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 تقرير عن حالة التوقيع والتصديق على المعاهدة الدولية 

 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةبشأن 
 

ؤتمر              اعتمدت المعاهد  - 1 ل م ة والزراعة من قب ة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذي
وفمبر                ين فى ن ة والثالث ه الحادي انى    /منظمة األغذية والزراعة، فى دورت القرار  2001تشرين الث ، ب

 .منظمة من دستور ال14، وفقا للمادة 3/2001
 
ة، أرسل    3-21 من دستور المنظمة والمادة 14 من المادة 7للفقرة  إعماالو - 2 ا العام  من الئحته

ع           ) جهة االيداع (المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة       ى جمي دة ال نسخة طبق األصل من المعاه
ا أع    م   ضاء  الدول األعضاء فى المنظمة، والى الدول التى ليست أعضاء فى المنظمة ولكنه فى األم

 .المتحدة أو أى من وآاالتها المتخصصة، أو فى الوآالة الدولية للطاقة الذرية
 
 وحتى  2001تشرين الثانى   / نوفمبر 3المعاهدة مفتوحة للتوقيع فى مقر المنظمة اعتبارا من         و - 3
دول الت            2002تشرين الثانى   / نوفمبر 4 ة، وال ى ليست أعضاء فى    ، من جانب األعضاء فى المنظم

ة                     المنظمة ولكنها    ة الدولي ا المتخصصة، أو فى الوآال م المتحدة أو أى من وآاالته أعضاء فى األم
 .للطاقة الذرية

 
ا من              26وطبقا للمادة    - 4  من المعاهدة، فان المعاهدة تعرض للتصديق، القبول أو الموافقة عليه

اد ى الم ا ف ار اليه ة المش ى المنظم ر األعضاء ف دول األعضاء وغي ودع صكوك . 25ة جانب ال وت
 .التصديق والقبول أو الموافقة لدى جهة االيداع

 
ا - 5 ع عليه الق التوقي اريخ اغ ن ت مام م ة لالنض دة مفتوح ون المعاه كوك . وتك ودع ص وت

 .االنضمام لدى جهة االيداع
 
ول أو          - 6 ديق، القب ين للتص داع الصك األربع ن اي عين م وم التس ى الي دة ف اذ المعاه دأ نف ويب
د             20ة، شريطة أن يكون هناك      وافقالم ة ق ول أو الموافق  صكا على األقل من صكوك التصديق، القب

ادة               ة بموجب الم دول التى صادق       . 2-29أودعت من جانب الدول األعضاء فى المنظم  توتشكل ال
ل                . عليها الجهاز الرياسى للمعاهدة    ة، مث ائل الهام از الرياسى فى اجتماعه األول المس ويعالج الجه

ل          لىشكل وأسلوب المدفوعات النقدية المترتبة ع     مستوى و  اق الموحد لنق  التسويق التجارى، واالتف
ل     . المواد بشأن الموارد الوراثية النباتية، وآليات تدعيم االمتثال ألحكام المعاهدة واستراتيجية التموي

ذين صادقوا عل              ،وبناء عليه  ل ال ين األوائ م أن تكون من ب دان أن من المه دة   فقد ترى البل ى المعاه
 .ألجل ضمان أخذ مصالحها بعين االعتبار فى االجتماع األول للجهاز الرياسى

 
وجى                 - 7 وع البيول ة التن ؤتمر األطراف فى اتفاقي اع السادس لم ، 19/4/2002-7(آما أن االجتم

يهم نحو          176، فى اعالنه الوزارى، الذى وافق عليه مندوبو         )الهاى ا ف دا، بم را،    130 بل حث  " وزي
ة     [ ... ] ع الدول على التصديق والتنفيذ الكامل        جمي دة الدولي ة        للمعاه ة النباتي وارد الوراثي بشأن الم

ة            ". لألغذية والزراعة  المى لألغذي ة الع ؤتمر القم خمس سنوات    : واعترف االعالن الصادر عن م
ة   بأهمية المعاهدة الدولية للموارد الو    ) "، روما 2002حزيران  / يونيو 13-10(بعد االنعقاد    راثية النباتي

ذائى      ن الغ داف األم م أه ى دع ة ف ة والزراع د ، "لألغذي ع    "وناش ى التوقي ر ف دان النظ ع البل جمي
م تفعل                   ــوالتصديق عل  ة والزراعة، إن ل ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة بشأن الم دة الدولي ى المعاه

ن   ت ممك رب وق ى أق اذ ف ز النف دخل حي ى ت د، لك ارآة. "بع دان المش دت البل ة وأآ ؤتمر القم ى م  ف
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بتمبر  4 –آب  / أغسطس  26(ة  ــــالعالمى للتنمية المستدام   ول   / س الن جوهانسبرج   ع ، فى إ   )2002أيل
ا        ت فيه ى دع ذ والت برج للتنفي ة جوهانس ها بخط زم نفس ا تل تدامة، أنه ة المس أن التنمي دان "بش البل

ة      وارد الوراثي أن الم ة بش دة الدولي ى المعاه د، عل ل بع م تفع ديق، إن ل ة  للتص ة لألغذي  النباتي
 ".والزراعة

 
ا أن   58، آان )2002أيلول / سبتمبر (ووقت اعداد هذه الورقة    - 8 دة، آم  بلدا قد وقع على المعاه

 ).أنظر القائمة المرفقة فى المرفق األول(ثمانية منها قد صادقت، قبلت أو وافقت عليها 
 
ول      وتتخذ الترتيبات للدول الراغبة فى التوقيع على المعاه        - 9 داع صكوك التصديق، القب دة واي

ة   ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي ة الم اع األول لهيئ اء االجتم ك أثن ل ذل ا، أن تفع ة عليه أو الموافق
-9روما،  ( الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة         ةبصفتها اللجنة المؤقتة للمعاهد   

ة والزراعة        يالتاسعة العاد  والدورة   ،)2002تشرين األول   / أآتوبر 11 ة لهيئة الموارد الوراثية لألغذي
 ).2002تشرين األول / أآتوبر18-14روما، (
 

 . نموذج لصك التصديق، القبول أو الموافقة فى المرفق الثانىدوير - 10
 

 . الدولية فى المرفق الثالث بهذه الوثيقةةويرد نص المعاهد - 11
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 المرفق األول
 قات على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالتوقيعات والتصدي

 
 التصديق أو ما يعادله التوقيع الدول المشارآة 

   10/6/2002 األرجنتين -1
  10/6/2002 استراليا -2
  6/6/2002 النمسا -3
   6/6/2002 بلجيكا -4
  10/6/2002 بهوتان -5
  10/6/2002 البرازيل -6
   9/11/2001 بورآينا فاسو -7
  10/6/2002 بوروندى -8
 11/6/2002 11/6/2002 آمبوديا -9

  3/9/2002 الكاميرون -10
 10/6/2002 10/6/2002 آندا -11
  9/11/2001 جمهورية أفريقيا الوسطى -12
  11/6/2002 تشاد -13
  10/6/2002 آوستاريكا -14
   9/11/2001 آوت ديفوار -15
  12/6/2002 قبرص -16
   6/6/2002 الدانمرك -17
  11/6/2002 الجمهورية الدومينيكية -18
  29/8/2002 مصر -19
  10/6/2002 السلفادور -20
 10/6/2002 10/6/2002 اريتريا -21
  12/6/2002 اثيوبيا -22
   6/6/2002 االتحاد األوروبى -23
   6/6/2002 فنلندا -24
   6/6/2002 فرنسا -25
  10/6/2002 غابون -26
   6/6/2002 ألمانيا -27
   6/6/2002 اليونان -28
  13/6/2002 غواتيماال -29
 11/6/2002 11/6/2002 غينيا -30
   9/11/2001 هايتى -31
 10/6/2002 10/6/2002 الهند -32
   6/6/2002 إيرلندا -33
   6/6/2002 ايطاليا -34
 30/5/2002 9/11/2001 األردن -35
   6/6/2002 لكسمبرغ -36
 4/7/2002 10/6/2002  مالوى-37
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  9/11/2001  مالى-38
   10/6/2002  مالطة-39
  13/6/2002  جزر مارشال-40
   27/3/2002  المغرب-41
  9/11/2001  ناميبيا-42
   6/6/2002  هولندا-43
  11/6/2002  النيجر-44
  10/6/2002  نيجيريا-45
  12/6/2002  النرويج-46
   6/6/2002  البرتغال-47
   9/11/2001  السنغال-48
   6/6/2002  اسبانيا-49
 10/6/2002 10/6/2002  السودان-50
  10/6/2002  سوازيلندا-51
   6/6/2002  السويد-52
  13/6/2002  سورية-53
  10/6/2002  جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة–54
  10/6/2002  تونس-55
   6/6/2002  المملكة المتحدة-56
  10/6/2002  أوروغواى-57
   11/2/2002  فنزويال-58
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 لثانىرفق االم
 

 
 
 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 
 *الموافقة/ القبول/ نموذج صك التصديق

 
بأن تشير الى المعاهدة ] نظمة التكامل االقتصادى االقليميةاسم البلد أو م[تتشرف حكومة  

الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، التى أقرها المؤتمر العام للمنظمة فى 
، وأن تبلغ المدير العام لمنظمة األغذية 2001تشرين الثانى /دورته الحادية والثالثين فى نوفمبر

] تقبل] [تصدق] [اسم البلد أو منظمة التكامل االقتصادى االقليمية[متحدة أن والزراعة لألمم ال
 من المعاهدة، وتتعهد 26بموجب هذا على المعاهدة المذآورة وفقا لما نصت عليه المادة  *]توافق[

 .بأن تلتزم بأحكامها
 
 

 ]توقيع واحد من السلطات التالية[    التاريخ
 

 رئيس الدولة -    
 الحكومةرئيس  -    
 وزير الشؤون الخارجية -    
 وزير الوزارة المعنية -    
 أو      
 )فى حالة منظمة عضو(فيذى تن الرئيس الجهاز -    

 
 

 ]الختم[       
 
 
 
يقتصر االختيار على واحدة منها، تبعا للتعبير المألوف الذى تستخدمه الدولة التى تقدم  *

 .ذى يشيع استخدامه عموماوتعبير التصديق هو التعبير ال. الصك
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 المرفق الثالث
 النباتية لألغذية والزراعة الوراثية الموارد المعاهدة الدولية بشأن

 
 ديباجة

 
 

 المتعاقدة، األطراف إن
 

 المتميزة ومشكالتها وسماتها والزراعة، لألغذية النباتية الموارد الوراثية بخصوصية طبيعةاقتناعا 
 ؛متميزة حلوال تستلزم التي

 
 الموارد؛ لهذه المستمر واستشعارا للخطر الناجم عن التناقص

 
ع     والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد أن  لواقعوادراآا تشكل مجاال مشترآا الهتمامات جمي

ة  الوراثية الموارد على للغاية آبيرا اعتمادا تعتمد البلدان، بمعنى أنها ة  النباتي  التي  والزراعة  لألغذي
 أخرى؛ أماآن في نشأت

 
ر  أن  تق يم  وتوصيف  وجمع  واستكشاف  صيانة  ب ق  وتقي وارد  وتوثي ة  الم ة  الوراثي ة  النباتي  لألغذي

المي  الغذائي األمن بشأن روما إعالن للوفاء بأهداف أساسية عناصر آلها تمثل والزراعة  وخطة  الع
ال  أجل  من المستدامة الزراعية لألغذية، وللتنمية العالمي القمة مؤتمر عمل ة  األجي ة،  الحالي  والقادم
ز  ملحة حاجة هناك وأن درات  لتعزي دان  ق ة  البل دان  النامي ة  اقتصادياتها  تمر  التي  والبل  تحول  بمرحل

 المهام؛ هذه إلنجاز
 

ة  العمل  خطة  أن وتالحظ  وارد  لصيانة  العالمي ة  الم ة  الوراثي ة  النباتي  واستخدامها  والزراعة  لألغذي
 األنشطة؛ ليا لهذهدو عليه متفق إطار هي المستدام

 
 للتحسين عنها غنى ال التي الخام المادة هي والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد بأن أيضا وتقر

وراثي  اء    سواء  للمحاصيل،  ال ة االنتق وم  التى  بواسطة عملي ا  يق ة  أو المزارعون،  به ة  التربي  التقليدي
رات  مع  للتكيف  أساسية  اأنه  آما الحديثة، الحيوية التكنولوجيا أو للنباتات ة  التغي  يمكن  ال التي  البيئي
 المستقبل؛ في البشرية ولالحتياجات بها التنبؤ

 
ع  في المزارعين إسهامات أن وتؤآد اليم  جمي الم،  أق تقبل،  والحاضر  الماضي  في  الع  وخاصة  والمس

 لحقوق ألساسا هي وإتاحتها، الموارد هذه وتحسين صيانة في والتنوع، المنشأ مراآز في المزارعين
 المزارعين؛

 
 فى  المدخرة البذور على الحفاظ في هذه المعاهدة في ما يخص بها المعترف الحقوق أن أيضا وتؤآد

واد  المزرعة،  ار  وم ا  واستخدامها  األخرى  اإلآث ا،  وبيعه رارات  صنع  فى  والمشارآة  وتبادله  الق
ة  الموارد استخدام عن الناجمة بالمنافع المتعلقة ة النبات الوراثي ة  ي امها  والزراعة  لألغذي ادل  واقتس  الع

يد  أساسية عناصر هي والمنصف، وق  لتجس زارعين  حق ى  فضال  الم رويج  عل ذه  الت وق  له ى  الحق  عل
 والدولي؛ القطري المستويين
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دة                   وتدرك ذه المعاه ة ذات الصلة به ات الدولي  ضرورة أن تتكامل هذه المعاهدة وغيرها من االتفاقي
 .واألمن الغذائي المستدامينمعا فيما يتعلق بالزراعة 

 
ى                     وتؤآد أي شكل من األشكال عل ه ينطوي ب  أن هذه المعاهدة ال تتضمن ما يمكن أن يفسر على أن

 .تغير في حقوق والتزامات األطراف المتعاقدة في إطار االتفاقيات الدولية األخرى
 

درك دة واال       وت ذه المعاه ين ه ى ب ل هرم اء تسلس ي انش اله ال يعن رد أع ا ي ة   أن م ات الدولي تفاقي
 .األخرى

 
ة  الموارد بإدارة المتعلقة المسائل أن وتدرك ة  الوراثي ة  النباتي اء  نقطة  هي  والزراعة  لألغذي ين  التق  ب
 القطاعات؛ هذه بين وجود تنسيق بضرورة منها واقتناعا والتجارة، والبيئة الزراعة

 
ال  مسؤولياتها وتعى ال  حي ة  الماضية  األجي وع  بصيانة  والقادم وارد  تن ة  الم ة  الوراثي ة  النباتي  لألغذي

 العالم؛ في والزراعة
 

أن  وتعترف  دول،  ب دى  ال تها  ل ا  ممارس يادية  لحقوقه ى  الس وارد  عل ة  الم ة  الوراثي ة  النباتي  لألغذي
دد  نظام  إنشاء  من متبادل نحو على تنتفع أن والزراعة، يمكنها ال  األطراف  متع ى  للحصول  وفع  عل

 استخدامها؛ و عن الناشئة للمنافع والمتكافئ العادل ولالقتسام الموارد هذه
 

ا باسم            ترغب م المتحدة المشار إليه ة والزراعة لألم  في إبرام اتفاقية دولية في إطار منظمة األغذي
 . من دستور المنظمة14المنظمة بمقتضى المادة 

 
 :يلي ما على وقد اتفقت

 
 مقدمـــة  - األول الجزء

 
 األهداف - 1المادة 

 
 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد صيانة على أهداف هذه المعاهدة تشتمل 1-1

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

 
 والزراعة األغذية الوثيق ما بين هذه المعاهدة ومنظمة من خالل الربط ألهدافا هذه تتحقق 1-2

 .البيولوجي التنوع واتفاقية المتحدة، لألمم
 

 المصطلحات استخدام – 2المادة 
 

ة  بالمصطلحات يقصد  هذه المعاهدة، ألغراض  انى  التالي ندة  المع ا  المس ا  إليه ي  فيم يس  . يل ول
 :.اريف التجارة بالسلعمن المعتزم أن تشمل هذه التع

 
 الطبيعية وادامة واستعادة والموائل اإليكولوجية النظم صيانة تعني "الطبيعي الموقع في الصيانة"

 أنواع النباتات حالة وفي الطبيعية، محيطاتها في البقاء مقومات لها تتوافر التي األنواع مجموعات
 .المميزة خصائصها فيها تطورت التي المحيطات في و المستنبتة،أ المدجنة
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 خارج والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد صيانة تعنى" الطبيعي الموقع خارج الصيانة"

 .الطبيعية موائلها
 
 قيمة أصل نباتي وذات مواد وراثية ذات أي تعني "والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد"

 .والزراعة لألغذية محتملة أو فعلية
 

 بما في ذلك مواد االآثار الجنسي أو الخضري  نباتي أصل ذات مواد أي تعني  "الوراثية دالموا"
 .وظيفية للوراثة وحدات تحتويالتي 

 
اتي واحد   مصنف  نطاق  ضمن نباتية مجموعة أي يعني" الصنف" ة،  المراتب  أدنى  من  نب  المعروف

 .كاثرعلى الت األخرى والوراثية المميزة خصائصها وتعرف من خالل قدرة
 
ة  النباتية الوراثية الموارد من مجموعة   تعني "الطبيعي الموقع خارج المجموعة"  والزراعة  لألغذي

 .الطبيعية موائلها خارج بها التى يحتفظ
 
أ  " ي  "مرآز المنش ة   يعن ة  منطق ّون  جغرافي ا  آ وع  فيه اتي،  ن ري،  أو مدجن  سواء  نب رة  ب ى  للم  األول

 .المميزة خصائصه
 
وع  مرآز " ى  "ولالمحص  تن ة   يعن ة  منطق وع  من  عال  مستوى  تضم  جغرافي وراثي  التن واع  ال  ألن

 .الطبيعي الموقع ظروف في محصولية
 

 المجال – 3المادة 
 

 .والزراعة لألغذية النباتية الوراثية  تختص هذه المعاهدة بالموارد 
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 عامة أحكام  - الثاني الجزء
 

