد بعقود القبول على  3       الخيار 

                               ّ        أوافق مبوجب هذا على الشروط املبّينة أعاله. □

                                                                                      وإنين أدرك وأوافق صـــراحة على أن الطرف الثالث املســـتفيد يتمتع باحلقوق املنصـــوص عليها يف املادتني  □
        االتفاق.       من هذا    8 و   4

ّ       (للمشـــــــــــرتكني فقط) أصـــــــــــرّح بأّن قيمة  □      ّ                    ] دوالر أمريكي مبوجب XX              ال تتعدى مبلغ [         المتلقي        مبيعات                
                                                بأن يســــــــــدد دفعات ســــــــــنوية وأن يرفع تقارير ســــــــــنوية حاملا          المتلقي          . ويتعهد 3      امللحق    من    3 - 3      املادة 

                                                      ] دوالر أمريكي. وحق الطرف الثـالـث املســــــــــــــتفيـد بطلـب املعلومـات XX      مبلغ [        مبيعاته            تتخطى قيمـة 
ً         املناسبة عمًال باملادة  ٌ        مفهوٌم ومقبوٌل صراحة.            هذا االتفاق   من    4 - 4                  ٌ     

  

                                                           
ّ  مقّدم           عندما خيتار      * ّ  مقّدم                                            يف االتفاق املوحد لنقل املواد. وكذلك، إذا اختار    1                                        املادة التوقيع، تظهر فقط الصـــــــــــــــياغة يف اخليار             ول بفض               املادة عقد القب    

ّ                                  العبوة أو عقد القبول على اإلنرتنت، تظهر يف االتفاق املوّحد لنقل املواد فقط الصـــــــــــــــياغة يف اخليار                               حســـــــــــــــبما يكون مالئما. وعندما يقع    3         أو اخليار    2                                                  
ّ          أيضا مع نسخة مكتوبة من االتفاق املوّحد لنقل امل        المواد                                        عقد القبول على اإلنرتنت "، ينبغي أن ترتافق                االختيار على "      واد.                                 
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 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور) 1الملحق 

 
 

ّ   قائمة بالمواد المقد مة                    
 

ّ       يتضــّمن هذا  ّ        املقّدمة مبوجب        بالمواد       قائمة        امللحق    ـــــــــــــــار إليها           هذا االتفاق      ـــــــــــــــة املشـــ                                              ، مبا يف ذلك املعلومات ذات الصــلـ
     (ب). 5        املادة  يف
 

ٍ     ترد املعلومات التالية، أو املصـــدر الذي قد حيتوي عليها، لكٍل من                                            الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة      و/أو         المواد                                                     
                                               ً                                    املـــــدرجـــــة يف القـــــائمـــــة: مجيع البيـــــانـــــات التعريفيـــــة، وطبقـــــًا للقـــــانون احمللي أو أي قـــــانون مرعي آخر،             قيــــد التطوير

              وذات الصلة.                         ّ             أية معلومات وصفية غري سريّة أخرى متاحة
 

 الجدول ألف

  :      المواد

      احملصول

         ّ             رقم العي نة أو أي عامل
 تعريف آخر

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

  
  
  
  
 

 الجدول باء
 

                                                       الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير:

       احملصول:

         ّ             رقم العي نة أو أي عامل
 تعريف آخر

 املعلومات ذات الصلة، يف حال توافرها،
 أو املصدر الذي ميكن احلصول منه عليها (الرابط)
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ّ                     (ب)، تُتاح هذه املعلومات يف ما خيّص املواد اليت مت تلقيها مبوجب اتفاق موّحد لنقل املواد أو اليت  5 - 6     ً          متاشــــــــــياً مع املادة                                    ّ                        ُ      

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

 
       احملصول:

         ّ             رقم العي نة أو أي عامل
 تعريف آخر

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

 
 

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

 )]8-6و 7-6أحكام وشروط "نظام الحصول مرة واحدة" (المادتان [

 
                متاحة دون قيود     ليســــت        منتجات          ً    ليس متاحاً أو        لمنتج                  بالتســــويق التجاري               أو أي من فروعه          المتلقي        إذا قام   - 1

           [نســــــبة واحد         كل ســــــنة        المتلقي        ، يســــــدد           هذا االتفاق   من    2                                         ً          آلخرين إلجراء املزيد من البحوث والرتبية متاشــــــياً مع املادة 
                        اليت تقل عن ثالثني يف املائة           المنتجات   أو         للمنتج        الســـنوية           المبيعات     قيمة              يف املائة) من  1 . 1                       وواحد من عشـــرة يف املائة (

) 30    }] [(%      YY) يف املــائــة{          YY  معــّدل يرتاوح بني    ].        المنتجــات    أو       للمنتج         الســــــــــــــنويــة           المبيعــات            %) من قيمــة}           ّ     
         يف املائة}   2         يف املائة و   1 . 1

 
      إلجراء        آلخرين                       منتجات متاحة دون قيود        متاح أو        لمنتج                  بالتســـــــــويق التجاري               أو أي من فروعه          المتلقي        إذا قام   - 2

