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اؾلـقدًً2-11وًًً3-11و ً4-11ؿـًجدولًاألعؿالًادلؤؼت

اؾدورةًاؾرابعةًؾؾؿهؾسًاؾرئادل
باؾلً،إـدوـقيقاً18-14ً،ؿارسً/آذارً2111

تؼرقرًعـًتـػقذًاؾـظامًؿمعددًاألررافًؾؾوصقلًعؾكًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً
واؼميامًؿـاػعفا
م

عذطرةمعـماألعنيم

م
()1م

رؾىماىفوز ماظرئودل،مؼبمدورتفماظـوظـي،معـماألعنيمإسدادموتؼدؼؿمتؼرؼرمذوعؾمإظبمدورتفماظرابعيمبشلنمتؼودؿم
اٌـوصعمشري اظـؼدؼي مواظـؼدؼي،مطؿومػق معـصقصمسؾقف مؼبماٌقادم(2-13أ)،مو(ب)،مو(ج)مو (د) معـماٌعوػدةماظدوظقي،موأنم
ؼطؾى،مهؼقؼوًمهلذاماظغرض،معـماألررافماٌؿعوضدة،مواٌمدلوتماظدوظقيماظيتموضعًمسؾكماتػوضوتممبقجىماٌودة ،15م
وعـمطقوغوتماظؼطوعماًوصمععؾقعوت،موضررمادؿعراضمتـػقذماظـظوممعؿعددماألررافمؼبمدورتفماظرابعي.م
م
()2م وخاللماظػرتةماٌوظقي مايوظقي،مضدعً مطؾمعـماألررافماٌؿعوضدةموعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيماٌـؿؿقيمإظبم
اىؿو سي ماالدؿشورؼي مظؾؾققث ماظزراسقي ماظدوظقي ،موطذظؽ ماٌمدلوت ماظدوظقي ماألخرى مذات ماظصؾي معزؼداً معـ ماٌعؾقعوتم
اظؿػصقؾقيمبشلنمتطؾقؼفومظالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمواظـظوممعؿعددماألرراف.موضدممسحمذظؽ،مألولمعرةمعـذمدخقلماٌعوػدةم
حقزماظـػوذ،مبنسدادمتؼرؼرمأطـرممشقالًمسـمسؿؾماظـظوممعؿعددماألرراف،مطؿومرؾىماىفوزماظرئودل.م
م
()3م تؿضؿـمػذهماظقثقؼيماظؿؼرؼرماظذيمرؾؾفماىفوز ماظرئودلمادؿـوداًمإظبماٌعؾقعوتماظيتمضدعؿفوماألررافماٌؿعوضدةم
واٌمدلوت ماظدوظقي ماألخرى مسـ متـػقذػو مظؾـظوم معؿعدد ماألرراف موخرباتفؿ مؼب متطؾقؼ ماالتػوق ماٌقحد مظـؼؾ ماٌقاد .مطؿوم
تؿضؿـمػذهماظقثقؼيمغؿوئٍماجؿؿوسوتماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصي،موػلمععروضيمسؾكماىفوز ماظرئودلمظؾـظرم
صقفومواسؿؿودػو.م
م
()4م واىفوزماظرئودلمعدسقمالدؿعراضماٌعؾقعوتماظقاردةمؼبمػذهماظقثقؼيموإسطوءماظؿقجقفماظذيمؼراهمعـودؾوًمالدؿؿرارم
اظـظوممعؿعددماألررافمؼبمأداءموزقػؿفمبشؽؾمصعول.موؼبمػذاماظصدد،متؿضؿـماظقثقؼيماظعـوصرماظيتمميؽـمأنمؼؿضؿـفومضرارم
ظؽلمؼـظرمصقفماىفوزماظرئودل.م
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م

احملمققاتً
م

م

عؼدعيم
أوالًم-م
اظؿطقراتماظرئقلقيمؼبماظؾقؽيماظدوظقيمؼبمعومؼفؿمتـػقذماظـظوممعؿعددماألررافم
ثوغقوًم-م
غطوقماظـظوممعؿعددماألررافم(اٌودتونم11مو 15م–1م(أ)
ثوظـوًم-م
تقلري ايصقل سؾك اٌقارد اظقراثقي اظـؾوتقةيم ظألشذؼةيم واظزراسةيممؼبمإرةورمماظـظةومم
رابعوًم-م
عؿعددماألررافم(اٌودةم)12م
اضؿلوم اٌـوصع ؼب اظـظوممعؿعددماألررافم(اٌودةم)13م
خوعلوًم-م
إجراءاتماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقدم
دوددوًم-م
دورماٌعؾقعوتمؼبمتـػقذماظـظوممعؿعددماألررافم
دوبعوًم-م
دسؿماألررافماٌؿعوضدةموعلؿكدعلماظـظوممعؿعددماألررافم
ثوعـوًم-م
سؿؾماظؾفـيماظػـقيماالدؿشةورؼيماٌكصصةيماٌعـقةيمبوالتػةوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقادم
تودعوًم-م
واظـظوممعؿعددماألررافمؼبماظػرتةماٌوظقيمايوظقيم
ادؿعراضماتػوقمغؼؾماٌقادماظذيمتطؾؼفمعراطزماظؾققثماظزراسقةيماظدوظقةيماظؿوبعةيمم
سوذراًم-م
ظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقيمواٌمدلوتماظدوظقيماألخةرىمذاتم
اظصؾي،مبوظـلؾيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمشريماٌدرجيمؼبماٌؾقؼم
األولمعـماٌعوػدةم
حوديمسشرم-م االدؿـؿوجوت:ماظقضعماظراػـمظؿـػقذماظـظوممعؿعددماألررافم
ثوغلمسشرم-م اظعـوصرماظيتمميؽـمأنمؼـصمسؾقفومضرارمؼصدرهماىفوزماظرئودلم

م

اظػؼراتم
6-1م
22-7
57-21

65-58م
81-66م
87-82م
92-88م
126-93م
143-127م
149-144م

162-152م
163م

ادلرػؼاتً م
اٌرصؼ :1م علقدةماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمبعدمهدؼـفم
اٌرصؼ :2م علقدةمعؾقؼماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمبعدمهدؼـفم
اٌرصؼ :3م سقـيمردوظيمإبالغمسـمإضوصيمعودةمإظبماظـظوممعؿعددماألررافم
اٌرصؼ :4م عشروعماظؼرارمرضؿم*:2211/متـػقذماظـظوممعؿعددماألررافمظؾقصقلمسؾكماٌـوصعموتؼومسفوم
اٌرصؼ :5م علقدةماخؿصوصوتماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصةيماٌعـقةيمبوالتػةوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقادموماظـظةومم
عؿعددماألررافم
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أوالًً ً-ؿؼدؿةً
م

-1م
م

تـصماٌودةم3-19معـماٌعوػدةمسؾك:م
"تـقصر وزوئػ اىفوز اظرئودل ؼب تدسقؿ اظؿـػقذ اظؽوعؾ هلذهماٌعوػدة ،ورصدمأػداصفو،مواظعؿؾمبصػيمخوصيم
سؾك عو ؼؾل:م
(أ)م تقصري تقجقفوت سؾك صعقد اظلقودوت ظرصد ػذا اظؿـػقذ ،واٌقاصؼيمسؾك اظؿقصقوت اظضرورؼي ظؿـػقذمػذهم

م

اٌعوػدة ،والدقؿومتشغقؾ اظـظوممعؿعددماألررافمبقجفمخوص".م

2م-م وؼـصماىزءماظرابعمعـماٌعوػدةمسؾكمغظوممايصقلمواضؿلومماٌـوصعمعؿعددماألرراف1؛موؼغطلماىةزءماًةوعسم
اظعـوصرماٌلوغدة،ممبومؼبمذظؽمدورموعلةوػؿوتماٌراطةزم اظدوظقةيم ظؾؾقةقثم اظزراسقةيم اظؿوبعةيم ظؾفؿوسةيم االدؿشةورؼيم ظؾؾقةقثم
اظزراسقي اظدوظقيمؼبمغظوممايصقلمواضؿلومماٌـوصعمعؿعددماألررافم(اظـظوممعؿعددماألرةرافم)؛مواٌةودةم ،18ماٌةقاردماٌوظقةي،م
اظيتمتـصمسؾكمأن اٌـوصع اٌوظقي اظـوذؽي سـ اٌودةم(2-13د) ػل جزء عـ ادرتاتقفقي اظؿؿقؼؾ.م
م
3م-م طذظؽمتؿقضعماٌعوػدةماظيتمدخؾًمعرحؾيماظـػوذمؼبم29مؼقغقق/حزؼرانم،2224مأنمؼؼقمماجملؾسماظرئودلمبنجراءم
سؿؾقوتمادؿعراضموتؼققؿمربددةمؼب معومؼؿعؾؼمبؿـػقذماظـظوممعؿعددماألرراف،مطؿومػقمعؾنيمؼبماظقثقؼيم،IT/GB-4/11/13م

سؿؾقوتماالدؿعراضمواظؿؼققؿممبقجىماظـظوممعؿعددماألرراف،موتـػقذموتشغقؾماالتػوقماٌقحد ظـؼؾ اٌقاد.م

م

4م-م وتؿـوولماظقثقؼيمايوظقيماظـظوممعؿعددماألرراف مطؽؾموتؿضؿـمتؼرؼرًا مسـمدريماظعؿؾمؼبمتـػقذماظـظوم.موؼقضحم
اظؿؼرؼرمأنماٌعؾقعوتماٌؿوحيماآلنمأطـرمعـمذيمضؾؾ،مألنمسدداًمعـماألررافماٌؿعوضدةمواٌمدلوتماظدوظقيمأصؾحمؼؼدممػذهم
اٌعؾقعوت .موبوظؿوظل ،مؼؿضؿـ ماظؿؼرؼر مصؽرةمأوضح مبدرجيمعؾؿقدي مسـ مسؿؾ ماظـظوممعؿعدد ماألرراف .موػذامميـؾ مخطقةم
إصبوبقيمعفؿيمؼبمدؾقؾمتـػقذماظـظوممبػضؾماىفقدماظيتمتؾذهلوماألررافماٌؿعوضدةمعـمأجؾمعبعماظؾقوغوتمذاتماظصؾيم
وتؼدميفو.م
م
5م-م وتؿضؿـماظقثقؼيمأؼضوًمهدؼـوًمظألغشطيمواألحداثماظيتموضعًمؼبمعومبنيماظدورةماظـوظـيمظؾؿفؾسماظرئودلموتةورؼ م
31مدؼلؿرب/طوغقنماألولم،2212موطذظؽماًطقاتماظيتمادبِذتمبشلنمتشغقؾماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.موترطةزماظقثقؼةيم
ؼبماٌؼومماألولمسؾكمأحؽومماٌعوػدة،موخصقصوًماىزءماظرابةعمعـفةومواٌةودةم،15موسؾةكماظؿةدابريماظةيتمتؿكةذػوماألرةرافم
اٌعوضدةموشريػومعـماىفوتمعـمأجؾماظؿشغقؾماظؽوعؾمظؾـظوممعؿعددماألرراف.موػـوكمسددمعةـماٌلةوئؾماألخةرىماٌؿصةؾيم
بؿـػقذماظـظوممعؿعددماألررافمسقىًمهًمبـقدمأخرىمعـمجدولماألسؿول،موأسِدتمبشةلغفوموثةوئؼمأخةرىم.موؼبمبعةضم

 1اٌودةم،11مغطوق اظـظومماٌؿعددماألرراف،مواٌودةم،12متقلري ايصقل سؾك اٌقارد اظقراثقي اظـؾوتقي ظألشذؼي واظزراسي مؼب إرور اظـظومم
عؿعددماألرراف،مواٌودةم،13ماضؿلوم اٌـوصع ؼب اظـظومماٌؿعددماألرراف.م
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ايوالت،مالمتؿعرضماظقثقؼيمايوظقيمبؿعؿؼمظةؾعضماٌلةوئؾموظؽـفةومتشةريمصؼةطمإظبماظقثةوئؼماظةيتمتعةوسمتؾةؽماٌلةوئؾم.م
واظقثوئؼماألخرىمذاتماظصؾيمػل:م










اظقثقؼيم ،IT/GB-4/11/13االدؿعراضوتمواظؿؼققؿوتمؼبمإرورماظـظوممعؿعةددماألرةرافم،موتـػقةذموتشةغقؾماالتػةوقم
اٌقحدمظـؼؾماٌقاد؛
اظقثقؼيم،IT/GB-4/11/14متؼرؼرمرئقسمىـيماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقد؛

اظقثقؼيم،IT/GB-4/11/15مReport on the operations of the Third Party Beneficiary؛
اظقثقؼةيمم،IT/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؛
اظقثقؼةيممVision paper on the development of the global information system in the ً،IT/GB-4/11/19
context of Article 17 of the Treaty؛
اظقثقؼيم،IT/GB-4/11/22م.Relationship with the Convention on Biological Diversity

6م-م وتـؿفلماظقثقؼيمبعرضمصقرةمسوعيمعقجزةمسـمحوظيمتـػقذماظـظةوممعؿعةددماألرةرافم،موهدؼةمدماظعـوصةرماٌؿؽـةيم
الدبوذمضرارمبشلنمتطؾقؼماظـظوممعؿعددماألرراف،مظؽلمؼـظرمصقفماجملؾسماظرئودل.
م
م

ثاـقاًً–ً اؾمطقراتًاؾرئقيقةًيفًاؾلقكةًاؾدوؾقةًيفًؿاًقفؿًتـػقذًاؾـظامًؿمعددًاألرراف

م

7م-م
م
م

ؼبمدورتفماظـوظـي،مطونماجملؾسماظرئودلمضدم

رؾىمعـماألعنيمعقاصؾيماٌشورطيمؼبماالجؿؿوسوتمذاتماظصؾيماظةيتمتعؼةدػومماٌـظؿةيماظعوٌقةيمظؾؿِؾؽقةيماظػؽرؼةي،م
واالهودماظدوظلميؿوؼيماألصـوفماظـؾوتقيماىدؼدة،موعـظؿيماظصقيماظعوٌقي؛م

8م-م وعو مزاظً ماٌـوضشوت معلؿؿرة مؼب ماظؾفـي مايؽقعقي ماظدوظقي ماٌعـقي مبوٌؾؽقي ماظػؽرؼي مواٌقارد ماظقراثقي مواٌعورفم
اظؿؼؾقدؼيمواظػقظؽؾقرماظؿوبعيمظؾؿـظؿيماظعؾؿقيمظؾؿِؾؽقيماظػؽرؼي،مالدؿعراضماٌلوئؾماٌضؿقغقيماظرئقلقيمواألسؿولماظيتمتؼقمم
بفوماظؾفـيمؼبمعومؼؿعؾؼمبوٌعورفماظؿؼؾقدؼيمواٌقاردماظقراثقي.مطؿومتؾبفريمأصرضيماظعؿؾماظيتموؿؿعمؼبمعومبنيماظدوراتم
عػووضوتمسؾكمأدوسمغصقصماٌعوػدةمبشلنمػذهماظؼضوؼو.موطؿومرؾىماجملؾسماظرئودلمؼبمدورتفماظـوظـي،متقاصؾماألعوغيم
اٌشورطيمؼبماٌـوضشوتماظيتموريمؼبماٌـظؿيماظعوٌقيمظؾؿِؾؽِقيماظػؽرؼيموتؿوبعفو.م
9م-م وتـصماٌودةم2-1معـماٌعوػةدةمسؾكمأنمأػةدافماٌعوػةدةم"دقفمتؿقؼؼ ػذه األػةداف عـمخةةاللماظربط اظقثقةةؼم
عومبنيمػذهماٌعوػدةموعـظؿي األشذؼي واظزراسي ظألعؿ اٌؿقدة ،واتػوضقي اظؿـقع اظؾققظقجل".م
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12م-م واٌعوػدةمعؿقاصؼيمععماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلموتطؾىمعـماألعنيمأنمؼؿعوونمسؾكموجفماًصقصمععمأعوغيم
اتػوضقي ماظؿـقع ماظؾققظقجل .2مطذظؽ مأطد ماىفوز ماظرئودل معراراً موتؽراراً مسؾك مضرورة ماحملوصظي مسؾك مسالضي موثقؼي مععم
االتػوضقي،مودسومإظبمتؼقؼيماظؿعوونمبقؿماألعوغؿني.م
م
11م-م وضدموضّعمأعنيماٌعوػدةموأعنيماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمؼبماظػرتةماألخريةمعذطرةمتعوونمتـصمسؾكمأنمتؿعوونم
األعوغؿون ،مسؾك موجف ماًصقص ،مؼب مبـوء ماظؼدرات ماٌؿصؾي مبويصقل مسؾك ماٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسيم
وتؼودؿمعـوصعفو.م
12م-م وؼبمدورتفماألوظب،مطونماىفوزماظرئودلمضدم
م

م

أطد مسؾك مضرورة معقاصؾي ماظؿعوون معع ماتػوضقي ماظؿـقع ماظؾققظقجل ،مورحى مسؾك موجف ماًصقص مبدسقة معممترم
األرراف ماظـوعـ مإظب ماظؿعوون مؼب متـػقذ ماٌؾودرة ماظشوعؾي ماًوصي مبوظؿـقع ماظؾققظقجل مظألشذؼي مواظؿغذؼي ،مودسقةم
األعوغيمإظبماٌشورطيمؼبمذبؿقسيماالتصولماٌعـقيمبوالتػوضقوتماٌؿصؾيمبوظؿـقعماظؾققظقجل3.م

13م-م وؼبمدورتفماظـوغقي،مطونماىفوزماظرئودلمضدم
م

دسو مإظب م عقاصؾيماظؿعوونمععماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجل،مخوصيمصقؿومؼؿعؾؼمبصقنماظؿـقعماظؾققظقجلماظزراسلم
وادؿكداعفماٌلؿدامموبويصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو.4م
م

14م-م وؼبمدورتفماظـوظـي،مرؾىماىفوزماظرئودلمعـماألعنيم
م
" مؼطؾى مإظبماألعنيم"أنمؼقاصؾمزؼودةماظؿعوونمععماٌـظؿوتماظدوظقيماألخرى،موسؾكماألخص ماتػوضقيماظؿـقعم

اظؾققظقجل،مصقؿومؼؿعؾؼمبصقنماظؿـقعماظؾققظقجلماظزراسلموادؿكداعفمبصقرةٍمعلؿداعي،موايصقلمسؾكماٌقاردم
اظقراثقي ماظـؾوتقي ،موتؼودؿ ماٌـوصع ،معشددا مسؾك مأػؿقي ماظؿعوون مخالل ماٌػووضوت ماٌؼؾؾي مبشلن ماظـظوم ماظدوظلم
ظؾقصقلمسؾكماٌقادموتؼودؿماٌـوصعمواظيتمؼـؿظرماالغؿفوءمعـفومؼبماضربموضًمضؾؾماغعؼودماالجؿؿوعماظعوذرمٌممترم
األررافمؼبم2212مؼبماظقوبون".م

م
15م-م وؼب مػذا ماظلقوق ،متشورك ماألعوغي مبوغؿظوم مؼب ماظعؿؾقوت مذات ماظصؾي مبوتػوضقي ماظؿـقع ماظؾققظقجل ،موخصقصوً مؼبم
االجؿؿوسوتماظعدؼدةمجملؿقسيماظعؿؾماٌكصصيمعػؿقحيماظعضقؼيماٌعـقيمبويصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقي موتؼودؿم
اٌـوصعماظيتمتػووضًمبشلنماظـظومماظدوظلمايصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيموتؼودؿماٌـوصع.م
2مماٌودةم.5-22
3مماظػؼرة ،49ماظقثقؼيم.IT/GB-1/06/Reportم
4مماظػؼرةم،85ماظقثقؼيم،IT/GB-2/07/Reportمتؼرؼرماظدورةماظـوغقيمظؾففوزماظرئودلمظؾؿعوػدةماظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيم
واظزراسي.م
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م

16م-م وؼبمدورتفماظعوذرة،ماسؿؿدمعممترماألررافمؼبماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمبروتقطقلمغوشقؼو مبشلنمايصقلمسؾكم
اٌقاردماظقراثقيمواظؿؼودؿماظعودلمواٌـصػمظؾؿـوصعماٌرتتؾيمسؾكمادؿغالهلو.م(بروتقطقلمغوشقؼو)،ممبومظفمعـمصؾيمعؾوذرةم
بوٌعوػدة.م
م
17م-م وبوسؿؿود مبروتقطقل مغوشقؼو م(اظؼرار مسوذراً )1/ماسرتف معممتر ماألرراف مبوٌعوػدة ماظدوظقي مسؾك مأغفو مواحدة معـم
اظصؽقكماألربعيماظؿؽؿقؾقيماظيتممتـؾماظـظومماظدوظل.موؼـؾغلمأخذماظعدؼدمعـماىقاغىمؼبماالسؿؾورمؼبمعومؼؿصؾمبوظؿعوونم
ؼبمايصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيموتؼودؿمعـوصعفومععماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجل،ممبومؼبمذظؽمؼبمإرورمبرتقطقل غوشقؼو.م
وتؿضؿـ ماظقثقؼي م ،IT/GB-4/11/22مسالضي مبروتقطقل مغوشقؼو مبوتػوضقي ماظؿـقع ماظؾققظقجل ،مععؾقعوت مإضوصقي مبشلن مصؾيم
اظربوتقطقلمبوٌعوػدةموغظوعفومعؿعددماألرراف.م
م
18م-م طذظؽ،مؼعرتفمبروتقطقلمغوشقؼوم
م

االسؿؿودماٌؿؾودلمبنيمعبقعماظؾؾدانمؼبمعومؼؿصؾمبوٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي،موطذظؽمرؾقعؿفوموأػؿقؿفوم
اًوصيمؼبمهؼقؼماألعـماظغذائلمسؾكمعلؿقىماظعوملموهؼقؼماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾزراسيمؼبمدقوقمايدمعـماظػؼرم
وتغريماٌـوخ،موؼعرتفمبوظدورماألدودلمظؾؿعوػدةماظدوظقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموػقؽيماٌقاردم
اظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيماظؿوبعيمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسي.م
م

19م-م وععمعراسوةماظؿؼدمماظؽؾريماظذيمهؼؼمحؿكماآلنمؼبمتـػقذماظـظوممعؿعددماألرراف مظؾؿعوػدة،مضدمؼرىماىفوزم
اظرئودلمأنمؼـظرمؼبمزؼودةمتطقؼرماظعؿؾمؼبمذبولمايصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيموتؼودؿمعـوصعفو،مظضؿونمعراسوةم
اظطؾقعيماًوصيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،مواٌؼقعوتماٌؿقزةمهلومواٌشؽالتماظيتمتؾزعفومحؾقل معؿؿقزةم
ؼبموضعموتـػقذماظؿشرؼعوتمواظؿدابريماظقرـقيمظؾقصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيموتؼودؿ معـوصعفو،موشري ذظؽمعـماظؿدابريماظيتم
ضدمتؽقنمهلومآثورمسؾكماظـظوممعؿعددماألرراف.م
م
22م-م وؼؿضؿـمعشروعمبرغوعٍماظعؿؾماسؿؿوداتمظألغشطيمذاتماظصؾي،ممبومؼبمذظؽمبـوءماظؼدرات،موعبعماٌعؾقعوت،م
وإذطوءماظقسلمواألغشطيماٌشرتطيماٌؿؽـيمععمأعوغيماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجل.م
م
األرراف(ً،ادلادتانًً11و ً1-15أ)ً
ً
ثاؾناًًً ًً-ـطاقً ًاؾـظامً ًؿمعددً ً
ً

أؾػً– ادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًاؾيتًحتمػظًبفاًاألررافًادلمعاؼدةً
ً

21م-م تـصماٌودةم 1-11معـماٌعوػدةمسؾكمأنماظـظوممعؿعددماألرراف مؼشؿؾمعبقعماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيم
واظزراسيماٌدرجيمؼبماٌؾقؼمماألولممعـماٌعوػدةم"اظيت دبضع إلدارة وإذراف األرراف اٌؿعوضدة وؼب اجملؿؿعمطؽؾ".م
م
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م

22م-م وؼبمدورتفماظـوظـي،مصننماىفوزماظرئودلم
م

4م-مؼطؾىمػرؾىؼمعـمعبقعماألررافماٌؿعوضدةماإلبالغمسـمعقاردػوماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌضؿـيم
ؼبماظـظوممعؿعددماألرراف،ممبؼؿضكماٌودةم2-11معـماٌعوػدةماظدوظقي،مووصؼومظؼدراتفوماظقرـقي،موأنمتؿكذمتدابريم
إلتوحيماٌعؾقعوتمسـمػذهماٌقاردمظؾؿلؿكدعنيماحملؿؿؾنيمظؾـظوممعؿعددماألرراف؛م
م

23م-م طذظؽمصننماىفوزماظرئودلم
م

ؼشددمػذددؼمسؾكمأػؿقيمتقثقؼماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمغطوقماظـظوممعؿعددماألرراف،مطقؿوم
ؼؿقلر مايصقل مسؾقفو مظغرض ماالدؿكدام مواظصقن مؼب ماظؾققثمواظرتبقي مواظؿدرؼى معـ مأجؾ ماألشذؼي مواظزراسيم
اسؿؿودامسؾكمضوئؿيماظؾقوغوتماظؿعرؼػقيمظؾؿقوصقؾماٌؿعددةماٌشرتطيمبنيماٌـظؿيمواٌعفدماظدوظلمظؾؿقاردماظقراثقيم
اظـؾوتقي؛م
ؼرحىمػرحىؼمبوىفقدماىورؼيمظؿـلقؼموهلنيمغظؿماٌعؾقعوتماظيتمتقثؼماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيم
واظزراسي ،ماٌلؿـدة مإظب مغظؿ ماٌعؾقعوت ماظؼوئؿي ،مواظيت مؼـؾغل مأن متؽقن مضوسدة ماظـظوم ماإلسالعل ماظعوٌل ماظذيم
تقخؿفماٌودةم،17ممبومؼؿلؼمععماٌودةم(3-12ب)معـماٌعوػدةماظدوظقي.م
م

24م-م تـصماٌعوػدةمسؾكمأنمعبقع اٌقارد اظقراثقي اظـؾوتقي ظألشذؼي واظزراسي اٌؿؾقطيمظألررافماٌؿعوضدةمواٌدرجي ؼب
اٌؾقؼ األول وتؾيبماٌعوؼريماٌـصقصمسؾقفومؼبماٌودةم 2-11متؾبدرجمؼبماظـظوممعؿعددماألرراف.موؼعدمتقاصرماٌقاردماظقراثقيم
اظـؾوتقيموتقلريمايصقلمسؾقفومطؿؾيماظؾـوءماألوظبمؼبماظـظوممعؿعددماألرراف.م
م
25م-م وضدمرؾىماألعنيماٌمضًمعـماألررافماٌؿعوضدة،ممبقجىمردوظيمدورؼيمؼبم 3غقصؿرب/تشرؼـماظـوغل ،2226متؼدؼؿم
ععؾقعوتمسـمعبقعماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماظيتمدؾؼًمإتوحؿفو.م
م
26م-م وؼبمدورتفماظـوغقي،م"رؾىم(اىفوز ماظرئودل) معـماألعنيمعقاصؾيمعبعماٌعؾقعوتمبشلنمتؼققؿماظؿؼدممؼبمتضؿنيم
اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمؼبماظـظوممعؿعددماألرراف".م
م
27م-م وبـوءمسؾقف،مادرتسلماألعنيماغؿؾوهماألررافماٌؿعوضدة،مؼبمردوظيمدورؼيمأخرىمبؿورؼ م11مؼقغقق/حزؼرانم،2228م
وضدموزِّسًمسقـيمخطوبماإلبالغمسـمتضؿنيمعقادمؼبماظـظومماظدوظلمععماظردوظيم
إظبماظطؾىماٌعؾؼماًوصمبفذهماٌعؾقعوت.م ؾب
اظدورؼي،موسقـيمخطوبماإلبالغمعرصؼيمبوٌرصؼ 3مبفذهماظقثقؼي.م
م
28م-م وعـذماغعؼودماظدورةماظـوظـيمظؾؿفؾسماظرئودل،متؾؼًماألعوغيمسدداًمعـماظؾالشوتماىدؼدةمسـماٌقاردماظقراثقيم
اظـؾوتقيماٌدرجيمؼبماظـظومماظدوظل.مووضًمإسدادمػذهماظقثقؼيم(ؼـوؼر/طوغقنماظـوغل ،)2211مطوغًماألررافماٌؿعوضدةماظؿوظقيم
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ضدمضدعً مبالشوتم– ممبومؼبمذظؽماظؾالشوتماظلوبؼيم– ممبلؿقؼوتمزبؿؾػيمعـماظؿػوصقؾ:5ماظربازؼؾ،مطـدا،معبفقرؼيم
اظؿشقؽ،ماظدامنرك،مصـؾـدا،مآؼلؾـدا،ماظـروؼٍ،ماظلقؼدم(عرطزمدولماظشؿولمظؾؿقاردماظقراثقي)،مإدؿقغقو،مأٌوغقو،ماألردن،م
ظؾـون،معدششؼر،مغوعقؾقو،مػقظـدا،ماظربتغول،مروعوغقو،مإدؾوغقو،ماظلقدان،مدقؼلرا،ماٌؿؾؽيماٌؿقدة،مزاعؾقو،مطؿوموردم
تؼرؼرمذبؿعمعـماإلضؾقؿماألوروبل  .موضوئؿيماٌقادماظقراثقيماظيتممتماإلبالغمسـمإضوصؿفومإظبماظـظوممعؿعددماألررافمعـشقرةم
مبقضعماٌعوػدةمؼبماظعـقانماظؿوظلمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتقي:م.http://www.planttreaty.org/inclus_en.htmموإذامأخذغومؼبم
االسؿؾورمأنماٌعوػدةمتضؿم 127مررصوًمعؿعوضداً،مؼؿؾنيمأنمسدداًمطؾرياًمعـماألررافماٌؿعوضدةمملمتؼدِّممإظبماألعوغيمحؿكماآلنم
ععؾقعوت مأو مبالشوت مسـ اٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسي مؼب ماٌـورؼ ماًوضعي مظقالؼؿفو ماظؼضوئقي مممو مؼـؾغلم
إضوصؿفمإظبماظـظوممعؿعددماألرراف.م
م
29م-م وطؿومأسؾـماىفوزماظرئودل،مؼبمدورتفماظـوظـي،مواصؾمسددمعـماألررافماٌؿعوضدةم–مدقاءـبمعـماظؾؾدانماظـوعقيمأوم
اٌؿؼدعيم–م تقجقفماػؿؿومماألعوغيمإظبمذبؿقسيمعـماظصعقبوتماظيتمؼقاجفقغفومؼبمتػلريماألحؽوممذات اظصؾيمؼبماٌعوػدة،م
وواصؾمسددمرؾىماٌشقرةمواٌلوسدة،موأنماألعوغيمتؼدمماٌشقرةمواٌلوسدة،مبؼدرماإلعؽون،مسؾمأدوسمطؾمحوظيمسؾكمحدة.م
وبوإلضوصي مإظب مذظؽ ،مضدَّعً م اظؾفـي ماظػـقي ماالدؿشورؼي ماٌكصصي ماٌعـقي مبوالتػوق ماٌقحد مظـؼؾ ماٌقاد مواظـظوم معؿعددم
األرراف،مأثـوءماجؿؿوسوتفو،ماٌشقرةماظيتمرأتماألعوغيمأغفومعػقدةمجداًمؼبماظؿعوعؾمععمبعضماألدؽؾيمواالػؿؿوعوتماظيتم
أثورتفوماألررافماٌؿعوضدةمواٌلؿكدعقنماآلخرونمظؾـظوممعؿعدد األرراف.م
م
6

باءً–ً ادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًاؾيتًضؿَّـفاًاألذىاصًاؾطلقعققنًوادلعـقققنً
يفًحدودًاؾقالقةًاؾؼضائقةًؾألرراف ادلمعاؼدةً
ً

32م-م تـصماٌودةم2-11معـماٌعوػدةمسؾك:م
م

"تدسق األرراف اٌؿعوضدة ،بغرض هؼقؼ أطؿؾ تغطقي ظؾـظوم عؿعدد األرراف ،عبقع ايوئزؼـ اآلخرؼـ ظؾؿقارد
اظقراثقي اظـؾوتقي ظألشذؼي واظزراسي اٌدرجي ؼب اٌؾقؼ األول إلدراج ػذه اٌقاد ؼب اظـظوممعؿعددماألرراف"م
م

