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 ؿـًجدولًاألعؿالًادلؤؼت4ً-11 و3ًً-11ًو2ً-11ًاؾلـقد

 هؾسًاؾرئادلؿاؾدورةًاؾرابعةًؾؾ

 2111ًذارآ/ًؿارس18ً-14ً،باؾل،ًإـدوـقيقا

ؾؾوصقلًعؾكًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًًاؾـظامًؿمعددًاألررافعـًتـػقذًًتؼرقر

 ؿـاػعفاواؼميامً

 

معذطرةمعـماألعني
م

 
م
تؼرؼرمذوعؾمإظبمدورتفماظرابعيمبشلنمتؼودؿموتؼدؼؿمودل،مؼبمدورتفماظـوظـي،معـماألعنيمإسدادمئاظرمفوزىرؾىمام(1)

ماظدوظقي،موأنمم(د) و(مج)و،م(ب)و،م(أ)13-2ؼبماٌقادممعـصقصمسؾقفمقواظـؼدؼي،مطؿومػمياظـؼدؼ اٌـوصعمشري عـماٌعوػدة

،م15 دلوتماظدوظقيماظيتموضعًمسؾكماتػوضوتممبقجىماٌودةؼطؾى،مهؼقؼًومهلذاماظغرض،معـماألررافماٌؿعوضدة،مواٌم

م.ؼبمدورتفماظرابعيماظـظوممعؿعددماألررافوعـمطقوغوتماظؼطوعماًوصمععؾقعوت،موضررمادؿعراضمتـػقذم
م
ماظخاللموم(2) ماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيماٌـؿؿقيمإظبممضدعًايوظقي،مماٌوظقيػرتة موعراطز طؾمعـماألررافماٌؿعوضدة

ماٌعؾقعوتماىؿو معـ معزؼدًا ماظصؾي مذات ماألخرى ماظدوظقي ماٌمدلوت موطذظؽ ماظدوظقي، ماظزراسقي مظؾؾققث ماالدؿشورؼي سي

وضدممسحمذظؽ،مألولمعرةمعـذمدخقلماٌعوػدةم.ماظـظوممعؿعددماألررافالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادموظاظؿػصقؾقيمبشلنمتطؾقؼفوم

م.اظرئودلمىفوز،مطؿومرؾىمااظـظوممعؿعددماألررافسؿؾمحقزماظـػوذ،مبنسدادمتؼرؼرمأطـرممشقاًلمسـم
م
ماألررافماٌؿعوضدةممفوزتؿضؿـمػذهماظقثقؼيماظؿؼرؼرماظذيمرؾؾفماىم(3) مإظبماٌعؾقعوتماظيتمضدعؿفو اظرئودلمادؿـودًا

م متـػقذػو ماألخرىمسـ ماألررافواٌمدلوتماظدوظقي معؿعدد مامظؾـظوم متطؾقؼ مؼب ماٌقادوخرباتفؿ مظـؼؾ ماٌقحد مالتػوق طؿوم.

ماظقثقؼيمغؿوئٍماجؿؿوسوتم رمظاظرئودلمظؾـمفوز،موػلمععروضيمسؾكماىاظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيتؿضؿـمػذه

م.صقفومواسؿؿودػو
م
اظرئودلمعدسقمالدؿعراضماٌعؾقعوتماظقاردةمؼبمػذهماظقثقؼيموإسطوءماظؿقجقفماظذيمؼراهمعـودؾًومالدؿؿرارممىفوزوام(4)

وؼبمػذاماظصدد،متؿضؿـماظقثقؼيماظعـوصرماظيتمميؽـمأنمؼؿضؿـفومضرارم.مؼبمأداءموزقػؿفمبشؽؾمصعولماظـظوممعؿعددماألرراف

م.اظرئودلمىفوزظؽلمؼـظرمصقفما
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م

ًاحملمققات

ممم

ماظػؼرات

م6-1معؼدعيم-أواًلم

 22-7ماظـظوممعؿعددماألررافاظؿطقراتماظرئقلقيمؼبماظؾقؽيماظدوظقيمؼبمعومؼفؿمتـػقذم-مثوغقًوم

 57-21 (أ)م1–م15 وم11اٌودتونم)ماظـظوممعؿعددماألررافمغطوق-ممثوظـًو

اظـظةوممممؼبمإرةورممواظزراسةيم ظألشذؼةيم اظـؾوتقةيم اظقراثقي اٌقارد سؾك ايصقل تقلري-مرابعًوم

م(12اٌودةم)معؿعددماألرراف

م58-65

م81-66م(13اٌودةم)ماظـظوممعؿعددماألرراف ؼب اٌـوصع اضؿلوم-مخوعلًوم

م87-82ماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقدراءاتمإج-مدوددًوم

م92-88ماظـظوممعؿعددماألررافدورماٌعؾقعوتمؼبمتـػقذم-مدوبعًوم

م126-93ماظـظوممعؿعددماألررافلمكدعدسؿماألررافماٌؿعوضدةموعلؿ-مثوعـًوم

سؿؾماظؾفـيماظػـقيماالدؿشةورؼيماٌكصصةيماٌعـقةيمبوالتػةوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقادمممممممم-متودعًوم

مايوظقيماظػرتةماٌوظقيؼبممعددماألررافاظـظوممعؿو

م127-143

ماظؿوبعةيماظدوظقةيممعراطزماظؾققثماظزراسقةيممميمتطؾؼفذغؼؾماٌقادماظمادؿعراضماتػوق-مسوذرًام

ؾفؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقيمواٌمدلوتماظدوظقيماألخةرىمذاتممظ

اٌؾقؼماسيمشريماٌدرجيمؼبماظصؾي،مبوظـلؾيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزر

مٌعوػدةعـماماألول

م144-149

م162-152ماظـظوممعؿعددماألررافاظقضعماظراػـمظؿـػقذم:ماالدؿـؿوجوت-محوديمسشرم

م163مودلئراظمفوزضرارمؼصدرهماىموـصمسؾقفاظعـوصرماظيتمميؽـمأنمؼ-مثوغلمسشرم

 

مًادلرػؼات

معدمهدؼـفالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمباعلقدةمم:1 اٌرصؼ

مالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمبعدمهدؼـفامعؾقؼعلقدةمم:2 اٌرصؼ

ماظـظوممعؿعددماألررافإبالغمسـمإضوصيمعودةمإظبممردوظيسقـيمم:3 اٌرصؼ

مفومستؼواٌـوصعموسؾكمؾقصقلمظماظـظوممعؿعددماألررافتـػقذم:م2211/*عشروعماظؼرارمرضؿمم:4 اٌرصؼ

اظـظةومممؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصةيماٌعـقةيمبوالتػةوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقادمومممممماظعلقدةماخؿصوصوتمم:5 اٌرصؼ

معؿعددماألرراف
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ًؿؼدؿة-ًأواًلً

م

م:سؾكعوػدةمعـماٌم3-19تـصماٌودةم-م1
م

ورصدمأػداصفو،مواظعؿؾمبصػيمخوصيم هلذهماٌعوػدة، اظؽوعؾ اظؿـػقذ تدسقؿ ؼب ودلئاظر اىفوز وزوئػ تـقصر"

م:ؼؾل عو سؾك

ظؿـػقذمػذهم اظضرورؼي اظؿقصقوت واٌقاصؼيمسؾك اظؿـػقذ، ػذا ظرصد اظلقودوت صعقد سؾك تقجقفوت تقصريم(أ)

م."بقجفمخوصماظـظوممعؿعددماألرراف والدقؿومتشغقؾ اٌعوػدة،
م
؛موؼغطلماىةزءماًةوعسممم1غظوممايصقلمواضؿلومماٌـوصعمعؿعددماألررافوؼـصماىزءماظرابعمعـماٌعوػدةمسؾكم-مم2

 ظؾؾقةقثم االدؿشةورؼيم ظؾفؿوسةيم ظؿوبعةيما اظزراسقةيم ظؾؾقةقثم اظدوظقةيم اٌراطةزموعلةوػؿوتممدورموصرماٌلوغدة،ممبومؼبمذظؽماظعـ

اٌةقاردماٌوظقةي،ممم،م18 ؛مواٌةودةم(اظـظوممعؿعددماألرةرافم)مغظوممايصقلمواضؿلومماٌـوصعمعؿعددماألررافمؼبماظدوظقي اظزراسقي

م.اظؿؿقؼؾ ادرتاتقفقي عـ جزء ػل (د)2-13اٌودةم سـ ؽياظـوذ اٌوظقي اٌـوصع أنماظيتمتـصمسؾك

م

ودلمبنجراءمئ،مأنمؼؼقمماجملؾسماظر2224حزؼرانم/ؼقغققم29طذظؽمتؿقضعماٌعوػدةماظيتمدخؾًمعرحؾيماظـػوذمؼبمم-م3

،مIT/GB-4/11/13،مطؿومػقمعؾنيمؼبماظقثقؼيماظـظوممعؿعددماألررافعومؼؿعؾؼمبؿـػقذممسؿؾقوتمادؿعراضموتؼققؿمربددةمؼب

م.اٌقاد ظـؼؾ قحداٌمتػوق،موتـػقذموتشغقؾماالاظـظوممعؿعددماألررافسؿؾقوتماالدؿعراضمواظؿؼققؿممبقجىم

م

وؼقضحم.مسـمدريماظعؿؾمؼبمتـػقذماظـظوممًاطؽؾموتؿضؿـمتؼرؼرماظـظوممعؿعددماألررافوتؿـوولماظقثقؼيمايوظقيمم-م4

ألنمسددًامعـماألررافماٌؿعوضدةمواٌمدلوتماظدوظقيمأصؾحمؼؼدممػذهماظؿؼرؼرمأنماٌعؾقعوتماٌؿوحيماآلنمأطـرمعـمذيمضؾؾ،م

ماٌعؾقعوت مسـمسؿؾم. معؾؿقدي مبدرجي مأوضح مصؽرة ماظؿؼرؼر مؼؿضؿـ ماألررافوبوظؿوظل، معؿعدد ماظـظوم مميـؾمخطقةم. وػذا

وغوتمذاتماظصؾيمإصبوبقيمعفؿيمؼبمدؾقؾمتـػقذماظـظوممبػضؾماىفقدماظيتمتؾذهلوماألررافماٌؿعوضدةمعـمأجؾمعبعماظؾق

م.وتؼدميفو

م

وتةورؼ ممودلمئوتؿضؿـماظقثقؼيمأؼضًومهدؼـًومظألغشطيمواألحداثماظيتموضعًمؼبمعومبنيماظدورةماظـوظـيمظؾؿفؾسماظرم-م5

وترطةزماظقثقؼةيمممم.ظـؼؾماٌقادماٌقحدم،موطذظؽماًطقاتماظيتمادِبذتمبشلنمتشغقؾماالتػوق2212طوغقنماألولم/دؼلؿربم31

وسؾةكماظؿةدابريماظةيتمتؿكةذػوماألرةرافمممممم،م15سؾكمأحؽومماٌعوػدة،موخصقصًوماىزءماظرابةعمعـفةومواٌةودةممممؼبماٌؼومماألولم

وػـوكمسددمعةـماٌلةوئؾماألخةرىماٌؿصةؾيممممم.ماٌعوضدةموشريػومعـماىفوتمعـمأجؾماظؿشغقؾماظؽوعؾمظؾـظوممعؿعددماألرراف

وؼبمبعةضمم.مدتمبشةلغفوموثةوئؼمأخةرىممم،موأِسسؿولسقىًمهًمبـقدمأخرىمعـمجدولماألماظـظوممعؿعددماألررافبؿـػقذم

                                                      

  
ماظـظومماٌؿعددماألرراف غطوق،م11اٌودةم1 اظـظومم إرور ؼبمواظزراسي ظألشذؼي اظـؾوتقي اظقراثقي اٌقارد سؾك ايصقل تقلري،م12،مواٌودة

م.اظـظومماٌؿعددماألرراف ؼب اٌـوصع اضؿلوم،م13،مواٌودةمعؿعددماألرراف
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.مايوالت،مالمتؿعرضماظقثقؼيمايوظقيمبؿعؿؼمظةؾعضماٌلةوئؾموظؽـفةومتشةريمصؼةطمإظبماظقثةوئؼماظةيتمتعةوسمتؾةؽماٌلةوئؾمممممممممم

م:واظقثوئؼماألخرىمذاتماظصؾيمػل
 

 اظقثقؼيمIT/GB-4/11/13، ػقةذموتشةغقؾماالتػةوقمممم،موتـاظـظوممعؿعةددماألرةرافمماالدؿعراضوتمواظؿؼققؿوتمؼبمإرورم

 ؛اٌقحدمظـؼؾماٌقاد

 ماظقثقؼيIT/GB-4/11/14؛ـيماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقدىتؼرؼرمرئقسم،م 

 ماظقثقؼيIT/GB-4/11/15م،Report on the operations of the Third Party Beneficiary؛ 

 ماظقثقؼةيمIT/GB-4/11/18م،Policy coherence and complementarity of the work of the Commission on 

Genetic Resources for Food and Agriculture and of the Governing Body؛ 

 ماظقثقؼةيمIT/GB-4/11/19ً،Vision paper on the development of the global information system in the 

context of Article 17 of the Treaty؛ 

 ماظقثقؼيIT/GB-4/11/22م،Relationship with the Convention on Biological Diversity. 

 
دماظعـوصةرماٌؿؽـةيمممؼةمدوه،ماظـظةوممعؿعةددماألرةرافممموتـؿفلماظقثقؼيمبعرضمصقرةمسوعيمعقجزةمسـمحوظيمتـػقذمم-م6

 .ودلئ،مظؽلمؼـظرمصقفماجملؾسماظراظـظوممعؿعددماألررافتطؾقؼمضرارمبشلنمالدبوذم

مم

 اؾـظامًؿمعددًاألررافةًاؾدوؾقةًيفًؿاًقفؿًتـػقذًاؾمطقراتًاؾرئقيقةًيفًاؾلقكً–ثاـقًاً
م

مودلمضدئ،مطونماجملؾسماظرؼبمدورتفماظـوظـيم-م7
م

اٌـظؿةيماظعوٌقةيمظؾِؿؾؽقةيماظػؽرؼةي،ممممممتعؼةدػومرؾىمعـماألعنيمعقاصؾيماٌشورطيمؼبماالجؿؿوسوتمذاتماظصؾيماظةيتمم

م؛اظعوٌقييؿوؼيماألصـوفماظـؾوتقيماىدؼدة،موعـظؿيماظصقيمواالهودماظدوظلم
م
مم-م8 مؼب مزاظًماٌـوضشوتمعلؿؿرة مواٌعورفموعو ماظقراثقي مواٌقارد ماظػؽرؼي مبوٌؾؽقي ماٌعـقي ماظدوظقي مايؽقعقي اظؾفـي

الدؿعراضماٌلوئؾماٌضؿقغقيماظرئقلقيمواألسؿولماظيتمتؼقمماظؿوبعيمظؾؿـظؿيماظعؾؿقيمظؾِؿؾؽقيماظػؽرؼي،مماظؿؼؾقدؼيمواظػقظؽؾقر

ماظؾفـيمؼبمعومؼ متؾبفريمأصرضيماظعؿؾماظيتموؿؿعمؼبمعومبنيماظدوراتم.مؿعؾؼمبوٌعورفماظؿؼؾقدؼيمواٌقاردماظقراثقيبفو طؿو

دلمؼبمدورتفماظـوظـي،متقاصؾماألعوغيمئووطؿومرؾىماجملؾسماظر.معػووضوتمسؾكمأدوسمغصقصماٌعوػدةمبشلنمػذهماظؼضوؼو

م.ِؽقيماظػؽرؼيموتؿوبعفواٌشورطيمؼبماٌـوضشوتماظيتموريمؼبماٌـظؿيماظعوٌقيمظؾِؿؾ

 
ؼمةةاظقثق اللماظربطةةعـمخ دافةاألػ ػذه تؿقؼؼدقفم"دةمةدافماٌعوػةدةمسؾكمأنمأػةعـماٌعوػم2-1وتـصماٌودةمم-م9

م".اظؾققظقجل اظؿـقع واتػوضقي اٌؿقدة، ظألعؿ واظزراسي األشذؼي عومبنيمػذهماٌعوػدةموعـظؿي
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ماظؿـم-م12 معؿقاصؼيمععماتػوضقي ماظؾققظقجلموتطؾىمعـماألعنيمأنمؼؿعوونمسؾكموجفماًصقصمععمأعوغيمواٌعوػدة قع

ماظؾققظقجل ماظؿـقع ماىفوزم.2اتػوضقي مأطد مععممطذظؽ موثقؼي مسالضي مسؾك ماحملوصظي مضرورة مسؾك موتؽرارًا معرارًا اظرئودل

م.االتػوضقي،مودسومإظبمتؼقؼيماظؿعوونمبقؿماألعوغؿني

م

ضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمؼبماظػرتةماألخريةمعذطرةمتعوونمتـصمسؾكمأنمتؿعوونموضدموّضعمأعنيماٌعوػدةموأعنيماتػوم-م11

مب ماٌؿصؾي ماظؼدرات مبـوء مؼب ماًصقص، موجف مسؾك ماألعوغؿون، مويصقل مواظزراسيمسؾك مظألشذؼي ماظـؾوتقي ماظقراثقي اٌقارد

م.فوعـوصعوتؼودؿم

 
مودلمضدئاظرمفوزوؼبمدورتفماألوظب،مطونماىم-م12
م

معقاص مسؾكمضرورة معممترمأطد ماًصقصمبدسقة موجف مورحىمسؾك ماظؾققظقجل، ماظؿـقع ماتػوضقي معع ماظؿعوون ؾي

مودسقةم مواظؿغذؼي، مظألشذؼي ماظؾققظقجل مبوظؿـقع ماًوصي ماظشوعؾي ماٌؾودرة متـػقذ مؼب ماظؿعوون مإظب األررافماظـوعـ

م3.جلاألعوغيمإظبماٌشورطيمؼبمذبؿقسيماالتصولماٌعـقيمبوالتػوضقوتماٌؿصؾيمبوظؿـقعماظؾققظق
م

مودلمضدئاظرموؼبمدورتفماظـوغقي،مطونماىفوزم-م13
م

ماظؾققظقجلماظزراسلممإظبمدسو ماظؿـقع مؼؿعؾؼمبصقن مصقؿو ماظؾققظقجل،مخوصي ماظؿـقع ماتػوضقي معع ماظؿعوون عقاصؾي

م.4عـوصعفووتؼودؿموادؿكداعفماٌلؿدامموبويصقلمسؾكماٌقاردم

م

مألعنيعـمامودلئاظرمفوزوؼبمدورتفماظـوظـي،مرؾىماىم-م14
م

ماظؿـقعم"ؼطؾىمإظبماألعنيمم" موسؾكماألخصماتػوضقي ماألخرى، ماٌـظؿوتماظدوظقي ماظؿعوونمعع مؼقاصؾمزؼودة أن

اظؾققظقجل،مصقؿومؼؿعؾؼمبصقنماظؿـقعماظؾققظقجلماظزراسلموادؿكداعفمبصقرٍةمعلؿداعي،موايصقلمسؾكماٌقاردم

ماٌـوصع موتؼودؿ ماظـؾوتقي، ماظؿعم،اظقراثقي مأػؿقي مسؾك ماظدوظلمعشددا ماظـظوم مبشلن ماٌػووضوتماٌؼؾؾي مخالل وون

ظؾقصقلمسؾكماٌقادموتؼودؿماٌـوصعمواظيتمؼـؿظرماالغؿفوءمعـفومؼبماضربموضًمضؾؾماغعؼودماالجؿؿوعماظعوذرمٌممترم

م."ؼبماظقوبونم2212األررافمؼبم

م

مبم-م15 ماظعؿؾقوتمذاتماظصؾي مؼب مبوغؿظوم متشوركماألعوغي ماظلقوق، ماوؼبمػذا ماظؾققظقجلوتػوضقي مؼبمظؿـقع موخصقصًو ،

وتؼودؿممبويصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقياالجؿؿوسوتماظعدؼدةمجملؿقسيماظعؿؾماٌكصصيمعػؿقحيماظعضقؼيماٌعـقيم

م.اظيتمتػووضًمبشلنماظـظومماظدوظلمايصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيموتؼودؿماٌـوصعاٌـوصعم

                                                      
 .5-22اٌودةممم2
م.IT/GB-1/06/Reportاظقثقؼيم،م49 اظػؼرةمم3
ودلمظؾؿعوػدةماظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمممئتؼرؼرماظدورةماظـوغقيمظؾففوزماظر،مIT/GB-2/07/Report،ماظقثقؼيم85اظػؼرةممم4

م.واظزراسي
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م

بشلنمايصقلمسؾكممغوشقؼوؿؿدمعممترماألررافمؼبماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمبروتقطقلموؼبمدورتفماظعوذرة،ماس-مم16

مظفمعـمصؾيمعؾوذرةم(غوشقؼوبروتقطقلم.م)اٌقاردماظقراثقيمواظؿؼودؿماظعودلمواٌـصػمظؾؿـوصعماٌرتتؾيمسؾكمادؿغالهلو ،ممبو

م.بوٌعوػدة

م

م-مم17 مبروتقطقل مسوذرًا)مغوشقؼووبوسؿؿود م1/اظؼرار معـمماسرتف( مواحدة مأغفو مسؾك ماظدوظقي مبوٌعوػدة ماألرراف عممتر

وؼـؾغلمأخذماظعدؼدمعـماىقاغىمؼبماالسؿؾورمؼبمعومؼؿصؾمبوظؿعوونم.ماظصؽقكماألربعيماظؿؽؿقؾقيماظيتممتـؾماظـظومماظدوظل

م ماظقراثقي مؼبمايصقلمسؾكماٌقارد مؼبمذظؽمؼبمإرور ماظؾققظقجل،ممبو ماظؿـقع مععماتػوضقي معـوصعفو .مغوشقؼو برتقطقلوتؼودؿ

م ماظقثقؼي مIT/GB-4/11/22وتؿضؿـ م، مبروتقطقل ماظؾققظقجلمغوشقؼوسالضي ماظؿـقع مصؾيمبوتػوضقي مبشلن مععؾقعوتمإضوصقي ،

م.اظربوتقطقلمبوٌعوػدةموغظوعفومعؿعددماألرراف

م

مغوشقؼوطذظؽ،مؼعرتفمبروتقطقلم-مم18
م

راثقيمظألشذؼيمواظزراسي،موطذظؽمرؾقعؿفوموأػؿقؿفوماالسؿؿودماٌؿؾودلمبنيمعبقعماظؾؾدانمؼبمعومؼؿصؾمبوٌقاردماظق

اًوصيمؼبمهؼقؼماألعـماظغذائلمسؾكمعلؿقىماظعوملموهؼقؼماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾزراسيمؼبمدقوقمايدمعـماظػؼرم

ردم،موؼعرتفمبوظدورماألدودلمظؾؿعوػدةماظدوظقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموػقؽيماٌقاوتغريماٌـوخ

م.اظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيماظؿوبعيمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسي

م

ماظؿؼدمماظؽؾريماظذيمهؼؼمحؿكماآلنمؼبمتـػقذم-مم19 مفوزظؾؿعوػدة،مضدمؼرىماىماظـظوممعؿعددماألررافوععمعراسوة

،مظضؿونمعراسوةمفوـوصععاٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيموتؼودؿماظرئودلمأنمؼـظرمؼبمزؼودةمتطقؼرماظعؿؾمؼبمذبولمايصقلمسؾكم

عؿؿقزةممواٌؼقعوتماٌؿقزةمهلومواٌشؽالتماظيتمتؾزعفومحؾقلاظطؾقعيماًوصيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،م

ذظؽمعـماظؿدابريماظيتم وشريم،فوعـوصعموتؼودؿاٌقاردماظقراثقيمؼبموضعموتـػقذماظؿشرؼعوتمواظؿدابريماظقرـقيمظؾقصقلمسؾكم

م.اظـظوممعؿعددماألررافهلومآثورمسؾكمضدمتؽقنم

م

وؼؿضؿـمعشروعمبرغوعٍماظعؿؾماسؿؿوداتمظألغشطيمذاتماظصؾي،ممبومؼبمذظؽمبـوءماظؼدرات،موعبعماٌعؾقعوت،م-مم22

م.أعوغيماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلموإذطوءماظقسلمواألغشطيماٌشرتطيماٌؿؽـيمعع

م

ً(أ1ً-15 و11ًًادلادتان)ًًاألرراف،ًً ؿمعددًً ؾـظاماًً ـطاقًً -ًثاؾنًاً
ً

ًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًاؾيتًحتمػظًبفاًاألررافًادلمعاؼدة –أؾػً
ً

مسؾكمأنمم1-11تـصماٌودةم-مم21 معؿعددماألررافعـماٌعوػدة ؼشؿؾمعبقعماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمماظـظوم

م".اجملؿؿعمطؽؾ وؼب اٌؿعوضدة األرراف وإذراف إلدارة دبضع اظيت"عـماٌعوػدةمم ماألولم ماٌؾقؼمواظزراسيماٌدرجيمؼبم
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م

ماظرئودلماىفوزصننموؼبمدورتفماظـوظـي،م-مم22
م

عـمعبقعماألررافماٌؿعوضدةماإلبالغمسـمعقاردػوماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌضؿـيمؼمرؾىػؼطؾىمم-م4

ظدوظقي،مووصؼومظؼدراتفوماظقرـقي،موأنمتؿكذمتدابريمعـماٌعوػدةمام2-11،ممبؼؿضكماٌودةماظـظوممعؿعددماألررافؼبم

م؛ظؾـظوممعؿعددماألررافإلتوحيماٌعؾقعوتمسـمػذهماٌقاردمظؾؿلؿكدعنيماحملؿؿؾنيم

م

ماظرئودلمفوزطذظؽمصننماى-مم23
م

ؿوم،مطقاظـظوممعؿعددماألررافسؾكمأػؿقيمتقثقؼماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمغطوقمؼمذددػؼشددم

مواظزراسيم ماألشذؼي مأجؾ مواظؿدرؼىمعـ ماظؾققثمواظرتبقي مؼب مواظصقن مظغرضماالدؿكدام مسؾقفو مايصقل ؼؿقلر

اسؿؿودامسؾكمضوئؿيماظؾقوغوتماظؿعرؼػقيمظؾؿقوصقؾماٌؿعددةماٌشرتطيمبنيماٌـظؿيمواٌعفدماظدوظلمظؾؿقاردماظقراثقيم

ماظـؾوتقي؛

ظؿماٌعؾقعوتماظيتمتقثؼماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمبوىفقدماىورؼيمظؿـلقؼموهلنيمغؼمرحىػؼرحىم

ماظذيم ماظعوٌل ماإلسالعل ماظـظوم مضوسدة متؽقن مأن مواظيتمؼـؾغل ماٌعؾقعوتماظؼوئؿي، مغظؿ مإظب ماٌلؿـدة واظزراسي،

م.عـماٌعوػدةماظدوظقي(مب)3-12،ممبومؼؿلؼمععماٌودةم17تقخؿفماٌودةم

م

 ؼب اٌدرجيألررافماٌؿعوضدةموظاٌؿؾقطيم واظزراسي ظألشذؼي اظـؾوتقي اظقراثقي قارداٌ عبقعتـصماٌعوػدةمسؾكمأنم-مم24

وؼعدمتقاصرماٌقاردماظقراثقيم.ماظـظوممعؿعددماألررافتؾبدرجمؼبمم2-11وتؾيبماٌعوؼريماٌـصقصمسؾقفومؼبماٌودةم األول اٌؾقؼ

م.عددماألررافاظـظوممعؿاظـؾوتقيموتقلريمايصقلمسؾقفومطؿؾيماظؾـوءماألوظبمؼبم

م

،متؼدؼؿم2226 تشرؼـماظـوغل/غقصؿرب 3ردوظيمدورؼيمؼبمم،ممبقجىاٌؿعوضدةماألررافعـمموضدمرؾىماألعنيماٌمضً-مم25

م.ععؾقعوتمسـمعبقعماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماظيتمدؾؼًمإتوحؿفو

م

صؾيمعبعماٌعؾقعوتمبشلنمتؼققؿماظؿؼدممؼبمتضؿنيمعـماألعنيمعقام(اظرئودلمفوزاى)رؾىم"وؼبمدورتفماظـوغقي،م-مم26

م".اظـظوممعؿعددماألررافاٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمؼبم

م

،م2228محزؼران/ؼقغققم11وبـوءمسؾقف،مادرتسلماألعنيماغؿؾوهماألررافماٌؿعوضدة،مؼبمردوظيمدورؼيمأخرىمبؿورؼ م-مم27

قـيمخطوبماإلبالغمسـمتضؿنيمعقادمؼبماظـظومماظدوظلمععماظردوظيمسوضدموؾبزِّسًم.مإظبماظطؾىماٌعؾؼماًوصمبفذهماٌعؾقعوت

م.بفذهماظقثقؼيم3 بوٌرصؼوسقـيمخطوبماإلبالغمعرصؼيماظدورؼي،م

م

ماظقراثقيم-مم28 مسـماٌقارد ماظؾالشوتماىدؼدة معـ مسددًا مظؾؿفؾسماظرئودل،متؾؼًماألعوغي ماظـوظـي ماظدورة ماغعؼود وعـذ

،مطوغًماألررافماٌؿعوضدةماظؿوظقيم(2211 طوغقنماظـوغل/ؼـوؼر)ووضًمإسدادمػذهماظقثقؼيم.مظلاظـؾوتقيماٌدرجيمؼبماظـظومماظدو
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اظربازؼؾ،مطـدا،معبفقرؼيم:م5مبلؿقؼوتمزبؿؾػيمعـماظؿػوصقؾم–مبومؼبمذظؽماظؾالشوتماظلوبؼيمم–بالشوتممضدمضدعً

،مإدؿقغقو،مأٌوغقو،ماألردن،م(ؿقاردماظقراثقيعرطزمدولماظشؿولمظؾ)ؼلؾـدا،ماظـروؼٍ،ماظلقؼدمآاظؿشقؽ،ماظدامنرك،مصـؾـدا،م

موردمؾظؾـون،معدششؼر،مغوعقؾقو،مػقظـدا،ماظربتغول،مروعوغقو،مإدؾوغقو،ماظلقدان،مدقؼلرا،ماٌؿؾؽيماٌؿقدة،مزاع قو،مطؿو

عـشقرةممررافاظـظوممعؿعددماألوضوئؿيماٌقادماظقراثقيماظيتممتماإلبالغمسـمإضوصؿفومإظبمم.6ذبؿعمعـماإلضؾقؿماألوروبلتؼرؼرم

وإذامأخذغومؼبم.مhttp://www.planttreaty.org/inclus_en.htm:ممبقضعماٌعوػدةمؼبماظعـقانماظؿوظلمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتقي

رافماٌؿعوضدةمملمتؼدِّممإظبماألعوغيمحؿكماآلنمررصًومعؿعوضدًا،مؼؿؾنيمأنمسددًامطؾريًامعـماألرم127االسؿؾورمأنماٌعوػدةمتضؿم

مبالشوتمسـ ماظ ععؾقعوتمأو مظقالؼؿفو ماًوضعي ماٌـورؼ مؼب مواظزراسي مظألشذؼي ماظـؾوتقي ماظقراثقي مؼـؾغلماٌقارد مممو ؼضوئقي

م.اظـظوممعؿعددماألررافإضوصؿفمإظبم

م

دقاءـبمعـماظؾؾدانماظـوعقيمأومم–افماٌؿعوضدةمواصؾمسددمعـماألررفماظـوظـي،متاظرئودل،مؼبمدورموطؿومأسؾـماىفوز-مم29

اظصؾيمؼبماٌعوػدة،م تقجقفماػؿؿومماألعوغيمإظبمذبؿقسيمعـماظصعقبوتماظيتمؼقاجفقغفومؼبمتػلريماألحؽوممذاتم–اٌؿؼدعيم

.محدةوواصؾمسددمرؾىماٌشقرةمواٌلوسدة،موأنماألعوغيمتؼدمماٌشقرةمواٌلوسدة،مبؼدرماإلعؽون،مسؾمأدوسمطؾمحوظيمسؾكم

م مذظؽ، مإظب موبوإلضوصي موضدَّعً ماٌقاد مظـؼؾ ماٌقحد مبوالتػوق ماٌعـقي ماٌكصصي ماالدؿشورؼي ماظػـقي معؿعددماظؾفـي اظـظوم

،ماٌشقرةماظيتمرأتماألعوغيمأغفومعػقدةمجدًامؼبماظؿعوعؾمععمبعضماألدؽؾيمواالػؿؿوعوتماظيتم،مأثـوءماجؿؿوسوتفواألرراف

م.األرراف ؿكدعقنماآلخرونمظؾـظوممعؿعددأثورتفوماألررافماٌؿعوضدةمواٌل

م

ًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًاؾيتًضؿَّـفاًاألذىاصًاؾطلقعققنًوادلعـقققنً–باءً

ًادلمعاؼدة اؾقالقةًاؾؼضائقةًؾألررافيفًحدودً

ً

م:عـماٌعوػدةمسؾكم2-11تـصماٌودةم-مم32
م

 ظؾؿقارد اآلخرؼـ ايوئزؼـ عبقع ألرراف،ا عؿعدد ظؾـظوم تغطقي أطؿؾ هؼقؼ بغرض اٌؿعوضدة، األرراف تدسق"

م"اظـظوممعؿعددماألرراف ؼب اٌقاد ػذه إلدراج األول اٌؾقؼ ؼب اٌدرجي واظزراسي ظألشذؼي اظـؾوتقي اظقراثقي

