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 افتتاح االجتماع

 
، رئيس الجامعة السويدية للعلوم الزراعية، عن فخره Roland von Bothmerأعرب السيد  - 1

الستضافة االجتماع، مشّددًا على ما للموارد الوراثية والتنوع الحيوي الزراعي من أهمية لدى 
 هذا الصعيد، مشيرًا إلى التعاون على وقّدم عرضًا مقتضبًا ألنشطة الجامعة على. الجامعة

المستويين اإلقليمي والدولي، وإلى األهمية الخاصة التي تحظى بها المنطقة الخضراء المحيطة 
، والتي تضم أيضًا مقرَّ آل من البرنامج الوطني السويدي للموارد الوراثية وبنك Alnarpبجامعة 
 . بلدان الشمالفيالجينات 

 
 وزارة الزراعة واألغذية وشؤون نائبة الوزير فى، Ingrid Peterssonورحبت السيدة  - 2

المستهلكين السويدية ترحيبًا حارًا بمجموعة االتصال،  آما رحبت بها نيابًة عن الحكومة السويدية 
مهمة لألمن لموارد الوراثية ّن اإوقالت . ، وزيرة الزراعةAnn-Christin Nykvistوعن السيدة 

وتحظى السويد بتاريخ حافل في . ة األهداف اإلنمائية لأللفي وتحقيقالمستدامة الغذائي والتنمية
 األخرى ضمن ةالتعاون الدولي في مجال الموارد الوراثية، عبر العمل مع بلدان الشمال األربع

الوآالة السويدية للتعاون وقد تعاونت هذه البلدان من خالل . مجلس وزراء بلدان الشمال إطار
 والشرقية وآسيا الوسطى ودول الجنوبية على نحو موسع مع آّل من بلدان أفريقيا ولياإلنمائي الد

. المحصولي للتنّوع العالمي آما آانت السويد من بين أوائل البلدان التي دعمت الصندوق. البلطيق
ت وقد حّث. المواد بالغ األهمية في تطبيق المعاهدة الدولية لنقل الموحد وأشارت إلى أّن االتفاق

مجموعة االتصال على أن تبنَي على ما حققته االجتماعات السابقة من نجاح،  Peterssonالسيدة 
 .وأن تجَد حلوًال للمشاآل الماثلة عبر التوافق والترآيز على تحقيق هدف مشترك

 
، رئيس مجموعة االتصال، عن شكره لكل من الحكومة Eng Siang Limوعبر السيد  - 3

اإلنمائي الدولي الوآالة السويدية للتعاون لسويدية للعلوم الزراعية والسويدية والجامعة ا
والحظ الدور الرئيسي الذي اضطلعت به . الستضافتهم االجتماع ولدعمهم مشارآة البلدان النامية

آما أّآد، مذآرًا بالتقّدم المحَرز في االجتماعات . السويد في المفاوضات الخاصة بالمعاهدة الدولية
تكمال المهام المطروحة، آيما يتمكن سثقل المسؤولية الملقاة على عاتق هذا االجتماع الالسابقة، 

 .الجهاز الرياسي للمعاهدة في اجتماعه األول من إقرار االتفاق الموحد لنقل المواد
 
، من األمانة المؤقتة، الحكومة السويدية، نيابًة عن منظمة Clive Stannardوشكر السيد  - 4

فقد آانت التسهيالت فائقة الجودة ووّفرت بيئًة . زراعة، لكرم استضافتها لالجتماعاألغذية وال
آما أعرب عن شكره باألخص ألولئك الذين ساعدوا في اإلعداد لالجتماع، . ممتازة للعمل المرتقب

، Roland von Bothmerو  اإلنمائي الدوليالوآالة السويدية للتعاون من  Peter Hertheliusبمن فيهم 
من مؤسسة  Eric Milanderو  Karin Hornayة، وآل من ــة للعلوم الزراعيــرئيس الجامعة السويدي

Akademikonferensوغيرهم الكثير من الفريق السويدي الرفيع المستوى ،.  
 
 
 

 انتخاب نّواب الرئيس الذين يمثلون األقاليم

 Bert Visser، )آسيا( Rashid Anwar، )أفريقيا( Godfrey Mwilaتّم انتخاب السادة  - 5
 Campbell، )أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي( Modesto Fernández Diaz Silveira، )أوروبا(

Davidson )أمريكا الشمالية( ،Javad Mozafari )الشرق األدنى(،و  John Madden )غرب جنوب 
 .نوابًا للرئيس يمثلون األقاليم) الهادي المحيط



CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/REP  2  

CGRFA\IC\CG-SMTA\J7715a-Rep 

 يل األعمال والجدول الزمنموافقة على جدوال

قترح الرئيس، عقب عروض موجزة قدمتها األقاليم، ضرورَة أن يتم التفاوض على نّص ا - 6
إضافًة لذلك، . االتفاق الموحد لنقل المواد على أساس مجموعات بنود تبّين المسائل الرئيسية المعلَّقة

مل إلحالتهما إلى الجهاز سُيطلب من مجموعة االتصال أن تدرس توصيات ومشروع قرار محت
.  لالتفاق الموحد لنقل الموادالقانونياستعراض االتساق وأخيرًا، ستقوم المجموعة ب. الرياسي

 .على هذا األساس) 
 
قانونيين لتقّدم وجهات نظر  خبراء مجموعةوبناًء على اقتراح من الرئيس، تم إنشاء  - 7
نونية حول المسائل التي تحيلها عليها مجموعُة االتصال وحول االتساق القانوني لالتفاق الموحد قا

 .لنقل المواد

 د على المسودة األولى لالتفاق الموحد لنقل المواعامةتعليقات 

 األقاليم، خالل مالحظاتها التمهيدية، بأّن االتفاق الموحد لنقل المواد يمّثل عنصرًا أقّرت - 8
آما شّددت على التزامها بالعمل بغية إقرار االتفاق الموحد لنقل . يًا لتنفيذ المعاهدة الدوليةأساس

حزيران / يونيو16 إلى 12 للمعاهدة، من الرياسي التي سيعقدها الجهازالدورة األولى المواد في 
ينسجم  وأعرب الممثلون اإلقليميون عن وجهة نظر تقول بضرورة أن . أسبانيا، مدريدفي، 2006