     قيمة     من   ) %  ] xx            ] يف املائة ([xx [        كل سنة        المتلقي       ، يسدد           هذا االتفاق   من    2                             ً          املزيد من البحوث والرتبية متاشياً مع املادة 
ّ            . {معّدل يرتاوح بني  ] ) %    30 (                         اليت [تقل عن ثالثني يف املائة        للمنتج        السنوية           المبيعات          يف املائة}   5 . 0         يف املائة و   1 . 0     

 
ّ       ال يتوّجب على   - 3   :      منتجات   أو       منتج                             تسديد أية مدفوعات عندما يكون        ّ  المتلّقي     
 

                                                                             ً       قد مت شراؤها أو احلصول عليها خبالف ذلك من شخص أو كيان آخر سبق أن دفع بالفعل مبلغاً مقابل     (أ)
                                   ؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)        المنتجات   أو         المنتج

                                                    االجتار هبا كسلعة. أو (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)    أو           قد مت بيعها     (ب)

ب على مســــــــــــامهة وراثية تقل عن     حتتوي     (ج)    مسة              وال حتتوي على       المادة    من          يف املائة    25 . 6          َ  َ                         من حيث الَنســــــــــــَ
                                 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)        المادة                       ذات قيمة جتارية نشأت عن 

 
                       النظام المتعدد األطراف                 مت احلصــــــول عليها من                       اتية لألغذية والزراعة               موارد وراثية نب    ما     منتج             عندما يتضــــــمن   - 4

ّ                                                       مبوجب اتفاقني أو أكثر لنقل املواد استناداً إىل االتفاق املوّحد لنقل املواد، ينبغي تسديد مبلغ واحد فقط مبقتضى الفقرتني                ً                                      
                                       أعاله. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)   2 و   1
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ّ   يقّدم   - 5                                         ً      ً ) بعد إقفال احلســـابات كل ســـنة مالية، تقريراً ســـنوياً   60              خالل ســـتني يوما (                الجهاز الرئاســـي    إىل         المتلقي  
                                      حيدد: (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)

 
  )   12                                  وأي من فروعه، لفرتة االثين عشــــــر شــــــهرا (         المتلقي        من جانب           المنتجات   أو         المنتج        مبيعات     قيمة     (أ)

                                ت املوافقة على ذلك بعد التشاور)     ؛ (مت        للحسابات                       اليت تسبق اإلقفال السنوي 

                                   ؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)       املستحقة              مبلغ املدفوعات     (ب)

                                                                                    معلومات تسمح بتحديد معدل أو معدالت الدفع املعمول هبا؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)    (ج)

ّ                                       مصدر املعلومات املقّدمة الذي ميكن التحقق منه. (متت املوافقة عل    (د)                    ى ذلك بعد التشاور)                 
 

                            ضــــــمن احلدود اليت ينص عليها هذا          المتلقي                                             ّ                   ّ  تعامل هذه املعلومات على أ�ا معلومات جتارية ســــــرّية، إىل احلد الذي يعّينه
       الجهاز       ، وإىل           هذا االتفاق   من    8    ُ                                                                  ، وتُتاح للطرف الثالث املســـتفيد، يف ســـياق تســـوية النزاع، كما تنص عليه املادة       االتفاق

                  بالتماشــــي مع املادة                 الجهاز الرئاســـي                                                               لغايات جتميع التقارير بشــــأن اإليرادات الواردة إىل احلســــاب الذي أنشــــأه          الرئاســـي
 .        المعاهدة       (و) من  3 -  19

 
                                                                                                 وتكون املدفوعات مستحقة وقابلة للتسديد فور تقدمي كل تقرير من التقاريــــــــــــر السنوية. وتسدد مجيع املدفوعات   - 6

                                                           بســـعر الصـــرف املتداول يف تاريخ إقفال احلســـابات للحســـاب التايل الذي              والر األمريكي    بالد                للجهاز الرئاســـي        املســـتحقة 
  :        المعاهدة       (و) من    3 -  19            طبقا للمادة                 الجهاز الرئاسي      أنشأه 

 
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 ســـــــتة أشـــــــهر من تقدمي             هذا االتفاق           االنســـــــحاب من               نظام االشـــــتراك                   الذي مل يقم باختيار          للمتلقي     جيوز  - 7

    ِ   من ِقبل         االتفاق    هذا                                                من خالل أمينه، ليس قبل عشــر ســنوات من تاريخ توقيع                 الجهاز الرئاســي                  إشــعار خطي بذلك إىل 
ّ   المقّدم    .       المتلقي      ِ  من ِقبل            هذا االتفاق                                    ، أي التارخيني أبعد، أو من تاريخ قبول        المتلقي   أو     

 
    8 - 6 و   7 - 6                        مســــــــــــــتحق الدفع مبوجب املادتني                 بالتســـــــــــويق لمنتج               ، قبل االنســــــــــــــحاب،        المتلقي           يف حال بدأ  - 8
                   ومبوجب أحكام املادتني                التســـــــــويق للمنتج  ي                              ، تســـــــــــتمر هذه املدفوعات طاملا جير            بهذا االتفاق   2    ً         مكررًا وامللحق    8 - 6 و
                                 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)            بهذا االتفاق    2    ً         مكررًا وامللحق    8 - 6 و   8 - 6 و   7 - 6
 
