
  IT/GB-3/09/11. Rev. 1 
March 2009 

 
 

 
من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة

ن والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية ويرجى من السادة المندوبي. المناخ
 org.planttreaty.www :ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي. منها

 
 
K4549/A 

A 

 
 من جدول األعمال المؤقت 1-12 البند

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  المتحدةمملألمنظمة األغذية والزراعة 

 الدورة الثالثة للجهاز الرئاسي

 2009 حزيران/يونيو 5 – 1 تونس،العاصمة تونس

  الثالث المستفيدلطرفل تقرير رئيس اللجنة المخصصة
 

  المحتوياتبيان
 

 الفقرات           
 6 - 1 المقدمة  –أوال 
 14 - 7 موجز االجتماع األول -ثانيا 
 24 - 15 موجز االجتماع الثاني –ثالثا 

 31 – 25 االستنتاجات -رابعا 
 

 اإلجراءات الخاصة بالطرف الثالث المستفيد، X 2009/القرار مشروع  :1المرفق 
 ات لعمل الطرف الثالث المستفيدمسودة االجراء :1الملحق  
 عمليات الطرف الثالث المستفيد :2الملحق  

 
 التعديالت المقترحة على الالئحة المالية للمعاهدة :2المرفق 



IT/GB-3/09/11. Rev. 1 2 

09/CGRFA/K4549a 

  المقدمة–أوال 

 
 :قام الجهاز الرئاسي في دورته الثانية بما يلي -1

 المنظمة، بوصفها الطرف شكر المدير العام على قبوله، من حيث المبدأ، الدعوة التي وجهت إلى" 
الثالث المستفيد، لالضطالع، تحت توجيهاته وإدارته، باألدوار والمسؤوليات المحددة والمعروضة 

وأعرب عن إدراآه لكون هذا القبول مرهون بالموافقة الرسمية بعد . في االتفاق الموحد لنقل المواد
 )IT/GB-2/07/Report من الوثيقة 61الفقرة  (."استعراض اإلجراءات التي يضعها الجهاز الرئاسي

 
  :خالل الدورة الثانية أيضاقام الجهاز الرئاسي و -2
 

عد مشروع نص يحدد اإلجراءات التي تتبعها ي، أن أمينه الجهاز الرئاسي من طلب -62
المنظمة، لدى اضطالعها باألدوار والمسؤولية التي تسند إليها بوصفها الطرف الثالث 

عي، بصفة خاصة، دور المنظمة آوآالة متخصصة لألمم المتحدة، المستفيد، على أن يرا
 .وامتيازاتها وحصاناتها

 
 الجهاز الرئاسي إنشاء لجنة مخصصة للطرف الثالث المستفيد تتشكل من قرر -63

ومهمة اللجنة . سبعة ممثلين لألطراف المتعاقدة، يعين آل إقليم من أقاليم المنظمة أحدهم
 وتدرج فيه تعليقات الجهاز الرئاسيأمين عده ينص الذي هي أن تنظر في مشروع ال

وتعد اللجنة . وإسهامات األطراف المتعاقدة، بخالف الحكومات والمنظمات الدولية
المخصصة مشروع إجراءات للطرف الثالث المستفيد بقصد عرضها على الجهاز الرئاسي 

 .في دورته التالية
 

ة إلى أن يعرض على األجهزة الرئاسية ذات  الجهاز الرئاسي مدير عام المنظمدعا -64
الصلة في المنظمة، الدعوة الموجهة من الجهاز الرئاسي مشفوعة باإلجراءات بعد أن 

 .تعدها اللجنة المخصصة للطرف الثالث المستفيد ويصادق عليها الجهاز الرئاسي
 
 في لقانونيةمكتب الشؤون امشروع اإلجراءات، بالتشاور مع األمانة ت وعلى هذا فقد أعد -3

 المتعاقدة، والحكومات والمنظمات الدولية األخرى التماسًا األطرافوعممته على  ،المنظمة
آما دعت األقاليم إلى تسمية مندوب عن آل منها في اللجنة المخصصة للطرف الثالث . لتعليقاتها
 Mariaالسيدة : ياعينين من أفريقوتألفت اللجنة المذآورة من المندوبين اإلقليميين الم. المستفيد

Antonieta Coelho)  المناوب، السيدCarlos Amaral(السيدة :  وآسيا؛Erna Maria Lokollo 
؛ وأمريكا الالتينية Susanna Paakkolaالسيدة : باو، وأور)Azman Mohd Saad السيد، المناوب(

 Javad Mozafariالسيد : األدنىوالشرق ؛ Mónica Martínez Menduiñoالسيدة : والبحر الكاريبي
Hashjinالسيد : ؛ وأمريكا الشماليةMarco Valicentiالسيدة : جنوب غرب المحيط الهادي؛ وEmily 
Collins)  المناوب، السيدةFiona Bartlet.( 

 25 و24 في ،وعقدت اللجنة المخصصة للطرف الثالث المستفيد اجتماعها األول في روما -4
 رئيسًا )الشرق األدنى (Javad Mozafari Hashjinلسيد ، وانتخبت ا2007 تشرين الثاني/نوفمبر

ويحتوي تقرير رئيس . 2008آذار /مارس 27 و26وُعقد االجتماع الثاني في روما في . لالجتماع
-IT/TPBC الواردين في الوثيقة مقتطفات من تقريري االجتماعين األول والثاني للجنةعلى اللجنة 

1/08/Report والوثيقة IT/TPBC-2/09/Reportعلى التوالي . 
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 (Rev.1)والحظت اللجنة أنه في أعقاب االجتماع الثاني لها فسيتم إصدار وثيقة معدلة  -5
 المتبقية من االجتماع ، وستشتمل على معلومات محدثة عن القضايالدورة الثالثة للجهاز الرئاسيل

 بما في ذلك لثاني للجنة،األول التي تمت تسويتها، والتوصيات اإلضافية المعتمدة خالل االجتماع ا
 .أي نصوص معدلة لينظر فيها الجهاز الرئاسي

 
وعلى هذا فإن الوثيقة الحالية، التي تتضمن نتائج االجتماعين األول والثاني للجنة، تحل  -6

 ". اللجنة المخصصة للطرف الثالث المستفيدرئيستقرير " المعنونة IT/GB-3/09/11محل الوثيقة 
 
الحاسم الذي يضطلع به الطرف الثالث المستفيد في تشغيل النظام وأقرت اللجنة بالدور  -7
 .متعدد األطراف وفي الحفاظ على ثقة المستخدمين وأصحاب الشأنال
 
وعند النظر في مشروع اإلجراءات لعمل الطرف الثالث المستفيد، الحظت اللجنة أن  -8

ولذلك فقد أوصت . ال عموماالمعاهدة ذاتها تحض على اعتماد نهج توافقي آمبدأ للتفاعل واالمتث
  والوساطة النزاعات، التي تتضمن إجراء المفاوضاتتسوية بالتأآيد على المراحل األولى لاللجنة

 المنازعات في وقت مبكر قدر المستطاع من تسوية وأشارت اللجنة إلى أن السعي ل.بين األطراف
، وأن اللجوء إلى التحكيم اليفبمردودية التك هو أمر يتسم والوساطةالعملية من خالل التفاوض 

 . على نحو قاطعيجب أن يتم فحسب عندما يكون ذلك ضروريًا
 
لجنة األمم المتحدة ، و الدولية التجاريةوالحظت اللجنة أن األمانة قامت باستشارة الغرفة -9

، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، التماسًا للمعلومات، والمشورة،  الدولىيللقانون التجار
 . النزاعاتتسويةوالخبرة العملية بشأن أساليب 

 
  موجز االجتماع األول–ثانيا 

 
الطرف الخاصة بجراءات اإللى مشروع إاستندت اللجنة في عملها خالل اجتماعها األول  -10

، والتعليقات الواردة من األطراف المتعاقدة، الجهاز الرئاسيأعده أمين  الذي  المستفيدالثالث
 .اد اإلجراءات لينظر فيه الجهاز الرئاسيعتمباومشروع قرار 

 
ونظرت اللجنة في نمطين محتملين إلنشاء حساب األمانة المعني بالطرف الثالث المستفيد،  -11

حساب ) 2(من الالئحة المالية للمعاهدة، أو ) ب(2 –حساب خاص وفقًا للمادة السادسة ) 1: (وهما
ألساسية، وسيتطلب آال النمطين تعديل الالئحة الميزانية اإلدارية اأمانة يشكل جزءًا أصيًال من 

النقاط اإليجابية والسلبية ولذلك فقد طلبت اللجنة إلى األمانة إعداد وثيقة تحدد . المالية للمعاهدة
 الجهاز الرئاسيلهذين الخيارين، وتوفير مشروع نص بالتعديل المحتمل لالئحة المالية، إذا ما قرر 