 .االتفاق الموحد لنقل المواد مع المعاهدة الدولية، وأن يتسم بالفعالية والشفافية
 
جماعة أطراف االتفاقية آان قد خّول  البيولوجي بأّن مؤتمر التنّوع وذّآر ممثُل أمانة اتفاقية - 9

 جتماعها في اهاوتقاسم منافععلى الموارد صول حلالمعنية باالعمل المخصصة المفتوحة العضوية 
وأمكن . هاوتقاسم منافععلى الموارد صول حل بأن تواصل التفاوض بشأن نظام دولي لالثامن

استخالص دروس مفيدة من المعاهدة الدولية ومن المفاوضات الجارية حاليًا حول االتفاق الموحد 
 .لنقل المواد، وسيتّم اتباعها باهتمام

 
 على الجديدة على ضرورة الحصول النباتية نافاألص لحماية الدولي وشّدد ممثل االتحاد - 10

  المستدام للمواردموالزراعة من أجل تربية النباتات واالستخدا لألغذية النباتية الوراثية الموارد
االتفاقية الدولية  بين المعاهدة الدولية ودعم متبادلوأشار إلى ضرورة وجود . النباتية الوراثية

 .ةلحماية األصناف النباتية الجديد
 

لجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ل  التابعة"مراآز حصاد المستقبل"ممثل  أما - 11
فقال إّن االتفاَق الموحد لنقل المواد ضرورٌي لتعزيز الثقة واالطمئنان فيما يخص الحصول على 

وأفاد . كانية التنبؤإمالموارد وتقاسم منافعها، وإّن بإمكانه العمل على تقليل تكاليف الصفقات وزيادة 
بأّن المراآز قد أقرت سياسة على نطاق المنظومة إلتاحة المواد المحسَّنة التي هي ثمرة بحوثها 
الخاصة، سواء عن طريق وضع تلك المواد في النظام المتعدد األطراف بشكل طوعي أو نقلها تبعًا 

 حصاد المستقبل التي تحتفظ اآزرآما أعلن عن ضرورة أن يكون لم. ألحكام تقاسم المنافع نفسها
بمجموعات خارج الموقع من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وضع يؤهلها للتوقيع 

 الدولية، وذلك من المعاهدة 1-15المادة على االتفاقات مع الجهاز الرياسي وفقا لما تنص عليه 
 .2006خالل حفل التوقيع على االتفاق قبل نهاية عام 

 لمسودة األولى لالتفاق الموحد لنقل المواددراسة ا
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ا ــواد، آمــالم لــلنق دــالموّح اقــالتفل  األولىوّدةــمسالال ــاالتص ةــمجموع تستعرضا - 12
جميع عناصر بناًء على ذلك آما درست . CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/3ة  ــــي الوثيقــوردت ف
 . ةجعتها، عند الضروررامالمواد، و لنقل الموّحد االتفاق مسوّدة

 دراسة مشروع قرار ليوافق عليه الجهاز الرياسي

 الجهاز معروض علىمشروع قرار وأدخلت تعديالت على  االتصال مجموعة ستعرضتا - 13
  .المواد لنقل الموحد  لدى إقراره االتفاق للموافقة عليهيالرياس

 التوصيات

 :ام بما يليأوصت مجموعة االتصال الجهاَز الرياسي القي - 14
 ، وإقرارهما؛ر، من هذا التقريألف 

المواد وتنفيذه، بما في ذلك  لنقل الموّحد االتفاقوضع آلية أو آليات لرصد استخدام  )ب(
تي يمكن تطويرها أو تكييفها من خالل النظم القائمة للتوثيق والمعلومات؛ وال
 المواد؛  لنقل الموّحد لتتالءم مع متطلبات إعداد التقارير الخاصة باالتفاق

 ته؛ااتخاذ الخطوات الضرورية لتحديد طرف ثالث مستفيد والموافقة على صالحي )ج(
وضع اإلجراءات التشغيلية الضرورية، حسب مقتضى الحال، لتمكين الطرف  )د(

  من القيام بالدور الذي ينيطه به االتفاق الموحد لنقل المواد؛الثالث المستفيد
 وغير النقدية بين منافع النقديةالطوعي للتقاسم دراسة استراتيجية لتعزيز ال )هـ(

والزراعة من النظام المتعدد  لألغذية النباتية الوراثية األطراف المتلقية للموارد
 ؛المواد الموحد لنقل قاألطراف، بما يتسق مع االتفا

 بغية استعراض أحكام االتفاق الموحد لنقل المواد، فى اجتماعها الثانى أو الثالث )و(
 .اجراء مراجعة محتملة له على ضوء الخبرة المستفادة من استخدامه

ية واالتفاق الموحد لنقل قفحص العالقة القائمة ما بين األطراف المتعاقدة فى االتفا )ز(
 .ذ االتفاق المشار اليهالمواد، ومشارآتها فىتنفي

 مسائل أخرى

اإلنمائي الوآالة السويدية للتعاون  للحكومة السويدية وبالشكرمجموعة العمل توجهت  - 15
مرافقها الممتازة  توفير للجامعة السويدية للعلوم الزراعيةالدولي الستضافتهما االجتماع وآذلك ل

 مجموعة االتصال أيضًا وشكرت. النرب في المنطقة الخضراء المحيطة بحرم الجامعة في مدينة
 المجموعة شكرتآما .  على ما قدمته من دعم على صعيد التنظيمAkademikonferensمؤسسة  

التي ال تعرف الكلل، وهو ما عمل على تشجيع التعاون بطريقة دارته لالجتماع  إرئيسها على
 .وخلق بيئًة إيجابيًة للعمل

 . نجاحبالجتماع وتسييره  اإعداداألمانة على يضًا  مجموعة االتصال أشكرت آما  - 16

 الموافقة على التقرير
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نيسان / أبريل28 يوم الجمعة  16.48 وافقت مجموعة العمل على هذا التقرير عند الساعة - 17
2006. 
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 مشروع قرار لدراسته من جانب الجهاز الرياسي

  الصادر عن الجهاز الرياسي2006*/القرار 
 

 
 إّن الجهاز الرياسي

 أّن أهداف هذه المعاهدة تتمثل في صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها 
المستدام، واقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافئ، بما يتسق مع 