31م-م تـصماٌودةم 3-11معـماٌعوػدة،مسؾكمأنمتقاصؼ األرراف اٌؿعوضدة أؼضو سؾك أن تؿكذ اظؿدابري اٌالئؿي ظؿشفقع
األذكوص اظطؾقعقني واٌعـقؼني ،ؼب إرور والؼوتفو ،اظذؼـ ضبؿػظقن بوٌقارد اظقراثقي اظـؾوتقي ظألشذؼي واظزراسي اٌدرجي ؼب
اٌؾقؼ األول بندراج ػذه اٌقارد اظقراثقي ظألشذؼي واظزراسي ؼب اظـظوممعؿعددماألرراف.م
م
 5اٌعؾقعوتماظقاردةمبوظؾالشوتماٌؿصؾيمبوٌقادماظيتممتمتضؿقـفومؼبماظـظوممعؿعددماألررافمبشلنمايصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيموتؼودؿم
عـوصعفومعـشقرةممبقضعماٌعوػدةمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتقيمؼبماظعـقان:م.http://www.planttreaty.org/inclus_en.htmم
 6ؼغطلماظؿؼرؼرماإلضوصوتماٌؾقـيمؼبماٌؾقؼماألولماظيتمأبؾغمسـفوم22مبؾداًمعـماإلضؾقؿماألوروبلمأوماٌصـػيمؼبمطؿوظقجمEURISCOماظذيمؼشؿؾم
318 221مسقـي.ماغظرماظقثقؼي Compilation of Submissions by Contracting Parties on the Implementation of ،IT/GB-4/11/Inf. 9
.the Multilateral Systemم
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32م-م وظؼدمطوغًماظؿؼورؼرماٌؾوذرةماظقحقدةماظيتمضدعفوماألذكوصماظطؾقعققنمواٌعـقؼقنمؼبمحدودموالؼؿفؿماظؼضوئقيمإظبم
اىفوز ماظرئودلمأثـوءماظدورةماظـوظـي.موطوغً مبالشوتمتضؿنيمػذهماٌقادمعـمجوغىمرابطيمعربلمهلنيماظذؾبرؽبة،موػلم
رابطيمخوصيمٌربلماظذرةموهلقـفمؼبمصرغلو،موعـمجوغىماظرابطيماظػرغلقيمٌربلمايؾقبموشريػومعـماألغقاعمذاتقيم
اظؿؾؼقح،موطالػؿومسضقانمؼبماٌعفدماظقرينماظػرغللمظؾؾققثماظزراسقي.م
م
33م-م وطؿوممتمإبالغماىفوز ماظرئودلمؼبمدورتفماظـوظـي،مػـوكمسددمعـمحوالتماإلسرابمسـماالػؿؿوممادؿؿرتمخاللم
اظػرتةماظػوصؾيمبنيماظدورتني،معـمجوغىماظؼطوعماًوصمواٌـظؿوتمشري ايؽقعقي،مبؿضؿنيمعومظدؼفومعـمعقاردموراثقيم
غؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظـظوممعؿعددماألرراف.موضدمأثورماظؽـريونماظعدؼدمعـماظؼضوؼوماظؼوغقغقيمواظػـقيمؼبمعومؼؿصؾم
بؿػلريمحؼقضفؿمواظؿزاعوتفؿممبقجىماالتػوق ماٌقحد مظـؼؾماٌقاد مظقمأغفؿمصعؾقامذظؽ.موؼبمػذاماًصقص،محصؾًماألعوغيم
سؾكمعشقرةماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصي،موػلمواردةمبوظؿػصقؾمؼبماظؼلؿماظؿودعمعـمػذهماظقثقؼي.م
م
34م-م وضدمادبذماىفوز م اظرئودل،مؼبمدورتفماظـوظـي،مسدداًمعـماظؼراراتمؼبمعومؼؿصؾمبؿضؿنيماألذكوصماظطؾقعقنيم
واٌعـقؼنيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقي مظألشذؼيمواظزراسي مؼبماظـظوممعؿعددماألرراف،ممبومؼبمذظؽماظؼرارماًوصمبودؿعراضم
ػذه ماٌللظي مؼب مدورتف ماظرابعي .موتؿـوول ماظقثقؼي  ،IT/GB-4/11/13ماالدؿعراضوت مواظؿؼققؿوت مؼب مإرور ماظـظوم معؿعددم

األرراف،موتـػقذموتشغقؾماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.م
م

جقؿً ً-ادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًاؾيتًحتمػظًبفاًادلؤدياتًاؾدوؾقةً،مبقجبًادلادة ً15
ً
35م-م ضؿّـً ماٌمدلوت ماظدوظقي مذبؿقسوت ماٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسقي ماظيت مهؿػظ مبفو مؼب ماظـظومم
عؿعددماألرراف،ممبقجىماتػوضوتمععماىفوزماظرئودل7:م
م

ادلؤديةًاؾدوؾقةم

تارقخًاؾمقؼقعًعؾك االتػاقم

 16أطؿقبر/تشرؼـماألول 2226م
عرطزماألرزماألصرؼؼلم
 16أطؿقبر/تشرؼـماألول 2226م
اٌـظؿيماظدوظقيمظؾؿـقعماظؾققظقجلم
 16أطؿقبر/تشرؼـماألولم2226م
اٌرطزماظدوظلمظؿقلنيماظذؾبرؽبةمواظؼؿحم
 16أطؿقبر/تشرؼـماألول 2226م
اٌرطزماظدوظلمظؾؾققثماظزراسقيمؼبماٌـورؼماىوصيم
اٌعفدماظدوظلمظؾققثماحملوصقؾمؼبماٌـورؼماالدؿقائقيمذؾفماظؼوحؾيم  16أطؿقبر/تشرؼـماألول 2226م
 16أطؿقبر/تشرؼـماألول 2226م
اٌعفدماظدوظلمظؾزراسيماالدؿقائقيم
 16أطؿقبر/تشرؼـماألول 2226م
اٌعفدماظدوظلمظؾققثماظـروةمايققاغقيم
 16أطؿقبر/تشرؼـماألول 2226م
اٌرطزماظدوظلمظؾؾطورسم
 16أطؿقبر/تشرؼـماألول 2226م
اٌعفدماظدوظلمظؾققثماألرزم
 16أطؿقبر/تشرؼـماألول 2226م
اٌرطزماظعوٌلمظؾقراجيماظزراسقيم
 7تػوصقؾمأخرىمسـمػذهماالتػوضوتموذبؿقسوتماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمعؿوحيمسؾكمعقضعماٌعوػدةمؼبماظعـقانماظؿوظلمسؾكم
اظشؾؽيماظعـؽؾقتقي:م.http://www.planttreaty.org/inclus_en.htmم
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عرطزماظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾققثمؼبمذبولماظزراسيماالدؿقائقيم
اظؾـؽماظدوظلمىقـوتمجقزماهلـدمؼبمأصرؼؼقومواحملقطماهلـديم
اظؾـؽماظدوظلمىقـوتمجقزماهلـدمؼبمجـقبماحملقطماهلودئم
علؿقدعماٌودةماظقراثقيماظطوصرةمظدىماظشعؾيماٌشرتطيمبنيمعـظؿيم
األشذؼيمواظزراسيمواظقطوظيماظدوظقيمظؾطوضيماظذرؼيمؼبمصققـوم
اظؾـؽماظدوظلمىقـوتماظؽوطووم
أعوغيمعرطزمعبوسيماحملقطماهلودئمحملوصقؾموأذفورمعـطؼيماحملقطم
اهلودئم

 16أطؿقبر/تشرؼـماألول 2226م
 5صرباؼر/ذؾوط 2227م
 9عوؼق/أؼور 2227م
18مؼقظقق/متقز 2227م
 1ؼقغقق/حزؼران 2229م
 1ؼقغقق/حزؼران 2229م

36م-م وعومزاظًماجملؿقسوتماظيتمهؿػظمبفومػذهماٌمدلوتماظدوظقيمتشؽؾمحؿكماآلنمأطربمذبؿقسيمعـماٌقاردمعـم
اٌعروفمؼبماظقضًمايوضرمأغفومعدرجيمؼبمغظومماألرراف،موصبريمتؾودهلوممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾ اٌقاد.م
م
37م-م وتؿضؿـماظقثقؼيمIT/GB-3/09/23م-متؼرؼرمعرحؾلمسـماظشراطوتموسالضوتماظؿكزرمواظؿعوونمععماٌـظؿوتماألخرىم

مبومؼبمذظؽماالتػوضوتمبنيماىفوزماظرئودلمواٌراطزماظدوظقيمظؾؾققثماظزراسقيمواٌمدلةوتماظدوظقةيماألخةرىمذاتماظعالضةيم
ؼبمإرورماٌودةم15معـماٌعوػدةم-ماٌزؼدمعـماٌعؾقعوتمسـمػذاماٌقضقع.م
م

38م-م وتؿضؿـماظقثقؼي ،IT/GB-4/11/Inf. 5موربيماٌراطزماظؿوبعيمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمؼبمذبولمتـػقذماالتػوضوتمععم
اىفوزماظرئودل،مععمإذورةمخوصيمإظبمتطؾقؼماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمبوظـلؾيمظؾؿقوصقؾماٌدرجيموشري اٌدرجيمؼبم
اٌؾقؼماألول  ،متؼرؼراًمذوعالًمعؾبؼدّممعـ معراطز ماظؾققث ماظزراسقي ماظدوظقي ماظؿوبعي مظؾفؿوسي ماالدؿشورؼي مظؾؾققث ماظزراسقيم
اظدوظقي.مووصؼوًمظؾؿؼرؼر،مهؿػظمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيموحدػومذبؿؿعيممبؼدارم693 752مسقـي،متشؽؾمجزءاًمعـم
اظـظوممعؿعددماألرراف.م
م
39م-م وخالل ماظػرتة معـ مأول مأشلطس /مآب م 2228مإظب م 31دؼلؿرب /مطوغقن ماألول م ،2229موزّسً معراطز ماظؾققثم
اظزراسقي ماظدوظقي معو ذبؿقسف م 628 644مسقـي معـ ماٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسي ماٌدرجي مؼب ماٌؾقؼ ماألولم
مبقجىماتػوقمغؼؾماٌقاد،موتؾؼًمعومذبؿقسفم41 922مسقـيمعـماٌودةماظقراثقيماٌدرجيمؼبماٌؾقؼماألول.م
م
42م-م طذظؽ مؼقضح ماظؿؼرؼر مأن معراطز ماظؾققث ماظزراسقي ماظدوظقي مادؿطوسً ماضؿـوء م 327مسقـي معـ ماٌودة ماظقراثقيم
شري اٌدرجي مؼب ماٌؾقؼ ماألول ،مبقـؿو موزسً معو مذبؿقسف م 5 372مسقـي معـ ماٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسيم
مبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.موميؽـماالرالعمسؾكماٌزؼدمعـمايؼوئؼمواألرضوم،ممبومؼبمذظؽمهؾقؾمتقزؼعمواعؿالكم
اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمحبلىماٌراطزمبوظرجقعمإظبمعقضعماٌعوػدةمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتقيمؼبماظعـقانم
اظؿوظل:م.http://www.itpgrfa.net/International/cgiar_centers_dataم
م
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41م-م وؼب م 22مدؾؿؿرب /مأؼؾقل م،2212مأحوظً ماألعوغي ماٌمدلوت ماظدوظقي ماظيتموضّعً ماتػوضوت معع ماىفوز ماظرئودلم
مبقجىماٌودةم 15معـماٌعوػدةمرؾىمععؾقعوتمسـماجملؿقسوتماظيتمهؿػظمبفوموطذظؽمتقزؼعفومظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيم
ظألشذؼيمواظزراسيممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.م
م
42م-م وضدمأبؾغمعرطزماظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾققثمؼبمذبولماظزراسيماالدؿقائقيمأغفماسؿؾوراًمعـم/ 8ممتقزم،2228مبدأمتقزؼعم
عقاردموراثقيمغؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمعـماجملؿقسوتماظيتمضبؿػظمبفوممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.موؼقضحمتؼرؼرم
عرطز ماظؿعؾقؿ ماظعوظل مواظؾققث مؼب مذبول ماظزراسي ماالدؿقائقي مأغف موزع م 377ذبؿقسي مؼب ماظػرتةمعو مبني م 2228مو ،2212م
مبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مبقـؿومتؾؼكمسبقم23مسقـيمبودؿكدامماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.م
م
43م-م وأبؾغً مأعوغي معرطز معبوسي ماحملقط ماهلودئ محملوصقؾ موأذفور معـطؼي ماحملقط ماهلودئ مأغفو موزسً معـذم
ؼقغقق/حزؼران م ،2229م 358مسقـي م( 6 979معـ ماظـؾوتوت) معـ ماٌقز ،مومثرة ماًؾز ،مواظؽلوصو ،مواظؾطورس ،مواظؾطوروم
ايؾقة،مواظقوممسؾكم 15بؾداًممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.موضوظًمأعوغيماٌرطزمؼبمتؼرؼرػومإغفوممل تؿؾؼمعو ؼدلمسؾكم
أنماىفوتماٌؿؾؼقيمظؾؿودةماظقراثقيمؼبمػذهماظؾؾدانمتقاجفمعشؽالتمؼبمعومؼؿعؾؼمبؿطؾقؼماالتػوقماٌقحدمظـؼؾ اٌقاد.م
م
44م-م وععمذظؽ،مأذورتمأعوغيمعرطزمعبوسيماحملقطماهلودئمحملوصقؾموأذفورمعـطؼيماحملقطماهلودئمؼب عو ؼؿصؾم
بلدؾقبماٌدصقسوتممبقجىماٌودةم 6م عـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمأنماىفوتماٌؿؾؼقيماخؿورتمطالمعـ اٌودتنيم7-6م
و ،11-6مؼبمحوظيماظؿلقؼؼماظؿفوري.موطونمعـمرأؼفومأنمعـماحملؿؿؾمسدمموجقدمصفؿمواضحمظؿػلريماًقورؼـ،مممومؼؾؼلم
اظضقءمسؾكمضرورةمبـوءماظؼدراتماٌؿصؾيمبؿطؾقؼماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمظضؿونماظػفؿماظقاضح ألحؽوعف.م
م
45م-م طذظؽمضدممعلؿقدع ماٌودة ماظقراثقي ماظطوصرةمظدىماظشعؾيماٌشرتطيمبنيمعـظؿي ماألشذؼي مواظزراسي مواظقطوظي ماظدوظقيم
ظؾطوضي ماظذرؼي مؼب مصققـو متؼرؼراًمبشلنماجملؿقسيماظيتمضبؿػظمبفومعـماٌقادماظقراثقيماظطوصرة،متضؿـمأؼضوًمععؾقعوتمسـم
تقزؼعماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.م
م
46م-م وتؿضؿـماظقثقؼيم،IT/GB-4/11/Inf. 10موربيماٌمدلوتماظدوظقيمؼبمتـػقذماالتػوضوتماٌربعيمععماىفوزماظرئودلم

مبقجى ماٌودة م 15معـ ماٌعوػدة ،معع مإذورة مخوصي مإظب متطؾقؼ ماالتػوق ماٌقحد مظـؼؾ ماٌقاد مبوظـلؾي مظؾؿقوصقؾ ماٌدرجيم
وشري اٌدرجيمؼبماٌؾقؼماألول،ماظؿؼورؼرماظؽوعؾيماظيتمضدعؿفوماٌمدلوتماظدوظقيمظعِؾؿماىفوزماظرئودل.م
ً
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دالً–ً ادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًاؾيتًمتًاحلصقلًعؾقفاًؿـًاؾـظامًؿمعددًاألررافً،
واؾيتًتُعدًاجلفاتًادلمؾؼقةًؿؾمزؿةًجبعؾفاًؿماحةً
ً

47م-م تـصماٌودةم3-6معـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمسؾك:م
م

م

ؼبمحولمضقومماٌؿؾؼلمبصقنماٌقادماٌؼدعي،مؼـؾغلمظؾؿؿؾؼلمأنمصبعؾماٌقادمواٌعؾقعوتمذاتماظصؾيمػ...ؼمعؿوحيم
ظؾـظوممعؿعددماألررافمبودؿكدامماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.م

48م-م تعؿؿدمصعوظقيمػذهماظػؼرةمسؾكمععرصيماظشكصماظذيمؼؾقٌمسـمعقاردموراثقيمغؾوتقيمبلنمعؿؾؼقوًمدوبؼوًمظدؼفماٌودةم
اظيتمؼرؼدػو.موضدمأبؾِغماىفوزماظرئودلمؼبمدورتفماظـوظـيمبلنمعـماىدؼرمبوظذِطرمأنماٌؿورديماظيتمتطؾؼفومعراطزماظؾققثم
اظزراسقيماظدوظقيمماظؿوبعيمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقيمػلمأغفومتعؾـمادؿمعؿؾؼلماٌودة،موػذامصبعؾمعـم
اٌؿؽـمععرصيماٌؿؾؼل.8موال تقجدمععؾقعوتمسـماٌؿوردوتماظيتمؼطؾؼفومعؼدعقماٌقادماآلخرون.م
م

فاءً–ً تقثقؼًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًيفًاؾـظامًؿمعددًاألررافً
ً

49م-م ؼعدماإلبالغماظرمسلمسـماٌقادماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌدرجيمؼبماظـظوممعؿعددماألررافمأحدماظؿدابريم
اظيتمؼشؿؾفوماظـظوممعؿعددماألرراف.موععمذظؽ،مصؾوظـلؾيمظرتبقيماظـؾوتوتموصقوغؿفوم–موػؿومعـمأشراضمتقلريماظؿؾودلم
–مصؿـماظضروريمتقاصرمععؾقعوتمطوعؾيمميؽـماإلرالعمسؾقفومبلفقظيمسـمطؾمسقـيمروٌومطوغًمعلؿكدعي.موبفذاماٌعـك،م
ال ميؽـماظؼقلمبندراجماٌقادماظقراثقيمؼبماظـظوممعؿعددماألررافمإالمإذامطوغًمعقثؼيمبدرجيمطوصقيموسالغقي.م
م
52م-م وهلذاماظلؾى،مصننممنقذجمخطوبماإلبالغمسـمتضؿنيماٌقادمؼبماظـظوممعؿعددماألرراف م(اغظرماٌرصؼ  )3مؼطؾىم
ععؾقعوتمسـمعقضعماظشؾؽيماظعـؽؾقتقي9ماظذيمؼؽقنمعـماظلفؾمصقفمايصقلمسؾكمبقوغوتمتػصقؾقيمسـمتؽقؼـماجملؿقسيم
واإلجراءات ماظيت مؼطؾؼفو ماٌلؿكدم مؼب مرؾى مايصقل مسؾك مسقـوت" مو"سـقان ماٌقضع ماظذي مؼؿضؿـ مضوسدة مبقوغوتم
اجملؿقسوت".م
م
51م-م طذظؽمصننماجملؿقسوتماظدوظقيماظرئقلقيمواجملؿقسوتماظيتمهؿػظمبفو ماألررافماٌؿعوضدةمعـماظؾؾدانماٌؿؼدعيم
عـشقرةمسؾكمعقاضعمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتقيمتؿضؿـمػذهماٌعؾقعوت ،مطؿومأنمبعضماظؾؾدانماظـوعقيماظؽؾريةمتؼدممأؼضوًم
ػذه ماًدعوت مظؾؿربني .م وطؿو مأسؾِـ مؼب ماظدورة ماظـوظـي مظؾؿفؾس ماظرئودل ،مؼقاجف ماظؽـري معـ ماظؾؾدان ماظـوعقي ماظصغريةم
عشؽالتمعوظقيموصـقيموعمدلقيمال ؼؾبلؿفونمبفومؼبمعومؼؿعؾؼمبؿقصريمععؾقعوتمسوعي م– معـماٌػضؾمأنمتؽقنمؼبمصقغيم
10

8

اغظر،مسؾكمدؾقؾماٌـول.http://www.planttreaty.org/smta/irri_en.htm :

 9راجعماٌقضعم.ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/agreements/models/inclu_e.docم
10مماغظرمسؾكمدؾقؾماٌـولمضوسدةمبقوغةوتماٌعفةدماظةدوظلمظؾقةقثماألرزمؼبمامٌقضةعماظؿةوظلم:م،http://www.iris.irri.org/مأوماظؾقابةيماألٌوغقةيم
اظقرـقيماًوصيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمؼبماظعـقانماظؿوظل:م.http://www.genres.de/pgrdeu/م
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إظؽرتوغقيم– مسـماٌقاردماظقراثقي موتضؿقـفومؼبماظـظوممعؿعددماألرراف،مودقفمتطؾىمعلوسدةمظؿؿؽقـفومعـماظؼقوممبذظؽم
بشؽؾمصعول.م
م
52م-م وضد مأغشؽً مصػقي مؼب معقضع ماٌعوػدة مسؾك ماظشؾؽي ماظعـؽؾقتقي ،متؾبـشر مصقفو ماظؾالشوت ماظقاردة معـ ماألررافم
اٌؿعوضدة ،موعراطز ماظؾققث ماظزراسقي ماظدوظقي مواألذكوص ماٌعـقؼني مبشلن ماٌقاد ماظيت ممت متضؿقـفو مؼب ماظـظوم معؿعددم
األرراف11.مموتؿضؿـمػذهماظصػقيمؼبماظقضًمايوضرمغلكوًمغصقيمطوعؾيمعـماظؾالشوتماظقاردةمأوموصؾيمتمديمإظب اٌقاردم
اٌقجقدةمؼبمحقزةماألررافماٌؾؾخملغي،مومنقذجمًطوبماظؿؾؾقغمميؽـمتـزؼؾفموايصقلمسؾكمغلكيمإظؽرتوغقيمعـف.م
م
53م-م وطؿومأبؾِغماىفوز ماظرئودلمؼبمدورتفماظـوظـي،مأغشلتماألعوغيمعلؿقدعمبقوغوتمظػوئدةماألررافماألخرىمؼبمذؽؾم
ضوسدة مبقوغوت مربؿقي مؼلؿضقػفو معرطز ماألعؿ ماٌؿقدة مظؾؿعؾقعوت موايقدؾي مؼب مجـقػ .موعلؿقدع ماظؾقوغوت مؼعؿؾ معـذم
دؾؿؿرب/أؼؾقلم 2212م وضبصؾمسؾكمععؾقعوتمعـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمؼبمصقرةمإظؽرتوغقيمعـمعـصيمعصدرمعػؿقحم
تدؼرػوماألعوغي.موؼؿؾؼكمعلؿقدعماظؾقوغوتماٌعؾقعوتموؼلفؾفومبطرؼؼؿنيمزبؿؾػؿني:مععؾقعوتمؼبمطؾمحوظيمسؾكمحدةمؼبم
إرورماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادموععؾقعوتمسـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمؼبمصقرةمذبؿقسوتمتؼدعفوماظؽقوغوتماظؽؾريةم
وسؾكمرأدفوماٌراطزماظدوظقيمظؾؾققثماظزراسقيماٌشورمإظقفومؼبماٌودة 15معـماٌعوػدةماظدوظقي.موضدمأسربمسددمعـماألررافم
اٌؿعوضدةمسـمذظؽمؼبماظؾالشوت،موتعؽػمسؾكموضعماظؿػوصقؾمواالتػوقمسؾكماظعؿؾقوتمععماألعوغي.م
م
54م-م وغظومماإلبالغمرقسلموؼـؾغلمتطقؼرهمظؿكزؼـماٌعؾقعوتماظيتمؼؼدعفوماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد مإظبماألعوغيمؼبم
صقرةمورضقي.موتؾبفريماألعوغي،مبوظؿشوورمععمذبؿقسيمعـؿؼوةمعـماًرباء،مهؾقالًمعؿعؿؼوًمآخرمظؾكقوراتماٌكؿؾػيماظيتم
ميؽـمتؼدميفومإظبمعؾبؼدِّمماٌودةمظؿقلريمسؿؾقيماإلبالغ،ممبومؼبمذظؽمتؼـقوتمضراءةمايروفمبصرؼوً.م
م
55م-م طذظؽ مصنن مادؿكدام مذفودات ماظشؾؽي ماظعـؽؾقتقي مزاد معـ مثؼي ماٌلؿكدعني .موػذه ماظشفودات متصدرػو موطوظيم
ععؿؿدةموعقثقضيمظؾؿقؼؼمعـماظؾقوغوتمظؿفـىماٌؿوردوتماالحؿقوظقيماحملؿؿؾيمعـؾماظردوئؾماالضؿقوعقي،موػذهمتؿؿوذكمععم
أحدثمععوؼريمومموردوتمصـوسيماٌعؾقعوت.م
م
56م-م ودقفمؼؿعنيمسؾكماألعوغيمخاللماظػرتةماٌوظقيماٌؼؾؾيمضؿونمادؿؿرارؼيمخدعوتماظؿؾؾقغماإلظؽرتوغقيماظيتمأغشؽًم
ظدسؿ مسؿؾقي ماالتػوق ماٌقحد مظـؼؾ ماٌقاد موهلني مبعض موزوئػ ماظـظوم ،موخصقصوً موضع موتـػقذ مععوؼري مظؿؾودل مبقوغوتم
االتػوق ماٌقحد مظـؼؾ ماٌقاد معع ماٌُؼدِّعني ماظرئقلقني ،موترعبي ماظـظوم مإظب مظغوت ماٌعوػدة ماظرمسقي مواٌؼدِّعني ماظرئقلقني،م
وترعبيماظـظوممإظبمظغوتماٌعوػدةماظرمسقيموأرذػيموصفرديمبقوغوتماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادماظيتممتصؾمؼبمصقرةمورضقي.م
م
57م-م وهلذاممتمتضؿنيمذظؽمؼبمعشروعمبرغوعٍماظعؿؾمواٌقزاغقيمبوظـلؾيمهلذاماظعـصرماألدودلمعـموزقػيماظـظوممعؿعددم
األرراف.م
11

اغظر. http://www.planttreaty.org/inclus_en.htm:
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رابعاًًًًًً-تقيريًاحلصقلًعؾكًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً
يفًإرارًاؾـظامًؿمعددًاألررافً(ادلادة ً)12
ً
أؾػًًًًً-اؾمدابريًاؾؼاـقـقةًاؾضرورقةًوغريفاًؿـًاؾمدابريًادلـادلةً

ؾمقػريًاحلصقلًعؾكًادلقاردًاؾقراثقةًؿـًخاللًاؾـظامًؿمعددًاألررافً
ً
58م-م تـصماٌودةم2-12معـماالتػوضقي:م
م

تؿػؼ األرراف اٌؿعوضدة سؾك أن تؿكذ اظؿدابري اظؼوغقغقي اظضرورؼي أو شريػو عـ اظؿدابري اٌـودؾي ظؿقصري ػذا ايصقل
سؾك اٌقارد اظقراثقي ظألرراف اٌؿعوضدة األخرى عـ خةاللم اظـظةوممعؿعةددماألرةرافم.موهلةذام اظغةرضم دةقؾبقصرم ػةذام
ايصقل أؼضو ظألذكوص اظطؾقعقني أو اٌعـقؼني اًوضعني ظقالؼي أي ررف عؿعوضد سؾك أن طبضع ذظةؽم ألحؽةوم
اٌودةم.4-11م
م

59م-م ملمؼطؾىماىفوز م اظرئودلمعـماألررافماٌؿعوضدةمبشؽؾمعؾوذرماإلبالغمسـماظؿدابريماظؼوغقغقيمواظؿدابريماٌـودؾيم
األخرىم اظيتمتؿكذػومظؿقصريماظؼدرةمسؾكمحصقلماألررافماٌؿعوضدةمسؾكماٌقاد،معـمخاللماظـظوممعؿعددماألرراف،مؼبم
حدودماظقالؼيماظؼضوئقيمأليمررفمعؿعوضد.م وسؾكماظرشؿمعـمأنمبعضماألررافماٌؿعوضدةمضدمصعؾًمذظؽمبوظػعؾمبقضقح،م
صنن مبعض ماألرراف ماٌؿعوضدة م– مطؿو مأذري مؼب ماظؼلؿ مثوغقوً مؼب معو مدؾؼ م– مادرتسً ماغؿؾوه ماألعوغي مإظب ماظصعقبوت ماظيتم
تقاجففومؼبمتػلريماألحؽوممذاتماظصؾيمعـماٌعوػدة،موهؼقؼماٌقاءعيمبقـفوموبنيماظعـوصرماألخرىمؼبمغظؿفوماظؼوغقغقي.م
وضدموصِػمذظؽمبلغفمأحدماظعقاعؾماٌلؾؾيمالشبػوضمعلؿقىماإلبالغمسـماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌدرجيمؼبم
ؾب
اظـظوممعؿعددماألرراف ،مطؿومؼعينمأنمتقلريمايصقلمسؾكماٌقادمعـمجوغىمطـريمعـماألررافماٌؿعوضدةمملمؼؿقؼؼمبعدم
بوظؽوعؾ.م
م
62م-م وعـمبنيماٌلوئؾماظيتمأثريتمهؼقؼماٌقاءعيم بنيماظؿشةرؼعوتماًوصةيمبويصةقلمسؾةكماٌةقادموتؼودةؿماٌـةوصعمم
واألحؽومماظيتمتـصمسؾقفوماٌودةم(3-12ح)،ماظيتمتـصمسؾك:م
م

"وعـمدونماإلخالل بوألحؽوم األخرىمؼبمػذه اٌودة ،تقاصؼ األرراف اٌؿعوضدة سؾك أن ؼقصر ايصقل سؾك اٌقارد
اظقراثقي اظـؾوتقي ظألشذؼي واظزراسي اظيت تقجد ؼب زروف اٌقاضع اظطؾقعقي ،وصؼو ظؾؿشرؼعوت اظؼطرؼي،مأو وصؼو ٌو
ضد ضبدده اىفوز اظرئودل عـ ععوؼريمؼب حوظي سدم وجقد عـؾ ػذه اظؿشرؼعوت".م
م

61م-م وضدمغظرتماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصي مؼبمػذهماظؼضقيمؼبماجؿؿوسقفوماألولمواظـوغل،مبوسؿؾورػومإحدىم
اظؼضوؼوماظيتمأثورتفوماىفوتمصوحؾيماٌصؾقيموأحقؾًمإظبماألعوغي.م
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م

62م-م طونمعـمرأيماظؾفـيمأنمأحؽومماٌودةم(3-12ح)متـطؾؼمسؾكماٌقادماظيت دبضع إلدارة وإذراف األرراف اٌؿعوضدة
وؼب اجملؿؿعمطؽؾ.موبوظؿوظل،مصننماجملولماٌؿؽـمظؾؿعوؼري ماظيتمؼضعفوماىفةةوز ماظرئودلمؼبماٌلؿؼؾؾممبقجىماٌةةودةم
(3-12ح)م ؼـؾغلمأنمتؼؿصرمسؾكماٌقادمؼبمعقاضعفوماظطؾقعقيماًوضعيمإلدارةموإذرافماألررافماٌؿعوضدةموؼبماجملؿؿعم
طؽؾ.م
م
63م-م واتػؼًماظؾفـيمسؾكمأنماظعؿؾماظذيمؼؿؿممبقجىماٌودةم(3-12ح)مؼـؾغلمتطقؼرهموخصقصوًمؼبمعومؼؿصؾمبوظعالضيم
بنيماٌودةم(3-12ح)مواألحؽومماألخرىماٌـصقصمسؾقفومؼبماٌودةم،12مواآلثورماٌرتتؾيمسؾكماظؿشرؼعوتماظقرـقيمؼبمعومؼؿصؾم
بويصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيماٌقجقدةمؼبمعقاضعفوماظطؾقعقي،موسؾكموجفماظؿقدؼدماٌقاردماظيتمػلمجزءمعـم
اظـظوممعؿعددماألرراف.م
م
64م-م وععمذظؽ،مأحورًماظؾفـيمسِؾؿوًمبلنماىفوزماظرئودلممل ؼؼررمبعدماظشروعمؼبمإسدادماٌعوؼريماٌـصقصمسؾقفومؼبم
اٌودةم(3-12ح)،مواتػؼًمسؾكمأغفومدؿؾبؾؼلماٌللظيمربؾمغظرموأنمتؾبكضِعفومٌزؼدمعـماظدراديمؼبماٌلؿؼؾؾ،ممبومؼبمذظؽم
إعؽوغقيمإسدادمسـوصرماٌعوؼريموسرضفومسؾكماىفوزماظرئودلمظؾـظرمصقفو.م
م
65م-م وضدمؼرىماىفوز ماظرئودلمأنمؼلخذمسؾؿوًمبفذهماٌداوالتموأنمؼطؾىمعـماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيم
إسدادمدراديمأوظقيمبشلنمأصضؾمررؼؼيمظؿـػقذماٌودةم(3-12ح).م
م