يقة خطط التكاليف المحتملة لعمل الطرف الثالث المستفيد، بما في آما ينبغي أن تدرس الوث. ذلك
 احتمال آما يجب النظر في .االتفاق الموحد لنقل المواد النزاعات في ظل تسويةذلك تكاليف آليات 

 . النزاعاتتسويةات إلزام الطرف الثالث المستفيد بالتكاليف ضمن إجراءاسترداد التكاليف، أو 
 

 في عدد من المسائل األخرى التي تعتبر مهمة لتشغيل إجراءات ونظرت اللجنة أيضًا -12
 الجهاز الرئاسيالطرف الثالث المستفيد والتي ال بد لها من التعامل معها بغية التمكن من تزويد 

 وبالنظر إلى تعذر معالجة هذه المسائل في االجتماع . المقبلة الرابعةبتوصيات محددة في دورته
 من انعقاد الدورة الثالثة للجهاز الرئاسي، آافنة عقد اجتماع ثان قبل وقت األول، فقد قررت اللج

 .بغية دراسة المسائل التي حددتها، وإنجاز األعمال المعلقة
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واستعدادًا الجتماعها الثاني، فقد طلبت اللجنة إلى األمانة إجراء المزيد من البحث  -13
 .عدد من الوثائق الجتماعها الثاني، وإعداد والمشاورات مع المؤسسات والمنظمات المعنية

 
االتفاق الموحد لنقل المواد ينص على وضع قائمة بأسماء الخبراء الذين وبالنظر إلى أن  -14

يمكن تعيين المحكمين منهم، فقط طلبت اللجنة إلى األمانة وضع مجموعة من المعايير وإعداد 
 .األخرى لتنظر فيهما اللجنةقائمة للخبراء استنادًا إلى األمثلة المتوافرة من المؤسسات 

 
وبما أن االتفاق الموحد لنقل المواد ينص على أن من حق الطرف الثالث المستفيد طلب  -15

آيفية تزويد الطرف المستفيد المعلومات المناسبة، فقد طلبت اللجنة إلى األمانة إعداد وثيقة عن 
 .الثالث بالمعلومات وطبيعتها ألغراض القيام بأدواره ومسؤولياته

 
للطرف الثالث المستفيد، فقد طلبت اللجنة إلى األمانة   الموارد الماليةإتاحةوبغية ضمان  -16

 وثيقة عن آيفية تقدير مدى توافر الموارد المالية قبل شروع الطرف الثالث المستفيد في إعداد
 . النزاعاتتسوية

 
 إلتمام أعمال وفي أعقاب المزيد من المشاورات، اقترح رئيس اللجنة اإلجراءات التالية -17

أن  للعناية بها، والحاجة إلى ضمان المطلوباللجنة، مع مراعاة القضايا المعلقة، ومقدار العمل 
يكون عمل اللجنة وافيًا بحيث يكون مفيدًا للجهاز الرئاسي العتماد مشروع اإلجراءات ولمداوالته 

 :المتعلقة بالمسائل التالية
بة من األمانة وتوزيعها على ة المطلوجدول زمني إلنجاز الوثائق اإلضافيوضع  )1(

جنة، وبعد ويمكن ألعضاء الل. أعضاء اللجنة، مع مواعيد نهائية للتعليق عليها
ات، إن ق يمثلونه من جهات، التقدم بمزيد من التعليمنالمشاورات المناسبة مع 

 وجدت، إلى االجتماع الثاني للجنة؛
 ؛2009آذار /مارس 27 و26عقد االجتماع الثاني للجنة في روما في  )2(
، فسُترسل نتائج الجهاز الرئاسيوبغية الوفاء بالمواعيد النهائية إلصدار وثائق  )3(

، إلى الدورة الثالثة للجهاز الرئاسي وذلك إحالةجنة، مع مذآرة للاالجتماع األول 
 على شكل تقرير للجنة؛

الثالثة  للدورة (Rev.1)، فستصدر وثيقة معدلة وفي أعقاب االجتماع الثاني للجنة )4(
التوصيات اإلضافية المعتمدة خالل االجتماع الثاني  ومحدَّثة بللجهاز الرئاسي

 . أي نصوص معدلة لينظر فيها الجهاز الرئاسيومحتوية علىللجنة، 
 

  موجز االجتماع الثاني–ثالثا 
 

"  المعنونة IT/TPBC-2/09/2ارتكزت اللجنة في عملها خالل اجتماعها الثاني على الوثيقة  -18
. ، والتي آانت اللجنة قد طلبتها في اجتماعها األول"لومات قدمتها األمانة استجابة لطلب اللجنة مع

 أن األمانة وأعربت اللجنة عن شكرها لألمانة لما اتسمت به الوثيقة من جودة رفيعة، والحظت
جاري للقانون الت لجنة األمم المتحدةقامت باستشارة المؤسسات والمنظمات المعنية، والسيما 

، وشعبة السياسات العامة والتنمية، ومعاهدة التعاون بشأن ؛ ومرآز التحكيم والوساطةالدولي
 .والغرفة التجارية الدولية،  العالمية للملكية الفكريةالبراءات في المنظمة

 
ودرست اللجنة عددًا من القضايا المعلقة المتصلة بمشروع إجراءات الطرف الثالث  -19

آما . ن يعتمد هذه اإلجراءات بموجبهأوع القرار الذي يمكن للجهاز الرئاسي المستفيد، وآذلك مشر

مشروع القرار أنجزت اللجنة 
**

الطرف الثالث اإلجراءات الخاصة ب"ون ــــــ المعن2009/
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 وأنجزت اللجنة مسودة االجراءات الخاصة بالطرف .الذي يرد آمرفق لهذا التقرير" المستفيد
 . من هذا التقرير1 في الملحق الثالث المستفيد المدرجة

 
  إنشاء حساب أمانة لتشغيل الطرف الثالث المستفيد1-ثالثا

 
بغية إنشاء حساب أمانة لتشغيل الطرف الثالث المستفيد،درست اللجنة الالئحة المالية  -20

وتبين للجنة أن من .  مع مشروع إجراءات الطرف الثالث المستفيداتساقها للتأآد من للمعاهدة
" ذاك على أن يحمل اسم  تعديل الالئحة المالية الستيعاب إنشاء حساب األمانة الضروري

وعلى هذا فإن اللجنة تقترح تعديل الالئحة المالية ". االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث المستفيد 
 . لهذا التقرير2المرفق على النحو الوارد في 

 
 لث المستفيد خطط التكاليف المحتملة لتشغيل الطرف الثا2-ثالثا

 
 اللجنة على أن هناك حاجة للحد من التكاليف المحتملة المتعلقة بتشغيل الطرف وافقت -21

الطريقة األيسر للقيام بذلك هي والحظت أن . الثالث المستفيد، مع ضمان فعاليته في الوقت ذاته
 . والتسوية الودية للنزاعاتالوساطةالتأآيد على أهمية مراحل 

 
 أن من الضروري إرساء خطوط توجيهية تشغيلية  على اللجنةقتوافوفي هذا السياق  -22

لمراحل الوساطة والتسوية الودية للنزاعات التي يمكن، ضمن جملة أمور، أن تساعد على الحد من 
 بأن تجتمع اللجنة المخصصة الحالية للطرف الثالث الجهاز الرئاسي أن توصي وقررت. التكاليف

ا من خالل استعراض وإنجاز مثل هذه الخطوط التشغيلية، وذلك المستفيد مجددًا الستكمال عمله
 اللجنة بالعرض الكريم الذي تقدم به رحبت و.الجهاز الرئاسييعده أمين على أساس مشروع 

مرآز الوساطة والتحكيم التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتوفير المزيد من المشورة والدعم 
 .الفنيين في هذا الصدد

 
 رأس مال عامل ذي موارد مناسبة لضمان استقرار حظت اللجنة أهمية توفير احتياطيوال -23

 .واستدامة المعاهدة وتشغيلها
 

 لخبرة وترآيب قائمة الخبراء المذآورةلالمعايير المحتملة  3-ثالثا
  من االتفاق الموحد لنقل المواد)ج (4-8في المادة 

 
 خبراء قائمة الخبراء التي لترشيحت إجراءا) ب(مشروع معايير و) أ(وضعت اللجنة  -24

من االتفاق الموحد لنقل المواد، على النحو الوارد في الجزئين األول ) ج(4-8تنص عليها المادة 
 إحالتها لينظر قررت و. من هذا التقريرالمرفق األول  من  2الملحق والثاني، على التوالي، من 

ار القاضي باعتماد إجراءات الطرف الثالث آمرفق لمشروع  القرويقرها  الرئاسي الجهازفيها 
 .المستفيد