 قية التنوع البيولوجي، ألغراض الزراعة المستدامة واألمن الغذائي؛اتفا
 أنه، سعيًا إلى تحقيق أهداف صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها 
المستدام واقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها على نحو عادل، ينّص الجزء الرابع من المعاهدة 

شاء نظام متعدد األطراف للنفاذ واقتسام المنافع يّتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية، من أجل على إن
تيسير النفاذ إلى الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واقتسام المنافع الناشئة عن استخدام 

ة الحصول على  بغيتلك الموارد على نحو عادل ومتكافئ على أساس التكامل والتعزيز المتبادل؛
 .دعم آامل من المجتمع الدولي

من المعاهدة، يجري تيسير النفاذ إلى النظام المتعدد األطراف للنفاذ  4-12 أيضًا أنه بموجب المادة 
 ؛يوافق عليه الجهاز الرياسي واقتسام المنافع طبقًا التفاق موّحد لنقل المواد

فضًال عن أحكام اقتسام المنافع التي ) ز(و) د(و) أ(3-12 من المادة أن فى اطار نفس األحكام ستتض
 وغيرها من األحكام ذات الصلة في المعاهدة، واألحكام التي تقضي )2()د(2-13نصت عليها المادة 

متلقي الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تطبيق شروط اتفاق نقل المواد على بأن يشترط 
د الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إلى شخص آخر أو إلى آيان آخر، فضًال عن على نقل الموار

 أي عملية نقل الحقة لتلك الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 ضرورة أن يكون االتفاق الموّحد لنقل المواد متسقًا مع المعاهدة الدولية وفعاًال وأن يضمن آفاءة 

 ذ النظام متعدد األطراف؛وشفافية تنفي
 ؛ على أّن الموافقة على االتفاق الموّحد لنقل المواد عنصر حاسم لتنفيذ المعاهدة الدولية

بضرورة أن تكون شروط االتفاق الموحد لنقل المواد جذابة لكل من مجهزى الموارد الوراثية  
النظام متعدد األطراف، بهدف تشجيع مشارآتهم النباتية لألغذية والزراعة ومتلقيها المشارآين فى 

 ؛فى النظام المذآور
 على أن التقاسم الطوعى للمزايا النقدية وغير النقدية باالضافة الى التقاسم االلزامى للمنافع 

 متعدد األطراف؛الالناجمة عن المتاجرة بتلك المواد عنصر حاسم أيضا فى التنفيذ الفعال للنظام 
أنه بموجب النظام المتعدد األطراف، تقتسم األطراف المتعاقدة المنافع الناشئة عن استخدام  

 ونقلها وبناء التقنيةالموارد الوراثية النباتية بواسطة آليات تبادل المعلومات والحصول على 
 القدرات؛

 الموارد الوراثية النباتية  بأن األطراف المتعاقدة توافق على تقاسم المنافع الناجمة عن استخدام
لألغذية والزراعة التى يجرى تقاسمها فى اطار النظام متعدد األطراف فى حالة تدفقها، مباشرة أو 
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فى جميع األقطار والسيما فى بالدرجة األولى مباشرة أو بصفة غير مباشرة الى المزارعين 
 تحافظ وتستخدم على نحو البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية والتى

 .مستدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 بهذا القرار؛ 1 

 األطراف المتعاقدة فى المعاهدة على اتخاذ االجراءات الضرورية لتنفيذ االتفاق الموحد 
 ؛لنقل المواد

 واتحمليألن ) األشخاص القانونيين الممثلين للجهاز الرياسى وللنظام متعدد األطراف( 
الجهاز الرياسي للمعاهدة والنظام متعدد األطراف التابع لها،  مسؤولية العمل نيابة عن

باعتبارها طرفًا ثالثًا مستفيدًا، وذلك طبقًا لألحكام ذات الصلة في االتفاق الموّحد لنقل 
 المواد؛

 األطراف المتعاقدة على اتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ األحكام الواردة فى المعاهدة 
 ؛ من المعاهدة13منافع غير النقدية، آما تنص على ذلك المادة لبشأن ا

نقل المواد إلى تقديم مساهمات طوعية ل  الموحدتفاقاالإطار  مستخدمي المواد المستلمة في 
 المتعدد األطراف وإلى اقتسام المنافع غير النقدية، بما فيها المنافع التجارية، إلى النظام

الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على نحو عادل ومتكافئ 
من خالل تبادل المعلومات والحصول على التقانة ونقلها وبناء القدرات، مع مراعاة 

 ولوية في خطة العمل العالمية المتوالية؛مجاالت العمل ذات األ
لجماعة االستشارية للبحوث الزراعية  التابعة لالمراآز الدولية للبحوث الزراعيةبقرار  

المراآز الدولية مع الجهاز الرياسي للمعاهدة تقضي بأن تتيح   بتوقيع اتفاقاتالدولية
عدد األطراف طبقًا لالتفاق الموّحد لنقل  المواد التي يشملها النظام المتللبحوث الزراعية

المواد ويدعو المؤسسات الدولية المختصة األخرى إلى إبرام اتفاقات مماثلة مع الجهاز 
 الرياسي؛

الموارد الوراثية النباتية في النظام المتعدد األطراف ويدعو بالمعاهدة، إلى إدراج تلك  
 .من المعاهدة 3-11األطراف المتعاقدة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة وفقا لمنطوق المادة 

 



A3  CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/REP 

CGRFA\IC\CG-SMTA\J7715a-Rep 

 

  مسودة االتفاق الموحد لنقل المواد
 الديباجة
 حيث أّن

  باسمفى ما يلييشار إليها (النباتية لألغذية والزراعة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية 
 3اعتمدها مؤتمر منظمة األغذية والزراعة في دورته الحادية والثالثين في ") المعاهدة"

 ؛2004حزيران / يونيو29خ ــــودخلت حّيز التنفيذ بتاري 2001تشرين الثاني /نوفمبر
 واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية راثيةالو الموارد صيانة في هذه المعاهدة أهداف تتمثل

 مع يتسق بما ومتكافئ، عادل نحو على الموارد هذه استخدام عن الناشئة المنافع المستدام واقتسام
 .الغذائي واألمن المستدامة الزراعة غراضأل البيولوجي، التنوع اتفاقية