  العامة االلتزامات –  4المادة 
 

ه  وقواعده  قوانينه توافق اقدمتع طرف آل يضمن  ه  مع  وإجراءات ا  المنصوص  التزامات  عليه
 .في هذه المعاهدة

 
 

  واستكشافها والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد صيانة –  5المادة 
 وتوثيقها وتقييمها وتوصيفها وجمعها

 
 األخرى المتعاقدة فاألطرا مع وبالتعاون القطرية، لتشريعاته وفقا متعاقد، طرف آل على 5-1

 لألغذيــة النباتيـة الوراثية الموارد الستكشاف متكامل منهج التباع يروج أن مالئما، آان حيثما
 :يلي بحسب ما هو مالئم بما خاص بوجه يقوم المستدام وأن واستخدامها وصيانتها والزراعــة

 
 ودرجة  حالة مراعاة مع رهاوحص والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد مسوح إجراء )أ(

ائر  فى  االختالف  ا  الموجودة،  العش ك  فى  بم ك  ذل وارد  تل ة،  االستخدامات  ذات الم  المحتمل
 المستطاع؛ حسب لها تتعرض أخطار أي وتقدير

 
ع  تشجيع  )ب( وارد  جم ة  الم ة  الوراثي ة  النباتي ك  الصلة  ذات والمعلومات  والزراعة  لألغذي  بتل

 المحتملة؛ االستخدامات ذات أو للخطر معرضةال النباتية الوراثية الموارد
 

م،   المحلية، ومجتمعاتهم المزارعين جهود تشجيع أو دعم )ج( وصيانة   إلدارة بحسب ما هو مالئ
 المزرعة؛ مستوى على والزراعة لألغذية مواردهم الوراثية النباتية

 
ارب    الصيانة تشجيــع )د( ع لألق ة  المحصولية  فى الموق ات  البري ة ال والنبات ة،   بري اج األغذي  إلنت

 المجتمعات جهود أخرى، أمور جملة ضمن ، خالل دعم من محمية مناطق فى ذلـك فـى بمــا
 والمحلية؛ األصلية

 
ؤة  نظم  وضع  فى مجال تشجيع  التعاون )هـ( تدامة  آف ع  خارج  للصيانة  ومس ة  المواق  مع  الطبيعي

ى  للحاجة  الواجب االهتمام إيالء در  إل افي  الق د  والتوصيف  قالتوثي  من  الك يم،  والتجدي  والتقي
ات  وتشجيع  ل  استحداث  عملي ا  ونق ة  التكنولوجي ذا  المالئم  النهوض  بهدف  الغرض  له

 والزراعة؛ لألغذية النباتية الوراثية للموارد المستدام باالستخدام
 

ة     استمرارية رصد )و( وع والسالمة الوراثي وارد  لمجموعات  الحيوية ودرجة التن ة  الم  الوراثي
  .والزراعة لألغذية يةالنبات

 
دة،  األطراف  تتخذ  5-2 ا  المتعاق ك   حيثم ا،  يكون ذل ل  خطوات  مالئم ة  من األخطار   للتقلي  المحيق

 .أمكن إن القضاء عليها أو الحد األدنى، إلى والزراعة لألغذية النباتية الوراثية بالموارد

 النباتية الوراثية للموارد المستدام  االستخدام -  6المادة 
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 القانونية وللجوانب للسياسات المالئمة وادامة الترتيبات وضع على المتعاقدة األطراف تعمل 6-1
 .والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد المستدام االستخدام على  بما يشجع

 
 :مثل تدابير والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد المستدام االستخدام يشمل 6-2

 
ة   وضع  واضحة من شأنها أن تشجع بحسب ما هو مالئم على  زراعية سياسات اتباع )أ( وادام

 الطبيعية والموارد الزراعي البيولوجي للتنوع المستدام االستخدام تعزز متنوعة زراعية نظم
 األخرى؛

 
ا  النوعي التباين تعظيم خالل من البيولوجي التنوع لتعزيز البحوث تقوية )ب( ين  فيم  المحاصيل  ب

ا  وفى  زارعين،  لمصلحة  داخله يما  الم زارعين  والس ازات  من أصحاب   الم  الصغيرة،  الحي
اظ  في إيكولوجية مبادئ ويطبقون بهم الخاصة المحاصيل ويستخدمون يستنبطون الذين  الحف
 األخرى؛ واآلفات الضارة واألعشاب األمراض ومكافحة التربة خصوبة على

 
ناد،  )ج( ـا  اس ـون  حسبم ـا،  يك ـود  مالئم ـة ت جه ات  ربي ـة  تعزز،  التى  النبات زارعين،  بمشارآـ  الم

تنباط  على القدرة النامية، البلدان في والسيما ة  أصناف  اس  مختلف  مع  محددة  بصورة  متكيف
 الحدية؛ المناطق فى ذلك فى بما واإليكولوجية، واالقتصادية االجتماعية الظروف

 
 للمزارعين؛ المتاح الوراثي عالتنو نطاق وزيادة للمحاصيل الوراثية القاعدة توسيع )د(
 
ة  واألصناف  المحاصيل استخدام في للتوسع مالئما، يكون حسبما الترويج، )هـ( ة  المحلي  والمتكيف

 الكافي؛ بالقدر المستخدمة غير واألنواع المحلية الظروف مع
 
دعيم،  )و( بما  ت ا،  يكون  حس وع  استخدام  فى  التوسع  مالئم واع  األصناف  تن  إدارة في  واألن

ة  المزرعة،  مستوى على المستدام واستخدامها وصيانتها اصيلالمح ة  صالت  وإقام  مع  قوي
ة  ات  تربي ة  النبات ة  والتنمي ة  الزراعي وراثي  واالستنزاف  المحاصيل  ضعف  من  الحد  بغي  ال

 المستدامة؛ التنمية مع المتوافق العالمي الغذائي اإلنتاج زيادة على والتشجيع
 
ديل،  استعراض )ز( بما  وتع ا،  يكون  حس وائح  استراتيجيات  مالئم ة  ول ات  تربي  الصلة  ذات النبات

 .البذور وتوزيع األصناف عن باإلفراج
 الدولي والتعاون القطرية االلتزامات -  7المادة 

 
ا  المشار  األنشطة  بدمج مالئما، يكون حسبما متعاقد، طرف آل يقوم 7-1 ادتين   فى  إليه  6و  5الم
 األخرى،  المتعاقدة األطراف مع والتعاون والريفية، الزراعية ميةبالتن المتعلقة وبرامجه سياساته في

ـرة  سواء  ـن  أو مباشـــ ة  خالل  مــ ا  المنظم ة  المنظمات  من  وغيره ى  الصلة،  ذات الدولي  صيانة  عل
 .المستدام واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد

 
 :يلى ما إلى خاصة، بصورة الدولى، التعاون يوجه 7-2
 
ا  تعزيزهـا، أو تحول، بمرحلة اقتصادياتها تمر التى والبلدان الناميـة البلدان قـدرات بنـاء  )أ(  فيم

 المستدام؛ واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد بصيانة يتعلق
ة  النشاطات  تشجيع   )ب( ة  الدولي ى  الرامي دعيم  إل وارد  صيانة  ت ة  الم ة  الوراثي ة  النباتي  لألغذي

ذور،  وإآثــــار النباتات تربية وآذلك الوراثية مادتها وتعزيز وتوثيقها وتقييمها والزراعة  الب
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ة  النباتية الوراثية الموارد وتبادل عليها، الحصول وإتاحة فرص وتقاسمها  والزراعة  لألغذي
 الرابع؛ ألحكام الجزء وفقا الصلة ذات المالئمة والتكنولوجيا والمعلومات

 
 وتعزيزها؛ الخامس الجزء في عليها المنصوص المؤسسية الترتيبات استمرارية )ج(
 
 .18المادة  في عليها المنصوص التمويل استراتيجية تنفيذ )د(

 
 الفنية المساعدة -  8المادة 

 
دة  األطراف  تتفق   ى  المتعاق روج  أن عل ديم  ت ة  المساعدة  لتق ى  الفني دة،  األطراف  إل  المتعاق
ائي  أساس على سواء تحول، بمرحلة اقتصادياتها تمر التي البلدان أو النامية انالبلد من والسيما  أو ثن

 . هذه المعاهدة تنفيذ تيسير بهدف المالئمة، الدولية المنظمات خالل من
 

 المزارعين حقوق  - الثالث الجزء
 

 المزارعين  حقوق  - 9المادة 
 
دة  األطراف  تعترف  9-1 ل  باإلسهام  المتعاق ذي  الهائ ه  ال ة  المجتمعات  قدمت  واألصلية  المحلي

وع  المنشأ مراآز فى الذين هم`أولئك والسيما العالم، أقاليم جميع فى والمزارعون  المحصولي،  والتن
ازالوا  ه  وم ة  صيانة  ألجل  يقدمون وارد  وتنمي ة  الم ة  الوراثي ي  النباتي اج  قاعدة  تشكل  الت ذائي  اإلنت  الغ
  .العالم أنحاء مختلف فى والزراعي

 
دة  األطراف  تتفق  9-2 ى  المتعاق ذ  مسؤولية  أن عل وق  تنفي زارعين،  حق ا  من حيث   الم  ارتباطه