 
  المعلومات التي ستوفَّر للطرف الثالث المستفيد4-ثالثا

 بغية اإلضطالع بأدواره ومسؤولياته
 

أآدت اللجنة أهمية امتالك الطرف الثالث المستفيد المعلومات الضرورية الضطالعه  -25
 المعلومات طبيعة اللجنة على وافقتو.  لنقل المواد من االتفاق الموحدالنابعةبأدواره ومسؤولياته 
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الثالث والرابع   والمدرج في الجزئين،الجهاز الرئاسيا إلى ه، وعلى الجدول الزمني لتقديمالالزمة
 إحالة ما ُذآر إلى المجلس الرئاسي للنظر فيه قررت و.  لهذا التقرير1المرفق  من 2الملحق من 

 .القاضي باعتماد إجراءات الطرف الثالث المستفيدلمشروع  القرار  آمرفق وإقراره
 

 التقانات اإللكترونية ذات تطوير على أمين الجهاز الرئاسي اللجنة بأن يعمل أوصتو -26
 جراءتاإل من 1-4الكفاءة التكاليفية لتيسير تقديم، وجمع، وتخزين مثل هذه المعلومات تنفيذًا للمادة 

 هذه المعلومات آمال ذلك التدابير الرامية إلى ضمان الطرف الثالث المستفيد، بما فيالخاصة ب
 .وسريتها

 
 من خالل عملية تطويرهاوأحاطت اللجنة علمًا بنظم المعلومات التي تعمل األمانة على  -27

 مثل هذه التقانات اإللكترونية، بتطوير رحبتو. تشاورية مع مستخدمي االتفاق الموحد لنقل المواد
والحظت أنه تمت بالفعل .  لدعم عمل الطرف الثالث المستفيدليفمتسمة بمردودية التكاآوسائل 

المنسقة مع الرموز (أرقام التعريف الفريدة برمجة وظيفة تخزين البيانات، وأن استخدام 
 واستضافة مخزونات ، لتحديد جهات اإلمداد والتلقي)المؤسسسية لمنظمة األغذية والزراعة

لكتروني التابع لألمم المتحدة، والسمات األمنية التقنية المرآز الدولي للحساب اإلالبيانات في 
 .وآمالهاالمزمعة فعًال، ستكفل جميعها سرية البيانات 

 
  االستنتاجات-رابعا

 
 ، الطرف الثالث المستفيدعملعملت اللجنة بانسجام جيد ووافقت على مشروع إجراءات  -28

وع القرار، الذي يمكن أن يعتمد ، جنبًا إلى جنب مع مشرويقرهالينظر فيها الجهاز الرئاسي 
 هذه اإلجراءات بموجبه، آما تناولت مسائل أخرى تتعلق بعمليات الطرف الثالث الجهاز الرئاسي

 .المستفيد
 

اإلجراءات "  المعنون 2009.../مشروع القرار  الجهاز الرئاسيوبهذا تحيل اللجنة إلى  -29
 لهذا التقرير الذي يضم الملحقين 1المرفق ، المدرج في  "الخاصة بالطرف الثالث المستفيد

 :التاليين
 مشروع اإلجراءات الخاصة بالطرف الثالث المستفيد؛ و )1(
 الطرف الثالث المستفيد، وهو ما يتعلق بالمعايير واإلجراءات الخاصة بتسمية عمل )2(

  الطرف الثالث المستفيد؛لعملالخبراء والمعلومات الالزمة 

 .مالية للمعاهدةالتعديالت المقترحة على الالئحة الو
 

وأقرت اللجنة أن اإلجراءات يجب أن تكون بسيطة وشفافة قدر المستطاع، وأن الحاجة  -30
تدعو إلى تزويد الطرف الثالث المستفيد بالموارد، واألدوات، والقدرات الالزمة لإلضطالع الفعال 

 .بأدواره ومسؤولياته بموجب االتفاق الموحد لنقل المواد
 

وبغية تعزيز الفعالية الكلية للطرف الثالث المستفيد ومستوى االمتثال وباإلضافة إلى ذلك،  -31
فقد أآدت اللجنة أهمية بناء القدرات على مختلف المستويات  ألحكام االتفاق الموحد لنقل المواد،

في المعاهدة، وأعربت عن القلق من االفتقار إلى األموال الالزمة لتنفيذ المعاهدة، وعمل األمانة، 
 .المنافع اسموحساب تق

 
 .وبتقديم هذا التقرير فقد أدت اللجنة المهمة األولية على نحو ما ُطلب منها -32
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وتشكر اللجنة آل المؤسسات المتخصصة على ما بعثت به من معلومات خالل المشاورات  -33
ة لجنة األمم المتحدوغير الرسمية لإلعداد الجتماعاتها، بما فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، 

.  وتدعوها إلى مواصلة دعم عمل المعاهدة، والغرفة التجارية الدولية،للقانون التجارى الدولى
وفيما يتصل بدعم الخبراء خالل اجتماعات اللجنة، فقد أعربت اللجنة عن شكرها للمنظمة العالمية 

 و Erik Wilbersبوضع السيدين هذه المنظمة للملكية الفكرية على وجه الخصوص، حيث تكرمت 
Nuno Carvalho ،آما قامت بتزويدها تحت تصرف اللجنة المخصصة للطرف الثالث المستفيد

 .فنيةالمشورة بال
 

وتشكر اللجنة المخصصة للطرف الثالث المستفيد األمانة على ما قامت به من عمل ممتاز  -34
 .في إعداد وإدارة اجتماع اللجنة
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 1المرفق 

 X 2009/القرار 
 
 طرف الثالث المستفيداإلجراءات الخاصة بال

 

 :إن الجهاز الرئاسي
 

 أن أهداف المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إذ يستذآر )1(
المستدام   واستخدامها  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  الموارد  ونص تنص على) المعاهدة(

  اتفاقية  مع  يتسق  بما  ومتكافئ،  عادل  نحو  على  الموارد  هذه  خداماست  عن  الناشئة  المنافع  واقتسام
  ؛الغذائي  واألمن  المستدامة  الزراعة  من أجل  البيولوجي،  التنوع

 

 أنه، سعيًا إلى تحقيق أهداف صون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإذ يستذآر )2(
منافع الناشئة عن استخدامها على نحو عادل ومتكافئ، ينّص الجزء واستخدامها المستدام واقتسام ال

، يّتسم هاطراف للحصول على المواد واقتسام منافعاألالرابع من المعاهدة على إنشاء نظام متعدد 
بالفعالية والكفاءة والشفافية، من أجل تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية 

لمنافع الناشئة عن استخدام تلك الموارد على نحو عادل ومتكافئ على أساس والزراعة والقتسام ا
  ؛التكامل والتعزيز المتبادل؛ بغية الحصول على دعم تام من المجتمع الدولي

 

 النظام المتعدد وصول إلىالتيسير  ّنإ من المعاهدة، ف4-12أنه بموجب المادة  وإذ يستذآر )3(
  الرئاسي؛ز المواد يعتمده الجهالنقلّحد األطراف سيتاح طبقًا التفاق مو

 

نافع الناشئة عن مل من المعاهدة فإنه سيتم اقتسام ا2 – 13أنه بموجب المادة  وإذ يستذآر )4(
استخدام المواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي يشملها النظام المتعدد األطراف، بما في 

 .ومكافئة من خالل اآلليات المحددة في لمادة المذآورةة لذلك استخدامها التجاري، بطريقة عاد
 

 الجهاز الرئاسي قد دعا، في دورته األولى، منظمة األغذية والزراعة لألمم  أّنالحظوإذ ي )5(
المتحدة، بوصفها الطرف الثالث المستفيد، إلى االضطالع باألدوار والمسؤوليات المحددة في 

 نّص عليها هذا االتفاق، بتوجيه من الجهاز الرئاسي، وطبقًا االتفاق الموحّد لنقل المواد والتي
 لإلجراءات التي سُتحدد في الدورة الثالثة الحالية؛

 

، أبلغ المدير العام األطراف 2006آانون األول /، وفي شهر ديسمبرهيضًا أن أالحظوإذ ي )6(
الثالث المستفيد الملحوظ في المتعاقدة في المعاهدة موافقته المبدئية على أن تكون المنظمة الطرف 

االتفاق الموّحد لنقل المواد وأّن هذا االتفاق المبدئي مرهون بالموافقة الرسمية عليه، بعد 
استعراض اإلجراءات التي سيرسيها الجهاز الرئاسي والتي يحدد فيها أدوار الطرف الثالث 

 المستفيد ومسؤولياته؛
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يتطلب موارد مالية وموارد أخرى آافية وأن بأن الطرف الثالث المستفيد س يقروإذ  )7(
جاوز األموال المتاحة في المنظمة باعتبارها الطرف الثالث المستفيد لن تتحمل أي التزامات تت