                       وجيوز للمتلقي حفظ املادة         المادة.           أن يســـتخدم          للمتلقي               ً ، ال يعود مســـموحاً           هذا االتفاق                عند االنســـحاب من  - 9

                            ً                                 . وجيوز أن يعرض املتلقي أيضـــــــــاً إعادة أي مواد متبقية يف حيازته إىل 3 - 6                                         وإتاحتها للنظام املتعدد األطراف مبوجب املادة 
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ّ  المقّدم ّ  المقّدم                             ويف حال تعذر ذلك أو يف حال رفض   .                    إىل مؤســـــســـــة دولية         المادة     نقل         أن يعرض         المتلقي           العرض، على       
                             بنك جينات (مورثات) يعمل مبوجب        أو أي         المعاهدة    من     15           مبوجب املادة                 الجهاز الرئاسي   ً    اقاً مع                 كانت قد وقعت اتف

ّ                  شـــــــــروط وأحكام النظام املتعدد األطراف. وإذا رُفض العرض أو مل يكن هذا النقل ممكناً، جيوز، كحّل أخري، إتالف املادة            ً                               ُ                                        
ّ                                           وتُقّدم أدلة على إتالفها إىل الطرف الثالث املستفيد.   ُ  

 
ّ                رف النظر عّما تقّدم، وحدها املواد   بصــــــــــــــ  -  10      ّ            هي اليت تظل         االتفاق       من هذا    8 و    10 - 6 و   9 - 6 و   3 - 6 و   2 - 6 و   4          

                         ّ                                           سارية بعد دخول االنسحاب حّيز النفاذ. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
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 3الملحق 

 
 

 )11-6أحكام وشروط نظام االشتراك (المادة 
 

 االشتراك –1المادة 
 
               )، على أن يكون         بالمشترك                     (املشار إليه يف ما يلي     11 - 6              ، وفقا للمادة             نظام االشتراك          الذي خيتار          المتلقي      يوافق   1 - 1

                                     "). (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)            شروط االشتراك     ً                                            ملزماً باألحكام والشروط اإلضافية الواردة يف ما يلي ("
 

                  املوقعة حســـــــــب األصـــــــــول              ارة التســـــــجيل                   الجهاز الرئاســـــــي الســـــــتم              عند اســـــــــتالم أمني          االشـــــــتراك          يبدأ نفاذ   1 - 2
          بأي اتفاق    4      امللحق              بالتوقيع على          المشــــــترك                       بتاريخ االســــــــتالم. وال يلزم          المشــــــترك                    . ويقوم األمني بإخطار  4      امللحق   يف 

ّ                       الحق موّحد لنقل املواد، خالل فرتة                                     . (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)       االشتراك      
 
ّ                                       من أي التزام بتسديد مدفوعات مبوجب أي اتفاق موّحد لنقل املواد مت التوقيع عليه يف السابق،          المشترك     يعفى   3 - 1                                             

                                        تنطبق. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)              شروط االشتراك                                     ووحدها التزامات الدفع املنصوص عليها يف 
 
ّ    املعّدلة          االشـــــــــتراك     شـــــــــروط                   يف أي وقت. وال تســــــــــــري               شـــــــــروط االشـــــــــتراك      تعديل                 للجهاز الرئاســـــــــي    جيوز   4 - 1     

                                       مبوافقته على اخلضــــوع لشــــروط االشــــرتاك املعدلة.                 الجهاز الرئاســـي       بإخطار          المشـــترك                              على أي اشــــرتاك قائم، إال إذا قام 
                                                             املعدلة، فإن هذه املوافقة ال تؤثر على التاريخ الذي بدأ فيه نفاذ               شـــــــــــروط االشـــــــــــتراك    على          المشـــــــــــترك         حال وافق    ويف

                 ذلك بعد التشاور)                  . (متت املوافقة على        االشتراك
 

 السجل –2المادة 
 

   ")      الســـجل            يف ســــجل عام ("         االشـــتراك                                                       على إدراج امسه الكامل وتفاصــــيل االتصــــال به وتاريخ بدء نفاذ          المشـــترك      يوافق 
             (متــت املوافقــة   .   ً                                          فوراً، من خالل أمينــه، بــأي تغيريات يف هــذه املعلومــات          للمعــاهــدة                الجهــاز الرئــاســـــــــــي             ويتعهــد بــإبالغ 
       تشاور)              على ذلك بعد ال

 
 تقاسم المنافع النقدية –3المادة 

 
             املنصـوص عليها                                            الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                                               من أجل تقاسـم املنافع النقدية الناشـئة عن اسـتخدام   3 - 1 [

                    موارد وراثية نباتية                  [املنتجات اليت هي]    ]      مبيعات                              أن يســـــــدد مبالغ ســـــــنوية على أســـــــاس [         المشـــــترك      ، على         المعاهدة  يف 
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               املدرجة يف امللحق                                            الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة [   ]                      بالنظام المتعدد األطراف       مشــــــــــــــمولة                  لألغذية والزراعة
                                                       ] [أو املعلومات املرتبطة هبا أو بيانات التسلسل الوراثي].]        المعاهدة        األول من 