خاؿياًً–ًًًًاؼميامًادلـاػعًيفًاؾـظامًؿمعددًاألررافً(ادلادةًً)13
م

أؾػً–ً اؼميامًادلـاػعًادلرتتلةًعؾكًادمىدامًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً:
م

تلادلًادلعؾقؿاتً،واحلصقلًعؾكًاؾمؽـقؾقجقاًوـؼؾفا؛ًوبـاءًاؾؼدراتً

66م-م مبقجىماظؼرار ،2229/4مصننماىفوزماظرئودلم
م

ؼطؾىمػرؾىؼمعـماألعنيمأنمؼعدمتؼرؼرامذوعالمظؾدورةماظرابعةيمسةـمحموظةيمتؼودةؿماٌـةوصعمشةريماٌوظقةيموماٌوظقةي،م
حلؾؿومغصًمسؾقفماٌةقادم(2-13أ)،م(ب)،م(ج)مو(د)م عةـماٌعوػةدةماظدوظقةي،موأنمؼطؾةىمظؿؾؾقةيمػةذاماظغةرضم
ععؾقعوتمعـماألررافماٌؿعوضدة،مواٌمدلوتماظدوظقيماظةيتموضعةًماتػوضةوتممبقجةىماٌةودةم،15موعةـمطقوغةوتم
اظؼطوعماًوص؛م
م

67م-م وبـوءمسؾق ف،مرؾىماألعنيمعـماألررافماٌؿعوضدةمواٌمدلوتماظدوظقيماظيتموضعًماتػوضوتمععماىفوز ماظرئودلم
مبقجىماٌودة 15معـماٌعوػدةمتؼدؼؿمععؾقعوتمظؿؿؽقـفمعـمإسدادماظؿؼرؼرماظذيمرؾؾفماىفوزماظرئودل.م
م
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68م-م واألحؽومماظيتمتـصمسؾقفوماٌودة م 2-13معـماٌعوػدةمؼبمذلنمتؼودؿماٌـوصع،موػلماٌقضقعماظذيمؼـوضشفمػذام
اظؼلؿ،مػلمؼبماٌؼومماألولماظؿزاعوتمسؾكماألررافماٌؿعوضدة،موطذظؽماٌمدلوتماظدوظقي،مطؿو مرؾىماىفوز ماظرئودل.م
وتـوضشمػذهماظقثقؼيمؼبمعقضعمآخرماالظؿزاعوتماظؿعوضدؼيمسؾكماألررافمإزاءماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمؼبمعومؼؿعؾؼمبؿؼودؿم
اٌـوصع.م
م
69م-م وتـصماٌودةم2-13معـماٌعوػدةمسؾك:م
م

"تؿػؼ األرراف اٌؿعوضدة سؾك أن تؼؿلؿ اٌـوصع اظـوذؽي سـ ادؿكدام اٌقارد اظقراثقي اظـؾوتقي ظألشذؼةيم واظزراسة مي
اظيت ؼشؿؾفو اظـظوممعؿعددماألرراف ،مبو ؼب ذظؽ ادؿكداعفو اظؿفةوري،م بطرؼؼةيم سودظةيم وعؿؽوصؽةيم عةـم خةاللم
اآلظقوت اظؿوظقي:متؾودل اٌعؾقعوت ،ايصقل سؾك اظؿؽـقظقجقو وغؼؾفو ،بـوء اظؼدرات ،وتؼودةؿم اٌـةوصعم اظـوذةؽيم
سـ تداوهلو وورؼو ،عع األخذ ؼب ايلؾون ذبوالت اظـشوط ذات األوظقؼي ؼب خطي اظعؿؾ اظعوٌقي اٌؿؿوبعةي،م ؼب
زؾ تقجقف اىفوز اظرئودل".م
م

72م-م وتؿضؿـ ماظػؼرات ماظػرسقي م(أ) ،م(ب) مو (ج) عـ ماٌودة م 2-13مأحؽوعوً معفؿي موعػصؾي مبوظـلؾي مظؿقؼقؼ متؼودؿم
اٌـوصع،مواآلظقوتماظـالثي،م وايوظيماظيتمدؿؿؿمصقفومسؿؾقيماظؿؾودلمعـمخاللمغظومماٌعؾقعوتماٌـصقصمسؾقفمؼبماٌودة 17م
عـماٌعوػدة.موسالوةمسؾكمذظؽ،متـصماٌودةم(2-13د)()1مسؾكمعومؼؾل:م
م

"تقاصؼ األرراف اٌؿعوضدة ،ؼب إرور اظـظوممعؿعددماألرراف ،سؾك ادبوذ تدابري ظؿؼودؿ اٌـوصع اظؿفورؼي عـ خالل
إذراك اظؼطوسني اًوص واظعوم ؼب أغشطي ربددة مبقجى ػذه اٌودة ،عـ ررؼةؼم اظشةراطوتم واظؿعةوون،م مبةوم ؼب
ذظؽ عع اظؼطوع اًوص ؼب اظؾؾدان اظـوعقي واظؾؾدان اظيت متر اضؿصودؼوتفو مبرحؾي هةقل،م ؼب اظؾقةقثم وتطةقؼرم
اظؿؽـقظقجقو".م
م

71م-م وسؾكماظرشؿمعـمأنمذبؿقسيمعـماألغشطيمذاتماظصؾيمعقجقدةمبال ذؽ،مال تقجدمصقرةمواضقيموذوعؾيمظؾقضعم
ميؽـمسؾكمأدودفومتؼققؿمػذاماىوغىمعـمتؼودؿماٌـوصع،مواظرتوؼٍمظؾلقودوتماظيتمتشفعمسؾكمذظؽ.موظذظؽ،مضدمؼرشىم
اىفوزماظرئودلمؼبمأنمؼطؾىمإجراءمػذاماالدؿعراضمظؾـظرمصقفمؼبماظدورةماًوعلي.م
م
72م-م وضدماذرتطًموزارةماظزراسيماإلغدوغقلقيمووزارةماظزراسيماظـروصبقيمؼبمتـظقؿم"حؾؼيمسؿؾمبشلنماٌقاردماظقراثقيم
اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي:متؼودؿماٌـوصعمؼبماظـظوممعؿعددماألرراف"ممبدؼـيمبقجقر،مإغدوغقلقو،معـم9مإظبم11معورس/مآذارم
.2212موطونماظغرضمعـمػذهمايؾؼيمػقمهدؼدمصرصمتؼودؿماٌـوصعمشري اظـؼدؼيمخبالفماٌـوصعماٌرتتؾيمسؾكماظؿداولم
اظؿفوريموطؿومػقمعـصقصمسؾقفمؼبماٌودةم 13معـماٌعوػدة،مععماظرتطقزمسؾكمتؾودلماٌعؾقعوت،موغؼؾماظؿؽـقظقجقوموبـوءم
اظؼدرات.م
م
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73م-م واتػؼماٌشورطقنمسؾكمأنماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتربقيماظـؾوتوتمصبىمأنمتظؾمتلوػؿمؼبمدسؿماألعـم
اظغذائلمسؾكماٌلؿقىماظعوٌلموأنمتلوسدمؼبماظؿؽقػمععمتغريماٌـوخ.موغوضشماالجؿؿوعمجقاغىماظضعػمؼبماظـظؿمايوظقي،م
واألوظقؼوتماحملددة،موأذورمإظبماظػرصماالدرتاتقفقيمظلدماظـغراتماحملددة.م
م
74م-م وادؿفوبي مظطؾى ماألعني ماًوص مبؿؼدؼؿ ماٌعؾقعوت ،مضدعً مأعوغي معرطز معبوسي ماحملقط ماهلودئ محملوصقؾم
وأذفور معـطؼي ماحملقط ماهلودئ ،مواظقطوظي ماظدوظقي مظؾطوضي ماظذرؼي موعرطز ماظؿعؾقؿ ماظعوظل مواظؾققث مؼب مذبول ماظزراسيم
االدؿقائقي م مععؾقعوت مسـ مأغشطؿفو مظؿقلري متؼودؿ ماٌـوصع مشري اظـؼدؼي ممبقجى ماٌودة م ،13ماظيت متشؿؾ مأدودوً مأغشطيم
اظؿدرؼىموبـوءماظؼدرات.موعـماٌرجحمأنمتؽقنماىفوتماألخرىمسوطػيمسؾكمأغشطيممموثؾيموظؽـفوممل تؾؾغمسـفومبعد.م
م

باءًًًًً-اؼميامً ًادلـاػعً ًاؾـؼدقةً ًوؿـاػعً ًاؾميققؼً ًاؾمهاريًاألخرىً
ً

75م-م تؿضؿـماٌودةم(2-13د)()2معـماٌعوػدةمغصوًمسـماظؿؼودؿماظطقسلمواإلظزاعلمظؾؿـوصعماظـؼدؼيماٌرتتؾيمسؾكماظؿلقؼؼم
اظؿفوريمظؾؿـؿفوتماظيتمتؿضؿـمعقادممتمايصقلمسؾقفومعـماظـظوممعؿعددماألرراف،ممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.م
وعـمبنيمعومتـصمسؾقفمػذهماٌودةمأغف:م
م

"صبقز ظؾففوز اظرئودل أن ؼراجع عـ آن آلخر علؿقؼوت ػذه اٌدصقسوت بغرض اظؿقصؾ إظب اضؿلوم ػذه اظػقائد
بوظعدل واإلغصوف.موظف أؼضو أن ؼؼدر ،ؼب شضقن صرتة ػبس دـقات عـ درؼونمػذهماٌعوػدةمعو إذا طةونم ذةرطم
اٌدصقسوت اإلظزاعقي اظقارد ؼب االتػوقماٌقحد ظـؼؾ اٌقاد ؼلري أؼضو سؾك ايوالت اظيت تؽةقنم صقفةوم اٌـؿفةوتم
اٌلقضي وورؼو عؿوحيمدونمصرضم ضققد سؾكماآلخرؼـ إلجراءماٌزؼد عـ اظؾققث واظرتبقي".م
م
76م-م وضررماىفوز ماظرئودل،ممبقجىماظؼرارم،2226/2مأنم"ؼراجعمعـمآنمآلخرمعلؿقؼوتماٌدصقسوت،موصؼوًمظؾؿودةم
(2-13د)( )2معـماٌعوػدة،مابؿداءـبمعـماظدورةماظـوظـيمظؾؿفؾسماظرئودل ".موػذهماٌللظيمتـوضشفوماظقثقؼيم،IT/GB-4/11/13م
االستعزاضات والتقييمات في إطار النظام متعدد األطزاف ،وتنفيذ وتشغيل االتفاق الموحد لنقل المواد.م
م

جقؿً–ًًًًآؾقاتًادرتاتقهقةًاالؼميامًاؾطقعلًؾؾؿـاػعًؿـًجاـبًاؾصـاعاتًاؾغذائقةً

77م-م تـصماٌودةم6-13مسؾكمأن:م
م

ً

"تؿػؼ األرراف اٌؿعوضدة سؾك أن اٌـوصع اظـوذؽي سـ ادؿكدام اٌقارد اظقراثقي اظـؾوتقي ظألشذؼةيم واظزراسةيم اظة م
يت
ؼشؿؾفو اظـظوممعؿعددماألرراف ؼـؾغل أن تؿدصؼ أدودو ،بصقرة عؾوذرة وشري عؾوذرة ،صقب اٌزارسني ؼب عبقع
اظؾؾدان ،والدقؿو ؼب اظؾؾدان اظـوعقي واظؾؾدان اظيت متر اضؿصودؼوتفو مبرحؾي هقل ،اظذؼـ ؼؼقعقن بصقوغي اٌقارد
اظقراثقي اظـؾوتقي ظألشذؼي واظزراسي وبودؿكداعفو سؾك سبق علؿدام".م
م
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78م-م وملمتضعماألررافماٌؿعوضدةمحؿكماآلنمادرتاتقفقيمخوصيمظؾؿلوػؿوتماظطقسقيمعـماظصـوسوتماظغذائقيمظعرضفوم
سؾك ماىفوز ماظرئودل ،موعع مذظؽ مصؼد ماسؿؿد ماىفوز ماظرئودل مؼب مدورتف ماظـوظـي ماًطي ماالدرتاتقفقي مظصـدوق متؼودؿم
اٌـوصع،موػلمتؿضؿـمضلؿوًمسـماٌلوػؿوتمعـماظؼطوعماًوص،ممبومؼبمذظؽماظصـوسوتماظغذائقي.م
م
79م-م وؼبمدورتفماظـوظـي،مصننماىفوز ماظرئودلم"ؼدسقمػدسوؼماألررافماٌؿعوضدةمإظبمادؿؼصوءمادؿقداثمغؾبفؾبٍمعؾؿؽرة،م
مبومؼبمذظؽمعشورطيمععمأصقوبماظشلنماٌعـقني،مظؿقصريماٌقاردمظصـدوقمتؼودؿماٌـوصع،ممبومؼبمذظؽمسؾكمأدوسمعـؿظؿم
وميؽـماظؿـؾممبف".موطَؾُػماىفوزماظرئودلماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبودرتاتقفقيماظؿؿقؼؾممبفؿيمتؼدؼؿماٌشقرةم
إظبمػقؽيماٌؽؿىمواألعوغيمبشلنماظـؾبفؾبٍماٌؾؿؽرةموشريػومعـماىفقدمبؿعؾؽيماٌقارد.موجرتمعـوضشيمأوظقيمععمصـوسيماظؾذور،م
وظقسمععماظصـوسوتماظغذائقي.م
م
82م-م وبـوءمسؾقف،مؼـصمعشروعماظؼرارماًوصمبودرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمسؾكمإعؽوغقيمإغشوءم"عـصيمألصوحىماٌصؾقيم
بوإلضوصيمإظبمذبؿقسيمطؾريةمعـمأصقوبماٌصؾقيمواٌوسبنيمالدؿطالعمادؿقداثمغؾبفؽبٍمعؾؿؽرةمظؿعؾؽيماٌقارد،محبقٌم
تؽقنمسؾكمأدوسمعـؿظؿموميؽـماظؿـؾممبف".م
م
81م-م وضدمؼرشىماىفوزماظرئودلماظـظرمؼبمعومإذامطونمعـماٌـودىمادبوذمإجراءمؼبمػذاماًصقصموطقػمؼؿؿ ذظؽ.م
م

دادداًًًًًً-إجراءاتًاؾطرفًاؾناؾثًادليمػقدً

ً
82م-م ؼـصماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمسؾكمأنماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقد،م
م

"اظذيمميـؾماىفوزماظرئودلمواظـظوممعؿعددماألرراف،مضبؼمظفمػ...ؼمبدءمإجراءاتمتلقؼيماظـزاسوتمصقؿومؼؿعؾؼم
حبؼققموواجؾوتمعؼدمماٌودةمواٌؿؾؼلممبقجىمػذاماالتػوق".م
م

83م-م وؼبماظؼرارم،2226/2مؼدسقماىفوزماظرئودلمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسي،م
م

"بقصػفوماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقد،مأنمتضطؾعمبوألدوارمواٌلموظقوتماحملةددةمواٌعرّمصةيمؼبمماالتػةوقماٌقحةدمظـؼةؾم
اٌقاد،مهًمتقجقفماىفوزماظرئودلمرؾؼومظإلجراءاتماظيتمدققددػوماىفوزماظرئودلمػ...ؼ"م
م
84م-م وضدماسؿؿدماىفوزماظرئودل،ممبقجىماظؼرارم،2229/5مإجراءاتمظؿشغقؾماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقد،موذؽرم"اٌدؼرم
اظعوممٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمٌقاصؼؿفمعـمحقٌماٌؾدأمسؾكمأنمتؿصرفماٌـظؿةيمططةرفمثوظةٌمعلةؿػقد،مورؾةىمعـةفمأنم
ؼلرتسلماغؿؾوهماألجفزةمذاتماظصؾيمبوٌـظؿيمإظبمػذهماإلجراءاتمظؾؿقاصؼيمسؾقفومرمسقوً".م
م
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85م-م وتؾؾقي مهلذا ماظطؾى ،مووصؼوً مظؾـصقص ماألدودقي مٌـظؿي ماألشذؼي مواظزراسي ،متداردً مطؾ معـ مىـي ماظشمونم
اظددؿقرؼيمواظؼوغقغقيموذبؾسماٌـظؿيمإجراءاتماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقدمطؿومواصؼمسؾقفوماىفوز ماظرئودل،مبوإلضوصيمإظبم
اظؿعدؼالتمذاتماظصؾيمسؾكماظالئقيماٌوظقي.م
م
86م-م وأطدتمىـيماظشمونماظددؿقرؼيمواظؼوغقغقيمسؾكمأنمػذهماآلظقيمتقصرممنقذجومضبؿذىمبفمظؾؿكزرماٌػقدمبنيماٌـظؿيم
واألجفزةماٌـشلةممبقجىماٌودةم14معـماظددؿقر.موأضرماجملؾسمضرارماظؾفـيموواصؼمسؾكمإجراءاتماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقد،م
اظيتمتؾبعؿربماآلنمعقضعمتطؾقؼمبوظؽوعؾ.م
م
87م-م تؼرؼر مبشلن مسؿؾقوت ماظطرف ماظـوظٌ ماٌلؿػقد معؼدم موصؼوً مإلجراءات ماظطرف ماظـوظٌ ماٌلؿػقد ،متؿضؿـفم
اظقثقؼي ً،IT/GB-4/11/15تؼرؼرمبشلنمسؿؾقوتماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقد.م
م

دابعاًًًًًً-دورًادلعؾقؿاتًيفًتـػقذًاؾـظامًؿمعددًاألررافً

ً
88م-م ميؽـماسؿؾورماظـظوممعؿعددماألررافممبـوبيم"بـؽماصرتاضلمظؾفقـوتموتقزؼعفو"،مألغفمؼشؿؾمسدداًمطؾرياًمجداًمعـم
اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقي،ماظيتمضبؿػظمبفومسددمطؾريمعـماظؽقوغوتمايؽقعقيمواًوصيمؼبمأسبوءماظعومل،موذظؽم-مطؿومتـصم
سؾقفماٌودةم2-12معـماالتػوضقي:م
م

"ظؿقلري ايصقل سؾك اٌقارد اظقراثقي اظـؾوتقي ظألشذؼي واظزراسي ،وظالضؿلوم اظعودل واٌؿؽوصه ظؾؿـةوصعم اظـوذةؽيم
سـ ادؿكدام ػذه اٌقارد ،سؾك أدوس اظؿؽوعؾ واظؿعزؼز اٌؿؾودل".م
م

وػقم"اصرتاضل"م مبعـكمأغفمظقسمعمدليمهلومعؼرموؼعؿؾمبفومعقزػقن،موظؽـفمؼعؿؿدمسؾكمػذهماظؽقوغوتمؼبماظؿصرفمغقوبيم
سـف.م
م
89م-م وبوظـلؾيمٌربلماظـؾوتوتماظذيمؼؾقٌمسـمعقادمعػقدة،مؼعدماظـظوممعؿعددماألررافممموثالًمظـظؿماٌعؾقعوتماظيتمتصػم
ػذه ماٌقاد .موتؼدؼؿ مػذه ماٌعؾقعوت مػق موزقػي م"عقزسي" مال دبضع مإلدارة معرطزؼي ،موظؽـفو معفؿي معدؼري مبـؽ ماىقـوت موغظؿم
اٌعؾقعوت،مؼبمأسبوءماظعومل.مودقفمؼؽقنماىفوزماظرئودل،مسـدمتـػقذماظـظوممعؿعددماألرراف،مؼبمحوجيمإظبماالسؿؿودمسؾكمدسؿم
ػذهماىفوتموإبداسفوموغقاؼوػوماظطقؾي.مودقؽقنمعـماظؿقدؼوتماظؽؾريةماظيتمدؿقاجففومػذهماىفوتمعلوسدةمعدؼريماٌقاردم
اظقراثقيماظـؾوتقيمؼبماظؾؾدانماظـوعقيمسؾكماظؼقوممبدورمطوعؾمؼبمتطقؼرماظـظومماظدوظل،مواظؿقثقؼماظؽوؼبمظؾؿقادماظيتمهؿػظمبفومؼبمإرورم
اظـظوممعؿعددماألرراف،موتقلريمايصقلمسؾقفو.م
م
92م-م وضدمرؾىماىفوزماظرئودلمأن مؼضؿـماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقدم(أيمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسي)مأنمتعؿؾمرقالم
اظقضًمسؾكمضؿونمدرؼيماٌعؾقعوتماإلظؽرتوغقي.موؼشؿؾمػذاماالظؿزام:متقصريمبقؽيمعشػرةمبلحدثماظطرقموآعـيمأثـوءمغؼؾم
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اظؾقوغوت؛مواالدؿضوصيماآلعـيمٌلؿقدعماظؾقوغوتمؼبمغظومماألعؿماٌؿقدةمظؾؿعؾقعوتموايقدؾيمؼب جـقػ؛موتشػريماظؾقوغوت،م
ععمتشػريمعـػصؾمؼبمعلؿقدعمبقوغوتماٌؼدِّممواٌؿؾؼل،موايصقلمسؾكماظؾقوغوت.م
م
91م-م طذظؽمرؾىماىفوزماظرئودلمؼبمدورتفماظـوظـيمعـماألعوغي:م
م

" تطقؼرمسؿؾقوتمعـودؾيموذبدؼيماضؿصودؼومظؿقلريمتؼدؼؿ،موعبع،مودبزؼـمعـؾمػذهماٌعؾقعوتمتـػقذاًمظؾؿودة
 1معـ ماإلجراءات ماًوصي مبوظطرف ماظـوظٌ ماٌلؿػقد .موسـد ماظؼقوم مبذظؽ ،مدقطؾؼ ماألعني متدابري مواصقي مظضؿونم
دالعيماٌعؾقعوتماٌؼدعيمسؾكمػذاماظـققمودرؼؿفو"م(اظؼرارم.)2229/5م
-4

م
92م-م وظؾقصوءمبوظطؾؾوتماظلوبؼي،موضّعًماألعوغيماتػوقمعشروعمععمغظومماألعؿماٌؿقدةمظؾؿعؾقعوتموايقدؾيمالدؿضوصيم
علؿقدع ماظؾقوغوت ،ممبو مؼب مذظؽ مدسؿ ماظؾـقي ماظؿقؿقي ،موإدارة مغظوم ماظؿشغقؾ ،موعراضؾي ماظـظوم ،موتؼدؼؿ ماظدسؿ ماظػينم
واإلصالح.م
م
ً

ثاؿـاًًًًًً-دعؿًاألررافًادلمعاؼدةًوؿيمىدؿلًاؾـظامًؿمعددًاألررافً

93م-م تـصماٌودةم4-13معـماٌعوػدةمسؾكمعومؼؾل:م
م

دقـظرماىفوز اظرئودل ،ؼب اجؿؿوسف األول ،ؼب اظلقودوت واٌعوؼري ذات اظصؾي بؿؼةدؼؿم علةوسداتم ربةددةم ؼب
إرور االدرتاتقفقي اظؿؿقؼؾقي اٌؿػؼ سؾقفو مبقجى اٌودةم 18عـ أجؾ صقوغي اٌةقاردم اظقراثقةيم اظـؾوتقةيم ظألشذؼةيم
واظزراسي ؼب اظؾؾدان اظـوعقي واظؾؾدان اظيت متر اضؿصودؼوتفو مبرحؾي هقل اظةيتم ؼعةدم إدةفوعفوم ؼب تـةقعم اٌةقاردم
اظقراثقي اظـؾوتقي ظألشذؼي واظزراسي ضؿـ اظـظوممعؿعددماألرراف عفؿو و/أو اظيت هلو احؿقوجوت خوصي.م
م

94م-م ومبقجىماظؼرارم،2229/5مصننماىفوزماظرئودلم
م

ؼشددمػذددؼمسؾكمأػؿقيمعلوسدةماظؾؾدانماظـوعقيمؼبمػذهماظعؿؾقيمسؾكمأدوسمثـوئل،مأومعـمخاللماألررماٌؿعةددةم
األررافماٌقجقدة،معـؾماظربغوعٍماظدوظلمظؾـوءمضدراتماظؿـقعماظؾققظقجلماٌشةرتكمبةنيماٌـظؿةيموأعوغةيماٌعوػةدةم
اظدوظقي.م

95م-م وضدمأسربماظعدؼدمعـماألررافماٌؿعوضدةمسـمايوجيمإظبماظدسؿموبـوءماظؼدرات،موخصقصوًمؼبمذبولمتقثقؼماٌقاردم
اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظـظوممعؿعددماألرراف،موطذظؽمظؿػعقؾماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.م
م
اؾربـاؿجًادلشرتكًؾلـاءًاؾؼدراتً
م
96م-م وضدمرحىماىفوز ماظرئودلمؼبمدورتفماظـوظـيمبوظؿؼدمماظذيمهؼؼمؼبمذبولمبـوءمضدراتماظؾؾدانماظـوعقيمؼب إرورم
برغوعٍمبـوءماظؼدراتماٌشرتكموأعوغيماٌعوػدةماظدوظقي موعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمواٌـظؿيماظدوظقيمظؾؿـقعماظؾققظقجل م(اظؼرارم
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 .)2229/8موضدمصؾبؿؿماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتمظؿزوؼدماظؾؾدانماظـوعقيممبلوسداتمتؼـقيمؼبمتـػقذماٌعوػدةماظدوظقيم
واظـظوممعؿعددماألرراف مبصػيمخوصي.مطذظؽمأطدماىفوز ماظرئودلمؼبمدورتفماظـوظـيمسؾكمأػؿقيمعلوسدةماظؾؾدانماظـوعقيم
ؼب سؿؾقي متـػقذ ماظـظوم معؿعدد ماألرراف معـ مخالل ماألرر معؿعددة ماألرراف ماظؼوئؿي مبوظػعؾ معـؾ ماظربغوعٍ ماٌشرتك مظؾـوءم
اظؼدرات.م
م
97م-م واألشراضماظيتمؼؿقخوػوماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتمػلمهلنيماٌعرصيمبنيمأصقوبماٌصؾقيماظقرـقنيمؼبم
اظؼضوؼو ماألدودقي مظؿـػقذ ماٌعوػدة ماظدوظقي موخصقصوً ماظـظوم معؿعدد ماألرراف ،موطذظؽ مهلني ماظؾـقي ماظؿقؿقي ماٌمدلقيم
واظؼوغقغقيمواإلدارؼيمظؿشغقؾماظـظوممعؿعددماألرراف.م
م
موضِعً ماألغشطي مؼب معلؿقؼني مرئقلقني ،مػؿوم
98م-م وؼب ماظػرتة معـ مدؾؿؿرب/أؼؾقل م 2228مإظب مأشلطس /مآب م ،2212ؾب
اٌلؿقىماإلضؾقؿلمواٌلؿقىماظقرين.مصعؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿلممتمتـظقؿمدؾلؾيمعـمحؾؼوتماظعؿؾمإلذطوءماظقسلمبوٌعوػدةم
اظدوظقيمبنيمصوغعلماظلقودوتموأصقوبماٌصؾقيماآلخرؼـ،موظؿقلريماٌـوضشوتمبشلنماظؿـلقؼماإلضؾقؿلماٌؿؽـمظؿـػقذم
اظـظوممعؿعددماألررافمظؾقصقلمسؾكماٌـوصعموتؼومسفو.موضدمأدؼرتمحؾؼوتماظعؿؾمؼبمذراطيموثقؼيمععماٌـظؿوتماإلضؾقؿقيم
اٌعرتفمبفو،معـؾمعرطزماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيماظؿوبع مظؾؿفؿقسيماإلمنوئقيمظدولماىـقبماألصرؼؼل،مواٌـظؿيماظعربقيم
ظؾؿـؿقيماظزراسقيموأعوغيمذبؿقسيماحملقطماهلودئ.م
م
99م-م وسؾكموجفماًصقص،مصننمإحدىمحؾؼوتماظعؿؾماإلضؾقؿقيماظيتمغؾبظؿًمبوظؿعوونمععماٌـظؿيماظعربقيمظؾؿـؿقيم
اظزراسقيمصقّضًمصرؼؼوًمعـماًرباءماظؼوغقغقنيممبراجعيماٌؾودئماظؿقجقفقيماظؿشرؼعقيماظرمسقيماًوصيمبوٌعوػدةماظدوظقي.م
وضد مغؾبػخملذت مػذه ماظعؿؾقي ممبشورطي مممـؾني مظؾؿـظؿي ماظعربقي مظؾؿـؿقي ماظزراسقي موعـظؿي ماألشذؼي مواظزراسي مواٌـظؿي ماظدوظقيم
ظؾؿـقعماظؾققظقجل.موأضرِّتماٌؾودئماظؿقجقفقيماىدؼدة،ممبومؼبمذظؽمسـوصرمضوغقنممنقذجلمبشلنمإدارةماٌقاردماظقراثقيم
اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،مووزسؿفماٌـظؿيماظعربقيمظؾؿـؿقيماظزراسقيمسؾكماظدولماالثـؿنيمواظعشرؼـماألسضوءمؼبمجوععيم
اظدولماظعربقيمظؾـظرمصقف.م
م
122م-م وسؾكمغػسماٌـقال،مدسّؿماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتمحؾؼيمسؿؾمإضؾقؿقيمبوالذرتاك مععماظؾؾدانماألسضوءمؼبم
أعوغيمذبؿقسيماحملقطماهلودئ.موطونمعـمبنيماظؿقصقوتماظيتمخؾصًمإظقفومحؾؼيماظعؿؾمتػقؼضمأعوغيمذبؿقسيماحملقطم
اهلودئ ،مبوظؿعوون معع مخرباء معـ معـظؿي ماألشذؼي مواظزراسي مواٌـظؿي ماظدوظقي مظؾؿـقع ماظؾققظقجل ،مبنسداد مخطي مإدارؼيم
ظؿػقؼض مأعوغيمذبؿقسيماحملقط ماهلودئمبوظعؿؾمطقطقؾمسـمبؾدانمجزرماحملقطماهلودئمؼبمتـػقذماظـظوممعؿعددماألررافم
غقوبيمسـفومبـوءمسؾكماظطؾى،مدقاءمؼبماظؿصرؼحمظؾؾؾدانماظقاضعيمخورجماإلضؾقؿمبويصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيمأومؼبمرؾؾوتم
ايصقلمسؾكماٌقادمعـماظؾؾدانماألخرىمخورجماإلضؾقؿ.موضدمواصؼماظرؤدوءمؼبمضؿيماظزراسيمواظغوبوتمؼبمدؾؿؿرب/أؼؾقلم2212م
سؾكمعلقدةماًطيماإلدارؼي،مودخؾًماآلنمحقزماظؿـػقذ.م
م
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121م-م وسؾك ماٌلؿقى ماظقرين ،مضدّم مخرباء ماظربغوعٍ ماٌشقرة مإظب مسدد معـ مايؽقعوت ماظقرـقي موضوعقا مبنسداد معلقدةم
ظؾؿقصقوتماظؿؼـقيمبشلنماظؼضوؼوماظؼوغقغقيمواإلدارؼي،ممبومؼبمذظؽمعلقدةمظؾقائحمواألدواتماإلدارؼيمحلىمعؼؿضكمايول.م
وسؾبؼِدت محؾؼوت ماظعؿؾ ماظقرـقي معـ مأجؾ مإذطوء ماظقسل مبوٌعوػدة ماظدوظقي ،مواظؿشوور معع مأصقوب ماٌصؾقي ماظقرـقنيم
اٌـودؾني،موطذظؽموضعمأومعراجعيمعلقدةماظؿقصقوتماظؿؼـقيمسـدعومؼؽقنمذظؽمممؽـوً.م
م
122م-م وطونمعـمبنيمأػؿماظـؿوئٍ مؼبمػذاماٌلؿقىماظـوغلماالغؿفوءمعـماظعؿؾقوتماظقرـقيمظإلبالغمسـماٌقادمؼبماظـظومم
عؿعدد ماألرراف موعؿوبعي ماظرتتقؾوت ماظؿـظقؿقي ،مؼب ماظلقدان موعدششؼر مسؾك مدؾقؾ ماٌـول .مأعو ماظؾؾدان ماألخرى ماٌؿؾؼقيم
ظؾؿلوسداتمصؼدمسؽػًمسؾكماالغؿفوءمعـماظؾالشوتماًوصيمبؿضؿنيماٌقادمؼبماظـظوممعؿعددماألرراف،موعـماٌؿقضعمأنم
تقجففومإظبمأعوغيماٌعوػدةمؼبماظقضًماٌـودى.م
م
123م-م طذظؽمحؼؼماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتمتؼدعوًمعفؿوًمؼبمبـوءمذراطوتمدوظقيمعـمأجؾمبـوءماظؼدرات.موسؾكم
دؾقؾماٌـول،مصنغفماظؿػوسؾمععمسؿؾقيمايصقلمسؾكماٌـوصعموتؼومسفومؼبمإرورماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمدقاءمسؾكماٌلؿقىم
ايؽقعلماظدوظلم(أيمؼبماٌػووضوتماظدوظقي)مأو مسؾكماٌلؿقىماظقرينم(وخصقصوًمؼبمضؿونموجقدمحقزمضوغقغلمؼبماألررم
احملؾقيميصقهلومسؾكماٌـوصعموتؼومسفومظؿـػقذماٌعوػدة).موعذطرةماظؿعوونمبنيمأعوغيتماٌعوػدةمواتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلم
ظؿشفقعماٌؾودراتماٌشرتطيمظؾـوءماظؼدراتموضخملعًممبشورطيمغشطيموعلوػؿوتمطؾريةمعـماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتم
ؾب
وتؿقخكمعشورطيماظربغوعٍمؼبماألغشطيماٌؼؾؾيممبقجىماٌذطرة.م
م
اؾقضعًاؾرافـًؾؾربـاؿجًادلشرتكًؾلـاءًاؾؼدراتً
م
124م-م سؿقعوً،موؾبضِعماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتمؼبماظػرتةماٌوظقي مايوظقيمطنرورمعؿعددماألررافمظربطماظعؿؾقوتم
ايؽقعقي ماظدوظقي مظؾؿعوػدة مبوظعؿؾقوت ماإلضؾقؿقي مواظقرـقي ،مؼب مذؽؾ معلوسدة متؼـقي معؾوذرة مسؾك ماٌلؿقؼني ماإلضؾقؿلم
واظقرينمأومؼبمدقوقماٌلوسدةمسـمبؾبعؿبدمٌلؿكدعلماظـظؿماظيتمتـصمسؾقفوماٌعوػدة.م
م
125م-م وععمذظؽ،مصؾعدماالغؿفوءمعـماظدورةماألوظبمظؾلـؿنيمؼبماظربعماألخريمعـم،2212مأصؾحماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءم
اظؼدراتمععؾؼوًمؼبماظقضًمايوضر،مغظراًمظـؼصممتقؼؾماألعوغيمظدسؿماظربغوعٍ.م
م
126م-م وممومؼؾبذطرمأنماىفوزماظرئودلمطونمضدماسرتفمؼبمدورتفماظـوظـي:م
م