الموارد  ة  ب ة  الوراثي ة  النباتي ع  والزراعة،  لألغذي ى  تق دان  حكومات  عاتق  عل  طرف  آل  ويتخذ  .البل
د،  ا  متعاق ه  وفق بما  الحتياجات ا،   يكون  وأولوياته،وحس ك مالئم ا  ذل ة  بالتشريعات  ورهن ه،  القطري  لدي

 :ذلك في المزارعين،بما حقوق وتدعيم لحماية ابيرالتد
 
 والزراعة؛ لألغذية النباتية الوراثية بالموارد الصلة ذات التقليدية المعارف حماية )أ(
 
وارد  استخدام  عن  الناشئة المنافع اقتسام فى المتكافئة المشارآة فى الحق )ب( ة  الم ة  الوراثي  النباتي

 والزراعة؛ و لألغذية
 
رارات،  صنع  فى  المشارآة  يف  الحق )ج( ى  الق ائل  بشأن  القطرى،  المستوى  عل  المرتبطة  المس

 .المستدام واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية الموارد بصيانة
 
 وبيع وتبادل واستخدام ادخار، فى المزارعين حقوق من يحد بأنه يفسر ما المادة هذه فى ليس 9-3

 . ذلك مالئما يكون وحسبما وفقا للقوانين القطرية، رعة،المز فى المدخرة اإلآثار مواد/البذور
 

 نظام الحصول واقتسام المنافع متعدد األطراف  -  الرابع الجزء
 

 نظام الحصول واقتسام المنافع متعدد األطراف  -  10المادة 
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دة،  األطراف  تعترف  10-1 ا  فى  المتعاق دول  عالقاته الحقوق  األخرى،  بال يادية  ب دول  الس ى  لل  عل
ا م ة  وارده ة  الوراثي ة  النباتي ا  والزراعة،  لألغذي ك  فى  بم اء  ذل ر  سلطة  بق ى  الحصول  تقري ذه  عل  ه

 .القطرية لتشريعاتها المعنية وخاضعة البلدان لحكومات متروآة الموارد
 

دة،  األطراف تتفق 10-2 ا  ممارسة  فى  المتعاق يادية،  حقوقه ى  الس دد  نظام  إنشاء  عل  األطراف  متع
ة  الموارد على الحصول لتيسير والشفافية فاءةوالك بالفعالية يتسم ة  الوراثي ة  النباتي  والزراعة،  لألغذي

وارد،  هذه استخدام عن الناشئة للمنافع والمتكافئ العادل ولالقتسام ى  الم ز  التكامل  أساس  عل  والتعزي
 .المتبادل

 
 األطراف متعدد النظام نطاق -  11المادة 

 
ى جانب   11-1 ز  ال ة  واردالم  صيانة  أهداف  تعزي ة  الوراثي ة  النباتي  واستخدامها  والزراعة  لألغذي

ا  استخدامها،  عن  الناشئة للمنافع والمتكافئ العادل واالقتسام المستدام ادة   في  ورد آم  سيغطي  ،1الم
دد  النظام  وارد  األطراف  متع ة  الم ة  الوراثي ة  النباتي ة  والزراعة  لألغذي  األول، الملحق  في  المبين

 .المتبادل واالعتماد الغذائي ألمنا لمعياري وفقا والمحددة
 

دد  النظام  يشمل  11-2 ا  األطراف  متع ادة   في  حدد  آم ع  ،1-11الم وارد  جمي ة  الم ة  الوراثي  النباتي
دة  األطراف  وإشراف  إلدارة تخضع التي األول الملحق في المدرجة والزراعة لألغذية  وفي  المتعاق

 جميع األطراف، متعدد للنظام تغطية أآمل تحقيق بغرض المتعاقدة، األطراف وتدعو. المجتمع آكل
 هذه إلدراج األول الملحق في المدرجة والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد اآلخرين الحائزين
 .األطراف متعدد النظام في المواد

 
ين  األشخاص  لتشجيع  المالئمة التدابير تتخذ أن على أيضا المتعاقدة األطراف توافق 11-3  الطبيعي
 المدرجة والزراعة لألغذية النباتية الوراثية بالموارد يحتفظون الذين والياتها، إطار في المعنويين،و
 .األطراف متعدد النظام في والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هذه بإدراج األول الملحق في
 

از  يجري  11-4 دة،  سريان  من  عامين  غضون  في  الرياسي،  الجه ا   المعاه دم الت لمدى  تقيم  في  ق
وارد  إدراج ة  الم ة  الوراثي ة  النباتي ا  المشار  والزراعة  لألغذي رة   في  إليه دد  النظام  في   3-11الفق  متع

رر  .األطراف  از  ويق د  الرياسي،  الجه ذا  بع يم،  ه ا  التقي ان  إذا م  هؤالء  حصول  تيسير  سيتواصل  آ
ين  األشخاص  ويين  الطبيعي يهم  المشار  والمعن رة  في  إل ذين  3-11.الفق م   وال در  ل ذه  جواي وارد  ه  الم
 .مالئمة يراها أخرى تدابير أية يتخذ أو األطراف، متعدد النظام في الزراعة لألغذية النباتية الوراثية

 
ة  الوراثية الموارد أيضا األطراف متعدد النظام يضم 11-5 ة  النباتي  في  المدرجة  والزراعة  لألغذي

ة  مواقعها خارج المجموعات في بها والمحتفظ  األول الملحق ة  البحوث  مراآز  في  الطبيعي  الزراعي
ة  الزراعية للبحوث االستشارية للجماعة التابعة الدولية ى  الدولي وارد  النحو  عل رة   في  ال ) أ( 1-15الفق
 .5-15للمادة  وفقا األخرى الدولية المؤسسات وفي

 
 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد على الحصول تيسير -  12المادة 

 األطراف متعدد النظام إطار في
 

 لألغذية النباتية الوراثية الموارد على الحصول تيسيريكون  أن على المتعاقدة األطراف توافق 12-1
 . هذه المعاهدة ألحكام وفقا ،11المادة  في حدد حسبما األطراف، المتعدد النظام إطار في والزراعة
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دة  األطراف  تتفق  12-2 ى  المتعاق دابير  تتخذ  أن عل ة  الت ا  أو الضرورية  القانوني دابير  من  غيره  الت

ى  الحصول هذا لتوفير المناسبة وارد  عل ة  الم دة  لألطراف  الوراثي  النظام  خالل  من  األخرى  المتعاق
دد  ذا  .األطراف  متع ُيوفر  الغرض  وله ذا  س ين  لألشخاص  أيضا  الحصول  ه ويين  أو الطبيعي  المعن

 .4-11المادة  ألحكام ذلك يخضع أن على متعاقد طرف أي لوالية الخاضعين
 

 :أدناه للشروط وفقا  الحصول من النوع هذا توفير يكون 12-3
 
ة  البحوث  في  واالستخدام  أن يقتصر على أغراض الصيانة  )أ( دريب  والتربي ة  في  والت  األغذي

ذه  تشمل  أال بشرط  والزراعة،  ة،  االستخدامات  األغراض  ه  أو/و الصيدالنية  الكيماوي
ر غ الصناعية  االستخدامات  ة  ي ر  الغذائي ة  وغي ة  وفي  .األخرى  العلفي  ذات المحاصيل  حال
ذي  العامل  هي الغذائي لألمن أهميتها فإن ،)الغذائية وغير الغذائية(المتعددة  االستخدامات  ال

 الميسر؛ للحصول وإتاحتها األطراف متعدد النظام إطار في إدراجها يحدد
 
ة   تتبع ان إلى الحاجة وبدون بسرعة الحصول يمنح )ب( دون  ضمام الجه ل أو شريطة أال   وب  مقاب

 الدنيا؛  الرسم المفروض مستوى التكاليف يتجاوز
 
ة  النباتية الوراثية الموارد مع تتاح )ج( ة  والزراعة  لألغذي ع  المقدم ات  جمي ة،  البيان ة  التعريفي  وأي

 الساري؛ بالقانون رهنا وذلك صلة، وذات سرية غير متوافرة وصفية معلومات
 

ة  الجهات  لب تطا أال )د( ة  المتلقي وق  بأي ة  حق ة  للملكي ة  أو الفكري وق  أي د  أخرى  حق  الحصول  تقي
ات  أو أجزاء  أو والزراعة، النباتية لألغذية الوراثية الموارد على الميسر ة  مكون ا،   وراثي منه

 األطراف ؛  متعدد النظام من عليه الحصول تم الذي الشكل في ،
ة  النباتية وراثيةال الموارد على الحصول عملية تخضع )هـ( د  والزراعة  لألغذي تنباط،  قي ا  االس  بم

 استنباطها؛ فترة خالل المربين لتقدير المزارعون، باستنباطها يقوم التي الموارد ذلك في
 

ا  التي  والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد على الحصول يكون )و( وق  تحميه ة  حق  الملكي
ات ا مع  متسقا الحقوق، من ذلك غير أو ة  التفاقي ع  الصلة  ذات الدولي ة  التشريعات  وم  القطري