 
       مشمولة                                      موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة                 [املنتجات اليت هي]    ]      مبيعات                               تنطبق معدالت الدفع التالية على [  2 - 3 [

   ]         المعــاهــدة                       املـــدرجـــة يف امللحق األول من                                            الموارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة [   ]                      بــالنظــام المتعــدد األطراف
                                                    [أو املعلومات املرتبطة هبا أو بيانات التسلسل الوراثي]:

 
[xx]   معــّدل يرتاوح بني}            ّ             أو] منتجــات]          لمنتجـات                     تكون [هــذه املنتجــات] [ا                 } يف املــائــة عنــدمــا 1 . 0 و    01 . 0   

                  متوفرة دون قيود، 

ّ            ] {معّدل يرتاوح بني yy  و[             أو] منتجات]          لمنتجات                                     } يف املائة عندما تكون [هذه املنتجات] [ا 1 . 0 و    01 . 0     
                    غري متوفرة دون قيود.

 
ّ     ، يطّبق، [معـــــدل الـــــدفع األعلى] [معـــــدل دفع معـــــّدل يب       المشـــــــــــترك   ً          بنـــــاًء على طلـــــب      ً مكررًا   3 - 2                 لغ .. يف املـــــائـــــة]     ّ                                   

             ] دون متييز.]        المبيعات     على [
 
                                     موارد وراثيــة نبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة            [مبنتجــات هي]         بمبيعــات                    ّ              يكون معــدل الــدفع املطّبق يف مــا يتعلق      ً بديًال    2 - 3 [

ية لألغذية والزراعة [   ]                      بالنظام المتعدد األطراف       مشــــــــــــــمولــة  بات ية ن                                مــدرجــة يف امللحق األول من املعــاهــدة]                                      موارد وراث
           ]يف املائة.]zz                                                املعلومات املرتبطة هبا أو بيانات التسلسل الوراثي] [    [أو

 
 أو

 
                                                                ما يتعلق مبوارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة مدرجة يف امللحق األول                     ّ               يكون معدل الدفع املطّبق على مبيعات يف  2 - 3

          ]يف املائة.zz                                                املعلومات املرتبطة هبا أو بيانات التسلسل الوراثي] [                          للمعاهدة [مبا يف ذلك مبيعات 
 
   ً                   ّ                                                                           بناًء على طلب املشــــــــــــــرتك، تطّبق معدالت الدفع التالية على مبيعات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة      ً مكررًا   2 - 3

                       انات التسلسل الوراثي]:                                                                   املدرجة يف امللحق األول من املعاهدة [أو مبيعات املعلومات املرتبطة هبا أو بي
 

[xx]   معّدل يرتاوح بني}            ّ                                                       } يف املائة عندما تكون هذه املنتجات متوفرة من دون قيود،  1 . 0 و    01 . 0   

ّ            ] {معّدل يرتاوح بني yy  و[                                                        } يف املائة عندما تكون هذه املنتجات غري متوفرة من دون قيود 1 . 0 و    01 . 0     

 
ّ       ُ    رغم ما تقّدم، ال يُلزم   3 - 3                ] دوالر أمريكي.xxx      مبلغ [         مبيعاته                   يف سنة ال تتعدى فيها                بتسديد مدفوعات          المشترك         
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ّ                        تســـّدد املدفوعات يف غضـــون ســـتني (  3 - 4       ً                                                        ) يوماً بعد إقفال حســـابات كل ســـنة مالية، عن الســـنة الســـابقة. وكلما   60  
                (متت املوافقة على   .       اشــــتراكه                               بدفع مبلغ متناســــب للســــنة األوىل من          المتلقي                      نافذا خالل الســــنة، يقوم          االشـــتراك     أصــــبح 

                 ذلك بعد التشاور)
 

      ً                  ) يوماً بعد إقفال حسابات   60                            ، من خالل أمينه، يف غضون ستني (                       الجهاز الرئاسي للمعاهدة   إىل          المشترك     يقدم   3 - 5
                                 (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)  :                  ً                                       كل سنة مالية، كشفاً للحسابات، مبا يشمل على وجه اخلصوص ما يلي

 
                                                   اليت مت الدفع عنها؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)          المبيعات   عن          معلومات    (أ)

                                                                         تسمح بتحديد معدل أو معدالت الدفع املطبقة؛ (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)         معلومات    (ب)

ّ                                                         املقّدمة الذي ميكن التحقق منه. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)          املعلومات       ومصدر    (ج)     
 

                                       أعاله. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)   3 - 3 ً    ّ                              اً يبّني أنه معفي من الدفع مبوجب املادة         ً     أو تصرحياً موقع
 

                            ضــمن احلدود اليت ينص عليها هذا          المشــترك                                             ّ                   ّ  تعامل هذه املعلومات على أ�ا معلومات جتارية ســرّية، إىل احلد الذي يعّينه
        الجهاز      ، وإىل           هذا االتفاق   من    8    ُ                                                                  ، وتُتاح للطرف الثالث املســـتفيد، يف ســـياق تســـوية النزاع، كما تنص عليه املادة       االتفاق