 ي التشغيلي للطرف الثالث المستفيداالحتياط
 

آذلك أّن اللجنة المخصصة المعنية بالطرف الثالث المستفيد قد أعّدت مسودة  الحظوإذ ي )8(
وفقا لقراره المتخذ في جراءات الخاصة بالطرف الثالث المستفيد آي ينظر فيها الجهاز الرئاسي لإل

 :الدورة الثانية
 

، آما ترد ")اإلجراءات الخاصة بالطرف الثالث المستفيد ("اإلجراءات هذه يعتمد -1
  ؛1 الملحقفي 

 
 على أن حيث المبدأ من موافقهال المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة على يشكر -2

 األجهزة المختصة في توجيه عناية ويطلب إليه ،تكون المنظمة الطرف الثالث المستفيد
  الرسمية عليها؛ةلموافقلإلى هذه اإلجراءات التماسًا المنظمة 

 
االحتياطي " حساب أمانة خاص يسّمى ُينشئ  أنالجهاز الرئاسي إلى أمين يطلب -3

لغرض تحّمل جميع التكاليف والنفقات التي قد يتكّبدها " فيدلطرف الثالث المستالتشغيلي ل
الطرف الثالث المستفيد عند تأدية األدوار والمسؤوليات الموآلة إليه بموجب اإلجراءات 

 .الخاصة بالطرف الثالث المستفيد
 
الميزانية اإلدارية  االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث المستفيد ضمن ُيدرج -4

لهذا  **المرفقا الغرض ُيعدل الالئحة المالية للمعاهدة على النحو الوارد في ، ولهذاألساسية
 ؛التقرير

 

، والدول من غير األطراف المتعاقدة، والمنظمات األطراف المتعاقدة يدعو  -5
المؤسسات األخرى إلى المساهمة دوريًا، الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، و

لطرف الثالث المستفيد، من أجل المحافظة على ياطي التشغيلي لاالحتحسب االقتضاء، في 
 ؛موارده عند مستوى يلبي االحتياجات

 
 االستعانة بموارد ، ورهنًا بتوافر الموارد المالية، ألمين الجهاز الرئاسييجيز -6

بهذا لطرف الثالث المستفيد من أجل تنفيذ اإلجراءات الخاصة االحتياطي التشغيلي ل
 ، حسب االقتضاء؛تفيد المسالطرف

 إلى أمين الجهاز الرئاسي رفع تقرير، في آل دورة من دورات الجهاز يطلب -7
  اإلجراءات الخاصة بالطرف الثالث المستفيد؛ من9 المادة  نّصت عليهوفقا لماالرئاسي، 

 

 لبدء إجراءات الوساطة تشغيلية إلى أمين الجهاز الرئاسي إعداد خطوط يطلب -8
، دية للنزاعات وإدارتها في ظل اإلجراءات الخاصة بالطرف الثالث المستفيدوالتسوية الو

وعند إعداد الخطوط المذآورة فإن . على أن تشتمل على تدابير مناسبة للحد من التكاليف
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 الدعم الفني من مرآز  الوساطة على أمين الجهاز الرئاسي أي يلتمس، حسب االقتضاء،
 ية للملكية الفكرية، ومن المنظمات الدولية المعنية األخرى؛والتحكيم التابع للمنظمة العالم

 

 أن اللجنة المخصصة الحالية للطرف الثالث المستفيد يجب أن تنعقد من جديد يقرر  -9
 ووضعها في صيغتها النهائية على أساس التشغيليةالتوجيهية الستعراض الخطوط 

 ؛الجهاز الرئاسيمشروع النص الذي يعده أمين 

 

ة العالمية للملكية م إلى مرآز الوساطة والتحكيم التابع للمنظوجه بالشكريت -10
الفكرية، ولجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، والغرفة التجارية الدولية، لما وفرته 

ير المزيد من ف بعرض المرآز المذآور لتوترحبومن مشورة فنية ممتازة إلى األمانة، 
التشغلية التوجيهية ن إلى المعاهدة، والسيما في إعداد الخطوط المشورة والدعم الفنيي

 .إلجراءات الوساطة والتسوية الودية للنزاعات
 

 وضع قائمة بالخبراء الذين يجوز لألطراف في أي اتفاق موّحد لنقل المواد أن يقرر -11
 مستفيد؛ لإلجراءات الخاصة بالطرف الثالث الُمحكِّمين طبقًاوسطاء ويعّينوا من بينهم 

 

األطراف المتعاقدة إلى تقديم أسماء خبراء إلدراجها في القائمة وفقا معايير  يدعو -12
 ؛2الملحق  المدرجة في الترشيحالخبرة وإجراءات 

 

 أن ينشئ آلية على الموقع الشبكي للمعاهدة حيث الجهاز الرئاسي إلى أمين يطلب -13
 إلى تقديم والدعوةا في قائمة الخبراء، يمكن الحصول على نموذج ترشيح األسماء إلدراجه

 .الترشيحات عبر الموقع الشبكي

 

 أهمية توافر تمثيل إقليمي آاف، وتوازن بين الجنسين، عند إدراج الخبراء في يؤآد -14
 القائمة؛

 أن على أطراف االتفاق الموحد لنقل المواد تزويد الطرف الثالث المستفيد، يقرر -15
 لالتفاق المذآور وبغية تمكين هذا الطرف من اإلضطالع بأدواره وفقًا لألحكام المعنية

 .2الملحق ومسؤولياته، بالمعلومات المحددة في الجزئين الثالث والرابع من 

 

من االتفاق ) هـ(5أن ُتوفر المعلومات المطلوبة وفقًا للمادة  يقرر بناء على ذلك -16
 مرة واحدة على األقل في آل سنة تقويمية :الموحد لنقل المواد طبقًا للجدول الزمني التالي

  من حين إلى آخر؛الجهاز الرئاسيفترة يحددها أو في غضون 

 

د والمتلقي بالتزامات تقديم التقارير على النحو المحدد في  أهمية وفاء المزوِّيؤآد -17
 االتفاق الموحد لنقل المواد، ووفقًا للجدول الزمني المذآور، حسب االقتضاء؛
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 تطوير عمليات مناسبة ومتسمة بمردودية التكاليف الجهاز الرئاسيإلى أمين  لبيط -18
 من اإلجراءات الخاصة 1-4 تنفيذًا للمادة لتيسير تقديم، وجمع، وتخزين مثل هذه المعلومات

 تدابير وافية الجهاز الرئاسيوعند القيام بذلك، سيطبق أمين . بالطرف الثالث المستفيد
 . وسريتهات الموفرة على هذا النحو المعلوماآمال لضمان
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 1 الملحق

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  الطرف الثالث المستفيدلعملمسودة اإلجراءات 

 ")اإلجراءات الخاصة بالطرف الثالث المستفيد("
 

 1المادة 

 تحديد الطرف الثالث المستفيد
 

ة والزراعة لألمم المتحدة الطرف الثالث المستفيد من االتفاق الموحد تكون منظمة األغذي -1
 .لنقل المواد بتوجيه من الجهاز الرئاسي

 

ُتدير المنظمة األدوار والمسؤوليات الموآلة إليها بموجب هذه اإلجراءات طبقًا للنصوص  -2
يهات الخاصة بأجهزتها األساسية للمنظمة وبخاصة طبقًا للوائح المالية للمنظمة واللوائح والتوج

 .الرئاسية
 

ال ُيعتبر أي شيء في هذه اإلجراءات على أنه إعفاء من المزايا والحصانات التي تتمتع بها  -3
 .المنظمة

 

 2المادة 

 النطاق
 

تسري هذه اإلجراءات على الطرف الثالث المستفيد عند تأديته األدوار والمسؤوليات  
 من 9–12 في المادة ا المشار اليه االتفاق الموحد لنقل الموادالموآلة إليه آما حددها ونّص عليها

 .، بتوجيه من الجهاز الرئاسيالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 3المادة 

 المبادئ
 

 يعمل الطرف الثالث المستفيد نيابة عن الجهاز الرئاسي للمعاهدة والنظام المتعدد األطراف -1
 .التابع لها، آما نّص عليه االتفاق الموحد لنقل المواد

 

يؤدي الطرف الثالث المستفيد األدوار والمسؤوليات الموآلة إليه بشكل فّعال وشفاف وذي  -2
 .مردودية تكاليفية وبسرعة وقدر المستطاع بصورة غير معادية

 

 4المادة 

 المعلومات
 

تفيد ما يرده من معلومات طبقًا ألحكام االتفاق يتيح الجهاز الرئاسي للطرف الثالث المس -1
 .الموحد لنقل المواد

 