م

 ظؿشفقع اٌالئؿي اظؿدابري تؿكذ أن سؾك أؼضو اٌؿعوضدة األرراف تقاصؼعـماٌعوػدة،مسؾكمأنمم3-11تـصماٌودةم-مم31

 ؼب اٌدرجي واظزراسي ظألشذؼي اظـؾوتقي اظقراثقي بوٌقارد ضبؿػظقن اظذؼـ والؼوتفو، إرور ؼب واٌعـقؼني، اظطؾقعقني األذكوص

م.اظـظوممعؿعددماألرراف ؼب واظزراسي ظألشذؼي اظقراثقي اٌقارد ػذه بندراج األول اٌؾقؼ

م

                                                      
اظقراثقيماظـؾوتقيموتؼودؿماٌعؾقعوتماظقاردةمبوظؾالشوتماٌؿصؾيمبوٌقادماظيتممتمتضؿقـفومؼبماظـظوممعؿعددماألررافمبشلنمايصقلمسؾكماٌقاردم  5

م.http://www.planttreaty.org/inclus_en.htm:معـوصعفومعـشقرةممبقضعماٌعوػدةمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتقيمؼبماظعـقان
اظذيمؼشؿؾممEURISCOؾدًامعـماإلضؾقؿماألوروبلمأوماٌصـػيمؼبمطؿوظقجمبم22اظيتمأبؾغمسـفومماألولماٌؾقؼؼغطلماظؿؼرؼرماإلضوصوتماٌؾقـيمؼبم 6

 IT/GB-4/11/Inf. 9 ،Compilation of Submissions by Contracting Parties on the Implementation of اغظرماظقثقؼيم.سقـيم318 221

the Multilateral System.م

http://www.planttreaty.org/inclus_en.htm
http://www.planttreaty.org/inclus_en.htm
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إظبممقيضوئنمؼبمحدودموالؼؿفؿماظؼقنمواٌعـقؼقؾقعقاألذكوصماظطاظيتمضدعفوموظؼدمطوغًماظؿؼورؼرماٌؾوذرةماظقحقدةم-مم32

ماظـوظـيماىفوز ماظدورة ماظرئودلمأثـوء معـمجوغىممًوطوغ. ماٌقاد معربلمهلنيماظذؾبرؽبةبالشوتمتضؿنيمػذه ،موػلمرابطي

م ماظػرغلقي موهلقـفمؼبمصرغلو،موعـمجوغىماظرابطي مٌربلماظذرة مربلماٌرابطيمخوصي معـماألغقاع ذاتقيميؾقبموشريػو

م.وطالػؿومسضقانمؼبماٌعفدماظقرينماظػرغللمظؾؾققثماظزراسقي،مؿؾؼقحاظ

م

اظرئودلمؼبمدورتفماظـوظـي،مػـوكمسددمعـمحوالتماإلسرابمسـماالػؿؿوممادؿؿرتمخاللمموطؿوممتمإبالغماىفوز-مم33

ومعـمعقاردموراثقيمايؽقعقي،مبؿضؿنيمعومظدؼف اظػرتةماظػوصؾيمبنيماظدورتني،معـمجوغىماظؼطوعماًوصمواٌـظؿوتمشري

ماظؼوغقغقيمواظػـقيمؼبمعومؼؿصؾم.ماظـظوممعؿعددماألررافغؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبم وضدمأثورماظؽـريونماظعدؼدمعـماظؼضوؼو

وؼبمػذاماًصقص،محصؾًماألعوغيم.مظقمأغفؿمصعؾقامذظؽمظـؼؾماٌقادماٌقحدماالتػوقبؿػلريمحؼقضفؿمواظؿزاعوتفؿممبقجىم

م.اظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصي،موػلمواردةمبوظؿػصقؾمؼبماظؼلؿماظؿودعمعـمػذهماظقثقؼياظؾفـيمسؾكمعشقرةم

م

معـماظؼراراتمؼبمعومؼؿصؾمبؿضؿنيمموضدمادبذماىفوز-مم34 األذكوصماظطؾقعقنيماظرئودل،مؼبمدورتفماظـوظـي،مسددًا

،ممبومؼبمذظؽماظؼرارماًوصمبودؿعراضمافاظـظوممعؿعددماألررؼبممظألشذؼيمواظزراسيميؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقواٌعـقؼنيمظ

ماظرابعي مدورتف مؼب ماٌللظي مػذه ماظقثقؼي. مIT/GB-4/11/13 وتؿـوول م، مإرور مؼب مواظؿؼققؿوت معؿعددماالدؿعراضوت اظـظوم

م.،موتـػقذموتشغقؾماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاداألرراف

م

15ً ة،ًمبقجبًادلادةادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًاؾيتًحتمػظًبفاًادلؤدياتًاؾدوؾق-ًجقؿً
ً

م-مم35 مؼب مبفو ماظيتمهؿػظ مواظزراسقي مظألشذؼي ماظـؾوتقي ماظقراثقي مذبؿقسوتماٌقارد اظـظوممضّؿـًماٌمدلوتماظدوظقي

م7:وزماظرئودلف،ممبقجىماتػوضوتمععماىعؿعددماألرراف
م

ماالتػاق تارقخًاؾمقؼقعًعؾكمادلؤديةًاؾدوؾقة

م2226 ولتشرؼـماأل/أطؿقبر 16معرطزماألرزماألصرؼؼل

م2226 تشرؼـماألول/أطؿقبر 16ماٌـظؿيماظدوظقيمظؾؿـقعماظؾققظقجل

م2226متشرؼـماألول/أطؿقبر 16ماٌرطزماظدوظلمظؿقلنيماظذؾبرؽبةمواظؼؿح

م2226 تشرؼـماألول/أطؿقبر 16ماٌرطزماظدوظلمظؾؾققثماظزراسقيمؼبماٌـورؼماىوصي

م2226 تشرؼـماألول/أطؿقبر 16ماظؼوحؾيمقائقيمذؾفاٌـورؼماالدؿمظؾققثماحملوصقؾمؼبملاٌعفدماظدوظ

م2226 تشرؼـماألول/أطؿقبر 16ماٌعفدماظدوظلمظؾزراسيماالدؿقائقي

م2226 تشرؼـماألول/أطؿقبر 16ماٌعفدماظدوظلمظؾققثماظـروةمايققاغقي

م2226 تشرؼـماألول/أطؿقبر 16ماٌرطزماظدوظلمظؾؾطورس

م2226 تشرؼـماألول/رأطؿقب 16ماٌعفدماظدوظلمظؾققثماألرز

م2226 تشرؼـماألول/أطؿقبر 16ماٌرطزماظعوٌلمظؾقراجيماظزراسقي

                                                      
ردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمعؿوحيمسؾكمعقضعماٌعوػدةمؼبماظعـقانماظؿوظلمسؾكمتػوصقؾمأخرىمسـمػذهماالتػوضوتموذبؿقسوتماٌقا  7

م.http://www.planttreaty.org/inclus_en.htm:ماظشؾؽيماظعـؽؾقتقي
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م2226 تشرؼـماألول/أطؿقبر 16معرطزماظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾققثمؼبمذبولماظزراسيماالدؿقائقي

م2227 ذؾوط/صرباؼر 5ماظؾـؽماظدوظلمىقـوتمجقزماهلـدمؼبمأصرؼؼقومواحملقطماهلـدي

م2227 أؼور/عوؼق 9موتمجقزماهلـدمؼبمجـقبماحملقطماهلودئاظؾـؽماظدوظلمىقـ

ماظطوصرةمظدىماظشعؾيماٌشرتطيمبنيمعـظؿيماظقراثقيماٌودةمعلؿقدع

مصققـومؼبماظذرؼيمظؾطوضيماظدوظقيمواظقطوظيمواظزراسيماألشذؼي

م2227 متقز/ؼقظققم18

م2229 حزؼران/ؼقغقق 1ماظؾـؽماظدوظلمىقـوتماظؽوطوو

احملقطماهلودئمحملوصقؾموأذفورمعـطؼيماحملقطممأعوغيمعرطزمعبوسي

ماهلودئ

م2229 حزؼران/ؼقغقق 1

م

وعومزاظًماجملؿقسوتماظيتمهؿػظمبفومػذهماٌمدلوتماظدوظقيمتشؽؾمحؿكماآلنمأطربمذبؿقسيمعـماٌقاردمعـم-مم36

م.اٌقاد حدمظـؼؾاالتػوقماٌقمبقجىماٌعروفمؼبماظقضًمايوضرمأغفومعدرجيمؼبمغظومماألرراف،موصبريمتؾودهلوم

م

تؼرؼرمعرحؾلمسـماظشراطوتموسالضوتماظؿكزرمواظؿعوونمععماٌـظؿوتماألخرىمم-مIT/GB-3/09/23موتؿضؿـماظقثقؼي-مم37

مبومؼبمذظؽماالتػوضوتمبنيماىفوزماظرئودلمواٌراطزماظدوظقيمظؾؾققثماظزراسقيمواٌمدلةوتماظدوظقةيماألخةرىمذاتماظعالضةيممممم

م.اٌزؼدمعـماٌعؾقعوتمسـمػذاماٌقضقعم-مػدةعـماٌعوم15ؼبمإرورماٌودةم

م

وربيماٌراطزماظؿوبعيمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمؼبمذبولمتـػقذماالتػوضوتمععم،مIT/GB-4/11/Inf. 5 وتؿضؿـماظقثقؼي-مم38

مظؾؿقوصقؾماٌدرجيموشري مظـؼؾماٌقادمبوظـلؾي مخوصيمإظبمتطؾقؼماالتػوقماٌقحد ماظرئودل،مععمإذورة ماٌدرجيمؼب اىفوز

ماألول مظؾؾققثماظزراسقيماٌؾقؼ ماالدؿشورؼي مظؾفؿوسي ماظؿوبعي ماظدوظقي ماظؾققثماظزراسقي معراطز معـ معؾبؼّدم مذوعاًل متؼرؼرًا ،

،متشؽؾمجزءًامعـمسقـيم693 752ممبؼدارمووصؼًومظؾؿؼرؼر،مهؿػظمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيموحدػومذبؿؿعي.ماظدوظقي

م.اظـظوممعؿعددماألرراف

م

مأشلطسموخالل-مم39 مأول معـ ماظػرتة م/ مم2228آب مدؼلؿرب 31إظب م/ ماألول ماظؾققثم2229طوغقن معراطز موّزسً ،

معو ماظدوظقي م اظزراسقي ماألولممسقـيم628 644ذبؿقسف ماٌؾقؼ مؼب ماٌدرجي مواظزراسي مظألشذؼي ماظـؾوتقي ماظقراثقي ماٌقارد عـ

م.اٌؾقؼماألولقراثقيماٌدرجيمؼبمسقـيمعـماٌودةماظم41 922مبقجىماتػوقمغؼؾماٌقاد،موتؾؼًمعومذبؿقسفم

م

معر-مم42 مأن ماظؿؼرؼر مؼقضح ماطذظؽ ماضؿـوء مادؿطوسً ماظدوظقي ماظزراسقي ماظؾققث ماظقراثقيمم327طز ماٌودة معـ سقـي

م شري مؼب ماألولاٌدرجي ماٌؾقؼ مذبؿقسف معو موزسً مبقـؿو مواظزراسيمم5 372، مظألشذؼي ماظـؾوتقي ماظقراثقي ماٌقارد معـ سقـي

وميؽـماالرالعمسؾكماٌزؼدمعـمايؼوئؼمواألرضوم،ممبومؼبمذظؽمهؾقؾمتقزؼعمواعؿالكم.مقحدمظـؼؾماٌقادمبقجىماالتػوقماٌ

اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمحبلىماٌراطزمبوظرجقعمإظبمعقضعماٌعوػدةمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتقيمؼبماظعـقانم

م.http://www.itpgrfa.net/International/cgiar_centers_data:ماظؿوظل

م

http://www.itpgrfa.net/International/cgiar_centers_data


11 IT/GB-4/11/12 
 

مدؾؿؿربم22وؼبم-مم41 م/ ماظيتموّضعًماتػوضوتمععماى2212أؼؾقل ماٌمدلوتماظدوظقي مأحوظًماألعوغي اظرئودلممفوز،

فوموطذظؽمتقزؼعفومظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمعـماٌعوػدةمرؾىمععؾقعوتمسـماجملؿقسوتماظيتمهؿػظمبم15مبقجىماٌودةم

م.االتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمبقجىمظألشذؼيمواظزراسيم

م

،مبدأمتقزؼعم2228متقزم/م 8أغفماسؿؾورًامعـمعرطزماظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾققثمؼبمذبولماظزراسيماالدؿقائقيموضدمأبؾغم-مم42

تؼرؼرممحوؼقض.ماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمبقجىمظيتمضبؿػظمبفومعقاردموراثقيمغؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمعـماجملؿقسوتما

ماالدؿقائقي ماظزراسي مواظؾققثمؼبمذبول ماظعوظل ماظؿعؾقؿ موزعمعرطز مبنيم 377مأغف معو ماظػرتة مؼب ،م2212 وم2228ذبؿقسي

م.سقـيمبودؿكدامماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادم23ممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مبقـؿومتؾؼكمسبق

م

م-مم43 ماهلودئ ماحملقط معـطؼي موأذفور محملوصقؾ ماهلودئ ماحملقط معبوسي معرطز مأعوغي معـذموأبؾغً موزسً أغفو

م/ؼقغقق م2229حزؼران مم358، ماظم6 979)سقـي مـؾوتوتعـ م( مواظؽلوصو، ماًؾز، مومثرة ماٌقز، مواظؾطورومعـ واظؾطورس،

ؼدلمسؾكم تؿؾؼمعو وضوظًمأعوغيماٌرطزمؼبمتؼرؼرػومإغفومملم.بؾدًاممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد 15ايؾقة،مواظقوممسؾكم

م.اٌقاد أنماىفوتماٌؿؾؼقيمظؾؿودةماظقراثقيمؼبمػذهماظؾؾدانمتقاجفمعشؽالتمؼبمعومؼؿعؾؼمبؿطؾقؼماالتػوقماٌقحدمظـؼؾ

م

ؼؿصؾم وع وععمذظؽ،مأذورتمأعوغيمعرطزمعبوسيماحملقطماهلودئمحملوصقؾموأذفورمعـطؼيماحملقطماهلودئمؼب-مم44

ماٌدصقسوتمبلدؾقبم م7-6اٌودتنيم عـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمأنماىفوتماٌؿؾؼقيماخؿورتمطالمعـم6مبقجىماٌودة

سدمموجقدمصفؿمواضحمظؿػلريماًقورؼـ،مممومؼؾؼلموطونمعـمرأؼفومأنمعـماحملؿؿؾم.م،مؼبمحوظيماظؿلقؼؼماظؿفوري11-6 و

م.ألحؽوعف بؿطؾقؼماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمظضؿونماظػفؿماظقاضحماظضقءمسؾكمضرورةمبـوءماظؼدراتماٌؿصؾي

م

ماظدوظقيمواظقطوظيمواظزراسيماألشذؼيماظطوصرةمظدىماظشعؾيماٌشرتطيمبنيمعـظؿيماظقراثقيماٌودةمعلؿقدعطذظؽمضدمم-مم45

ماظطومصققـومؼبماظذرؼيمظؾطوضي ماظقراثقي معـماٌقاد ماظيتمضبؿػظمبفو مبشلنماجملؿقسي مععؾقعوتمسـمتؼرؼرًا صرة،متضؿـمأؼضًو

م.تقزؼعماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد

م

اٌمدلوتماظدوظقيمؼبمتـػقذماالتػوضوتماٌربعيمععماىفوزماظرئودلمموربي،مIT/GB-4/11/Inf. 10يموتؿضؿـماظقثقؼ-مم46

م مم15مبقجىماٌودة ماٌعوػدة، مإذورةعـ ماٌدرجيممعع مظؾؿقوصقؾ مبوظـلؾي ماٌقاد مظـؼؾ ماٌقحد ماالتػوق متطؾقؼ مإظب خوصي

م.،ماظؿؼورؼرماظؽوعؾيماظيتمضدعؿفوماٌمدلوتماظدوظقيمظِعؾؿماىفوزماظرئودلاٌدرجيمؼبماٌؾقؼماألول وشري

ً
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ً،اؾـظامًؿمعددًاألررافمتًاحلصقلًعؾقفاًؿـًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًاؾيتًً–دالً

ًاجلفاتًادلمؾؼقةًؿؾمزؿةًجبعؾفاًؿماحةواؾيتًُتعدً
ً

م:االتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمسؾكعـمم3-6تـصماٌودةم-مم47
م

عؿوحيمػ...ؼمؼبمحولمضقومماٌؿؾؼلمبصقنماٌقادماٌؼدعي،مؼـؾغلمظؾؿؿؾؼلمأنمصبعؾماٌقادمواٌعؾقعوتمذاتماظصؾيم

م.بودؿكدامماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمظؾـظوممعؿعددماألرراف

م

تعؿؿدمصعوظقيمػذهماظػؼرةمسؾكمععرصيماظشكصماظذيمؼؾقٌمسـمعقاردموراثقيمغؾوتقيمبلنمعؿؾؼقًومدوبؼًومظدؼفماٌودةم-مم48

عـماىدؼرمبوظِذطرمأنماٌؿورديماظيتمتطؾؼفومعراطزماظؾققثماظرئودلمؼبمدورتفماظـوظـيمبلنممفوزوضدمأبِؾغماى.ماظيتمؼرؼدػو

االدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقيمػلمأغفومتعؾـمادؿمعؿؾؼلماٌودة،موػذامصبعؾمعـماظزراسقيماظدوظقيمماظؿوبعيمظؾفؿوسيم

م.تقجدمععؾقعوتمسـماٌؿوردوتماظيتمؼطؾؼفومعؼدعقماٌقادماآلخرون وال.م8اٌؿؽـمععرصيماٌؿؾؼل

م

ًاؾـظامًؿمعددًاألررافتقثقؼًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًيفًً–فاءً
ً

أحدماظؿدابريمماظـظوممعؿعددماألررافاٌقادماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌدرجيمؼبممؼعدماإلبالغماظرمسلمسـ-مم49

وػؿومعـمأشراضمتقلريماظؿؾودلمم–غؿفومووععمذظؽ،مصؾوظـلؾيمظرتبقيماظـؾوتوتموصق.ماظـظوممعؿعددماألررافاظيتمؼشؿؾفوم

وبفذاماٌعـك،م.مـمطؾمسقـيمروٌومطوغًمعلؿكدعيسؾقفومبلفقظيمسماإلرالعتقاصرمععؾقعوتمطوعؾيمميؽـمضروريماظصؿـمم–

م.إالمإذامطوغًمعقثؼيمبدرجيمطوصقيموسالغقيماظـظوممعؿعددماألررافدراجماٌقادماظقراثقيمؼبمبنميؽـماظؼقلم ال

م

ؼطؾىمم(3 اغظرماٌرصؼ)ماظـظوممعؿعددماألررافمنقذجمخطوبماإلبالغمسـمتضؿنيماٌقادمؼبمصننموهلذاماظلؾى،م-مم52

اظذيمؼؽقنمعـماظلفؾمصقفمايصقلمسؾكمبقوغوتمتػصقؾقيمسـمتؽقؼـماجملؿقسيمم9سـمعقضعماظشؾؽيماظعـؽؾقتقيععؾقعوتم

مسقـوت مسؾك مايصقل مرؾى مؼب ماٌلؿكدم مؼطؾؼفو ماظيت مبقوغوتم"وم"واإلجراءات مضوسدة مؼؿضؿـ ماظذي ماٌقضع سـقان

م."اجملؿقسوت

م

األررافماٌؿعوضدةمعـماظؾؾدانماٌؿؼدعيممظيتمهؿػظمبفوطذظؽمصننماجملؿقسوتماظدوظقيماظرئقلقيمواجملؿقسوتما-مم51

طؿومأنمبعضماظؾؾدانماظـوعقيماظؽؾريةمتؼدممأؼضًوم،م10عـشقرةمسؾكمعقاضعمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتقيمتؿضؿـمػذهماٌعؾقعوت

مظؾؿربني ماًدعوت مػذه ماظـوعقي. ماظؾؾدان معـ ماظؽـري مؼقاجف ماظرئودل، مظؾؿفؾس ماظـوظـي ماظدورة مؼب مأسِؾـ اظصغريةمموطؿو

مال موعمدلقي موصـقي م عشؽالتمعوظقي مؼؿعؾؼمبؿقصريمععؾقعوتمسوعي مؼبمعو عـماٌػضؾمأنمتؽقنمؼبمصقغيمم–ؼؾبلؿفونمبفو

                                                      
 .rg/smta/irri_en.htmhttp://www.planttreaty.o :اغظر،مسؾكمدؾقؾماٌـول   8

م.ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/agreements/models/inclu_e.docراجعماٌقضعم  9
،مأوماظؾقابةيماألٌوغقةيممم/http://www.iris.irri.org:مٌقضةعماظؿةوظلمماغظرمسؾكمدؾقؾماٌـولمضوسدةمبقوغةوتماٌعفةدماظةدوظلمظؾقةقثماألرزمؼبمامممممم10

م./http://www.genres.de/pgrdeu:ماظقرـقيماًوصيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمؼبماظعـقانماظؿوظل

http://www.planttreaty.org/smta/irri_en.htm
ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/agreements/models/inclu_e.doc
http://www.iris.irri.org/
http://www.genres.de/pgrdeu/
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م،مودقفمتطؾىمعلوسدةمظؿؿؽقـفومعـماظؼقوممبذظؽاظـظوممعؿعددماألررافوتضؿقـفومؼبممسـماٌقاردماظقراثقيم–إظؽرتوغقيم

م.بشؽؾمصعول

م

معقض-مم52 مؼب مصػقي مأغشؽً مصقفوضد متؾبـشر ماظعـؽؾقتقي، ماظشؾؽي مسؾك ماٌعوػدة ماألررافمموع معـ ماظقاردة اظؾالشوت

م مؼب متضؿقـفو ممت ماظيت ماٌقاد مبشلن ماٌعـقؼني مواألذكوص ماظدوظقي ماظزراسقي ماظؾققث موعراطز معؿعددماٌؿعوضدة، اظـظوم

اٌقاردم ردةمأوموصؾيمتمديمإظبوتؿضؿـمػذهماظصػقيمؼبماظقضًمايوضرمغلكًومغصقيمطوعؾيمعـماظؾالشوتماظقامم11.األرراف

م.عـفلمسؾكمغلكيمإظؽرتوغقيمقاٌقجقدةمؼبمحقزةماألررافماٌؾؾخملغي،مومنقذجمًطوبماظؿؾؾقغمميؽـمتـزؼؾفموايص

م

ذؽؾمؼبممأغشلتماألعوغيمعلؿقدعمبقوغوتمظػوئدةماألررافماألخرىاظرئودلمؼبمدورتفماظـوظـي،ممفوزوطؿومأبِؾغماى-مم53

م مبقوغوتمربؿقي مجـقػضوسدة مؼب مظؾؿعؾقعوتموايقدؾي ماٌؿقدة ماألعؿ معرطز مؼلؿضقػفو معـذموع. ماظؾقوغوتمؼعؿؾ لؿقدع

مإظؽرتوغقيمعـمعـصيمعصدرمعػؿقحمم2212أؼؾقلم/دؾؿؿرب وضبصؾمسؾكمععؾقعوتمعـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمؼبمصقرة

ععؾقعوتمؼبمطؾمحوظيمسؾكمحدةمؼبم:مؿنيوؼؿؾؼكمعلؿقدعماظؾقوغوتماٌعؾقعوتموؼلفؾفومبطرؼؼؿنيمزبؿؾػ.متدؼرػوماألعوغي

ماظؽقوغوتماظؽؾريةم إرورماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادموععؾقعوتمسـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمؼبمصقرةمذبؿقسوتمتؼدعفو

رافموضدمأسربمسددمعـماألر.معـماٌعوػدةماظدوظقيم15 وسؾكمرأدفوماٌراطزماظدوظقيمظؾؾققثماظزراسقيماٌشورمإظقفومؼبماٌودة

م.واالتػوقمسؾكماظعؿؾقوتمععماألعوغيمؿػوصقؾاظاٌؿعوضدةمسـمذظؽمؼبماظؾالشوت،موتعؽػمسؾكموضعم

م

م-مم54 مظؿكزؼـماٌعؾقعوتماظيتمؼؼدعفو إظبماألعوغيمؼبمماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادوغظومماإلبالغمرقسلموؼـؾغلمتطقؼره

مورضقي مع.مصقرة مظؾكقوراتماٌكؿؾػيماظيتموتؾبفريماألعوغي،مبوظؿشوورمععمذبؿقسيمعـؿؼوة مآخر معؿعؿؼًو ـماًرباء،مهؾقاًل

م.ضراءةمايروفمبصرؼًوميؽـمتؼدميفومإظبمعؾبؼدِّمماٌودةمظؿقلريمسؿؾقيماإلبالغ،ممبومؼبمذظؽمتؼـقوتم

م

ماٌلؿكدعني-مم55 مثؼي معـ مزاد ماظعـؽؾقتقي مذفوداتماظشؾؽي مادؿكدام مصنن مطذظؽ موطوظيم. ماظشفوداتمتصدرػو وػذه

تؿؿوذكمععممه،موػذقضيمظؾؿقؼؼمعـماظؾقوغوتمظؿفـىماٌؿوردوتماالحؿقوظقيماحملؿؿؾيمعـؾماظردوئؾماالضؿقوعقيععؿؿدةموعقث

م.أحدثمععوؼريمومموردوتمصـوسيماٌعؾقعوت

م

اٌؼؾؾيمضؿونمادؿؿرارؼيمخدعوتماظؿؾؾقغماإلظؽرتوغقيماظيتمأغشؽًمماظػرتةماٌوظقيودقفمؼؿعنيمسؾكماألعوغيمخاللم-مم56

م مسؿؾقي ماٌقادظدسؿ مظـؼؾ ماٌقحد مبقوغوتمماالتػوق مععوؼريمظؿؾودل موتـػقذ موضع موخصقصًو وهلنيمبعضموزوئػماظـظوم،

مواٌؼدِّعنيماظرئقلقني،م ماظرمسقي مظغوتماٌعوػدة مإظب ماظـظوم موترعبي ٌُؼدِّعنيماظرئقلقني، ما معع ماٌقاد مظـؼؾ ماٌقحد االتػوق

م.اظيتممتصؾمؼبمصقرةمورضقيمصفرديمبقوغوتماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادوترعبيماظـظوممإظبمظغوتماٌعوػدةماظرمسقيموأرذػيمو

م

وهلذاممتمتضؿنيمذظؽمؼبمعشروعمبرغوعٍماظعؿؾمواٌقزاغقيمبوظـلؾيمهلذاماظعـصرماألدودلمعـموزقػيماظـظوممعؿعددم-مم57

م.األرراف

                                                      
 . http://www.planttreaty.org/inclus_en.htm:اغظر  11
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م

ًاحلصقلًعؾكًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةتقيريًًًًً-رابعًاً

ً(12 ادلادة)ًاؾـظامًؿمعددًاألررافًًإراريف
ً

ًاؾمدابريًادلـادلةغريفاًؿـًواؾضرورقةًاؾمدابريًاؾؼاـقـقةًًًًً-أؾػً

ًاؾـظامًؿمعددًاألررافؿـًخاللًًاحلصقلًعؾكًادلقاردًاؾقراثقةؾمقػريً

ً

م:عـماالتػوضقيم2-12تـصماٌودةم-مم58
م

 ايصقل ػذا ظؿقصري اٌـودؾي اظؿدابري عـ شريػو أو اظضرورؼي قغقياظؼوغ اظؿدابري تؿكذ أن سؾك اٌؿعوضدة األرراف تؿػؼ

 ػةذام دةقؾبقصرم اظغةرضم وهلةذام.ماظـظةوممعؿعةددماألرةرافممم خةاللم عـ األخرى اٌؿعوضدة ظألرراف اظقراثقي اٌقارد سؾك

 ألحؽةومم ذظةؽم طبضع أن سؾك عؿعوضد ررف أي ظقالؼي اًوضعني اٌعـقؼني أو اظطؾقعقني ظألذكوص أؼضو ايصقل

م.4-11اٌودةم

م

اظرئودلمعـماألررافماٌؿعوضدةمبشؽؾمعؾوذرماإلبالغمسـماظؿدابريماظؼوغقغقيمواظؿدابريماٌـودؾيممفوزملمؼطؾىماى-مم59

مسؾكماٌقاد،معـمخاللماألخرىم مظؿقصريماظؼدرةمسؾكمحصقلماألررافماٌؿعوضدة ،مؼبماظـظوممعؿعددماألررافاظيتمتؿكذػو

وسؾكماظرشؿمعـمأنمبعضماألررافماٌؿعوضدةمضدمصعؾًمذظؽمبوظػعؾمبقضقح،م.مرفمعؿعوضدحدودماظقالؼيماظؼضوئقيمأليمر

ممنصن مم–بعضماألررافماٌؿعوضدة مدؾؼ معو مؼب مثوغقًو ماظؼلؿ مأذريمؼب ماظصعقبوتماظيتمم–طؿو مإظب ماألعوغي ادرتسًماغؿؾوه

.ماظعـوصرماألخرىمؼبمغظؿفوماظؼوغقغقيتقاجففومؼبمتػلريماألحؽوممذاتماظصؾيمعـماٌعوػدة،موهؼقؼماٌقاءعيمبقـفوموبنيم

ماٌدرجيمؼبم مواظزراسي ماظقراثقيمظألشذؼي ماظعقاعؾماٌلؾؾيمالشبػوضمعلؿقىماإلبالغمسـماٌقارد وضدموؾبِصػمذظؽمبلغفمأحد

،مطؿومؼعينمأنمتقلريمايصقلمسؾكماٌقادمعـمجوغىمطـريمعـماألررافماٌؿعوضدةمملمؼؿقؼؼمبعدماظـظوممعؿعددماألرراف

م.بوظؽوعؾ

م

مبنيماظؿشةرؼعوتماًوصةيمبويصةقلمسؾةكماٌةقادموتؼودةؿماٌـةوصعمممممممموعـمبنيماٌلوئؾماظيتمأثريتمهؼقؼماٌقاءعي-مم62

م:،ماظيتمتـصمسؾك(ح)3-12واألحؽومماظيتمتـصمسؾقفوماٌودةم
م

 ٌقاردا سؾك ايصقل ؼقصر أن سؾك اٌؿعوضدة األرراف تقاصؼ اٌودة، األخرىمؼبمػذه بوألحؽوم خاللإلوعـمدونما"

 ٌو وصؼو  أوماظؼطرؼي، ظؾؿشرؼعوت وصؼو اظطؾقعقي، اٌقاضع زروف ؼب تقجد اظيت واظزراسي ظألشذؼي اظـؾوتقي اظقراثقي

م."اظؿشرؼعوت ػذه عـؾ وجقد سدم حوظي ععوؼريمؼب عـ ودلئاظر اىفوز ضبدده ضد

م

سقفوماألولمواظـوغل،مبوسؿؾورػومإحدىمؼبمػذهماظؼضقيمؼبماجؿؿوماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيوضدمغظرتم-مم61

م.اظؼضوؼوماظيتمأثورتفوماىفوتمصوحؾيماٌصؾقيموأحقؾًمإظبماألعوغي
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م

 اٌؿعوضدة األرراف وإذراف إلدارة دبضع اظيتتـطؾؼمسؾكماٌقادم(مح)3-12طونمعـمرأيماظؾفـيمأنمأحؽومماٌودةم-مم62

ماصننماجملولماٌؿؽـمظؾؿعوؼريبوظؿوظل،مو.ماجملؿؿعمطؽؾ وؼب ودةمةةاظرئودلمؼبماٌلؿؼؾؾممبقجىماٌموزةةىفماظيتمؼضعفو

مح)12-3 موؼبم( موإذرافماألررافماٌؿعوضدة مإلدارة ماًوضعي ماظطؾقعقي مسؾكماٌقادمؼبمعقاضعفو اجملؿؿعمؼـؾغلمأنمتؼؿصر

م.طؽؾ

م

ومؼؿصؾمبوظعالضيمؼـؾغلمتطقؼرهموخصقصًومؼبمع(مح)3-12سؾكمأنماظعؿؾماظذيمؼؿؿممبقجىماٌودةممػؼًماظؾفـيتوا-مم63

اآلثورماٌرتتؾيمسؾكماظؿشرؼعوتماظقرـقيمؼبمعومؼؿصؾم،مو12واألحؽومماألخرىماٌـصقصمسؾقفومؼبماٌودةم(مح)3-12بنيماٌودةم

معـم ماظيتمػلمجزء ماٌقارد ماظؿقدؼد ماظطؾقعقي،موسؾكموجف مؼبمعقاضعفو ماٌقجقدة ماظـؾوتقي ماظقراثقي بويصقلمسؾكماٌقارد

م.فاظـظوممعؿعددماألررا

م

ؼؼررمبعدماظشروعمؼبمإسدادماٌعوؼريماٌـصقصمسؾقفومؼبم اظرئودلمملمفوزوععمذظؽ،مأحورًماظؾفـيمِسؾؿًومبلنماى-مم64

مبومؼبمذظؽمتؾبكِضعفومٌزؼدمعـماظدراديمؼبماٌلؿؼؾؾ،مدؿؾبؾؼلماٌللظيمربؾمغظرموأنم،مواتػؼًمسؾكمأغفوم(ح)3-12اٌودةم