 الصلة؛ ذات
 

م  التي  والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد تبقى )ز( ا  الحصول  ت ا  عليه دد  للنظام  وفق  متع
دد  للنظام  متاحة  صيانتها،  وتمت  األطراف ين  جانب  من  األطراف  متع ذه  المتلق وارد  له  الم
 هذه المعاهدة؛ و أحكام بمقتضى والزراعة، ةلألغذي النباتية الوراثية

 
ى  المتعاقدة األطراف توافق المادة، هذه فى األخرى باألحكام ومن دون االخالل )ح( وفر  أن عل  ي

ة  الموارد على الحصول ة  الوراثي ة  النباتي ع  ظروف  في  توجد  التي  والزراعة  لألغذي  المواق
 حالة معايير في من الرياسي الجهاز يحدده دق لما وفقا  القطرية،أو للتشريعات وفقا الطبيعية،

 .التشريعات هذه مثل وجود عدم
 

ذه  12-4 ة،  وله وفر  الغاي ا  الميسر،  الحصول  ي ادتين   وفق ة  بمقتضى  أعاله،  3-12و  2-12للم  اتفاقي
ل  موحدة  واد  لنق ا  يوافق  الم از  عليه ام  وتتضمن  الرياسي  الجه واد   أحك  )  ز(و  ) د(و ) أ (3-12الم
افع  بتقاسم  الخاصة حكاماأل عن فضال واردة  المن ادة   في  ال ر ) 2) (د( 2-13الم ك  وغي ام  من  ذل  األحك
 لألغذية النباتية الوراثية للموارد المتلقية الجهة أن على والنص هذه المعاهدة، في الواردة الصلة ذات
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ة  شروط تسري أن تطلب والزراعة ل  الموحدة  االتفاقي واد  لنق ى  الم ل  عل وارد  نق ة  ةالوراثي  الم  النباتي
ان  أو شخص  أي إلى والزراعة لألغذية ى  آخر  آي ات  أي وعل ل  عملي ة  نق ذه  تالي وارد  له ة  الم  الوراثي
 .والزراعة لألغذية النباتية

 
ة                12-5 ة المطبق تضمن األطراف المتعاقدة توافر فرصة الستخدامها، بما يتفق مع الشروط القانوني

ات ب    دوث منازع ة ح ي حال ة، ف ا القانوني ي نظمه ع    ف واد، م ل الم ات نق ة باتفاق ود الخاص أن العق ش
االعتراف بأن االلتزامات الناشئة عن اتفاقيات نقل المواد تقع بصورة آاملة على عاتق األطراف في               

 .هذه االتفاقيات
 

وفير  على الطارئة، الكوارث حاالت في المتعاقدة، األطراف توافق 6 -12 ى  الميسر  الحصول  ت  عل
وارد  ة  الم ة النب الوراثي ة  اتي ة  والزراعة  لألغذي دد  النظام  إطار  في  المالئم  ألغراض  األطراف،  متع
 .الطوارئ االغاثة فى حاالت منسقي مع بالتعاون الزراعية، النظم استعادة

 
 األطراف متعدد النظام في المنافع اقتسام -  13المادة 

 
دة  األطراف  تعترف  13-1 أن  المتعاق ى  الميسر  الحصول  ب وارد  عل ة  ةالوراثي  الم ة  النباتي  لألغذي

ه  حد  في  يشكل  األطراف  متعدد النظام المدرجة في   والزراعة افع  إحدى  ذات ية،  المن  للنظام  الرئيس
ة  المنافع تقتسم أن على تتفق آما األطراف، متعدد ه  المتحقق ة  عن ة  بطريق ة  عادل ا  ومتكافئ ام  وفق  ألحك
 .المادة هذه

 
وارد  استخدام  عن الناشئة منافعال تقتسم أن على المتعاقدة األطراف تتفق 13-2 ة  الم ة  الوراثي  النباتي

دد  النظام  يشملها  التي  والزراعة لألغذية ا  األطراف،  متع ك  في  بم ة  التجاري،  استخدامها  ذل  بطريق
ادل  :التالية اآلليات خالل من ومتكافئة عادلة ات،  تب ى  الحصول  المعلوم ا  عل ا،  التكنولوجي اء  ونقله  بن

درات،  افع  وتقاسم  الق داولها  عن  الناشئة  المن ا،  ت  ذات النشاط  مجاالت  الحسبان  في  األخذ  مع  تجاري
 :الرياسي الجهاز توجيه ظل في المتتابعة، العالمية العمل خطة في األولوية

 
 المعلومات تبادل )أ(
 
دة  األطراف  تتفق   ى  المتعاق وفر  أن عل ة  في  يجب،  التي  المعلومات  ت ور،  جمل  تشمل  أن أم

ات،  عن  ومعلومات صر،الح وقوائم الكتالوجات ائج  التكنولوجي ة  البحوث  ونت ة  الفني  والعلمي
ة  ا  االقتصادية،  واالجتماعي ك  في  بم يم  توصيف  ذل وارد  واستخدام  وتقي ة  الم ة  الوراثي  النباتي

 غير آانت إذا المعلومات، هذه وتوفر .األطراف متعدد النظام يشملها التي والزراعة لألغذية
انون  بمقتضى  سرية،  ق  الق ا  المطب درات  وفق ة  للق وفر  .القطري ذه  وت ع  المعلومات  ه  لجمي

ادة      المعلومات نظام خالل  هذه المعاهدة من في المتعاقدة األطراف ه في الم المنصوص علي
17. 

 
 ونقلها التكنولوجيا على الحصول )ب(
 

دة  األطراف تتعهد )1( أن  المتعاق وفر  ب ى  الحصول  فرص  تيسر  أو/و ت ات  عل  التكنولوجي
ة  ى  الرامي يم  وتوصيف  صيانة  إل وارد  واستخدام  وتقي ة  الم ة  الوراثي ة  النباتي  لألغذي

دد  النظام  يشملها  التي  والزراعة  دة  األطراف  وستوفر  .األطراف  متع  أو/و المتعاق
ة،  مواد خالل من إال نقلها يمكن ال التكنولوجيات بعض بأن منها اعترافا تيسر،  وراثي
واد  التكنولوجيات هذه على الحصول فرص ة ا والم ي  لوراثي دد  النظام  يشملها  الت  متع
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واد  المحسنة  األصناف وعلى األطراف ة  والم تنبطة  الوراثي  استخدام  خالل  من  المس
ي  والزراعة  لألغذية النباتية الوراثية الموارد دد  النظام  يشملها  الت ا  األطراف  متع  بم
ذه  على الحصول فرص تيسر أو/و وتوفر .12المادة  أحكام مع يتسق ا  ه  تالتكنولوجي

واد  المحسنة واألصناف ة،  والم رام  مع  الوراثي وق  احت ة  حق وانين  الملكي  الحصول  وق
 .القطرية للقدرات ووفقا المطبقة،

 
دان  والسيما البلدان، إلى ونقلها التكنولوجيات على الحصول ينفذ )2( ة  البل دان  النامي  والبل

ة  اقتصادياتها  تمر  التى  دابير  من  مجموعة  خالل  من  تحول،  بمرحل ل م الت  إنشاء  ث
ة  محددة  لمحاصيل مخصصة مواضيعية مجموعات وادامة وارد  باستخدام  ومعني  الم

ة  ة  الوراثي ة  النباتي ذه  في  والمشارآة  والزراعة  لألغذي واع  وآل  المجموعات،  ه  أن
المواد   المشترآة التجارية المشروعات وفي والتطوير البحوث في الشراآة ة ب  المتعلق
 .البحوث من مرافق الفعال االنتفاع وفرص ية،البشر الموارد وتنمية المتلقاة،

 
ة  للبلدان ييسر أو/و يوفر )3( دة،  أطراف  هي  التي  النامي يما  متعاق ل  والس دان  أق وا  البل  نم

دان  ة  اقتصادياتها  تمر  التى  والبل ى  الحصول  فرص  تحول،  بمرحل ا  عل  التكنولوجي
ا،  أعاله ) 2(و ) 1(الفقرتين  في إليها المشار ا  ونقله ك  في  بم ك  ذل ة  تل وق  المحمي  بحق
ة  بشروط  الفكرية، الملكية ر  عادل ة،  وأآث ى  رعاي ة  في  األخص  وعل ا  حال  التكنولوجي
دان  في  للمزارعين الفائدة ذات والتكنولوجيــات الصيانــة، في لالستخدام الالزمة  البل
 يفـ بمــا تحول، بمرحلة اقتصادياتها تمر التى والبلدان نموا البلدان أقل السيما النامية
ا  وتفضيلية  متيسرة  بشروط ذلك م  حيثم اق  ت ادل  االتف ك،  المتب ة  ضمن  وذل  أمور  جمل

دد  النظام  نطاق  في والتطوير البحوث في الشراآات خالل من أخرى،  األطراف  متع
وفر  أن وينبغي ذا  ي ذا  الحصول  ه ل  وه ة  تعترف  شروط  بموجب  النق ة  بالحماي  الكافي
 .امعه وتتسق الفكرية الملكية لحقوق والفعالة

 
 القدرات بناء )ج(

 
ة  اقتصادياتها  تمر  التى والبلدان النامية البلدان الحتياجات مراعاة  ا  تحول،  بمرحل ى  آم  تتجل