13 IT/GB-3/09/11. Rev. 1 

09/CGRFA/K4549a 

يجوز للطرف الثالث المستفيد أن يتلقى ويستخدم المعلومات عن حاالت عدم امتثال  -2
أو أي األطراف من تفاق موحد لنقل المواد اللتزامات مقدم المادة أو متلقي المادة بموجب ا

 ويمكن استخدام المعلومات ألغراض البدء بإجراءات تسوية .أشخاص طبيعيين أو قانونيين آخرين
 .النزاعات في ظل االتفاق الموحد لنقل المواد

 

يحّق للطرف الثالث المستفيد أن يطلب إلى األطراف إتاحة المعلومات الالزمة، بما في  -3
االتفاق الموحد لنقل من  3-8المادة  بموجب ا بالتزاماتهمذلك العّينات عند االقتضاء، في ما يتعّلق

 .المواد
 

ُتعتبر المعلومات التي يتلقاها الطرف الثالث المتعاقد معلومات سرّية، في ما عدا ما قد  -4
 من هذه اإلجراءات، وما لم تتفق 9تستدعيه تسوية النزاعات ولألغراض التي تنّص عليها المادة 

 .لموحد لنقل المواد على خالف ذلكاألطراف في االتفاق ا
 

 5المادة 

 ة للنزاعات التسوية الودّي
 

في حال تلقى الطرف الثالث المستفيد معلومات عن إمكانية حدوث عدم امتثال ألحكام  -1
من  3-8وشروط االتفاق الموحد لنقل المواد، يجوز له طلب الحصول على معلومات طبقًا للمادة 

 .واداالتفاق الموحد لنقل الم
 

إذا آان لدى الطرف الثالث المستفيد ما يدفعه إلى االعتقاد بإمكانية عدم االمتثال ألحكام  -2
وشروط أي اتفاق موحد لنقل المواد، يحاول عندها بنية حسنة تسوية النزاع بالتفاوض طبقًا للمادة 

االتفاق الموحد لنقل من االتفاق الموحد لنقل المواد ويرسل لذلك، آتابًة، إلى األطراف في ) أ(8-4
 :المواد

ملخصًا عن األحكام ذات الصلة في االتفاق الموحد لنقل المواد التي لربما لم يجِر ) أ( 
 ؛")ملخص المعلومات("االمتثال لها، وغيرها من المعلومات ذات الصلة 

 

اد أو إشعارًا ُيطلب فيه إلى األطراف الذين لم يمتثلوا ربما لالتفاق الموحد لنقل المو) ب( 
األطراف في االتفاق الموحد لنقل المواد أن يحاولوا، عن حسن نّية، تسوية النزاع في 

 .مهلة ال تتعدى الستة أشهر من تاريخ صدور ملخص المعلومات واإلشعار
 

 6المادة 

 الوساطة
 

في حال تعّذرت تسوية النزاع بالتفاوض في مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور ملخص  -1
أو في غضون فترة أقصر تم  أعاله، 5 من المادة 2شعار المشار إليهما في الفقرة المعلومات واإل

للطرف الثالث المستفيد أن يباشر أو أن يشّجع األطراف في االتفاق عليها بين أطراف النزاع، 
االتفاق الموحد لنقل المواد على المباشرة بإجراءات الوساطة بواسطة طرف ثالث وسيط محايد 

 .من االتفاق الموحد لنقل المواد) ب(4-8ال الطرفين طبقًا للمادة يتفق عليه آ
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يجوز للطرف الثالث المستفيد أن يقترح أن يكون الطرف الثالث الوسيط المحايد خبيرًا من  -2
من االتفاق ) ج(4-8بين الخبراء المدرجين على القائمة التي يعّدها الجهاز الرئاسي طبقًا للمادة 

 . دالموحد لنقل الموا
 

 7المادة 

 التحكيم
 

في حال لم تجِر تسوية نزاع ما عبر وساطة في خالل ستة أشهر من تاريخ بدء الوساطة  -1
أو في حال اتضح أنه من غير الممكن تسوية النزاع في خالل فترة اثني عشر شهرًا بعد صدور 

، يجوز للطرف  أعاله5من المادة ) ب(2ملخص المعلومات واإلشعار المشار إليهما في الفقرة 
من االتفاق الموحد لنقل المواد ) ج(4-8الثالث المستفيد أن يعرض النزاع على التحكيم طبقًا للمادة 

 . بعد التشاور مع هيئة مكتب الجهاز الرئاسي
 

يجوز للطرف الثالث المستفيد أن يقترح أن يكون المحّكم خبيرًا من بين الخبراء المدرجين  -2
 .من االتفاق الموحد لنقل المواد) ج(4-8ها الجهاز الرئاسي طبقًا للمادة على القائمة التي يعّد

 

 8المادة 

 المصروفات 
 

 الطرف الثالث االحتياطي التشيغلييستعين أمين الجهاز الرئاسي، عند االقتضاء، بموارد  -1
ألدوار ية االمستفيد لتغطية جميع التكاليف والنفقات التي يتكبدها الطرف الثالث المستفيد عند تأد

والمسؤوليات الموآلة إليه بموجب هذه االجراءات، شريطة أال تتحمل المنظمة، باعتبارها الطرف 
غيلي للطرف الثالث شتالالثالث المستفيد، أي التزامات تتجاوز األموال المتاحة في االحتياطي 

 .المستفيد
 

 ينبغي أن يقدم أمين الجهاز ،7 و6وقبل البدء باجراءات الوساطة و التحكيم وفقا للمادتين  -2
. الرئاسي بتقدير مدى آفاية األموال المتاحة في االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث المستفيد

 تقديرية لتسوية النزاع موضع البحث تغطي، يةوتحقيقًا لذلك، يعد أمين الجهاز الرئاسي ميزان
 .حسب االقتصاد، الفترتين الماليتين الحالية والتالية

 

ي حال عدم توافر أموال آافية لألنشطة المزمعة ضمن الفترة المالية الحالية، يقوم أمين وف -3
ة اليبإخطار األطراف المتعاقدة باألموال اإلضافية المطلوبة ضمن الفترة الم الجهاز التنفيذي

 الحالية وضمن ستة أشهر من الفترة المالية التالية، ويدعو إلى التقدم بمساهمات طوعية إضافية
 .لالحتياطي التشغيلي للطرف الثالث المستفيد

 

 9المادة 

 رفع التقارير
 

يرفع الطرف الثالث المستفيد إلى الجهاز الرئاسي، في آل دورة من دوراته العادية،  
 :تقريرًا يحدد فيه
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عدد الحاالت التي تلقى فيها معلومات عن عدم امتثال ألحكام وشروط االتفاق الموحد  )أ(
 ؛ وموجز عنهالنقل المواد

 ؛ وموجز عنها التي باشر فيها بإجراءات لتسوية النزاع،عدد الحاالت )ب(

عدد النزاعات التي تّمت تسويتها بواسطة التسوية الودية للنزاعات أو الوساطة أو  )ج(
 ؛ وموجز عنهاالتحكيم

 ؛ وموجز عنهاعدد النزاعات التي ال تزال عالقة )د(

زت في سياق تسوية النزاع وقد تستدعي عناية الجهاز أية مسائل قانونية قد بر )هـ(
 الرئاسي؛

 لطرف الثالث المستفيد؛التشغيلي لحساب الالمصروفات من  )و(

لطرف الثالث المستفيد في الفترة المالية ل التشغيليحساب الأية تقديرات الحتياجات  )ز(
 المقبلة؛

 .أية معلومات غير سرّية أخرى ذات الصلة )ح(
 
 
 
 
 
 
 

 10ادة الم

 التعديالت
 

 . الجهاز الرئاسيبقرار منيمكن تعديل هذه اإلجراءات  
 

 11المادة 

 النفاذ
 

االجراءات وأي تعديالت عليها بقرار من الجهاز الرئاسي وموافقة األجهزة يبدأ نفاذ هذه  
 .المختصة في المنظمة
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 2الملحق 

 عمليات الطرف الثالث المستفيد
 

 يح الخبراءمعايير ترش - الجزء األول 
 

 صفات، ومؤهالت، وخبرات مهنية رفيعة في الميادين ذات الصلة؛ )أ(
 سمعة حسنة باالستقالل، و اإلنصاف، والكفاءة، والنزاهة؛ )ب(
 مهارات لغوية مناسبة؛ )ج(
رغبة صريحة في قبول دور الوسيط، أو المحكِّم، أو الخبير في تسوية النزاعات  )د(

 .طراف للمعاهدةالمتعلقة بالنظام متعدد األ
 

  إجراءات ترشيح الخبراء–الجزء الثاني 
 

وسُيدرج . إن األطراف المتعاقدة مدعوة إلى تقديم الترشيحات، في أي وقت  )أ(
 .القائمةالمرشحون تلقائيًا في 