                  بالتماشــــي مع املادة          الرئاســـي        الجهاز                                                               لغايات جتميع التقارير بشــــأن اإليرادات الواردة إىل احلســــاب الذي أنشــــأه          الرئاســـي
             بعد التشاور)                    (متت املوافقة على ذلك   .        المعاهدة       (و) من  3 -  19

 
                                 بســــعر الصــــرف املتداول يف تاريخ إقفال                  بالدوالر األمريكي                للجهاز الرئاســـيُ                          ُتســــدد مجيع املدفوعات املســــتحقة   6 - 3

                  : (متت املوافقة على         المعاهدة       (و) من  3 -  19    ً        طبقاً للمادة                 الجهاز الرئاســـي                                   احلســــابات على احلســــاب التايل الذي أنشــــأه 
                 ذلك بعد التشاور)

 
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  

 
 االنسحاب من االشتراك وإنهاؤه –4المادة 

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

                                        أدناه. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)   5 - 4                  ما تنص عليه املادة 
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               الجهاز الرئاســـي                                       بعد ســــتة أشــــهر من تقدمي إشــــعار خطي بذلك إىل          اشـــتراكه           االنســــحاب من          للمشـــترك    جيوز   2 - 4
                                   . (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)       االشتراك   اذ                      سنوات من تاريخ بدء نف                          من خالل أمينه، ليس قبل عشر 

 
                      وجيوز للمشـــرتك حفظ املواد         المواد.                ً                  ، ال يعود مســـموحاً للمشـــرتك أن يســـتخدم        االشـــتراك                عند االنســـحاب من  3 - 4

                                                       . وجيوز أن يعرض املشــــــــــــــرتك إعــادة أي مواد متبقيــة يف حيــازتــه إىل 3 - 6                                         وإتــاحتهــا للنظــام املتعــدد األطراف مبوجــب املــادة 
ّ  المقّدم ّ  المقّدم                              ويف حال تعذر ذلك أو يف حال رفض  .                                       نقل هذه املواد إىل مؤسسة دولية كانت          المشترك             العرض، يعرض      

                                  بنك جينات (مورثات) يعمل مبوجب شروط                المعاهدة أو أي    من     15           مبوجب املادة                 الجهاز الرئاسي              ً    قد وقعت اتفاقاً مع 
ّ                        و مل يكن هذا النقل ممكناً، جيوز، كحّل أخري، إتالف املادة وتقدم                                    ُ          وأحكام النظام املتعدد األطراف. وإذا رُفض العرض أ           ً                     

                                                                          أدلة على إتالفها إىل الطرف الثالث املستفيد. (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
 
           بعد انتهاء                 هذه مدة [ســـــــــنتني]        االشـــــــتراك       شـــــــروط   من    3                                     ً        تســـــــــتمر أحكام تقاســـــــــم املنافع النقدية وفقاً للمادة   4 - 4

ّ                وبصــــــــرف النظر عّما تقّدم، وحدها املواد   .       االشــــــتراك      ّ    من ] 4 - 9 [   8 و  ]  10 - 6   و [   9 - 6 و   4 - 6 و   3 - 6 و   2 - 6 و   1 - 6 و   4             
         االشتراك.                            هي اليت تظل سارية بعد انقضاء         االتفاق     هذا

 
ّ  ويف حال كان لدى الطرف الثالث املســــتفيد أي أســــباب تبعث على االعتقاد بأّن   5 - 4 [                قد انتهك بصــــورة          المشــــترك                                                                

    ً                                  خطياً هبذا اخلرق. ويف حال مل يتم توضـــيح هذا          المشـــترك                                   ه، يقوم الطرف الثالث املســـتفيد بإبالغ          ً           ملموســـة أيًا من واجبات
      ً                     ) يوماً من تاريخ اإلشـــعار، حيق   30                                                                  اخلرق املشـــتبه به بطريقة مرضـــية أو يف حال مل يعاجل هذا اخلرق يف غضـــون ثالثني (    ال

     . ويف           هذا االتفاق   من    8                                                                            ً          للطرف الثالث املستفيد الشروع يف إجراءات تسوية النزاع واملطالبة بتعويضات وذلك وفًقا للمادة 
                         والشــروع يف إجراءات لتحصــيل               إنهاء االشـتراك                                                                حال إدانة املشــرتك يف ما يتعلق خبرق املواد، جيوز للطرف الثالث املســتفيد 

                             حق احلصول يف املستقبل على املواد          المشترك                                                             عويضات. [جيوز للطرف الثالث املستفيد [أن مينع] [أن يقرر] عدم منح    الت
ا أن يقرر عدم  ً               يف النظام املتعدد األطراف ما مل يقرر اجلهاز الرئاســـي خالف ذلك.] [وجيوز للطرف الثالث املســـتفيد أيضـــً                                                                                       

ّ                                          يف أي اتفاق موّحد لنقل املواد يوقعه يف املســــــــــتقبل، إىل أن يقرر               نظام االشــــــــتراك                       منح املشــــــــــرتك احلق يف اختيار         الجهاز              
    .]               للجهاز الرئاسي                                                           [وجيوز للطرف الثالث املستفيد أن حييل املسألة إىل الدورة التالية   ]        خالف ذلك.         الرئاسي