سيادية على مواردها الوراثية النباتية ال حقوقها ممارسة في ،فى المعاهدةالمتعاقدة  أنشأت األطراف
 لألغذية النباتية الوراثية الموارد على الحصول لتيسير األطراف متعدد نظامًا لألغذية والزراعة،

 أساس على الموارد، هذه استخدام عن الناشئة للمنافع والمتكافئ العادل ولالقتسام والزراعة،
 .المتبادلين والتعزيز التكامل

 في تغيير من األشكال على شكل بأي ينطوي بأنه المعاهدة هذه في شيء أي يفسر أن ينبغي ال[
  ].أخرى دولية اتفاقات عليها نّصت التي وواجباتها المتعاقدة األطراف حقوق

 األطراف في االتفاق -1
ل هو االتفاق الموّحد لنق") هذا االتفاق " باسم ما يلييشار إليه في(هذا إّن اتفاق نقل المواد  1-1

 .من المعاهدة 4-12المواد المشار إليه في المادة 
 :مبرمهذا االتفاق  1-2

  ،")المجهز"باسم فى ما يلي يشار إليه ) (

 .1")المتلقي " باسم ما يلييشار إليه في( )

تتخذ األطراف المتعاقدة في المعاهدة التدابير الالزمة لضمان التزام األطراف في هذا   1-3[
 .] ي هذا االتفاقاالتفاق الخاضعة لواليتها بواجباتها ف

 :في هذا االتفاق على ما يلي اتفق األطراف 1-4
 التعاريف -2

 :الواردة أدناه المعاني التاليةللتعابير تكون ألغراض هذا االتفاق، 

                                                      
، ال تدرج حرفيًا "عقد القبول على اإلنترنت"أو " عقد القبول بفّض العبوة"ة إلى اتفاقات موّحدة لنقل المواد من نوع بالنسب 1

 . المواد ومتلقيها في االتفاق الموحد لنقل الموادمجهزالمعلومات عن 
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يعتبر أى منتج  متاحا بال قيود لآلخرين ألغراض البحوث والتربية عندما يكون متاحا للبحوث . "
ية دون أى التزامات قانونية أو تعاقدية أو قيود تقنية، تحول دون استخدامه بالطريقة المحددة والترب

 .فى المعاهدة
، وتحتوي على التكاثر الجنسي والالجنسي تعني أي مواد من مصدر نباتي، بما فيها مواد "

 ة وظيفية؛ يوحدات وراث
  للمعاهدة؛يعني الجهاز الرياسي" 
  من المعاهدة؛2-10 يعني النظام المتعدد األطراف الذي أنشئ بموجب المادة "

  تعني أي مواد وراثية من مصدر نباتي لها قيمة فعلية أو محتملة لألغذية والزراعة؛"

 : يعني"

 1الخيار 
 جينات أو أي وحدات وظيفية وراثية أخرى، ، مواد التربية،نباتي، ساللة تربيةصنف [

تشمل مواد لها قيمة حالية أو مفترضة يمكن النفاذ إليها من خالل النظام المتعدد األطراف، 
 .] باستثناء السلع األساسية
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 2الخيار 
المنصوص مواد، مورد وراثي نباتي لألغذية وللزراعة استنبطه المتلقي ومشتق من ال[

يسهل  قيمة ذات سمة على يحتوياالآثار بما ، من خالل األبحاث و3عليها فى المادة 
%)] 25(خمسة وعشرين في المائة [التعرف اليها، أو بحسب النسب، على ما ال يقّل عن 

 .] النظام المتعدد األطراف وخضعت لعملية استنباطمن المواد التي تم الحصول عليها من 
 :تعني" 

 1الخيار 
يجار وأية الالدخل اإلجمالي الناتج عن المبيعات، الترخيص واالتفاقات التعاقدية، وا[ 

إيرادات أخرى ناشئة عن التسويق التجاري لمنتج أو منتجات من جانب المتلقي وفروعه 
 .]والمتعاقدين معه وحاملي التراخيص ومستأجريها إلى طرف ثالث مستقّل

 2الخيار 
ل اإلجمالي الناتج عن المبيعات، الترخيص واالتفاقات التعاقدية، واإليجار وأية الدخ[ 

إيرادات أخرى ناشئة عن التسويق التجاري لمنتج أو منتجات من جانب المتلقي وفروعه 
 : والمتعاقدين معه وحاملي التراخيص ومستأجريها إلى طرف ثالث مستقّل، ناقصًا

معهودة في التجارة، في حال شراء آميات آبيرة، الحسومات، طبقًا للمبالغ ال) أ( 
 المدفوعات النقدية، أو ما يعطى للبائعين بالجملة وللموزعين؛ 

  ائتمانا بسبب الرفض أو اإلعادة؛ سجلتالمبالغ التي ُيعاد تسديدها أو ) ب( 
أي تكاليف شحن أو نقل أخرى، التأمين،الرسوم، التعريفات الجمرآية ) ج(  

ات واإلنتاج التي تستند مباشرة إلى مبيعات منتج أو منتجات ما أو وضرائب المبيع
 ].]حجم األعمال أو تسليم المنتج أو المنتجات

رف بمنتج أو منتجات لغرض صوتعنى للبيع والتأجير أو الترخيص بالت "
 .الحصول على النقود

 موضوع اتفاق نقل المواد -3
 األحكام والشروط التي نص مع مراعاة إلى المتلقي  تنقل بموجب هذا االتفاق من مقدم المادة1 

  .عليها هذا االتفاق

 
  كام عامةأح -4
طبقًا ألهداف المعاهدة  ويفّسر وينفذتعدد األطراف م إطار النظام ضمن  هذا االتفاق يبرم 4-1

 .وأحكامها
دة والنظام متعدد األطراف التابع لها، هو الطرف ، الذي يعمل نيابة عن الجهاز الرياسي للمعاه)

 .  الثالث المستفيد بموجب هذا االتفاق
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 1الخيار 
 :بوصفه الطرف الثالث المستفيد، ما يلي) 

الرصد الحق في طلب الحصول على عّينات تعني حقوق [رصد تنفيذ هذا االتفاق؛  ) أ( 
من أي منتج من مقدم المادة والمتلقي ومعلومات تتعلق بأداء واجباتهم التي نّصت عليها 