"م...مبويوجيمإظبممتدؼدمصرتةماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتمإظبمطوعؾماظػرتةماٌوظقيم،2211-2212مواظؿقدعم
ؼبمسددماظؾؾدانماظيتمتؿؾؼكماٌلوسدةم...م".م
م

طذظؽمدسوماىفوزماظرئودلمإظبممتقؼؾمإضوؼبمسؾكمأدوسمرقسلموذرطوءمعـمأجؾماظؿقدعمصقفم(اظؼرارم.)2229/8م
م
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تادعاًًًًًً-عؿؾًاؾؾهـةًاؾػـقةًاالدمشارقةًادلىصصةًادلعـقةًباالتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقادً
واؾـظامًؿمعددًاألررافًيفًاؾػرتةًادلاؾقةًاحلاؾقةً

ً
ً
127م-م مبقجىماظؼرار،مصننمعـماىفوزماظرئودل،معـمبنيمأعقرمأخرى:م
م

ؼطؾىمػرؾىؼمعـماألعنيمأنمؼعطلمأوظقؼيمٌلوسدةمعلؿكدعلماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمسؾةكماظؿغؾةىمسؾةكمأيم
عشؽالتمتـػقذؼيمعـؾمتؾؽماظيتمحؾبددتمؼبماالجؿؿوعماألولمظؾكةرباءمبشةلنماالتػةوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقادممبةومؼبم
ذظؽ،مرػـوًمبؿقاصرماألعقال،معـمخاللمسؼدمىـيمادؿشورؼيمزبصصيمععـقيمبوالتػةوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقاد،معةعم
عراسوةماظؿؿـقؾماإلضؾقؿلموصؼوًمظالخؿصوصوتماٌةؾبضؿـيمؼبماٌؾقؼمبفذاماظؼرار.م
م

128م-م وضدماجؿؿعًماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصي ماٌعـقيمبوتػوقمغؼؾماٌقادمواظـظوممعؿعددماألرراف معرتني،مؼبم
ؼـوؼر/مطوغقنماظـوغلمودؾؿؿرب/مأؼؾقلم،2212مسؾكماظؿقاظلمؼبمروعو،مإؼطوظقو،موؼبمبرازؼؾقو،ماظربازؼؾ.م
م
129م-م واظؿؼرؼران ماظصةودران مسـ ماجؿؿوسةل ماظؾفـةةي معؿوحون مؼب مذؽؾ موثقؼؿةةل ماٌعؾقعةةوت IT/GB-4/11/Inf. 7م
و .IT/GB-4/11/Inf. 8موؼؿضؿـمػذاماظؼلؿمعـماظقثقؼيمعؾكصوًمظطرؼؼيمسؿؾماظؾفـي.موؼبمدقوقمعداوالتفو،مضدعًماظؾفـيم
اٌشقرةمإظبماألعنيمبشلنمذبؿقسيمطؾريةمعـماظؼضوؼو،مممومدوسدماألعنيمؼبماظردمسؾكماألدؽؾيماظيتمأثورػوماٌلؿكدعقن،ممموم
سززمصعوظقيموذػوصقيماظـظوم.مطذظؽ،مأذورتماظؾفـيمسؾكماألعنيمبلنمؼلرتسلماغؿؾوهماىفوزماظرئودلمإظبمسددمعـماظؼضوؼوم
اظيتمهددماظػؼراتماظؿوظقيمعالربفو.م
م
112م-م صػلماجؿؿوسفوماألول،مغوضشًماظؾفـي،ممبقجىماخؿصوصوتفو،مسدداًمعـماٌلوئؾماظيتمبؼقًمععؾؼيمعـماجؿؿوعم
اًرباءماظذيمسؾبؼِدمؼبماظػرتةماٌوظقيماظلوبؼي.موتشؿؾمػذهماٌلوئؾ:م
م
 ععوؼريم هدؼدماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيماظةيتمدبضةع،ممبقجةىماٌةودةم2-11معةـماٌعوػةدةم
اظدوظقي،مإلدارةموإذرافماألررافماٌؿعوضدة،موؼبماجملؿؿعمطؽؾ؛
 اٌضؿقنماٌؿؽـمظؾؿدابريماحملػزة،ممبقجىماٌودةم،3-11معـماٌعوػدةماظدوظقي،مظؿشفقعماألذكوصماظطؾقعقنيم
واٌعـقؼني مؼب محدود موالؼؿفؿ ماظؼضوئقي مممـ مضبؿػظقن مبوٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسي ماٌدرجي مؼبم
اٌؾقؼماألولمسؾكمإدراجمػذهماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظـظوممعؿعددماألرراف.
111م-م وؼبمعومؼؿعؾؼمبوٌودةم2-11معـماٌعوػدة،مالحظًماظؾفـيمأنمعبقعماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيم
اًوصيمبوحملوصقؾمواألسالفماٌدرجيمؼبماٌؾقؼماألولمبوٌعوػدةم"اظيت دبضةعم إلدارة وإذةرافم األرةرافم اٌؿعوضةدةم وصةمةل
اجملؿؿعمطؽؾ"متعدمتؾؼوئقوًمجزءاًمعـماظـظوممعؿعددماألرراف.موععمذظؽ،مؼعؿؿدماالدؿكدامماظػعؾلمظؾؿةمقادمسؾةكم اٌعؾقعةوتم
اظيتمتؾبعؾـمسـماٌقادماٌؿوحيموعـمأؼـمميؽـمايصقلمسؾقفو،مبوإلضوصيمإظبماٌعؾقعوتمشري اظلرؼيمذات اظصؾي.م
م
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112م-م طذظؽمالحظًماظؾفـيمأنماظق ضعماظؼوغقغلمٌومميؽـماسؿؾورهمعودةمخوضعيمإلدارةموإذرافماظطرفماٌؿعوضدموؼبم
اجملؿؿعمطؽؾمضدمدبؿؾػمعـمبؾدمآلخر.مواسرتصًماظؾفـيمبلنمعـماٌرشقبمصقفموجقدمغفٍمذوعؾمؼبمتطؾقؼمػذهماٌػوػقؿم
اظيتممتـؾمظىماظـظوممعؿعددماألرراف.م
م
113م-م وسـدماظـظرمؼبمعدظقلمػذهماٌػوػقؿ،مطونمعـمرأيماظؾفـيمأنمسؾورةم"اًوضعيمإلدارة"متعينمأنمأيمررفمعؿعوضدم
عـمدؾطؿفمأنمؼؼقممبوإلجراءاتماٌؿصؾيمبصقوغيموادؿكدامماٌودة:موتشريمإظبماظؼدرةمسؾكمهدؼدمطقػمميؽـماظؿعوعؾمععم
اٌودةموظقسمإظبمايؼققماظؼوغقغقيماًوصيمبوظؿصرفمؼبماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي .مواٌعـكماٌلظقفمظؽؾؿيم
"إذراف"م ؼبمػذاماظلقوقمؼرطزمسؾكماظلؾطيماظؼوغقغقيمظؾؿصرفمؼبماٌودة.مومبعـكمآخر،مأغفمالمؼؽػلمأنمتؽقنماٌقاردم
اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمخوضعيم"إلدارة"مررفمعؿعوضدم(طلنمؼؽقنمذظؽمعـمخاللمصقوغؿفومؼبمبـؽمظؾفقـوت)؛م
بؾمصبىمأؼضوًمأنمؼؽقنمعـمدؾطؿفمأنمؼؼررماٌعوعؾيماظيتمؼـؾغلمأنمتؾبعطكمهلذهماٌقارد.م
م
114م-م ورأتماظؾفـيمأنمسؾورةم"األررافماٌؿعوضدة"متشؿؾماٌقادماظيتمؼؿؿماالحؿػوزمبفومبقادطيمػقوطؾمتوبعيمظإلدارةم
اٌرطزؼيماظقرـقي،معـؾماإلداراتمايؽقعقيمأومبـقكماىقـوت،موضدمتغطلمأومال تغطلماٌقادماظيتمهؿػظمبفوماظؽقوغوتم
اٌلؿؼؾيمأومذؾفماٌلؿؼؾيماظيتمتؾبعؿربمؼبماظعودةمجزءاًمعـماظـظومماظقرينمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقي.م
م
115م-م وؼبمعومؼؿعؾؼممبصطؾحم"ؼبماجملؿؿعمطؽؾ"،مالحظًماظؾفـيمأنماٌػفقممؼـؾغلمؼؾبػفؿمؼبمدقوقمضوغقنماٌِؾؽِقيم
اظػؽرؼي،مسؾكمأغفمؼشريمإظبماٌودةمأوماٌعؾقعوتماظيتمال دبضعميؼققماٌِؾؽِقيماظػؽرؼي.م
م
116م-م وؼبمعومؼؿعؾؼمبوٌودةم 3-11معـماٌعوػدةماظدوظقي،مطونمعـمرأيماظؾفـيمأنماظؼرارماًوصمبوظؿدابريماظيتمؼـؾغلم
إضرارػو مظؿشفقع ماألذكوص ماظطؾقعقني مواٌعـقؼني مسؾك مإدراج ماٌودةمؼب ماظـظوممعؿعدد ماألرراف مطبضعمظؿؼدؼر ماألررافم
اٌؿعوضدة.م وضدمتشؿؾمػذهماظؿدابريمايقاصزماٌوظقيمأوماٌوظقيماظعوعيمظؾففوتماظيتمهؿػظمبوٌودةم(أيماظيتمميؽـمأنمتـطؾؼم
سؾقفو مخطط ماظؿؿقؼؾ ماظعوعي) .م وضد متشؿؾ مػذه ماظؿدابري مأؼضوً ماظؿدابري ماظلقودقي مواظؼوغقغقي ،مواإلجراءات ماإلدارؼي ماظيتم
هددماإلجراءاتماحملؾقيمظإلدراج،مأومجفقدمإذطوءماظقسلم(وخصقصوًمسؾكمعلؿقى اٌزارسني).م
م
117م-م وطؿومدؾؼماظؿقضقح،مأوصًماظؾفـيماألعنيمبلنمؼلرتسلماػؿؿومماىفةوزماظرئودةلمإظبمسةددمعةـماظؼضةوؼوم.موػةذهم
اظؼضوؼومعشروحيمبوظؿػصقؾمؼبماظؼلؿماظؿوظل،موتشؿؾ:م
م
 اظؿزاعوتماألررافمبوظؿؾؾقغممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد؛
 االدؿكداعوتمشريماظغذائقي/اظعؾػقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي؛
 ادرتجوعماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي.
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اؾمزاؿاتًاألررافًباؾملؾقغًمبقجبًاالتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقادً
م

118م-م ؼبمعومؼؿعؾؼمبوظؿزاعوتماألررافمبوظؿؾؾقغممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مادؿعرضًماظؾفـيماجملولماظؽوعؾم
هلذهماالظؿزاعوت،م آخذةمؼبماالسؿؾورمسؾكموجفماًصقصماظؼراراتمذاتماظصؾيمؼبماظدورةماظـوظـيمظؾؿفؾسماظرئودل.موطونم
عـمرأيماظؾفـيمأنمػذهماظؼراراتمالبدماآلنمعـمإدعوجفومؼبماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد مبطرؼؼيمعؿلؼيمظؽلمميؽـمتقلريم
ادؿكداعفومعـمجوغىماٌؼدّعنيمواٌؿؾؼني.موػذهماظؼراراتمتؿعؾؼممبومؼؾل:م
م
 وتريةمتطؾقؼماظؿزامماٌُؼدِّممبوظؿؾؾقغ،موػلم"عرةمواحدةمسؾكماألضؾمطؾمدـؿنيمتؼقميقؿني"؛
 واٌعؾقعوتماظيتمؼؿؿماإلبالغمسـفةومبوظـلةؾيمظؾطةرفماظـوظةٌماٌلةؿػقدمألداءمػةذهماظقزةوئػ،موصؼة ًومظؾؿؾقةؼمم
إلجراءاتماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقدم(اظؼرارم.)2229/5
119م-م وؼبمعومؼؿصؾمبؼراراتماىفوز ماظرئودلماًوصيمبوٌعؾقعوتماظقاجىمتؾؾقغفومبشلنماظطرفماظـوظٌماٌلؿػقد،م
اضرتحًماظؾفـي:م
م
 إضوصيمحوذقيمتقضحمأنمأيمعؾبؼدِّممؼؼدممغلكيمعلؿؽؿؾيمعـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمسؾقف،مؼبمحوظةيمسؼةدم
اظؼؾقلمبػضماظعؾقة،مأنمؼؼدممععؾقعوتمسـمتورؼ ماظشقـيموعؿؾؼقفو؛
 إسودةمصقوشيماٌؾقؼماألولمبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمظقشؿؾمععؾقعوتمسـماحملوصقؾمواظعقـوت؛
 إضوصيمغصمإظبماٌؾقؼماألولمبوالتػوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقادممؼلةؿحمٌؼةدِّمماٌةقاردمامظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيم
واظزراسيمبلنمؼذطرمبوظؿقدؼدمأنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمضقةدماالدةؿـؾوطماظةيتممؼةؿؿمغؼؾةفوم
علؿؿدةمعـماٌقادماظيتمتؾؼوػوممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد؛
 ؼبمدقوقمػذاماًقورمبوظـلؾيمًطيماٌدصقسوتماظؾدؼؾيماظؼوئؿيمسؾكماحملوصقؾ،مهدؼٌماٌؾقةؼم 4مبوالتػةوقم
اٌقحدمظـؼؾماٌقادمظؽلمؼـصمسؾك:
م هدؼدماحملصقلمأوماحملوصةقؾماظةيتمتـطؾةؼمسؾقفةومخطةيماٌةدصقسوتماظؾدؼؾةي،مطؿةومرؾةىماىمفةوزمماظرئودلمؼبماظؼرارم2229/4؛
م إضوصيمذبؿقسيماٌعؾقعوتماظؽوعؾيماظيتمرؾؾفةوماىمفةوزمماظرئودةلمبوظـلةؾيمظؾطةرفماظـوظةٌماٌلةؿمػقد،ماظذيموضِعًمعـمأجؾفمخطيماٌدصقسوتماظؾدؼؾي؛
ؾب
ظؿقدؼدماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادم
م تقضقحمأغفممبفردمتؾؾقغماٌؾقؼماظذيمؼؿـوولمربصةقالًمأومأطـةرمعةـمربصةقلمإظبماىمفةوزمماظرئودةل،متصؾحمخطيماٌدصقسوتماظؾدؼؾيمدورؼيماٌػعقلمبوظـلةؾيمأليماتػةوقمعقحةدمالحةؼمظـؼةؾماٌةقادممبوظـلةمؾيم
ظـػسماحملصقلمأوماحملوصقؾ،مدونمحوجيمإظبمتؽرارماظؿؾؾقغ.
م
122م-م وطون معـ مرأي ماظؾفـي مأن معبقعمػذه ماظؿقدؼـوت مظقلً مإال متقضققوت متػلريؼي مال تغري مأي ماظؿزاعوت مسؾكم
عؼدعلماٌقادموعؿؾؼقفو،موظؽـفومبؾلوريمتضعفومؼبموثقؼيمواحدة.م
م
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121م-م وسـد مادؿعراض ماظؿزاعوت ماظؿؾؾقغ ،محددت ماظؾفـي مأؼضوً مسدداً معـ ماظؿقدؼـوت ماظطػقػي ،ماظيت مال تؿـوولم
اٌضؿقن ،مظـص ماالتػوق ماٌقحد مظـؼؾ ماٌقاد مميؽـ مأن مهلؿ مجقاغى مسدم ماظقؼني ماٌكؿؾػي مبوظـلؾي مظؾصقوشي مواإلذوراتم
اٌرجعقي.موتؿلظػمػذهماظؿقدؼـوتمعـ:م
م
 االدؿعوضيمسـمسؾورةم"اظطرفماظـوظٌماٌلؿػقد"مبودؿمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموحذفمايقاذلماظؿػلةريؼميم
ذاتماظصؾيماظيتممل تعدمعـودؾيماآلن؛
 تقضقحمأنماظشروطماإلضوصقيماٌؿصؾيمبـؼؾماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمضقدماالدؿـؾوطمؼـؾغلمأنم
ؼؿضؿـفوماتػوقمعـػصؾمبنيمأررافمغؼؾماٌقاد،موال ؼؿؿماظؿؾؾقغمسـفومإظبماىفوزماظرئودل؛
 هدؼدماظؿزامماٌؿؾؼلمبوظؿؾؾقغمسـماٌقادماظيتمتؾؼوػومعـماظـظوممعؿعددماألرةرافممؼبمدةقوقمماظؿزاعةوتماظؿؾؾقةغم
اٌرتؾطيمبوٌدصقسوتماظؼوئؿيمسؾكماٌـؿفوت،مطؿومػقمعـصقصمسؾقفمؼبماٌؾقؼ 2مبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد؛
 ؼبمدقوقماظؿزاعوتماظؿؾؾقغماظيتمتؼعمسؾكماٌؿؾؼلمواٌؿصؾيمبوٌدصقسوت،متصققحماصؿؼةورماظـصمإظبماظدضةمةيمؼبم
عومؼؿعؾؼمبوإلذوراتماٌرجعقيمبـؼؾفومعـماٌؾقؼ 3مإظبماٌؾقؼ 2مبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.
122م-م وسالوةمسؾكمذظؽ،محددتماظؾفـيمسدداًمعـماظػؼراتمؼبماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،ماظيتمؼلوسدمتقضقحمععوغقفوم
اٌلؿكدعنيمايوظقنيمواحملؿؿؾني،مطؿومؼؾل:م
م
 الحظًماظؾفـيمأغفممبقجىماٌودة 4-6معـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادماٌؿصؾيمبـؼةؾماٌةقادمإظبمعؿؾؼةلمتةوظلم
ظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمطؿوموردتمعـماظـظوممعؿعددماألرراف،مصننماالتػوقماىدؼدمظـؼةؾم
اٌقادماظذيمتـصمسؾقفمػذهماٌودةمصبىمأنمؼؿضؿـماظـصماظؽوعةؾ،مواظةـصماظؽوعةؾمصؼةط،مظالتػةوقماٌقحةدم
ظـؼؾماٌقاد،مدونمتعدؼؾ.
 طؿومالحظًماظؾفـيمأغفممبقجىماٌودةم5-6م عـماالتػوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقاد،ماٌؿصةؾيممبؿؾة لؼٍمتةوللمظؾؿةقاردم
اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمضقدماالدؿـؾوطمتؿؿمسؿؾقيماظـؼؾمعـمخةماللم"اتػةوقمجدؼةدمظـؼةؾماٌةقادم".م
وتشرتطماٌودةم(5-6أ)مأالمتطؾؼماٌودةم(5أ)معـماالتػوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقادم.موػةذامؼبمحةدمذاتةفمطةوفمعةـم
اظـوحقيماظؼوغقغقيموظقسمعـماظالزممحذفماٌودةم(5أ).موبـوءـبمسؾقف،مؼـؾغلمأنمؼؿلظػماالتػةوقماىدؼةدمظـؼةؾم
اٌقادمعـماظـصماظؽوعؾ،مواظـصماظؽوعؾمصؼطمظالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مدونمتعدؼؾ.
 طذظؽمغظرتماظؾفـيمؼبمغؼؾماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمضقةدماالدةؿـؾوطمعةـمذظةؽماحملصةقلم
بقادطيمعؿؾؼلماخؿورمخطيماٌدصقسوتماظؾدؼؾيممبقجىماٌودةم11-6م
123م-م واألحؽومماظيتمتـصمسؾقفوماظػؼرة 3معـماٌؾقؼ 3مبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمطؿومؼؾل:م
م
 3م -سـدعومؼـؼؾمادلمؾؼل مؿقاردًوراثقةًـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة مضقدماالدؿـؾوط،مؼؿؿماظـؼؾمذرؼطيمأنمؼدصعم

ادلمؾؼل ًاؾماؾل ًإظبماآلظقيماظيت مأغشلػو ًاجلفازًاؾرئادلًمبقجىماٌودةم(3-19و)معـمادلعافدة،مصػرمػبليمعـم
اظعشرة مؼب ماٌوئي م( 2.5ؼب ماٌوئي) معـ مادللقعات مألى مؿـمج معشؿؼ معـ مػذه مادلقارد ًاؾقراثقة ًاؾـلاتقة ًؾألغذقةً
واؾزراعةًؼقدًاالدمـلاط،مدقاءمطونمادلـمجمعؿوحوً،مأوًغريًؿماح،مبدونًؼققد.م
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م
124م-م وػذهماظؿقدؼـوتمواإلجراءاتماٌؿصؾيمبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمواردةمؼبماٌرصؼ  1مبفذاماظؿؼرؼر.موضدمأوصًم
اظؾفـيمبلنمؼدسقماألعنيماىفوزماظرئودلمإظبماظـظرمؼبماسؿؿودػو.م
م
125م-م والحظًماظؾفـيمأنماظـصمايوظلمظالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمال ؼؿضؿـمتقجقفوتمبشلن مطقػقيمطقنماٌؿؾؼلم
اظؿوظلمعؾؿزعوًممبقجىمذروطموأحؽوممخطيماٌدصقسوتماظؾدؼؾي.موظؽلمؼؽقنمذظؽمممؽـوً،مؼؿعنيمادبوذماإلجراءات اظؿوظقي:م
م
(مأم)م ؼـؾغلمأنمؼقضحماٌؿؾؼلماظذيمؼؿصرفماآلنمسؾكمأغفمعؾبؼدِّم مظؾؿؿؾؼلماظؿوظلمأغفمعطوظىمبؼؾقلمخطيم
اٌدصقسوت ماظؾدؼؾي ماًوصي مبوٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسي ماٌعـقي ماظيت مػلم
ضقد االدؿـؾوط؛م
(ب)م صبىمأنمؼؼؾؾماٌؿؾؼلماظؿوظلمػذهماظشروط.م
م
126م-م وادؿـوداًمإظبمتقصقيماظؾفـيمبشلنمطقػقيمإظزامماٌؿؾؼلماظؿوظلمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماظيتمػلم
ضقدماالدؿـؾوطمخبطيماٌدصقسوتماظؾدؼؾيماٌشورمإظقفومؼبماٌودةم،11-6مصننماىفوزماظرئودلمعدسقمإظبماظـظرمؼبماظـصماظقاردم
ؼبماٌرصؼ 2مبفذهماظقثقؼي،موػقماظـصماظذيمميؽـمأنمميـؾمعؾقؼوًمإضوصقوًمبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.م

االدمىداؿاتًغري اؾغذائقةًوغري اؾعؾػقةًؾؾؿقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً
م

127م-م غظرت ماظؾفـيمؼب معللظي ماالدؿكداعوت ماظصـوسقي مشري اظغذائقي موشري اظعؾػقي مظؾؿقاردماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼيم
واظزراسيمؼبمدقوقماٌعوػدةماظدوظقي،مورطزتمسؾكمثالثمعلوئؾمربددةمػل:م
م
 غؼؾماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمعـمأجؾماالدؿكداعوتمشريماظغذائقيموشري اظعؾػقي؛
 اظؼققدمسؾكماالدؿكداعوتمؼبماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد؛
 االدؿكداعوتماٌؿعددةمظؾؿقوصقؾ.
128م-م وؼبمعومؼؿعؾؼمبـؼؾماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمعـمأجؾماالدؿكداعوتمشري اظغذائقيموشري اظعؾػقي،م
تـصماٌودةم3-12م(أ)معـماٌعوػدةماظدوظقيمسؾك:م
م

أنمؼؼؿصرمسؾكمأشراضماظصقوغي واالدؿكدام ؼب اظؾققث واظرتبقي واظؿدرؼى ؼب األشذؼي واظزراسي ،بشرط أال تشؿؾ
ػذه األشراض االدؿكداعوت اظؽقؿووؼي ،واظصقدالغقي و/أو االدؿكداعوت اظصةـوسقيم شةريم اظغذائقةيم وشةريم اظعؾػقةيم
األخرى.م
م

129م-م طونمعـمرأيماظؾفـي،مادؿـوداًمإظبمػذاماظـص،مأنماألررافماٌؿعوضدةمعؾبؾزؽبعي مصؼطمبؿؼدؼؿماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيم
ظألشذؼيمواظزراسيممبقجىماظـظومماٌقلرمظؾقصقلمسؾكماٌقادماظذيمأضرهماظـظوممعؿعددماألررافمسـدمتقاصرماظشروطماٌـصقصم
سؾقفومؼبماٌودة (3-12أ).مواألررافماٌؿعوضدةمظقلًمعؾبؾزؽبعيممبقجىماٌعوػدةماظدوظقيمبلنمتقزع،ممبقجىماظشروطماٌقلرة،م
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اٌقادماٌدرجيمؼبماظـظوممعؿعددماألررافمألشراضمأخرىمخبالفمادؿكداعفومؼبماظؾققثموصقوغؿفو،موؼبماظرتبقيمواظؿدرؼىم
عـمأجؾماألشذؼيمواظزراسي.م
م
132م-م طذظؽمطونمعـمرأيماظؾفـيمأنماألررافماٌؿعوضدةمعـمحؼفومأنمهددمودوئؾموذروطمايصقلمسؾكماٌقادمؼبم
اظـظوممعؿعددماألرراف ماظيتمميؽـممبقجؾفومتؼدؼؿمػذهماٌقادمظالدؿكداعوتمشري اظغذائقيموشري اظعؾػقي .مطذظؽماسؿربتم
اظؾفـيمأغفمصبقزمظؾطرفماٌؿعوضد،مإذامرشى،متقصريمايصقلمسؾكماٌقادماظقراثقيمشري اظغذائقيموشري اظعؾػقيمبشروطممموثؾيم
ظؾشروطماٌطؾؼيممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،ممبومؼبمذظؽماالظؿزاعوتماًوصيمبوٌدصقسوت،مبعدمإجراءماظؿعدؼالتم
اظالزعي.م
م
131م-م وؼبمعومؼؿعؾؼمبوظؼققدمسؾكماالدؿكداممؼبماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،متـصماٌودةم1-6مسؾكمأنم
م

ؼؿعفّدماٌؿؾؼلمأنمؼؽقنمادؿكدامماٌقادمأومصقوغؿفومعؼؿصرامسؾك مأشراضماألحبوثمواظرتبقيمواظؿدرؼىمعـمأجؾم
األشذؼيمواظزراسي .موالمتشؿؾمػذه ماألشراضماالدؿكداعوتماظؽقؿوئقيمواظصقدالغقيمو/أومشريػومعـماالدؿكداعوتم
اظصـوسقيمشريماظغذائقيموشري اظعؾػقي.م
م

132م-م اسؿربتماظؾفـيمأنمعؿؾؼلماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد معؾؿزعقنم
حبؽؿماظؼققدماظصرضبيماظيتمتػرضفومػذهماألحؽوم.موطونمعـمرأيماظؾفـيمأنمضؾقلماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد مصبعؾمعـم
شريماظضروريمايصقلمسؾكمإسالنمإضوؼبمعـماظطرفمروظىماٌودةمبشلنماالدؿكدامماٌؼصقد.موععمذظؽ،مصػلمايوالتم
اظيتمؼؾبؾؾخملغمصقفوماظطرفمروظىماٌودةماىفيماحملؿؿؾيمظؿؼدؼؿماٌودةمبلنماٌودةمعؼصقدةمألشراضمشري شذائقيموشري سؾػقي،مأوم
سـدعو مؼؽقن معـ ماظقاضح مأن ماٌودة ماٌطؾقبي معؼصقدة مألشراض مشري مشذائقي موشري سؾػقي ،متعؿؼد ماظؾفـي مأن معؼدِّم ماٌودةم
احملؿؿؾ مؼـؾغل مأن مؼرصض ،ممبقجى ماالظؿزام ماظعوم ممبراسوة مايرص ماظقاجى ،مايصقل ماٌقلر مسؾك ماٌودة موأن مؼؿكذم
اًطقات ماٌطؾقبي مظضؿون متطؾقؼ ماظشروط مواألحؽوم ماظيت مؼؽقن ماظطرف ماٌؿعوضد مضد مأضرػو مبوظـلؾي مظؿقزؼع ماٌقادم
ظالدؿكداعوتمشري اظغذائقيموشري اظعؾػقي.موععمذظؽ،مال ؼـؾغلمأنمؼؾبؾؼلمذظؽمبلسؾوءمعػرري مسؾكماٌؼدِّعنيماحملؿؿؾني،م
عـؾمايوجيمإظبمإجراءمهؼقؼمبشلنمأغشطيماظطرفماظطوظىمايوظقيمأوماٌؼصقدة،معـؾمتؾؽماظيتمميؽـمأنمتعققمضقومم
اظـظوممعؿعددماألررافممبفوعفمبػعوظقيموطػوءة.م
م
133م-م وؼب معو مؼؿعؾؼ مبوالدؿكداعوت ماٌؿعددة مظؾؿقوصقؾ ،مصنن ماىؿؾي ماظـوغقي معـ ماٌودة م(3-12أ) معـ ماٌعوػدةم
غصفو طوآلتل:م
م