م.اظرئودلمظؾـظرمصقفومفوزسؾكماىإعؽوغقيمإسدادمسـوصرماٌعوؼريموسرضفوم

م

ماٌداوالتموأنمؼطؾىمعـممفوزوضدمؼرىماى-مم65 مبفذه ماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصياظرئودلمأنمؼلخذمسؾؿًو

م(.ح)3-12إسدادمدراديمأوظقيمبشلنمأصضؾمررؼؼيمظؿـػقذماٌودةم

م

ً(13ادلادةً)ًاؾـظامًؿمعددًاألررافاؼميامًادلـاػعًيفًًًًً–خاؿيًاً
م

ً:اؼميامًادلـاػعًادلرتتلةًعؾكًادمىدامًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً–أؾػً

ًتلادلًادلعؾقؿات،ًواحلصقلًعؾكًاؾمؽـقؾقجقاًوـؼؾفا؛ًوبـاءًاؾؼدرات
م

ماظرئودلمفوزاىصننم،م4/2229 مبقجىماظؼرار-مم66
م

وظةيمتؼودةؿماٌـةوصعمشةريماٌوظقةيموماٌوظقةي،مممممممعـماألعنيمأنمؼعدمتؼرؼرامذوعالمظؾدورةماظرابعةيمسةـمحممؼمرؾىػؼطؾىم

عةـماٌعوػةدةماظدوظقةي،موأنمؼطؾةىمظؿؾؾقةيمػةذاماظغةرضمممممممم(مد)و(مج)،م(ب)،م(أ)2-13حلؾؿومغصًمسؾقفماٌةقادمم

،موعةـمطقوغةوتممم15ععؾقعوتمعـماألررافماٌؿعوضدة،مواٌمدلوتماظدوظقيماظةيتموضعةًماتػوضةوتممبقجةىماٌةودةمممممم

م؛اظؼطوعماًوص

م

اظرئودلممفوزف،مرؾىماألعنيمعـماألررافماٌؿعوضدةمواٌمدلوتماظدوظقيماظيتموضعًماتػوضوتمععماىوبـوءمسؾق-مم67

م.اظرئودلمفوزتؼدؼؿمععؾقعوتمظؿؿؽقـفمعـمإسدادماظؿؼرؼرماظذيمرؾؾفماىمعـماٌعوػدةم15 مبقجىماٌودة

م
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ماٌودة-مم68 ماظيتمتـصمسؾقفو ماٌـوصعم2-13مواألحؽوم مؼبمذلنمتؼودؿ مػذامعـماٌعوػدة ماظذيمؼـوضشف ،موػلماٌقضقع

ماألولماظؿزاعوتمسؾكماألررافماٌؿعوضدة،موطذظؽماٌمدلوتماظدوظقي،م مرؾىماىاظؼلؿ،مػلمؼبماٌؼوم .ماظرئودلمفوزطؿو

بؿؼودؿماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمؼبمعومؼؿعؾؼموتـوضشمػذهماظقثقؼيمؼبمعقضعمآخرماالظؿزاعوتماظؿعوضدؼيمسؾكماألررافمإزاءم

م.صعاٌـو

م

م:عـماٌعوػدةمسؾكم2-13وتـصماٌودةم-مم69
م

 واظزراسةيم ظألشذؼةيم اظـؾوتقي اظقراثقي اٌقارد ادؿكدام سـ اظـوذؽي اٌـوصع تؼؿلؿ أن سؾك اٌؿعوضدة األرراف تؿػؼ"

ـم وعؿؽوصؽةيم سودظةيم بطرؼؼةيم اظؿفةوري،م ادؿكداعفو ذظؽ ؼب مبو ،اظـظوممعؿعددماألرراف ؼشؿؾفو اظيت  خةاللم عة

 اظـوذةؽيم اٌـةوصعم وتؼودةؿم اظؼدرات، بـوء وغؼؾفو، اظؿؽـقظقجقو سؾك ايصقل اٌعؾقعوت، تؾودل:مؿوظقياظ اآلظقوت

 ؼب اٌؿؿوبعةي،م اظعوٌقي اظعؿؾ خطي ؼب األوظقؼي ذات اظـشوط ذبوالت ايلؾون ؼب األخذ عع وورؼو، تداوهلو سـ

م".ودلئاظر اىفوز تقجقف زؾ

م

م-مم72 ماظػرسقي ماظػؼرات م(أ)وتؿضؿـ مب)، م (ج) و( ماٌودة مم2-13عـ موعػصؾي معفؿي مأحؽوعًو متؼودؿمبوظـلؾي ظؿقؼقؼ

م17 وايوظيماظيتمدؿؿؿمصقفومسؿؾقيماظؿؾودلمعـمخاللمغظومماٌعؾقعوتماٌـصقصمسؾقفمؼبماٌودةواآلظقوتماظـالثي،ماٌـوصع،م

م:سؾكمعومؼؾل(م1()د)2-13موسالوةمسؾكمذظؽ،متـصماٌودة.معـماٌعوػدة

م

 خالل عـ اظؿفورؼي اٌـوصع ظؿؼودؿ تدابري ادبوذ سؾك ،اظـظوممعؿعددماألرراف إرور ؼب اٌؿعوضدة، األرراف تقاصؼ"

 ؼب مبةوم واظؿعةوون،م اظشةراطوتم ررؼةؼم عـ اٌودة، ػذه مبقجى ربددة أغشطي ؼب واظعوم اًوص اظؼطوسني إذراك

 وتطةقؼرم اظؾقةقثم ؼب هةقل،م رحؾيمب اضؿصودؼوتفو متر اظيت واظؾؾدان اظـوعقي اظؾؾدان ؼب اًوص اظؼطوع عع ذظؽ

م".اظؿؽـقظقجقو

م

تقجدمصقرةمواضقيموذوعؾيمظؾقضعم ذؽ،مال وسؾكماظرشؿمعـمأنمذبؿقسيمعـماألغشطيمذاتماظصؾيمعقجقدةمبال-مم71

وظذظؽ،مضدمؼرشىم.مميؽـمسؾكمأدودفومتؼققؿمػذاماىوغىمعـمتؼودؿماٌـوصع،مواظرتوؼٍمظؾلقودوتماظيتمتشفعمسؾكمذظؽ

م.لمؼبمأنمؼطؾىمإجراءمػذاماالدؿعراضمظؾـظرمصقفمؼبماظدورةماًوعلياظرئودمفوزاى

م

حؾؼيمسؿؾمبشلنماٌقاردماظقراثقيم"وضدماذرتطًموزارةماظزراسيماإلغدوغقلقيمووزارةماظزراسيماظـروصبقيمؼبمتـظقؿم-مم72

آذارم/معورسم11إظبمم9مقلقو،معـمبدؼـيمبقجقر،مإغدوغ"ماظـظوممعؿعددماألررافتؼودؿماٌـوصعمؼبم:ماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

م2212 ماٌـوصعمشري. اظـؼدؼيمخبالفماٌـوصعماٌرتتؾيمسؾكماظؿداولم وطونماظغرضمعـمػذهمايؾؼيمػقمهدؼدمصرصمتؼودؿ

عـماٌعوػدة،مععماظرتطقزمسؾكمتؾودلماٌعؾقعوت،موغؼؾماظؿؽـقظقجقوموبـوءمم13اظؿفوريموطؿومػقمعـصقصمسؾقفمؼبماٌودةم

م.اظؼدرات

م
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واتػؼماٌشورطقنمسؾكمأنماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتربقيماظـؾوتوتمصبىمأنمتظؾمتلوػؿمؼبمدسؿماألعـم-مم73

وغوضشماالجؿؿوعمجقاغىماظضعػمؼبماظـظؿمايوظقي،م.ماظغذائلمسؾكماٌلؿقىماظعوٌلموأنمتلوسدمؼبماظؿؽقػمععمتغريماٌـوخ

م.تقفقيمظلدماظـغراتماحملددةوأذورمإظبماظػرصماالدرتام،واألوظقؼوتماحملددة

م

مضدعً-مم74 ماٌعؾقعوت، مبؿؼدؼؿ ماًوص ماألعني مظطؾى محملوصقؾمموادؿفوبي ماهلودئ ماحملقط معبوسي معرطز أعوغي

مو ماظذرؼي مظؾطوضي ماظدوظقي مواظقطوظي ماهلودئ، ماحملقط معـطؼي ماظزراسيموأذفور مذبول مؼب مواظؾققث ماظعوظل ماظؿعؾقؿ عرطز

م مأغشطؿفوماالدؿقائقي مشريمععؾقعوتمسـ ماٌـوصع متؼودؿ م ظؿقلري ممبقجىماٌودة مأغشطيم13اظـؼدؼي مأدودًو ماظيتمتشؿؾ ،

م.تؾؾغمسـفومبعد وعـماٌرجحمأنمتؽقنماىفوتماألخرىمسوطػيمسؾكمأغشطيممموثؾيموظؽـفوممل.ماظؿدرؼىموبـوءماظؼدرات

م

ًاؾمهاريًاألخرىًً اؾميققؼًً وؿـاػعًً اؾـؼدقةًً ادلـاػعًً اؼميامًًًً-باءً
ً

عـماٌعوػدةمغصًومسـماظؿؼودؿماظطقسلمواإلظزاعلمظؾؿـوصعماظـؼدؼيماٌرتتؾيمسؾكماظؿلقؼؼم(م2()د)2-13اٌودةممؿضؿـت-مم75

.ماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادم،ممبقجىاظـظوممعؿعددماألررافمتمايصقلمسؾقفومعـمماظؿفوريمظؾؿـؿفوتماظيتمتؿضؿـمعقاد

م:وعـمبنيمعومتـصمسؾقفمػذهماٌودةمأغف
م

 اظػقائد ػذه اضؿلوم إظب اظؿقصؾ بغرض اٌدصقسوت ػذه علؿقؼوت آلخر آن عـ ؼراجع أن ودلئاظر ظؾففوز زصبق"

 ذةرطم طةونم إذا درؼونمػذهماٌعوػدةمعو عـ دـقات ػبس صرتة شضقن ؼب ؼؼدر، أن أؼضو وظف.مواإلغصوف بوظعدل

 اٌـؿفةوتم صقفةوم تؽةقنم اظيت ايوالت سؾك أؼضو ؼلري اٌقاد ظـؼؾ اٌقحدماالتػوق ؼب اظقارد اإلظزاعقي اٌدصقسوت

م."واظرتبقي اظؾققث عـ جراءماٌزؼدإل  سؾكماآلخرؼـ ضققد عؿوحيمدونمصرضم وورؼو اٌلقضي

م

م"،مأنم2/2226اظرئودل،ممبقجىماظؼرارممفوزوضررماى-مم76 ظؾؿودةمؼراجعمعـمآنمآلخرمعلؿقؼوتماٌدصقسوت،موصؼًو

،مIT/GB-4/11/13وػذهماٌللظيمتـوضشفوماظقثقؼيمم."ظدورةماظـوظـيمظؾؿفؾسماظرئودلعـماٌعوػدة،مابؿداءـبمعـمام(2()د)13-2

م.، وتنفيذ وتشغيل االتفاق الموحد لنقل الموادالنظام متعدد األطزافاالستعزاضات والتقييمات في إطار 

م

ًاؾغذائقةصـاعاتًاؾؿـًجاـبًؿـاػعًاؾطقعلًؾؾالؼميامًاادرتاتقهقةًآؾقاتًًًًً–جقؿً
ً

م:سؾكمأنم6-13اٌودةممتـص-مم77
م

 اظةيتم واظزراسةيم ظألشذؼةيم اظـؾوتقي اظقراثقي اٌقارد ادؿكدام سـ اظـوذؽي اٌـوصع أن سؾك اٌؿعوضدة األرراف تؿػؼ"

 عبقع ؼب اٌزارسني صقب عؾوذرة، وشري عؾوذرة بصقرة أدودو، تؿدصؼ أن ؼـؾغل اظـظوممعؿعددماألرراف ؼشؿؾفو

 اٌقارد بصقوغي ؼؼقعقن اظذؼـ هقل، مبرحؾي اضؿصودؼوتفو متر اظيت واظؾؾدان ـوعقياظ اظؾؾدان ؼب والدقؿو اظؾؾدان،

م".علؿدام سبق سؾك وبودؿكداعفو واظزراسي ظألشذؼي اظـؾوتقي اظقراثقي

م



IT/GB-4/11/12  18 

 

ظعرضفوموملمتضعماألررافماٌؿعوضدةمحؿكماآلنمادرتاتقفقيمخوصيمظؾؿلوػؿوتماظطقسقيمعـماظصـوسوتماظغذائقيم-مم78

ماى ماىامفوزسؾك ماسؿؿد مصؼد مذظؽ موعع ممفوزظرئودل، ماظـوظـي مدورتف مؼب متؼودؿماظرئودل مظصـدوق ماالدرتاتقفقي اًطي

م.وػلمتؿضؿـمضلؿًومسـماٌلوػؿوتمعـماظؼطوعماًوص،ممبومؼبمذظؽماظصـوسوتماظغذائقيماٌـوصع،

م

عؾؿؽرة،مغؾبفؾبٍمؼصوءمادؿقداثمادؿاألررافماٌؿعوضدةمإظبمؼمدسوػؼدسقم"اظرئودلممفوزوؼبمدورتفماظـوظـي،مصننماى-مم79

مبومؼبمذظؽمعشورطيمععمأصقوبماظشلنماٌعـقني،مظؿقصريماٌقاردمظصـدوقمتؼودؿماٌـوصع،ممبومؼبمذظؽمسؾكمأدوسمعـؿظؿم

رةمقاظرئودلماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبودرتاتقفقيماظؿؿقؼؾممبفؿيمتؼدؼؿماٌشمفوزوَطُؾػماى."موميؽـماظؿـؾممبف

وجرتمعـوضشيمأوظقيمععمصـوسيماظؾذور،م.ماٌؽؿىمواألعوغيمبشلنماظؾـبفؾبٍماٌؾؿؽرةموشريػومعـماىفقدمبؿعؾؽيماٌقاردمإظبمػقؽي

م.وظقسمععماظصـوسوتماظغذائقي

م

عـصيمألصوحىماٌصؾقيم"وبـوءمسؾقف،مؼـصمعشروعماظؼرارماًوصمبودرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمسؾكمإعؽوغقيمإغشوءم-مم82

مطؾ مإظبمذبؿقسي ماٌقارد،محبقٌمبوإلضوصي مظؿعؾؽي مادؿقداثمغؾبفؽبٍمعؾؿؽرة مواٌوسبنيمالدؿطالع معـمأصقوبماٌصؾقي رية

م".تؽقنمسؾكمأدوسمعـؿظؿموميؽـماظؿـؾممبف

م

م.ذظؽ وضدمؼرشىماىفوزماظرئودلماظـظرمؼبمعومإذامطونمعـماٌـودىمادبوذمإجراءمؼبمػذاماًصقصموطقػمؼؿؿ-مم81

م

ًدليمػقداؾناؾثًاإجراءاتًاؾطرفًًًًً-داددًاً
ً

مسؾكمأنماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقد،ماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادؼـصم-مم82
م

بدءمإجراءاتمتلقؼيماظـزاسوتمصقؿومؼؿعؾؼممػ...ؼم،مضبؼمظفاظـظوممعؿعددماألررافميـؾماىفوزماظرئودلمومياظذ"

م".حبؼققموواجؾوتمعؼدمماٌودةمواٌؿؾؼلممبقجىمػذاماالتػوق

م

ماظرئودلمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسي،مفوزؼدسقماى،م2/2226وؼبماظؼرارم-مم83
م

االتػةوقماٌقحةدمظـؼةؾمممممصةيمؼبمبقصػفوماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقد،مأنمتضطؾعمبوألدوارمواٌلموظقوتماحملةددةمواٌعرّم"

م"ػ...ؼمدققددػوماىفوزماظرئودلمجراءاتماظيتودلمرؾؼومظإلئاٌقاد،مهًمتقجقفماىفوزماظر

م

اٌدؼرم"وذؽرممإجراءاتمظؿشغقؾماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقد،،م5/2229ئودل،ممبقجىماظؼرارموضدماسؿؿدماىفوزماظر-مم84

اظعوممٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمٌقاصؼؿفمعـمحقٌماٌؾدأمسؾكمأنمتؿصرفماٌـظؿةيمططةرفمثوظةٌمعلةؿػقد،مورؾةىمعـةفمأنممممممم

م".رمسقًوؼلرتسلماغؿؾوهماألجفزةمذاتماظصؾيمبوٌـظؿيمإظبمػذهماإلجراءاتمظؾؿقاصؼيمسؾقفوم

م
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ماظشمونم-مم85 مىـي معـ مطؾ متداردً مواظزراسي، ماألشذؼي مٌـظؿي ماألدودقي مظؾـصقص مووصؼًو ماظطؾى، مهلذا وتؾؾقي

اظرئودل،مبوإلضوصيمإظبممفوزاظددؿقرؼيمواظؼوغقغقيموذبؾسماٌـظؿيمإجراءاتماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقدمطؿومواصؼمسؾقفوماى

م.اظؿعدؼالتمذاتماظصؾيمسؾكماظالئقيماٌوظقي

م

تقصرممنقذجومضبؿذىمبفمظؾؿكزرماٌػقدمبنيماٌـظؿيموأطدتمىـيماظشمونماظددؿقرؼيمواظؼوغقغقيمسؾكمأنمػذهماآلظقيم-مم86

وأضرماجملؾسمضرارماظؾفـيموواصؼمسؾكمإجراءاتماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقد،مم.عـماظددؿقرم14واألجفزةماٌـشلةممبقجىماٌودةم

م.اظيتمتؾبعؿربماآلنمعقضعمتطؾقؼمبوظؽوعؾ

م

ماٌلؿػقد-مم87 ماظـوظٌ ماظطرف مسؿؾقوت مبشلن ممتؼرؼر ماٌلؿػقد، ماظـوظٌ ماظطرف مإلجراءات موصؼًو مفتؿضؿـعؼدم

م.تؼرؼرمبشلنمسؿؾقوتماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقد،IT/GB-4/11/15ً اظقثقؼي

م

ًاؾـظامًؿمعددًاألررافدورًادلعؾقؿاتًيفًتـػقذًًًًً-دابعًاً
ً

،مألغفمؼشؿؾمسددًامطؾريًامجدًامعـم"بـؽماصرتاضلمظؾفقـوتموتقزؼعفو"مبـوبيممفاظـظوممعؿعددماألرراميؽـماسؿؾورم-مم88

طؿومتـصمم-اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقي،ماظيتمضبؿػظمبفومسددمطؾريمعـماظؽقوغوتمايؽقعقيمواًوصيمؼبمأسبوءماظعومل،موذظؽم

م:عـماالتػوضقيم2-12سؾقفماٌودةم
م

 اظـوذةؽيم ظؾؿـةوصعم واٌؿؽوصه اظعودل وظالضؿلوم واظزراسي، ظألشذؼي وتقياظـؾ اظقراثقي اٌقارد سؾك ايصقل ظؿقلري"

م."اٌؿؾودل واظؿعزؼز اظؿؽوعؾ أدوس سؾك اٌقارد، ػذه ادؿكدام سـ

م

ظؿصرفمغقوبيمؼبمامبعـكمأغفمظقسمعمدليمهلومعؼرموؼعؿؾمبفومعقزػقن،موظؽـفمؼعؿؿدمسؾكمػذهماظؽقوغوتم"ماصرتاضل"وػقم

م.سـف

م

مموثاًلمظـظؿماٌعؾقعوتماظيتمتصػمماظـظوممعؿعددماألررافبلماظـؾوتوتماظذيمؼؾقٌمسـمعقادمعػقدة،مؼعدموبوظـلؾيمٌر-مم89

ماٌقاد مػذه م. موزقػي ماٌعؾقعوتمػق مػذه معقزسي"وتؼدؼؿ معدؼريمبـؽماىقـوتموغظؿم ال" معفؿي موظؽـفو معرطزؼي، مإلدارة دبضع

،مؼبمحوجيمإظبماالسؿؿودمسؾكمدسؿماظـظوممعؿعددماألررافسـدمتـػقذم،ماظرئودلمفوزودقفمؼؽقنماى.ماٌعؾقعوت،مؼبمأسبوءماظعومل

موغقاؼوػوماظطقؾي ودقؽقنمعـماظؿقدؼوتماظؽؾريةماظيتمدؿقاجففومػذهماىفوتمعلوسدةمعدؼريماٌقاردم.مػذهماىفوتموإبداسفو

ؿقثقؼماظؽوؼبمظؾؿقادماظيتمهؿػظمبفومؼبمإرورماظـظومماظدوظل،مواظمتطقؼراظقراثقيماظـؾوتقيمؼبماظؾؾدانماظـوعقيمسؾكماظؼقوممبدورمطوعؾمؼبم

م.،موتقلريمايصقلمسؾقفواظـظوممعؿعددماألرراف

م

ماظرئودلم-مم92 مرؾىماىفوز مأوضد مؼضؿـمن مواظزراسي)اظطرفماظـوظٌماٌلؿػقد ماألشذؼي مأيمعـظؿي أنمتعؿؾمرقالم(

يمأثـوءمغؼؾمقؽيمعشػرةمبلحدثماظطرقموآعـتقصريمب:موؼشؿؾمػذاماالظؿزام.ماظقضًمسؾكمضؿونمدرؼيماٌعؾقعوتماإلظؽرتوغقي
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جـقػ؛موتشػريماظؾقوغوت،م اظؾقوغوت؛مواالدؿضوصيماآلعـيمٌلؿقدعماظؾقوغوتمؼبمغظومماألعؿماٌؿقدةمظؾؿعؾقعوتموايقدؾيمؼب

م.ععمتشػريمعـػصؾمؼبمعلؿقدعمبقوغوتماٌؼدِّممواٌؿؾؼل،موايصقلمسؾكماظؾقوغوت

م

م:دورتفماظـوظـيمعـماألعوغياظرئودلمؼبممفوزطذظؽمرؾىماى-مم91
م
-4 تطقؼرمسؿؾقوتمعـودؾيموذبدؼيماضؿصودؼومظؿقلريمتؼدؼؿ،موعبع،مودبزؼـمعـؾمػذهماٌعؾقعوتمتـػقذًامظؾؿودة"

مبوظطرفماظـوظٌماٌلؿػقدم1 ماإلجراءاتماًوصي مظضؿونمم.عـ ماألعنيمتدابريمواصقي مدقطؾؼ مبذظؽ، ماظؼقوم وسـد

م(.5/2229ماظؼرار)م"ـققمودرؼؿفودالعيماٌعؾقعوتماٌؼدعيمسؾكمػذاماظ

م

وظؾقصوءمبوظطؾؾوتماظلوبؼي،موّضعًماألعوغيماتػوقمعشروعمععمغظومماألعؿماٌؿقدةمظؾؿعؾقعوتموايقدؾيمالدؿضوصيم-مم92

ماظػينم ماظدسؿ موتؼدؼؿ ماظـظوم، موعراضؾي ماظؿشغقؾ، مغظوم موإدارة ماظؿقؿقي، ماظؾـقي مدسؿ مذظؽ مؼب ممبو ماظؾقوغوت، علؿقدع

م.واإلصالح

م

ًاؾـظامًؿمعددًاألررافلًىدؿدعؿًاألررافًادلمعاؼدةًوؿيمًًًً-ـًاًثاؿ
ً

م:عـماٌعوػدةمسؾكمعومؼؾلم4-13تـصماٌودةم-مم93
م

 ؼب ربةددةم علةوسداتم بؿؼةدؼؿم اظصؾي ذات واٌعوؼري اظلقودوت ؼب األول، اجؿؿوسف ؼب ودل،ئاظر دقـظرماىفوز

 ظألشذؼةيم اظـؾوتقةيم اظقراثقةيم اٌةقاردم صقوغي أجؾ عـ 18ةماٌود مبقجى سؾقفو اٌؿػؼ اظؿؿقؼؾقي االدرتاتقفقي إرور

 اٌةقاردم تـةقعم ؼب إدةفوعفوم ؼعةدم اظةيتم هقل مبرحؾي اضؿصودؼوتفو متر اظيت واظؾؾدان اظـوعقي اظؾؾدان ؼب واظزراسي

م.خوصي احؿقوجوت هلو اظيت أو/و عفؿو اظـظوممعؿعددماألرراف ضؿـ واظزراسي ظألشذؼي اظـؾوتقي اظقراثقي

م

ماظرئودلمفوز،مصننماى5/2229مبقجىماظؼرارمو-مم94
م

سؾكمأػؿقيمعلوسدةماظؾؾدانماظـوعقيمؼبمػذهماظعؿؾقيمسؾكمأدوسمثـوئل،مأومعـمخاللماألررماٌؿعةددةممؼمذددػؼشددم

األررافماٌقجقدة،معـؾماظربغوعٍماظدوظلمظؾـوءمضدراتماظؿـقعماظؾققظقجلماٌشةرتكمبةنيماٌـظؿةيموأعوغةيماٌعوػةدةمممممم

م.اظدوظقي

وضدمأسربماظعدؼدمعـماألررافماٌؿعوضدةمسـمايوجيمإظبماظدسؿموبـوءماظؼدرات،موخصقصًومؼبمذبولمتقثقؼماٌقاردم-مم95

م.االتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،موطذظؽمظؿػعقؾماظـظوممعؿعددماألررافاظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبم

م

ًاؾربـاؿجًادلشرتكًؾلـاءًاؾؼدرات
م

إرورم ذبولمبـوءمضدراتماظؾؾدانماظـوعقيمؼباظرئودلمؼبمدورتفماظـوظـيمبوظؿؼدمماظذيمهؼؼمؼبمموزفوضدمرحىماى-مم96

اظؼرارم)ماظدوظقيمظؾؿـقعماظؾققظقجلواٌـظؿيموعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمموأعوغيماٌعوػدةماظدوظقياٌشرتكمؼدراتماظبرغوعٍمبـوءم
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ماظؼدراتمم(.8/2229 ماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوء ماظدوظقيموضدمصؾبؿؿ ظؿزوؼدماظؾؾدانماظـوعقيممبلوسداتمتؼـقيمؼبمتـػقذماٌعوػدة

ماظؾؾدانماظـوعقيممفوزطذظؽمأطدماى.مبصػيمخوصيماظـظوممعؿعددماألررافو اظرئودلمؼبمدورتفماظـوظـيمسؾكمأػؿقيمعلوسدة

م ؼب متـػقذ ماألررافسؿؾقي معؿعدد ماماظـظوم معـؾ مبوظػعؾ ماظؼوئؿي ماألرراف معؿعددة ماألرر مخالل مظؾـوءمعـ ماٌشرتك ظربغوعٍ

م.اظؼدرات

م

واألشراضماظيتمؼؿقخوػوماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتمػلمهلنيماٌعرصيمبنيمأصقوبماٌصؾقيماظقرـقنيمؼبم-مم97

م موخصقصًو ماظدوظقي ماٌعوػدة مظؿـػقذ ماألدودقي ماألررافاظؼضوؼو معؿعدد ماٌمدلقيماظـظوم ماظؿقؿقي موطذظؽمهلنيماظؾـقي ،

م.اظـظوممعؿعددماألررافاإلدارؼيمظؿشغقؾمواظؼوغقغقيمو

م

ماظػرتة-مم98 مدؾؿؿربموؼب م/عـ مأشلطسم2228أؼؾقل مإظب م2212آبم/ مؼب موؾبِضعًماألغشطي مػؿومعلؿقؼني، مرئقلقني،

طوءماظقسلمبوٌعوػدةمذصعؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿلممتمتـظقؿمدؾلؾيمعـمحؾؼوتماظعؿؾمإل.ماٌلؿقىماإلضؾقؿلمواٌلؿقىماظقرين

يماآلخرؼـ،موظؿقلريماٌـوضشوتمبشلنماظؿـلقؼماإلضؾقؿلماٌؿؽـمظؿـػقذمقصوغعلماظلقودوتموأصقوبماٌصؾاظدوظقيمبنيم

وضدمأدؼرتمحؾؼوتماظعؿؾمؼبمذراطيموثقؼيمععماٌـظؿوتماإلضؾقؿقيم.مظؾقصقلمسؾكماٌـوصعموتؼومسفوماظـظوممعؿعددماألرراف

ماظؿوبع ماظـؾوتقي ماظقراثقي ماٌقارد مظدولماىـقبماألصرؼؼلظماٌعرتفمبفو،معـؾمعرطز ماظعربقيمؾؿفؿقسيماإلمنوئقي ،مواٌـظؿي

م.وأعوغيمذبؿقسيماحملقطماهلودئظؾؿـؿقيماظزراسقيم

م

وسؾكموجفماًصقص،مصننمإحدىمحؾؼوتماظعؿؾماإلضؾقؿقيماظيتمغؾبظؿًمبوظؿعوونمععماٌـظؿيماظعربقيمظؾؿـؿقيم-مم99

.ميماٌؾودئماظؿقجقفقيماظؿشرؼعقيماظرمسقيماًوصيمبوٌعوػدةماظدوظقيضًمصرؼؼًومعـماًرباءماظؼوغقغقنيممبراجعاظزراسقيمصّق

مو مواظزراسي ماألشذؼي موعـظؿي ماظزراسقي مظؾؿـؿقي ماظعربقي مممـؾنيمظؾؿـظؿي ممبشورطي ماظعؿؾقي مغؾبػخملذتمػذه ماظدوظقيموضد اٌـظؿي

ذجلمبشلنمإدارةماٌقاردماظقراثقيموأضرِّتماٌؾودئماظؿقجقفقيماىدؼدة،ممبومؼبمذظؽمسـوصرمضوغقنممنق.مظؾؿـقعماظؾققظقجل

مؼبمجوععيم مسؾكماظدولماالثـؿنيمواظعشرؼـماألسضوء ماظزراسقي مظؾؿـؿقي ماظعربقي ماٌـظؿي مواظزراسي،مووزسؿف مظألشذؼي اظـؾوتقي

م.اظدولماظعربقيمظؾـظرمصقف

م

ععماظؾؾدانماألسضوءمؼبممدّسؿماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتمحؾؼيمسؿؾمإضؾقؿقيمبوالذرتاكوسؾكمغػسماٌـقال،م-مم122

وطونمعـمبنيماظؿقصقوتماظيتمخؾصًمإظقفومحؾؼيماظعؿؾمتػقؼضمأعوغيمذبؿقسيماحملقطم.مأعوغيمذبؿقسيماحملقطماهلودئ

مو مواظزراسي ماألشذؼي معـظؿي معـ مخرباء معع مبوظؿعوون ماظؾققظقجلاهلودئ، مظؾؿـقع ماظدوظقي مإدارؼيماٌـظؿي مخطي مبنسداد ،

ماظـظوممعؿعددماألررافاهلودئمبوظعؿؾمطقطقؾمسـمبؾدانمجزرماحملقطماهلودئمؼبمتـػقذممأعوغيمذبؿقسيماحملقطمػقؼضظؿ

ؼبمرؾؾوتممواظؿصرؼحمظؾؾؾدانماظقاضعيمخورجماإلضؾقؿمبويصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيمأاظطؾى،مدقاءمؼبممكغقوبيمسـفومبـوءمسؾ

م2212أؼؾقلم/ؿيماظزراسيمواظغوبوتمؼبمدؾؿؿربءمؼبمضوضدمواصؼماظرؤدو.مايصقلمسؾكماٌقادمعـماظؾؾدانماألخرىمخورجماإلضؾقؿ

م.ـػقذسؾكمعلقدةماًطيماإلدارؼي،مودخؾًماآلنمحقزماظؿ

م
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معلقدةم-مم121 مبنسداد موضوعقا مايؽقعوتماظقرـقي معـ مسدد مإظب ماٌشقرة ماظربغوعٍ مخرباء مضّدم ماظقرين، ماٌلؿقى وسؾك

.مؼبمذظؽمعلقدةمظؾقائحمواألدواتماإلدارؼيمحلىمعؼؿضكمايولظؾؿقصقوتماظؿؼـقيمبشلنماظؼضوؼوماظؼوغقغقيمواإلدارؼي،ممبوم

مإ مأجؾ معـ ماظقرـقي ماظعؿؾ محؾؼوت ماظقرـقنيمذوسؾبِؼدت ماٌصؾقي مأصقوب معع مواظؿشوور ماظدوظقي، مبوٌعوػدة ماظقسل طوء

م.اٌـودؾني،موطذظؽموضعمأومعراجعيمعلقدةماظؿقصقوتماظؿؼـقيمسـدعومؼؽقنمذظؽمممؽـًو

م

مم-م122 مسـماٌقادمؼبمماظـؿوئٍوطونمعـمبنيمأػؿ مظإلبالغ معـماظعؿؾقوتماظقرـقي ماٌلؿقىماظـوغلماالغؿفوء اظـظوممؼبمػذا

ماألرراف ماٌـولمعؿعدد مدؾقؾ مسؾك موعدششؼر ماظلقدان مؼب ماظؿـظقؿقي، ماظرتتقؾوت موعؿوبعي ماٌؿؾؼقيم. ماألخرى ماظؾؾدان أعو

،موعـماٌؿقضعمأنماظـظوممعؿعددماألررافادمؼبمظؾؿلوسداتمصؼدمسؽػًمسؾكماالغؿفوءمعـماظؾالشوتماًوصيمبؿضؿنيماٌق

م.تقجففومإظبمأعوغيماٌعوػدةمؼبماظقضًماٌـودى

م

معفؿًومؼبمبـوءمذراطوتمدوظقيمعـمأجؾمبـوءماظؼدرات-مم123 وسؾكم.مطذظؽمحؼؼماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتمتؼدعًو

دقاءمسؾكماٌلؿقىمماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلؼبمإرورممؿػوسؾمععمسؿؾقيمايصقلمسؾكماٌـوصعموتؼومسفواظصنغفمدؾقؾماٌـول،م

وخصقصًومؼبمضؿونموجقدمحقزمضوغقغلمؼبماألررم)سؾكماٌلؿقىماظقرينمموأ(مأيمؼبماٌػووضوتماظدوظقي)ايؽقعلماظدوظلم

ظؿـقعماظؾققظقجلموعذطرةماظؿعوونمبنيمأعوغيتماٌعوػدةمواتػوضقيما(.ماحملؾقيميصقهلومسؾكماٌـوصعموتؼومسفومظؿـػقذماٌعوػدة

ظؿشفقعماٌؾودراتماٌشرتطيمظؾـوءماظؼدراتموؾبضخملعًممبشورطيمغشطيموعلوػؿوتمطؾريةمعـماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتم

م.وتؿقخكمعشورطيماظربغوعٍمؼبماألغشطيماٌؼؾؾيممبقجىماٌذطرة

م

ًاؾقضعًاؾرافـًؾؾربـاؿجًادلشرتكًؾلـاءًاؾؼدرات
م

ماظؼدراتمؼبمسؿقعًو،موؾبِضعماظربغوع-مم124 ماٌوظقيٍماٌشرتكمظؾـوء معؿعددماألررافمظربطماظعؿؾقوتمماظػرتة ايوظقيمطنرور

م معلوسدة مذؽؾ مؼب مواظقرـقي، ماإلضؾقؿقي مبوظعؿؾقوت مظؾؿعوػدة ماظدوظقي ماإلضؾقؿلمتايؽقعقي ماٌلؿقؼني مسؾك معؾوذرة ؼـقي

م.اٌعوػدةمٌلؿكدعلماظـظؿماظيتمتـصمسؾقفومواظقرينمأومؼبمدقوقماٌلوسدةمسـمبؾبعؿبد

م

،مأصؾحماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءم2212ؼبماظربعماألخريمعـموععمذظؽ،مصؾعدماالغؿفوءمعـماظدورةماألوظبمظؾلـؿنيم-مم125

م.اظؼدراتمععؾؼًومؼبماظقضًمايوضر،مغظرًامظـؼصممتقؼؾماألعوغيمظدسؿماظربغوعٍ

م

م:اظرئودلمطونمضدماسرتفمؼبمدورتفماظـوظـيمفوزوممومؼؾبذطرمأنماى-مم126
م

،مواظؿقدعم2211-2212بويوجيمإظبممتدؼدمصرتةماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتمإظبمطوعؾماظػرتةماٌوظقيم"م...م

م."م...ؼبمسددماظؾؾدانماظيتمتؿؾؼكماٌلوسدةم

م

م(.8/2229اظؼرارم)اظرئودلمإظبممتقؼؾمإضوؼبمسؾكمأدوسمرقسلموذرطوءمعـمأجؾماظؿقدعمصقفممفوزطذظؽمدسوماى

م
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ًعؿؾًاؾؾهـةًاؾػـقةًاالدمشارقةًادلىصصةًادلعـقةًباالتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقادًًًً-تادعًاً

ًاحلاؾقةًاؾػرتةًادلاؾقةًيفًاؾـظامًؿمعددًاألررافو
ًً

م:اظرئودل،معـمبنيمأعقرمأخرىمفوزمبقجىماظؼرار،مصننمعـماى-مم127
م

ؼؾماٌقادمسؾةكماظؿغؾةىمسؾةكمأيممممؼعطلمأوظقؼيمٌلوسدةمعلؿكدعلماالتػوقماٌقحدمظـمنعـماألعنيمأؼمرؾىػؼطؾىم

عشؽالتمتـػقذؼيمعـؾمتؾؽماظيتمحؾبددتمؼبماالجؿؿوعماألولمظؾكةرباءمبشةلنماالتػةوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقادممبةومؼبمممممممم

ذظؽ،مرػـًومبؿقاصرماألعقال،معـمخاللمسؼدمىـيمادؿشورؼيمزبصصيمععـقيمبوالتػةوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقاد،معةعمممممم

م.خؿصوصوتماٌةؾبضؿـيمؼبماٌؾقؼمبفذاماظؼراراإلضؾقؿلموصؼًومظالمعراسوةماظؿؿـقؾ

م

عرتني،مؼبمماظـظوممعؿعددماألررافاٌعـقيمبوتػوقمغؼؾماٌقادموماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصياجؿؿعًموضدم-مم128

م.،مسؾكماظؿقاظلمؼبمروعو،مإؼطوظقو،موؼبمبرازؼؾقو،ماظربازؼؾ2212أؼؾقلم/مطوغقنماظـوغلمودؾؿؿرب/مؼـوؼر

م

ماظصواظ-مم129 ماجؿؿوسةؿؼرؼران مسـ ماظؾفـةودران موثقؼؿةةل مذؽؾ مؼب معؿوحون ماٌعؾقعةةي مIT/GB-4/11/Inf. 7 وتةةل

وؼبمدقوقمعداوالتفو،مضدعًماظؾفـيم.موؼؿضؿـمػذاماظؼلؿمعـماظقثقؼيمعؾكصًومظطرؼؼيمسؿؾماظؾفـي.مIT/GB-4/11/Inf. 8 و

ممومم،األعنيمؼبماظردمسؾكماألدؽؾيماظيتمأثورػوماٌلؿكدعقنماٌشقرةمإظبماألعنيمبشلنمذبؿقسيمطؾريةمعـماظؼضوؼو،مممومدوسد

أذورتماظؾفـيمسؾكماألعنيمبلنمؼلرتسلماغؿؾوهماىفوزماظرئودلمإظبمسددمعـماظؼضوؼومطذظؽ،م.مسززمصعوظقيموذػوصقيماظـظوم

م.اظيتمهددماظػؼراتماظؿوظقيمعالربفو

م

و،مسددًامعـماٌلوئؾماظيتمبؼقًمععؾؼيمعـماجؿؿوعمصػلماجؿؿوسفوماألول،مغوضشًماظؾفـي،ممبقجىماخؿصوصوتف-مم112

م:شؿؾمػذهماٌلوئؾتو.مؼيباًرباءماظذيمسؾبِؼدمؼبماظػرتةماٌوظقيماظلو
م

 عةـماٌعوػةدةمممم2-11هدؼدماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيماظةيتمدبضةع،ممبقجةىماٌةودةممممممممممععوؼريم

 ؛جملؿؿعمطؽؾاوؼبماظدوظقي،مإلدارةموإذرافماألررافماٌؿعوضدة،م

 ماظدوظقي،مظؿشفقعماألذكوصماظطؾقعقنيم3-11اٌضؿقنماٌؿؽـمظؾؿدابريماحملػزة،ممبقجىماٌودةم ،معـماٌعوػدة

م مواٌعـقؼنيمؼب مواظزراسي مظألشذؼي ماظـؾوتقي ماظقراثقي مبوٌقارد مضبؿػظقن مممـ ماظؼضوئقي موالؼؿفؿ محدود ؼبماٌدرجي

 .اظـظوممعؿعددماألررافاظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبممهماٌقاردماظقراثقيذؾكمإدراجمػسماٌؾقؼماألول

 
عـماٌعوػدة،مالحظًماظؾفـيمأنمعبقعماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيممممممم2-11وؼبمعومؼؿعؾؼمبوٌودةم-مم111

 لةوصةم ٌؿعوضةدةما األرةرافم وإذةرافم إلدارة دبضةعم اظيت"بوٌعوػدةمماٌؾقؼماألولاًوصيمبوحملوصقؾمواألسالفماٌدرجيمؼبم

اٌعؾقعةوتمم ادمسؾةكمقوععمذظؽ،مؼعؿؿدماالدؿكدامماظػعؾلمظؾؿةم.ماظـظوممعؿعددماألررافتعدمتؾؼوئقًومجزءًامعـمم"اجملؿؿعمطؽؾ

م.اظصؾي اظلرؼيمذات اظيتمتؾبعؾـمسـماٌقادماٌؿوحيموعـمأؼـمميؽـمايصقلمسؾقفو،مبوإلضوصيمإظبماٌعؾقعوتمشري

م
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ضعماظؼوغقغلمٌومميؽـماسؿؾورهمعودةمخوضعيمإلدارةموإذرافماظطرفماٌؿعوضدموؼبمطذظؽمالحظًماظؾفـيمأنماظق-مم112

واسرتصًماظؾفـيمبلنمعـماٌرشقبمصقفموجقدمغفٍمذوعؾمؼبمتطؾقؼمػذهماٌػوػقؿم.ماجملؿؿعمطؽؾمضدمدبؿؾػمعـمبؾدمآلخر

م.اظـظوممعؿعددماألررافاظيتممتـؾمظىم

م

تعينمأنمأيمررفمعؿعوضدم"ماًوضعيمإلدارة"عـمرأيماظؾفـيمأنمسؾورةمموسـدماظـظرمؼبمعدظقلمػذهماٌػوػقؿ،مطون-مم113

وتشريمإظبماظؼدرةمسؾكمهدؼدمطقػمميؽـماظؿعوعؾمععم:مجراءاتماٌؿصؾيمبصقوغيموادؿكدامماٌودةوإلأنمؼؼقممبعـمدؾطؿفم

واٌعـكماٌلظقفمظؽؾؿيمم.اظزراسياٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواٌودةموظقسمإظبمايؼققماظؼوغقغقيماًوصيمبوظؿصرفمؼبم

مإذراف" مظؾؿصرفمؼبماٌودة" ماظؼوغقغقي مسؾكماظلؾطي ماظلقوقمؼرطز مؼبمػذا مالمؼؽػلمأنمتؽقنماٌقاردم. ومبعـكمآخر،مأغف

م؛(طلنمؼؽقنمذظؽمعـمخاللمصقوغؿفومؼبمبـؽمظؾفقـوت)ررفمعؿعوضدم"مإلدارة"اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمخوضعيم

م.أنمؼؽقنمعـمدؾطؿفمأنمؼؼررماٌعوعؾيماظيتمؼـؾغلمأنمتؾبعطكمهلذهماٌقاردمبؾمصبىمأؼضًو

م

تشؿؾماٌقادماظيتمؼؿؿماالحؿػوزمبفومبقادطيمػقوطؾمتوبعيمظإلدارةم"ماألررافماٌؿعوضدة"ورأتماظؾفـيمأنمسؾورةم-مم114

اٌقادماظيتمهؿػظمبفوماظؽقوغوتمتغطلم اٌرطزؼيماظقرـقي،معـؾماإلداراتمايؽقعقيمأومبـقكماىقـوت،موضدمتغطلمأومال

م.اٌلؿؼؾيمأومذؾفماٌلؿؼؾيماظيتمتؾبعؿربمؼبماظعودةمجزءًامعـماظـظومماظقرينمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقي

م

مؼؿعؾؼممبصطؾحم-مم115 مؼـؾغلم"اجملؿؿعمطؽؾؼبم"وؼبمعو مأنماٌػفقم ٌِؾِؽقيم،مالحظًماظؾفـي ما مضوغقن مؼبمدقوق ؼؾبػفؿ

ٌِؾِؽقيماظػؽرؼي ظبماٌودةمأوماٌعؾقعوتماظيتمالاظػؽرؼي،مسؾكمأغفمؼشريمإ م.دبضعميؼققما

م

عـماٌعوػدةماظدوظقي،مطونمعـمرأيماظؾفـيمأنماظؼرارماًوصمبوظؿدابريماظيتمؼـؾغلمم3-11وؼبمعومؼؿعؾؼمبوٌودةم-مم116

مؼبم ماٌودة مظؿشفقعماألذكوصماظطؾقعقنيمواٌعـقؼنيمسؾكمإدراج ماألررافإضرارػو معؿعدد ماألررافمطبماظـظوم مظؿؼدؼر ضع

ميؽـمأنمتـطؾؼمماظيتمأي)وضدمتشؿؾمػذهماظؿدابريمايقاصزماٌوظقيمأوماٌوظقيماظعوعيمظؾففوتماظيتمهؿػظمبوٌودةم.ماٌؿعوضدة

ماظؿؿقؼؾ مخطط ماظعوعيمسؾقفو ماظيتم(. مواإلجراءاتماإلدارؼي مواظؼوغقغقي، ماظؿدابريماظلقودقي ماظؿدابريمأؼضًو متشؿؾمػذه وضد

م(.اٌزارسني وخصقصًومسؾكمعلؿقى)ءاتماحملؾقيمظإلدراج،مأومجفقدمإذطوءماظقسلمهددماإلجرا

م

وػةذهمم.موطؿومدؾؼماظؿقضقح،مأوصًماظؾفـيماألعنيمبلنمؼلرتسلماػؿؿومماىفةوزماظرئودةلمإظبمسةددمعةـماظؼضةوؼوممممم-مم117

م:اظؼضوؼومعشروحيمبوظؿػصقؾمؼبماظؼلؿماظؿوظل،موتشؿؾ
م

 ؛التػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادامبقجىمبوظؿؾؾقغماظؿزاعوتماألررافم 

 اظعؾػقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي؛/وتمشريماظغذائقياالدؿكداع 

 ادرتجوعماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي. 
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ًمبقجبًاالتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقادباؾملؾقغًاؾمزاؿاتًاألررافً
م

اجملولماظؽوعؾمؿؾؾقغممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مادؿعرضًماظؾفـيموظؿزاعوتماألررافمبوظؼبمعومؼؿعؾؼمب-مم118

وطونم.مآخذةمؼبماالسؿؾورمسؾكموجفماًصقصماظؼراراتمذاتماظصؾيمؼبماظدورةماظـوظـيمظؾؿفؾسماظرئودلم،هلذهماالظؿزاعوت

بطرؼؼيمعؿلؼيمظؽلمميؽـمتقلريمماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادعـمرأيماظؾفـيمأنمػذهماظؼراراتمالبدماآلنمعـمإدعوجفومؼبم

م:وػذهماظؼراراتمتؿعؾؼممبومؼؾل.مادؿكداعفومعـمجوغىماٌؼّدعنيمواٌؿؾؼني
م

 ٌُؼدِّممبوظؿؾؾقغ،موػلم  ؛"عرةمواحدةمسؾكماألضؾمطؾمدـؿنيمتؼقميقؿني"وتريةمتطؾقؼماظؿزامما

 مؾقةؼمؾؿظاظقزةوئػ،موصؼةًومممواٌعؾقعوتماظيتمؼؿؿماإلبالغمسـفةومبوظـلةؾيمظؾطةرفماظـوظةٌماٌلةؿػقدمألداءمػةذهممممممم

 (.5/2229اظؼرارم)إلجراءاتماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقدم

 
مؼؿصؾمبؼراراتماىفوز-مم119 مبشلنماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقد،مموؼبمعو مبوٌعؾقعوتماظقاجىمتؾؾقغفو اظرئودلماًوصي

م:اضرتحًماظؾفـي
م

 سؼةدممسؾقف،مؼبمحوظةيمممظـؼؾماٌقاداالتػوقماٌقحدمعـمعلؿؽؿؾيمإضوصيمحوذقيمتقضحمأنمأيمعؾبؼدِّممؼؼدممغلكيم

 ععؾقعوتمسـمتورؼ ماظشقـيموعؿؾؼقفو؛أنمؼؼدمم،ماظؼؾقلمبػضماظعؾقة

 واظعقـوت؛شؿؾمععؾقعوتمسـماحملوصقؾمقظموالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادباٌؾقؼماألولمإسودةمصقوشيم 

 ظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيممممؼلةؿحمٌؼةدِّمماٌةقاردمامممموالتػوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقادمممبماٌؾقؼماألولإضوصيمغصمإظبم

ؼةؿؿمغؼؾةفومممملنمؼذطرمبوظؿقدؼدمأنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمضقةدماالدةؿـؾوطماظةيتمممواظزراسيمب

 ؛االتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاداظيتمتؾؼوػوممبقجىممعلؿؿدةمعـماٌقاد

 والتػةوقممبم4 اٌؾقةؼموصقؾ،مهدؼٌماظؾدؼؾيماظؼوئؿيمسؾكماحملاٌدصقسوتمؼبمدقوقمػذاماًقورمبوظـلؾيمًطيم

 :ظؽلمؼـصمسؾكماٌقحدمظـؼؾماٌقاد

مفةوزماظؾدؼؾةي،مطؿةومرؾةىماىممماٌةدصقسوتممهدؼدماحملصقلمأوماحملوصةقؾماظةيتمتـطؾةؼمسؾقفةومخطةيمممممم-م

 ؛4/2229اظرئودلمؼبماظؼرارم

ػقد،ماظرئودةلمبوظـلةؾيمظؾطةرفماظـوظةٌماٌلةؿممممممفةوزمإضوصيمذبؿقسيماٌعؾقعوتماظؽوعؾيماظيتمرؾؾفةوماىم-م

 اظؾدؼؾي؛اٌدصقسوتماظذيموؾبِضعًمعـمأجؾفمخطيمماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادظؿقدؼدم

اظرئودةل،مممفةوزمؿـوولمربصةقاًلمأومأطـةرمعةـمربصةقلمإظبماىممممؼيمذأغفممبفردمتؾؾقغماٌؾقؼماظتقضقحم-م

ؾيمبوظـلةممظـؼةؾماٌةقادممالحةؼمماتػةوقمعقحةدممماظؾدؼؾيمدورؼيماٌػعقلمبوظـلةؾيمأليمماٌدصقسوتمتصؾحمخطيم

 .ظـػسماحملصقلمأوماحملوصقؾ،مدونمحوجيمإظبمتؽرارماظؿؾؾقغ

م

ماظؿقدؼـوتمظقلًمإالمتقضققوتمتػلري-مم122 مأنمعبقعمػذه مرأيماظؾفـي تغريمأيماظؿزاعوتمسؾكم المؼيوطونمعـ

م.عؼدعلماٌقادموعؿؾؼقفو،موظؽـفومبؾلوريمتضعفومؼبموثقؼيمواحدة

م
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م-مم121 محددت ماظؿؾؾقغ، ماظؿزاعوت مادؿعراض ماظطػقػيوسـد ماظؿقدؼـوت معـ مسددًا مأؼضًو مالم،اظؾفـي تؿـوولم اظيت

ماٌقادم،اٌضؿقن مظـؼؾ ماٌقحد مواإلذوراتممظـصماالتػوق مظؾصقوشي مبوظـلؾي ماظقؼنيماٌكؿؾػي مجقاغىمسدم مأنمهلؿ ميؽـ

م:وتؿلظػمػذهماظؿقدؼـوتمعـ.ماٌرجعقي
م

 يمػلةريؼمؼيمواظزراسيموحذفمايقاذلماظؿبودؿمعـظؿيماألشذ"ماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقد"مةاالدؿعوضيمسـمسؾور

 تعدمعـودؾيماآلن؛ ذاتماظصؾيماظيتممل

 ؼـؾغلمأنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمضقدماالدؿـؾوطمؿصؾيمبـؼؾماٌتقضقحمأنماظشروطماإلضوصقيم

 ؼؿؿماظؿؾؾقغمسـفومإظبماىفوزماظرئودل؛ والم،ؼؿضؿـفوماتػوقمعـػصؾمبنيمأررافمغؼؾماٌقاد

 اظؿزاعةوتماظؿؾؾقةغممممؼبمدةقوقمماظـظوممعؿعددماألرةرافمهدؼدماظؿزامماٌؿؾؼلمبوظؿؾؾقغمسـماٌقادماظيتمتؾؼوػومعـم

 بوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد؛م2 اٌؾقؼاٌرتؾطيمبوٌدصقسوتماظؼوئؿيمسؾكماٌـؿفوت،مطؿومػقمعـصقصمسؾقفمؼبم

 يمؼبمةورماظـصمإظبماظدضةمةيمبوٌدصقسوت،متصققحماصؿؼؼبمدقوقماظؿزاعوتماظؿؾؾقغماظيتمتؼعمسؾكماٌؿؾؼلمواٌؿصؾ

 .بوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادم2 اٌؾقؼإظبمم3 اٌؾقؼعومؼؿعؾؼمبوإلذوراتماٌرجعقيمبـؼؾفومعـم

 
وسالوةمسؾكمذظؽ،محددتماظؾفـيمسددًامعـماظػؼراتمؼبماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،ماظيتمؼلوسدمتقضقحمععوغقفوم-مم122

م:يوظقنيمواحملؿؿؾني،مطؿومؼؾلاٌلؿكدعنيما
م

 اٌؿصؾيمبـؼةؾماٌةقادمإظبمعؿؾؼةلمتةوظلممممممعـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادم4-6 الحظًماظؾفـيمأغفممبقجىماٌودة

،مصننماالتػوقماىدؼدمظـؼةؾمماظـظوممعؿعددماألررافظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمطؿوموردتمعـم

ٌودةمصبىمأنمؼؿضؿـماظـصماظؽوعةؾ،مواظةـصماظؽوعةؾمصؼةط،مظالتػةوقماٌقحةدممممممماظذيمتـصمسؾقفمػذهمااٌقادم

 .ظـؼؾماٌقاد،مدونمتعدؼؾ

 عـماالتػوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقاد،ماٌؿصةؾيممبؿؾةؼٍلمتةوللمظؾؿةقاردممممممممم5-6طؿومالحظًماظؾفـيمأغفممبقجىماٌودةم

".ماتػةوقمجدؼةدمظـؼةؾماٌةقادمممم"اللمتؿؿمسؿؾقيماظـؼؾمعـمخةمضقدماالدؿـؾوطماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم

وػةذامؼبمحةدمذاتةفمطةوفمعةـمممممم.معـماالتػوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقادمممم(أ)5ماٌودةأالمتطؾؼمم(أ)5-6ماٌودةوتشرتطم

وبـوءـبمسؾقف،مؼـؾغلمأنمؼؿلظػماالتػةوقماىدؼةدمظـؼةؾمممم.م(أ)5اٌودةموظقسمعـماظالزممحذفمماظـوحقيماظؼوغقغقي

 .وعؾمصؼطمظالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مدونمتعدؼؾاٌقادمعـماظـصماظؽوعؾ،مواظـصماظؽ

 اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمضقةدماالدةؿـؾوطمعةـمذظةؽماحملصةقلممممممطذظؽمغظرتماظؾفـيمؼبمغؼؾم

 م11-6اظؾدؼؾيممبقجىماٌودةماٌدصقسوتمؿورمخطيمخبقادطيمعؿؾؼلما

 
م:والتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمطؿومؼؾلبم3 عـماٌؾقؼم3 ـصمسؾقفوماظػؼرةتواألحؽومماظيتم-مم123

م

ضقدماالدؿـؾوط،مؼؿؿماظـؼؾمذرؼطيمأنمؼدصعممؿقاردًوراثقةًـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةمادلمؾؼلسـدعومؼـؼؾم -م3

،مصػرمػبليمعـمادلعافدةعـم(مو)3-19مبقجىماٌودةماجلفازًاؾرئادلًًأغشلػومإظبماآلظقيماظيتًلاؾماؾًلادلمؾؼ

مؼب مماظعشرة ماٌوئيمؼب 2.5)اٌوئي م( ممادللقعاتعـ ممؿـمجألى مػذه معـ ًؾألغذقةًعشؿؼ ًاؾـلاتقة ًاؾقراثقة ادلقارد

م.بدونًؼققد،مأوًغريًؿماح،معؿوحًومادلـمج،مدقاءمطونمواؾزراعةًؼقدًاالدمـلاط
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م

ماظؿقدؼـوتمواإلجراءاتماٌؿصؾيمبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمواردةمؼبم-مم124 ماظؿؼرؼرم1 اٌرصؼوػذه أوصًموضدم.مبفذا

م.اظؾفـيمبلنمؼدسقماألعنيماىفوزماظرئودلمإظبماظـظرمؼبماسؿؿودػو

م

مظـؼؾماٌقادمال-مم125 مأنماظـصمايوظلمظالتػوقماٌقحد طقػقيمطقنماٌؿؾؼلممتقجقفوتمبشلنؿضؿـمؼ والحظًماظؾفـي

م:اظؿوظقي وذماإلجراءاتوظؽلمؼؽقنمذظؽمممؽـًو،مؼؿعنيمادب.ماظؿوظلمعؾؿزعًوممبقجىمذروطموأحؽوممخطيماٌدصقسوتماظؾدؼؾي
م

ظؾؿؿؾؼلماظؿوظلمأغفمعطوظىمبؼؾقلمخطيممؼـؾغلمأنمؼقضحماٌؿؾؼلماظذيمؼؿصرفماآلنمسؾكمأغفمعؾبؼدِّمم(مأم)

مػلم ماظيت ماٌعـقي مواظزراسي مظألشذؼي ماظـؾوتقي ماظقراثقي مبوٌقارد ماًوصي ماظؾدؼؾي اٌدصقسوت

ماالدؿـؾوط؛ ضقد

م.روطصبىمأنمؼؼؾؾماٌؿؾؼلماظؿوظلمػذهماظشم(ب)

م

وادؿـودًامإظبمتقصقيماظؾفـيمبشلنمطقػقيمإظزامماٌؿؾؼلماظؿوظلمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماظيتمػلم-مم126

اظرئودلمعدسقمإظبماظـظرمؼبماظـصماظقاردمم،مصننماىفوز11-6ضقدماالدؿـؾوطمخبطيماٌدصقسوتماظؾدؼؾيماٌشورمإظقفومؼبماٌودةم

م.والتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادإضوصقًومبمعؾقؼًوقثقؼي،موػقماظـصماظذيمميؽـمأنمميـؾمبفذهماظم2 اٌرصؼؼبم

 

ًاؾعؾػقةًؾؾؿقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة وغريًاؾغذائقة االدمىداؿاتًغري
م

مشري-مم127 ماالدؿكداعوتماظصـوسقي مؼبمعللظي ماظـؾ وشريماظغذائقي غظرتماظؾفـي ماظقراثقي مظؾؿقارد مظألشذؼيماظعؾػقي وتقي

م:ورطزتمسؾكمثالثمعلوئؾمربددةمػلم،واظزراسيمؼبمدقوقماٌعوػدةماظدوظقي
م

 اظعؾػقي؛ وشريمؾماالدؿكداعوتمشريماظغذائقيجاٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمعـمأمغؼؾ 

 ؛االتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاددمسؾكماالدؿكداعوتمؼبماظؼقق 

 اٌؿعددةمظؾؿقوصقؾماالدؿكداعوت. 

 
اظعؾػقي،م اظغذائقيموشري وؼبمعومؼؿعؾؼمبـؼؾماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمعـمأجؾماالدؿكداعوتمشري-مم128

م:عـماٌعوػدةماظدوظقيمسؾك(مأ)م3-12تـصماٌودةم
م

 تشؿؾ أال بشرط واظزراسي، األشذؼي ؼب واظؿدرؼى واظرتبقي اظؾققث ؼب واالدؿكدام أنمؼؼؿصرمسؾكمأشراضماظصقوغي

 اظعؾػقةيم وشةريم اظغذائقةيم شةريم اظصةـوسقيم االدؿكداعوت أو/و اظصقدالغقيو اظؽقؿووؼي، االدؿكداعوت األشراض ػذه

م.األخرى

م

مإظبمػذاماظـص،م-مم129 صؼطمبؿؼدؼؿماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيممعؾبؾزؽبعيأنماألررافماٌؿعوضدةمطونمعـمرأيماظؾفـي،مادؿـودًا

سـدمتقاصرماظشروطماٌـصقصمماظـظوممعؿعددماألررافومماٌقلرمظؾقصقلمسؾكماٌقادماظذيمأضرهمظألشذؼيمواظزراسيممبقجىماظـظ

واألررافماٌؿعوضدةمظقلًمعؾبؾزؽبعيممبقجىماٌعوػدةماظدوظقيمبلنمتقزع،ممبقجىماظشروطماٌقلرة،م.م(أ)3-12 سؾقفومؼبماٌودة
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مكداعفومؼبماظؾققثموصقوغؿفو،موؼبماظرتبقيمواظؿدرؼىألشراضمأخرىمخبالفمادؿماظـظوممعؿعددماألررافاٌقادماٌدرجيمؼبم

م.عـمأجؾماألشذؼيمواظزراسي

م

مأنمهددم-مم132 معـمحؼفو ودوئؾموذروطمايصقلمسؾكماٌقادمؼبمطذظؽمطونمعـمرأيماظؾفـيمأنماألررافماٌؿعوضدة

معؿعددماألرراف ماٌقادمظالدؿكداعوتمشريماظـظوم متؼدؼؿمػذه طذظؽماسؿربتمم.اظعؾػقي رياظغذائقيموش اظيتمميؽـممبقجؾفو

اظعؾػقيمبشروطممموثؾيم اظغذائقيموشري اظؾفـيمأغفمصبقزمظؾطرفماٌؿعوضد،مإذامرشى،متقصريمايصقلمسؾكماٌقادماظقراثقيمشري

،ممبومؼبمذظؽماالظؿزاعوتماًوصيمبوٌدصقسوت،مبعدمإجراءماظؿعدؼالتماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادظؾشروطماٌطؾؼيممبقجىم

م.اظالزعي

م

مسؾكمأنم1-6،متـصماٌودةماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادوؼبمعومؼؿعؾؼمبوظؼققدمسؾكماالدؿكداممؼبم-مم131
م

عـمأجؾمأشراضماألحبوثمواظرتبقيمواظؿدرؼىممصقوغؿفومعؼؿصرامسؾكادؿكدامماٌقادمأومأنمؼؽقنمؼؿعّفدماٌؿؾؼلم

أومشريػومعـماالدؿكداعوتم/قيموغواظصقدالاألشراضماالدؿكداعوتماظؽقؿوئقيممػذهوالمتشؿؾمم.ألشذؼيمواظزراسيا

م.اظعؾػقي وشريماظصـوسقيمشريماظغذائقي

م

عؾؿزعقنمماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاداسؿربتماظؾفـيمأنمعؿؾؼلماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيممبقجىم-مم132

صبعؾمعـمماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادؾقلموطونمعـمرأيماظؾفـيمأنمض.محبؽؿماظؼققدماظصرضبيماظيتمتػرضفومػذهماألحؽوم

وععمذظؽ،مصػلمايوالتم.ماٌؼصقداالدؿكدامملنمششريماظضروريمايصقلمسؾكمإسالنمإضوؼبمعـماظطرفمروظىماٌودةمب

أومسؾػقي،م شذائقيموشري اٌودةمعؼصقدةمألشراضمشريمغمصقفوماظطرفمروظىماٌودةماىفيماحملؿؿؾيمظؿؼدؼؿماٌودةمبلنؾؾخملاظيتمؼؾب

م موشريسـدعو مشذائقي مألشراضمشري معؼصقدة ماٌطؾقبي ماٌودة مأن ماظقاضح معـ م ؼؽقن ماٌودةمسؾػقي، معؼدِّم مأن ماظؾفـي تعؿؼد

مماحملؿؿؾ مؼؿكذمؼـؾغل موأن ماٌودة مسؾك ماٌقلر مايصقل مايرصماظقاجى، ممبراسوة ماظعوم ممبقجىماالظؿزام مؼرصض، أن

ماظيت مواألحؽوم ماظشروط متطؾقؼ مظضؿون ماٌطؾقبي ماٌقادمماًطقات مظؿقزؼع مبوظـلؾي مأضرػو مضد ماٌؿعوضد ماظطرف ؼؽقن

ماظعؾػقي اظغذائقيموشري ظالدؿكداعوتمشري معػرر وععمذظؽ،مال. سؾكماٌؼدِّعنيماحملؿؿؾني،مميؼـؾغلمأنمؼؾبؾؼلمذظؽمبلسؾوء

ققمضقوممعـؾمايوجيمإظبمإجراءمهؼقؼمبشلنمأغشطيماظطرفماظطوظىمايوظقيمأوماٌؼصقدة،معـؾمتؾؽماظيتمميؽـمأنمتع

م.مبفوعفمبػعوظقيموطػوءةماظـظوممعؿعددماألرراف

م

م-مم133 ماٌودة معـ ماظـوغقي ماىؿؾي مصنن مظؾؿقوصقؾ، ماٌؿعددة مبوالدؿكداعوت مؼؿعؾؼ معو ماٌعوػدةمم(أ)3-12وؼب عـ

م:طوآلتل غصفو
م

ـم أػؿقؿفةوم صةننم ،(اظغذائقي وشري اظغذائقي)اٌؿعددةم االدؿكداعوت ذات احملوصقؾ حوظي ؼب  ػةلم ذائلاظغةم ظألعة

م.اٌقلر ظؾقصقل وإتوحؿفو اظـظوممعؿعددماألرراف إرور ؼب إدراجفو ضبدد اظذي اظعوعؾ

م
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،م(اظغذائقي اظغذائقيموشري)االدؿكداعوتمعؿعددةمظبماحملوصقؾمإمريشتماظيتاسؿربتماظؾفـيمأنمػذهماألحؽوم،م-مم134

االدؿكداعوتمظألشذؼيمواظزراسيمعدرجيمعؿعددةموتقيموتػرتضمأنماٌقاردماظقراثقيماظـؾماظـظوممعؿعددماألررافؿـوولمتغطقيمت

م مؼب ماظقاردة ماظؼوئؿي مؼب ماظدوظقيماألولاٌؾقؼ ماٌعوػدة معـ معؿعددةم. ماحملوصقؾ متعينمأن ماألحؽوم مػذه مأن ماظؾفـي وترى