وسيقوم أمين .  مدعوون لتقديم أسمائهمالقائمةإن المهنيين الراغبين في إدراجهم في  )ب(
 .القائمةلترخيص بإدراج هذه األسماء في  باالجهاز الرئاسي

 أن يدعو المهنيين إلى تقديم أسمائهم، والسيما لضمان الجهاز الرئاسييجوز ألمين  )ج(
قدر أوسع من التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين، والكفاءة اللغوية، وآذلك 

 .تغطية أآبر للمجاالت الفنية المعنية، وللخبرات ذات الصلة
 

 المعلومات التي ستقدمها أطراف االتفاق الموحد لنقل المواد إلى الجهاز –الثالث الجزء 
 الرئاسي

 

تفيد                        ا الطرف الثالث المس ديم المعلومات التي يحتاجه واد بتق ل الم تقوم أطراف االتفاق الموحد لنق
 :لالضطالع بأدواره ومسؤولياته عبر ما يلي

 اق الموحد المبرم لنقل المواد،يقوم المزوِّد بإرسال نسخة من االتف  –ألف 

 أو

 :في حال عدم إرسال المزوِّد لنسخة من االتفاق الموحد لنقل المواد -باء 
ضمان وضع االتفاق الموحد المبرم تحت تصرف الطرف الثالث المستفيد  - 1

 آيفما وحينما يتطلب األمر ذلك؛
د، وآيفية اإلعالن عن مكان تخزين االتفاق الموحد المعني لنقل الموا - 2

 الحصول عليه؛ 
 :توفير المعلومات التاليةو  - 3

الرمز أو الرقم المميز الذي اعتمده المزوِّد لالتفاق الموحد لنقل  )أ(
 المواد؛

 اسم المزوِّد وعنوانه؛ )ب(
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تاريخ موافقة المزوِّد أو قبوله باالتفاق الموحد لنقل المواد، وفي  )ج(
 روط، تاريخ إرسال الشحنة؛حالة اتفاقات العقد اإلجمالي المش

اسم وعنوان المتلقي، وفي حالة اتفاقات العقد اإلجمالي المشروط،  )د(
 اسم الشخص الذي ُأرسلت إليه الشحنة؛

تاريخ قبول المتلقي أو موافقته على االتفاق الموحد لنقل المواد؛ وفي  )هـ(
 حالة اتفاقات العقد اإلجمالي المشروط، تاريخ إرسال الشحنة؛

 .، والمحصول الذي يتعلق به1الملحق  في انضمامتحديد آل  )و(
 

 :يقوم المتلقي بما يلي -ج 
 أو 4-6عند نقل المواد إلى متلق الحق فإنه سيقوم بذلك وفقًا للمادة  )أ(

 من االتفاق الموحد لنقل المواد، حسب االقتضاء، بما في ذلك 6-5
في البند باء  بالمعلومات المنصوص عليها الجهاز الرئاسيإخطار 
 أعاله؛

، عند االقتضاء، وفقًا للملحق الجهاز الرئاسيرفع تقرير سنوي إلى  )ب(
  لالتفاق الموحد لنقل المواد؛2-3

-6في حال اختيار طريقة الدفع المنصوص عليها في ظل المادة  )ج(
 ؛الجهاز الرئاسي، إخطار )ح(11

 .رافإتاحة المعلومات غير السرية للنظام متعدد األط )د(  
 
 
 
 
 
 
 
 

  المعلومات التي ُستقدم إلى الطرف الثالث المستفيد–الجزء الرابع 
 

 . من االتفاق الموحد لنقل المواد3-8سيقدم آال الطرفين المعلومات المنصوص عليها في ظل المادة 

 من هذه 9وباستثناء ما تتطلبه تسوية النزاعات ولألغراض المنصوص عليها في المادة 
ما لم تتفق أطراف االتفاق الموحد لنقل المواد على خالف ذلك، فإن المعلومات اإلجراءات، و

 .الواردة من الطرف الثالث المستفيد سُتعامل على أنها معلومات سرية
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 2 المرفق

 التعديالت المقترحة على الالئحة المالية
 بشأن إنشاء احتياطي تشغيلي للطرف الثالث المستفيد ضمن

 األساسيةالميزانية اإلدارية 

 وُأعيد ترقيم )ب(2-6وُأدرجت فقرة جديدة هي ). أ(2-6 و6-3 المادتين ُأدخلت تعديالت على
على ) د(2-6و) ج(2-6تبعًا لذلك بحيث أصبحتا الفقرتين ) ج(2-6و) ب(2-6الفقرتين القديمتين 

 "  المعنونوجرى إدراج االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث المستفيد في الجدول. التوالي
 - هيكل حساب األمانة "في العمود " مصدر األموال واستخدامها، وهيكل حساب األمانة

  ".المادة السادسة

 .على النحو التاليوتم وضع خطوط مزدوجة تحت النصوص المدرجة، 

 .على النحو التاليأما النصوص المحذوفة فقد ُشطبت بخط مزدوج، 
 

 نباتية لألغذية والزراعةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية ال

 الالئحة المالية
 

 المادة األولى

 التطبيق
 

 .تحكم هذه الالئحة اإلدارة المالية للمعاهدة 1-1
 

بعد إجراء التغييرات تسري األنظمة المالية المعمول بها في منظمة األغذية والزراعة،  1-2
 .معاهدة أو في هذه الالئحة، على جميع المسائل التي ال ُتعالج على نحو محدد في الالضرورية

 

 المادة الثانية

 الفترة المالية
 

تكون الفترة المالية سنتين تقويميتين، وتتزامن مع الفترة المالية في منظمة األغذية  
 .والزراعة

 المادة الثالثة

 الميزانية
 

رات دوالالبوُتعرض تشمل الميزانية اإليرادات والمصروفات للفترة المالية الخاصة بها،  3-1
 .األمريكية
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تشمل الميزانية برنامج العمل للفترة المالية، فضال عن المعلومات والمالحق أو البيانات  3-2
 .الرئاسيالتفسيرية التي قد يطلبها الجهاز 

 

 :تشمل الميزانية األجزاء التالية 3-3

 :وفيهاالميزانية اإلدارية األساسية،  )أ( 

 العمل والميزانية العادي لمنظمة األغذية المبالغ المخصصة للمعاهدة في برنامج 
 ،)أ (1 –والزراعة بمقتضى المادة الخامسة 

 المساهمات الطوعية لألطراف المتعاقدة المقدمة بمقتضى المادة الخامسة- 
 ،)ب(1
  المساهمات الطوعية المقدمة من الدول من غير األطراف المتعاقدة، ومن

 خرىر الحكومية والكيانات األالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غي
 ،)ج(1-بموجب المادة الخامسة

 بما في ،، واإليرادات المتنوعة)ح(1–األموال المرّحلة بمقتضى المادة الخامسةو 
 –ذلك الفوائد المستمدة من استثمار األموال االستئمانية بمقتضى المادة الخامسة 

 ؛)ط(1
 

اهمات الط ا )ب(  ة بالمس وال الخاصة، المتعلق راف  ألم ن األط ة م افية المقدم ة اإلض وعي
دة ومن  ر األطراف المتعاق دول غي ة من ال ة المقدم اهمات الطوعي دة، والمس المتعاق

 : والمنظمات غير الحكومية والكيانات األخرى الدوليةالمنظمات الحكومية

  ؛)هـ(و ) د(1-لألغراض التي ُتحدد باالتفاق، بموجب المادة الخامسة 
 ألطراف المتعاقدة من البلدان النامية وممثلي األطراف لدعم مشارآة ممثلي ا

 الرئاسيالمتعاقدة من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول في الجهاز 
 ؛)ز(1 و) و(1وأجهزته الفرعية، بمقتضى المادة الخامسة 

 

 على يعد األمين مشروع الميزانية ويعمم المشروع على األطراف المتعاقدة قبل ستة أسابيع 3-4
 .الرئاسياألقل من انعقاد الدورة العادية للجهاز 

 

تتضمن الميزانية اإلدارية األساسية للفترة المالية المصروفات اإلدارية بموجب المعاهدة،  3-5
 .بما في ذلك مصروفات األمانة

 

لألمين أن ُيجري عمليات نقل داخل آل بند من بنود االعتمادات الرئيسية في الميزانية  3-6
آما يجوز لألمين أن ُيجري عمليات نقل فيما بين بنود االعتمادات هذه . دارية األساسية المعتمدةاإل

 .اسي أنها مالئمةئ الرالجهازحتى الحدود التي قد يرى 
 

 المادة الرابعة

 االعتمادات
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 الثالثة بعد اعتماد الميزانية اإلدارية األساسية، ُتعتبر االعتمادات الخاصة بها، رهنا بالمادة 4-1
 مدفوعات لألغراض التي من أجلها ُأقرت االعتمادات وإنجاز، تفويضا لألمين تحّمل التزامات 6 –