ؼب حوظي احملوصقؾ ذات االدؿكداعوت اٌؿعددةم(اظغذائقي وشري اظغذائقي) ،صةننم أػؿقؿفةوم ظألعةـم اظغةمذائل ػةلم
اظعوعؾ اظذي ضبدد إدراجفو ؼب إرور اظـظوممعؿعددماألرراف وإتوحؿفو ظؾقصقل اٌقلر.م
م
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134م-م اسؿربتماظؾفـيمأنمػذهماألحؽوم،ماظيت متشري مإظبماحملوصقؾمعؿعددةماالدؿكداعوتم(اظغذائقيموشري اظغذائقي)،م
تؿـوولمتغطقيماظـظوممعؿعددماألررافموتػرتضمأنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمعؿعددةماالدؿكداعوتمظألشذؼيمواظزراسيمعدرجيم
ؼب ماظؼوئؿي ماظقاردة مؼب ماٌؾقؼ ماألول معـ ماٌعوػدة ماظدوظقي .موترى ماظؾفـي مأن مػذه ماألحؽوم متعين مأن ماحملوصقؾ معؿعددةم
االدؿكداعوت مؼـؾغل مغؼؾفو ممبقجى مغظوم متقلري مايصقل مسؾك ماٌقاد مسـدعو مؼؽقن ماٌؼصقد معـفو ماحملوصقؾ ماظغذائقيم
واظعؾػقي ،موبوظؿوظل مصنن مادؿكدام ماالتػوق ماٌقحد مظـؼؾ ماٌقاد معطؾقب مؼب مػذه مايوالت .موبـوء مسؾقف ،مؼـؾغل مغؼؾ ماٌقادم
عؿعددةماالدؿكداعوتمظؾؿقوصقؾمواألسالفماٌدرجيمؼبماٌؾقؼماألول ممبقجى ماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مسـدعومؼؽقنم
اٌؼصقدمعـفومػقمأنمتؾبلؿكدممؼبماألشذؼيمأوماألسالف.م
م
135م-م طون معـ مرأي ماظؾفـي مأغف مسـدعو مضبصؾ معؿؾؼل مسؾك مسقـوت معـ ماحملوصقؾ معؿعددة ماالدؿكداعوت مألشراضم
شري شذائقيموشري سؾػقي،مصننماظقدقؾيماظيتمضبصؾممبقجؾفومسؾكمػذهماحملوصقؾمؼـؾغلمأنمتؾبؾزِعفمبوظؿقضقعمسؾكماتػوقم
عقحد مظـؼؾ ماٌقاد مؼب محوظي مغؼؾ ماٌودة مؼب معو مبعد مظألشذؼي مواظزراسي مأو ماٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسي مضقدم
االدؿـؾوط مالدؿكداعفو مظألشذؼي مواظزراسي .موالحظً ماظؾفـي مأن معلقدة ماتػوق مغؼؾ ماٌقاد ماظيت موضعؿفو مىـي مدقودوتم
اٌقاردماظقراثقيماظؿوبعيمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقي،متعدمعـوالً مظالتػوضوتماظيتمتربطماٌقاردماظقراثقيم
اظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسي ماظيت مؼؿؿ متؾودهلو مخورج ماظـظوم معؿعدد ماألرراف مبكظقوت ماظـظوم معؿعدد ماألرراف ،موخصقصوًم
األحؽومماًوصيمبؿؼودؿماٌـوصع،مميؽـمأنمتمديمإظبمأنمتؾبصؾحماٌقاردماألدودقيمعؿوحيمظؾـظوممعؿعددماألررافموضدمؼقصرم
عرجعوًمعػقداًمظؾقرؼصنيمسؾكمادؿكداعف.مورأتماظؾفـيمأغفمدقؽقنمعـماظالزمماظؿقدعمؼبمدراديمػذهماٌللظيمععمعراسوةم
اًرباتماألخرىمؼبمتـػقذماظـظوممعؿعددماألرراف.م
م

ادرتجاعًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً
ً

136م-م غوضشًماظؾفـيمعللظيمعومإذامطونمادرتجوعماٌقادماظقراثقي مإظبماٌُؼدِّمماألصؾلمؼـؾغلمأنمؼؽقنممبقجىماالتػوقم
اٌقحد مظـؼؾ ماٌقاد ،موطون معـ مرأؼفو مأن معصطؾح م"ادرتجوع" مؼشري مسودة مإظب ماألوضوع ماظيت متؽقن مصقفو ماٌقارد ماظقراثقيم
اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمظؾؿقوصقؾمواألسالفماٌدرجيمؼبماٌؾقؼماألولمعطؾقبمإسودتفومإظبماٌُؼدِّممأومإظبماظلؾطيماٌكؿصيم
ؼبماإلضؾقؿماظذيمجؿِعًمعـفمػذهماٌقادماظقراثقي.موالحظًماظؾفـيمأنماألحؽوممذاتماظصؾيمؼبماٌعوػدةممػل اظقاردةمؼب:م
ؾب
( )1اٌودة (1-15أ)مواٌودة (1-15ب)(،)2ماظؾؿونمتؿـووالنمسؾكماظؿقاظلماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌدرجيم
ؼبماٌؾقؼماألول م اظيتمهؿػظمبفوماٌراطزماظؿوبعيمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقي،موسقـوتمعـماٌقارد
اظقراثقي اظـؾوتقي ظألشذؼي واظزراسي اظيت عبعؿفو معـ أراضقفو ؼب عقاضعفو اظطؾقعقي ماٌراطز ماظؿوبعي مظؾفؿوسي ماالدؿشورؼيم
ظؾؾققث ماظزراسقي ماظدوظقي؛ م( )2اٌودة م 4-12مواٌودة م 6-12ماظؾؿون متؿـووالن مسؾك ماظؿقاظل مايصقل ماٌقلر مسؾك ماٌقاردم
اظقراثقيماظـؾوتقيممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،موإحقوءماظـظومماظزراسلمؼبمحوالتماظؽقارثماظطورئي.م
م
137م-م وادؿـوداًمإظبمهؾقؾمػذهماألحؽوممعـماٌعوػدة،ماسرتصًماظؾفـيمبقجقدمثالثيمخقوراتمممؽـيمظؾؿعوعؾمععمعللظيم
ادؿعودة ماٌقاردماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسي مظؾؿقوصقؾ مواألسالف ماٌدرجيمؼب ماٌؾقؼماألول ماظيتمميؽـ ماسؿؾورػوم
عؿقاصؼيمععماٌعوػدة:م

30

م

م

IT/GB-4/11/12

(أ)م اذرتاطمخضقعمعبقعمسؿؾقوتمادرتجوعماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمظؾؿقوصقؾمواألسالفم
اٌدرجيمؼبماٌؾقؼماألولمظؼؾقلماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد؛م
(ب)م اذرتاطمخضقعمعبقعمسؿؾقوتمادرتجوعماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمظؾؿقوصقؾمواألسالفم
اٌدرجيمؼبماٌؾقؼماألولمظؼؾقلماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمبودؿــوءماٌقادماظيتمتؾبـؼؾمؼبمحوالتماظؽقارثم
اظطورئيمألشراضمإحقوءماظـظؿماظزراسقي؛م
(ج)م سدم مععوعؾي ماالدرتجوع مطنجراء معـ مإجراءات مايصقل ماٌقلر ماظذي مؼؿطؾى مادؿكدام ماالتػوق ماٌقحدم
ظـؼؾ اٌقاد.م

138م-م الحظً ماظؾفـي مأن ماظؿػلري ماٌؾني مهً ماظػؼرة م(ج) ماظلوبؼي مدقؽقن معؿقاصؼوً معع ممموردي مطـري معـ ماألررافم
اٌؿعوضدةمواٌمدلوتماظدوظقي.موطونمعـمرأيماظؾفـيمأنمادرتجوعماٌودةماظقراثقيمال ؼـؾغلماسؿؾورهمسؿالًمعـمأسؿولمايصقلم
سؾكماٌودةماظقراثقيمؼؿطؾىمادؿكدامماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.موععمذظؽ،مصننمػذاماظؿػلريمؼؿطؾىمصفؿوًمواضقوًمٌػفقمم
"االدرتجوع"مخشقيمأنمؼؿعرضماظـظوممعؿعددماألررافمظؾؿشقؼف.م
م
139م-م رأتماظؾفـيمأنمأوضحمحوظيمظالدرتجوعمػلمؼبمحوظيمعبعماٌودةماظقراثقيمعـماظظروفماظطؾقعقيمؼبمبؾدمعوموحػظم
ذبؿقسيمعـفومخورجمػذاماظؾؾد،موصؼدانماٌودةماظقراثقيماألصؾقيمبطرؼؼيمعو:مطلنمتؽقنماٌودةماظقراثقيمضدمأسقدتمبعدمذظؽم
إظب ماظلؾطي ماٌكؿصي مؼب ماظؾؾد ماٌعين .موػذا مػق ماظقضع ماظذي ماٌؿصقرمؼب ماٌودة م(1-15ب)( )2معـ ماٌعوػدة مؼب معو مؼؿصؾم
بوٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسي مشري ماٌدرجي مؼب ماٌؾقؼ ماألول ماظيت مهؿػظ مبفو ماٌراطز ماظؿوبعي مظؾفؿوسيم
االدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقي.م
م
142م-م رأتماظؾفـيمأنمأيمتعرؼػمظؽؾؿيم"ادرتجوع"مؼـؾغلمأنمؼغطلمأؼضوًمادرتجوعمعقادماظرتبقيماظيتمادؿـؾطؿفوم
اظرباعٍماظقرـقي.م طؿومرأتمأنماٌػفقممؼـؾغلمأؼضوًمتقدقعفمظقشؿؾماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماظيتمضبؿػظم
بفومبـؽمظؾفقـوتمأومأيمجفيمأخرىمىؿعماظعقـوت،ممبومؼبمذظؽماٌقادماظيتمضبؿػظمبفومذكصمرؾقعلمأومععـقي،م
وتؽقنمعقضقسيمرقسقوًمؼبماظـظوممعؿعددماألررافموعؿوحيمظؾـؽمجقـوتمآخرمأومىفيمأخرىمىؿعماظعقـوت،مثؿمتؿعرضم
اٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي ماألصؾقي مظألشذؼي مواظزراسي مبعد مذظؽ مظؾضقوع :مؼؿؿ مادرتجوع ماٌودة ماظقراثقي مإظب مبـؽ ماىقـوتم
األصؾلمأوماىفيماألخرىماٌعـقيمجبؿعماظعقـوت.م
م
141م-م وطونمعـمرأيماظؾفـيمأنماظػفؿماظذيمؼغطلمعبقعماألوضوعمميؽـمأنمؼؽقنمأنم"االدرتجوع"مؼعينمؼبمذبولم
ِّممأوماظلؾطيماٌكؿصيمؼبماألراضلماظيتمجؿِعًم
ؾب
اظؿطؾقؼمسقدةمسقـوتماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمإظبماٌُؼد
عـفو مؼب ماظظروف ماظطؾقعقي مأو ماظلؾطي ماظيت مضوعً مبرتبقي ماٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسي مؼب ماظـظوم معؿعددم
األرراف.م
م
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عؿؾًاؾؾهـةًيفًادليمؼلؾً
ً

142م-م أسربًماظؾفـيمسـمارتقوحفومظؾؿؼدمماظذيمهؼؼمؼبمتـػقذماٌفومماظيتمسفدمبفومإظقفوماىفوزماظرئودلمؼبمدورتفم
اظـوظـي.مواتػؼًمسؾكمأنمعلوسدةمعلؿكدعلماظـظوممعؿعددماألررافمواالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمتظؾمأدودقيمعـمأجؾمضقومم
آظقوت ماٌعوػدة مبقزوئػفو ماٌـودؾي موظإلبؼوء مسؾك مثؼي ماٌلؿكدعني مواىفوت مصوحؾي ماٌصؾقي .موأتوحً ماظؾفـي معـؿدىم
ٌـوضشيموهؾقؾماظؼضوؼوماظؿؼـقيماٌؿصؾيمبؿػلريماظـظوممعؿعددماألرراف مواالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.موممومؼؾبذطر مأنماىقم
اإلصبوبلماظذيمضوعًمصقفماظؾفـيمبؿـػقذموالؼؿفومضدمجعؾمعـماٌؿؽـمتقجقفمعشقرةمعدروديمإظبماألعنيَمودقؽقنمعـماٌػقدم
بوظـلؾيمظؾؿـػقذماظشوعؾمواظػعولمظؾـظوممعؿعددماألررافمأنموؿؿعماظؾفـيمعرةمأخرىمؼبمصرتةماظلـؿنيماٌؼؾؾي،مظؿقجقفم
اٌشقرةمإظبماألعنيمبشلنمطـريمعـماٌلوئؾماظيتمتـشلمؼبمتؾؽماٌرحؾيمعـماظؿطقؼرماٌؾؽرمظؾـظوممعؿعددماألرراف،مععماظرتطقزم
بصػيمخوصيمسؾكماظعؿؾقيماظؿقضريؼيمظالدؿعراضوتمواظؿؼققؿوت ماظيتمتشريمإظقفوماٌودةم 4-11مواٌودةم(2-13د)()2معـم
اٌعوػدة م(اغظر ماظقثقؼي م ،IT/GB-4/11/13ماالدؿعراضوت مواظؿؼققؿوت مؼب مإرور ماظـظوم معؿعدد ماألرراف ،موتـػقذ موتشغقؾم
االتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد).م
م
143م-م وضدمؼرشىماىفوزماظرئودلمؼبمأنمؼـظر،مؼبمضقءمبرغوعٍماظعؿؾماظذيمضدمؼعؿؿدهمؼبمػذهماظدورة،مؼبمعو إذامطونم
ميؽـ مظؾفـي مأن متقاصؾ مسؿؾفو موبلي ماخؿصوصوت ،مآخذاً مؼب ماالسؿؾور ماظؿؼدم ماظذي مهؼؼ محؿك ماآلن موشري مذظؽ معـم
االسؿؾورات .موهؼقؼوً مهلذاماظغرض ،مؼؿضؿـ ماٌرصؼ  5مبفذه ماظقثقؼيمعلقدة ماخؿصوصوتمععروضي مسؾكماىفوز ماظرئودلم
ظؾـظرمصقفو.م
م

عاذراًً–ًًًًادمعراضًاتػاقًـؼؾًادلقادًاؾذيًتطلؼفًؿراؽزًاؾلوقثًاؾزراعقةًاؾدوؾقةً
اؾمابعة ؾؾهؿاعة االدمشارقةًؾؾلوقثًاؾزراعقةًاؾدوؾقةًوادلؤدياتًاؾدوؾقةًاألخرىًذاتًاؾصؾةً،
باؾـيلة ؾؾؿقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًغريًادلدرجةًيفًادلؾوؼًاألولًؿـًادلعافدةً
ً

أؾػًًًًً-خؾػقةً

ً
144م-م أؼدماىفوزماظرئودل،مؼبماجؿؿوسفماظـوغل،مادؿكدامماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمبقادطيمعراطزماظؾققثماظزراسقيم
اظدوظقيمبوظـلؾيمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمخبالفمتؾؽماٌدرجيمؼبماٌؾقؼماألول معـماٌعوػدةمضؾؾمدخقهلومعرحؾيم
اظـػوذ،موايوذقيمأومدؾلؾيمايقاذلماظؿػلريؼيماظيتمأوضقًمأنمأحؽوعوًمععقـيمال ؼـؾغلمتػلريػومسؾكمأغفوممتـعمػذام
االدؿكداممظؾـظومماٌقحدمظـؼؾماٌقاد 12.مطؿومضررماىفوز ماظرئودلمأنمؼعقدماظـظرمؼبمػذهماظؿدابريمأثـوءمعـوضشيماالتػوقم
اٌقحدمظـؼؾماٌقادمؼبماظدورةمايوظقي.13م
م
12
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اٌرجعماظلوبؼ.
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145م-م وؼبمدورتفماظـوظـيم
ً

الحظماىفوزماظرئودلمأغفمأؼد،مؼبمدورتفماظـوغقي،مإدراجمحقاذلمأومذبؿقسيمعـمايقاذلماظؿػلريؼيمظألحؽومم
ذاتماظصؾيمعـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمصقؿومؼؿعؾؼمبـؼؾماٌقادمشريماٌدرجيمؼبماٌؾقؼماألولمواظيتمعبعًمضؾؾم
غػوذ ماٌعوػدة ماظدوظقي ،مألشراض مادؿكداعفو معـ مضِؾؾ معراطز ماظؾققث ماظزراسقي ماظدوظقي ماٌـؿؿقي مإظب ماىؿوسيم
االدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقي.مطؿومالحظماىفوزماظرئودلمأنمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيمبدأت،م
عـذمأولمصرباؼر/مذؾوطم،2228مؼبمادؿكدامماالتػوقماٌقحدمعؿضؿـوًمحقاذل،موأنمخربةمػذهماٌراطزمؼبمادؿكداعفم
عو زاظًمربدودةمحؿكماآلن.موالحظماىفوزماظرئودلمأؼضوًمأغفموظؽـمتؽـمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيمضدم
ادؿكدعًماالتػوقماٌقحدمظػرتةمزعـقيمضصريةمغلؾقوً،مصننماغطؾوعمػذهماٌراطزمػقمأنماالتػوقماٌقحدمضبظكمبؼؾقلم
عؿزاؼدمعـمجوغىماٌؿؾؼنيماحملؿؿؾنيمظؾؿقادمبعدمأنمبوتًمذرورفمعلظقصيمظدؼفؿمسؾكمسبقمطؾري.موضرر ماىفوزم
اظرئودلمادؿعراضمػذهماظؿدابريمعرةمأخرىمؼبمدورتف اظرابعي.م
م
باءً–ًًًًخرباتًؿراؽزًاؾلوقثًاؾزراعقةًاؾدوؾقةًيفًادمىدامًاالتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقادً

باؾـيلةًؾؾؿواصقؾًغري ادلدرجةًيفًادلؾوؼًاألولً
ً

146م-م اظقثقؼي ،IT/GB-4/11/Inf. 5موربيماٌراطزماظؿوبعيمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمؼبمذبولمتـػقذ ماالتػوضوت مععماىفوزم
اظرئودل،مععمإذورةمخوصيمإظبمتطؾقؼماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمبوظـلؾيمظؾؿقوصقؾماٌدرجيموشري اٌدرجيمؼبماٌؾقؼم
األول،متؿضؿـم تؼرؼراًمسـمخربةمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيمؼبمادؿكدامماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادماظذيمأؼدهماىفوزم
اظرئودلمؼبمدورتفماظـوغقي.م
م
147م-م وضدمبدأتمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيمادؿكدامماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمععمايقاذلمؼبمأول صرباؼر/ذؾوطم
،2228موتقضحموربيماٌراطزمأنمأؼوًمعـماٌؿؾؼنيماحملؿؿؾنيمملمؼرصضمصراحيمضؾقلماٌقادممبقجىماالتػوقماٌقحدمظـؼؾم
اٌقاد.موضدمأبؾغًماٌراطزمأؼضوًمأغفمبودؿــوءمواحدمأومادؿــوءؼـمعؾققزني،معو زالماالغطؾوعمظدىماٌراطزمػقمأنماالتػوقم
اٌقحدمظـؼؾماٌقادمؼؽؿلىمرضوءـبمعؿزاؼداًمعـمجوغىماٌؿؾؼنيماحملؿؿؾنيمطؾؿومازدادتمععرصؿفؿمبشرورف.م
م
148م-م وضدمأبؾغًماٌمدلوتماظدوظقيماألخرىمذاتماظصؾيماظيتمادؿفوبًمظطؾىماٌعؾقعوتم– ماظقطوظيماظدوظقيمظؾطوضيم
اظذرؼي،موعرطزماظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾققثمؼبمذبولماظزراسيماالدؿقائقي،موأعوغيمعرطزمعبوسيماحملقطماهلودئمحملوصقؾم
وأذفورمعـطؼيماحملقطماهلودئ مأغفومػلمأؼضوًمتلؿكدمماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد ،مبعدماظؿعدؼالتماظيت مأدخِؾًمسؾقف،م
بوظـلؾيمظـؼؾماٌقارد م اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمذبؿقسوتفو،موملمتؾبشِرمإظبمأغفومواجفًمأيماسرتاضوتمعـم
اٌؿؾؼنيمبلؾىمايقاذلماظؿػلريؼيماإلضوصقي.موضدمأبؾغًمأعوغيمعرطزمعبوسيماحملقطماهلودئمحملوصقؾموأذفورمعـطؼيم
احملقطماهلودئ مأغفوم"مل تؿؾؼمأيمإصودةمعـمأيمعؿؾؼنيمبلنماٌودةماظقراثقيمؼبمبؾداغفؿمتقاجفمأيمعشوطؾمؼبمعومؼؿصؾم
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بودؿكدامماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد".موعع ذظؽ،مصؼدمأظؼًماظضقءمسؾكم"ضرورةمبـوءماظؼدراتمؼبمادؿكدامماالتػوقماٌقحدم
ظـؼؾماٌقادمظضؿونموجقدمصفؿ واضح".م
م
149م-م واىفوز ماظرئودل معدسق مإظب مأن مؼلخذ مسؾؿوً مبوظقثقؼي م ،IT/GB-4/11/Inf. 5موربي ماٌراطز ماظؿوبعي مظؾفؿوسيم

االدؿشورؼيمؼبمذبولمتـػقذماالتػوضوتمععماىفوزماظرئودل،مععمإذورةمخوصيمإظبمتطؾقؼماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمبوظـلؾيم
ظؾؿقوصقؾماٌدرجيموشري اٌدرجيمؼبماٌؾقؼماألول،موأنمؼؿكذماظؼراراتماظالزعي.م

حاديًعشرًًًًً-االدمـماجاتً:اؾقضعًاؾرافـًؾمـػقذًاؾـظامًؿمعددًاألررافً

ً
152م-م عـذمإضرارماظـظوممعؿعددماألرراف،مبدأمسددمطؾريمعـماٌؼدعنيمادؿكدامماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمؼبمغؼؾماٌقادم
مبقجىماٌعوػدة.موضدمتؾؼًماألعوغيمغلكيمأصؾقيمعـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادماظذيمأبرعفمعؼدم،مطونمعؿؾؼقوًمؼب ماٌوضلم
وتؾؼكماٌودةمذاتماظصؾيممبقجىماتػوقمعقحدمآخرمظـؼؾماٌقاد.موػذامػقمأولمعـولمؼؿؿماإلبالغمسـفمظلؾلؾيمضوئؿيمعـم
االتػوضوتماٌقحدةمظـؼؾماٌقاد.م
م
151م-م وظؼدمطوغًماظدورةماظـوظـيمظؾففوزماظرئودلمخطقةمرئقلقيمإظبماألعوممعـمأجؾمتـػقذماظـظوممعؿعددماألرراف،مطؿوم
مت ماظقصقلمإظبماظؽـريمعـمسالعوتماظطرؼؼمأثـوءمتؾؽماظدورة.موجوريمؼبماظقضًمايوضرمتـػقذماظؼراراتمبعقدةماألثرماٌؿصؾيم
بوظـظوممعؿعددماألررافمععمهؼقؼمتؼدممرقى.م
م
152م-م وعـماألعقرمذاتماألػؿقيماًوصيماحملوصظيمسؾكماىفقدموضقة ماظدصعمؼبمػذهماٌرحؾيمعـمتشغقؾماظـظوممعؿعددم
األررافمؼبماظقضًماظذيمتدخؾمصقفماٌعوػدةمبقؽيمتشغقؾقيمضوغقغقيمجدؼدة.م
م
153م-م وػـوكمحوجيمإظبمعقاردمعوظقي،موخصقصوًمظربغوعٍماظؿـػقذماٌشرتك،مٌقاصؾيمجفقدمبـوءماظؼدرات،موإذطوءماظقسلم
بوٌعوػدةموغظوعفومعؿعددماألرراف.م
م
154م-م وبعدماظؾداؼيماظـوجقيمظؾـظوممعؿعددماألرراف،مصبريمدـقؼوًمتؾودلمعومؼربقمسؾكم 122 222مسقـي،معـمخاللم
االتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.موعـمغوحقيمأخرى،مصننماىوغىماألطربمعـمػذاماظؿؾودلممتـؾفمذبؿقسوتماٌقادماظيتمهؿػظم
بفومعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيماظؿوبعيمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقيمواٌمدلوتماظدوظقيماألخرى،م
وبـقكماىقـوتماظؼوئؿيمؼبماظؾؾدانماٌؿؼدعي.م
م
155م-م طذظؽمؼعدماظـظوممعؿعددماألررافمضدمحؼؼمنوحوًمعـمحقٌمأنمسدداًمعةـماظعـوصةرماٌؽقغةيمظةفمضةدمادةؿؼرمأومؼبم
دؾقؾفمإظبماالدؿؼرار،موخصقصوًماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مواظطرفماظـوظٌماٌلؿػقدموأدواتمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت.م
م

34
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156م-م وعـمغوحقيمأخرى،مؼدلمػذاماالدؿعراضميوظيمتـػقذماظـظوممعؿعددماألررافمسؾكمأغفمعومزاظًمػـوكمحوجيمإظبم
عزؼدمعـماٌعؾقعوت ،معـمعبقعماألغقاعموعبقعماٌلؿقؼوت،موأنمهلنيمعبقعمجقاغىماٌعؾقعوتماٌؿوحيمميـؾمأوظقؼيم
عؾوذرة.م
م
157م-م وظؼدمطونمهدؼد موتقثقؼماٌقادمؼبماظـظوممعؿعددماألرراف مجزئقوًموشريمعـؿظؿمحؿكماآلن.موؼؾدومأنمطـرياًمعـم
األررافماٌؿعوضدةممل تؿكذمبعدماًطقاتماظالزعيمظؿقثقؼمعقاردػوماظقراثقيماظـؾوتقيمذاتماظصؾي،موتقلريمايصقلمسؾقفو.م
وػـوكمحوجيمإظبمدسؿماظلؾطوتمواظؽقوغوتمذاتماظصؾي،موخصقصوًمؼبماظؾؾدانماظـوعقي،مؼبمهلنيمضوسدة اٌعؾقعوت.م
م
158م-م وسؾكماظرشؿمعـمهؼقؼمهلـ مطؾريمؼبماإلبالغمعـمجوغىماألررافماٌؿعوضدة،مال تقجدمحؿكماآلنمععؾقعوتم
طوصقي مبشلن ماٌقاردماظقراثقي ماظـؾوتقي مظدى ماألرراف ماٌؿعوضدة ،موعـظؿوت ماظؼطوعماظعوم مشري ايؽقعقي ،موذرطوت ماظؼطوعم
اًوص مواٌربني ماظذؼـ مؼلؿكدعقن ماظـظوم معؿعدد ماألرراف ،مطل مؼلؿطقع ماىفوز ماظرئودل مرصد ماظؿـػقذ موإجراءم
االدؿعراضوتماٌـصقصمسؾقفومؼبماٌعوػدةمأوماظيتمؼطؾؾفوماىفوزماظرئودل.م
م
159م-م وبوإلضوصيمإظبمذظؽ،مأسربمسددمعـماألررافماٌؿعوضدةمواألذكوصماظطؾقعقنيمواٌعـقؼنيمسـمايوجيمإظبماٌشقرةم
اظؿؼـقي مواظؼوغقغقيمؼبمعو مؼؿصؾمبعدة مأعقر معـفو مغطوق م"اٌودة"؛ مواٌودةمؼب معقرـفوماظطؾقعل؛ موغقع ماالدؿكدام؛ موتؼودؿم
اٌـوصع مواإلتوحي مبدون مضققد مظؾففوت ماألخرى مإلجراء معزؼد معـ ماظؾققث مواظرتبقي؛ مواإلبالغ مسـ ماظؼضوؼو؛ مواظؼضوؼوم
اظؿعوضدؼي؛مواٌلوئؾماظؿشرؼعقيمواإلدارؼيمواظلقودوتقي.موؼؾدومأنمػذهماٌشوطؾمضدمنؿًمسـمسددمعـماألررافماٌؿعوضدةم
اظيت ممل تؿكذ محؿك ماآلنماًطقات ماظالزعيمىعؾ معقاردػو ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسي مذات ماظصؾي معؿوحي معـم
خاللماظـظوممعؿعددماألرراف مواالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.موظؼدمطونمسؿؾماظؾفـيماالدؿشورؼيماظؿؼـقيماٌكصصيماٌعـقيم
بوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمواظـظوممعؿعددماألرراف،مواٌشقرةماظيتمضدعؿفومإظبماألعنيمبشلنمذبؿقسيمعـماظؼضوؼومعػقدةم
جداًمؼبماظؿعوعؾمععمػذهماالػؿؿوعوتمواٌلوئؾ.م
م
162م-م وؼبمضقءمايوظيماظراػـيمظؿـػقذماظـظوممعؿعددماألررافموإتوحيماٌعؾقعوت،مصبىمأنمتؽقنماألوظقؼوتماظـالثمؼبم
اٌدىماظؼرؼىمطؿومؼؾل:م
م
()1م تشفقعماظؿقثقؼماظؽوعؾمظؾؿقادم"ؼب"ماظـظوممعؿعددماألرراف؛م
()2م تقثقؼمسؿؾقوتماظؿؾودلممبقجىماظـظوممعؿعددماألررافمعـمخاللمسؿؾقوتماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد؛م
()3م وعلوسدةماألررافماٌؿعوضدةموعلؿكدعلماظـظوممعؿعددماألرراف مؼبمحلؿمجقاغىماظشؽماظؼوغقغقيمواظؿؼـقيم
اظيتمتعققمتضؿنيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمؼبماظـظوممعؿعددماألرراف.م
م
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161م-م وأثـوءم اظدورةماٌوضقي،مسؿؾماألعنيمععماألررافماٌؿعوضدةمواٌلؿكدعنيماآلخرؼـمظؾـظوممعؿعددماألرراف،مظؿؾودلم
اًرباتموتقثقؼمأصضؾماٌؿوردوت،مواٌلوسدةمؼبمصفؿماظـظوممعؿعددماألرراف مواالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.موظذظؽ،مصؿـم
اٌؼرتحمأنمؼقاصؾمػذاماظعؿؾمأثـوءماظدورةماٌؼؾؾي14.م
م
162م-م وعـ ماظقاضح مأن ماإلغػوذ ماٌؿقضع مظربوتقطقل مغوشقؼو مميـؾ مصرصوً مظؿقثقؼ ماظؿعوون مبني ماٌعوػدة مواتػوضقي ماظؿـقعم
اظؾققظقجل،موطذظؽمصرصوًمظؾؿكزرمواظدسؿماٌؿؾودل مطؾؿومتؼدعًماألررافماٌؿعوضدةمسبقماظؿصدؼؼمسؾكماظربوتقطقلموتـػقذه.م
وظذظؽ،مضدمؼرشىماىفوزماظرئودلمؼبماظـظرمؼبماظشروعمؼبمسؿؾقيمسؿؾمعؽرديمتؿضؿـمسدةمأعقرمعـمبقـفومدراديماآلثور،م
وتؼققؿ ماحؿقوجوت مبـوء ماظؼدرات موطذظؽ متقلري ماظؿػوسؾ معع مسؿؾ ماالتػوضقي ،ممبو مؼب مذظؽ مسؾك مدؾقؾ ماٌـول ،متشؽقؾم
ذبؿقسوتمسؿؾمصغريةمظؿقدؼدماظؼضوؼومذاتماظصؾيمووضعمتقصقوتمبشلغفو.م
م

ثاـلًعشرًًًًً-اؾعـاصرًاؾيتًميؽـًأنًقـصًعؾقفاًؼرارًقصدرهًاجلفازًاؾرئادلً

ً
163م-م اظعـوصرماظيتمضدمؼرشىماىفوزماظرئودلمأنمؼـصمسؾقفومعشروعمضرارمبشلنماىفوزماظرئودلمؼبمعومؼؿصؾمبوظـظومم
عؿعددماألررافمواالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمعؾقـيمؼبماٌرصؼ 4مبفذهماظقثقؼي.م
م
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بـوءـبمسؾقف،مأدرجماسؿؿودمعوظلمؼبماظقثقؼي ،IT/GB-4/11/27معلقدةمبرغوعٍماظعؿؾمواٌقزاغقيمظؾػرتةماٌوظقيم.2211/2212م

ادلرػؼ ً1

م

االتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقادً،
ؿعًؿالحظاتًحقلًؿاًميؽـًإضاػمفًإىلًاؾـصم

متًّذطبًاؾـصًاؾذيًقُؼرتحًحذػفًووضعًخطنيًحتتًاؾـصًاؾذيًقُؼرتحًإضاػمف.م

االتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقادً
اؾدقلاجةم

ً

حقثًإنًّ
ً
اٌعوػدةماظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم(ؼشورمإظقفومؼبمعومؼؾلمبودؿم"ادلعافدة") ماسؿؿدػوماٌةممترم
اظعوممٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمؼبمدورتفمايودؼيمواظـالثنيمبؿورؼ م3مغةقصؿربم/تشةمرؼـماظـةوغلم2221مودخؾةًمحقّةزماظؿـػقةذم
بؿورؼ م29مؼقغقق/حزؼران/حزؼرانم2224؛ م
م
تؿؿـؾمأػدافمادلعافدةمؼبمصقنمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةموادؿكداعفوماٌلؿداممواضؿلومماٌـوصعماظـوذؽيم
سـمادؿكداممػذهماٌقاردمسؾكمسبقمسودلموعؿؽوصه،ممبومؼؿّلؼمععماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجل،مألشراضماظزراسةيماٌلةؿداعيم
واألعـماظغذائل؛م
م
أغشلتماألررافماٌؿعوضدةمؼبمادلعافدة،مؼبمدقوقمممورديمحؼقضفةوماظلةقودؼيمسؾةكمؿقاردفااًاؾقراثقاةًاؾـلاتقاةًؾألغذقاةً
15

واؾزراعة،مـظاؿاًًؿمعددًاألررافمظؿقلريمايصقلمسؾكمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة،موالضؿلةومماٌـةوصعم
اظـوذؽيمسـمادؿكداممػذهماٌقاردمسؾكمسبقمسودلموعؿؽوصه،مسؾكمأدوسماظؿؽوعؾمواظؿعزؼزماٌؿؾودظني؛م
م
ععمعراسوةماٌقادم4مو11مو4-12مو5-12معـمادلعافدة؛م
م
وععماالسرتافمبؿـقعماظـظؿماظؼوغقغقيمظدىماألررافماٌؿعوضدةمؼبمعومؼؿعؾؼمبؼقاسدػوماإلجرائقيماظقرـقيماظةيتمتةـظّؿماظقصةقلم
إظبماحملوطؿموإظبماظؿقؽقؿ،مواظقاجؾوتماظـوذؽيمسـماالتػوضقوتماظدوظقيمواإلضؾقؿقيماٌطؾؼيمسؾكمػذهماظؼقاسدماإلجرائقي؛م
م
15ممعالحظيمعـماألعوغي:م بـوءمسؾكماضرتاحمذبؿقسيماظعؿؾماظؼوغقغقيمأثـوءماجؿؿوعمعبوسيماالتصولمبشلنمصقوشيماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مصؼدمأدرجًم
األظػوزماٌعرّصيمبوًطماألدقدماظؾورزمؼبمطؾماظـصمبغرضماظؿقضقح.