ماظغذائقيم ماحملوصقؾ معـفو ماٌؼصقد مؼؽقن مسـدعو ماٌقاد مسؾك مايصقل متقلري ممبقجىمغظوم مغؼؾفو مؼـؾغل االدؿكداعوت

مو مادؿكدام موبوظؿوظلمصنن ماٌقاداظعؾػقي، مظـؼؾ ماٌقحد مايوالتماالتػوق معطؾقبمؼبمػذه ماٌقادم. مغؼؾ مؼـؾغل مسؾقف، وبـوء

ماالدؿكداعوتمظؾؿقوصقؾمواألسالفماٌدرجيمؼبم مؼؽقنمممبقجىماٌؾقؼماألولعؿعددة مظـؼؾماٌقاد،مسـدعو االتػوقماٌقحد

م.ألسالفألشذؼيمأوماأنمتؾبلؿكدممؼبمااٌؼصقدمعـفومػقم

م

ماالدؿكداعوتمألشراضم-مم135 معؿعددة ماحملوصقؾ معـ مسقـوت مسؾك معؿؾؼل مضبصؾ مسـدعو مأغف ماظؾفـي مرأي معـ طون

سؾػقي،مصننماظقدقؾيماظيتمضبصؾممبقجؾفومسؾكمػذهماحملوصقؾمؼـؾغلمأنمتؾبؾِزعفمبوظؿقضقعمسؾكماتػوقم شذائقيموشري شري

م محوظي مؼب ماٌقاد مظـؼؾ معقحد مظألغؼؾ مبعد معو مؼب ماٌودة ماظـؾوتقي ماظقراثقي ماٌقارد مأو مواظزراسي مضقدمشذؼي مواظزراسي ظألشذؼي

مواظزراسي مظألشذؼي مالدؿكداعفو ماالدؿـؾوط مدقودوتم. مىـي ماظيتموضعؿفو ماٌقاد مغؼؾ ماتػوق معلقدة مأن والحظًماظؾفـي

تماظيتمتربطماٌقاردماظقراثقيمظالتػوضومعـواًلتعدم،ماٌقاردماظقراثقيماظؿوبعيمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقي

م مخورج متؾودهلو ماظيتمؼؿؿ مواظزراسي مظألشذؼي ماألررافاظـؾوتقي معؿعدد ماألررافبكظقوتمماظـظوم معؿعدد موخصقصًوماظـظوم ،

تؾبصؾحماٌقاردماألدودقيمعؿوحيمظؾـظوممعؿعددماألررافموضدمؼقصرمإظبمأنماألحؽومماًوصيمبؿؼودؿماٌـوصع،مميؽـمأنمتمديم

مظؾقرؼصنيمسؾكمادؿكداعفعرجعًومعػقد ورأتماظؾفـيمأغفمدقؽقنمعـماظالزمماظؿقدعمؼبمدراديمػذهماٌللظيمععمعراسوةم.مًا

م.اظـظوممعؿعددماألررافاًرباتماألخرىمؼبمتـػقذم

م

ًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةادرتجاعً
ً

مطونمادرتجوعماٌقادماظقراثقيلغوضشًماظؾفـيمعل-مم136 مإذا ٌُؼدِّمماألصؾلمؼـؾغلمأنمؼؽقنممبقجىماالتػوقمإمظيمعو ظبما

م معصطؾح مأن مرأؼفو معـ موطون ماٌقاد، مظـؼؾ مادرتجوع"اٌقحد ماظقراثقيمؼ" ماٌقارد مصقفو ماظيتمتؽقن ماألوضوع مإظب شريمسودة

ٌُؼدِّممأومإظبماٌؾقؼماألولاظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمظؾؿقوصقؾمواألسالفماٌدرجيمؼبم ماظلؾطيماٌكؿصيمعطؾقبمإسودتفومإظبما

:ماظقاردةمؼب والحظًماظؾفـيمأنماألحؽوممذاتماظصؾيمؼبماٌعوػدةممػل.مؼبماإلضؾقؿماظذيمجؾبِؿعًمعـفمػذهماٌقادماظقراثقي

،ماظؾؿونمتؿـووالنمسؾكماظؿقاظلماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌدرجيم(2)(ب)1-15 واٌودة(مأ)1-15 اٌودة (1)

ماظدوظقي،موسقـوتمعـمماألولاٌؾقؼمؼبم مظؾؾققثماظزراسقي ماالدؿشورؼي مظؾفؿوسي ماظؿوبعي ماٌراطز مبفو  اٌقارداظيتمهؿػظ

معب اظيت واظزراسي ظألشذؼي اظـؾوتقي اظقراثقي ماالدؿشورؼيمماٌراطزماظطؾقعقي عقاضعفو ؼب أراضقفو عـعؿفو مظؾفؿوسي اظؿوبعي

م ماظدوظقي؛ ماظزراسقي م (2)ظؾؾققث مم4-12اٌودة ماٌقام6-12واٌودة مسؾك ماٌقلر مايصقل ماظؿقاظل مسؾك متؿـووالن دمراظؾؿون

م.اظـظومماظزراسلمؼبمحوالتماظؽقارثماظطورئيمإحقوءو،ماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمبقجىماظقراثقيماظـؾوتقيم

م

ـيمظؾؿعوعؾمععمعللظيموادؿـودًامإظبمهؾقؾمػذهماألحؽوممعـماٌعوػدة،ماسرتصًماظؾفـيمبقجقدمثالثيمخقوراتمممؽ-مم137

م مؼبمادؿعودة مظؾؿقوصقؾمواألسالفماٌدرجي مواظزراسي مظألشذؼي ماظـؾوتقي ماظقراثقي ماألولاٌقارد ماسؿؾورػومماٌؾقؼ اظيتمميؽـ

م:عؿقاصؼيمععماٌعوػدة
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م
اذرتاطمخضقعمعبقعمسؿؾقوتمادرتجوعماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمظؾؿقوصقؾمواألسالفمم(أ)

مظؼؾقلماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد؛ماٌؾقؼماألولجيمؼبماٌدر

اذرتاطمخضقعمعبقعمسؿؾقوتمادرتجوعماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمظؾؿقوصقؾمواألسالفمم(ب)

ظؼؾقلماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمبودؿــوءماٌقادماظيتمتؾبـؼؾمؼبمحوالتماظؽقارثمماٌؾقؼماألولاٌدرجيمؼبم

مئيمألشراضمإحقوءماظـظؿماظزراسقي؛اظطور

ماٌقحدمم(ج) ماالتػوق ماظذيمؼؿطؾىمادؿكدام ماٌقلر مإجراءاتمايصقل معـ مطنجراء ماالدرتجوع مععوعؾي سدم

م.اٌقاد ظـؼؾ

م

م-مم138 ماظؿػلريماٌؾنيمهًماظػؼرأالحظًماظؾفـي مج)مةن ماألررافم( مطـريمعـ مععممموردي معؿقاصؼًو مدقؽقن اظلوبؼي

ؼـؾغلماسؿؾورهمسؿاًلمعـمأسؿولمايصقلم الماظقراثقيماٌودةادرتجوعموطونمعـمرأيماظؾفـيمأنم.متماظدوظقياٌؿعوضدةمواٌمدلو

وععمذظؽ،مصننمػذاماظؿػلريمؼؿطؾىمصفؿًومواضقًومٌػفقمم.ماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادسؾكماٌودةماظقراثقيمؼؿطؾىمادؿكدامم

م.ظؾؿشقؼفماظـظوممعؿعددماألررافخشقيمأنمؼؿعرضم"ماالدرتجوع"

م

ؼبمبؾدمعوموحػظمماظظروفماظطؾقعقيرأتماظؾفـيمأنمأوضحمحوظيمظالدرتجوعمػلمؼبمحوظيمعبعماٌودةماظقراثقيمعـم-مم139

طلنمتؽقنماٌودةماظقراثقيمضدمأسقدتمبعدمذظؽم:مذبؿقسيمعـفومخورجمػذاماظؾؾد،موصؼدانماٌودةماظقراثقيماألصؾقيمبطرؼؼيمعو

ما ماظؾؾد مؼب ماٌكؿصي ماظلؾطي مٌعينإظب م. مؼبماٌودة ماظذيماٌؿصقر ماظقضع مػق م2()ب)1-15وػذا مؼؿصؾم( مؼبمعو ماٌعوػدة عـ

م ماظـؾوتقي ماظقراثقي مبوٌقارد مؼب ماٌدرجي مشري مواظزراسي ماألولظألشذؼي مظؾفؿوسيمماٌؾقؼ ماظؿوبعي ماٌراطز مبفو مهؿػظ اظيت

م.قيظاالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدو

م

مادرتجوعمعقادماظرتبقيماظيتمادؿـؾطؿفوم"مادرتجوع"ؽؾؿيمرأتماظؾفـيمأنمأيمتعرؼػمظ-مم142 ؼـؾغلمأنمؼغطلمأؼضًو

طؿومرأتمأنماٌػفقممؼـؾغلمأؼضًومتقدقعفمظقشؿؾماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماظيتمضبؿػظم.ماظرباعٍماظقرـقي

ؿػظمبفومذكصمرؾقعلمأومععـقي،مبفومبـؽمظؾفقـوتمأومأيمجفيمأخرىمىؿعماظعقـوت،ممبومؼبمذظؽماٌقادماظيتمضب

ىفيمأخرىمىؿعماظعقـوت،مثؿمتؿعرضمجقـوتمآخرمأوممؽوعؿوحيمظؾـماظـظوممعؿعددماألررافوتؽقنمعقضقسيمرقسقًومؼبم

مظؾضقوع مذظؽ مبعد مواظزراسي مظألشذؼي ماألصؾقي ماظـؾوتقي ماظقراثقي ماٌقارد ماىقـوتم: مبـؽ مإظب ماظقراثقي ماٌودة مادرتجوع ؼؿؿ

م.األخرىماٌعـقيمجبؿعماظعقـوتماىفيماألصؾلمأو

م

ؼعينمؼبمذبولم"ماالدرتجوع"وطونمعـمرأيماظؾفـيمأنماظػفؿماظذيمؼغطلمعبقعماألوضوعمميؽـمأنمؼؽقنمأنم-مم141

ٌُؼدِّممأوماظلؾطيماٌكؿصيمؼبماألراضلماظيتمجؾبِؿعًم اظؿطؾقؼمسقدةمسقـوتماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمإظبما

م مؼب ممظروفماظطؾقعقياظعـفو مؼب مواظزراسي مظألشذؼي ماظـؾوتقي ماظقراثقي ماٌقارد ماظيتمضوعًمبرتبقي ماظلؾطي معؿعددمأو اظـظوم

م.األرراف

م
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ًعؿؾًاؾؾهـةًيفًادليمؼلؾ
ً

اظرئودلمؼبمدورتفممفوزسفدمبفومإظقفوماىاظيتمأسربًماظؾفـيمسـمارتقوحفومظؾؿؼدمماظذيمهؼؼمؼبمتـػقذماٌفومم-مم142

تظؾمأدودقيمعـمأجؾمضقوممماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادوماظـظوممعؿعددماألررافسؾكمأنمعلوسدةمعلؿكدعلممواتػؼًم.اظـوظـي

ماٌصؾقي ماٌلؿكدعنيمواىفوتمصوحؾي مثؼي مسؾك موظإلبؼوء ماٌـودؾي مبقزوئػفو مآظقوتماٌعوػدة معـؿدىم. وأتوحًماظؾفـي

ماظؿؼـقيماٌؿصؾيمبؿػلريم مؼؾبذط.ماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادومدماألررافاظـظوممعؿعدٌـوضشيموهؾقؾماظؼضوؼو أنماىقممروممو

ودقؽقنمعـماٌػقدمَماإلصبوبلماظذيمضوعًمصقفماظؾفـيمبؿـػقذموالؼؿفومضدمجعؾمعـماٌؿؽـمتقجقفمعشقرةمعدروديمإظبماألعني

ـؿنيماٌؼؾؾي،مظؿقجقفمررافمأنموؿؿعماظؾفـيمعرةمأخرىمؼبمصرتةماظلبوظـلؾيمظؾؿـػقذماظشوعؾمواظػعولمظؾـظوممعؿعددماأل

اٌشقرةمإظبماألعنيمبشلنمطـريمعـماٌلوئؾماظيتمتـشلمؼبمتؾؽماٌرحؾيمعـماظؿطقؼرماٌؾؽرمظؾـظوممعؿعددماألرراف،مععماظرتطقزم

ماٌودةممالدؿعراضوتمواظؿؼققؿوتبصػيمخوصيمسؾكماظعؿؾقيماظؿقضريؼيمظ مم4-11اظيتمتشريمإظقفو م2()د)2-13واٌودة عـم(

م مIT/GB-4/11/13ماظقثقؼيماغظر)اٌعوػدة م، مإرور مواظؿؼققؿوتمؼب ماألررافاالدؿعراضوت معؿعدد موتشغقؾماظـظوم موتـػقذ ،

م(.االتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد

م

إذامطونم اظذيمضدمؼعؿؿدهمؼبمػذهماظدورة،مؼبمعوماظرئودلمؼبمأنمؼـظر،مؼبمضقءمبرغوعٍماظعؿؾمفوزوضدمؼرشىماى-مم143

مأ مظؾفـي موبلمنميؽـ مسؿؾفو معـمتقاصؾ مذظؽ موشري ماآلن محؿك مهؼؼ ماظذي ماظؿؼدم ماالسؿؾور مؼب مآخذًا ماخؿصوصوت، ي

ماالسؿؾورات م. مؼؿضؿـ ماظغرض، مهلذا مسؾكماىم5 اٌرصؼوهؼقؼًو ماخؿصوصوتمععروضي معلقدة ماظقثقؼي اظرئودلممفوزبفذه

م.ظؾـظرمصقفو

م

ًوؾقةادمعراضًاتػاقًـؼؾًادلقادًاؾذيًتطلؼفًؿراؽزًاؾلوقثًاؾزراعقةًاؾدًًًً–ًعاذرًا

،ًوادلؤدياتًاؾدوؾقةًاألخرىًذاتًاؾصؾةًاالدمشارقةًؾؾلوقثًاؾزراعقةًاؾدوؾقة ؾؾهؿاعة اؾمابعة

ًؿـًادلعافدةًادلؾوؼًاألولغريًادلدرجةًيفًًؾؾؿقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة باؾـيلة
ً

ًخؾػقةًًًً-أؾػً
ً

بقادطيمعراطزماظؾققثماظزراسقيممتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاداالاظرئودل،مؼبماجؿؿوسفماظـوغل،مادؿكدامممفوزؼدماىأ-مم144

عـماٌعوػدةمضؾؾمدخقهلومعرحؾيمماٌؾقؼماألولبوظـلؾيمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمخبالفمتؾؽماٌدرجيمؼبماظدوظقيم

ؾكمأغفوممتـعمػذامؼـؾغلمتػلريػومس اظيتمأوضقًمأنمأحؽوعًومععقـيمالاظؿػلريؼيماظـػوذ،موايوذقيمأومدؾلؾيمايقاذلم

ماٌقحدمظـؼؾماٌقاد مظؾـظوم مم12.االدؿكدام معـوضشيممضررماىفوزطؿو ماظؿدابريمأثـوء االتػوقماظرئودلمأنمؼعقدماظـظرمؼبمػذه

م.13ؼبماظدورةمايوظقيماٌقحدمظـؼؾماٌقاد

م
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موؼبمدورتفماظـوظـي-مم145
ً

ظألحؽوممؿػلريؼيماظذبؿقسيمعـمايقاذلمالحظماىفوزماظرئودلمأغفمأؼد،مؼبمدورتفماظـوغقي،مإدراجمحقاذلمأوم

ذاتماظصؾيمعـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمصقؿومؼؿعؾؼمبـؼؾماٌقادمشريماٌدرجيمؼبماٌؾقؼماألولمواظيتمعبعًمضؾؾم

ماظدوظقي ماٌعوػدة ماىؿوسيمم،غػوذ مإظب ماٌـؿؿقي ماظدوظقي ماظزراسقي ماظؾققث معراطز مِضؾؾ معـ ألشراضمادؿكداعفو

طؿومالحظماىفوزماظرئودلمأنمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيمبدأت،م.مقثماظزراسقيماظدوظقياالدؿشورؼيمظؾؾق

،مؼبمادؿكدامماالتػوقماٌقحدمعؿضؿـًومحقاذل،موأنمخربةمػذهماٌراطزمؼبمادؿكداعفم2228ذؾوطم/معـذمأولمصرباؼر

مأغفموظؽـمتؽـمعراطزم.مزاظًمربدودةمحؿكماآلن عو اظؾققثماظزراسقيماظدوظقيمضدموالحظماىفوزماظرئودلمأؼضًو

ادؿكدعًماالتػوقماٌقحدمظػرتةمزعـقيمضصريةمغلؾقًو،مصننماغطؾوعمػذهماٌراطزمػقمأنماالتػوقماٌقحدمضبظكمبؼؾقلم

اىفوزمموضرر.معؿزاؼدمعـمجوغىماٌؿؾؼنيماحملؿؿؾنيمظؾؿقادمبعدمأنمبوتًمذرورفمعلظقصيمظدؼفؿمسؾكمسبقمطؾري

م.اظرابعي ؼبمدورتفممعرةمأخرىاظرئودلمادؿعراضمػذهماظؿدابري

م

ًخرباتًؿراؽزًاؾلوقثًاؾزراعقةًاؾدوؾقةًيفًادمىدامًاالتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقادًًًً–باءً

ًادلؾوؼًاألولادلدرجةًيفً باؾـيلةًؾؾؿواصقؾًغري

ً

ععماىفوزمماالتػوضوتموربيماٌراطزماظؿوبعيمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمؼبمذبولمتـػقذ،م IT/GB-4/11/Inf. 5اظقثقؼي-مم146

موشري مظؾؿقوصقؾماٌدرجي مبوظـلؾي مظـؼؾماٌقاد مإظبمتطؾقؼماالتػوقماٌقحد مخوصي اٌدرجيمؼبماٌؾقؼم اظرئودل،مععمإذورة

ؼدهماىفوزمأتؼرؼرًامسـمخربةمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيمؼبمادؿكدامماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادماظذيمتؿضؿـمم،األول

م.ياظرئودلمؼبمدورتفماظـوغق

م

ذؾوطم/صرباؼر وضدمبدأتمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيمادؿكدامماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمععمايقاذلمؼبمأول-مم147

أؼًومعـماٌؿؾؼنيماحملؿؿؾنيمملمؼرصضمصراحيمضؾقلماٌقادممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾم،موتقضحموربيماٌراطزمأنم2228

مأغأوضدم.ماٌقاد زالماالغطؾوعمظدىماٌراطزمػقمأنماالتػوقم فمبودؿــوءمواحدمأومادؿــوءؼـمعؾققزني،معوبؾغًماٌراطزمأؼضًو

م.اٌقحدمظـؼؾماٌقادمؼؽؿلىمرضوءـبمعؿزاؼدًامعـمجوغىماٌؿؾؼنيماحملؿؿؾنيمطؾؿومازدادتمععرصؿفؿمبشرورف

م

اظقطوظيماظدوظقيمظؾطوضيمم–وضدمأبؾغًماٌمدلوتماظدوظقيماألخرىمذاتماظصؾيماظيتمادؿفوبًمظطؾىماٌعؾقعوتم-مم148

ماظعوظلمواظاظذرؼي،مو ماظؿعؾقؿ ماالدؿقائقيعرطز معرطزمعبوسيماحملقطماهلودئمحملؾققثمؼبمذبولماظزراسي وصقؾم،موأعوغي

أدِخؾًمسؾقف،ممبعدماظؿعدؼالتماظيتمأغفومػلمأؼضًومتلؿكدمماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،موأذفورمعـطؼيماحملقطماهلودئ

مظـؼؾماٌقارد مواجفًمأيماسرتاضوتمعـممبوظـلؾي مإظبمأغفو مواظزراسيمؼبمذبؿقسوتفو،موملمتؾبِشر ماظـؾوتقيمظألشذؼي اظقراثقي

صقؾموأذفورمعـطؼيمبؾغًمأعوغيمعرطزمعبوسيماحملقطماهلودئمحملوأوضدم.ماٌؿؾؼنيمبلؾىمايقاذلماظؿػلريؼيماإلضوصقي

مماحملقطماهلودئ ما مل"أغفو مؼؿصؾماظقراثقيمؼبمبؾداغفؿمتقتؿؾؼمأيمإصودةمعـمأيمعؿؾؼنيمبلنماٌودة جفمأيمعشوطؾمؼبمعو
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ضرورةمبـوءماظؼدراتمؼبمادؿكدامماالتػوقماٌقحدم"ظضقءمسؾكماذظؽ،مصؼدمأظؼًم وععم".بودؿكدامماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد

م".واضح ظـؼؾماٌقادمظضؿونموجقدمصفؿ

م

مبوظقثقؼي-مم149 مسؾؿًو مؼلخذ مأن مإظب معدسق ماظرئودل مIT/GB-4/11/Inf. 5مواىفوز مظؾفؿوسيم، ماظؿوبعي ماٌراطز وربي

االدؿشورؼيمؼبمذبولمتـػقذماالتػوضوتمععماىفوزماظرئودل،مععمإذورةمخوصيمإظبمتطؾقؼماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمبوظـلؾيم

م.،موأنمؼؿكذماظؼراراتماظالزعياٌدرجيمؼبماٌؾقؼماألول ظؾؿقوصقؾماٌدرجيموشري

 

ًاؾـظامًؿمعددًاألررافقضعًاؾرافـًؾمـػقذًاؾ:ًاالدمـماجاتًًًً-حاديًعشرً
ً

ادؿكدامماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمؼبمغؼؾماٌقادم،مبدأمسددمطؾريمعـماٌؼدعنيماظـظوممعؿعددماألررافعـذمإضرارم-مم152

ماٌوضلموضدمتؾؼًماألعوغيمغلكيمأصؾقيمعـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادماظذيمأبرعفمعؼدم،مطونمعؿؾؼقًومؼب.ممبقجىماٌعوػدة

مظـؼؾماٌقاد مذاتماظصؾيممبقجىماتػوقمعقحدمآخر موتؾؼكماٌودة ماإلبالغمسـفمظلؾلؾيمضوئؿيمعـم. مأولمعـولمؼؿؿ مػق وػذا

م.االتػوضوتماٌقحدةمظـؼؾماٌقاد

م

،مطؿوماظـظوممعؿعددماألررافوظؼدمطوغًماظدورةماظـوظـيمظؾففوزماظرئودلمخطقةمرئقلقيمإظبماألعوممعـمأجؾمتـػقذم-مم151

وجوريمؼبماظقضًمايوضرمتـػقذماظؼراراتمبعقدةماألثرماٌؿصؾيم.مماظقصقلمإظبماظؽـريمعـمسالعوتماظطرؼؼمأثـوءمتؾؽماظدورةمت

م.ععمهؼقؼمتؼدممرقىموظـظوممعؿعددماألررافب

م

دماظـظوممعؿعداظدصعمؼبمػذهماٌرحؾيمعـمتشغقؾمموعـماألعقرمذاتماألػؿقيماًوصيماحملوصظيمسؾكماىفقدموضقة-مم152

م.ؼبماظقضًماظذيمتدخؾمصقفماٌعوػدةمبقؽيمتشغقؾقيمضوغقغقيمجدؼدةماألرراف

م

وػـوكمحوجيمإظبمعقاردمعوظقي،موخصقصًومظربغوعٍماظؿـػقذماٌشرتك،مٌقاصؾيمجفقدمبـوءماظؼدرات،موإذطوءماظقسلم-مم153

م.بوٌعوػدةموغظوعفومعؿعددماألرراف

م

متؾودلمعومؼربقمسؾكموبعدماظؾداؼيماظـوجقيمظؾـظوممعؿعددماألر-مم154 سقـي،معـمخاللمم122 222راف،مصبريمدـقؼًو

وعـمغوحقيمأخرى،مصننماىوغىماألطربمعـمػذاماظؿؾودلممتـؾفمذبؿقسوتماٌقادماظيتمهؿػظم.ماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد

،مدلوتماظدوظقيماألخرىواٌممبعيمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقيواظدوظقيماظؿماظؾققثماظزراسقيبفومعراطزم

م.وبـقكماىقـوتماظؼوئؿيمؼبماظؾؾدانماٌؿؼدعي

م

ٌمأنمسددًامعةـماظعـوصةرماٌؽقغةيمظةفمضةدمادةؿؼرمأومؼبمممممممقضدمحؼؼمنوحًومعـمحماظـظوممعؿعددماألررافطذظؽمؼعدم-مم155

م.ؽـقظقجقوماٌعؾقعوتدؾقؾفمإظبماالدؿؼرار،موخصقصًوماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مواظطرفماظـوظٌماٌلؿػقدموأدواتمت

م
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عومزاظًمػـوكمحوجيمإظبممفسؾكمأغماظـظوممعؿعددماألررافوعـمغوحقيمأخرى،مؼدلمػذاماالدؿعراضميوظيمتـػقذم-مم156

عـمعبقعماألغقاعموعبقعماٌلؿقؼوت،موأنمهلنيمعبقعمجقاغىماٌعؾقعوتماٌؿوحيمميـؾمأوظقؼيممعزؼدمعـماٌعؾقعوت،

م.عؾوذرة

م

معؿعددماألررافوتقثقؼماٌقادمؼبمموظؼدمطونمهدؼد-مم157 موشريمعـؿظؿمحؿكماآلنماظـظوم معـم.مجزئقًو مأنمطـريًا وؼؾدو

.متؿكذمبعدماًطقاتماظالزعيمظؿقثقؼمعقاردػوماظقراثقيماظـؾوتقيمذاتماظصؾي،موتقلريمايصقلمسؾقفو األررافماٌؿعوضدةممل

م.اٌعؾقعوت اظؾؾدانماظـوعقي،مؼبمهلنيمضوسدةوػـوكمحوجيمإظبمدسؿماظلؾطوتمواظؽقوغوتمذاتماظصؾي،موخصقصًومؼبم

م

مطؾريمؼبماإلبالغمعـمجوغىماألررافماٌؿعوضدة،مال-مم158 معـمهؼقؼمهلـ تقجدمحؿكماآلنمععؾقعوتم وسؾكماظرشؿ

مشري ماظعوم موعـظؿوتماظؼطوع مظدىماألررافماٌؿعوضدة، ماظـؾوتقي ماظقراثقي ماٌقارد مبشلن موذرطوتماظؼطوعم طوصقي ايؽقعقي،

ماًو مؼلؿكدعقن ماظذؼـ مواٌربني ماألررافص معؿعدد موإجراءماظـظوم ماظؿـػقذ مرصد ماظرئودل ماىفوز مؼلؿطقع مطل ،

م.االدؿعراضوتماٌـصقصمسؾقفومؼبماٌعوػدةمأوماظيتمؼطؾؾفوماىفوزماظرئودل

م

إظبماٌشقرةممواٌعـقؼنيمسـمايوجياظطؾقعقنيموبوإلضوصيمإظبمذظؽ،مأسربمسددمعـماألررافماٌؿعوضدةمواألذكوصم-مم159

مؼؿصؾمبعد مؼبمعو مواظؼوغقغقي ممةاظؿؼـقي مغطوق معـفو مؼبم"اٌودة"أعقر مواٌودة ماظطؾقعل؛ ماالدؿكدامعقرـفو موغقع وتؼودؿمم؛؛

مواظؼضوؼوم ماظؼضوؼو؛ مسـ مواإلبالغ مواظرتبقي؛ ماظؾققث معـ معزؼد مإلجراء ماألخرى مظؾففوت مضققد مبدون مواإلتوحي اٌـوصع

وؼؾدومأنمػذهماٌشوطؾمضدمنؿًمسـمسددمعـماألررافماٌؿعوضدةم.مقياظلقودوتواإلدارؼيمواظؿشرؼعقيماظؿعوضدؼي؛مواٌلوئؾم

معؿوحي اظيتممل مذاتماظصؾي مواظزراسي مظألشذؼي ماظـؾوتقي ماظقراثقي محؿكماآلنماًطقاتماظالزعيمىعؾمعقاردػو عـممتؿكذ

معؿعددماألررافخاللم مظـؼؾماٌقادماظـظوم مواالتػوقماٌقحد ماٌعـقيموظؼدمطونمسؿؾماظؾ. ماٌكصصي ماظؿؼـقي فـيماالدؿشورؼي

معػقدةماظـظوممعؿعددماألررافبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمو مإظبماألعنيمبشلنمذبؿقسيمعـماظؼضوؼو ،مواٌشقرةماظيتمضدعؿفو

م.جدًامؼبماظؿعوعؾمععمػذهماالػؿؿوعوتمواٌلوئؾ

م

وحيماٌعؾقعوت،مصبىمأنمتؽقنماألوظقؼوتماظـالثمؼبموإتماظـظوممعؿعددماألررافوؼبمضقءمايوظيماظراػـيمظؿـػقذم-مم162

م:ؼؾلمواٌدىماظؼرؼىمطؿ
م

م؛اظـظوممعؿعددماألرراف"مؼب"تشفقعماظؿقثقؼماظؽوعؾمظؾؿقادمم(1)

معـمخاللمسؿؾقوتماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد؛ماظـظوممعؿعددماألررافتقثقؼمسؿؾقوتماظؿؾودلممبقجىمم(2)

جقاغىماظشؽماظؼوغقغقيمواظؿؼـقيمؼبمحلؿمماظـظوممعؿعددماألررافلؿكدعلموعلوسدةماألررافماٌؿعوضدةموعم(3)

م.اظـظوممعؿعددماألررافاظيتمتعققمتضؿنيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمؼبم

م
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اظدورةماٌوضقي،مسؿؾماألعنيمععماألررافماٌؿعوضدةمواٌلؿكدعنيماآلخرؼـمظؾـظوممعؿعددماألرراف،مظؿؾودلمموأثـوء-مم161

وظذظؽ،مصؿـم.مواالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادماظـظوممعؿعددماألررافؼمأصضؾماٌؿوردوت،مواٌلوسدةمؼبمصفؿماًرباتموتقثق

م14.اٌؼرتحمأنمؼقاصؾمػذاماظعؿؾمأثـوءماظدورةماٌؼؾؾي

م

م-مم162 ماٌؿقضع ماإلغػوذ مأن ماظقاضح مظوعـ ممغوشقؼوربوتقطقل موصميـؾ ماٌعوػدة مبني ماظؿعوون مظؿقثقؼ ماظؿـقعمرصًو اتػوضقي

مظؾؿكزرمواظدسؿماٌؿؾودلظؾققظقجلا .موتـػقذهكماظربوتقطقلمطؾؿومتؼدعًماألررافماٌؿعوضدةمسبقماظؿصدؼؼمسؾم،موطذظؽمصرصًو

وظذظؽ،مضدمؼرشىماىفوزماظرئودلمؼبماظـظرمؼبماظشروعمؼبمسؿؾقيمسؿؾمعؽرديمتؿضؿـمسدةمأعقرمعـمبقـفومدراديماآلثور،م

متقلري ماظؼدراتموطذظؽ مبـوء ماحؿقوجوت متشؽقؾمموتؼققؿ ماٌـول، مدؾقؾ مسؾك مذظؽ مؼب ممبو ماالتػوضقي، مسؿؾ معع اظؿػوسؾ

م.ذبؿقسوتمسؿؾمصغريةمظؿقدؼدماظؼضوؼومذاتماظصؾيمووضعمتقصقوتمبشلغفو

م

ًاؾرئادلًفازؼرارًقصدرهًاجلًااؾعـاصرًاؾيتًميؽـًأنًقـصًعؾقفًًًً-ثاـلًعشرً

ً

وظـظوممبشلنماىفوزماظرئودلمؼبمعومؼؿصؾمبضرارمعمعشرومواىفوزماظرئودلمأنمؼـصمسؾقفضدمؼرشىماظعـوصرماظيتم-مم163

م.بفذهماظقثقؼيم4 اٌرصؼواالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمعؾقـيمؼبممعؿعددماألرراف

م

                                                      

م.2212/2211ظقيمعلقدةمبرغوعٍماظعؿؾمواٌقزاغقيمظؾػرتةماٌو،مIT/GB-4/11/27 بـوءـبمسؾقف،مأدرجماسؿؿودمعوظلمؼبماظقثقؼي  14





 

MA264/A 

1ً ادلرػؼ

ًاالتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقاد،

مؿعًؿالحظاتًحقلًؿاًميؽـًإضاػمفًإىلًاؾـص
م

م.رتحًإضاػمفحتتًاؾـصًاؾذيًُقؼًوضعًخطنياؾـصًاؾذيًُقؼرتحًحذػفًوًذطبمّتً

 

ًاالتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقاد

 

ماؾدقلاجة
ً

ًحقثًإّن
ً

اسؿؿدػوماٌةممترممم15"(ادلعافدة"ؼشورمإظقفومؼبمعومؼؾلمبودؿم)اظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمماٌعوػدة

ودخؾةًمحّقةزماظؿـػقةذممممم2221رؼـماظـةوغلممتشةم/غةقصؿربمم3اظعوممٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمؼبمدورتفمايودؼيمواظـالثنيمبؿورؼ م

م ؛2224حزؼرانم/حزؼران/ؼقغققم29بؿورؼ م

م

وادؿكداعفوماٌلؿداممواضؿلومماٌـوصعماظـوذؽيممادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةؼبمصقنممادلعافدةتؿؿـؾمأػدافم