 
ر على املوارد                  ، احلصـــــول على حنو مي 4                                                  يتوقع املشـــــرتك، بالتوقيع على اســـــتمارة التســـــجيل يف امللحق      ً مكررًا   5 - 4 [  ّ             ســـــّ

                                                                                                               الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت يطلبها من النظام املتعدد األطراف، بشـــــــــــــرط أن تكون الطلبات اليت يتقدم هبا معقولة 
ّ                                من ناحية نطاق املوارد وحجمها، [مع مراعاة اعتبارات حمدودية املوارد اليت يوفّرها املقّدم]. ويف حال عدم تلبية العديد من          ّ                                                                     

                                                                                                 ت املعقولة للحصــــــــول على موارد وراثية نباتية من النظام املتعدد األطراف، حبيث يكون هناك ما يدعو املشــــــــرتك إىل       الطلبا
ً                                االعتقاد بأّن توقعاته مل ُتلبَّ إىل حّد كبري، حيق له أن يطلب من حمّكم واحد، يـُّعني وفًقا لقواعد غرفة التجارة الدولية،       ّ  ُ          ّ                          ّ      َّ  ُ             ّ           

ّ                                                 خُلص احملّكم إىل الشيء نفسه، حيق للمشرتك إ�اء اشرتاكه بعد ستة (                                إصدار حكم تفسريي هبذا الشأن. وإذا         ) أشهر  6 ُ     
ّ  من هذا امللحق. وإذا شـــّكك   4 - 4 و   3 - 4                                                             من تقدمي إشـــعار خطي إىل اجلهاز الرئاســـي من خالل أمينه، مبوجب املادتني                       

ّ                                  اجلهاز الرئاسي يف النتائج اليت خُلص إليها احملّكم، جيوز له أن يطلب من الطرف الثالث                               املستفيد الشروع يف تسوية النزاع                                ُ           
      **               من هذا االتفاق.]   8  ً          وفًقا للمادة 



43 IT/OWG-EFMLS-9/19/Report 

 
  4الملحق 

 
 

 استمارة التسجيل
 

  .          هذا االتفاق   من     11 - 6       ً          ، متاشياً مع املادة              لنظام االشتراك                          مبوجب هذه االستمارة اختياره          المتلقي      يعلن

                                            الكامل وتفاصـــــــيل االتصـــــــال به وتاريخ ســـــــريان مفعول          المتلقي                                               من املفهوم واملتفق عليه صـــــــراحة أنه ســـــــيتم إدراج اســـــــم 
ّ          ّ   أو املســـــــؤول املخّول عنه ســـــــيبّلغ          المتلقي        ")، وأن      الســـــجل  ("           للمشـــــتركين          يف ســـــــجل عام          االشـــــتراك                الجهاز الرئاســـــي              
     ً                                          فوراً بأية تغيريات يف هذه املعلومات من خالل أمينه.           للمعاهدة

 
ّ         [خيتار املتلقي مبوجب هذه االستمارة معّديل الدفع           التاليني:                                 

  معــّدل يرتاوح بني}            ّ                    أو] منتجــات] متوفرة          لمنتجـات                                     } يف املــائــة عنــدمــا تكون [هــذه املنتجــات] [ا 1 . 0 و    01 . 0   
           دون قيود، 

  معّدل يرتاوح بني}            ّ                       أو] منتجات] غري متوفرة          لمنتجات                                     } يف املائة عندما تكون [هذه املنتجات] [ا 1 . 0 و    01 . 0   
   **          دون قيود.]

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

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

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

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

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

ّ   املسؤول املخّول                               ............................  :       المتلقي    عن          
 ............................                             

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

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

    ً  صاحلاً.         التسجيل             ، وإال ال يكون   10                            أو القبول به، كما تنص املادة             هذا االتفاق    ً             أيضاً التوقيع على          المشترك           ّ     تنبيه: يتعّني على 
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  ّ                                      موقّعة إىل اجلهاز الرئاســــي من خالل أمينه على                اســـتمارة تســـجيل                                التدليل على القبول من خالل إرســــال         لمشـــترك     على ا
  .          هذا االتفاق   ّ              املوقّعة بنسخة على                  استمارة التسجيل                          العنوان أدناه وجيب أن ترفق 

 
The Secretary, 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
I-00153 Rome, Italy]  
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 بمشروع القرار: 2المرفق 

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

 
        التعديل  : 1       المادة 

                                                                                  األول، تدرج الفقرتان التاليتان بعد قائمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة:        يف امللحق 
 

                                      من املعاهدة الدولية، ودون اإلخالل باملادة    3     ً                                    ً        تعزيزًا ألهداف ونطاق املعاهدة الدولية، ووفقاً للمادة   - 1 "
                   إىل احملاصــــــــــــــيل الغذائية                                                             (ح) من هذه املعاهدة، جيب أن يشــــــــــــــمل النظام متعدد األطراف، باإلضــــــــــــــافة  3 -  12

                                                                                                      واألعالف املذكورة أعاله، مجيع املوارد الوراثية النباتية األخرى لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك تلك املوارد الوراثية 
                           اخلاضعة إلدارة وسيطرة األطراف                                                                         النباتية لألغذية والزراعة اليت سبق أن استثنيت أو استبعدت من القائمة أعاله،