 ؛]10-6 و 9-6، 7-6 ،6-6    ،4-6 ،3-6 ،2-6، 1-6و 5المواد 
من هذا االتفاق في حال اإلخالل  8مباشرة إجراءات حل النزاعات طبقًا للمادة  ) ب( 

 ].جبات المشار إليها في االتفاقبالوا
 2 

 من هذا االتفاق 8 بوصفه الطرف الثالث المستفيد، مباشرة إجراءات حل النزاعات طبقًا للمادة )
 ذات الصلة بالنسبة إلى واجباتهما المشار إليها والطلب إلى مقّدم المواد ومتلقيها إتاحة المعلومات

 .]في االتفاق
 .المادة والمتلقي من ممارسة حقوقهما بموجب هذا االتفاقمجهز  ال تمنع )

  وواجباته المادةمجهزحقوق  -5
 :ألحكام التالية من المعاهدةل  طبقا بنقل المواد المادةجهزميتعّهد 

 على حدة، فرد آل تتبعبسرعة وبدون الحاجة إلى على المادة يتاح الحصول  )أ( 
 عند فرض رسم  التكاليف الدنيا المتكبدة الرسم أن يتجاوزال ينبغي ،، أوانــــــــوبالمج
 ؛معين

ة لألغذية والزراعة المقدمة جميع البيانات تتاح مع الموارد الوراثية النباتي )ب( 
 أية معلومات وصفية متوافرة غير سرية وذات صلة؛، والتعريفية، رهنا بالقانون الساري

تخضع عملية الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي هي  )ج[( 
زارعون، لتقدير مطّوريها خالل قيد االستنباط، بما في ذلك المواد التي يقوم باستنباطها الم

 ]فترة استنباطها؛
يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي تحميها حقوق  )د[( 

 ،الملكية الفكرية أو غير ذلك من حقوق الملكية، متسقا مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة
 ] ؛ومع التشريعات القطرية ذات الصلة

 المادة الجهاز الرياسي بشكل دوري على اتفاقات نقل المواد التي تّم مجهز يطلع )هـ( 
 . إبرامها، طبقًا لجدول زمني يحدده الجهاز الرياسي

 حقوق المتلقي وواجباته -6
 أغراض األبحاث والتربية  علىمقتصراصيانتها استخدام المواد أو أن يكون يتعّهد المتلقي  6-1

 األغراض االستخدامات الكيمائية هذهوال تشمل  .الزراعةألغذية ومن أجل اوالتدريب 
  .العلفية/أو غيرها من االستخدامات الصناعية غير الغذائية/ية ونوالصيدال



A7  CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/REP 

CGRFA\IC\CG-SMTA\J7715a-Rep 

 يطالب المتلقي بأية حقوق للملكية الفكرية أو أية حقوق أخرى تقيد الحصول الميسر على ال  6-2
أو مكونات وراثية منها، في الشكل الذي تم فيه  أجزاءأو على  المواد المتاحة بموجب هذا االتفاق

 . األطرافتعددم عليها من النظام الحصول
مزيد الفي حال حصل المتلقي على حق من حقوق الملكية الفكرية يحّد من الحصول على    6-3[

مواد وراثية أو مكوناتها والتي تلقاها من النظام أي من األبحاث والتربية لمنتج يحتوي على 
  ].دد األطراف بموجب هذا االتفاق، يبلغ المتلقي هذا الواقع للطرف الثالث المستفيدالمتع

، ينبغي للمتلقي أن يجعل المواد والمعلومات ذات المجهزةام المتلقي بصيانة المواد يفي حال ق 6-4
نقل متاحة للنظام متعدد األطراف باستخدام االتفاق الموحد ل) ب(5الصلة المشار إليها في المادة 

 . المواد
 بموجب هذا االتفاق إلى شخص أو آيان آخر المجهزة المتلقي بنقل المواد فى حال قيام  6-5

 :، يعمد المتلقي إلى")المتلقي التالي"في ما يلي يشار اليه 
فعل ذلك بموجب األحكام والشروط التي نص عليها االتفاق الموّحد لنقل المواد من  ) أ( 

 لمواد؛خالل اتفاق جديد لنقل ا
 ).هـ(5إبالغ الجهاز الرياسي بذلك عمًال بالمادة  ) ب( 

 المتلقي تخذهااإلجراءات التي يب تتعلقكون للمتلقي أي واجبات أخرى ياالمتثال لما تقّدم، ال وب
 .التالي
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 1الخيار 
ام المتلقي بنقل مورد وراثي نباتي لألغذية ي، في حال ق7-6من دون اإلخالل بالمادة   6-6[

 المواد، إلى شخص أو آيان آخر، إنما يفعل ذلك وفقًا  هراعة قيد االستنباط مستمّد من هذوالز
لواجبات تقاسم المنافع ذات الصلة [/]أ-5 ةشريطة عدم تطبيق الماد[لالتفاق الموحد لنقل المواد، [

ة أو الى ويقوم بإبالغ هذه الواقعة إلى الجهاز الرياسي للمعاهد] في االتفاق الموحد لنقل المواد
ولن يكون على المتلقي واجبات إضافية فيما ] [الكيان القانوني أو الجهاز المعين لهذا الغرض

 ].يتعلق بإجراءات أي طرف ثالث منقول إليه
دون اإلخالل بحق األطراف في فرض  7-6 يتّم إبرام اتفاق لنقل المواد بموجب الفقرة  

 ].ت جديدةذات صلة باستنباط منتجاشروط إضافية 

 2الخيار 
ام المتلقي بنقل المواد قيد االستنباط والمعلومات ذات الصلة المشار إليها في يفي حال ق 6-6[

 بموجب هذا االتفاق، إلى شخص أو آيان آخر، يقوم المتلقي بإنجاز ذلك وفقا المجهزة) ب(5المادة 
لجهاز الرياسي للمعاهدة أو الى ويقوم بإبالغ هذه الواقعة إلى ا [2لشروط االتفاق الموحد الجديد
ولن يكون على المتلقي واجبات إضافية فيما يتعلق بإجراءات أي ]. [الشخص المعين لهذا الغرض

 ].]طرف ثالث منقول إليه
 وتضمَّن والزراعة لألغذية نباتي وراثي مورد هو ما منتج بتسويق المتلقي قام حال في 6-7

 بدون لآلخرين المنتج إتاحة عدم حال وفي االتفاق، ن هذا م3المادة  في إليه مشار هو آما مواد
بدفع نسبة مئوية محددة من الدخل  المتلقي يقوم والتربية، األبحاث من المزيد ألغراض قيود

وفي حال آان التسويق المذآور على شكل منح تراخيص أو تأجير، تنص العقود . [االتفاق بهذا 2 
 2[. 