ة  خالل  من  ا،  التي  األولوي ا،  في  توليه ا  خططه اء  وبرامجه درات  لبن وارد  مجال  في  الق  الم
وارد  يخص فيما والزراعة، لألغذية النباتية الوراثية ة  الم ة النبات الوراثي ة  ي  والزراعة  لألغذي

ة  المتعاقدة األطراف تسند األطراف، متعدد النظام يشملها التي ى  األولوي  أو/و إنشاء  ) 1: (إل
 لألغذيــة النباتية الوراثية الموارد صيانة بشأن والفني العلمي والتدريب للتعليم برامج تعزيز

ـة  ـها  والزراعـ ـدام،   واستخدامـ ـة ) 2(المستـ دعيم  إقام وارد  لصيانة  مرافق  وت ة  الم  الوراثي
تدام،  والستخدامها والزراعة لألغذية النباتية دان  في  وخاصة  المس ة  البل دان  النامي  التى  والبل
 أمكن، حيثما ذلك، ينفذ أن ويفضل علمية، بحوث إجراء) 3(تحول،  بمرحلة اقتصادياتها تمر
ة  اقتصادياتها  تمر التى والبلدان النامية البلدان في اون ب تحول  بمرحل ذه  مؤسسات  مع  التع  ه

 .إليها فيها الحاجة تنهض التي المجاالت في البحوث إجراء على القدرات وتنمية البلدان،
 
 
 

 التجاري األخرى التسويق ومنافع النقدية المنافع اقتسام )د(
 

 لتقاسم  تدابير اتخاذ على األطراف، متعدد النظام إطار في المتعاقدة، األطراف توافق )1(
 بموجب  محددة أنشطة في والعام الخاص القطاعين إشراك خالل من التجارية المنافع
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 البلدان في الخاص القطاع مع ذلك في بما والتعاون، الشراآات طريق من المادة، هذه
ة دان النامي ى والبل ر الت ة اقتصادياتها تم ي تحول، بمرحل  وتطوير البحوث ف

 التكنولوجيا؛
 

 في إليها المشار المواد لنقل الموحدة االتفاقية تشمل أن على المتعاقدة األطراف توافق )2(
تج  تجاريا تسوق التي المتلقية الجهة تسدد بأن شرطا 4-12المادة  ارة  يكون  من  عن  عب
ا  الحصول  تم موادًا ويتضمن والزراعة لألغذية نباتية وراثية موارد  النظام  من  عليه
 الناشئة المنافع تعادل حصة ) و (3-19المادة  في إليها المشار لآللية األطراف، متعدد
ذا  التجاري التسويق عن تج  له ة  في  إال المن وافر  حال ذا  ت تج  ه ود  دون المن  لآلخرين  قي

د  إلجراء  ة  البحوث  من  المزي ا،  والتربي ذه  وفي  عليه ة  ه ة  تشجيع  يجرى  الحال  الجه
 .المدفوعات هذه سداد على تجاريا المنتج سوقت التي المتلقية

 
 وفقا وطريقتها وشكلها المدفوعات مستوى له اجتماع أول في لرياسي،ا الجهاز ويحدد 

از  .التجارية لألعراف رر  أن الرياسي  وللجه د  يق ة  مستويات  تحدي دفوعات  مختلف  للم
ة  للجهات المختلفة للفئات وفقا ا  تسوق  التي  المتلقي ذه  تجاري ه  .المنتجات  ه  يبت  أن ول
دان  في المزارعين صغار إعفاء ضرورة في أيضا ة  البل دان  وفي  النامي  تمر  التي  البل

 من يراجع أن الرياسي للجهاز ويجوز .المدفوعات هذه من تحول بمرحلة اقتصادياتها
ذه  مستويات  آلخر آن دفوعات  ه ى  التوصل  بغرض  الم ام  إل ذه  اقتس د  ه دل  الفوائ  بالع

ه  .واإلنصاف  در،  أن أيضا  ول رة  غضون  في  يق ذه    من  سنوات  خمس  فت سريان ه
دة  ا المعاه ان  إذا  م دفوعات  شرط  آ ة  الم وارد  اإللزامي ة  في  ال ل  الموحدة  االتفاقي  لنق
ى  أيضا  يسري  المواد ا  تكون  التي  الحاالت  عل ا  المسوقة  المنتجات  فيه متاحة   تجاري

 .والتربية البحوث من الجراء المزيد  على اآلخرين قيود دون فرض 
 

 لألغذية النباتية الوراثية الموارد استخدام عن الناشئة المنافع أن على المتعاقدة األطراف تتفق 13-3
 مباشرة، وغير مباشرة بصورة أساسا، تتدفق أن ينبغي األطراف متعدد النظام يشملها التي والزراعة

زارعين  صوب  ع  في  الم دان،  جمي يما  البل دان  في  والس ة  البل دان  النامي ى  والبل  اقتصادياتها  تمر  الت
ى  وباستخدامها  والزراعة  لألغذية النباتية الوراثية الموارد بصيانة يقومون الذين تحول، بمرحلة  عل
 .مستدام نحو

 
از   13-4 ايير  السياسات  في  األول، اجتماعه  في  الرياسي،  سينظر الجه ديم  الصلة  ذات والمع  بتق

ة  االستراتيجية  إطار  في محددة مساعدات ا  المتفق  التمويلي ادة   بموجب  عليه  صيانة  أجل  من  18الم
ة  اقتصادياتها  تمر  التى والبلدان النامية البلدان في والزراعة لألغذية النباتية ثيةالورا الموارد  بمرحل
وع  في  إسهامها  يعد التي تحول وارد  تن ة  الم ة  الوراثي ة  النباتي دد  النظام  ضمن  والزراعة  لألغذي  متع

 .خاصة احتياجات لها التي أو/و مهما األطراف
 

 وخاصة آاملة، بصورة العالمية العمل خطة تنفيذ على رةالقد بأن المتعاقدة األطراف تعترف 13-5
تعتمد  تحول، بمرحلة اقتصادياتها تمر التى والبلدان النامية البلدان قدرة ادا  س را  اعتم ى  آبي ذ  عل  التنفي
 .18المادة  في الواردة التمويلية ولالستراتيجية المادة لهذه الفعال

 
درس  13-6 دة  األطراف  ت ترات  أشكاالً  المتعاق افع  الطوعي  التقاسم  لمساهمات  يجيةاس وم  للمن  تق

ا  ز  صناعات  بموجبه ة  تجهي ع  التي  األغذي وارد  من  تنتف ة  الم ة  الوراثي ة  النباتي  والزراعة  لألغذي
 .األطراف متعدد النظام في بالمساهمة
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 المساندة العناصر – الخامس الجزء
 

 العالمية العمل خطة – 14المادة 
 

ا   ة  اعتراف ة ا العمل  خطة  بأهمي ة  لعالمي وارد  لصيانة  المتتابع ة  الم ة  الوراثي ة  النباتي  لألغذي
تدام  واستخدامها  والزراعة  دة،    المس ذه المعاه دة  األطراف  تعمل   في ه ى  المتعاق دعيم  عل ذها  ت  تنفي
م  وبحسب القطرية، العمل خطط خالل من ذلك في بما الفعال، اون  خالل  من  ما هو مالئ دولي  التع  ال
 مع المعلومات، وتبادل التكنولوجيا ونقل القدرات لبناء ،أخرى أمور جملة ضمن متسق، إطار لتوفير
 .13المادة  أحكام مراعاة

 
 خارج الموجودة والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد مجموعات – 15المادة 

 للجماعة التابعة الزراعية للبحوث الدولية المراآز فى الطبيعية المواقع
 األخرى الدولية المؤسسات وفي الدولية الزراعية للبحوث االستشارية 

 
 النباتية الوراثية الموارد هذه المعاهدة بالنسبة لمجموعات بأهمية المتعاقدة األطراف تعترف 1– 15

 الزراعية للبحوث الدولية المراآز لدى المودعة الطبيعية مواقعها خارج الموجودة والزراعة لألغذية
ة  ة  للبحوث  يةاالستشار  للجماعة  التابع ة  الزراعي دعو . الدولي دة  األطراف  وت ذه  المتعاق  المراآز  ه
  :التالية واألحكام للشروط طبقا الرياسى  الجهاز مع اتفاقيات توقيع إلى الدولية

 
 للبحوث الدولية المراآز لدى  من هذه المعاهدة والمودعة 1الملحق  فى المدرجة المواد تتاح ) أ(

  هذه المعاهدة ؛ من الرابع الجزء فى الواردة لألحكام طبقا الزراعية
 
م  والتى  بهذه المعاهدة، 1الملحق  فى المدرجة تلك بخالف األخرى المواد تتاح )ب( ا  ت ل  جمعه  قب

 ألحكام طبقا الزراعية، للبحوث الدولية المراآز لدى والموجودة دخول المعاهدة حيز التنفيذ،
ل  اتفاقية واد  نق ة  الم ا  المطبق اء  حالي ى  بن ات اال عل ة  تفاق ين  المبرم ة  المراآز  ب  للبحوث  الدولي

 أقصاه  موعد في الرياسي الجهاز االتفاقية  ويعدل هذه .والزراعة األغذية ومنظمة الزراعية
ا  الزراعية، للبحوث الدولية المراآز مع وبالتشاور الثانية، العادية دورته ام  وطبق  ذات لألحك
 :التالية الشروط مراعاة مع ،13و 12المادتين  خاصة  هذه المعاهدة، فى الصلة