                                                   ودة يف اجملال العام وتوجد يف ظروف خارج املوقع الطبيعي."              املتعاقدة واملوج
 

                                                                                            ولدى املصـــــادقة على هذا التعديل أو قبوله أو املوافقة عليه، جيوز للطرف املتعاقد، وبصـــــورة اســـــتثنائية،   - 2 "
     رعها                                                                                           أن يعلن عن عدد معني وحمدود من األنواع األصلية يف أراضيه، و/أو السالالت األصلية و/أو األنواع اليت يز 

                                                                                             املزارعون اليت يتم اســــــــتنباطها واســــــــتخدامها يف أراضــــــــيه، اليت لن يوفرها مبوجب أحكام وشــــــــروط النظام املتعدد 
                                                                                      األطراف، وال يتضــــــــــــــمن هذا اإلعالن احملاصــــــــــــــيل الغذائية واألعالف الواردة أعاله. وال يؤثر هذا اإلعالن على 

                                               ة، وال على حقوق والتزامات املراكز الدولية للبحوث                                                     حقوق والتزامات أي طرف متعاقد آخر تتعلق باألنواع املعني
                من هذه املعاهدة.     15                                                  ً                             الزراعية أو املؤسسات الدولية األخرى اليت أبرمت اتفاقاً مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة 

                                                                                              وجيوز للطرف املتعاقد ســـــــــحب إعالنه يف أي وقت، أو حذف موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة من قائمته يف 
                                          ي وقت، ولكن ال جيوز له إصدار أي إعالن إضايف." أ

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

                                                                                                                 بعد بدء نفاذ التعديل، يتضــــــمن أي تصــــــديق على املعاهدة الدولية بشــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أو قبوهلا 
                                                 أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها، هذا التعديل. 

                                  (متت املوافقة على ذلك بعد التشاور)
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 4 رفقالم
 

ّ          مقترحات الرئيسين المشاركين بشأن الحل  التوفيقي                                     
 

ّ                        حّدد الرئيســان املشــاركان، يف                                                                           أكتوبر/ تشــرين األول، ثالثة عناصــر للتفاوض تكتســي أمهية أســاســية للتوصــل إىل توافق     24 
ّ         م الرئيسان املشاركان باقرتاح بشأن حّل توفيقي                                                       ّ يف اآلراء خبصوص اعتماد حزمة التدابري. ويف هذه الوثيقة، يتقدّ             بالنسبة إىل                                  

                    هذه العناصر الثالثة.
 
         المعدالت   - 1
 

  2       الملحق    :                     نظام الحصول مرة واحدة
 

  7 - 6                       غري متاح دون قيود املادة 
        يف املائة    30   ا    ً ناقصً         يف املائة    2

  8 - 6                    متاح دون قيود املادة 
        يف املائة    30  ا             ً يف املائة ناقصً      0.2

 
    3                االشتراك: الملحق 

 
         يف املائة      015 . 0

 
            لنقل المواد                                                         موارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في االتفاق الموحد       قة بال ل               المعلومات المتع  - 2
 

  2       الملحق                         نظام الحصول مرة واحدة:
 

   :  1       املنقحة        الفقرة 
 

                متاحة دون قيود     ليســت        منتجات          ً    ليس متاحاً أو        لمنتج                  بالتســويق التجاري               أو أي من فروعه          المتلقي        إذا قام  "
      ســـــــــــــنة   كل         المتلقي        ، يســـــــــــــدد           هذا االتفاق   من    2                                         ً          آلخرين إلجراء املزيد من البحوث والرتبية متاشـــــــــــــياً مع املادة 

     ثالثني       ناقصـــــا  [          المنتجات   أو         للمنتج        الســـــنوية           المبيعات     قيمة     من       ] %)] 2 . 0               صـــــفر] يف املائة ([   ة   نقط     اثنني  [ [
         المادة                                   التســـــــلســـــــل الوراثي، املســـــــتمدة مباشـــــــرة من             فيها بيانات                         ، مبا يف ذلك املعلومات، مبا    %)]    30         يف املائة (

                       أو املرتبطة هبا مباشرة."
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   :  2              الفقرة املنقحة 
 

      إلجراء        آلخرين                       منتجات متاحة دون قيود   أو       متاح       لمنتج                  بالتســـــويق التجاري               أو أي من فروعه          المتلقي        إذا قام  "
                  [[صــــــفر نقطة اثنني]         كل ســــــنة        المتلقي   د    ّ يســــــدّ   ،           هذا االتفاق   من    2         مع املادة    ا                           ً ملزيد من البحوث والرتبية متاشــــــيً  ا

     %)]،     30              ثالثني يف املائة (  ا     ً ناقصــــــً  [          المنتجات   أو         للمنتج        الســــــنوية           المبيعات     قيمة     من       ] %)] 0 . 2          يف املائة ([
                       أو املرتبطة هبا مباشرة."        المادة                                                                     مبا يف ذلك املعلومات، مبا فيها بيانات التسلسل الوراثي، املستمدة مباشرة من 