ػؼؾبعودمترضقؿمايقاذلمسؾكمػذاماألدوسؼم
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تـصماٌودةم4-12معـمادلعافدةمسؾكمأغفمؼـؾغلمتقلريماظقصقلمإظبماؾـظامًؿمعاددًاألرارافًممبؼؿضةكماتػةوقمعقحةدمظـؼةؾم
اٌقاد،موضدماسؿؿدماجلفازًاؾرئادلمؾؾؿعافدة،ممبقجىمضرارهمرضؿم2226/1ماظصةودرمبؿةورؼ م16مؼقغقةقم/حزؼةرانم/حزؼةرانم
،2226ماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.م
م
ادلادةًًًًً-ً1األررافًيفًاالتػاقم

ً

 1-1إنّماتػوقمغؼؾماٌقادمػذام(ؼؾبشورمإظقفمؼبمعومؼؾلمبودؿم"فذاًاالتػاق")مػقماالتػوقماٌقحّدمظـؼؾماٌقادماٌشةومرمإظقةفمؼبم
اٌودةم4-12معـمادلعافدة.م
م
2-1م فذاًاالتػاقمعربم:م
ً
بني:م(ادؿموسـقانمعؼدمماٌودةمأوماٌمدليماٌؼدعيمظؾؿودة،مادؿماٌلمولماٌةرخّصمظةف،مععؾقعةوتمسةـمررؼؼةيم
االتصولمبوٌلمولماٌرخّصمظف*)م(ؼؾبشورمإظقفمؼبمعومؼؾلمبودؿم"ادلؼدم")،م
و:م(ادؿموسـقانماٌؿؾؼلمأوماٌمدلةم يماٌؿؾؼقةي،مادةؿماٌلةمولماٌةرخّصمظةف،مععؾقعةوتمسةـمررؼؼةيماالتصةولم
*

بوٌلمولماٌرخّصمظف )م(ؼؾبشورمإظقفمؼبمعومؼؾلمبودؿم"ادلمؾؼل").م
3-1م

م
اتػؼماألررافمؼبمفذاًاالتػاقمسؾكمعومؼؾل:م
ادلادةًًًًً-2اؾمعارقػم

ً
ألشراضمفذاًاالتػاق،متعينماظعؾوراتماظقاردةمأدغوهمعومؼؾل:م
ً
"ؿماحاًًؿـًدونًؼققد":مؼعؿربمأيمؿـمجمعؿوحوًمعـمدونمضققدمظمخرؼـمألشراضمإجراءمعزؼدمعـماظؾققثمواظرتبقةيمسـةدعوم
ؼؽقنمعؿوحوًمظؾؾققثمواظرتبقيمدونمأؼةيمواجؾةوتمضوغقغقةيمأومتعوضدؼةيمأومضقةقدمتؽـقظقجقةي،مضةدمهةقلمدونمادةؿكداعفم
بوظطرؼؼيماحملددةمؼبمادلعافدة.م
م

*ممؼدرجمحلىماٌؼؿضك.مالمؼلريمؼبمحوظيماالتػوضوتماٌقحدةمظـؼؾماٌقادم"بعؼقدماظؼؾقلمبػضماظعؾقة"مو"بعؼقدماظؼؾقلمسؾكماالغرتغً".

االتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادم"بعؼدماظؼؾقلمبػضماظعؾقة"،مػقمسـدعومتردمغلكيمعـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمؼبمسؾقةمتعؾؽةيمادلاقادًموؼشةؽؾمضؾةقلمادلمؾؼالًم
ؾؾؿقادمضؾقالًمبشروطموضقاسدماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.م
االتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادم"بعؼدماظؼؾقلمسؾكماالغرتغً"،مػقمسـدعومؼربمماالتػوقمسؾكماالغرتغًموؼؼؾؾمادلمؾؼلمذروطموضقاسدماالتػوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقادم
بوظـؼرمسؾكماألؼؼقغيماٌـودؾيمؼبماٌقضعمسؾكماالغرتغًمأوم سؾكماظـلةكيماالظؽرتوغقةيمظالتػةوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقاد،محلةؾؿومؼؽةقنمعالئؿةوم.مػؼؾبعةودمتةرضقؿم
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"ادلقادًاؾقراثقة"متعينمأؼيمعقادمعـمعصدرمغؾوتل،ممبومصقفومعقادماظؿـودةؾمواظؿؽةوثرماًضةري،موهؿةقيمسؾةكموحةداتم
وراثقيموزقػقي.م
م
"اجلفازًاؾرئادل"ًؼعينًاجلفازًاؾرئادلًؾؾؿعافدة.م
م
"اؾـظامًؿمعددًاألرراف"مؼعينماؾـظامًؿمعددًاألررافماظذيمأغشهممبقجىماٌودةم2-12معـمادلعافدة.م
"ادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة"متعينًأيًؿقادًوراثقةًعـمعصدرمغؾوتلماظةيتمهلةومضقؿةيمصعؾقةيمأومربؿؿؾةيم
ظألشذؼيمواظزراسي.م
م
"ادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًؼقدًاؾمطققر"متعينمعقادمعشؿؼيمعةـمادلاقادً،موتؽةقنمبوظؿةوظلمممقةزةمسـفةوم
وظقلًمجوػزةمبعدمؾؾميققؼًاؾمهاريًوؼعؿزمماظؼوئؿمسؾكمتطقؼرػومتـؿقؿفومبؼدرمأطربمأومغؼؾةفومإظبمذةكصمأومطقةونمآخةرم
ٌزؼدمعـماظؿـؿقي.موتعؿربمصرتةمتطقؼرًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًؼقدًاؾمطققرمعـؿفقيمسـدعومتياققًمػةذهم
اٌقاردمجتارقاًًؽؿـمج.م
م
"ادلـمج"مؼعينمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةماظيتمتشؿؾ ًًادلقادًأومأيمعـمأجزائفةومأومعؽقغوتفةوماظقراثقةيم
16

اىوػزةمؾؾميققؼًاؾمهاري،مبودؿــوءماظلؾعماألدودقيمواٌـؿفوتماألخرىماٌلؿكدعيمؼبماألشذؼيمواظعؾػمواظؿففقز .م
"ؼقؿةًادللقعات"ًتعينماظدخؾماإلعبوظلماظـوتٍمسـماؾميققؼًاؾمهاريمدلـمجمأومؿـمهااتً،معةـمجوغةىمادلمؾؼالًموصروسةفم
واٌؿعوضدؼـمععفموحوعؾلماظرتاخقصموعلؿلجرؼفو.م
م
"ادلماجرة"تعينمبقعمعـؿٍمأومعـؿفوتمالسؿؾوراتمعوظقيمؼبماظلققماٌػؿقحي،موؼؽقنم"ؾؾمياققؼًاؾمهااريً"مععـةكمعؼوبةؾم.م
والمؼشؿؾماؾميققؼًاؾمهاريمأيمذؽؾمعـمأذؽولمغؼؾمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةمؼقدًاؾمطققر.م
م
ادلادةًًًًً-3ؿقضقعًاتػاقًـؼؾًادلقادم
ً
ادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًاحملددةمؼبماٌؾقؼم1مبفذاًاالتػاقم(وؼشورمإظقفومؼبمعةومؼؾةلمبودةؿم"ادلاقادً")م
واٌعؾقعوتماٌؿوحيمذاتماظصؾيماٌذطقرةمؼبماٌودةم(5ب)موؼبماٌؾقؼم1متؾبـؼؾممبقجىمػذاماالتػوقمعـمؿؼدممادلادةًإظبمادلمؾؼالًم
ععمعراسوةماألحؽوممواظشروطماظيتمغصمسؾقفومفذاماالتػاق.م
ً
1-4

ادلادةًًًًً-ً4أحؽامًعاؿةم
ؼربممفذاًاالتػاقمضؿـمإرورماؾـظامًؿمعددًاألررافموؼـػذموؼػلّرمرؾؼوًمألػدافمادلعافدةموأحؽوعفو.م

م
16ممحلؾؿومؼظفر،مسؾكمدؾقؾماٌـول،معـمخاللماظـؽبلؽبىمأومسالعيمإدعوجماىني.
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2-4م ؼعرتفماألررافمبلغفؿمطبضعقنمظؾؿدابريمواإلجراءاتماظؼوغقغقيماٌرسقّي،مواظيتماسؿؿةدتفوماألرةرافماٌؿعوضةدةمؼبم
ادلعافدة،ممبومؼؿػؼمععمادلعافدة،موسؾكماألخصمتؾؽماظيتماتؾبكذتممبومؼؿػؼمععماٌقادم4مو2-12مو5-12معـمادلعافدة .م
م
3-4م ؼقاصؼماألررافمؼبمفذاًاالتػاقمسؾكمأنّم(اظؽقونماظذيمؼعقـفًاجلفازًاؾرئادل)معـظؿةيماألشذؼةيمواظزراسةيمظألعةؿمم
اٌؿقدة،18ماظيتمتعؿؾمغقوبيمسـماجلفازًاؾرئادلمؾؾؿعافدةًواؾـظامًؿمعددًاألررافماظؿةوبعمهلةو،مػةلماظطةرفماظـوظةٌم
17

اٌلؿػقدممبقجىمفذاًاالتػاق .م
م
ضبؼمظؾطرفماظـوظٌماٌلؿػقد،مرؾىمايصقلمسؾكماٌعؾقعوتماظالزعيمحلؾؿومغصًّمسؾقفوماٌقادم(5ػة)م
4-4م
و(5-6ج)مو3-8مواظػؼرةم3مؼبماٌؾقؼم2مبفذاًاالتػاق.م
م
5-4م ايؼققماٌؿـقحيمإظبم(اظؽقونماظذيمؼعقـفًاجلفازًاؾرئادل)معـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظألعؿماٌؿقدةمأسالهً
الممتـعمؿؼدمًادلادةموادلمؾؼلمعـمممورديمحؼقضفؿوممبقجىمفذاًاالتػاق.م
م
ادلادةًً-ً5حؼققًؿؼدمًادلادةًوواجلاتفم

ً
ؼؿعفّدمؿؼدمماٌودةمبـؼؾمادلقادمرؾؼوًمظألحؽومماظؿوظقيمعـمادلعافدة:م
ً
م(أ)م ؼؿوحمايصقلمسؾكماٌودةمبلرسيموبدونمايوجيمإظبمتؿؾعمطؾمذبؿقسيمصردؼيمسؾكمحدة،موعـمدونمعؼوبؾ،مأومالم
ؼـؾغل،مسـدمصرضمردقم،مأنمؼؿفووزماظردؿماظؿؽوظقػماظدغقوماٌؿؽؾدة؛م
(ب)متؿوحمععمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةماٌؼدعيمعبقعماظؾقوغوتماظؿعرؼػقي،مرؾؼوًمظؾؼقاغنيماٌرسقّي،م
وأؼيمععؾقعوتموصػقيمأخرىمعؿقاصرةمشريمدرؼيموذاتماظصؾي؛م
(ج)ً دبضعمسؿؾقيمايصقلمسؾكمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًؼقدًاؾمطققر،ممبومؼبمذظؽماٌقادماظيتم
ؼؼقمماٌزارسقنمبؿطقؼرػو،مظؿؼدؼرماظؼقّؿنيمسؾكمتطقؼرػومخاللمصرتةمتطقؼرػو؛م
(د)م ؼؽقنمايصقلمسؾكمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةماظيتمهؿقفومحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيمأومشريم
ذظؽمعـمحؼققماٌؾؽقي،معؿلؼوًمععماالتػوضقوتماظدوظقيمذاتماظصؾي،موععماظؼقاغنيماظقرـقيمذاتماظصؾي؛م
17مم ؼبمحوظيمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيماظؿوبعيمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقيموشريػومعـماٌمدلوتماظدوظقي،مؼلرىماالتػوقماٌربمم
بنيماىفوزماظرئودلمواٌراطزماٌذطقرةمواٌمدلوتماألخرىمذاتماظصؾي.
 18ممعالحظيمعـماألعوغي:مإنّماىفوزماظرئودل،ممبقجىمضرارهمرضؿم،2226/2م"دسومعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظألعؿماٌؿقدة،مبقصػفوماظطرفماظـوظٌم
ا ٌلؿػقد،مإظبماالضطالعمبوألدوارمواٌلموظقوتماحملددةمواٌعرصي مؼبماالتػوق ماٌقحد مظـؼؾ ماٌقاد،مبؿقجقفمعـماىفوزماظرئودل،مرؾؼومظإلجراءاتماظيتم
دققددػوماىفوزماظرئودلمؼبمدورتفماظؼودعي".موسـدمضؾقلماٌـظؿيمهلذهماظدسقة،مدقؾبلؿعوضمسـمسؾورةم"اظؽقونماظذيمسقـفماىفوزماظرئودل"مؼبمعبقعم
أجزاءماظقثقؼيمظؿقؾمربؾفومسؾورةم"عـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظألعؿماٌؿقدة".
ػؼؾبعودمترضقؿمايقاذلمسؾكمػذاماألدوسؼم

5

IT/GB-4/11/12

(ﮪ) ؼؾبطؾعمؿؼدمماٌودةماجلفازًاؾرئادلمعرةمطؾمدـؿنيمتؼقميقؿنيمسؾكماألضؾّمسؾكماتػوضوتمغؼؾماٌقادماظيتممتّم
إبراعفو،مإعومعـمخالل:م
م
اًقورمأظػم–مإردولمغلكيمعـماالتػوقماٌقحّدمظـؼؾماٌقادماٌـفز19،م
أوم
اًقورمبوءم–مؼبمحولمسدممإردولمغلكيمعـماالتػوقماٌقحّدمظـؼؾماٌقاد،م
-1م ايرصمسؾكمأنمؼؽقنماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادماٌـفزمعؿوحوًمظؾطرفماظـوظٌماٌلؿػقدمطؾؿةومودةوسيم
عوماحؿوجمإظقف؛م
-2م اإلذورةمإظبمعؽونمحػظماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادماٌعينموطقػقيمايصقلمسؾقف؛م
-3م وإسطوءماٌعؾقعوتماظؿوظقي:م
(أ)م رعزمأومرضؿماظؿعرؼػماًوصمبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادماظذيمحددهماٌؼدم؛م
(ب)مادؿماٌؼدّمموسـقاغف؛م
(ج)م تورؼ معقاصؼيماٌؼدممسؾكماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمأومضؾقظفموؼبمحولمضؾقلماظعؼدمبػضماظعؾقة،م
تورؼ مإردولماظشقـي؛م
(د)م ادؿماٌؿؾؼلموسـقاغفموؼبمحولمضؾقلماظعؼدمبػضماظعؾقة،مادؿماظشكصماظذيمأُردؾًمإظقفم
اظشقـي؛م
(ﮪ)م اظؿعرؼػمسـمطؾّمسقّـيمعـماظعقّـوتماظقاردةمؼبماٌؾقؼماألولمبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادموسـم
احملصقلماظيتمتعقدمإظقف.م
رؾؼوًمىدولمزعينمضبددهماجلفازًاؾرئادل.موؼؿقحماجلفازًاؾرئادلمػذهماٌعؾقعوتمظؾطرفماظـوظٌماٌلؿػقد .م
20

ادلادةًًًًً-ً6حؼققًادلمؾؼلًوواجلاتفم
م
 1-6ؼؿعفّدمادلمؾؼلمبودؿكداممادلقادمأومصقغفومصؼطمألشراضماألحبوثمواظرتبقيمواظؿدرؼىمعـمأجؾماألشذؼيمواظزراسةيم.م
والمتشةةؿؾمػةةذهماألشةةراضماالدةةؿكداعوتماظؽقؿوئقةةيمواظصةةقدالغقيموم/أومشريػةةومعةةـماالدةةؿكداعوتماظصةةـوسقيمشةةريم
اظغذائقي/اظعؾػقي.م
م
19ممؼبمحولمطوغًماظـلكيماٌردؾيمعـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادماٌـفزمسؾكمذؽؾمسؼدمضؾقلمبػضماظعؾقة،مؼضقػمادلؼدّممععؾقعوتمسـم(أ)متورؼ مإردولم
اظشقـيمو(ب)مادؿماظشكصماظذيمأردؾًمإظقفماظشقـي،موذظؽمرؾؼوًمظؾكقورم2معـماٌودةم12معـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.
20ممعالحظيمعـماألعوغي:مؼؿضؿّـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمأحؽوعوًمتؿعؾؼمبؿؼدؼؿماٌعؾقعوتمإظبماجلفازًاؾرئادل،مؼبماٌقادماظؿوظقي:م(5ػة)،م(4-6ب)،م
(5-6ج)،مو(11-6ح)،مبوإلضوصيمإظبماظػؼرةم3مؼبماٌؾقؼم2مواظػؼرةم4مؼبماٌؾقؼم،3موصكماٌؾقؼم.4موتؼدممػذهماٌعؾقعوتمإظب:
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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2-6م المؼطوظىمادلمؾؼلمبلؼيمحؼققمظؾؿؾؽقيماظػؽرؼيمأومأؼيمحؼققمأخرىمضدمهدّمعـماظؼدرةمسؾكمايصقلمبلفقظيم
سؾكمادلقادماٌؿوحيممبقجىمفذاًاالتػاق،مأومسؾكمأجزاءمأومعؽقغوتموراثقيمعـفو،مؼبماظشؽؾماظذيممتمصقفمايصقلمسؾقفوم
عـماؾـظامًؿمعددًاألرراف.م
م
3-6م ؼبمحولمضقوممادلمؾؼلمبصقنمادلقادماٌؼدعي،مؾؾؿمؾؼلمأنمصبعؾمادلقادمواٌعؾقعوتمذاتماظصؾيماٌشورمإظقفومؼبماٌودةم
(5ب)معؿوحيمؾؾـظامًؿمعددًاألررافمبودؿكدامماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.م
م
4-6م ؼبمحولمضقوممادلمؾؼلمبـؼؾمادلقادماٌؼدعيممبقجىمفذاًاالتػاقمإظبمذكصمأومطقونمآخرم(ؼؾبشورمإظقفمؼبمعومؼؾلم
بودؿم"ادلمؾؼلًاؾماؾل")،مؼعؿدمادلمؾؼلًإظب:م
ً
(أ)م اظؼقوممبذظؽممبقجىماألحؽوممواظشروطماظيتمغصمسؾقفوماالتػوقماٌقحّدمظـؼؾماٌقاد،معـمخاللماتػوقمجدؼدمظـؼؾم
اٌقاد؛م
(ب)موإبالغماجلفازًاؾرئادلمبذظؽمسؿالًمبوٌودةم(5ﮪ).م
م
ومتوذقوًمععمعومتؼدّم،مالمترتتّىمسؾكمادلمؾؼلمأؼيمواجؾوتمأخرىمتؿعؾؼمبوإلجراءاتماظيتمؼؿكذػومادلمؾؼلماؾماؾل.م
م
5-6م ؼبمحولمضقوممادلمؾؼلًبـؼؾًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةمؼقدًاؾمطققر،مإظبمذكصمأومطقونمآخر،م
ً

سؾكمادلمؾؼل:م
م(أ)م إنوزمذظؽموصؼوًمظشروطموأحؽومماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمعـمخاللماتػوقمجدؼدمظـؼؾماٌقاد،مذرؼطيمأالم
تؽقنمأحؽومماٌودةم(5أ)معـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمدورؼي؛م
(ب)مؼبماٌؾقؼم1مبوتػوقمغؼؾماٌقادماىدؼدمػذا،متعرؼػماٌقادماٌؿؾؼوةمعةـماؾـظاامًؿمعاددًاألرارافً،مواإلصةودةم
هدؼداًمبلنمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةمؼقدًاؾمطققرًاظيتمؼةؿؿمغؼؾةفومعلةؿؿدةمعةـمتؾةؽمم
ادلقاد؛ 21م
(ج)م تؾؾقغماجلفازًاؾرئادل،موصؼوًمظؾؿودةم(5ػة)؛م

(د)م أالمترتتّىمسؾقفمأؼيمواجؾوتمأخرىمؼبمعومؼؿعؾؼمبلصعولمأيمؿمؾؼًٍتالٍ.م
م
6-6م ؼؿؿّمإبرامماتػوقمظـؼؾماٌقادممبؼؿضكماظػؼرةم5-6م بدونماإلخةاللمحبةؼماألرةرافمؼبمإرصةوقمذةروطمإضةوصقيمتؿعؾةؼم
مبزؼدمعـمتطقؼرماٌـؿٍ،ممبومؼبمظؽ،محلىماٌؼؿضك،مدصعمتعقؼضمعوظل 22.م

21مماٌقادماٌشورمإظقفومػـومػلماٌقادماظيتممتمتؾؼقفومؼبماألدوسمعـماؾـظامًادلمعددًاألرراف.
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ؼبمحولمضوممادلمؾؼلًبميققؼًؿـمجمعومػقمؿقردًوراثلًـلاتلًؾألغذقةًواؾزراعةموطونمػذامادلـام ًجمؼؿضةؿَّـمؿاقادًم

طؿومػقمعشورمإظقفمؼبماٌودةم3معـمفذاًاالتػاق،موؼبمحولمسدممإتاحةًادلـمجمظمخةرؼـمؿاـًدونًؼقاقدًمألشةراضماٌزؼةدمعةـم
األحبوثمواظرتبقي،مؼؼقممادلمؾؼلمبدصعمغلؾيمعؽقؼيمربددةمعـمؼقؿةمؿلقعاتًادلـمجًادليقّقًجتارقاًمإظبماآلظقيماظيتمأغشةلػوم
اجلفازًاؾرئادلمهلذاماظغرضموصؼوًمظؾؿؾقؼم2مبفذاًاالتػاق.م
م
8-6مم ؼبمحولمضوممادلمؾؼلمبميققؼًؿـمجمعومػقمؿقردًوراثلًـلاتلًؾألغذقةًواؾزراعةًوطونمػذامادلـامجًؼؿضةؿَّـمعةقادم
طؿومػقمعشورمإظقفمؼبماٌودةم3معـمفذاًاالتػاق،موؼبمحولمإتاحةًادلـمجمظمخرؼـمؿـًدونًؼققدمألشراضماٌزؼدمعـماألحبوثم
واظرتبقي،مؼشفّعمادلمؾؼلمسؾكمدصعمعؾوظغمرقسقيمإظبماآلظقيماظيتمأغشلػوماجلفازًاؾرئادالًمهلةذاماظغةرضموصؼةوًمظؾؿؾقةؼم2م

بفذاًاالتػاق.م
م
9-6م ؼؿقحمادلمؾؼلًؾؾـظامًؿمعددًاألرراف،مسربمغظومماٌعؾقعوتماٌـصةقصمسؾقةفمؼبماٌةودةم17معةـمادلعافادةً،معبقةعم
اٌعؾقعوتمشريماظلرؼيماظـوذؽيمسـماألحبوثمواظؿطقؼرمبشلنمادلقاد،موؼؾبشفعمسؾكمتؼودؿماٌـوصعمشةريماظـؼدؼةيماٌشةورمإظقفةوم
صراحيمؼبماٌودةم2-13معـمادلعافدةماظـوذؽيمسةـماألحبةوثمواظؿطةقؼرماٌمؿصةؾمبةوٌقاد،موذظةؽمعةـمخةاللماؾـظاامًؿمعاددً
األرراف.موبعدماالغؿفوءمأوماظؿكؾلمسـمصرتةمغبوؼيمحؼمعـمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيمدلـمجمعومؼؿضؿـمادلقادمؼشةفعمادلمؾؼالًم
سؾكمإؼداعمسقّـيمعـمادلـمجماٌذطقرمؼبمذبؿقسيمتؽقنمجزءاًمعـماؾـظامًؿمعددًاألررافًألشراضماألحبوثمواظرتبقي.م
م
12-6م ادلمؾؼلم اظذيمضبصؾمسؾكمحؼةققمعؾؽقةيمصؽرؼةيمألؼةيمعـؿفةوتمجةرىمتطقؼرػةومعةـمادلاقادًمأومعؽقغوتفةو،مومتم
ايصقلمسؾقفومعـماؾـظامًؿمعددًاألرراف،موؼؼقممبؿكصقصمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼةيمتؾةؽمإظبمرةرفمثوظةٌ،مؼؼةقممبـؼةؾم
واجؾوتمتؼودؿمعـوصعمفذاًاالتػاقمإظبماظطرفماظـوظٌماٌعين.م
م
11-6م صبقزمأليمؿمؾؼًٍوصؼوًمظؾؿؾقؼم،4مأنمطبؿور،مسقضوًمسـماٌدصقسوتماظيتمغصًمسؾقفوماٌودةم،7-6ماظـظةومماظؿةوظلم
ظؾؿدصقسوت:م
ً
م(أ)م ؼلددمادلمؾؼلمعدصقسوتممبعدالتمزبػضيمأثـوءمعدةمصالحقيماًقور؛م
(ب)م تؽقنمعدةمصالحقيماًقورمسشرمدـقاتمضوبؾيمظؾؿفدؼدموصؼوًمظؾؿؾقؼم3مبفذاًاالتػاق؛م

22ممإنّمأيمذروطمإضوصقيمتؿعؾؼمبـؼؾمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًؼقدًاؾمطققرمصبىمأنمتؾبدرجمضةؿـماتػااقًمعـػصةؾمبةنيماألرةرافمؼبم
سؿؾقيماظـؼؾ،مسقضوًمسـمإدراجفومؼبماالتػوقماىدؼدمظـؼؾماٌقادماٌشورمإظقفمؼبماٌودةم(5-6أ).موظقسمادلؼدّممذبرباًمسؾكمإردولمػذاماالتػوقماٌـػصةؾمأومأيم
ععؾقعوتمسـفمإظبماىفوزماظرئودلمسـدماإلصودةمسؾكمسبقمعومغصًّمسؾقفماٌودةم.5-6

IT/GB-4/11/12

8

(ج)م تلؿـدمعدةماظصالحقيمإظبمؼقؿةمادللقعاتمعـمأؼيمعـؿفوتموإظبمضقؿيماٌؾقعوتمعـمأؼيمعـؿفوتمأخرىمتؽقنم
ؿقادموراثقةًـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةمعـمذاتماحملصقل،مطؿومػقمعؾقّـمؼبماٌؾقؼم1مبادلعافدة،ماظذيم
تـؿؿلمإظقفمادلقادماٌشورمإظقفومؼبماٌؾقؼمعـمفذاًاالتػاق؛م
(د)م
(ﮪ)م
(و)م
(ز)م

(ح)م
م

تلددماٌدصقسوتممبعزلمسؿومإذامطونمادلـمجمضدًأتقحًؿـًدونًؼققدمأممال؛م
تردمؼبماٌؾقؼم3مبفذاًاالتػاقمععدالتماٌدصقسوتمواظشروطمواألحؽومماألخرىماٌطؾؼيمسؾكمػذاماًقور،ممبوم
ؼبمذظؽماٌعدالتماٌكػضي؛م
ؼعػكمادلمؾؼلمعـمأؼيمواجؾوتمظؿلدؼدماٌدصقسوتممبقجىماٌودةم7-6معـمفذاًاالتػاقمأومأيماتػوقمعقحدم
دوبؼ،مأومالحؼ،مظـؼؾماٌقادمأبرممبشلنماحملصقلمغػلف؛م
سـدماغؼضوءمعدةمصالحقيمػذاماًقور،مؼلددمادلمؾؼل معدصقسوتمسـمأؼيمعـؿفوتمتؿضؿـمؿقاد متؾؼوػومسـدعوم
طوغًمػذهماٌودةمالمتزالمدورؼيماٌػعقل،موؼبمحولمملمتؽـمػذهمادلـمهات مؿماحةًؿـًدونًؼققد.موهلىم
ػذهماٌدصقسوتمبـػسماٌعدالتماظقاردةمؼبماظػؼرةم(أ)مأساله؛م
ؼؾؾغمادلمؾؼلًاجلفازًاؾرئادلمأغفمضدماخؿورمررؼؼيماظدصعمػذه.موإذامملمؼردمإذعورمبذظؽ،متطؾؼمررؼؼيماظدصعم
احملددةمؼبماٌودةم.7-6م

ادلادةًًًًً-ً7اؾؼاـقنًاؾياريم
م
ؼؽقنماظؼوغقنماظلوريمػقماٌؾ ودئماظعوعيمظؾؼوغقنموعؾودئماظعؼةقدماظؿفورؼةيماظدوظقةيماظصةودرةمسةـماٌعفةدماظةدوظلمظؿقحقةدم
اظؼوغقنماًوصم،2004مععمعراسوةماألػدافمواألحؽوممذاتماظصؾيماظقاردةمؼبمادلعافادةًموضةراراتماجلفاازًاؾرئادالًمعؿةكم
دسًمايوجيمإظبمتػلري.م
ادلادةًًًًً-ً8تيققةًاؾـزاعات
8م1-م صبقزمؼبمتلقؼيماظـزاسوتمبدؤػومعـمجوغىمؿؼدممادلقادمأومادلمؾؼلمأوم(اظؽقونماظذيمؼعقـفماجلفازًاؾرئادل)م
عـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظألعؿماٌؿقدة،مغقوبيمسـماجلفازًاؾرئادلًؾؾؿعافدةًواؾـظامًؿمعددًاألررافماظؿوبعمهلو.م