ؿـقعماظؾققظقجل،مألشراضماظزراسةيماٌلةؿداعيمممسـمادؿكداممػذهماٌقاردمسؾكمسبقمسودلموعؿؽوصه،ممبومؼّؿلؼمععماتػوضقيماظ

م؛واألعـماظغذائل

م

ؿقاردفااًاؾقراثقاةًاؾـلاتقاةًؾألغذقاةًًًًً،مؼبمدقوقمممورديمحؼقضفةوماظلةقودؼيمسؾةكممممادلعافدةأغشلتماألررافماٌؿعوضدةمؼبم

والضؿلةومماٌـةوصعمممم،ادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةظؿقلريمايصقلمسؾكممـظاؿًاًؿمعددًاألرراف،مواؾزراعة

ماظـوذؽيمسـمادؿكداممػذهماٌقاردمسؾكمسبقمسودلموعؿؽوصه،مسؾكمأدوسماظؿؽوعؾمواظؿعزؼزماٌؿؾودظني؛

م

مادلعافدة؛عـمم5-12وم4-12وم11وم4ععمعراسوةماٌقادم

م

ظةيتمتةـّظؿماظقصةقلمممموععماالسرتافمبؿـقعماظـظؿماظؼوغقغقيمظدىماألررافماٌؿعوضدةمؼبمعومؼؿعؾؼمبؼقاسدػوماإلجرائقيماظقرـقيما

مإظبماحملوطؿموإظبماظؿقؽقؿ،مواظقاجؾوتماظـوذؽيمسـماالتػوضقوتماظدوظقيمواإلضؾقؿقيماٌطؾؼيمسؾكمػذهماظؼقاسدماإلجرائقي؛

م

                                                      
بـوءمسؾكماضرتاحمذبؿقسيماظعؿؾماظؼوغقغقيمأثـوءماجؿؿوعمعبوسيماالتصولمبشلنمصقوشيماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مصؼدمأدرجًم:معالحظيمعـماألعوغيمم15

 .األظػوزماٌعّرصيمبوًطماألدقدماظؾورزمؼبمطؾماظـصمبغرضماظؿقضقح

مؼؼؾبعودمترضقؿمايقاذلمسؾكمػذاماألدوسػ
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مبؼؿضةكماتػةوقمعقحةدمظـؼةؾمممممماؾـظامًؿمعاددًاألرارافًًسؾكمأغفمؼـؾغلمتقلريماظقصقلمإظبممادلعافدةعـمم4-12تـصماٌودةم

حزؼةرانمم/حزؼةرانم/ؼقغقةقمم16اظصةودرمبؿةورؼ مممم1/2226،ممبقجىمضرارهمرضؿمؾؾؿعافدةمزًاؾرئادلاجلفااٌقاد،موضدماسؿؿدم

م.،ماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد2226

م

ماألررافًيفًاالتػاقًًًً-1ًادلادةً
ً

رمإظقةفمؼبممػقماالتػوقماٌقّحدمظـؼؾماٌقادماٌشةوم"(مفذاًاالتػاق"ؼؾبشورمإظقفمؼبمعومؼؾلمبودؿم)إّنماتػوقمغؼؾماٌقادمػذام 1-1

م.ادلعافدةعـمم4-12اٌودةم

م

م:عربممفذاًاالتػاقم1-2
ً

ادؿموسـقانمعؼدمماٌودةمأوماٌمدليماٌؼدعيمظؾؿودة،مادؿماٌلمولماٌةرّخصمظةف،مععؾقعةوتمسةـمررؼؼةيمممممم:م)بني

م،"(ادلؼدم"ؼؾبشورمإظقفمؼبمعومؼؾلمبودؿم(م)*االتصولمبوٌلمولماٌرّخصمظف

يماٌؿؾؼقةي،مادةؿماٌلةمولماٌةرّخصمظةف،مععؾقعةوتمسةـمررؼؼةيماالتصةولممممممممممادؿموسـقانماٌؿؾؼلمأوماٌمدلةم:م)و

بوٌلمولماٌرّخصمظف
*

م"(.ادلمؾؼل"ؼؾبشورمإظقفمؼبمعومؼؾلمبودؿم(م)

م

م:سؾكمعومؼؾلمفذاًاالتػاقاتػؼماألررافمؼبمم1-3

 

ماؾمعارقػًًًً-2ًادلادة
ً

م:،متعينماظعؾوراتماظقاردةمأدغوهمعومؼؾلفذاًاالتػاقألشراضم
ً

عؿوحًومعـمدونمضققدمظمخرؼـمألشراضمإجراءمعزؼدمعـماظؾققثمواظرتبقةيمسـةدعوممممؿـمجؼعؿربمأيم:م"ؿـًدونًؼققدؿماحًاً"

ؼؽقنمعؿوحًومظؾؾققثمواظرتبقيمدونمأؼةيمواجؾةوتمضوغقغقةيمأومتعوضدؼةيمأومضقةقدمتؽـقظقجقةي،مضةدمهةقلمدونمادةؿكداعفمممممممممم

م.ادلعافدةبوظطرؼؼيماحملددةمؼبم

م

                                                      
 ".بعؼقدماظؼؾقلمسؾكماالغرتغً"و"مبعؼقدماظؼؾقلمبػضماظعؾقة"المؼلريمؼبمحوظيماالتػوضوتماٌقحدةمظـؼؾماٌقادم.مرجمحلىماٌؼؿضكؼدمم*

مؼاًلادلمؾوؼشةؽؾمضؾةقلممممادلاقاًد،مػقمسـدعومتردمغلكيمعـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمؼبمسؾقةمتعؾؽةيمم"بعؼدماظؼؾقلمبػضماظعؾقة"االتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادم

م.ضؾقاًلمبشروطموضقاسدماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمؾؾؿقاد

ذروطموضقاسدماالتػوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقادمممممادلمؾؼل،مػقمسـدعومؼربمماالتػوقمسؾكماالغرتغًموؼؼؾؾم"بعؼدماظؼؾقلمسؾكماالغرتغً"االتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادم

ؼؾبعةودمتةرضقؿمممػ.مسؾكماظـلةكيماالظؽرتوغقةيمظالتػةوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقاد،محلةؾؿومؼؽةقنمعالئؿةومممممممممبوظـؼرمسؾكماألؼؼقغيماٌـودؾيمؼبماٌقضعمسؾكماالغرتغًمأوم

 ؼايقاذلمسؾكمػذاماألدوس
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يمعقادمعـمعصدرمغؾوتل،ممبومصقفومعقادماظؿـودةؾمواظؿؽةوثرماًضةري،موهؿةقيمسؾةكموحةداتمممممممتعينمأؼم"ادلقادًاؾقراثقة"

م.وراثقيموزقػقي

م

م.اجلفازًاؾرئادلًؾؾؿعافدةًؼعين"ًاجلفازًاؾرئادل"
م

م.ادلعافدةعـمم2-12اظذيمأغشهممبقجىماٌودةمماؾـظامًؿمعددًاألررافؼعينمم"اؾـظامًؿمعددًاألرراف"

عـمعصدرمغؾوتلماظةيتمهلةومضقؿةيمصعؾقةيمأومربؿؿؾةيممممممؿقادًوراثقةًًأيًتعينم"قةًؾألغذقةًواؾزراعةادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلات"

م.ظألشذؼيمواظزراسي

م

،موتؽةقنمبوظؿةوظلمممقةزةمسـفةومممممادلاقاًدتعينمعقادمعشؿؼيمعةـممم"ادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًؼقدًاؾمطققر"

ئؿمسؾكمتطقؼرػومتـؿقؿفومبؼدرمأطربمأومغؼؾةفومإظبمذةكصمأومطقةونمآخةرممممموؼعؿزمماظؼوؾؾميققؼًاؾمهاريًوظقلًمجوػزةمبعدم

ػةذهمممتياقًقعـؿفقيمسـدعوممادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًؼقدًاؾمطققرًوتعؿربمصرتةمتطقؼر.مٌزؼدمعـماظؿـؿقي

م.جتارقًاًؽؿـمجاٌقاردم

م

أومأيمعـمأجزائفةومأومعؽقغوتفةوماظقراثقةيممممادلقاد16ًًًاظيتمتشؿؾمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةؼعينمم"ادلـمج"

م .،مبودؿــوءماظلؾعماألدودقيمواٌـؿفوتماألخرىماٌلؿكدعيمؼبماألشذؼيمواظعؾػمواظؿففقزؾؾميققؼًاؾمهارياىوػزةم

وصروسةفمممادلمؾؼاًل،معةـمجوغةىمممؿـمهااًتأوممدلـمجماؾميققؼًاؾمهاريتعينماظدخؾماإلعبوظلماظـوتٍمسـم"ًؼقؿةًادللقعات"

م.واٌؿعوضدؼـمععفموحوعؾلماظرتاخقصموعلؿلجرؼفو
م

.مععـةكمعؼوبةؾممم"ؾؾمياققؼًاؾمهااريًً"تعينمبقعمعـؿٍمأومعـؿفوتمالسؿؾوراتمعوظقيمؼبماظلققماٌػؿقحي،موؼؽقنم"ادلماجرة"

م.رؼقدًاؾمطققمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةأيمذؽؾمعـمأذؽولمغؼؾمماؾميققؼًاؾمهاريوالمؼشؿؾم
م

مؿقضقعًاتػاقًـؼؾًادلقادًًًً-3ادلادةً
ً

"(مادلاقاًد"وؼشورمإظقفومؼبمعةومؼؾةلمبودةؿمممم)مبفذاًاالتػاقم1اٌؾقؼماحملددةمؼبمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً

مادلمؾؼاًلإظبمادةًادلمؿؼدمتؾبـؼؾممبقجىمػذاماالتػوقمعـمم1اٌؾقؼموؼبم(مب)5واٌعؾقعوتماٌؿوحيمذاتماظصؾيماٌذطقرةمؼبماٌودةم

م.االتػاقمفذاععمعراسوةماألحؽوممواظشروطماظيتمغصمسؾقفوم
 

مأحؽامًعاؿةًًًً-4ًادلادةً
ً

م.وأحؽوعفومادلعافدةوؼـػذموؼػّلرمرؾؼًومألػدافمماؾـظامًؿمعددًاألررافضؿـمإرورممفذاًاالتػاقؼربمم 4-1

م

                                                      

 .حلؾؿومؼظفر،مسؾكمدؾقؾماٌـول،معـمخاللماظؽبلؽبىمأومسالعيمإدعوجماىنيمم16
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رسّقي،مواظيتماسؿؿةدتفوماألرةرافماٌؿعوضةدةمؼبممممؼعرتفماألررافمبلغفؿمطبضعقنمظؾؿدابريمواإلجراءاتماظؼوغقغقيماٌم4-2

م 17.ادلعافدةعـمم5-12وم2-12وم4،موسؾكماألخصمتؾؽماظيتماتؾبكذتممبومؼؿػؼمععماٌقادمادلعافدة،ممبومؼؿػؼمععمادلعافدة

م

معـظؿةيماألشذؼةيمواظزراسةيمظألعةؿممممم(اجلفازًاؾرئادلًاظؽقونماظذيمؼعقـف)سؾكمأّنممفذاًاالتػاقؼقاصؼماألررافمؼبمم4-3

اظؿةوبعمهلةو،مػةلماظطةرفماظـوظةٌممممممماؾـظامًؿمعددًاألررافؾؾؿعافدةًوماجلفازًاؾرئادل،ماظيتمتعؿؾمغقوبيمسـم18اٌؿقدة

م .فذاًاالتػاقاٌلؿػقدممبقجىم

م

م(ػة)5ضبؼمظؾطرفماظـوظٌماٌلؿػقد،مرؾىمايصقلمسؾكماٌعؾقعوتماظالزعيمحلؾؿومغّصًمسؾقفوماٌقادمم4-4

م.بفذاًاالتػاقم2ؾقؼماٌؼبمم3اظػؼرةموم3-8و(مج)5-6و

م

ًأسالهمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظألعؿماٌؿقدةم(اجلفازًاؾرئادلًاظؽقونماظذيمؼعقـف)ايؼققماٌؿـقحيمإظبمم4-5

م.فذاًاالتػاقعـمممورديمحؼقضفؿوممبقجىممادلمؾؼلومؿؼدمًادلادةالممتـعم

م

محؼققًؿؼدمًادلادةًوواجلاتفً-5ًادلادةً
ً

م:ادلعافدةرؾؼًومظألحؽومماظؿوظقيمعـممقادادلاٌودةمبـؼؾممؿؼدمؼؿعّفدم
ً

ؼؿوحمايصقلمسؾكماٌودةمبلرسيموبدونمايوجيمإظبمتؿؾعمطؾمذبؿقسيمصردؼيمسؾكمحدة،موعـمدونمعؼوبؾ،مأومالمم(أ)م

مؼـؾغل،مسـدمصرضمردقم،مأنمؼؿفووزماظردؿماظؿؽوظقػماظدغقوماٌؿؽؾدة؛

اٌؼدعيمعبقعماظؾقوغوتماظؿعرؼػقي،مرؾؼًومظؾؼقاغنيماٌرسّقي،مماعةادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزرتؿوحمععمم(ب)

موأؼيمععؾقعوتموصػقيمأخرىمعؿقاصرةمشريمدرؼيموذاتماظصؾي؛

،ممبومؼبمذظؽماٌقادماظيتمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًؼقدًاؾمطققردبضعمسؿؾقيمايصقلمسؾكمً(ج)

مؿنيمسؾكمتطقؼرػومخاللمصرتةمتطقؼرػو؛ؼؼقمماٌزارسقنمبؿطقؼرػو،مظؿؼدؼرماظؼّق

اظيتمهؿقفومحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيمأومشريممادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةؼؽقنمايصقلمسؾكمم(د)

مذظؽمعـمحؼققماٌؾؽقي،معؿلؼًومععماالتػوضقوتماظدوظقيمذاتماظصؾي،موععماظؼقاغنيماظقرـقيمذاتماظصؾي؛

                                                      

اسقيماظدوظقيموشريػومعـماٌمدلوتماظدوظقي،مؼلرىماالتػوقماٌربممؼبمحوظيمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيماظؿوبعيمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزرمم17

 .بنيماىفوزماظرئودلمواٌراطزماٌذطقرةمواٌمدلوتماألخرىمذاتماظصؾي

م18 مرضؿم:معالحظيمعـماألعوغيم ماظرئودل،ممبقجىمضراره ماظطرفماظـوظٌم"،م2/2226إّنماىفوز ماٌؿقدة،مبقصػفو معـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظألعؿ دسو

مظإلا ماظرئودل،مرؾؼو معـماىفوز مبؿقجقف ماٌقاد، مظـؼؾ ماٌقحد مؼبماالتػوق مواٌعرصي مواٌلموظقوتماحملددة مبوألدوار مإظبماالضطالع جراءاتماظيتمٌلؿػقد،

ؼبمعبقعم"مئودلاظؽقونماظذيمسقـفماىفوزماظر"وسـدمضؾقلماٌـظؿيمهلذهماظدسقة،مدقؾبلؿعوضمسـمسؾورةم".مدققددػوماىفوزماظرئودلمؼبمدورتفماظؼودعي

 ".عـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظألعؿماٌؿقدة"أجزاءماظقثقؼيمظؿقؾمربؾفومسؾورةم

مؼؼؾبعودمترضقؿمايقاذلمسؾكمػذاماألدوسػ
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سؾكماتػوضوتمغؼؾماٌقادماظيتممّتممعرةمطؾمدـؿنيمتؼقميقؿنيمسؾكماألضّؾمفازًاؾرئادلاجلاٌودةممؿؼدمؼؾبطؾعم (ھ)

م:إعومعـمخاللإبراعفو،م

م

م19إردولمغلكيمعـماالتػوقماٌقّحدمظـؼؾماٌقادماٌـفز،م–اًقورمأظػم

مأو

مؼبمحولمسدممإردولمغلكيمعـماالتػوقماٌقّحدمظـؼؾماٌقاد،م–اًقورمبوءم

االتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادماٌـفزمعؿوحًومظؾطرفماظـوظٌماٌلؿػقدمطؾؿةومودةوسيممممايرصمسؾكمأنمؼؽقن-م1

معوماحؿوجمإظقف؛

ماإلذورةمإظبمعؽونمحػظماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادماٌعينموطقػقيمايصقلمسؾقف؛-م2

م:وإسطوءماٌعؾقعوتماظؿوظقي-م3

مذيمحددهماٌؼدم؛رعزمأومرضؿماظؿعرؼػماًوصمبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادماظم(أ)

مادؿماٌؼّدمموسـقاغف؛م(ب)

تورؼ معقاصؼيماٌؼدممسؾكماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمأومضؾقظفموؼبمحولمضؾقلماظعؼدمبػضماظعؾقة،مم(ج)

متورؼ مإردولماظشقـي؛

ادؿماٌؿؾؼلموسـقاغفموؼبمحولمضؾقلماظعؼدمبػضماظعؾقة،مادؿماظشكصماظذيمُأردؾًمإظقفمم(د)

ماظشقـي؛

بوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادموسـمماٌؾقؼماألولػمسـمطّؾمسّقـيمعـماظعّقـوتماظقاردةمؼبماظؿعرؼم(ھ)

م.احملصقلماظيتمتعقدمإظقف

م 20.ػذهماٌعؾقعوتمظؾطرفماظـوظٌماٌلؿػقدماجلفازًاؾرئادلوؼؿقحمم.اجلفازًاؾرئادلرؾؼًومىدولمزعينمضبددهم

 

محؼققًادلمؾؼلًوواجلاتفًًًً-6ًادلادةً
م

.مشراضماألحبوثمواظرتبقيمواظؿدرؼىمعـمأجؾماألشذؼيمواظزراسةيمصؼطمألأومصقغفوممادلقادبودؿكدامممدلمؾؼلاؼؿعّفدم 6-1

أومشريػةةومعةةـماالدةةؿكداعوتماظصةةـوسقيمشةةريمممم/والمتشةةؿؾمػةةذهماألشةةراضماالدةةؿكداعوتماظؽقؿوئقةةيمواظصةةقدالغقيمومممم

م.اظعؾػقي/اظغذائقي

م

                                                      

لمتورؼ مإردو(مأ)ععؾقعوتمسـممادلؼّدمؼبمحولمطوغًماظـلكيماٌردؾيمعـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادماٌـفزمسؾكمذؽؾمسؼدمضؾقلمبػضماظعؾقة،مؼضقػممم19

 .عـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادم12عـماٌودةمم2ادؿماظشكصماظذيمأردؾًمإظقفماظشقـي،موذظؽمرؾؼًومظؾكقورم(مب)اظشقـيمو

،م(ب)4-6،م(ػة)5:م،مؼبماٌقادماظؿوظقياجلفازًاؾرئادلؼؿضّؿـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمأحؽوعًومتؿعؾؼمبؿؼدؼؿماٌعؾقعوتمإظبمم:عالحظيمعـماألعوغيمم20

 :وتؼدممػذهماٌعؾقعوتمإظبم.4اٌؾقؼم،موصكم3اٌؾقؼمؼبمم4واظػؼرةمم2اٌؾقؼمؼبمم3،مبوإلضوصيمإظبماظػؼرةم(ح)11-6،مو(ج)6-5

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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أؼيمحؼققمأخرىمضدمهّدمعـماظؼدرةمسؾكمايصقلمبلفقظيممبلؼيمحؼققمظؾؿؾؽقيماظػؽرؼيمأومادلمؾؼلالمؼطوظىمم6-2

أومسؾكمأجزاءمأومعؽقغوتموراثقيمعـفو،مؼبماظشؽؾماظذيممتمصقفمايصقلمسؾقفومم،فذاًاالتػاقاٌؿوحيممبقجىممادلقادسؾكم

م.اؾـظامًؿمعددًاألررافعـم

م

عؾقعوتمذاتماظصؾيماٌشورمإظقفومؼبماٌودةمواٌمادلقادأنمصبعؾممؾؾؿمؾؼلاٌؼدعي،ممادلقادبصقنممادلمؾؼلؼبمحولمضقوممم6-3

م.بودؿكدامماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمؾؾـظامًؿمعددًاألررافعؿوحيم(مب)5

م

ؼؾبشورمإظقفمؼبمعومؼؾلم)إظبمذكصمأومطقونمآخرممفذاًاالتػاقاٌؼدعيممبقجىممادلقادبـؼؾممادلمؾؼلؼبمحولمضقوممم6-4

م:إظبادلمؾؼلً،مؼعؿدم"(ادلمؾؼلًاؾماؾل"بودؿم
ً

اظؼقوممبذظؽممبقجىماألحؽوممواظشروطماظيتمغصمسؾقفوماالتػوقماٌقّحدمظـؼؾماٌقاد،معـمخاللماتػوقمجدؼدمظـؼؾمم(أ)

ماٌقاد؛

م(.ھ)5بذظؽمسؿاًلمبوٌودةمماجلفازًاؾرئادلوإبالغمم(ب)

م

م.اؾماؾلمادلمؾؼلأؼيمواجؾوتمأخرىمتؿعؾؼمبوإلجراءاتماظيتمؼؿكذػوممادلمؾؼلومتوذقًومععمعومتؼّدم،مالمترتّتىمسؾكم

م

،مإظبمذكصمأومطقونمآخر،مؼقدًاؾمطققرمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًبـؼؾادلمؾؼلًؼبمحولمضقوممم6-5

م:ادلمؾؼلسؾكم
ً

إنوزمذظؽموصؼًومظشروطموأحؽومماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمعـمخاللماتػوقمجدؼدمظـؼؾماٌقاد،مذرؼطيمأالمم(أ)م

معـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمدورؼي؛(مأ)5ةمتؽقنمأحؽومماٌود

،مواإلصةودةمماؾـظاامًؿمعاددًاألرارافًًًبوتػوقمغؼؾماٌقادماىدؼدمػذا،متعرؼػماٌقادماٌؿؾؼوةمعةـممم1اٌؾقؼمؼبمم(ب)

متؾةؽماظيتمؼةؿؿمغؼؾةفومعلةؿؿدةمعةـمممممؼقدًاؾمطققرًمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةهدؼدًامبلنم

21؛ادلقاد
م 

م؛(ػة)5،موصؼًومظؾؿودةماجلفازًاؾرئادلتؾؾقغمم(ج)

م.ؿمؾٍؼًتاٍلأالمترتّتىمسؾقفمأؼيمواجؾوتمأخرىمؼبمعومؼؿعؾؼمبلصعولمأيمم(د)

م

بدونماإلخةاللمحبةؼماألرةرافمؼبمإرصةوقمذةروطمإضةوصقيمتؿعؾةؼممممممممم5-6ؼؿّؿمإبرامماتػوقمظـؼؾماٌقادممبؼؿضكماظػؼرةمم6-6

22.ؼؿضك،مدصعمتعقؼضمعوظلمبزؼدمعـمتطقؼرماٌـؿٍ،ممبومؼبمظؽ،محلىماٌ
م 

                                                      

 .اؾـظامًادلمعددًاألررافاٌقادماٌشورمإظقفومػـومػلماٌقادماظيتممتمتؾؼقفومؼبماألدوسمعـممم21
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م

مؿاقاًدؼؿضةؿَّـمممادلـامًجوطونمػذاممؿقردًوراثلًـلاتلًؾألغذقةًواؾزراعةعومػقممادلمؾؼلًبميققؼًؿـمجؼبمحولمضوممم6-7

ألشةراضماٌزؼةدمعةـمممممؿاـًدونًؼقاقدًًظمخةرؼـمممإتاحةًادلـمج،موؼبمحولمسدممفذاًاالتػاقعـمم3طؿومػقمعشورمإظقفمؼبماٌودةم

إظبماآلظقيماظيتمأغشةلػومممؿلقعاتًادلـمجًادليّققًجتارقًامؼقؿةبدصعمغلؾيمعؽقؼيمربددةمعـممادلمؾؼلؼقمماألحبوثمواظرتبقي،مؼ

م.بفذاًاالتػاقم2ظؾؿؾقؼمهلذاماظغرضموصؼًومماجلفازًاؾرئادل

م

ؼؿضةؿَّـمعةقادمممادلـامجًًوطونمػذامؿقردًوراثلًـلاتلًؾألغذقةًواؾزراعةًعومػقممبميققؼًؿـمجمادلمؾؼلؼبمحولمضومممم6-8

ألشراضماٌزؼدمعـماألحبوثممؿـًدونًؼققدظمخرؼـممإتاحةًادلـمج،موؼبمحولمفذاًاالتػاقعـمم3طؿومػقمعشورمإظقفمؼبماٌودةم

م2ظؾؿؾقةؼممهلةذاماظغةرضموصؼةًوممممماجلفازًاؾرئاداًلسؾكمدصعمعؾوظغمرقسقيمإظبماآلظقيماظيتمأغشلػوممادلمؾؼلواظرتبقي،مؼشّفعم

م.بفذاًاالتػاق

م

،معبقةعممادلعافادًةعةـممم17،مسربمغظومماٌعؾقعوتماٌـصةقصمسؾقةفمؼبماٌةودةمممممًؿمعددًاألررافؾؾـظاادلمؾؼلًمؼؿقحم6-9

وؼؾبشفعمسؾكمتؼودؿماٌـوصعمشةريماظـؼدؼةيماٌشةورمإظقفةوممممممادلقاد،اٌعؾقعوتمشريماظلرؼيماظـوذؽيمسـماألحبوثمواظؿطقؼرمبشلنم

اؾـظاامًؿمعاددًًًؿصةؾمبةوٌقاد،موذظةؽمعةـمخةاللمممممماظـوذؽيمسةـماألحبةوثمواظؿطةقؼرماٌممممادلعافدةعـمم2-13صراحيمؼبماٌودةم

مادلمؾؼاًلؼشةفعمممادلقادعومؼؿضؿـممدلـمجوبعدماالغؿفوءمأوماظؿكؾلمسـمصرتةمغبوؼيمحؼمعـمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيم.ماألرراف

م.ألشراضماألحبوثمواظرتبقيًاؾـظامًؿمعددًاألررافاٌذطقرمؼبمذبؿقسيمتؽقنمجزءًامعـممادلـمجسؾكمإؼداعمسّقـيمعـم

م

أومعؽقغوتفةو،مومتمممادلاقاًداظذيمضبصؾمسؾكمحؼةققمعؾؽقةيمصؽرؼةيمألؼةيمعـؿفةوتمجةرىمتطقؼرػةومعةـممممممممممادلمؾؼلم6-12

،موؼؼقممبؿكصقصمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼةيمتؾةؽمإظبمرةرفمثوظةٌ،مؼؼةقممبـؼةؾممممممماؾـظامًؿمعددًاألررافايصقلمسؾقفومعـم

م.إظبماظطرفماظـوظٌماٌعينمفذاًاالتػاقواجؾوتمتؼودؿمعـوصعم

م

،ماظـظةومماظؿةوظلممم7-6أنمطبؿور،مسقضًومسـماٌدصقسوتماظيتمغصًمسؾقفوماٌودةمم،4ظؾؿؾقؼموصؼًومؿمؾٍؼًقزمأليمصبم6-11

م:ظؾؿدصقسوت
ً

مأثـوءمعدةمصالحقيماًقور؛مزبػضيعدصقسوتممبعدالتممادلمؾؼلؼلددمم(أ)م

م؛بفذاًاالتػاقم3ظؾؿؾقؼممتؽقنمعدةمصالحقيماًقورمسشرمدـقاتمضوبؾيمظؾؿفدؼدموصؼًوم(ب)

                                                                                                                                                                     

عـػصةؾمبةنيماألرةرافمؼبممممماتػااًقصبىمأنمتؾبدرجمضةؿـمممادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًؼقدًاؾمطققرإّنمأيمذروطمإضوصقيمتؿعؾؼمبـؼؾممم22

ذبربًامسؾكمإردولمػذاماالتػوقماٌـػصةؾمأومأيمممادلؼّدموظقسم.م(أ)5-6اٌودةمسـمإدراجفومؼبماالتػوقماىدؼدمظـؼؾماٌقادماٌشورمإظقفمؼبممسؿؾقيماظـؼؾ،مسقضًو

 .5-6اٌودةمععؾقعوتمسـفمإظبماىفوزماظرئودلمسـدماإلصودةمسؾكمسبقمعومغّصًمسؾقفم
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عـمأؼيمعـؿفوتموإظبمضقؿيماٌؾقعوتمعـمأؼيمعـؿفوتمأخرىمتؽقنممادللقعاتمؼقؿةتلؿـدمعدةماظصالحقيمإظبمم(ج)

،ماظذيمبادلعافدةم1عـمذاتماحملصقل،مطؿومػقمعؾّقـمؼبماٌؾقؼمموراثقةًـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةمؿقاد

م؛فذاًاالتػاقاٌشورمإظقفومؼبماٌؾقؼمعـممادلقادتـؿؿلمإظقفم

مأممال؛مأتقحًؿـًدونًؼققدًضدمادلـمجاٌدصقسوتممبعزلمسؿومإذامطونممتلددم(د)

ععدالتماٌدصقسوتمواظشروطمواألحؽومماألخرىماٌطؾؼيمسؾكمػذاماًقور،ممبوممبفذاًاالتػاقم3اٌؾقؼمتردمؼبمم(ھ)

مؼبمذظؽماٌعدالتماٌكػضي؛

أومأيماتػوقمعقحدممفذاًاالتػاقـمعم7-6عـمأؼيمواجؾوتمظؿلدؼدماٌدصقسوتممبقجىماٌودةممادلمؾؼلؼعػكمم(و)

مدوبؼ،مأومالحؼ،مظـؼؾماٌقادمأبرممبشلنماحملصقلمغػلف؛

تؾؼوػومسـدعوممؿقادعدصقسوتمسـمأؼيمعـؿفوتمتؿضؿـممادلمؾؼلسـدماغؼضوءمعدةمصالحقيمػذاماًقور،مؼلددمم(ز)

وهلىم.مونًؼققدؿماحةًؿـًدمادلـمهاتطوغًمػذهماٌودةمالمتزالمدورؼيماٌػعقل،موؼبمحولمملمتؽـمػذهم

مأساله؛(مأ)ػذهماٌدصقسوتمبـػسماٌعدالتماظقاردةمؼبماظػؼرةم

وإذامملمؼردمإذعورمبذظؽ،متطؾؼمررؼؼيماظدصعم.مأغفمضدماخؿورمررؼؼيماظدصعمػذهمادلمؾؼلًاجلفازًاؾرئادلؼؾؾغمم(ح)

م.7-6احملددةمؼبماٌودةم

م

ماؾؼاـقنًاؾياريًًًً-7ًًدلادةا

م

ودئماظعوعيمظؾؼوغقنموعؾودئماظعؼةقدماظؿفورؼةيماظدوظقةيماظصةودرةمسةـماٌعفةدماظةدوظلمظؿقحقةدمممممممممؼؽقنماظؼوغقنماظلوريمػقماٌؾ

عؿةكممماجلفاازًاؾرئادالًًوضةراراتمممادلعافادًة،مععمعراسوةماألػدافمواألحؽوممذاتماظصؾيماظقاردةمؼبم2004اظؼوغقنماًوصم

م.دسًمايوجيمإظبمتػلري

 

تيققةًاؾـزاعاتًًًً-8ًًادلادة  
 

م(اجلفازًاؾرئادلاظؽقونماظذيمؼعقـفم)أوممادلمؾؼلأوممادلقادمؿؼدميماظـزاسوتمبدؤػومعـمجوغىمصبقزمؼبمتلقؼم1-م8

م.اظؿوبعمهلوماؾـظامًؿمعددًاألررافاجلفازًاؾرئادلًؾؾؿعافدةًو،مغقوبيمسـمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظألعؿماٌؿقدة

عـظؿيماألشذؼةيمواظزراسةيمظألعةؿممممم(اؾرئادلًاجلفازاظؽقونماظذيمحددهم)سؾكمأّنممفذاًاالتػاقؼقاصؼماألررافمؼبمم8-2

،مضبؼمهلو،مبوسؿؾورػومررصًومثوظـًومعلؿػقدًا،مبدءمإجةراءاتمماؾـظامًؿمعددًاألررافوماجلفازًاؾرئادل،ماظيتممتـؾماٌؿقدة

م.فذاًاالتػاقمبقجىمموادلمؾؼلاٌودةممؿؼدمتلقؼيماظـزاسوتمؼبمعومؼؿعؾؼمحبؼققموواجؾوتم

م

لؿػقدمأنمؼطؾىمإتوحيماٌعؾقعوتماظالزعي،ممبومؼبمذظةؽماظعّقـةوتمحلةىماٌؼؿضةك،معةـممممممضبّؼمظؾطرفماظـوظٌماٌم8-3

أيمؿمؾؼالًادلاقادًًًومؿؼاّدمًادلاقادًًوؼؿةقحمم.مفاذاًاالتػااقًًبشلنمواجؾوتفؿماظةيتمؼةـّصمسؾقفةوممممؿمؾؼلًادلقادًومؿؼّدمًادلقادضؾؾم

م.ععؾقعوتمأومسّقـوتمعـمػذاماظؼؾقؾ،محلىمعؼؿضكمايول

م



9 IT/GB-4/11/12 
 

م:ضبّؾمسؾكماظـققماظؿوظلمفذاًاالتػاقسـممإنمأيمغزاعمؼـشلم8-4

م

م.هوولماألررافمسـمحلـمغّقيمحؾمأيمغزاعمسـمررؼؼماظؿػووض:ماظؿلقؼيماظقدؼيمظؾـزاعم(أ)