وفي حدود المبالغ المعتمدة، بشرط أن ُتغطى االلتزامات بالمساهمات ذات الصلة التي ُتستلم أو 
 وفوائد األموال 4- رهنا بأحكام المادة سادساالعامل،األموال المتوافرة في احتياطي رأس المال 

 .المودعة في حساب األمانة
 

 و) د (1 - مدفوعات بموجب المادة الخامسة أن ينجزلألميــن أن يتحمــل التزامات و 4-2
 فيما بين حددها اتفاق أو ألغراض ،الرئاسي، وفقا للخطوط التوجيهية التي وضعها الجهاز )هـ(1

 .هماتن من تاريخ استالم المسايالجهة المساهمة واألم

 

) ز(1و ) و (1 - مدفوعات بموجب المادة الخامسة وأن ينجزلألمين أن يتحمل التزامات  4-3
لدعم ممثلي األطراف المتعاقدة من البلدان النامية واألطراف المتعاقدة من البلدان التي تمر 

 رئاسيال وأجهزته الفرعية، وفقا لقرارات الجهاز الرئاسياقتصاداتها بمرحلة تحول في الجهاز 
 .ذات الصلة وشريطة توافر األموال الالزمة

 

ُتلغى في نهاية الفترة المالية أية التزامات غير مصفاة من سنة سابقة فيما يتعلق  4-4
 .بالمساهمات الطوعية أو ُيحتفظ بها، عندما تظل هذه االلتزامات مستحقة، لصرفها في المستقبل

 
 
 
 

 المادة الخامسة

 تدبير األموال
 

 :ون موارد المعاهدة منتتك 5-1
 

 للمنظمة، على المبلغ المنصوص عليه للمعاهدة في الرئاسيبعد موافقة الجهاز  )أ( 
 برنامج العمل والميزانية العادي للمنظمة؛

 

 )ب( 
 

 )ب (1 – للمادة الخامسة 1الخيار 
 

دا إلى المساهمات الطوعية في الميزانية اإلدارية األساسية من األطراف المتعاقدة استنا[ 
 بتوافق اآلراء، استنادا إلى الرئاسيي حسب ما يعتمده الجهاز دشارجدول اشتراآات إ

ال ُيطلب [جدول االشتراآات الذي تعتمده من حين آلخر األمم المتحدة، مع تعديله بحيث 
يدفعه أي طرف متعاقد من  من األطراف المتعاقدة من البلدان النامية أن تدفع مبلغا يفوق ما
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 وأال ، في المائة من المجموع0.01تقل مساهمة أي طرف متعاقد عن ]  المتقدمة وأالالبلدان
 في المائة من المجموع وأال تتجاوز أي مساهمة من طرف 22تتجاوز أي من المساهمات 
 ؛] في المائة من المجموع0.01متعاقد من أقل البلدان نموا 

 

 أو
 

 )ب(1 – للمادة الخامسة 2 الخيار
 
لطوعية في الميزانية اإلدارية األساسية من األطراف المتعاقدة ألغراض إدارة المساهمات ا[

 1]المعاهدة وتنفيذها بوجه عام؛

المساهمات الطوعية المقدمة إلى الميزانية اإلدارية األساسية من الدول التي ليست  )ج(
  ومن المنظمات غير،من بين األطراف المتعاقدة، ومن المنظمات الحكومية الدولية
 بوجه عام؛ الحكومية أو الكيانات األخرى ألغراض إدارة المعاهدة وتنفيذها

المساهمات الطوعية األخرى التي تقدمها األطراف المتعاقدة إضافة إلى تستخدم  )د(
 أو الرئاسي،الجهات الواردة أعاله، وفقا للخطوط التوجيهية التي وضعها الجهاز 

 المساهمة واألمين؛ألغراض تحدد باالتفاق فيما بين الجهة 

المساهمات الطوعية األخرى التي تقدمها دول من غير األطراف المتعاقدة تستخدم  )ه(
إضافة . والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية أو آيانات أخرى

أعاله وفقا للخطوط التوجيهية التي وضعها ) ج(إلى الجهات الواردة في الفقرة 
 . ألغراض محددة باالتفاق ما بين الجهة المساهمة واألمانة أوالرئاسيالجهاز 

المساهمات الطوعية التي تقدمها األطراف المتعاقدة لدعم مشارآة ممثلي األطراف  )و( 
المتعاقدة من البلدان النامية واألطراف المتعاقدة من البلدان التي تمر اقتصاداتها 

 ية؛ وأجهزته الفرعالرئاسيبمرحلة تحول في الجهاز 

المساهمات الطوعية التي تقدمها الدول غير األطراف المتعاقدة، والمنظمات  )ز( 
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية أو الكيانات األخرى لدعم مشارآة 
ممثلي األطراف المتعاقدة من البلدان النامية واألطراف المتعاقدة من البلدان التي 

 . وأجهزته الفرعيةالرئاسي الجهاز تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول في

 رصيد المساهمات الطوعية الحر المرّحل من فترات مالية سابقة؛ )ح( 

اإليرادات المتنوعة بما في ذلك الفوائد المستمدة من استثمار األموال االستئمانية،  )ط( 
 ؛7 –ا للمــــادة الخامسة ـــوفق

                                                 
ن األ  1 ذآرة م ةم ة   : مان ادة الخامس نص الم روعان ل اك مش ار)ب(1 –هن ة   1 ، الخي اهمات طوعي وخى مس تنادا إل"يت ـاس دول ـــ ى ج

واد        .  في جدول المساهمات هذا    2وال يتوخى الخيار    ": ات إرشادية ــــــمساهم ا     5-5و 4-5 و 2-5وأبقى على األقواس حول الم  نظرا ألنه
 ).ب(1-5تتوقف على ما هو الخيار المعتمد للمادة 
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 من المعاهدة، 2-13ادة المساهمات اإللزامية والطوعية بمقتضى الم )ي( 

االشتراآات الطوعية من أي مصدر لتنفيذ استراتيجية التمويل المنصوص عليها في  )ك( 
 . من المعاهدة18المادة 

 ):ب(1 –فيما يتعلق بالمساهمات المقدمة بمقتضى المادة الخامسة  5-2[

آانون /ريناي أول أن ُتسدد المساهمات عن آل سنة تقويمية بحلول أو قبل ينتظر )أ(
 الثاني من تلك السنة؛

ُيبلغ آل طرف األمين، قبل موعد استحقاق المساهمة بوقت آاف قدر اإلمكان، بمبلغ  )ب(
 2.]المساهمة التي يعتزم تقديمها وبالتوقيت المتوقع لسدادها

 

ستساهم األطراف المتعاقدة التي ليست أعضاء في منظمة األغذية والزراعة في المبالغ  5-3
 يحددها تناسبيةمن أجل المعاهدة في برنامج العمل والميزانية العادي للمنظمة بمبالغ المقدمة 
 .الرئاسيالجهاز 

 

ية لكل طرف من األطراف المتعاقدة، تقسَّم المساهمات دشارلتحديد المساهمات السنوية اإل 5-4[
اله إلى قسطين أع) ب (1 –رة لكل طرف متعاقد عن الفترة المالية عمال بالمادة الخامسة دالمق

متساويين، يستحق أحدهما الدفع في السنة التقويمية األولى واآلخر في السنة التقويمية الثانية من 
 3.]الفترة المالية

 

 السنوية اإلرشاديةُيبلغ األمين األطراف المتعاقدة، في بداية آل سنة تقويمية، بمساهماتها  5-5[
 4.]في الميزانية

 

ت في الميزانية اإلدارية بدوالرات الواليات المتحدة أو ما يعادلها من ُتسدد جميع المساهما 5-6
وفي حالة سداد المساهمات بعملة قابلة للتحويل بخالف دوالرات الواليات . العمالت القابلة للتحويل

 .المتحدة، يكون السعر المطبَّق هو سعر تحويل العملة في المصارف الساري يوم السداد
 

حسب تقدير المدير العام لمنظمة  همات التي ال توجد حاجة فورية لها،ُتستثمر المسا 5-7
 يمكن من خالله  محدد وتقيَّد اإليرادات الناجمة عن ذلك في حساب أمانة. األغذية والزراعة

 .الحصول على األموال المستثمرة
 

 المادة السادسة

 األموال

                                                 
 . في حال عدم وجود جدول اشتراآات إرشادي2-5 تطبق المادة :مذآرة األمانة 2
 .في حال عدم وجود جدول اشتراآات إرشادي 4-5 تطبق المادة :مذآرة األمانة 3
 . في حال عدم وجود جدول اشتراآات إرشادي5-5 تطبق المادة :مذآرة األمانة 7
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 أمانة تديرها منظمة األغذية ُتودع جميع المساهمات وأية متحصالت أخرى في حسابات 6-1
 .والزراعة