 مواد وتضمَّن والزراعة لألغذية نباتي وراثي مورد هو ما منتج بتسويق ام المتلقيي في حال ق6-8
 ألغراض قيود بدون لآلخرين المنتج إتاحة حال وفي االتفاق  هذامن 3 ةمادال في إليه مشار هو آما

 الجهاز أنشأها التي آلليةالى اعلى دفع مبالغ طوعية  المتلقي يشّجع والتربية، األبحاث من المزيد
 . االتفاق بهذا 2 
عبر نظام المعلومات [على أن يتيح للنظام المتعدد األطراف، المتلقي ] يشجع][يقوم[ 6-9[

، جميع المعلومات غير السرية وتقاسم المنافع غير ]من المعاهدة 17المنصوص عليه في المادة 
 من المعاهدة والناشئة عن األبحاث واالستنباط بشأن 2-13 المشار إليها صراحة في المادة النقدية

وبعد انتهاء أو التخلي عن فترة . [ المتلقاة من النظام متعدد األطرافالمواد الوراثية ومكوناتها
تعدد األطراف، محماية حق من حقوق الملكية الفكرية لمنتج ما يتضمن مواد مستمدة من النظام 

المتلقي على إتاحة المنتج المذآور للنظام المتعدد األطراف ألغراض األبحاث ] يشجع[/]يقوم[
  ]]راآثالوا

                                                      
واألحكام التي نص عليها االتفاق اتفاقًا جديدًا لنقل المواد بموجب نفس الشروط " االتفاق الجديد لنقل المواد"يعني   2

 .الموحد لنقل المواد، ويكون فيه المتلقي هو المقّدم الجديد للمواد
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 من المواد الوراثية أو ةستنبطمتلقي الذي يحصل على حقوق ملكية فكرية ألي منتجات  الم6-10
تعدد األطراف، ويقوم بتخصيص حقوق الملكية الفكرية ممكوناتها، وتم الحصول عليها من النظام 

 .تلك إلى طرف ثالث، ينبغي أن ينقل واجبات تقاسم منافع هذا االتفاق إلى الطرف الثالث
ي متلٍق يحصل على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام متعدد أل يجوز 6-11[

 والخيار أدناه بالنسبة إلى عمليات الدفع 7-6في المادة الوارد الخيار ما بين األطراف أن يختار 
 :اإللزامية لإليرادات الناشئة عن تسويق منتجات موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة

، )و(3-19يدفع المتلقي إلى اآللية التي أنشأها الجهاز الرياسي بموجب المادة  ) أ( 
من الدخل اإلجمالي الناجم عن التسويق التجاري لجميع المنتجات التي هي موارد ***% 

وراثية نباتية لألغذية والزراعة والتي تتعلق بمحصول محدد منصوص عليه في الملحق 
لك المواد أم ال في المنتج التجاري وسواء آان إجراء األول بالمعاهدة، سواء ساهمت ت

 .  ر مقّيدًا أم ال بحقوق الملكية الفكرية أو بغيرها من الحقوقاآثالالمزيد من األبحاث وا
على مواد المحصول نفسه استنادًا إلى فرصة الحصول مرة أخرى لمتلقي تتاح ل ) ب( 

 .بدايته من تاريخ ؟ سنوات10؟ X ،5*** نفس االتفاق الموّقع لفترة 
في حال أدرجت مواد تم الحصول عليها من النظام المتعدد األطراف لمحصول  ) ج( 

معّين ضمن منتج ما لمحصول مختلف، تكون عندها النسبة المئوية الواجب تسديدها 
تبقى عند أدنى نسبة مئوية للمدفوعات الخاصة بجميع ]/[7-6بحسب الخيار الوارد في [

المختلف، سواء ساهمت تلك المواد أم ال في الحصول على المنتج منتجات المحصول 
ار مقّيدًا أم ال بحقوق الملكية الفكرية ثآالالتجاري وسواء آان إجراء المزيد من األبحاث وا

 .]أو بغيرها من الحقوق
أعاله، فإّن سداد أي مدفوعات خاصة ) ب(بعد انتهاء الفترة المحددة في الفقرة  )د( 

ّمن الحقًا مواد تم الحصول عليها من النظام متعدد األطراف من المحصول بمنتجات تتض
ار مقّيدًا أم ال بحقوق الملكية الفكرية أو ثآالالمحدد، سواء آان إجراء المزيد من األبحاث وا

 ].إضافية[سنة *** بغيرها من الحقوق، يبقى ساريًا بحسب أدنى نسبة مئوية لفترة 
 .]  بهذا االتفاق2 
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 القانون الساري  -7
 1 الخيار 

المبادئ العامة لقانون العقود مع مراعاة األهداف واألحكام بمثابة يكون القانون الساري س[ 
مع ذات الصلة في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و

 الدوليالمعهد  مبادئ العقود التجارية الدولية الصادرة عن فىمراعاة األحكام ذات الصلة 
 .]2004 لتوحيد القانون الخاص

 2الخيار 
المبادئ العامة للقانون والمعاهدة وقرارات الجهاز بمثابة يكون القانون الساري س[

 ].آما يسري القانون الوطني المختص حسب مقتضى الحال. الرياسي
 3الخيار 

المبادئ العامة للقانون ومبادئ العقود التجارية الدولية بمثابة يكون القانون الساري س[ 
 األهداف واألحكام مع مراعاة، 2004 المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاصالصادرة عن 

 ].في المعاهدةالواردة ذات الصلة 
 
 تسوية النزاعات/ حل -8

 .، نيابة عن الجهاز الرياسي للمعاهدة والنظام المتعدد األطراف التابع له)