 
وم  )1( ة  المراآز  تق ة  للبحوث  الدولي ة  بصفة  الزراعي إبالغ  دوري از  ب  الرياسي،  الجه

 الرياسى؛ الجهاز يضعه زمني لجدول طبقا المعقودة، المواد نقل باتفاقيات
وارد  جمعت  التي المتعاقدة تحصل األطراف )2( ة  الم ة  الوراثي ة  النباتي  والزراعة  لألغذي

ذه  من عينات على الطبيعية، مواقعها في أراضيها من واد  ه دون   بمجرد  الم ا وب  طلبه
 المواد؛ لنقل اتفاقية أية

ات  في عليها منصوص نقدية منافع أى )3( ل  اتفاق واد  نق ا  المشار  الم نجم  أعاله  إليه  عن  ت
ادة   فى  إليها المشار اآللية إلى تؤول المواد، هذه لمثل التجارى االستخدام  ، و3-19الم
تدام،  واستخدامها  المعنية المحاصيل صيانة على بالذات وتطبق ى  المس  األخص  وعل

 نموا؛ و البلدان أقل وخاصة النامية، البلدان فى واإلقليمية القطرية البرامج فى
دراتها،  طبقا الصلة، ذات اإلجراءات جميع الزراعية للبحوث الدولية المراآز تتخذ )4(  لق

 .المواد نقل تفاقيةال انتهاك أي حدوث حالة فى
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 مجال  فى  المشورة إعطاء فى الرياسى الجهاز بسلطة الزراعية للبحوث الدولية المراآز تقر )ج(
ديها  الموجودة بالمجموعات المتعلقة السياسات ا  خارج  ل ة،  مواقعه ا  الطبيعي ذه    طبق ام ه ألحك
 .المعاهدة

ة  المرافق تظل )د( ة  العلمي ا  تحصل  التى  والفني ا  خارج  المجموعات  فيه ة  مواقعه ة  الطبيعي  تابع
ا  خارج  الموجودة  المجموعات بإدارة تتعهد التى الزراعية، للبحوث الدولية للمراآز  مواقعه
ا  المتفق للمعايير طبقا الطبيعية ا،  عليه ايير   دولي ة  وخاصة المع وك  الدولي ات،  لبن ى   الجين  عل

 .ة في المنظمةالنحو الذي وافقت عليه هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراع
ى  الدعم  هذه االتفاقية تقديم أمانة تتولى )هـ( ا  الفن ان  آلم ك  آ با،  ذل اء  مناس ى  بن  المراآز  طلب  عل

 .الزراعية للبحوث الدولية
 على التفتيش فى الحق وآذلك وقت، أى فى المرافق هذه دخول فى المعاهدة الحق هذه ألمانة )و(

 .وتبادلها المواد بصيانة مباشرة القةع لها والتى فيها تجرى التى األنشطة جميع
ـة  عمليـات تعطلـت أن حـدث إذا )ز( ـادة  الصيان ـات  المعت ـودة  للمجموعـ ـارج  الموج ا  خ  مواقعه

 فى  بما آان، سبب ألى للتهديد تعرضت أو الزراعية، للبحوث الدولية المراآز لدى الطبيعية
اهرة،  أسباب  ذلك وم  ق ة  تق ذه  أمان دة  ه ة  -المعاه ة ا بموافق ديم  - المضيفة  لحكوم  المساعدة  بتق

 .نقلها أو/و المجموعات هذه إلخالء ممكن قدر بأقصى
 

 لألغذية النباتية الوراثية الموارد على الميسر الحصول توفير على المتعاقدة األطراف توافق 15-2
 والتي يةالدول الزراعية للبحوث االستشارية الجماعة إلى األطراف، متعدد النظام إطار في والزراعة
 قائمة في المراآز هذه وتدرج .أحكام هذه المعاهدة بمقتضى الرياسي الجهاز مع اتفاقيات وقعت
 .الطلب عند األطراف الطالع متاحة وتكون الرياسي الجهاز أمانة بها تحتفظ

 هذه  سريان تاريخ بعد الدولية المراآز تلقتها والتي ،1الملحق  فى الواردة غير المواد تتاح 15-3
 بين فيما عليها المتفق تلك مع تتسق بشروط عليها المعاهدة في هذه االتفاقية الدولية للحصول

 وفقا الموارد هذه على حصل الذي البلد أو الموارد هذه منشأ وبلد المواد تتلقى التي الدولية المراآز
 .السارية القوانين من ذلك وغير البيولوجي التنوع التفاقية

 
 للبحوث االستشارية للجماعة التابعة للمراآز تتيح أن على المتعاقدة ف تشجع األطرا 15-4

 بين عليها يتفق بشروط الحصول، الرياسي الجهاز مع اتفاقيات وقعت التي الدولية الزراعية
 والتي األول الملحق فى المدرجة غير والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد على الطرفين،

  .الخاصة والنشاطات جللبرام مهمة تعتبر
 

 مع المادة، هذه فى الواردة لألغراض اتفاقيات إبرام إلى أيضا الرياسى الجهاز سيسعى 15-5
 .الصلة ذات األخرى الدولية المؤسسات

 
 النباتية الوراثية للموارد الدولية الشبكات  - 16المادة 

 
 لألغذية النباتية الوراثية بالموارد ةالمعني الدولية الشبكات ما بين فىالقائم  التعاون ُيشجع 16-1

 بغرض  هذه المعاهدة، أحكام مع يتسق وبما الموجودة الترتيبات أساس على والزراعة ويّطور،
 .والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد ممكنة تغطية أآمل تحقيق

 
 المؤسسات فيها بما المؤسسات، جميع مالئما، يكون حسبما المتعاقدة، األطراف ُتشجع 16-2

 فى المشارآة على وغيرها، والتربية البحوث ومؤسسات الحكومية، وغير والخاصة، الحكومية،
 .الدولية الشبكات
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 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد عن لإلعالم العالمي  النظام-  17المادة 

 
اون  17-1 دة  األطراف  تتع ى  المتعاق ز  إنشاء  عل المي  نظام  وتعزي ادل  لتيسير  للمعلومات  ع  تب

ات،  تنادا  المعلوم ى  اس ة  القضايا  عن  الموجودة،  المعلومات  نظم  إل ة  العلمي ة  والفني  المتصلة  والبيئي
ادل  يسهم ألن توقعا والزراعة لألغذية النباتية الوراثية بالموارد ذا  المعلومات  تب افع  تقاسم  في  ه  المن
ه  وارد  عن  للمعلومات  بإتاحت ة  الم ة  الوراثي ة  النباتي ع  والزراعة  لألغذي دة  األطراف  لجمي . المتعاق

 .البيولوجي التنوع اتفاقية في التنسيق مع آلية تعاون توافر لإلعالم العالمي النظام وسيتطلب وضع
 

دة،  األطراف  من إخطار مقدم إلى استنادا 17-2 ذار  اصدار  ينبغي  المتعاق  المخاطر  بشأن  مبكر  إن
 .المواد حماية بغرض والزراعة لألغذية الوراثية للموارد االدامة الفعالة تتهدد التي

 
 األغذية منظمة لدى والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة مع المتعاقدة، األطراف تتعاون 17-3

 فى والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد لحالة دورية تقييم إعادة عمليات فى اجراء والزراعة،
 .14المادة  فى عليها المنصوص المتتابعة العالمية العمل ةخط تحديث لتيسير العالم

 المالية األحكام  - السادس الجزء
 

 المالية الموارد -  18المادة 
 

ام   هذه المعاهدة وفقا لتنفيذ تمويلية استراتيجية تضع بأن المتعاقدة األطراف تتعهد 18-1 ذه  ألحك  ه
 .المادة

 
ل  18-2 ل  استراتيجية  أهداف  تتمث ادة  في  التموي وافر  زي وارد  ت ة،  الم فافيتها،  المالي ا،  وش  وآفاءته

 .في هذه المعاهدة الواردة النشاطات لتنفيذ تقديمها وفعالية
 

 التي والبلدان النامية البلدان في وخاصة األولوية، ذات والبرامج والخطط التمويل تعبئة بغية 18-3
اة  وبعد تحول، بمرحلة اقتصادياتها تمر ة، ا العمل  خطة  مراع از  يحدد  لعالمي  بصورة  الرياسي  الجه

 .التمويل لهذا مستهدفا رقما دورية
 

 :هذه التمويل الستراتيجية ومتابعة 18-4
 
زة  إطار  في  والمالئمة، الضرورية التدابير المتعاقدة األطراف تتخذ )أ(  الرياسية  األجه

زة  والصناديق الدولية، لآلليات نح  لضمان  الصلة  ذات واألجه ة  م ام وا األولوي  الهتم
وارد  لتخصيص  ؤ  يمكن  التي  الم ا  التنب ا  والمتفق  به ذ  عليه رامج  الخطط  لتنفي  والب

 .بمقتضى هذه المعاهدة
 

 تمر  التي المتعاقدة واألطراف النامية البلدان من المتعاقدة األطراف تنفيذ مدى يعتمد )ب(
ة اقتصادياتها ا تحول بمرحل ة بالتزاماته ي بفعالي ى إطار ف دة عل ذه المعاه   ه
 األطراف  جانب  من والسيما المادة، هذه في إليها المشار للموارد الفعال التخصيص

