
 

 
 

أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على من  طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة
المناخ. ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية 

 http://www.planttreaty.org منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي:
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 قرارات الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي

 الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي

 4102سبتمبر/ أيلول  42-42مان، مسقط، ع  

 00/4102القرار 

 عمل الطرف الثالث المستفيد

 
 

 ،إّن الجهاز الرئاسي
 
من المعاهدة، سيُكفل الوصول بشكل ميسرر إلرى النظرام  4-11إلى أنه بموجب المادة  إذ يشير (1)

المتعررد د ارطررراق بمقتضررى ات فررال موّحررد لنقررل المررواد اعتمررده الدهررا  الرئاسرري فرري دورترره 
من المعاهردة تقتسرم المنرافع النا رئة عرن اسرتخدام المروارد  1-11وأنه بموجب المادة  ارولى؛

تيّررة لذيذيررة والةراعررة الترري يشررملها النظررام المتعررد د ارطررراق، بمررا فرري  لرر  الوراثيّررة النبا
 اسرررررتخدامها التدرررررارع، بةريقرررررة عادلرررررة ومتكافئرررررة مرررررن  ررررر ل ا ليّرررررات المحرررررّددة فررررري

 الماّدة المذكورة؛
 

إلررى أن الدهررا  الرئاسرري، فرري دورترره الوالوررة، قررد وافررق علررى اإلجرررا ات  وإذ يشييير ليي ل  (1)
الخاّصة بالةرق الوالث المستفيد المتعلقة بتأدية أدوار ومسؤوليات الةرق الوالث المسرتفيد 
كما حددها ونّص عليها االتفال الموحد لنقل المواد بتوجيه من الدها  الرئاسي، ووافرق فري 

الوسرراطة للتشررديع علررى أدا  الةرررق الوالررث المسررتفيد لمهمترره  دورترره الرابعررة، علررى قواعررد
 بفعالية وإلتاحة فرصة الحتوا  التكاليف؛

 

من اإلجرا ات الخاّصرة برالةرق الوالرث المسرتفيد،  1-4إلى أنه، وفقا للمادة  وإذ يشير ل ل  (1)
يدو  للةرق الوالث المستفيد أن يتلقى ويستخدم المعلومات عن حاالت عدم امتوال محتملرة 
اللتةامات مقدم المادة أو متلقي المادة بموجب اتفال موحد لنقل المرواد مرن ارطرراق أو أع 

 أ خاص طبيعيين أو قانونيين آ رين.
 

بأن الةرق الوالث المستفيد سيتةلّب موارد ماليّة كافية وموارد أ رى، وبرأن  ل ل  وإذ يقر (4)
المنظمة وهي تتصرق باعتبارها الةرق الوالث المسرتفيد لرن تتحمرل أع التةامرات تتدراو  

 ارموال المتاحة في االحتياطي التشغيلي للةرق الوالث المستفيد؛
 

 فإنه، 
 
إلى مدلس المنظمة وأجهةتها المعنية ار رى لموافقتهرا رسرميّاع علرى قواعرد  يتوجه بالشكر -1

 الوساطة والصيغة المعدلة المقابلة إلجرا ات الةرق الوالث المستفيد؛



2 

 
مركة التحكيم والوساطة الترابع للمنظمرة العالميرة للملكيرة الفكريرة علرى موافقتره  يشكر ل ل  -1

 على العمل كمدير لقواعد الوساطة؛
 
منظمرة اريذيرة والةراعرة  ويشيكرالةررق الوالرث المسرتفيد،  عمرلالتقرير حرول  إلى يشير -1

كذل   ويطلبمن إجرا ات الةرق الوالث المستفيد،  9وارمين على رفع التقرير وفقاع للمادة 
 من ارمين أن يواِصل رفع تقرير من هذا القبيل في كل دورة من دورات الدها  الرئاسي؛

 
من إجررا ات  1-4على أهمية اردا  الفعال للةرق الوالث المستفيد لما ورد في المادة  يشدد -4

الةرق الوالث المستفيد، والتي يدو  بموجبهرا للةررق الوالرث المسرتفيد أن يتلقرى ويسرتخدم 
المعلومرات عررن حرراالت عرردم امتوررال اللتةامررات مقردم المررادة أو متلقرري المررادة بموجررب اتفررال 

 د من ارطراق أو أع أ خاص طبيعيين أو قانونيين آ رين؛ موحد لنقل الموا
 
 1115-1114التشرغيلي للةررق الوالرث المسرتفيد لفتررة السرنتين اإلبقا  على االحتيراطي  يقرر -5

 دوالراع أمريكياع ومراجعة  ل  في دورته السادسة؛ 181 181عند المستوى الحالي البالغ 
 
للةرررق الوالررث المسررتفيد، حسررب  لذمررين االسررتعانة بمرروارد االحتيرراطي التشررغيلي ييير   -6

 اللةوم، من أجل تنفيذ وظائف الةرق الوالث المستفيد؛
 
ارطررراق المتعاقرردة، والرردول مررن ييررر ارطررراق المتعاقرردة، والمنظمررات الحكوميّررة  يناشييد  -7

أن تساهم دوريّراع، حسرب االقتضرا ، الدوليّة، والمنظمات يير الحكوميّة، والكيانات ار رى 
فرري االحتيرراطي التشررغيلي للةرررق الوالررث المسررتفيد، مررن أجررل المحافظررة علررى مرروارده عنررد 

 مستوى يتناسب مع االحتياجات؛
 
العملية والفعالة من حيرث التكلفرة التري وضرعها ارمرين  بأدوات تكنولوجيا المعلومات يرحب -8

مرن إجررا ات الةررق الوالرث  1-4 وتخةينهرا تنفيرذاع للمرادةلتسهيل تقديم المعلومات وجمعهرا 
المستفيد، والتري ترنص علرى أن يتريج الدهرا  الرئاسري للةررق الوالرث المسرتفيد المعلومرات 

حكومررة إسرربانيا علررى مررا قدمترره مررن دعررم مررالي سررخي لتةرروير هررذه  ويشييكرالمقدمررة إليرره، 
 ؛اردوات

 
معلومات تفصريلية عرن اسرتخدام المروارد لغرر  إلى ارمين تةويد الدها  الرئاسي ب يطلب -9

تنفيذ إجرا ات الةرق الوالرث المسرتفيد، كدرة  مرن المعلومرات المصراحبة للبيانرات الماليرة 
 التي تتاح لذطراق المتعاقدة؛ 

 
إلى ارمين مواصرلة تةبيرق التردابير المناسربة لضرمان سر مة المعلومرات، وعنرد  يطلب -11

مررن إجرررا ات الةرررق الوالررث  1-4 االقتضررا ، سررريّة المعلومررات المقّدمررة تنفيررذا للمررادة
 المستفيد.