 

، تحتفظ منظمة األغذية 1 – السادسة المادةفيما يتعلق بحسابات األمانة المشار إليها في  6-2
 :والزراعة بالحسابات التالية

حساب عام ُتقيد فيه متحصالت جميع المساهمات المقدمة من األطراف المتعاقدة  )أ(
ورصيد المساهمات ) ج(1-، والمادة الخامسة)ب (1 –ادة الخامسة ـــبمقتضى الم

 رهنا بأحكام المادة السادسة )ح (1 –الطوعية الحر المرّحل بمقتضى المادة الخامسة 
 ؛)ب(2-

احتياطي تشغيل للطرف الثالث المستفيد بمقدار يحدده الجهاز الرئاسي في آل فترة  )ب(
اهمات بموجب المادة الخامسة جزء آاف من المس/مالية، ويودع فيه، آأمر ذي أولوية

، والرصيد غير الملتزم به من المساهمات الطوعية )ج(1-، والمادة الخامسة )ب(1-
، والغاية من هذا االحتياطي هي تغطية آل )ح(1 –المرحلة بموجب المادة الخامسة 

التكاليف والمصروفات التي يتكبدها الطرف الثالث المستفيد عند اضطالعه بأدواره 
 ياته، وفقا لالجراءات الخاصة بالطرف الثالث المستفيد؛ومسؤول

جميع  اوتودع فيهونطاقها  مع أهداف المعاهدة، تسم ألغراض تأنشت ة خاصاتحساب )ج(
) د(1- من األطراف المتعاقدة بموجب المادة الخامسةالمساهمات المتحصلة المقدمة

الدولية والمنظمات غير ومن الدول من غير األطراف المتعاقدة والمنظمات الحكومية 
 ؛)هـ(1- المادة الخامسةبموجبالحكومية أو الكيانات األخرى 

حساب لدعم مشارآة ممثلي األطراف المتعاقدة من البلدان النامية واألطراف  )د(
 وأجهزته الرئاسيالمتعاقدة من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحّول في الجهاز 

المساهمات المقدمة من األطراف المتعاقدة بمقتضى المادة الفرعية، تقيَّد فيه جميع 
 ،غير األطراف المتعاقدة، والمنظمات الحكومية الدوليةمن من دول ) و(1 –الخامسة 

 .)ز( -1 أو الكيانات األخرى وفقا للمادة الخامسة ،والمنظمات غير الحكومية

 

وبناء على طلب ) ك(1 –لخامسة وا) ي(1-لمادتين الخامسةوفيما يتعلق بايضاف إلى ذلك،  6-3
) و(3-19 المادة تحتفظ المنظمة بحساب أو حسابات أمانة، آما نص عليه فياسي، ئمن الجهاز الر

 . من المعاهدة2-13 المادة المتوخاة فياألموال ، ولتلقى  من المعاهدة18من المعاهدة، لتنفيذ المادة 
 

 بمستوى يحدده من وقت آلخر عاملال الحساب العام باحتياطي رأس منطاق ُيحتفظ في  6-4
 هو ضمان استمرارية العاملوالغرض من احتياطي رأس المال .  بتوافق اآلراءالرئاسيالجهاز 

 المسحوبات من احتياطي رأس المال تستردو. العمليات في حالة حدوث نقص مؤقت في النقدية
 . من المساهمات في أقرب وقت ممكنالعامل
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 المادة السابعة

 دالسدا
 

 الموارد الالزمة لتغطية 1 –ُتخصص حسابات األمانة المشار إليها في المادة السادسة 
تكاليف خدمات المشروعات من أجل تسديد تكاليف خدمات الدعم اإلداري والتشغيلي التي تقدمها 

 وأمانة المعاهدة، وفقا للشروط التي قد تحددها، من ، وأجهزته الفرعيةالرئاسي،المنظمة للجهاز 
 .ة لمنظمة األغذية والزراعةالرئاسيوقت آلخر، األجهزة 

 

 المادة الثامنة

 الحسابات والمراجعة
 

تخضع الحسابات واإلدارة المالية لجميع األموال التي تحكمها هذه الالئحة إلجراءات  8-1
 .المراجعة الداخلية والخارجية المتبعة في منظمة األغذية والزراعة

 

 والزراعة لألطراف المتعاقدة، خالل السنة الثانية من الفترة المالية، تقدم منظمة األغذية 8-2
آما تقدم المنظمة لألطراف المتعاقدة، في .  مؤقت عن السنة األولى من الفترة الماليةاتآشف حساب

 . معتمدا نهائيا عن الفترة المالية بأآملهااتأقرب وقت ممكن عمليا، آشف حساب
 

 التاسعةالمادة 

 التعديالت
 

وتخضع دراسة المقترحات المقدمة إلدخال . تعديل بنود الالئحة المالية بتوافق اآلراءيجوز  
تعديالت على هذه الالئحة للمادة الخامسة من الالئحة الداخلية، ويجرى توزيع الوثائق الخاصة 

 األحوال  من بأي حاليقل من الالئحة الداخلية، وفى وقت ال 7-بهذه المقترحات وفقا للمادة الخامسة
 .الرئاسي ساعة قبل دراستها من قبل الجهاز 24 عن

 

 المادة العاشرة

 السلطة العليا للمعاهدة
 

في حالة وجود أي تعارض بين أحكام هذه الالئحة وأحكام المعاهدة، تسري أحكام  
 .المعاهدة

 

 المادة الحادية عشرة

 سريان الالئحة
 

ما لم يقرر الجهاز الرئاسي،  اآلراء من قبل الجهاز تسري هذه الالئحة وأية تعديالت عليها بتوافق
 .نفسه خالف ذلك
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 مصدر األموال واستخدامها، وهيكل حساب األمانة
 اإلشارة في

 المادة الخامسة
 هيكل حساب األمانة  الميزانية اإلدارية األساسية 

 المادة السادسة
في برنامج العمل المبلغ المخصص للميزانية اإلدارية األساسية   )أ(1-5المادة 

   والميزانية العادي للمنظمة
 

المساهمات الطوعية من األطراف المتعاقدة ألغراض إدارة   )ب(1-5المادة 
 المعاهدة وتنفيذها بوجه عام

 الحساب العام 

. من األطراف المتعاقدةت  الطوعية من دول ليستالمساهما  )ج(1-5المادة 
لمنظمات غير الحكومية أو ية أو الومن المنظمات الحكومية الدو

 آيانات أخرى، من أجل إدارة المعاهدة وتنفيذها بوجه عام

 اإليرادات في الفترة المالية 
 )أ(2-6المادة 

- - - - - - - 
االحتياطي التشغيلي للطرف   الرصيد الحر المرحل من المساهمات الطوعية  )ح(1-5المادة 

 الثالث المستفيد
متنوعة، بما في ذلك الفوائد المستمدة من استثمار إيرادات   )ط(1-5المادة 

 األموال في حسابات األمانة العام
  

 )ب(2-6المادة 
 

 الحسابات الخاصة
ض متفق امدفوعات طوعية أخرى من األطراف المتعاقدة ألغر )د(1-5المادة 

 قدم المساهمة واألمينمعليها بين 
حساب متعدد الجهات  

 المانحة 
هة متفق عليه مع الج

 المانحة
- - - - - - - 

مدفوعات طوعية أخرى من األطراف المتعاقدة، ومن المنظمات  )هـ(1-5المادة 
الحكومية الدولية، أو المنظمات غير الحكومية أو آيانات أخرى 

 ألغراض متفق عليها بين مقدم المساهمة واألمين

 حسابات منفصلة  
حيثما طلبت الجهة 

 المانحة
 )ج(2-6المادة 

 
مدفوعات طوعية من األطراف المتعاقدة لدعم مشارآة البلدان  )و(1-5لمادة ا

 النامية
حساب لدعم مشارآة  

 البلدان النامية
مدفوعات طوعية من مساهمات من الدول التي ليست أطرافا  )ز(1-5المادة 

متعاقدة، ومن المنظمات الحكومية الدولية، أو المنظمات غير 
 ى لدعم مشارآة البلدان الناميةالحكومية أو آيانات أخر

  
 )د(2-6المادة 

 من المعاهدة 2-13تقاسم المنافع وفقا للمادة 
 )ح(1-5المادة 

 )ى(
 حساب تقاسم المنافع  )د(2-13مساهمات الزامية وطوعية إعماال للمادة 

 3-6المادة   مساهمات من آليات وصناديق وأجهزة دولية )ك(1-5المادة 

 