ؼبمحولمسدمماظؿقصؾمإظبمحّؾمظؾـزاعمسـمررؼؼماظؿػةووض،مظألرةرافمأنمدبؿةورمتلةقؼيماظـةزاعمسةـممممممم:ماظقدوريم(ب)

م.ربوؼد،مبوالتػوقماٌؿؾودلمبنيماألررافررؼؼماظقدوريمبوالدؿعوغيمبطرفمثوظٌمودقطم

ؼبمحولمسدمماظؿقصؾمإظبمحّؾمظؾـزاعمسـمررؼؼماظؿػووضمأوماظقدوري،مصبقزمأليمعـماظطرصنيمإحوظةيمم:ماظؿقؽقؿم(ج)

اظـزاعمإظبماظؿقؽقؿممبقجىمضقاغنيماظؿقؽقؿماظصةودرةمسةـمإحةدىماألجفةزةماظدوظقةيمبعةدمعقاصؼةيماألرةرافمؼبممممممممم

ظؿقصؾمإظبماتػوقمبفذاماظشلن،مصؿؿؿمتلقؼيماظـزاعمؼبمغفوؼةيماٌطةوفممبقجةىمضةقاغنيمممممأعومؼبمحولمسدمما.ماظـزاع

.ماظؿقؽقؿماظصودرةمسـمشرصيماظؿفورةماظدوظقيمعـمجوغىمربّؽؿمواحدمأومأطـةرمؼعقـةقنمرؾؼةًومظؾؼةقاغنيماٌةذطقرةممممم

ّؽةؿمعةـمضوئؿةيمممموصبقزمأليمعـماظطرصني،مإذامأرادمذظؽ،متعقنيمرب.موتؽقنمغؿقفيمػذاماظؿقؽقؿمعؾزعيمظؾطرصني

اًرباءماظيتمؼضعفوماىفوزماظرئودلمهلذاماظغرض؛موصبقزمأنمؼؿػؼماظطرصون،مأوماحملؽؿةونماظؾةذانمسقـةومعةـممممم

ضؾؾفؿو،مسؾكمتعقنيمربؽؿمواحد،مأومربؽةؿمؼةرتّأسمػقؽةيماحملؽؿةنيمحلةىمعؼؿضةكمايةول،معةـماظؼوئؿةيمممممممممم

م.وتؽقنمغؿقفيماظؿقؽقؿمعؾزعيمظؾطرصني.ماٌذطقرةمظؾكرباء
ً

مبـقدًإضاػقةًًًً-9ًًادلادة

ماؾضؿاـة
ً

أومعؾؽقؿفو،موالمبشلنمدضيمأومصقيمأؼةيمبقوغةوتمتعرؼػقةيمأومممممادلقاداٌودةمأؼيمضؿوغوتمبشلنمدالعيممؿؼدمالمؼعطلمم9-1

اظقراثقةيمأومم)اٌؼدعيمأومدميقعؿفةومأومغؼووتفةومممادلقادًطؿومالمؼؼدممأؼيمضؿوغوتمبشلنمغقسقيم.مادلقادأؼيمبقوغوتمأخرىمعرصؼيمععم

مادلمؾؼاًلوؼؽقنم.مشريمعومؼردمؼبمذفودةماظصقيماظـؾوتقيماٌرصؼيمؾؾؿقادوظقسمػـوكمأيمضؿوغيمظؾقوظيماظصققيماظـؾوتقيم(.مظقياآل

أوماإلصةراجمممادلاقادًاؾقراثقاةًًعلمواًلمبوظؽوعؾمسـماظؿؼقدمجبؿقعمأغظؿيموضقاسدمايفرمواظلالعيماظؾققظقجقيماًوصيمبودةؿريادمم

م.سـفو
ً

مؿدةًاالتػاق
ً

م.دورؼيماٌػعقلمادلعافدةغوصذًامعومداعًممفذاًاالتػاقمؼؾؼكم9-2

م
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ماؾؼلقل/اؾمقؼقعًًًً-11ًًادلادة
ً

م.فذاًاالتػاقًاخؿقورمررؼؼيماظؼؾقلمعومملمؼطؾىمأيمعـماظطرصنيماظؿقضقعمسؾكموادلمؾؼلاٌودةمدلؼدمًًصبقز
ً

اؾمقؼقعً-1اخلقارً
م*

ً

اٌودةموُأضّرمممؿؼدِّغقوبيمسـممفذاًاالتػاقًظدّيماظلؾطيمظؿـػقذمأّنأضؿـم،مأعـّؾمو(االدؿماظؽوعؾمظؾؿلمولماٌرخصمظف)أغو،م

دًرادلقادفمتعزؼزمصقنمف،محرصقًوموعـمحقٌماٌؾدأ،مبفذاًاالتػاقًمبلموظقوتمعمدليتموواجؾوتفومبوالظؿزاممبلحؽوم

م.وادؿكداعفوماٌلؿدامماؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة

م

م............................................اظؿورؼ مم.........م.........................اظؿقضقعم

 ............................................ممادلادةمؿؼدمادؿم

 

مؿمؾؼلغقوبيمسـممفذاًاالتػاقأّنمظدّيماظلؾطيمظؿـػقذمأضؿـم،مأعـؾمو(االدؿماظؽوعؾمظؾؿلمولماٌرخصمظف)أغو،م

ممبلموظقوتمعمدليت موُأضر مماٌودة مبلحؽوم مبوالظؿزام ًاالتػاقوواجؾوتفو مبفذا موعـمحقٌماٌؾدأ، دفمف،محرصقًو

م.وادؿكداعفوماٌلؿداممادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًتعزؼزمصقن

م

م.......................................اظؿورؼ مم....................................اظؿقضقع

 .................................ماٌودةمؿمؾؼلادؿم

م

اتػاقًـؼؾًادلقادًبعؼقدًبػضًاؾعلقةً–2ًًاخلقار
م*

ً

مبؼؾقلمادلقادؼؽقنمتؼدؼؿم وضؾقهلومعـمجوغىممًادلؼدِّعـمجوغىمادلقادًوؼشّؽؾمتؼدؼؿم.ًفذاًاالتػاقأحؽوممًعرػقغًو

م.فذاًاالتػاقوادؿكداعفو،مضؾقاًلمبلحؽومممادلمؾؼل

 

 دًبعؼقدًاؾؼلقلًعؾكًاالـرتـتاتػاقًـؼؾًادلقا:3ًاخلقارً
م*

م

م.أواصؼممبقجىمػذامسؾكماظشروطماٌؾّقـيمأساله □

                                                      
سؼدماظؼؾقلمبػضممادلادةمؿؼدموطذظؽ،مإذاماخؿورم.مؼبماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادم1يمؼبماًقورماظؿقضقع،متظفرمصؼطماظصقوشمؿؼدمًادلادةسـدعومطبؿورممم*

مؼؽقنمعالئؿًوم3أوماًقورمم2اظعؾقةمأومسؼدماظؼؾقلمسؾكماإلغرتغً،متظفرمؼبماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمصؼطماظصقوشيمؼبماًقورم مؼؼعم.محلؾؿو وسـدعو

 .أؼضًومععمغلكيمعؽؿقبيمعـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمادلقاد،مؼـؾغلمأنمترتاصؼم"إلغرتغًسؼدماظؼؾقلمسؾكما"االخؿقورمسؾكم
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م

م1ًادلؾوؼ

ً

مؼائؿةًادلقادًادلؼدؿة

،ممبةومؼبمذظةةؽماٌعؾقعةوتمذاتماظصؾةةةيماٌشةةورمإظقفةةومصةةةلممممفاذاًاالتػاااًقاٌؼدعةيممبقجةةىمممادلااقادضوئؿةيممماٌؾقةةؼؼؿضةّؿـمم

م(.ب)5 اٌودة

م

م(.اظعـقان:م)أومميؽـمايصقلمسؾقفومعـماٌقضعماظؿوظلمسؾكماإلغرتغًوتردمػذهماٌعؾقعوتمإعومأدغوهم

عبقةعماظؾقوغةوتماظؿعرؼػقةي،مورؾؼةًومظؾؼةوغقنماٌرسةل،مأؼةيمععؾقعةوتممممممممم:معدرجيمؼبماظؼوئؿيمؿادةتردماٌعؾقعوتماظؿوظقيمظؽّؾم

م.وصػقيمشريمدرّؼيمأخرىمعؿوحيموذاتماظصؾي
م
م(اظؼوئؿي)م
م

 اٌعؾقعوتمذاتماظصؾيمأوماٌصدرماظذيمميؽـمايصقلمعـفمسؾقفو ررضؿماظعّقـيمأومععّرفمآخ احملصقل

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

 

اٌودةم،مسؾكمسبقمعومغصًمسؾقفمؿقادًوراثقةًـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًؼقدًاؾمطققراٌذطقرةمأسالهمػلممادلادةإذامطوغًم

م:واٌلؿؿّدةمعـفمسؾكماظـققماظؿوظلماؾـظامًؿمعددًاألررافودةماظيتممّتمتؾؼقفومعـم،متؽقنماٌفذاًاالتػاقأسالهمعـمم6-5

مرضؿماظعّقـيمأومأيمسوعؾمتعرؼػمآخر

ممم:ؼبماالتػوقماٌقّحدماألصؾلمظـؼؾماٌقاد

مرعزمأومرضؿماظؿعرؼػمؼبماالتػوق

ممم:اٌقّحدماألصؾلمظـؼؾماٌقاد

 م..................................................................مم:وسـقاغفمادلؼّدمادؿم

مم..................................................................مم

مم..................................................................مم

مم..................................................................مم
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مم..................................................................مم:وسـقاغفمادلمؾؼلادؿم

مم..................................................................مم

مم..................................................................مم

ممم

 م..................................................................مم:وسـقاغفمادلمؾؼلادؿم

مم..................................................................مم

مم..................................................................مم

ممم

ممم:تورؼ ماالتػوقماٌقّحدماألصؾلمظـؼؾماٌقاد



13 IT/GB-4/11/12 
 

م

م2ًادلؾوؼ

م

مؿـًفذاًاالتػاق7ً-6وررقًتيدقدًادلدػقعاتًمبقجبًادلادةًؿعدلً

م

،مؼلةددممؿـمهااًتومأمؿـامًجمبمياققًؼواظؿوبعقنمظفمواٌؿعوضدونمععفمواٌرخصمهلؿمواٌلؿلجرونمعـفممادلمؾؼلإذامضومم-م1

اظيتمتؼةؾمسةـمثالثةنيمؼبمممممادلـمهاتاٌـؿٍمأوممؿلقعاتمؼقؿةًعـ(مؼبماٌوئيم1.1)غلؾيمواحدموواحدمعـمسشرةمؼبماٌوئيمادلمؾؼلً

م:ؼؽقنمؿـمهاتأوممؿـمج؛مبودؿــوءمايوالتماظيتمالمؼؿقّجىمصقفومتلدؼدمأؼيمعدصقسوتمأليم(ؼبماٌوئيم32)اٌوئيم
ً

م؛فذاًاالتػاقعـمم2ٌزؼدمعـماألحبوثمواظرتبقي،مرؾؼًومظؾؿودةممونًؼققدؿـًدظمخرؼـممؿماحام(أ)م

م

متمذراؤهمأومايصقلمسؾقفمخبالفمذظؽمعـمذكصمأومطقونمآخرمدؾؼمأنمدصةعمبوظػعةؾمعؾؾغةًومعؼوبةؾمممممم(ب)

مأساله؛(مأ)أومأسػلمعـمواجىمدصعفمرؾؼًومظؾػؼرةماظػرسقيممادلـمهاتأوممادلـمج

م

م.ؾعيمتمبقعفمأوماالوورمبفمطلم(ج)

م

ماؾـظامًؿمعاددًاألرارافًًمتمايصقلمسؾقفومعـممؿقاردًوراثقةًـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًعوؿـمجًسـدعومؼؿضؿـم-م2

مبقجىماتػوقمواحدمأومأطـرمظـؼؾماٌقادمادؿـودامإظبماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مؼـؾغلمتلدؼدمعؾؾةغمٌةرةمواحةدةممبؼؿضةكممممم

م.أسالهم1اظػؼرةم

م

طةوغقنمم/دؼلةؿربمم31بعدمطؾمدـيمتؼقميقةيمتـؿفةلمؼبممم(م62)خاللمدؿنيمؼقعًومماجلفازًاؾرئادلإظبممادلمؾؼلؼؼّدمم-م3

م:األول،متؼرؼرًامدـقؼًومضبدد
ً

واظؿةوبعنيمظةفمواٌؿعوضةدؼـمععةفمواٌةرخصمهلةؿممممممممادلمؾؼاًلعـمجوغىممادلـمهاتأوممادلـمجمؿلقعاتمؼقؿةم(أ)

مطوغقنماألول؛/دؼلؿربم31ؼبمماظيتمتـؿفل(م12)عـف،مظػرتةماإلثينمسشرمذفرًامموادليمأجرقـ

ماٌلؿقؼي؛مادلدػقعاتعؾؾغمم(ب)

م؛ادلـمهاتأوممادلـمجواظيتمؼشؿّؼمعـفومماؾـظامًؿمعددًاألررافاٌقادماظيتممتمتؾؼقفومعـمم(ج)

م.وععؾقعوتمتلؿحمبوظؿعّرفمإظبمأيمعـماظؼققدماظيتمأصضًمإظبمعدصقسوتمتؼودؿماٌـوصعم(دمج)

م
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وتدصعمعبقعماٌدصقسوتم.مبؾيمظؾؿلدؼدمصقرمتؼدؼؿمطؾمتؼرؼرمعـماظؿؼورؼةةرماظلـقؼيوتؽقنماٌدصقسوتمعلؿقؼيموضو-م4

عـم(مو)م3-19رؾؼًومظؾؿودةمماجلفازًاؾرئادلًاظؿوظلماظذيمأغشلهؾقلوبمظمم23بوظدوالرماألعرؼؽلؾؾهفازًاٌلؿقؼيم

  (.ادلعافدة

م
FAO Trust Fund (USD) GINC/INT/031/MUL, 
IT-PGRFA (Benefit-sharing), 
HSBC New York, 452 Fifth Ave., New York, NY, USA, 10018, 
Swift/BIC: MRMDUS33, ABA/Bank Code: 021001088, 
Account No. 000156426

24
 

                                                      

وؼـؾغل،مإظلمحنيمإنوزمذظؽ،مأنمضبةددماالتػةوقممم.مملمؼؾقٌماىفوزماظرئودلمبعدمعللظيماظعؿؾيماظيتمتلددمصقفوماٌدصقسوتم:عالحظيمعـماألعوغيمم23

م.عرؼؽقياٌقحدمظـؼؾماٌقادماظعؿؾيمبوظدوالراتماأل
24

 Note by the Secretariat: This is the Trust Account provided for in Article 6.3 of the Financial Rules, as 
approved by the Governing Body at its Fist Session (Appendix E to IT/GB-1/06/Report). 
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م3ًادلؾوؼ

م

مؿـًفذاًاالتػاق11ً-6ؼقاعدًوذروطًـظامًادلدػقعاتًاؾلدقؾةًمبقجبًادلادةً
ً

عةـمم(مؼبماٌوئةيمم2.5)،مػقمصػرموػبليمعـمسشرةمؼبماٌوئةيمم11-6ؼؽقنماٌعدلماٌكػضمظؾؿدصقسوتممبقجىماٌودةمم-1

تـؿؿةلمإظبمغػةسممممؿقاردًوراثقةًـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةوعؾقعوتمأؼيمعـؿفوتمأخرىمػلممؿـمهاتأؼيممؿلقعاتمؼقؿة

م.تػاقبفذاًاالم1اٌؾقؼماٌشورمإظقفومؼبممادلقاد،مواظيتمتـؿؿلمإظقفومبادلعافدةم1اٌؾقؼماحملصقل،مطؿومػقمعؾّقـمؼبم

م

،مبفاذاًاالتػااقًًم2اٌؾقةؼممعةـممم4و(مب)3و(مأ)3ماتاظػؼةرممظؾؿعؾقؿوتماٌصرصقيماحملةددةمؼبماٌدصقسوتمرؾؼًوممتـفز-م2

أيمعـؿفةوتمممعؿؾقاتًبقاًعأيمعـؿفوتموسؾكممعؿؾقاتًبقعسؾكمم2اٌؾقؼمعـمم4و(مب)3و(مأ)3بشرطمأنمتلريماظػؼراتم

بوظـلةؾيمإظقفةومغظةوممممممادلمؾؼلاحملصقلمأوماحملوصقؾماظيتماخؿورمعـممؿقاردًوراثقةًـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةأخرىمػلم

م.دصعمبدؼؾ

م

ادلمؾؼالًً،مؼؿؿماظـؼؾمذرؼطيمأنمؼةدصعممؼقدًاؾمطققرمؿقاردًوراثقةًـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةمادلمؾؼلسـدعومؼـؼؾم-م3

وػبلةيمعةـمسشةرةمؼبماٌوئةيممممم،مصةػرممادلعافدةعـم(مو)3-19مبقجىماٌودةماجلفازًاؾرئادلًًإظبماآلظقيماظيتمأغشلػواؾماؾلً

،مادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعاةًؼقادًاؾمطاققرًًًعشؿؼمعـمػذهممؿـمجأليممؼقؿةًادللقعاتعـم(مؼبماٌوئيم2.5)

م.ؿـًدونًؼققد،مأوًغريًؿماح،مؿماحامادلـمجدقاءمطونم

م

مفاذاًاالتػااقًًً ماظؿقضقةعمسؾةكممضؾؾمدؿيمأذفرمسؾكماألضؾمعـماغؼضوءمعدةمسشرمدـقاتمتؾبقلىماسؿؾورًامعـمتةورؼم-م4

بؼةرارهمماجلفاازًاؾرئادالًًًمادلمؾؼاًلوبعدمذظؽ،مضؾؾمدؿيمأذفرمعـماغؼضوءمصةرتاتمالحؼةيمعةدتفومػبةسمدةـقات،مؼؾؾةغممممممم

اتػوضةوتمعقحةدةمأخةرىمممممادلمؾؼاًلوؼبمحةولمأبةرمممم.ماالغلقوبمعـمتطؾقؼمػذهماٌودةماسؿؾورًامعـمغفوؼيمأيمعـمػذهماظػرتات

دـقاتماسؿؾورًامعـمتورؼ ماظؿقضقعمسؾكمأولماتػوقمعقحدمظـؼةؾماٌةقادمؼبمحةولموضةعماالخؿقةورمممممممظـؼؾماٌقاد،متؾدأمعدةماظعشر

م.سؾكمػذهماٌودة

م

،مأومؼعؿزممؼبماٌلؿؼؾؾ،مإبرامماتػوضوتمعقحدةمأخرىمظـؼؾماٌقادمؼبمعومؼؿعؾؼممبقادمتـؿؿلمإظبمادلمؾؼلسـدعومؼربمم-م5

ظبماآلظقيماٌشورمإظقفومغلةؾيمعؽقؼةيمعةـمضقؿةيماٌؾقعةوتمحلةؾؿومػةقممممممممصؼطمإمادلمؾؼل،مؼلددم(أوماحملوصقؾ)غػسماحملصقلم

م.وظـمؼؿقّجىمتلدؼدمأؼيمعدصقسوتمتراطؿقي.مربددمرؾؼًومهلذهماٌودةمأومظـػسماٌودةمعـمأيماتػوقمعقحدمآخرمظـؼؾماٌقاد
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م

م4ًادلؾوؼ

ً

ًخقارًادلدػقعاتًادلرتؽزةًإىلًاحملصقلًيفًإرارً

 ؿـًفذاًاالتػاق11ً-6ادلادةًـظامًادلدػقعاتًاؾلدقؾةًمبقجبً
ً

مُأسؾةةـماخؿقةةورمتلةةدؼدماٌةةدصقسوتمرؾؼةةًومظؾؿةةودةمم(مادلمؾؼاالأوماٌلةةمولماٌةةرخصمظةةفمعةةـمممؾؾؿمؾؼاالاالدةةؿماظؽوعةةؾم)أغةةوم

م:،مؼبمعومؼؿعؾؼمبوحملصقلمأوماحملوصقؾماظؿوظقيفذاًاالتػاقعـمم6-11
ً

25..........................................ماظؿورؼ م..........................................ممممماظؿقضقعم
  

ً

 م:سـقانماٌؿؾؼل

مم

مم

مم:وسـقاغفمادلؼدمادؿم

مم

مم

مبادلؼدمرعزمأومرضؿماظؿعرؼػماًوصم

م......................................................ممم:ؼبماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد
م

مم......................................................مم:تورؼ ماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد

م 

                                                      
ماجلفاازًاؾرئادالًًمادلمؾؼاًلظـمؼصؾحماخؿقورمػذاماظشؽؾمعـماٌةدصقسوتمغوصةذًامإالمبعةدمإبةالغممممممعـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،(مح)11-6رؾؼًومظؾؿودةممم25

سؾكماظعـقانمأدغوه،مأؼًومتؽةـمررؼؼةيمضؾةقلمممماجلفازًاؾرئادلًأنمؼردؾماظؿؾؾقغماٌقضعمبوخؿقورمػذاماظشؽؾمعـماٌدصقسوتمإظبممادلمؾؼلوؼؿعّقـمسؾكم.مبذظؽ

أنمأوضةحمممؾؾؿمؾؼاًل،مودقاءمدؾؼمفذاًاالتػاقاظيتماخؿورتفوماألررافمؼبم(مضماظعؾقةمأومسؼدماظؼؾقلمسؾكماالغرتغًاظؿقضقع،مسؼدماظؼؾقلمبػ)مفذاًاالتػاق

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

م:مبومؼؾلوؼـؾغلمإردولماظؿؾؾقغماٌقّضعمعشػقسًوم

 م؛فذاًاالتػاقتورؼ مإبرامم

 ؛ادلقادًوؿؼدؿفامؿمؾؼلادؿموسـقانمطؾمعـم 

 بفذاًاالتػاق1ًاٌؾقؼمـلكيمعـمب. 

لنمربصقلمواحدمأومأطـر،مؼلريمععدلماظدصعمؼبمغظومماظدصعماظؾدؼؾمبوظـلةؾيمإظبمأيماتػةوقمعقحةدممممبشماجلفازًاؾرئادلتؾؾقغًومإظبممادلمؾؼلسـدعومؼردؾم

والمحوجيمخةاللمػةذهماظػةرتةمإظبمأيممممم(.ب)11-6اٌودةمالحؼمظـؼؾماٌقادممّتمإبراعفمبشلنماحملصقلمأوماحملوصقؾمغػلفو،موذظؽمرقالماٌدةماٌذطقرةمؼبم

م.لمأومػذهماحملوصقؾتؾؾقغمإضوؼبمبوظـلؾيمإظبمػذاماحملصق
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2ًًادلرػؼ

م

م...اٌؾقؼم

اجلاريًادمـلارفا،ًاؾيتًتـطلؼًعؾقفاًخطةًادلدػقعاتًاؾلدقؾةًًـؼؾًادلقاردًاؾقراثقةًؾألغذقةًواؾزراعة

11ً-6 مبؼمضكًادلادة
م

م،(ادؿموسـقانماٌؼدِّممأوماٌمدليماٌؼدِّعي،مادؿماٌلمولماٌػقَّض،موععؾقعوتماالتصولمبوٌلمولماٌػقَّض)حقٌمأغين،م

م

م،(ٌػقَّض،موععؾقعوتماالتصولمبوٌلمولماٌػقَّضاٌلمولماادؿموسـقانماٌؿؾؼلمأوماٌمدليماٌؿؾؼقي،مادؿم)أغؼؾمإظقؽؿم

م

عـماالتػوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقادماٌةربممممممماٌؾقؼماألولظألشذؼيمواظزراسيماىوريمادؿـؾورفوماٌؾقـيمؼبماظـؾوتقيماٌقاردماظقراثقيم

م؛(اظؿورؼ دِخؾمأ)رخم،ماٌم(رعزماظؿعرؼػمأوماظرضؿماظذيمأسطوهماٌؼدِّممظالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاددِخؾمأ)بقــو،م

م

معـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد؛م11-6موحقٌمأغينماخرتتمخطيماٌدصقسوتماظؾدؼؾيماٌـصقصمسؾقفومؼبماٌودة

م

عةـمم(مؼبماٌوئةيمم2.5)صػرموػبليمعـمسشةرةمؼبماٌوئةيمممعـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمأنمتدصعمم3 اٌؾقؼعـمم3 تشرتطماظػؼرة

مادلـاَمًج،مدةقاءمطةونمممادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًؼقدًاالدامـلاًطعشؿؼمعـمػذهممؿـَمجأليممضقؿيماٌؾقعوت

م.بوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادم2 اٌؾقؼعـمم4 ،موصؼًومظؾؿعؾقؿوتماٌصرصقيماٌؾقـيمؼبماظػؼرةعؿوحًو،مأومشريمعؿوح،معـمدونمضققد

م

ادلاقاردًاؾقراثقاةًاؾـلاتقاةًًًً،مأومغذقةًواؾزراعاةًاجلااريًادامـلارفاًًًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألًادلقاردوؼبمحوظيمغؼؾؽؿمهلذهم

اٌـصقصمسؾقفةوممم،مؼؾبشرتطمضقوعؽؿمبذظؽمبـػسماظشروطؿمؾؼًتالعـفو،مإظبماٌشؿؼيممؾألغذقةًواؾزراعةًاجلاريًادمـلارفا

ً.ؼبمػذاماالتػوق،مومبقجىماتػوقمعقحدمظـؼؾماٌقاد

ً

عشروطمبؼؾقظؽؿمهلذهماظشروطمبوظؿقضقعمسؾةكمممغذقةًواؾزراعةًاجلاريًادمـلارفاؾؾؿقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألوػذاماظـؼؾم

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

م

م...................................................................م:اظؿقضقع

م...................................................................م:اظؿورؼ 
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3ً ادلرػؼ
ً

ًاؾـظامًؿمعددًاألررافؿقادًيفًتضؿنيًمنقذجًخطابًاؾملؾقغًعـً

م

مإظبماظدطؿقرمذوطقؾمبفوتل،

مماٌعوػدةماظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،أعني

معـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظألعؿماٌؿقدة
Viale delle Terme di Caracalla 1 

00153 Rome, Italy 
 

ًاؾـظامًؿمعددًاألررافيفً[ًادلعـقياؾشىصًاؾطلقعلًأوً/ادؿًاؾطرفًادلمعاؼد]شانًؿيافؿةًإػادةًب :ادلقضقع

م

معؿعددماألررافمظؾقصقلمسؾكم(ماٌعوػدة)غشلتماٌعوػدةماظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمأ غظوعًو

م.اٌـوصعموتؼومسفو

م

م مؼؿعؾؼمبؿغطقي معؿعددماألررافوؼبمعو ماٌودةاظـظوم معؿعددماألررافأنمم11 ،مهدد ماظقراثقيمماظـظوم ؼشؿؾمعبقعماٌقارد

موإذرافماألررافماٌؿعوضدةمهًمبـدمماٌؾقؼماألولواظزراسيماٌدرجيمؼبمماظـؾوتقيمظألشذؼي اٌقاردماظيتمػلمهًمإدارة

مواظزراسيم مظألشذؼي ماظقراثقي مظؾؿقارد ماآلخرؼـ مايوئزؼـ مبدسقة ماألررافماٌؿعوضدة متؼقم موأن ماظعوعي، ٌِؾؽقي ما وتـدرجمضؿـ

م.ـظوممعؿعددماألررافاظإظبمتضؿنيمػذهماٌقاردمؼبمماٌؾقؼماألولاٌدرجيمؼبم

م

إصودتؽؿمبلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماظؿوظقيماٌدرجيمؼبمؼماٌعـقيادؿماظطرفماٌؿعوضدمأوماظشكصمػؼقدم

م.اظـظوممعؿعددماألررافضدممتمتضؿقـفومؼبمؼمادؿماظطرفماٌؿعوضدػواظيتمضبؿػظمبفوماٌؾقؼماألولم

م

وميؽـماالرالعمبلفقظيمسؾكم.مXXؼبمماظؼوئؿ،مؼادؿماظؾؾدػ،مؼادؿمعرطزماىؿعػاجملؿقسوتماظيتمضبؿػظمبفوم-مم1

ماٌلؿكدعقنمؼبمرؾىمسقـوت،مبوظرجقعمإظبم بقوغوتمتػصقؾقيمسـمترطقىماجملؿقسيمواإلجراءاتماظيتمؼطؾؼفو

مؼ.ادؿماٌقضعػاظعـقانماظؿوظلمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتقيم

م

وميؽـم...ؼ.موتؿلظػمعـمػمXXاظؼوئؿمؼبمؼمادؿمعرطزماجملقسيػبفومماظيتمضبؿػظؼمادؿماألغقاعػادؿماجملؿقسيم-مم2

مؼ.سـقانماٌقضعمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتقيػسؾكمضوسدةمبقوغوتماجملؿقسيمبوظرجقعمإظبماٌقضعمماإلرالع

م

قحدمدؿؽقنماٌودةماظقراثقيماحملؿػظمبفومؼبماجملؿقسوتماٌؾقـيمؼبمعومدؾؼمعؿوحيمظؾؿلؿكدعنيممبقجىمذروطماالتػوقماٌ

م.ظـؼؾماٌقادماٌـؾـؼمسـماٌعوػدةماظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي
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4ً ادلرػؼ

2111ً/**اؾؼرارً

ًاؾـظامًؿمعددًاألررافتـػقذً

ًإنًاجلفازًاؾرئادل،
ً

ًُقذؽر معؿعددماألررافمظؾقصقلمسؾكماٌـوصعموتؼومسفمبلنمإذ مؼؾبـشهمغظوعًو ماظرابعمعـماٌعوػدة  بوظػعوظقي ؼؿلؿو،ماىزء

 اظـوذؽي ظؾؿـوصع واٌؿؽوصه اظعودل الضؿلوماو واظزراسي، ظألشذؼي اظـؾوتقي اظقراثقي اٌقارد سؾك ايصقل ظؿقلري واظشػوصقي واظؽػوءة

م؛اٌؿؾودل واظؿعزؼز اظؿؽوعؾ أدوس سؾك اٌقارد، ػذه ادؿكدام سـ

م

قصقلمسؾكماٌـوصعموتؼومسفو،ماظذيماسؿؿدهماىفوزماظرئودلمؼبمظؾماظـظوممعؿعددماألررافبشلنمم4/2229موظؼراربمإذًُقذؽرو

مدورتفماظـوظـي؛

ً

ظؾقصقلمسؾةكماٌـةوصعموتؼومسفةومإظبمعلةؿقىماظؿشةغقؾممممممموظـظوممعؿعددماألررافبوألػؿقيماألدودقيمظؾقصقلمبمؿـفًواؼمـاعًا

ماظؽوعؾمواظػعولمبوظـلؾيمظؾؿعوػدة؛

ً

مطؽؾمعؿؽوعؾ؛مظؾـظوممعؿعددماألررافٌكؿؾػيمبويوجيمإظبمععوىيماظعـوصرمامؿـفًواؼمـاعًا

ً

وبلػؿقةيماحملوصظةيمسؾةكماىفةقدمايوظقةيموضةقةمممممممماظـظوممعؿعددماألررافبوظؿؼدمماظؽؾريماظذيمهؼؼمؼبمتـػقذمموإذًقعرتف

ماظدصعمايوظقيمؼبمتـػقذه؛

ً

قحةدمظـؼةؾماٌةقادمؼقاصةؼمسؾقةفممممممدقفمؼؿؿمتقصريهموصؼًومالتػوقمعماظـظوممعؿعددماألررافبلنمايصقلماٌقلرمسؾكمموإذًُقذؽر

معـماٌعوػدة؛م4-12اىفوزماظرئودل،ممبقجىماٌودةم

ً

 اظيت واظزراسي ظألشذؼي اظـؾوتقي اظقراثقي ؾؿقارداظؿفوريمظ دؿكداماال سـ اظـوذؽيبلغفمبوإلضوصيمإظبمتؼودؿماٌـوصعمموإذًقعرتف

وصعماظـوذؽيمسـمادؿكدامماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمعةـمممدقفمتؿؼودؿماألررافماٌؿعوضدةماٌـ ،اظـظوممعؿعددماألرراف ؼشؿؾفو

مخاللمآظقوتمتؾودلماٌعؾقعوت،موايصقلمسؾكماظؿؽـقظقجقوموغؼؾفو،موبـوءماظؼدرات؛

ً

إرورمًؼب،مواٌعـقؼنيبلنماألررافماٌؿعوضدةمواصؼًمسؾكمادبوذماظؿدابريماٌـودؾيمظؿشفقعماألذكوصماظطؾقعقنيمموإذًُقذؽر

ماظذؼـمضبموتفو،والؼ مؼب ماٌدرجي مواظزراسي مظألشذؼي ماظـؾوتقي ماظقراثقي مبوٌقارد ماألولؿػظقن ماظقراثقيمماٌؾقؼ ماٌقارد إلدراج

معـماٌعوػدةماظدوظقي؛م3-11م،ممبقجىماٌودةاظـظوممعؿعددماألررافاظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبم

ً
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ظؾـظوممعؿعددمأدودلمبوظـلؾيمظؾؿشغقؾماظػعولم(مأ)2-13بلنمايصقلمسؾكماٌعؾقعوتماٌشورمإظقفومؼبماٌودةمموإذًقعرتف