 
    3                االشتراك: الملحق 

 
   :     ً      ً مكررًا ثانًيا   2 - 3        اجلديدة       المادة       إدراج 

 
              يانات التســـــلســـــل     ها ب     مبا في   ،        املعلومات        ا قيمة   ً أيضـــــً              نظام االشــــتراك                               التزامات الدفع املنصـــــوص عليها يف       تعكس "
                       أو املرتبطة هبا مباشرة."        المادة                  املستمدة مباشرة من   ،      وراثي  ال

 
ّ  األطراف المعّزز         المتعدد                      تنفيذ واستعراض النظام   - 3             
 

                           ) التصــديقات على امللحق األول  1        ، حالة (    2025                                       على أن يراجع يف دورته احلادية عشــرة يف عام        يوافق  -  36
ّ    املعّدل؛                 إىل صــندوق تقاســم    ة      العائد                        وغري ذلك من أشــكال الدخل             على املســتخدم                    مســتوى الدخل القائم  )  2 ( و   

       املشـــــــرتكني       ) عدد  3 ( و    ً      ً                 مكررًا ثانًيا من هذا القرار؛     11    ً            متاشـــــــًيا مع الفقرة           املتعهد هبا                  مبا يف ذلك التربعات   ؛       املنافع
                                                    ر املواد ضمن النظام املتعدد األطراف وسبل احلصول عليها؛    ّ توفّ   )  4 ( و        االشرتاك؛                     الذين اختاروا نظام

 
 
 


	أنا، (الاسم الكامل للمسؤول المرخص له)، أمثل وأضمن أن لدي السلطة لتنفيذ هذا الاتفاق نيابة عن مقدّم المادة وأقر بمسؤوليات مؤسستي وواجباتها بالالتزام بأحكام هذا الاتفاق، حرفيا ومن حيث المبدأ، بهدف تعزيز صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واست...
	وإنني أدرك وأوافق صراحة على أن الطرف الثالث المستفيد يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 4 و8  من هذا الاتفاق.
	أنا، (الاسم الكامل للمسؤول المرخص له)، أمثل وأضمن أن لدي السلطة لتنفيذ هذا الاتفاق نيابة عن متلقي المادة وأقر بمسؤوليات مؤسستي وواجباتها بالالتزام بأحكام هذا الاتفاق، حرفيا ومن حيث المبدأ، بهدف تعزيز صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واست...
	وإنني أدرك وأوافق صراحة على أن الطرف الثالث المستفيد يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 4 و8  من هذا الاتفاق.
	□ (للمشتركين فقط) أصرّح أنّ قيمة مبيعات المتلقي لا تتعدى مبلغ [xx] دولار أمريكي بموجب المادة 3-3 من الملحق 3. ويتعهد المتلقي بأن يسدد دفعات سنوية وأن يرفع تقارير سنوية حالما تتخطى قيمة مبيعاته مبلغ [xx] دولار أمريكي. وحق الطرف الثالث المستفيد بطلب الم...
	يدرك المتلقي ويوافق صراحة على أن الطرف الثالث المستفيد يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 4 و8 من هذا الاتفاق.
	(للمشتركين فقط) في حال كان المتلقي مشتركاً، ولم تتخط قيمة مبيعاته مبلغ [xx] دولار أمريكي، يقدم التصريح التالي خطياً ويوقع عليه حسب الأصول الجهاز الرئاسي من خلال أمينه، وإلا فإن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 3-3 من الملحق 3 لا يسري: "أصرّح أنّ قيمة مب...
	□ وإنني أدرك وأوافق صراحة على أن الطرف الثالث المستفيد يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 4 و8 من هذا الاتفاق.
	□ (للمشتركين فقط) أصرّح بأنّ قيمة مبيعات المتلقي لا تتعدى مبلغ [xx] دولار أمريكي بموجب المادة 3-3 من الملحق 3. ويتعهد المتلقي بأن يسدد دفعات سنوية وأن يرفع تقارير سنوية حالما تتخطى قيمة مبيعاته مبلغ [xx] دولار أمريكي. وحق الطرف الثالث المستفيد بطلب ال...
	1- إذا قام المتلقي أو أي من فروعه بالتسويق التجاري لمنتج ليس متاحاً أو منتجات ليست متاحة دون قيود لآخرين لإجراء المزيد من البحوث والتربية تماشياً مع المادة 2 من هذا الاتفاق، يسدد المتلقي كل سنة [نسبة واحد وواحد من عشرة في المائة (1.1 في المائة) من قيم...
	"إذا قام المتلقي أو أي من فروعه بالتسويق التجاري لمنتج ليس متاحاً أو منتجات ليست متاحة دون قيود لآخرين لإجراء المزيد من البحوث والتربية تماشياً مع المادة 2 من هذا الاتفاق، يسدد المتلقي كل سنة  [[اثنين نقطة صفر] في المائة ([2.0] %)] من قيمة المبيعات ال...
	"إذا قام المتلقي أو أي من فروعه بالتسويق التجاري لمنتج متاح أو منتجات متاحة دون قيود لآخرين لإجراء المزيد من البحوث والتربية تماشيًا مع المادة 2 من هذا الاتفاق، يسدّد المتلقي كل سنة [[صفر نقطة اثنين]  في المائة ([0.2] %)] من قيمة المبيعات السنوية للمن...