2-8م ؼقاصؼماألررافمؼبمفذاًاالتػاقمسؾكمأنّم(اظؽقونماظذيمحددهماجلفازًاؾرئادل)معـظؿيماألشذؼةيمواظزراسةيمظألعةؿم
اٌؿقدة،ماظيتممتـؾماجلفازًاؾرئادلمواؾـظامًؿمعددًاألرراف،مضبؼمهلو،مبوسؿؾورػومررصوًمثوظـوًمعلؿػقداً،مبدءمإجةراءاتم
تلقؼيماظـزاسوتمؼبمعومؼؿعؾؼمحبؼققموواجؾوتمؿؼدمماٌودةموادلمؾؼلممبقجىمفذاًاالتػاق.م
م
3-8م ضبؼّمظؾطرفماظـوظٌماٌلؿػقدمأنمؼطؾىمإتوحيماٌعؾقعوتماظالزعي،ممبومؼبمذظةؽماظعقّـةوتمحلةىماٌؼؿضةك،معةـم
ضؾؾمؿؼدّمًادلقادموؿمؾؼلًادلقادًبشلنمواجؾوتفؿماظةيتمؼةـصّمسؾقفةومفاذاًاالتػااقً.موؼؿةقحمؿؼادّمًادلاقادًموؿمؾؼالًادلاقادًأيم
ععؾقعوتمأومسقّـوتمعـمػذاماظؼؾقؾ،محلىمعؼؿضكمايول.م
م
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إنمأيمغزاعمؼـشلمسـمفذاًاالتػاقمضبؾّمسؾكماظـققماظؿوظل:م
(أ)م اظؿلقؼيماظقدؼيمظؾـزاع:مهوولماألررافمسـمحلـمغقّيمحؾمأيمغزاعمسـمررؼؼماظؿػووض.م
(ب)ماظقدوري:مؼبمحولمسدمماظؿقصؾمإظبمحؾّمظؾـزاعمسـمررؼؼماظؿػةووض،مظألرةرافمأنمدبؿةورمتلةقؼيماظـةزاعمسةـم
ررؼؼماظقدوريمبوالدؿعوغيمبطرفمثوظٌمودقطمربوؼد،مبوالتػوقماٌؿؾودلمبنيماألرراف.م
(ج)م اظؿقؽقؿ:مؼبمحولمسدمماظؿقصؾمإظبمحؾّمظؾـزاعمسـمررؼؼماظؿػووضمأوماظقدوري،مصبقزمأليمعـماظطرصنيمإحوظةيم
اظـزاعمإظبماظؿقؽقؿممبقجىمضقاغنيماظؿقؽقؿماظصةودرةمسةـمإحةدىماألجفةزةماظدوظقةيمبعةدمعقاصؼةيماألرةرافمؼبم
اظـزاع.مأعومؼبمحولمسدمماظؿقصؾمإظبماتػوقمبفذاماظشلن،مصؿؿؿمتلقؼيماظـزاعمؼبمغفوؼةيماٌطةوفممبقجةىمضةقاغنيم
اظؿقؽقؿماظصودرةمسـمشرصيماظؿفورةماظدوظقيمعـمجوغىمربؽّؿمواحدمأومأطـةرمؼعقـةقنمرؾؼةوًمظؾؼةقاغنيماٌةذطقرةم.م
وتؽقنمغؿقفيمػذاماظؿقؽقؿمعؾزعيمظؾطرصني.موصبقزمأليمعـماظطرصني،مإذامأرادمذظؽ،متعقنيمربؽّةؿمعةـمضوئؿةيم
اًرباءماظيتمؼضعفوماىفوزماظرئودلمهلذاماظغرض؛موصبقزمأنمؼؿػؼماظطرصون،مأوماحملؽؿةونماظؾةذانمسقـةومعةـم
ضؾؾفؿو،مسؾكمتعقنيمربؽؿمواحد،مأومربؽةؿمؼةرتأّسمػقؽةيماحملؽؿةنيمحلةىمعؼؿضةكمايةول،معةـماظؼوئؿةيم
اٌذطقرةمظؾكرباء.موتؽقنمغؿقفيماظؿقؽقؿمعؾزعيمظؾطرصني.م
ادلادةًًًًً-ً9بـقدًإضاػقةم

اؾضؿاـةم
ً
1-9م المؼعطلمؿؼدمماٌودةمأؼيمضؿوغوتمبشلنمدالعيمادلقادمأومعؾؽقؿفو،موالمبشلنمدضيمأومصقيمأؼةيمبقوغةوتمتعرؼػقةيمأوم
أؼيمبقوغوتمأخرىمعرصؼيمععمادلقاد.مطؿومالمؼؼدممأؼيمضؿوغوتمبشلنمغقسقيمادلقادًاٌؼدعيمأومدميقعؿفةومأومغؼووتفةوم(اظقراثقةيمأوم
اآلظقي).موظقسمػـوكمأيمضؿوغيمظؾقوظيماظصققيماظـؾوتقيمؾؾؿقادمشريمعومؼردمؼبمذفودةماظصقيماظـؾوتقيماٌرصؼي.موؼؽقنمادلمؾؼالًم
علموالًمبوظؽوعؾمسـماظؿؼقدمجبؿقعمأغظؿيموضقاسدمايفرمواظلالعيماظؾققظقجقيماًوصيمبودةؿريادمادلاقادًاؾقراثقاةًمأوماإلصةراجم
سـفو.م
ً
ؿدةًاالتػاقم
ً
2-9م ؼؾؼكمفذاًاالتػاقمغوصذاًمعومداعًمادلعافدةمدورؼيماٌػعقل.م
م
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ادلادةًًًًً-ً11اؾمقؼقع/اؾؼلقلم

ً
صبقزًدلؼدمًاٌودةموادلمؾؼلماخؿقورمررؼؼيماظؼؾقلمعومملمؼطؾىمأيمعـماظطرصنيماظؿقضقعمسؾكًفذاًاالتػاق.م
ً
*
اخلقارًً-1اؾمقؼقع م
ً
أغو،م(االدؿماظؽوعؾمظؾؿلمولماٌرخصمظف)،مأعـّؾموأضؿـمأنّمظديّماظلؾطيمظؿـػقذًفذاًاالتػاقمغقوبيمسـمؿؼدِّمماٌودةموأُضرّم
مبلموظقوتمعمدليتموواجؾوتفومبوالظؿزاممبلحؽومًفذاًاالتػاق،محرصقوًموعـمحقٌماٌؾدأ،مبفدفمتعزؼزمصقنمادلقاردً
اؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةموادؿكداعفوماٌلؿدام.م
م
اظؿقضقعم..................................ماظؿورؼ مم............................................م
ادؿمؿؼدممادلادةمم ............................................
أغو،م(االدؿماظؽوعؾمظؾؿلمولماٌرخصمظف)،مأعـؾموأضؿـمأنّمظديّماظلؾطيمظؿـػقذمفذاًاالتػاق مغقوبيمسـمؿمؾؼلم
اٌودة موأُضر ممبلموظقوت معمدليت موواجؾوتفو مبوالظؿزام مبلحؽوم مفذا ًاالتػاق ،محرصقوً موعـ محقٌ ماٌؾدأ ،مبفدفم
تعزؼزمصقنًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةموادؿكداعفوماٌلؿدام.م
م

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

م
اخلقارًً–ً2اتػاقًـؼؾًادلقادًبعؼقدًبػضًاؾعلقة م
ً
ؼؽقنمتؼدؼؿمادلقاد معرػقغوًمبؼؾقل ًأحؽوممفذاًاالتػاقً.وؼشؽّؾمتؼدؼؿمادلقادًعـمجوغىمادلؼدِّمًوضؾقهلومعـمجوغىم
ادلمؾؼلموادؿكداعفو،مضؾقالًمبلحؽوممفذاًاالتػاق.م
*

اخلقارًً:3اتػاقًـؼؾًادلقادًبعؼقدًاؾؼلقلًعؾكًاالـرتـت *م
م
□ أواصؼممبقجىمػذامسؾكماظشروطماٌؾقّـيمأساله.م

* ممسـدعومطبؿورمؿؼدمًادلادة ماظؿقضقع،متظفرمصؼطماظصقوشيمؼبماًقورم 1مؼبماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.موطذظؽ،مإذاماخؿورمؿؼدم مادلادة مسؼدماظؼؾقلمبػضم
اظعؾقةمأومسؼدماظؼؾقلمسؾكماإلغرتغً،متظفرمؼبماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمصؼطماظصقوشيمؼبماًقورم 2مأوماًقورم 3محلؾؿومؼؽقنمعالئؿوً.موسـدعومؼؼعم
االخؿقورمسؾكم"سؼدماظؼؾقلمسؾكماإلغرتغً"،مؼـؾغلمأنمترتاصؼمادلقادمأؼضوًمععمغلكيمعؽؿقبيمعـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.
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ادلؾوؼً1م

ؼائؿةًادلقادًادلؼدؿةم

ؼؿضةؿّـماٌؾقةةؼمضوئؿةيمادلااقادماٌؼدعةيممبقجةةىمفاذاًاالتػاااقً،ممبةومؼبمذظةةؽماٌعؾقعةوتمذاتماظصؾةةةيماٌشةةورمإظقفةةومصةةةلم
اٌودة (5ب).م
م
وتردمػذهماٌعؾقعوتمإعومأدغوهمأومميؽـمايصقلمسؾقفومعـماٌقضعماظؿوظلمسؾكماإلغرتغً:م(اظعـقان).م
تردماٌعؾقعوتماظؿوظقيمظؽؾّمؿادةمعدرجيمؼبماظؼوئؿي:م عبقةعماظؾقوغةوتماظؿعرؼػقةي،مورؾؼةوًمظؾؼةوغقنماٌرسةل،مأؼةيمععؾقعةوتم
وصػقيمشريمدرؼّيمأخرىمعؿوحيموذاتماظصؾي.م
م
م(اظؼوئؿي)م
م
اٌعؾقعوتمذاتماظصؾيمأوماٌصدرماظذيمميؽـمايصقلمعـفمسؾقفو
رضؿماظعقّـيمأومععرّفمآخر
احملصقل

إذامطوغًمادلادةماٌذطقرةمأسالهمػلمؿقادًوراثقةًـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًؼقدًاؾمطققر،مسؾكمسبقمعومغصًمسؾقفماٌودةم
5-6مأسالهمعـمفذاًاالتػاق،متؽقنماٌودةماظيتممتّمتؾؼقفومعـماؾـظامًؿمعددًاألررافمواٌلؿؿدّةمعـفمسؾكماظـققماظؿوظل:م
رضؿماظعقّـيمأومأيمسوعؾمتعرؼػمآخرم
م
ؼبماالتػوقماٌقحّدماألصؾلمظـؼؾماٌقاد:مم
رعزمأومرضؿماظؿعرؼػمؼبماالتػوقم
م
اٌقحّدماألصؾلمظـؼؾماٌقاد:مم
.................................. ................................م
ادؿمادلؼدّمموسـقاغف:مم
مم..................................................................مم
مم..................................................................مم
مم..................................................................مم
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ادؿمادلمؾؼلموسـقاغف :مم..................................................................مم
مم..................................................................مم
مم..................................................................مم
م
مم
.................................. ................................م
ادؿمادلمؾؼلموسـقاغف:مم
مم..................................................................مم
مم..................................................................مم
م
مم
م
تورؼ ماالتػوقماٌقحّدماألصؾلمظـؼؾماٌقاد:مم
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م
ادلؾوؼً2م
م
م

-1م

ؿعدلًوررقًتيدقدًادلدػقعاتًمبقجبًادلادةًً7-6ؿـًفذاًاالتػاقم
إذامضوممادلمؾؼلمواظؿوبعقنمظفمواٌؿعوضدونمععفمواٌرخصمهلؿمواٌلؿلجرونمعـفمبمياققؼًمؿـامجًمأومؿـمهااتً،مؼلةددم

ادلمؾؼلًغلؾيمواحدموواحدمعـمسشرةمؼبماٌوئيم(1.1مؼبماٌوئي)معـًؼقؿةمؿلقعاتماٌـؿٍمأومادلـمهاتماظيتمتؼةؾمسةـمثالثةنيمؼبم
اٌوئيم(32مؼبماٌوئي)؛مبودؿــوءمايوالتماظيتمالمؼؿقجّىمصقفومتلدؼدمأؼيمعدصقسوتمأليمؿـمجمأومؿـمهاتمؼؽقن:م
ً
م(أ)م ؿماحامظمخرؼـمؿـًدونًؼققدمٌزؼدمعـماألحبوثمواظرتبقي،مرؾؼوًمظؾؿودةم2معـمفذاًاالتػاق؛م
م
(ب)م متمذراؤهمأومايصقلمسؾقفمخبالفمذظؽمعـمذكصمأومطقونمآخرمدؾؼمأنمدصةعمبوظػعةؾمعؾؾغةوًمعؼوبةؾم
ادلـمجمأومادلـمهاتمأومأسػلمعـمواجىمدصعفمرؾؼوًمظؾػؼرةماظػرسقيم(أ)مأساله؛م
م
(ج)م متمبقعفمأوماالوورمبفمطلؾعي.م
م
سـدعومؼؿضؿـمؿـمجًعوًؿقاردًوراثقةًـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةممتمايصقلمسؾقفومعـماؾـظامًؿمعاددًاألرارافًم
-2م
مبقجىماتػوقمواحدمأومأطـرمظـؼؾماٌقادمادؿـودامإظبماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مؼـؾغلمتلدؼدمعؾؾةغمٌةرةمواحةدةممبؼؿضةكم
اظػؼرةم1مأساله.م
م
ؼؼدّممادلمؾؼلمإظبماجلفازًاؾرئادلمخاللمدؿنيمؼقعوًم()62مبعدمطؾمدـيمتؼقميقةيمتـؿفةلمؼبم31مدؼلةؿربم/طةوغقنم
-3م
األول،متؼرؼراًمدـقؼوًمضبدد:م
ً
(أ)م ؼقؿةمؿلقعاتمادلـمجمأومادلـمهاتمعـمجوغىمادلمؾؼا ًلمواظؿةوبعنيمظةفمواٌؿعوضةدؼـمععةفمواٌةرخصمهلةؿم
وادليمأجرقـمعـف،مظػرتةماإلثينمسشرمذفراًم()12ماظيتمتـؿفلمؼبم31مدؼلؿرب/طوغقنماألول؛م
(ب)م عؾؾغمادلدػقعاتماٌلؿقؼي؛م
(ج)م اٌقادماظيتممتمتؾؼقفومعـماؾـظامًؿمعددًاألررافمواظيتمؼشؿؼّمعـفومادلـمجمأومادلـمهات؛م
(جمد)موععؾقعوتمتلؿحمبوظؿعرّفمإظبمأيمعـماظؼققدماظيتمأصضًمإظبمعدصقسوتمتؼودؿماٌـوصع.م
م
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-4م وتؽقنماٌدصقسوتمعلؿقؼيموضوبؾيمظؾؿلدؼدمصقرمتؼدؼؿمطؾمتؼرؼرمعـماظؿؼورؼةةرماظلـقؼي.موتدصعمعبقعماٌدصقسوتم
اٌلؿقؼيمؾؾهفازًبوظدوالرماألعرؼؽل23ممظؾقلوبماظؿوظلماظذيمأغشلهًاجلفازًاؾرئادلمرؾؼوًمظؾؿودةم3-19م(و)معـم

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. 00015642624

23ممعالحظيمعـماألعوغي:مملمؼؾقٌماىفوزماظرئودلمبعدمعللظيماظعؿؾيماظيتمتلددمصقفوماٌدصقسوت.موؼـؾغل،مإظلمحنيمإنوزمذظؽ،مأنمضبةددماالتػةوقم
اٌقحدمظـؼؾماٌقادماظعؿؾيمبوظدوالراتماألعرؼؽقي.م
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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ادلؾوؼً3م
م
ً

ؼقاعدًوذروطًـظامًادلدػقعاتًاؾلدقؾةًمبقجبًادلادةًً11-6ؿـًفذاًاالتػاقم

ؼؽقنماٌعدلماٌكػضمظؾؿدصقسوتممبقجىماٌودةم،11-6مػقمصػرموػبليمعـمسشرةمؼبماٌوئةيم(2.5مؼبماٌوئةيم)معةـم
-1م
ؼقؿةمؿلقعاتمأؼيمؿـمهاتموعؾقعوتمأؼيمعـؿفوتمأخرىمػلمؿقاردًوراثقةًـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةمتـؿؿةلمإظبمغػةسم
احملصقل،مطؿومػقمعؾقّـمؼبماٌؾقؼم1مبادلعافدة،مواظيتمتـؿؿلمإظقفومادلقادماٌشورمإظقفومؼبماٌؾقؼم1مبفذاًاالتػاق.م
م
تـفزماٌدصقسوتمرؾؼوًمظؾؿعؾقؿوتماٌصرصقيماحملةددةمؼبمماظػؼةرماتم(3أ)مو(3ب)مو4معةـماٌؾقةؼم2مبفاذاًاالتػااقً،م
-2م
بشرطمأنمتلريماظػؼراتم(3أ)مو(3ب)مو4معـماٌؾقؼم2مسؾكمعؿؾقاتًبقعمأيمعـؿفوتموسؾكمعؿؾقاتًبقاعًمأيمعـؿفةوتم
أخرىمػلمؿقاردًوراثقةًـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةمعـماحملصقلمأوماحملوصقؾماظيتماخؿورمادلمؾؼلمبوظـلةؾيمإظقفةومغظةومم
دصعمبدؼؾ.م
م
سـدعومؼـؼؾمادلمؾؼلمؿقاردًوراثقةًـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةمؼقدًاؾمطققر،مؼؿؿماظـؼؾمذرؼطيمأنمؼةدصعمادلمؾؼالً
-3م
اؾماؾلًإظبماآلظقيماظيتمأغشلػوًاجلفازًاؾرئادلًمبقجىماٌودةم(3-19و)معـمادلعافدة،مصةػرموػبلةيمعةـمسشةرةمؼبماٌوئةيم
(2.5مؼبماٌوئي)معـمؼقؿةًادللقعاتمأليمؿـمجمعشؿؼمعـمػذهمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعاةًؼقادًاؾمطاققرً،م
دقاءمطونمادلـمجمؿماحا،مأوًغريًؿماح،مؿـًدونًؼققد.م
م
ضؾؾمدؿيمأذفرمسؾكماألضؾمعـماغؼضوءمعدةمسشرمدـقاتمتؾبقلىماسؿؾوراًمعـمتةورؼم ماظؿقضقةعمسؾةكمًفاذاًاالتػااقًم
-4م
وبعدمذظؽ،مضؾؾمدؿيمأذفرمعـماغؼضوءمصةرتاتمالحؼةيمعةدتفومػبةسمدةـقات،مؼؾؾةغمادلمؾؼالًماجلفاازًاؾرئادالًبؼةرارهم
االغلقوبمعـمتطؾقؼمػذهماٌودةماسؿؾوراًمعـمغفوؼيمأيمعـمػذهماظػرتات.موؼبمحةولمأبةرممادلمؾؼالًماتػوضةوتمعقحةدةمأخةرىم
ظـؼؾماٌقاد،متؾدأمعدةماظعشرمدـقاتماسؿؾوراًمعـمتورؼ ماظؿقضقعمسؾكمأولماتػوقمعقحدمظـؼةؾماٌةقادمؼبمحةولموضةعماالخؿقةورم
سؾكمػذهماٌودة.م
م
سـدعومؼربممادلمؾؼل ،مأومؼعؿزممؼبماٌلؿؼؾؾ،مإبرامماتػوضوتمعقحدةمأخرىمظـؼؾماٌقادمؼبمعومؼؿعؾؼممبقادمتـؿؿلمإظبم
-5م
غػسماحملصقلم(أوماحملوصقؾ)،مؼلددمادلمؾؼلمصؼطمإ ظبماآلظقيماٌشورمإظقفومغلةؾيمعؽقؼةيمعةـمضقؿةيماٌؾقعةوتمحلةؾؿومػةقم
ربددمرؾؼوًمهلذهماٌودةمأومظـػسماٌودةمعـمأيماتػوقمعقحدمآخرمظـؼؾماٌقاد.موظـمؼؿقجّىمتلدؼدمأؼيمعدصقسوتمتراطؿقي.م
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م
ً

ادلؾوؼً4م

خقارًادلدػقعاتًادلرتؽزةًإىلًاحملصقلًيفًإرارًً
ـظامًادلدػقعاتًاؾلدقؾةًمبقجبًادلادةًً11-6ؿـًفذاًاالتػاق

ً
أغةةوم(االدةةؿماظؽوعةةؾمؾؾؿمؾؼاالمأوماٌلةةمولماٌةةرخصمظةةفمعةةـمادلمؾؼاال)مأُسؾةةـماخؿقةةورمتلةةدؼدماٌةةدصقسوتمرؾؼ ةوًمظؾؿةةودةمم
11-6معـمفذاًاالتػاق،مؼبمعومؼؿعؾؼمبوحملصقلمأوماحملوصقؾماظؿوظقي:م
ً
اظؿقضقعم..........................................مممممماظؿورؼ م..........................................
ً
سـقانماٌؿؾؼل:م
مم
مم
ادؿمادلؼدمموسـقاغف:مم
مم
مم
رعزمأومرضؿماظؿعرؼػماًوصمبادلؼدمم
م......................................................مم
ؼبماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد:م
م
...................... ................................مم
تورؼ ماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد:مم
م
25

25ممرؾؼوًمظؾؿودةم(11-6ح)معـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مظـمؼصؾحماخؿقورمػذاماظشؽؾمعـماٌةدصقسوتمغوصةذاًمإالمبعةدمإبةالغمادلمؾؼالًماجلفاازًاؾرئادالًم
بذظؽ.موؼؿعقّـمسؾكمادلمؾؼلمأنمؼردؾماظؿؾؾقغماٌقضعمبوخؿقورمػذاماظشؽؾمعـماٌدصقسوتمإظبماجلفازًاؾرئادلًسؾكماظعـقانمأدغوه،مأؼوًمتؽةـمررؼؼةيمضؾةقلم
فذاًاالتػاقم(اظؿقضقع،مسؼدماظؼؾقلمبػضماظعؾقةمأومسؼدماظؼؾقلمسؾكماالغرتغً)ماظيتماخؿورتفوماألررافمؼبمفذاًاالتػاق،مودقاءمدؾؼمؾؾؿمؾؼالًمأنمأوضةحم
أممالمضؾقظفمػذاماالخؿقورمسـدمضؾقظفمفذاًاالتػاقمحبدمذاتف:م
The Secretary,
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
Food and Agriculture Organization of the United Nations
I-00153 Rome, Italy

وؼـؾغلمإردولماظؿؾؾقغماٌقضّعمعشػقسوًممبومؼؾل:م
 تورؼ مإبراممفذاًاالتػاق؛م
 ادؿموسـقانمطؾمعـمؿمؾؼلمادلقادًوؿؼدؿفا؛
 بـلكيمعـماٌؾقؼمً1بفذاًاالتػاق.
سـدعومؼردؾمادلمؾؼلمتؾؾقغوًمإظبماجلفازًاؾرئادلمبشلنمربصقلمواحدمأومأطـر،مؼلريمععدلماظدصعمؼبمغظومماظدصعماظؾدؼؾمبوظـلةؾيمإظبمأيماتػةوقمعقحةدم
الحؼمظـؼؾماٌقادممتّمإبراعفمبشلنماحملصقلمأوماحملوصقؾمغػلفو،موذظؽمرقالماٌدةماٌذطقرةمؼبماٌودةم(11-6ب).موالمحوجيمخةاللمػةذهماظػةرتةمإظبمأيم
تؾؾقغمإضوؼبمبوظـلؾيمإظبمػذاماحملصقلمأومػذهماحملوصقؾ.م
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ادلرػؼًً2

م
اٌؾقؼم...م
ـؼؾًادلقاردًاؾقراثقةًؾألغذقةًواؾزراعةًاجلاريًادمـلارفاً،اؾيتًتـطلؼًعؾقفاًخطةًادلدػقعاتًاؾلدقؾةً
مبؼمضكًادلادة ً11-6

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

م

أغؼؾمإظقؽؿم(ادؿموسـقانماٌؿؾؼلمأوماٌمدليماٌؿؾؼقي،مادؿماٌلمولماٌػقَّض،موععؾقعوتماالتصولمبوٌلمولماٌػقَّض)،م
م
اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماىوريمادؿـؾورفوماٌؾقـيمؼبماٌؾقؼماألولمعـماالتػوقماٌقحةدمظـؼةؾماٌةقادماٌةربمم
بقــو،م(أدخِؾمرعزماظؿعرؼػمأوماظرضؿماظذيمأسطوهماٌؼدِّممظالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد)،ماٌمرخم(أدخِؾماظؿورؼ )؛م
م
وحقٌمأغينماخرتتمخطيماٌدصقسوتماظؾدؼؾيماٌـصقصمسؾقفومؼبماٌودةم11-6معـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد؛م
م
تشرتطماظػؼرة 3معـماٌؾقؼ 3معـماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمأنمتدصعمصػرموػبليمعـمسشةرةمؼبماٌوئةيم(2.5مؼبماٌوئةيم)معةـم
ضقؿيماٌؾقعوتمأليمؿـمَجمعشؿؼمعـمػذهمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًؼقدًاالدامـلاطً،مدةقاءمطةونمادلـامَجًم
عؿوحوً،مأومشريمعؿوح،معـمدونمضققد،موصؼوًمظؾؿعؾقؿوتماٌصرصقيماٌؾقـيمؼبماظػؼرة 4معـماٌؾقؼ 2مبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.م
م
وؼبمحوظيمغؼؾؽؿمهلذهمادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعاةًاجلااريًادامـلارفاً،مأومادلاقاردًاؾقراثقاةًاؾـلاتقاةً
ؾألغذقةًواؾزراعةًاجلاريًادمـلارفاماٌشؿؼيمعـفو،مإظبمؿمؾؼًتال،مؼؾبشرتطمضقوعؽؿمبذظؽمبـػسماظشروطماٌـصقصمسؾقفةوم
ؼبمػذاماالتػوق،مومبقجىماتػوقمعقحدمظـؼؾماٌقادً.
ً
وػذاماظـؼؾمؾؾؿقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًاجلاريًادمـلارفامعشروطمبؼؾقظؽؿمهلذهماظشروطمبوظؿقضقعمسؾةكم
ػذاماالتػوقموإسودتفمإظب:م
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
اظؿقضقع:م...................................................................م
اظؿورؼ :م ...................................................................م
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ادلرػؼ ً3
ً

منقذجًخطابًاؾملؾقغًعـًتضؿنيًؿقادًيفًاؾـظامًؿمعددًاألررافً
م

إظبماظدطؿقرمذوطقؾمبفوتل،م
أعنيماٌعوػدةماظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،م
عـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظألعؿماٌؿقدةم
Viale delle Terme di Caracalla 1
00153 Rome, Italy

ادلقضقع :إػادةًبشانًؿيافؿةً[ادؿًاؾطرفًادلمعاؼد/اؾشىصًاؾطلقعلًأوًادلعـقي]ًيفًاؾـظامًؿمعددًاألررافً
م
أغشلتماٌعوػدةماظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم(اٌعوػدة)مغظوعوًمعؿعددماألررافمظؾقصقلمسؾكم
اٌـوصعموتؼومسفو.م
م
وؼبمعومؼؿعؾؼمبؿغطقيماظـظوممعؿعددماألرراف،مهددماٌودة  11مأنماظـظوممعؿعددماألرراف مؼشؿؾمعبقعماٌقاردماظقراثقيم
اظـؾوتقيمظألشذؼي مواظزراسيماٌدرجيمؼبماٌؾقؼماألول مهًمبـدماٌقاردماظيتمػلمهًمإدارةموإذرافماألررافماٌؿعوضدةم
وتـدرجمضؿـ ماٌِؾؽقيماظعوعي ،موأن متؼقم ماألرراف ماٌؿعوضدة مبدسقة مايوئزؼـ ماآلخرؼـ مظؾؿقاردماظقراثقي مظألشذؼي مواظزراسيم
اٌدرجيمؼبماٌؾقؼماألولمإظبمتضؿنيمػذهماٌقاردمؼبماظـظوممعؿعددماألرراف.م
م
ؼقدمػادؿماظطرفماٌؿعوضدمأوماظشكصماٌعـقيؼمإصودتؽؿمبلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماظؿوظقيماٌدرجيمؼبم
اٌؾقؼماألولمواظيتمضبؿػظمبفومػادؿماظطرفماٌؿعوضدؼمضدممتمتضؿقـفومؼبماظـظوممعؿعددماألرراف.م
م
1م-م اجملؿقسوتماظيتمضبؿػظمبفومػادؿمعرطزماىؿعؼ،مػادؿماظؾؾدؼ،ماظؼوئؿ مؼبم.XXموميؽـماالرالعمبلفقظيمسؾكم
بقوغوتمتػصقؾقيمسـمترطقىماجملؿقسيمواإلجراءاتماظيتمؼطؾؼفوماٌلؿكدعقنمؼبمرؾىمسقـوت،مبوظرجقعمإظبم
اظعـقانماظؿوظلمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتقيمػادؿماٌقضعؼ.م
م
2م-م ادؿماجملؿقسيمػادؿماألغقاعؼماظيتمضبؿػظ مبفومػادؿمعرطزماجملقسيؼماظؼوئؿمؼبم XXمػوتؿلظػمعـم...ؼ.موميؽـم
اإلرالعمسؾكمضوسدةمبقوغوتماجملؿقسيمبوظرجقعمإظبماٌقضعمػسـقانماٌقضعمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتقيؼ.م
م
دؿؽقنماٌودةماظقراثقيماحملؿػظمبفومؼبماجملؿقسوتماٌؾقـيمؼبمعومدؾؼمعؿوحيمظؾؿلؿكدعنيممبقجىمذروطماالتػوقماٌقحدم
ظـؼؾماٌقادماٌـؾـؼمسـماٌعوػدةماظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي.م
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ادلرػؼ ً4
اؾؼرارً**ً2111/
تـػقذًاؾـظامًؿمعددًاألررافً
إنًاجلفازًاؾرئادلً،

ً
إذًقُذؽر مبلن ماىزءماظرابعمعـماٌعوػدةمؼؾبـشهمغظوعوًمعؿعددماألررافمظؾقصقلمسؾكماٌـوصعموتؼومسفو،مؼؿلؿ بوظػعوظقي
واظؽػوءة واظشػوصقي ظؿقلري ايصقل سؾك اٌقارد اظقراثقي اظـؾوتقي ظألشذؼي واظزراسي ،واالضؿلوم اظعودل واٌؿؽوصه ظؾؿـوصع اظـوذؽي
سـ ادؿكدام ػذه اٌقارد ،سؾك أدوس اظؿؽوعؾ واظؿعزؼز اٌؿؾودل؛م
م
وإذًقُذؽرمبوظؼرارم2229/4مبشلنماظـظوممعؿعددماألررافمظؾقصقلمسؾكماٌـوصعموتؼومسفو،ماظذيماسؿؿدهماىفوزماظرئودلمؼبم
دورتفماظـوظـي؛م

ً
واؼمـاعاًًؿـفمبوألػؿقيماألدودقيمظؾقصقلمبوظـظوممعؿعددماألررافمظؾقصقلمسؾةكماٌـةوصعموتؼومسفةومإظبمعلةؿقىماظؿشةغقؾم
اظؽوعؾمواظػعولمبوظـلؾيمظؾؿعوػدة؛م

ً
واؼمـاعاًًؿـفمبويوجيمإظبمععوىيماظعـوصرماٌكؿؾػيمظؾـظوممعؿعددماألررافمطؽؾمعؿؽوعؾ؛م
ً
وإذًقعرتفمبوظؿؼدمماظؽؾريماظذيمهؼؼمؼبمتـػقذماظـظوممعؿعددماألررافموبلػؿقةيماحملوصظةيمسؾةكماىفةقدمايوظقةيموضةقةم
اظدصعمايوظقيمؼبمتـػقذه؛م

ً
وإذًقُذؽرمبلنمايصقلماٌقلرمسؾكماظـظوممعؿعددماألررافمدقفمؼؿؿمتقصريهموصؼوًمالتػوقمعقحةدمظـؼةؾماٌةقادمؼقاصةؼمسؾقةفم
اىفوزماظرئودل،ممبقجىماٌودةم4-12معـماٌعوػدة؛م

ً
وإذًقعرتفمبلغفمبوإلضوصيمإظبمتؼودؿماٌـوصعماظـوذؽي سـ االدؿكدام اظؿفوريمظؾؿقارد اظقراثقي اظـؾوتقي ظألشذؼي واظزراسي اظيت
ؼشؿؾفو اظـظوممعؿعددماألرراف ،دقفمتؿؼودؿماألررافماٌؿعوضدةماٌـوصعماظـوذؽيمسـمادؿكدامماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمعةـم
خاللمآظقوتمتؾودلماٌعؾقعوت،موايصقلمسؾكماظؿؽـقظقجقوموغؼؾفو،موبـوءماظؼدرات؛م

ً
وإذًقُذؽر م بلنماألررافماٌؿعوضدةمواصؼًمسؾكمادبوذماظؿدابريماٌـودؾيمظؿشفقعماألذكوصماظطؾقعقنيمواٌعـقؼني،مؼب ًإرورم
والؼوتفو ،ماظذؼـ مضبؿػظقن مبوٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسي ماٌدرجي مؼب ماٌؾقؼ ماألول مإلدراج ماٌقارد ماظقراثقيم
اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظـظوممعؿعددماألرراف،ممبقجىماٌودةم3-11معـماٌعوػدةماظدوظقي؛م

ً
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وإذًقعرتف مبلنمايصقلمسؾكماٌعؾقعوتماٌشورمإظقفومؼبماٌودةم(2-13أ)مأدودلمبوظـلؾيمظؾؿشغقؾماظػعولمظؾـظوممعؿعددم
األررافموظؾـفقضمبوظؼدراتماظقرـقيمبوظـلؾيمظؿـػقذماظـظوممعؿعددماألرراف؛م