 
ويعمل حصريًا بتوجيهات من الجهاز [يمثل الجهاز الرياسي والنظام متعدد األطراف، الذى ، )

بالنسبة إلى [يحق له، باعتباره طرفًا ثالثًا مستفيدًا، بدء إجراءات تسوية النزاعات ] الرياسي
في حال اإلخالل بأي من .]/[7-6ادة ـموضوع شكوى المتلقي مع واجبات بالتسديد نصت عليها الم

  ]]ات التي نص عليها هذا االتفاقالواجب

 
 :إن أي نزاع ينشأ عن هذا االتفاق يحل على النحو التالي 8-3

تحاول األطراف بتوافر حسن النية حل أي نزاع عن طريق : التسوية الودية للنزاع )أ(
 . التفاوض

في حال عدم التوصل إلى حل للنزاع عن طريق التفاوض، تسعى : الوساطة )ب(
تسوية النزاع عن طريق وساطة باالستعانة بطرف ثالث وسيط األطراف إلى 

 . محايد باالتفاق المتبادل بين األطراف
 :مـالتحكي )ج(
 

 1الخيار 
 الوساطة، يجوز  التفاوض أو في حال عدم التوصل إلى حل للنزاع عن طريق[ 

 آلية تحكيم دولية لدى[النزاع إلى التحكيم موضوع ألي من الطرفين إحالة 
قوانين []]آلية تحكيم تابعة لجهاز دولي، مثل غرفة التجارة الدولية[ ]ةموجود
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التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية أو أي قوانين تحكيم أخرى يوافق عليها 
فريق من الخبراء يشكله الجهاز الرياسي لهذا الغرض بعد ]/[الطرفان في النزاع

 .]ملزمة للطرفينوتكون نتيجة هذا التحكيم ]/[موافقة الطرفين
 2 

في حال عدم التوصل إلى حل للنزاع عن طريق التفاوض أو الوساطة، يجوز ألي [ 
من الطرفين إحالة النزاع إلى التحكيم بموجب قوانين التحكيم الصادرة عن إحدى 

أما في حال عدم التوصل إلى اتفاق . األجهزة الدولية بعد موافقة الطرفين في النزاع
ن، فتتم تسوية النزاع في نهاية المطاف بموجب قوانين التحكيم الصادرة بهذا الشأ

عن غرفة التجارة الدولية من جانب محّكم واحد أو أآثر يعينون طبقًا للقوانين 
 .]وتكون نتيجة هذا التحكيم ملزمة للطرفين. المذآورة

 بنود إضافية -9
  ضمانة

أو ملكيتها، وال بشأن دقة أو صحة أي المواد  سالمة بشأنأي ضمانات المادة  مجهزال يقدم  9-1
 الموادال يقدم أي ضمانات بشأن نوعية آما  .بيانات تعريفية أو أي بيانات أخرى مرفقة مع المواد

وليس هناك أي ضمانة للحالة الصحية النباتية ).  الحرفيةالوراثية أو(ة أو حيويتها أو نقاوتها جهزالم
ويكون المتلقي مسؤوال بالكامل عن التقيد بجميع . صحة النباتية المرفقة غير ما يرد في شهادة اللموادل

 .أنظمة وقواعد الحجر والسالمة الحيوية الخاصة باستيراد المواد الوراثية أو اإلفراج عنها
 مدة االتفاق[
-9ادة  وما لم يجر إنهاؤه طبقًا للم أيضًاسارية المفعول المعاهدة مادامتيبقى هذا االتفاق نافذًا  9-2
 سارية حتى ما بعد إنهاء هذا 6، وفي هذه الحالة تبقى الواجبات والحقوق التي نّصت عليها المادة  3

 ].االتفاق
 إنهاء العمل بهذا االتفاق[
، يمكن ألي من الطرفين في هذا االتفاق لنقل المواد إنهاء االتفاق 2-9مع مراعاة المادة   9-3

 .]ذلك إذا أخل هذا الطرف اآلخر بأي من أحكام هذا االتفاقويسرى ذلك فور إبالغ الطرف اآلخر ب
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 ]التوقيع] [القبول/التوقيع[ -10
 

 1الخيار 
 
( ......................................................................................................... 
( * 

 ................................التاريخ
 
(.......................................................................................................... 
 ( * 

 ...............................]التاريخ 
 

 2الخيار 
 
 ] .طهحكام هذا االتفاق وشروأل  قبوال قبول المواد واستخدامها يشكل[
 

 3 الخيار
 
المتلقي  قبول  ويشكل.االتفاق هذا شروط بقبول القاضي الصريح المواد بالشرط تقدم[

  .االتفاق هذا ألحكام قبوال للمواد
 

.( 
 
 المادة وأقر بمسؤوليات جهزذا االتفاق نيابة عن مأن لدي السلطة لتنفيذ هأضمن ، أمثل و)

دف تعزيز همؤسستي وواجباتها بااللتزام بأحكام هذا االتفاق، حرفيا ومن حيث المبدأ، ب
 .واستخدامها المستدام د الوراثية النباتية لألغذية والزراعةرحفظ الموا

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

 
المادة وأقر بمسؤوليات متلقى أن لدي السلطة لتنفيذ هذا االتفاق نيابة عن أضمن ، أمثل و)

دف تعزيز همؤسستي وواجباتها بااللتزام بأحكام هذا االتفاق، حرفيا ومن حيث المبدأ، ب
 .واستخدامها المستدام وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةحفظ الم

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

 
 ].أوافق على الشروط المذآورة أعاله   []   :بالنسبة إلى عقود القبول على اإلنترنت

___________ 
 .حسب المقتضى *
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 1 

 قائمة المواد المقدمة
 

يتضّمن المرفق قائمة المواد المقدمة بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك المعلومات ذات  
 ).ب(5ي المادة ـار إليها فـة المشـالصل

.( 

جميع البيانات التعريفية والخاضعة : ترد المعلومات التالية لكل مادة واردة في القائمة 
 .  وأي معلومات وصفية وغير سرّية أخرى ذات الصلةالسارىللقانون 

( 
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 ] تقاسم المنافعتسديد[
 
نيابة عنها المستأجرون ومعها والمرخصون من قبلها  المتعاقدون وة متلقيت جهةإذا قام  - 1