م؛اظـظوممعؿعددماألررافوظؾـفقضمبوظؼدراتماظقرـقيمبوظـلؾيمظؿـػقذمماألرراف

ً

م؛اظـظوممعؿعددماألررافبلػؿقيماالتصوالتمواظؿعؾقؿمواظقسلماظعوممبوظـلؾيمظـفوحمتـػقذمموإذًقعرتف

ً

صؿـماظضروريمأؼضًومأنمتؽقنماٌعؾقعوتماًوصيمبوٌقاردمم،صعواًلماظـظوممعؿعددماألررافبلغفمظؽلمؼؽقنمأقضًاًموإذًقعرتف

م مؼب ماٌدرجي مواظزراسي مظألشذؼي ماظـؾوتقي ماألررافاظقراثقي معؿعدد ماٌلؿكدعنيمماظـظوم مسؾك ماظلفؾ معـ مبطرؼؼي عؿوحي

ماحملؿؿؾنيمايصقلمسؾقفوموادؿكداعفو؛

ً

ًقعرتف ماظدوظقيبموإذ ماٌـظؿوت معع مواظؿـلقؼ ماظؿعوون مهلني مملن مظؼقوم مخوصي مأػؿقي مذا مؼعد معؿعددماألخرى اظـظوم

مبقزقػؿفمبشؽؾمعلؿدام؛ماألرراف

ً

لنمأػدافماٌعوػدةمدقفمهؼؼمبربطماٌعوػدةمبنحؽومممبـظؿةيماألشذؼةيمواظزراسةيمظألعةؿماٌؿقةدةمومبعوػةدةمممممممبموإذًقعرتف

ماظؿـقعماظؾققظقجل؛

ً

ًقرحب مموإذ مسـ ؽيذاظـو ظؾؿـوصع واٌـصػماظعودل ؿدواظؿؼو قراثقياظماٌقارد سؾك ايصقل لنشبمغوشقؼو بروتقطقلبوسؿؿود

أغفموثقؼماظصؾيمبؿقؼقؼمأػدافماٌعوػدة،ممقالحظوإذً،م(غوشقؼو بروتقطقل)،ماٌرصؼمبوتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمؿكداعفودا

ماٌـؾـؼمسـماٌعوػدة؛ماظـظوممعؿعددماألررافوخصقصًومتشغقؾم

ً

ًقعرتف مععموإذ ماىوري ماٌـؿر مواىؿوسيممبوظؿعوون ماظؾققظقجل ماظؿـقع ماتػوضقي موخصقصًو ماألخرى، ماظدوظقي اٌـظؿوت

م؛اظـظوممعؿعددماألررافاالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقيمواٌمدلوتماظدوظقيماألخرىمذاتماظصؾيمؼبمتـػقذم

ً

ًإنًاجلفازًاؾرئادل،
ً

ًاؾـظامًؿمعددًاألررافشؽؾًجزءًاًؿـًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًاؾيتًحتمػظًبفاًاألررافًادلمعاؼدةًواؾيتًت

ً

اظـظوممعؿعددماألررافماٌؿعوضدةماظيتمأبؾغًماألعنيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌدرجيمؼبممقشؽر-مم1

مسؾكمعقاصؾيمهدؼٌمععؾقعوتفومطؾؿومأصؾقًمعؿوحي؛منفاوحي،ماألرراف

م
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ماإلبالغمسـممقطؾب-مم2 ماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌدرجيمؼبمرعقاعـمعبقعماألررافماٌؿعوضدة اظـظوممدػو

مظؾؿودةعؿعددماألرراف مظؾؼدراتماظقرـقي،ماظؿدابريمىعؾماٌعؾقعوتماًوصيمم2-11م،موصؼًو عـماٌعوػدة،موأنمتؿكذ،موصؼًو

م؛ظؾـظوممعؿعددماألررافبفذهماٌقاردمعؿوحيمظؾؿلؿكدعنيماحملؿؿؾنيم

م

ًتقةًاؾيتًضؿَّـفاًاألذىاصًاؾطلقعققنًوادلعـقققنادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلا

ًادلمعاؼدة يفًحدودًاؾقالقةًاؾؼضائقةًؾألرراف

ً

ًؼؾؼف-مم3 ًعـ ًاإلعراب مظألشذؼيممقؽرر ماظـؾوتقي ماظقراثقي ماٌقارد متضؿني مسـ معطؾقبي ماٌعؾقعوت معـ معزؼدًا مأن عـ

مؼنيمؼبمحدودماظقالؼيماظؼضوئقيمظألررافماٌؿعوضدة؛بقادطيماألذكوصماظطؾقعقنيمواٌعـقماظـظوممعؿعددماألررافواظزراسيمؼبم

م

ماظيتمجعؾًماٌعؾقعوتماٌؿصؾيمبندراجماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبممقشؽرو-مم4 األررافماٌؿعوضدة

مبقادطيماألذكوصماظطؾقعقنيمواٌعـقؼنيمؼبمحدودموالؼؿفؿماظؼضوئقي؛ماظـظوممعؿعددماألرراف

م

وصماظطؾقعقنيمواٌعـقؼنيمسؾكمادبوذمخطقاتمإلدراجماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماألذكموحيث-مم5

موصؼًومظذظؽ؛،موإبالغماألعنيماظـظوممعؿعددماألرراف

م

ًو-مم6 مايول،محيث معؼؿضك محلى ماألخرى، مواٌوظقي مواإلدارة ماظؼوغقغقي ماظؿدابري مادبوذ مسؾك ماٌؿعوضدة األرراف

سؾكمإدراجماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيممؼبمحدودموالؼؿفؿماظؼضوئقياظطؾقعقنيمواٌعـقؼنيمظؿشفقعماألذكوصم

م،موصؼًومظؾؼدراتماظقرـقي؛اظـظوممعؿعددماألررافؼبم

ً

ًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًاؾيتًحتمػظًبفاًادلؤدياتًاؾدوؾقة،

15ً مبقجبًادلادة

ً

ماظمقعرتف-مم7 ماظؾققث معراطز ماظدوظقيمبلػؿقي ماظزراسقي مظؾؾققث ماالدؿشورؼي مظؾفؿوسي ماظؿوبعي ماظدوظقي زراسقي

م مؼبمتطقؼر ماظؼقِّؿي مظؿقؼقؼمأػدافماٌعوػدة،موعلوػؿوتفو مبوظـلؾي ماألخرىمذاتماظصؾي معؿعددمواٌمدلوتماظدوظقي اظـظوم

م؛األرراف

م

اظؿوبعيمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثممبوظؿؼرؼرماظشوعؾماظذيمضدعؿفمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيموقأخذًعؾؿًا-مم8

،معرطزماظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾققثمؼبمذبولماظزراسيماالدؿقائقياظزراسقيماظدوظقيمواٌمدلوتماظدوظقيماألخرىمذاتماظصؾي،مو

معـطؼيماحملقطماهلودئو مظدىمماظقراثقيماٌودةمعلؿقدع،موأعوغيمعرطزمعبوسيماحملقطماهلودئمحملوصقؾموأذفور اظطوصرة

ػومسؾكمتؼدؼؿمػذاماظؿؼرؼرموًقشؽرصققـو،ممؼبماظذرؼيمظؾطوضيماظدوظقيمواظقطوظيمواظزراسيماألشذؼيماٌشرتطيمبنيمعـظؿياظشعؾيم



IT/GB-4/11/12  22 
 

مأؼضًومسؾكمعقاصؾيمتزوؼدماىفوزماظرئودلمبؿؼورؼرممموثؾيمؼبماظدوراتماٌؼؾؾيمظؾففوزماظرئودل؛مفاوقشهعاٌػصؾمواٌػقد،م

م

اتماظصؾيمإظبماظدخقلمؼبماتػوضوتمععماىفوزماظرئودلمإلدراجمذبؿقسوتفوماٌمدلوتماظدوظقيماألخرىمذمقدعقو-مم9

م؛اظـظوممعؿعددماألررافعـماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبم

م

ماالدؿشورؼيممقطؾبو-مم12 مظؾفؿوسي ماظؿوبعي ماظدوظقي ماظؾققثماظزراسقي معراطز معع ماظؿعوون متعزؼز ماألعنيمعقاصؾي عـ

اظدوظقيمواٌمدلوتماظدوظقيماألخرىمذاتماظصؾي،موتزوؼدػو،مبوظؼدرماٌؿؽـ،مبوٌشقرةمواظدسؿماظػينمؼبمظؾؾققثماظزراسقيم

م،موخصقصًومؼبمادؿكداعفومظالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد؛اظـظوممعؿعددماألررافتـػقذماظؿزاعوتفوممبقجىم

م

ذاتماظصؾيمسؾكماظؿقدعمؼبمإدراجممعـماألعنيمادبوذماًطقاتماظضرورؼيمظؿشفقعماٌمدلوتماظدوظقيموقطؾب-مم11

م؛اظـظوممعؿعددماألررافاٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبم

ً

ًاؾـظامًؿمعددًاألررافيفًـطاقًًتقثقؼًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة

ً

،ماظـظوممعؿعددماألررافزراسيمؼبمسؾكمأػؿقيمعقاصؾيمهدؼدموتقثقؼماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظمقؤؽد-مم12

مطقؿومؼؿقلرمايصقلمسؾقفومظغرضماالدؿكداممواظصقنمؼبماظؾققثمواظرتبقيمواظؿدرؼىمعـمأجؾماألشذؼيمواظزراسيماسؿؿودًا

مسؾكمضوئؿيماظؾقوغوتماظؿعرؼػقيمظؾؿقوصقؾماٌؿعددةماٌشرتطيمبنيماٌـظؿيمواٌعفدماظدوظلمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقي؛

م

مؼبممطؾبوق-مم13 موتقثقؼفو مواظزراسي مظألشذؼي ماظـؾوتقي ماظقراثقي ماٌقارد اظـظوممعـماألعنيمعقاصؾيمعبعماٌعؾقعوتمسـ

ماألرراف ماٌقاردمعؿعدد مادؿكدام مميؽـ مطل ماٌعؾقعوتماٌـودؾي، مأدواتمتؽـقظقجقو مادؿكدام مخالل معـ مذظؽ مؼب ممبو ،

موتوتمواظؾققثمواظؿدرؼى؛اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمأشراضمتربقيماظـؾ

م

ؼماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمقتقثلؿكدعيمؼبمبوىفقدماىورؼيمظؿـلقؼموهلنيمغظؿماٌعؾقعوتماٌمقرحبو-مم14

هماٌودةموقخؿواظزراسي،ماٌلؿـدةمإظبمغظؿماٌعؾقعوتماظؼوئؿي،مواظيتمؼـؾغلمأنمتؽقنمضوسدةماظـظومماإلسالعلماظعوٌلماظذيمت

م؛عـماٌعوػدةماظدوظقي(مب)3-12ؿلؼمععماٌودةم،ممبومؼ17

م

عومزالمميـؾمأوظقؼيمعؾوذرةمماظـظوممعؿعددماألررافلنمهلنيمايصقلمسؾكماٌعؾقعوتموتقاصرػومؼبمبوقعرتفً-مم15

وبلنمػـوكمحوجيمإظبمدسؿماظلؾطوتمواظؽقوغوتماٌكؿصي،موخصقصًومؼبماظؾؾدانماظـوعقي،مؼبمهلنيمضدرتفومسؾكمتؼدؼؿمأوم

م؛وظـظوممعؿعددماألررافرةمأومايصقلمسؾكماٌعؾقعوتماٌؿصؾيمبإدا

م

عـماألعنيمتؼدؼؿماٌلوسدةمإظبماألررافماٌؿعوضدةماظيتمضدمتطؾىماظدسؿمؼبمهدؼدمعقاردػوماظقراثقيممقطؾبًأقضًاو-مم16
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مواإلبالغمسـفو،مطؾؿومطونمذظؽمممؽـًو؛ماظـظوممعؿعددماألررافظألشذؼيمواظزراسيماٌدرجيمؼبم

م

ًاؾقراثقة ادلقارد عؾك احلصقلمدابريًاؾؼاـقـقةًوغريفاًؿـًاؾمدابريًادلـادلةًؾمقػريًاؾ

ً(2-12ًادلادة)ًاؾـظامًؿمعددًاألرراف خالل ؿـ

ً

 ايصقل ظؿقصري اٌـودؾي اظؿدابري عـ شريػو أو اظضرورؼي اظؼوغقغقي اظؿدابري تؿكذ أناألررافماٌؿعوضدةمسؾكممحيث-مم17

متؼدؼؿمتؼرؼرمسـمػذهماٌعؾقعوت،مبودؿكدامم.،اظـظوممعؿعددماألرراف خالل عـاظـؾوتقيم اظقراثقي اٌقارد سؾك وؼطؾىمعـفو

اظـظوممعؿعددماٌعـقيمبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادموماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصياظصقغيماظيتمأسدػوماألعنيمبدسؿمعـم

م؛األرراف

ً

ًتـػقذًاالتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقاد

ً

عـمخاللمسؿؾقوتماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مماظـظوممعؿعددماألررافأػؿقيمتؾودلماظقثوئؼممبقجىممددًعؾكقش-مم18

م؛5/2229ممبومؼبمذظؽمعـمخاللمتؼدؼؿماظؿؼورؼرمسـماالتػوضوتماٌقحدةمظـؼؾماٌقادماظيتمأبِرعًموصؼًومظؾؼرار

م

االتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمؼبماظؿغؾىمسؾكمعشوطؾممعـماألعنيمعقاصؾيمإسطوءماألوظقؼيمٌلوسدةمعلؿكدعلموقطؾب-مم19

ماظـظوممعؿعددماألررافاٌعـقيمبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادموماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصياظؿـػقذ،ممبومؼبمذظؽمدسقةم

ـوضشيماظؼضوؼوماألخرىمإظبماالغعؼودمعرةمأخرىمٌقاصؾيمسؿؾفومبشلنماظؼضوؼوماظيتمحددتفومأثـوءماظػرتةماٌوظقيماألخريةموع

ماظيتمأثورػوماٌلؿكدعقنمععماألعني؛

م

عـماألعنيمعقاصؾيمعبعماٌعؾقعوتمسـمحوظيمتؼودؿمموقطؾباظـؼدؼي،م بعدممتـػقذمتؼودؿماٌـوصعمشريموقأخذًِعؾؿًا-مم22

ماٌقاد مؼب معـصقصمسؾقف مػق مطؿو مواظـؼدؼي، ماظـؼدؼي مشري مج)و،(ب)و،(أ)م2-13ماٌـوصع مد) و( ماٌعوػد( موإذراكمعـ ة،

مهؼقؼًومهلذاماظغرض؛ماألررافماٌؿعوضدةمواىفوتماألخرىمصوحؾيماٌصؾقيمؼبمتؼدؼؿماٌعؾقعوت،

م

وطقوغوتماظؼطوعماًوصمم15 األررافماٌؿعوضدة،مواٌمدلوتماظدوظقيماظيتموُضعًماتػوضوتممبقجىماٌودةحيثًو-مم21

ماألسؾكمتؼدؼؿمػذهماٌعؾقعوت،م ماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيعنيمبـوءمسؾكمعشقرةمبودؿكدامماظصقغيماظيتمأسدػو

م؛اظـظوممعؿعددماألررافاٌعـقيمبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمو

م

ًأقضًاو-مم22 مواإلدارؼيممقطؾب مواظؼوغقغقي ماظلقودوتقي ماظؿدابري مالدبوذ ماٌؿعوضدة مظألرراف ماظدسؿ متؼدؼؿ ماألعني عـ

،مطلمؼبمحدودموالؼؿفؿماظؼضوئقيؾوتقيماظقرـقي،موظألذكوصماظطؾقعقنيمواٌعـقؼنيماظضرورؼيمبوظـلؾيمٌقاردػوماظقراثقيماظـ

مظألشذؼيم ماظـؾوتقي ماظقراثقي ماٌقارد مسؾك ماٌقلر مايصقل متقصري مؼب ماٌقاد مظـؼؾ ماٌقحد ماالتػوق مادؿكدام مبقدعفؿ ؼؽقن
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مواظزراسي؛

م

ًو-مم23 مإظبماواىفوتمماألررافماٌؿعوضدةقدعق ماٌصؾقي ماٌـوصعمؼبماألخرىمصوحؾي مظؿؼودؿ دؿؽشوفمتدابريمعؾؿؽرة

معـماٌعوػدة؛(مج) ،مو(ب)و،م(أ)م2-13مغطوقماظـصقصماظؼوغقغقيمظؾؿقاد

ً

ًاؾـظامًؿمعددًاألررافعؿؾًاؾؾهـةًاؾػـقةًاالدمشارقةًادلىصصةًادلعـقةًب

ًواالتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقاد

ً

سؾكمتؼدؼؿمماظـظوممعؿعددماألررافػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمواظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبوالتمقشؽر-مم24

اٌشقرةمظألعنيموطذظؽمسؾكماظؿقصقوتماٌػقدةماظيتموضعؿفومبشلنماظؿـػقذماظػعولمظؾـظوممعؿعددماألررافموتشغقؾماالتػوقم

ماٌقحدمظـؼؾماٌقاد؛

م

مفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصي؛حؽقعيماظربازؼؾمالدؿضوصؿفوماظؽرمييمودسؿفومظالجؿؿوعماظـوغلمظؾمقشؽرو-مم25

م

ماٌؾنيمؼبممققاػؼًعؾكو-مم26 ماٌقاد، مظـؼؾ ماٌقحد مماٌرصؼهدؼـوتماظـظوم ماألعنيمغشرهم... موؼطؾىمعـ ماظؼرار بفذا

ماغؿؾوهمعبقعماىفوتمصوحؾيماٌصؾقيمذاتم وادبوذماظؿدابريماظضرورؼيمظؿطؾقؼماظصقغيماٌةؾبقدَّثي،ممبومؼبمذظؽمادرتسوء

م؛اظصؾيمإظقفو

م

ضرورةماٌضلمؼبمادؿطالعمغؾبِفٍمعؾؿؽرةمإلضـوعمعلؿكدعلماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمبؿؼدؼؿمعلوػؿوتمموقؤؽدًعؾك-مم27

رقسقيمظصـدوقمتؼودؿماٌـوصع،موخصقصًوماألذكوصماظطؾقعقنيمواٌعـقؼنيمعـمصـوسيماظؾذورمواظصـوسوتماظغذائقي،موؼطؾىم

لمظألعنيمإلغشوءمعـصيمظؾففوتمصوحؾيماٌصؾقيموؿعمبنيمذبؿقسيموادعيمعـمعـماألررافماٌؿعوضدةمتؼدؼؿماظدسؿماٌوظ

م.مبومؼبمذظؽمسؾكمأدوسمعـؿظؿموميؽـماظؿـؾممبفم،اٌلؿكدعنيمالدؿطالعمتطقؼرمغؾبفٍمعؾؿؽرةمظؿعؾؽيماٌقارد

م

عـفومموقطؾب،م(ح)3-12بوٌـوضشوتماظيتمأجرتفوماظؾفـيمبشلنموضعماٌعوؼريماٌشورمإظقفومؼبماٌودةمموقأخذًِعؾؿًا-مم28

ماٌضلمؼبمدراديمطقػقيمتـػقذمػذاماظـصمسؾكمأصضؾموجف؛

م

ًِعؾؿًا-مم29 مموقأخذ ماألوظني، ماجؿؿوسقفو مؼب ماظؾفـي مضدعؿفو ماظيت مواٌشقرة ماٌؿصؾيممققاػؼوبوآلراء ماآلراء سؾك

موا اظغذائقيموشري بوالدؿكداعوتمشري ماظـؾوتقيمظألشذؼي ماظقراثقي ماٌقارد مواردمؼبمتؼرؼرماظعؾػقي،موادؿعودة مػق ظزراسي،مطؿو

ماجؿؿوسفوماظـوغل؛

م

عـماظؾفـيمعقاصؾيمسؿؾفومبشلنماظؼضوؼوماظيتمحددتفومظؾؿضلمؼبمتـووهلومواالغؿفوءمعـمعـوضشؿفومموقطؾبًؽذؾؽ-مم32
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مظعرضفومسؾكماىفوزماظرئودلمؼبمدورتفماًوعلي؛

م

مبفذاماظؼرار؛...مماٌرصؼراثقيماٌدرجيمؼبمععماظرأيماظذيموضعؿفماظؾفـيمبشلنمادؿعودةماٌودةماظقموقمػؼ-مم31

م

م26بفذاماظؼرار؛...مماٌرصؼدسقةماظؾفـيمإظبماالغعؼودموصؼًومظالخؿصوصوتماٌؾقـيمؼبمموقؼرر-مم32

م

مؼبمدورتفماًوعلي؛ماظـظوممعؿعددماألررافأنمؼلؿعرضمعـمجدؼدمتـػقذمموقؼرر-مم33

م

مماٌطؾقبيمظؾقصقلمسؾكماٌعؾقعوتماظضرورؼي؛عـماألعنيمأنمؼؿوبعمبـشوطمعبقعماظؿدابريموقطؾبً-مم34

ً

ًاؾـظامًؿمعددًاألررافعاؼدةًوؿيمىدؿلًمدعؿًاألررافًادل

ً

ممقالحظ-مم35 متـػقذ مؼب ماظـوعقي ماظؾؾدان مدسؿ مإظب مايوجي ماألررافاإلسرابمسـ معؿعدد مضدراتفوماظـظوم معراسوة معع ،

مؼدخؾمبروتقطقلمغوشقؼومعرحؾيماظـػوذ؛ايوظقي،موطذظؽمايوجيماإلضوصقيمإظبماظدسؿماظيتمدؿـشلمسـدعوم

م

بوظؿؼدمماظذيمحؼؼفماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتماظذيماذرتطًمؼبمإغشوئفماٌعوػدة،موعـظؿيماألشذؼيممقرحبو-مم36

م؛اٌـظؿيماظدوظقيمظؾؿـقعماظؾققظقجلواظزراسيمو

م

مؼبمذظؽمموقشددًعؾك-مم37 ماظؾؾدانماظـوعقي،ممبو مٌلوسدة ماٌـلؼيمايوظقيمعؿعددةماألػؿقيماألدودقي عـمخاللماألرر

األرراف،معـؾماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدرات،موؼطؾىمعـماألعنيمعقاصؾيماإلذرافمسؾكماظربغوعٍماٌشرتك،مادؿـودًامإظبم

ماًرباتماظـوجقيماظيتماطؿؾبِلؾًمخاللماظػرتتنيماٌوظقؿنيماظلوبؼؿني؛

م

ماظؼدراتموطذظؽمتقدقعمتغطقؿفماىغراصقي،مٍماٌشرتكمسـمايوجيمإظبممتدؼدمعدةماظربغوعوقعربً-مم38 وقدعقًظؾـوء

مماظـظرمؼبمتؼدؼؿمعقاردمإضوصقيمٌقاصؾيماظربغوعٍ؛األررافماٌؿعوضدةمإظب

م

ماٌـوصعممبقجىمموقشؽر-مم39 مسوٌقيمبشلنمتؼودؿ مإظبمسؼدمعشوورة مواظـروؼٍمسؾكماظدسقة اظـظوممحؽقعيتمإغدوغقلقو

اظـؼدؼيماظيتمتـصمسؾقفوم ألعنيمتقلريماظؿدابريماظضرورؼيمظؿـػقذمآظقوتمتؼودؿماٌـوصعمشريعـماموقطؾب،معؿعددماألرراف

م(.ج) و(مب)،م(أ) 2-13ماٌقاد

                                                      

م2211-2212يمةيمخةاللماظػةرتةماٌوظقةمممةوتماظؾفـةمةود،مأسقدمغشرماخؿصوصةيمإظبماالغعؼةقةماظؾفـةوزماظرئودلمبشلنمدسةاغؿظورًامظؼرارماىف 26 

م.**ماٌرصؼلمةص
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م

سؾكمضرورةماظؿـلقؼمععماظـظؿماظدوظقيماألخرىماٌؿصؾيمبويصقلمسؾكماٌـوصع،موخصقصًومععماظربغوعٍمموقشدد-مم42

معماظؾققظقجلمظضؿونماظؿكزرمواظؿؽوعؾ؛اٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتممبقجىماتػوضقيماظؿـق

م

ماؾـظامًؿمعددًاألررافاؾمطقراتًاؾرئقيقةًيفًاؾلقكةًاؾدوؾقةًيفًؿاًقفؿًتـػقذً

م

مبوسؿؿودمبروتقطقلمغوشقؼوماٌـؾـؼمسـماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجل؛مقرحب-مم41

م

غوشقؼو،مبوٌعوػدةماظدوظقيمبوسؿؾورػومبوسرتافمعممترماألررافمؼبماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلموؼبمبروتقطقلمموقيؾؿ-مم42

مواحدةمعـماألدواتماألربعيماظؿؽؿقؾقيماظيتمؼؿؽقنمعـفوماظـظومماظدوظلمظؾقصقلمسؾكماٌـوصعموتؼومسفو؛

م

ممبقجىمموقالحظ-مم43 مأعقـفو، معـ متطؾى ماٌعوػدة موأن معؿقاصؼؿون، ماظؾققظقجل ماظؿـقع مواتػوضقي ماٌعوػدة مأن أؼضًو

مكموجفماًصقصمععمأعنيماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجل؛،مأنمؼؿعوونمسؾ22 اٌودة

م

سؾكماألعنيمإلبراعفمعذطرةمتعوونمععمأعوغيماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمظؾؿعوونموتعزؼزماظؿعوونمععفومبصػيمموقنين-مم44

ماظـؾوتق ماظقراثقي ماٌقارد مؼبمذبول موتؼومسفو ماٌـوصع مسؾك مبويصقل ماظؼدراتماٌؿصؾي مبـوء مؼب موخصقصًو مظألشذؼيمسوعي، ي

م مبنيمموقؤؽدواظزراسي، ماٌـلفؿي ماظعالضي ماظؾققظقجلمعـمأجؾمادؿؿرار ماظؿـقع ماتػوضقي معع ماظؿعوون معقاصؾي سؾكمضرورة

ماالتػوضقؿني؛

م

ماظؿعوونمععماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمؼبمذبولمايصقلمسؾكمعـوصعماٌقاردموقطؾبً-مم45 عـماألعنيمعقاصؾيمتعزؼز

فومعـمخاللمسدةمأعقرمعـمبقـفوماٌشورطيمؼبماظعؿؾقوتمذاتماظصؾيمبوالتػوضقيموبروتقطقلمغوشقؼوماظقراثقيماظـؾوتقيموتؼومس

مواألغشطيماظـقسقيماٌشرتطيمععمأعوغيماالتػوضقي؛

م

األررافماٌؿعوضدةمسؾكمضؿونمتـػقذماالتػوضقؿنيمؼبمتـودؼمععمبعضفؿوماظؾعضموبطرؼؼيمتعززمطاًلمعـفؿومموحيث-مم46

مبودب موذظؽ ماظؾققظقجلماألخرى، ماظؿـقع مواتػوضقي ماٌعوػدة معـ مطؾ مظؿـػقذ مواظلقودوتقي مواإلدارؼي ماظؼوغقغقي، ماظؿدابري وذ

م؛(بروتقطقلمغوشقؼو أو)

م

اٌـظؿيماظعوٌقيمظؾِؿؾؽقيماظػؽرؼي،ممتعؼدػوعقاصؾيماٌشورطيمؼبماالجؿؿوسوتمذاتماظصؾيماظيتممعـماألعنيًوقطؾب-مم47

ماألصـوفما ماظدوظلميؿوؼي ماظعوٌقيواالهود ماظصقي موعـظؿي ماىدؼدة، مطذظؽمععم،ظـؾوتقي مؼؿعوون اٌـظؿوتمذاتم وأن

ماٌـوصع؛ اظصؾيماٌشورمإظقفومظضؿونماظدسؿماٌؿؾودلمؼبماٌلوئؾماٌؿصؾيمبويصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيموتؼودؿ

م
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ًةًاؾدوؾقةادمعراضًؿراؽزًاؾلوقثًاؾزراعقةًاؾدوؾقةًاؾمابعةًؾؾهؿاعةًاالدمشارقةًؾؾلوقثًاؾزراعق

ًاألول ادلؾوؼادلدرجةًيفً ؾالتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقادًباؾـيلةًؾؾؿقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًغري

ً

أؼد،مؼبمدورتفماظـوغقي،مإدراجمحقاذلمأومذبؿقسيمعـمايقاذلماظؿػلريؼيمظألحؽوممذاتماظصؾيمأغفمضدممقالحظ-مم48

مؼؿ مصقؿو ماٌقاد مظـؼؾ ماٌقحد ماالتػوق مشريعـ ماٌقاد مبـؼؾ م عؾؼ مؼب ماألولاٌدرجي ماٌعوػدةمِؿواظيتمجؾبماٌؾقؼ مغػوذ عًمضؾؾ

اظدوظقي،مألشراضمادؿكداعفومعـمِضؾؾمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيماٌـؿؿقيمإظبماىؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيم

م.اظدوظقي

م

ً-مم49 ًأقضًا مظـؼمعقاصؾيقالحظ ماٌقحد مظالتػوق ماظـوجح ماالدؿكدام ماظدوظقي ماٌعوػدة مجوغى معـ ماٌقاد ألشراضمؾ

موقؼرر،مادؿكداعفومعـمِضؾؾمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيماٌـؿؿقيمإظبماىؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقي

معقاصؾيمادؿعراضماظؿدابريمؼبمدورتفماًوعلي؛

ً

ًادلمابعةًؿـًجاـبًاألؿاـة

ً

مإظبماألعنيمبشلنماظؼضوؼومذاتماظصؾيأػؿقيماٌعؾقعوتماظؽوصمقشددًعؾك-مم52 ،مطلمميؽـمإسدادم....قيماظيتمؼؾبؼدعفو

م.تؼرؼرمطوعؾمظعرضفمسؾكماظدورةماًوعلي

م
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5ًادلرػؼً

ً

ًادلىصصةؿيقدةًاخمصاصاتًاؾؾهـةًاؾػـقةًاالدمشارقةً

ًاؾـظامًؿمعددًاألررافادلعـقةًباالتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقادًو

ً

يماٌكصصيماٌشقرةمإظبماألعنيمبشلنمتـػقذماٌلوئؾماظيتمؼـريػومعلؿكدعقماالتػوقمتؼدمماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼ-مم1

ؾوػفؿمإظقفومسؾكمأدوسماٌلوئؾماظيتمتـوضشفوماألررافماٌؿعوضدة،مواٌراطزمؿاٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مواظيتمؼلرتسلماألعنيماغ

ماظرئودلممبقجىماٌودة مواٌلؿكدعقنماآلخرونمظالتػوقماٌقحدمعـماٌم15ماظدوظقيماظيتموُضعًماتػوضوتمععماىفوز عوػدة

عـؾمتؾؽماظيتممتمم،ؼبماالسؿؾورمعشوطؾماظؿـػقذماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيوتلخذم.مظـؼؾماٌقادموهقؾفومإظبماألعني

م.دػومؼبماالجؿؿوعماألولمظؾكرباءماٌعـقنيمبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادؼهد

م

عـمسضقؼـمؼعقـفؿومطؾمإضؾقؿموعومؼصؾمإظبمػبليمخرباءمصــني،معـممدؿشورؼيماٌكصصياظؾفـيماظػـقيماالتؿلظػم-مم2

وؼراسلماألعنيمظدىمدسقةمػمالءماًرباءميضقرماجؿؿوعم.مبقـفؿمممـؾقنمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقي

وؼؿؿم.مفومواًرباتماظالزعيمظؾؿعوعؾمععفورؾقعيماٌلوئؾماظيتممتمادرتسوءماغؿؾوػفمإظقماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصي

ماظدوظقيمو اٌـؾـؼمماظـظوممعؿعددماألررافهدؼدماًرباءمععماٌراسوةماظقاجؾيمظؾؿعورفمواٌفوراتماٌطؾقبي،موصفؿماٌعوػدة

ـوعقيمعـماألررافماٌؿعوضدة،مأحدػؿومعـمإحدىماظؾؾدانماظموؼؾبـؿكىمرئقلونمعشورطون.مسـفو،موايقدةمواظؿقازنماىغراؼب

م.اظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيواآلخرمعـمإحدىماظؾؾدانماٌؿؼدعي،معـمبنيمأسضوءم

م

م.عومؼصؾمإظبماجؿؿوسنيمبشرطمتقاصرماالسؿؿوداتماٌوظقيماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيتعؼدم-مم3

م

صقفمسؾكماٌلوئؾماظيتمادؿؾبرسلمتؼرؼرًامؼبمغفوؼيمطؾماجؿؿوع،موقىمماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيتؾبعدم-مم4

ماظؾزوم مسـد ماحملددة، ماٌلوئؾ ماظيتمأبدؼًمبشلن ماآلراء موتقضح مإظقفو، ماغؿؾوػفو مطقثوئؼم. معؿوحي ماظؿؼورؼر مػذه وتؽقن

ؼبمموتـظر،مسـدماظؾزوم،ماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيوؼـؾغلمأنمتـوضشم.مععؾقعوتمظؾدورةماظرابعيمظؾففوزماظرئودل

ماٌ مواٌلوئؾ ماٌقاد مظـؼؾ ماٌقحد مبوالتػوق ماألررافؿصؾي معؿعدد مخاللمماظـظوم معـ ماظرئودل ماىفوز متؾبعرضمسؾك اظيتمضد
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ظبماألعنيماظةذيمؼؼةدِّممبةدورهمتؼرؼةرًامسةـمػةذامممممممإتؼرؼرًامسـمعدىماظؿؼدممماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيًتؼدِّم-5ًً

 .اظؿؼدممإظبماظدورةماًوعليمظؾففوزماظرئودل
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