ً
وإذًقعرتفمبلػؿقيماالتصوالتمواظؿعؾقؿمواظقسلماظعوممبوظـلؾيمظـفوحمتـػقذماظـظوممعؿعددماألرراف؛م
ً
وإذًقعرتفمأقضاًًبلغفمظؽلمؼؽقنماظـظوممعؿعددماألررافمصعوالً،مصؿـماظضروريمأؼضوًمأنمتؽقنماٌعؾقعوتماًوصيمبوٌقاردم
اظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسي ماٌدرجي مؼب ماظـظوم معؿعدد ماألرراف معؿوحي مبطرؼؼي معـ ماظلفؾ مسؾك ماٌلؿكدعنيم
احملؿؿؾنيمايصقلمسؾقفوموادؿكداعفو؛م

ً
وإذ ًقعرتف مبلن مهلني ماظؿعوون مواظؿـلقؼ معع ماٌـظؿوت ماظدوظقي ماألخرى مؼعد مذا مأػؿقي مخوصي مظؼقوم ماظـظوم معؿعددم
األررافمبقزقػؿفمبشؽؾمعلؿدام؛م

ً
وإذًقعرتفمبلنمأػدافماٌعوػدةمدقفمهؼؼمبربطماٌعوػدةمبنحؽومممبـظؿةيماألشذؼةيمواظزراسةيمظألعةؿماٌؿقةدةمومبعوػةدةم
اظؿـقعماظؾققظقجل؛م
ً
وإذًقرحب مبوسؿؿودمبروتقطقل غوشقؼو مبشلن ايصقل سؾك اٌقارد ماظقراثقي واظؿؼودؿ اظعودل مواٌـصػ ظؾؿـوصع اظـوذؽي سـم
ادؿكداعفو،ماٌرصؼمبوتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلم(بروتقطقل غوشقؼو)،موإذًقالحظمأغفموثقؼماظصؾيمبؿقؼقؼمأػدافماٌعوػدة،م
وخصقصوًمتشغقؾماظـظوممعؿعددماألررافماٌـؾـؼمسـماٌعوػدة؛م
ً
وإذ ًقعرتف مبوظؿعوون ماٌـؿر ماىوري معع ماٌـظؿوت ماظدوظقي ماألخرى ،موخصقصوً ماتػوضقي ماظؿـقع ماظؾققظقجل مواىؿوسيم
االدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقيمواٌمدلوتماظدوظقيماألخرىمذاتماظصؾيمؼبمتـػقذماظـظوممعؿعددماألرراف؛م
ً
إنًاجلفازًاؾرئادلً،
ً
ادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًاؾيتًحتمػظًبفاًاألررافًادلمعاؼدةًواؾيتًتشؽؾًجزءاًًؿـًاؾـظامًؿمعددًاألررافً
ً
1م-م

قشؽرم األررافماٌؿعوضدةماظيتمأبؾغًماألعنيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌدرجيمؼبماظـظوممعؿعددم

األرراف،موحينفامسؾكمعقاصؾيمهدؼٌمععؾقعوتفومطؾؿومأصؾقًمعؿوحي؛م
م
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2م-م قطؾب معـمعبقعماألررافماٌؿعوضدةماإلبالغمسـمعقاردػوماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌدرجيمؼبماظـظومم
عؿعددماألرراف،موصؼوًمظؾؿودة م 2-11معـماٌعوػدة،موأنمتؿكذ،موصؼوًمظؾؼدراتماظقرـقي،ماظؿدابريمىعؾماٌعؾقعوتماًوصيم
بفذهماٌقاردمعؿوحيمظؾؿلؿكدعنيماحملؿؿؾنيمظؾـظوممعؿعددماألرراف؛م
م
ادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًاؾيتًضؿَّـفاًاألذىاصًاؾطلقعققنًوادلعـقققنً
يفًحدودًاؾقالقةًاؾؼضائقةًؾألرراف ادلمعاؼدةً
ً
3م-م قؽرر ًاإلعراب ًعـ ًؼؾؼف معـ مأن معزؼداً معـ ماٌعؾقعوت معطؾقبي مسـ متضؿني ماٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼيم
واظزراسيمؼبماظـظوممعؿعددماألررافمبقادطيماألذكوصماظطؾقعقنيمواٌعـقؼنيمؼبمحدودماظقالؼيماظؼضوئقيمظألررافماٌؿعوضدة؛م
م
4م-م وقشؽر م األررافماٌؿعوضدةماظيتمجعؾًماٌعؾقعوتماٌؿصؾيمبندراجماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبم
اظـظوممعؿعددماألررافمبقادطيماألذكوصماظطؾقعقنيمواٌعـقؼنيمؼبمحدودموالؼؿفؿماظؼضوئقي؛م
م
5م-م وحيثماألذكوصماظطؾقعقنيمواٌعـقؼنيمسؾكمادبوذمخطقاتمإلدراجماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبم
اظـظوممعؿعددماألرراف،موإبالغماألعنيموصؼوًمظذظؽ؛م
م
6م-م وحيث ً األرراف ماٌؿعوضدة مسؾك مادبوذ ماظؿدابري ماظؼوغقغقي مواإلدارة مواٌوظقي ماألخرى ،محلى معؼؿضك مايول،م
ظؿشفقعماألذكوصماظطؾقعقنيمواٌعـقؼنيمؼبمحدودموالؼؿفؿماظؼضوئقيمسؾكمإدراجماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم
ؼبماظـظوممعؿعددماألرراف،موصؼوًمظؾؼدراتماظقرـقي؛م
ً
ادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًاؾيتًحتمػظًبفاًادلؤدياتًاؾدوؾقةً،
مبقجبًادلادة ً15
ً
7م-م قعرتف مبلػؿقي معراطز ماظؾققث ماظزراسقي ماظدوظقي ماظؿوبعي مظؾفؿوسي ماالدؿشورؼي مظؾؾققث ماظزراسقي ماظدوظقيم
واٌمدلوتماظدوظقيماألخرىمذاتماظصؾيمبوظـلؾيمظؿقؼقؼمأػدافماٌعوػدة،موعلوػؿوتفوماظؼقِّؿيمؼبمتطقؼرماظـظوممعؿعددم
األرراف؛م
م
8م-م وقأخذًعؾؿاًمبوظؿؼرؼرماظشوعؾماظذيمضدعؿفمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيماظؿوبعيمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثم
اظزراسقيماظدوظقيمواٌمدلوتماظدوظقيماألخرىمذاتماظصؾي،موعرطزماظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾققثمؼبمذبولماظزراسيماالدؿقائقي،م
وأعوغيمعرطزمعبوسيماحملقطماهلودئمحملوصقؾموأذفورمعـطؼيماحملقطماهلودئ،موعلؿقدع ماٌودة ماظقراثقي ماظطوصرةمظدىم
اظشعؾيماٌشرتطيمبنيمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمواظقطوظيماظدوظقيمظؾطوضيماظذرؼيمؼبمصققـو،موًقشؽرػومسؾكمتؼدؼؿمػذاماظؿؼرؼرم
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اٌػصؾمواٌػقد،موقشهعفامأؼضوًمسؾكمعقاصؾيمتزوؼدماىفوزماظرئودلمبؿؼورؼرممموثؾيمؼبماظدوراتماٌؼؾؾيمظؾففوزماظرئودل؛م
م
9م-م وقدعق ماٌمدلوتماظدوظقيماألخرىمذاتماظصؾيمإظبماظدخقلمؼبماتػوضوتمععماىفوزماظرئودلمإلدراجمذبؿقسوتفوم
عـماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظـظوممعؿعددماألرراف؛م
م
12م-م وقطؾب معـ ماألعني معقاصؾي متعزؼز ماظؿعوون معع معراطز ماظؾققث ماظزراسقي ماظدوظقي ماظؿوبعي مظؾفؿوسي ماالدؿشورؼيم
ظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقيمواٌمدلوتماظدوظقيماألخرىمذاتماظصؾي،موتزوؼدػو،مبوظؼدرماٌؿؽـ،مبوٌشقرةمواظدسؿماظػينمؼبم
تـػقذماظؿزاعوتفوممبقجىماظـظوممعؿعددماألرراف،موخصقصوًمؼبمادؿكداعفومظالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد؛م
م
11م-م وقطؾب معـماألعنيمادبوذماًطقاتماظضرورؼيمظؿشفقعماٌمدلوتماظدوظقي مذاتماظصؾيمسؾكماظؿقدعمؼبمإدراجم
اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظـظوممعؿعددماألرراف؛م
ً
تقثقؼًادلقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًيفًـطاقًاؾـظامًؿمعددًاألررافً
ً
12م-م قؤؽد مسؾكمأػؿقيمعقاصؾيمهدؼدموتقثقؼماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظـظوممعؿعددماألرراف،م
طقؿومؼؿقلرمايصقلمسؾقفومظغرضماالدؿكداممواظصقنمؼبماظؾققثمواظرتبقيمواظؿدرؼىمعـمأجؾماألشذؼيمواظزراسيماسؿؿوداًم
سؾكمضوئؿيماظؾقوغوتماظؿعرؼػقيمظؾؿقوصقؾماٌؿعددةماٌشرتطيمبنيماٌـظؿيمواٌعفدماظدوظلمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقي؛م
م
13م-م وقطؾب معـماألعنيمعقاصؾيمعبعماٌعؾقعوتمسـماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموتقثقؼفومؼبماظـظومم
عؿعدد ماألرراف  ،ممبو مؼب مذظؽ معـ مخالل مادؿكدام مأدوات متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت ماٌـودؾي ،مطل مميؽـ مادؿكدام ماٌقاردم
اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمأشراضمتربقيماظـؾوتوتمواظؾققثمواظؿدرؼى؛م
م
14م-م وقرحبمبوىفقدماىورؼيمظؿـلقؼموهلنيمغظؿماٌعؾقعوتماٌلؿكدعيمؼبمتقثقؼماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيم
واظزراسي،ماٌلؿـدةمإظبمغظؿماٌعؾقعوتماظؼوئؿي،مواظيتمؼـؾغلمأنمتؽقنمضوسدةماظـظومماإلسالعلماظعوٌلماظذيمتؿقخوهماٌودةم
،17ممبومؼؿلؼمععماٌودةم(3-12ب)معـماٌعوػدةماظدوظقي؛م
م
15م-م وقعرتفًبلنمهلنيمايصقلمسؾكماٌعؾقعوتموتقاصرػومؼبماظـظوممعؿعددماألرراف معومزالمميـؾمأوظقؼيمعؾوذرةم
وبلنمػـوكمحوجيمإظبمدسؿماظلؾطوتمواظؽقوغوتماٌكؿصي،موخصقصوًمؼبماظؾؾدانماظـوعقي،مؼبمهلنيمضدرتفومسؾكمتؼدؼؿمأوم
إدارةمأومايصقلمسؾكماٌعؾقعوتماٌؿصؾيمبوظـظوممعؿعددماألرراف؛م
م
16م-م وقطؾبًأقضاً م عـماألعنيمتؼدؼؿماٌلوسدةمإظبماألررافماٌؿعوضدةماظيتمضدمتطؾىماظدسؿمؼبمهدؼدمعقاردػوماظقراثقيم
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ظألشذؼيمواظزراسيماٌدرجيمؼبماظـظوممعؿعددماألررافمواإلبالغمسـفو،مطؾؿومطونمذظؽمممؽـوً؛م
م
اؾمدابريًاؾؼاـقـقةًوغريفاًؿـًاؾمدابريًادلـادلةًؾمقػريًاحلصقل عؾك ادلقارد اؾقراثقةً
ؿـ خالل اؾـظامًؿمعددًاألررافً(ادلادةًً)2-12
ً
17م-م حيث ماألررافماٌؿعوضدةمسؾكمأن تؿكذ اظؿدابري اظؼوغقغقي اظضرورؼي أو شريػو عـ اظؿدابري اٌـودؾي ظؿقصري ايصقل
سؾك اٌقارد اظقراثقي اظـؾوتقيمعـ خالل اظـظوممعؿعددماألرراف.،وؼطؾىمعـفومتؼدؼؿمتؼرؼرمسـمػذهماٌعؾقعوت،مبودؿكدامم
اظصقغيماظيتمأسدػوماألعنيمبدسؿمعـماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمواظـظوممعؿعددم
األرراف؛م
ً
تـػقذًاالتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقادً
ً
18م-م قشددًعؾك مأػؿقيمتؾودلماظقثوئؼممبقجىماظـظوممعؿعددماألرراف معـمخاللمسؿؾقوتماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد،م
مبومؼبمذظؽمعـمخاللمتؼدؼؿماظؿؼورؼرمسـماالتػوضوتماٌقحدةمظـؼؾماٌقادماظيتمأبرِعًموصؼوًمظؾؼرارم2229/5؛م
م
19م-م وقطؾبمعـماألعنيمعقاصؾيمإسطوءماألوظقؼيمٌلوسدةمعلؿكدعلماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمؼبماظؿغؾىمسؾكمعشوطؾم
اظؿـػقذ،ممبومؼبمذظؽمدسقةماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمواظـظوممعؿعددماألررافم
إظبماالغعؼودمعرةمأخرىمٌقاصؾيمسؿؾفومبشلنماظؼضوؼوماظيتمحددتفومأثـوءماظػرتةماٌوظقيماألخريةموعـوضشيماظؼضوؼوماألخرىم
اظيتمأثورػوماٌلؿكدعقنمععماألعني؛م
م
22م-م وقأخذًعِؾؿاًمبعدممتـػقذمتؼودؿماٌـوصعمشري اظـؼدؼي،موقطؾبمعـماألعنيمعقاصؾيمعبعماٌعؾقعوتمسـمحوظيمتؼودؿم
اٌـوصع مشري ماظـؼدؼي مواظـؼدؼي ،مطؿو مػق معـصقص مسؾقف مؼب ماٌقاد م 2-13م(أ)،و(ب)،و(ج) مو (د) معـ ماٌعوػدة ،موإذراكم
األررافماٌؿعوضدةمواىفوتماألخرىمصوحؾيماٌصؾقيمؼبمتؼدؼؿماٌعؾقعوت،مهؼقؼوًمهلذاماظغرض؛م
م
21م-م وحيثًاألررافماٌؿعوضدة،مواٌمدلوتماظدوظقيماظيتموضُعًماتػوضوتممبقجىماٌودة  15موطقوغوتماظؼطوعماًوصم
سؾكمتؼدؼؿمػذهماٌعؾقعوت،مبودؿكدامماظصقغيماظيتمأسدػوماألعنيمبـوءمسؾكمعشقرةماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيم
اٌعـقيمبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمواظـظوممعؿعددماألرراف؛م
م
22م-م وقطؾب ًأقضاً معـ ماألعني متؼدؼؿ ماظدسؿ مظألرراف ماٌؿعوضدة مالدبوذ ماظؿدابري ماظلقودوتقي مواظؼوغقغقي مواإلدارؼيم
اظضرورؼيمبوظـلؾيمٌقاردػوماظقراثقيماظـؾوتقيماظقرـقي،موظألذكوصماظطؾقعقنيمواٌعـقؼنيمؼبمحدودموالؼؿفؿماظؼضوئقي،مطلم
ؼؽقن مبقدعفؿ مادؿكدام ماالتػوق ماٌقحد مظـؼؾ ماٌقاد مؼب متقصري مايصقل ماٌقلر مسؾك ماٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼيم
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واظزراسي؛م
م
23م-م وقدعقًاألررافماٌؿعوضدة مواىفوتماألخرىمصوحؾيماٌصؾقيمإظبمادؿؽشوفمتدابريمعؾؿؽرةمظؿؼودؿماٌـوصعمؼبم
غطوقماظـصقصماظؼوغقغقيمظؾؿقادم2-13م(أ)،مو(ب)،مو (ج)معـماٌعوػدة؛م
ً
عؿؾًاؾؾهـةًاؾػـقةًاالدمشارقةًادلىصصةًادلعـقةًباؾـظامًؿمعددًاألررافً
واالتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقادً
ً
24م-م قشؽرماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمواظـظوممعؿعددماألررافمسؾكمتؼدؼؿم
اٌشقرةمظألعنيموطذظؽمسؾكماظؿقصقوتماٌػقدةماظيتموضعؿفومبشلنماظؿـػقذماظػعولمظؾـظوممعؿعددماألررافموتشغقؾماالتػوقم
اٌقحدمظـؼؾماٌقاد؛م
م
25م-م وقشؽرمحؽقعيماظربازؼؾمالدؿضوصؿفوماظؽرمييمودسؿفومظالجؿؿوعماظـوغلمظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصي؛م
م
26م-م وققاػؼًعؾك مهدؼـوت ماظـظوم ماٌقحد مظـؼؾ ماٌقاد ،ماٌؾنيمؼب ماٌرصؼ م ...مبفذا ماظؼرار موؼطؾى معـ ماألعني مغشرهم
وادبوذماظؿدابريماظضرورؼيمظؿطؾقؼماظصقغيماٌةؾبقدَّثي،ممبومؼبمذظؽمادرتسوءماغؿؾوهمعبقعماىفوتمصوحؾيماٌصؾقيمذاتم
اظصؾيمإظقفو؛م
م
ضرورةماٌضلمؼبمادؿطالعمغفٍِمعؾؿؽرةمإلضـوعمعلؿكدعلماالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقادمبؿؼدؼؿمعلوػؿوتم
ؾب
27م-م وقؤؽدًعؾكم
رقسقيمظصـدوقمتؼودؿماٌـوصع،موخصقصوًماألذكوصماظطؾقعقنيمواٌعـقؼنيمعـمصـوسيماظؾذورمواظصـوسوتماظغذائقي،موؼطؾىم
عـماألررافماٌؿعوضدةمتؼدؼؿماظدسؿماٌوظلمظألعنيمإلغشوءمعـصيمظؾففوتمصوحؾيماٌصؾقيموؿعمبنيمذبؿقسيموادعيمعـم
اٌلؿكدعنيمالدؿطالعمتطقؼرمغؾبفٍمعؾؿؽرةمظؿعؾؽيماٌقارد،ممبومؼبمذظؽمسؾكمأدوسمعـؿظؿموميؽـماظؿـؾممبف.م
م
28م-م وقأخذًعِؾؿاًم بوٌـوضشوتماظيتمأجرتفوماظؾفـيمبشلنموضعماٌعوؼريماٌشورمإظقفومؼبماٌودةم(3-12ح)،موقطؾبمعـفوم
اٌضلمؼبمدراديمطقػقيمتـػقذمػذاماظـصمسؾكمأصضؾموجف؛م
م
29م-م وقأخذ ًعِؾؿاً مبوآلراء مواٌشقرة ماظيت مضدعؿفو ماظؾفـي مؼب ماجؿؿوسقفو ماألوظني ،موققاػؼ مسؾك ماآلراء ماٌؿصؾيم
بوالدؿكداعوتمشري اظغذائقيموشري اظعؾػقي،موادؿعودةماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،مطؿومػقمواردمؼبمتؼرؼرم
اجؿؿوسفوماظـوغل؛م
م
32م-م وقطؾبًؽذؾؽ معـماظؾفـيمعقاصؾيمسؿؾفومبشلنماظؼضوؼوماظيتمحددتفومظؾؿضلمؼبمتـووهلومواالغؿفوءمعـمعـوضشؿفوم
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ظعرضفومسؾكماىفوزماظرئودلمؼبمدورتفماًوعلي؛م
م
31م-م وقمػؼمععماظرأيماظذيموضعؿفماظؾفـيمبشلنمادؿعودةماٌودةماظقراثقيماٌدرجيمؼبماٌرصؼم...مبفذاماظؼرار؛م
م
32م-م وقؼررمدسقةماظؾفـيمإظبماالغعؼودموصؼوًمظالخؿصوصوتماٌؾقـيمؼبماٌرصؼم...مبفذاماظؼرار؛26م
م
33م-م وقؼررمأنمؼلؿعرضمعـمجدؼدمتـػقذماظـظوممعؿعددماألررافمؼبمدورتفماًوعلي؛م
م
34م-م وقطؾبًمعـماألعنيمأنمؼؿوبعمبـشوطمعبقعماظؿدابريماٌطؾقبيمظؾقصقلمسؾكماٌعؾقعوتماظضرورؼي؛م
ً
دعؿًاألررافًادلمعاؼدةًوؿيمىدؿلًاؾـظامًؿمعددًاألررافً
ً
35م-م قالحظ ماإلسراب مسـ مايوجي مإظب مدسؿ ماظؾؾدان ماظـوعقي مؼب متـػقذ ماظـظوم معؿعدد ماألرراف ،معع معراسوة مضدراتفوم
ايوظقي،موطذظؽمايوجيماإلضوصقيمإظبماظدسؿماظيتمدؿـشلمسـدعومؼدخؾمبروتقطقلمغوشقؼومعرحؾيماظـػوذ؛م
م
36م-م وقرحبمبوظؿؼدمماظذيمحؼؼفماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتماظذيماذرتطًمؼبمإغشوئفماٌعوػدة،موعـظؿيماألشذؼيم
واظزراسيمواٌـظؿيماظدوظقيمظؾؿـقعماظؾققظقجل؛م
م
37م-م وقشددًعؾك ماألػؿقيماألدودقيمٌلوسدةماظؾؾدانماظـوعقي،ممبومؼبمذظؽمعـمخاللماألررماٌـلؼيمايوظقيمعؿعددةم
األرراف،معـؾماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدرات،موؼطؾىمعـماألعنيمعقاصؾيماإلذرافمسؾكماظربغوعٍماٌشرتك،مادؿـوداًمإظبم
اًرباتماظـوجقيماظيتماطؿؾبلِؾًمخاللماظػرتتنيماٌوظقؿنيماظلوبؼؿني؛م
م
38م-م وقعربًسـمايوجيمإظبممتدؼدمعدةماظربغوعٍماٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتموطذظؽمتقدقعمتغطقؿفماىغراصقي،موقدعقً
األررافماٌؿعوضدةمإظبماظـظرمؼبمتؼدؼؿمعقاردمإضوصقيمٌقاصؾيماظربغوعٍ؛م
م
39م-م وقشؽر م حؽقعيتمإغدوغقلقومواظـروؼٍمسؾكماظدسقةمإظبمسؼدمعشوورةمسوٌقيمبشلنمتؼودؿماٌـوصعممبقجىماظـظومم
عؿعددماألرراف،موقطؾب معـماألعنيمتقلريماظؿدابريماظضرورؼيمظؿـػقذمآظقوتمتؼودؿماٌـوصعمشري اظـؼدؼيماظيتمتـصمسؾقفوم
اٌقادم( 2-13أ)،م(ب)مو (ج).م
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42م-م وقشدد م سؾكمضرورةماظؿـلقؼمععماظـظؿماظدوظقيماألخرىماٌؿصؾيمبويصقلمسؾكماٌـوصع،موخصقصوًمععماظربغوعٍم
اٌشرتكمظؾـوءماظؼدراتممبقجىماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمظضؿونماظؿكزرمواظؿؽوعؾ؛م
م
اؾمطقراتًاؾرئقيقةًيفًاؾلقكةًاؾدوؾقةًيفًؿاًقفؿًتـػقذًاؾـظامًؿمعددًاألررافم
م
41م-م قرحبمبوسؿؿودمبروتقطقلمغوشقؼوماٌـؾـؼمسـماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجل؛م
م
42م-م وقيؾؿ مبوسرتافمعممترماألررافمؼبماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلموؼبمبروتقطقلمغوشقؼو،مبوٌعوػدةماظدوظقيمبوسؿؾورػوم
واحدةمعـماألدواتماألربعيماظؿؽؿقؾقيماظيتمؼؿؽقنمعـفوماظـظومماظدوظلمظؾقصقلمسؾكماٌـوصعموتؼومسفو؛م
م
43م-م وقالحظ م أؼضوً مأن ماٌعوػدة مواتػوضقي ماظؿـقع ماظؾققظقجل معؿقاصؼؿون ،موأن ماٌعوػدة متطؾى معـ مأعقـفو ،ممبقجىم
اٌودة ،22مأنمؼؿعوونمسؾكموجفماًصقصمععمأعنيماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجل؛م
م
44م-م وقنينم سؾكماألعنيمإلبراعفمعذطرةمتعوونمععمأعوغيماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمظؾؿعوونموتعزؼزماظؿعوونمععفومبصػيم
سوعي ،موخصقصوً مؼب مبـوء ماظؼدرات ماٌؿصؾي مبويصقل مسؾك ماٌـوصع موتؼومسفو مؼب مذبول ماٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼيم
واظزراسي ،موقؤؽد م سؾكمضرورة معقاصؾي ماظؿعوون معع ماتػوضقي ماظؿـقع ماظؾققظقجلمعـمأجؾ مادؿؿرارماظعالضي ماٌـلفؿي مبنيم
االتػوضقؿني؛م
م
45م-م وقطؾبً عـماألعنيمعقاصؾيمتعزؼزماظؿعوونمععماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمؼبمذبولمايصقلمسؾكمعـوصعماٌقاردم
اظقراثقيماظـؾوتقيموتؼومس فومعـمخاللمسدةمأعقرمعـمبقـفوماٌشورطيمؼبماظعؿؾقوتمذاتماظصؾيمبوالتػوضقيموبروتقطقلمغوشقؼوم
واألغشطيماظـقسقيماٌشرتطيمععمأعوغيماالتػوضقي؛م
م
46م-م وحيث م األررافماٌؿعوضدةمسؾكمضؿونمتـػقذماالتػوضقؿنيمؼبمتـودؼمععمبعضفؿوماظؾعضموبطرؼؼيمتعززمطالًمعـفؿوم
األخرى ،موذظؽ مبودبوذ ماظؿدابري ماظؼوغقغقي ،مواإلدارؼي مواظلقودوتقي مظؿـػقذ مطؾ معـ ماٌعوػدة مواتػوضقي ماظؿـقع ماظؾققظقجلم
(أو بروتقطقلمغوشقؼو)؛م
م
47م-م وقطؾب ًعـماألعني معقاصؾيماٌشورطيمؼبماالجؿؿوسوتمذاتماظصؾيماظيتمتعؼدػو ماٌـظؿيماظعوٌقيمظؾؿِؾؽقيماظػؽرؼي،م
واالهود ماظدوظل ميؿوؼي ماألصـوف ماظـؾوتقي ماىدؼدة ،موعـظؿي ماظصقي ماظعوٌقي ،موأن مؼؿعوون مطذظؽ معع اٌـظؿوت مذاتم
اظصؾيماٌشورمإظقفومظضؿونماظدسؿماٌؿؾودلمؼبماٌلوئؾماٌؿصؾيمبويصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيموتؼودؿ اٌـوصع؛م
م
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ادمعراضًؿراؽزًاؾلوقثًاؾزراعقةًاؾدوؾقةًاؾمابعةًؾؾهؿاعةًاالدمشارقةًؾؾلوقثًاؾزراعقةًاؾدوؾقةً
ؾالتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقادًباؾـيلةًؾؾؿقاردًاؾقراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًغري ادلدرجةًيفًادلؾوؼ األولً
ً
48م-م قالحظ مأغفمضدمأؼد،مؼبمدورتفماظـوغقي،مإدراجمحقاذلمأومذبؿقسيمعـمايقاذلماظؿػلريؼيمظألحؽوممذاتماظصؾيم
عـ ماالتػوق ماٌقحد مظـؼؾ ماٌقاد مصقؿو مؼؿعؾؼ مبـؼؾ ماٌقاد مشري اٌدرجي مؼب ماٌؾقؼ ماألول مواظيت مجؾبؿِعً مضؾؾ مغػوذ ماٌعوػدةم
اظدوظقي،مألشراضمادؿكداعفومعـمضِؾؾمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيماٌـؿؿقيمإظبماىؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيم
اظدوظقي.م
م
49م-م قالحظ ًأقضاً ًعقاصؾي ماالدؿكدام ماظـوجح مظالتػوق ماٌقحد مظـؼؾ ماٌقاد معـ مجوغى ماٌعوػدة ماظدوظقي مألشراضم
ادؿكداعفومعـمضِؾؾمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيماٌـؿؿقيمإظبماىؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقي،موقؼررم
عقاصؾيمادؿعراضماظؿدابريمؼبمدورتفماًوعلي؛م
ً
ادلمابعةًؿـًجاـبًاألؿاـةً
ً
52م-م قشددًعؾك مأػؿقيماٌعؾقعوتماظؽوصقيماظيتمؼؾبؼدعفومإظبماألعنيمبشلنماظؼضوؼومذاتماظصؾي،....مطلمميؽـمإسدادم
تؼرؼرمطوعؾمظعرضفمسؾكماظدورةماًوعلي.م
م
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ادلرػؼًً5
ً
ؿيقدةًاخمصاصاتًاؾؾهـةًاؾػـقةًاالدمشارقةًادلىصصةً
ادلعـقةًباالتػاقًادلقحدًؾـؼؾًادلقادًواؾـظامًؿمعددًاألررافً
ً
1م-م تؼدمماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌشقرةمإظبماألعنيمبشلنمتـػقذماٌلوئؾماظيتمؼـريػومعلؿكدعقماالتػوقم
اٌقحدمظـؼؾماٌقاد،مواظيتمؼلرتسلماألعنيماغؿ ؾوػفؿمإظقفومسؾكمأدوسماٌلوئؾماظيتمتـوضشفوماألررافماٌؿعوضدة،مواٌراطزم
اظدوظقيماظيتموضُعًماتػوضوتمععماىفوزماظرئودلممبقجىماٌودة م 15معـماٌعوػدةمواٌلؿكدعقنماآلخرونمظالتػوقماٌقحدم
ظـؼؾماٌقادموهقؾفومإظبماألعني.موتلخذماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيمؼبماالسؿؾورمعشوطؾماظؿـػقذ،معـؾمتؾؽماظيتممتم
هدؼدػومؼبماالجؿؿوعماألولمظؾكرباءماٌعـقنيمبوالتػوقماٌقحدمظـؼؾماٌقاد.م
م
2م-م تؿلظػماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيمعـمسضقؼـمؼعقـفؿومطؾمإضؾقؿموعومؼصؾمإظبمػبليمخرباءمصــني،معـم
بقـفؿمممـؾقنمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقي.موؼراسلماألعنيمظدىمدسقةمػمالءماًرباءميضقرماجؿؿوعم
اظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيمرؾقعيماٌلوئؾماظيتممتمادرتسوءماغؿؾوػفمإظقفومواًرباتماظالزعيمظؾؿعوعؾمععفو.موؼؿؿم
هدؼدماًرباءمععماٌراسوةماظقاجؾيمظؾؿعورفمواٌفوراتماٌطؾقبي،موصفؿماٌعوػدةماظدوظقيمواظـظوممعؿعددماألرراف ماٌـؾـؼم
سـفو،موايقدةمواظؿقازنماىغراؼب.موؼؾبـؿكىمرئقلونمعشورطونمعـماألررافماٌؿعوضدة،مأحدػؿومعـمإحدىماظؾؾدانماظـوعقيم
واآلخرمعـمإحدىماظؾؾدانماٌؿؼدعي،معـمبنيمأسضوءماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصي.م
م
3م-م تعؼدماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيمعومؼصؾمإظبماجؿؿوسنيمبشرطمتقاصرماالسؿؿوداتماٌوظقي.م
م
4م-م تؾبعدماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصي متؼرؼراًمؼبمغفوؼيمطؾماجؿؿوع،موقىمصقفمسؾكماٌلوئؾماظيتمادؿؾبرسلم
اغؿؾوػفو مإظقفو ،موتقضح ماآلراء ماظيت مأبدؼً مبشلن ماٌلوئؾ ماحملددة ،مسـد ماظؾزوم .موتؽقن مػذه ماظؿؼورؼر معؿوحي مطقثوئؼم
ععؾقعوتمظؾدورةماظرابعيمظؾففوزماظرئودل.موؼـؾغلمأنمتـوضشماظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيموتـظر،مسـدماظؾزوم،مؼبم
اٌلوئؾ ماٌؿصؾي مبوالتػوق ماٌقحد مظـؼؾ ماٌقاد مواظـظوم معؿعدد ماألرراف ماظيت مضد متؾبعرض مسؾك ماىفوز ماظرئودل معـ مخاللم
األعني.م
م
 ً-ً5تؼدِّمًاظؾفـيماظػـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيمتؼرؼراًمسـمعدىماظؿؼدممإظبماألعنيماظةذيمؼؼةدِّممبةدورهمتؼرؼةراًمسةـمػةذام
اظؿؼدممإظبماظدورةماًوعليمظؾففوزماظرئودل.
م