من مبيعات المنتج أو (** %) ئة ا في الم**تسدد الجهة المتلقية نسبة بتسويق منتج أو منتجات، 
  :يكونأو منتجات  على أي منتج الحاالت التى ال تترتب مدفوعاتالمنتجات؛ باستثناء 

 هذا من 2للمادة  طبقا والتربية، األبحاث من لمزيد قيد بدون لآلخرين متاحا ) أ( 
 االتفاق؛
 دفع أن سبق آخر آيان أو شخص من ذلك بخالف عليه الحصول تم أو شراؤه تم ) ب([ 

) أ (الفرعية للفقرة طبقا هدفع واجب من أعفي أو أو المنتجات المنتج مقابل مبلغا  بالفعل
 ]أعاله؛

 .آسلعة به االتجار أو بيعه تم ) ج( 
 : لى رسوم التراخيص المستحقة له، يعمد المتلقي إلىإذا آان الدخل الصافي للمتلقي يقتصر ع[

 المستأجر؛/من صافي مبيعات الرخصة%) --(إما دفع نسبة مئوية إضافية  ) أ(
المستأجر تسديد المبلغ المتوّجب آما أشارت إليه /أو يطلب إلى حامل الرخصة ) ب(

 .]تعدد األطراف بذلكمالجملة األولى وإبالغ النظام 
 31 في تنتهي تقويمية سنة آل بعد) 60 (يوما ستين خالل الرياسي للجهاز يالمتلق يرفع -2

 :يحدد سنويا تقريرا األول، آانون/ديسمبر
 والمرخص المتلقي والتابعين له والمتعاقدين جانب من مبيعات المنتج أو المنتجات ) أ(

 آانون/ديسمبر 31 في تنتهي التي )12(شهرا  عشر االثنى لفترة قبله، من والمستأجرين لهم
 األول؛

 المستحقة؛ المدفوعات مبلغ ) ب(
 . معلومات تسمح بالتعّرف إلى أي من القيود التي أفضت إلى تسديد تقاسم المنافع ) ج(

 وتدفع آل.  وتكون المدفوعات مستحقة وقابلة للتسديد فور تقديم آل تقرير من التقاريــر السنوية-3
.( 
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 جدول األعمال الموافق عليه

 األقاليم يمثلون الذين السبعة الرئيس نواب انتخاب - 1

 الزمني والجدول األعمال جدول على الموافقة - 2

 قليميةاال ضوعرال - 3

 المواد لنقل الموحد االتفاق بشأن المفاوضات -4

 :المنافع وتقاسم التجارى التسويق 1 - 4
 2، والمادة 2 

" صافى المبيعات"و" المتاح بدون قيود"و" لالدماج"و " المنتج":تعريف  •
 "الدخل االجمالى"و

 :المنازعات تسوية/وحل فيدالمست الثالث الطرف 2 - 4
 2-9، 1-9، 4-5، 3-5، 2-5 المواد • 

  األخرى الواردة فى االتفاق الموحد لنقل الموادالعناصر 3 - 4
 : حقوق الملكيةاقضاي 
 5-7 و 4-7، 3-7، 2-7 المواد • 

 القبول/التوقيع • 
 11المادة  •

 المعلومات 
 ) قوسينبدون( 1-4و) ب(1-6ن  المادتي الى باالشارة)بين قوسينلما ( 1 

  بين قوسين، بحسب الترتيبصبقية النصو  
 .10 و8 و13-7 و12-7 و11-7 و6الديباجة، المواد  • 

 الجهاز الرياسى بشأن تنفيذ االتفاق الموحد لنقل المواد واعداد مشروع قرار توصيات - 5
 لبحثه من قبل الجهاز الرياسى

 فاق الموحد لنقل المواد االتساق القانونى لالتاستعراض - 6
 مسائل أخرى - 7
التقرير على الموافقة - 8
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 قائمة الوثائق

 وثائق العمل
CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/1 مشروع جدول األعمال المؤقت 

CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/2 الزمني والجدول المؤقت األعمال جدول مشروع 

CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/3 المواد لنقل الموحد لالتفاق ىاألول المسودة 
 

 وثائق معلومات
CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/Inf.1 إعالمية للمشارآينمذآرة  
CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/Inf.2  بيان االختصاصات وحقوق التصويت المقدم من

 المجموعة األوروبية ودولها األعضاء
CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/Inf.3 قائمة الوثائق 
CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/Inf.4  الطرف الثالث المستفيد، بما فى ذلك فى سياق

 التحكيم

 األخرى الوثائق
CGRFA/IC/CG-SMTA-1/05/Report  تقرير االجتماع األول لمجموعة االتصال المعنية

 بصياغة االتفاق الموحد لنقل المواد
CGRFA/IC/CG-SMTA-1/05/Inf.1 االتصال مجموعة اختصاصات 
CGRFA/IC/Inf.1 المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية 

 المعاهدات تفسير: 3 الفرع
 التحكيم الدولى 25ورقة دراسة أساسية رقم 
اتفاق نقلوأحكام شروط بقبول الطرق التعبير عن  26ورقة دراسة أساسية رقم 

 واتفاقات فض العبوة والقبول على االنترنت؛المواد
 تجارية فى استخدام الموارد الوراثيةالممارسة ال 27ورقة دراسة أساسية رقم 

  لألغذية والزراعةالنباتية
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E-mail: francois.burgaud@gnis.fr 
 

4 –Mr Bert VISSER  

 

Centre for Genetic Resources the 
   Netherlands 
PO Box 16 
6700 AA Wageningen 
The Netherlands 
Tel: +31 317 477184 
Fax: +31 317 418094 
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Unit E.I. – Biotechnology and Plant Health 
232 Rue Belliard, office 3/16 
B-1040 Brussels 
Belgium 



CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/REP  Dِِِِِِ6  

CGRFA\IC\CG-SMTA\J7715a-Rep 

Tel : +32 2 2950473 
Fax : +32 2 2956043 
E-mail: walter.de-backer@ec.europa.eu 
 

9 –Mr François 
PYTHOUD 

 

Senior Adviser 
Swiss Federal Office for Agriculture 
Mattenhofstrasse 5 
CH-3003 Bern 
Switzerland 
Tel: +41 (0) 31 3234445 
Fax: +41 (0) 31 3222634 
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