ة  البلدان من المتعاقدة األطراف تسند وسوف .المتقدمة البلدان من دان  ومن  النامي  البل
 في القدرات لبناء وبرامجها خططها في األولوية تحول بمرحلة اقتصادياتها تمر التي
 .والزراعة لألغذية لنباتيةا الوراثية الموارد مجال
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ة  البلدان من المتعاقدة األطراف تقدم )ج( تفيد  أيضا،  المتقدم دة  األطراف  وتس  من  المتعاق
دان  ة  البل دان  النامي ة  اقتصادياتها  تمر  التي  والبل ن،  تحول  بمرحل وارد  م ة  الم  المالي
 .األطراف عددةومت .واإلقليمية الثنائية القنوات خالل  هذه المعاهدة من لتنفيذ الالزمة
  و؛3-19المادة  في إليها المشار اآللية القنوات هذه وتشمل

 
 الموارد لصيانة الالزمة القطرية بالنشاطات يضطلع أن على متعاقد طرف آل يوافق )د(

ة  ة  الوراثي ة  النباتي تدام،  واستخدامها  والزراعة  لألغذي وفير  المس وارد  وت ة  الم  المالي
ا  لذلك الالزمة دراتها  وفق ة ا لق ا  لقطري ة      وموارده وارد المالي ة، وال تستخدم الم المالي

ة               المقدمة لتحقيق غايات ال تتسق وهذه المعاهدة وخاصة في مجاالت التجارة الدولي
 بالسلع؛

 
 جزء  هي   د2-13المادة  عن الناشئة المالية المنافع أن على المتعاقدة األطراف توافق )هـ(

 التمويل؛ استراتيجية من
 

دة،  األطراف  جانب من طوعية مساهمات يمتقد يجوز )و(  مع  الخاص،  والقطاع  المتعاق
ة  غير والمنظمات ،13المادة  أحكام مراعاة ا  الحكومي  وتوافق  .المصادر  من  وغيره

ز  استراتيجية  وضع  طرق الرياسي الجهاز يدرس أن على المتعاقدة األطراف  لتعزي
 المساهمات؛ هذه

 
دة  األطراف  توافق  18-5 ى  المتعاق ناد إ عل ة  س ذ  األولوي رامج  الخطط  لتنفي ا  المتفق  والب  ألجل  عليه

 بمرحلة اقتصادياتها تمر التي والبلدان نموا، البلدان أقل وخاصة النامية البلدان في المزارعين
ذين  تحول،  وارد  بصيانة  يقومون  ال ة  الم ة  الوراثي ة  النباتي  واستخدامها  والزراعة  لألغذي
 .المستدام

 
 مؤسسية أحكام  - السابع الجزء

 
 الرياسي الجهاز -  19المادة 

 
 .المتعاقدة األطراف جميع من رياسي للمعاهدة ويتألف جهاز بهذا ينشأ 19-1
 

اآلراء ما لم يتم التوصل بتوافق اآلراء إلى قرار  بتوافق الرياسي الجهاز قرارات جميع تتخذ 19-2
 .24 و 23 بالمادتين بشأن بعض التدابير باستثناء توافق اآلراء الالزم فيما يتعلق

 
از  وظائف  تنحصر 19-3 دعيم  في  الرياسي  الجه ذ  ت دة،   الكامل  التنفي ذه المعاه دافها،    له ورصد أه

 :يلي ما والعمل بصفة خاصة على
 

ى  التنفيذ، هذا لرصد السياسات صعيد على توجيهات توفير )أ(  التوصيات  والموافقة عل
دة، الضرورية ذه المعاه ذ ه يما تشغيل لتنفي ام والس دد النظ األطراف بوجه  متع

 خاص؛
 

  هذه المعاهدة؛ لتنفيذ وبرامج خطط اعتماد )ب(
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ه  في  الموافقة،  )ج( ا الستراتيجية     دورت ل  األول، ويجرى استعراضا دوري ذ  التموي   لتنفي
 ؛18المادة  وأحكام يتفق هذه المعاهدة بما

 
   ميزانية  هذه المعاهدة ؛ على الموافقة ) د(

 
زة  الضرورية،  األموال بتوافر رهنا اء،، وإنش دراسة )هـ( ة  األجه ي  الفرعي د  الت زم،  ق  تل

 تشكيلها؛ وآيفية اختصاصاتها وتحديد
 

وارد  واستخدام  لتلقي  أمانة حساب مثل الحال، مقتضى حسب مالئمة،  آلية إنشاء )و(  الم
  هذه المعاهدة؛ تنفيذ ألغراض إليه ستؤول التي المالية

 
ة  اتالمنظم مع تعاون إقامة )ز( زة  الدولي ا  الصلة،  ذات األخرى  المعاهدات  وأجه  في  بم

ة  في  األطراف المتعاقدة  مؤتمر الخصوص وجه على ذلك وع  اتفاقي وجي،  التن  البيول
ائل  بشأن  ا      المس دة بم ذه المعاه ا ه ك  في  التي تغطيه ذه  مشارآة  ذل  في  المنظمات  ه

 التعاون؛ هذا واستمرار التمويل استراتيجية
 

 ألحكام طبقا عليها، والموافقة الحاجة،  هذه المعاهدة بحسب على تالتعديال في النظر ) ح(
 ؛23المادة 

 
ة    مالحق  في  النظر  )ط( دة والموافق ذه المعاه ى   ه ديلها،  عل ا  الضرورة  بحسب  تع  طبق

 ؛24المادة  ألحكام
 
 بإشارة  وخاصة  الطوعية، المساهمات دراسة نماذج الستراتيجية ترمي الى تشجيع )ى(

 ؛18و 13المادتين  إلى
 
  هذه المعاهدة؛ أهداف لتحقيق ضرورية تكون قد مهام أية أداء )ك(
 
القرارات  اإلحاطة  )ل( ؤتمر  عن  الصادرة  الصلة  ذات ب ة  في  األطراف  م وع  اتفاقي  التن

 الصلة؛ ذات األخرى المعاهدات وأجهزة الدولية والمنظمات البيولوجي
 
الغ  )م( ؤتمر  إب ة  في  األطراف  م وع  اتفاقي وجي البي التن ة  والمنظمات  ول زة  الدولي  وأجه

م،  هو  بحسب ما الصلة، ذات األخرى المعاهدات ائل  مالئ ة  بالمس ذ  المتعلق ذه   بتنفي  ه
 المعاهدة؛ و

 
ة  )ن( ى  الموافق ة   عل ات المبرم ة  البحوث  مراآز  مع  االتفاقي ة  الزراعي  للجماعة  التابع

ادة   بمقتضى يةالدول المؤسسات من وغيرها الدولية الزراعية للبحوث االستشارية الم
 ؛15المادة  في المواد نقل اتفاقية وتعديل واستعراض 15

 
 في  يمثله أن ويجوز واحد صوت المتعاقدة األطراف من طرف  لكل6-19 المادة  مراعاة مع 19-4

 للمناوبين ويجوز .ومستشارون وخبراء مناوب يرافقه أن يمكن واحد مندوب الرياسي الجهاز دورات
 التصويت،  حق  لهم يكون أن دون الرياسي الجهاز مداوالت في يشارآوا أن شارينوالمست والخبراء

 .المندوب محل ليحلوا الواجب بالشكل مفوضين آانوا إذا إال
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م  يجوز  19-5 ا  المتحدة  لألم ة  المتخصصة،  ووآاالته ة  والوآال ة  الدولي ة،  للطاق ة  وألي الذري  دول
دة،  في متعاقدا طرفا ليست ا  .مراقب  بصفة  الرياسي  المجلس  اجتماعات  تحضر  أن  هذه المعاه  آم
ر  أو حكومية آانت سواء أخرى، وآالة أو هيئة ألي يجوز ة،  غي ات  من  حكومي االت  الهيئ ذات  والوآ

رة  وارد  بصيانة  المتصلة  المجاالت  في  الخب ة  الم ة  الوراثي ة  والنباتي  واستخدامها  والزراعة  لألغذي
ب،  بصفة  الرياسي الجهاز اجتماعات ضورح في برغبتها األمانة تبلغ التي المستدام،  يسمح  أن مراق

ى  الموجودين  األطراف  ثلث  يعترض  لم ما بذلك لها ل  عل ى  األق ك  عل راقبين  السماح  ويكون  .ذل  للم
 .الرياسي الجهاز يقرها التي الداخلية لالئحة طبقا االجتماعات في ومشارآتهم بالحضور

 
ة  في  العضو  المنظمة تمارس  19-6 ة  منظم ي  والزراعة  األغذي ا  تكون  والت دا،  طرف دول  متعاق  وال

ا  األخرى  هي  تكون  التي  العضو المنظمة تلك في األعضاء دة،  أطراف وق  متعاق  وتفي  عضويتها  حق
ات  ذه  بواجب ا  العضوية  ه ة  لدستور  وفق ة  منظم ا  والزراعة  األغذي ة،  والئحته ة     العام د اجراء آاف بع

 .التعديالت الضرورية
 

از  19-7 د  أن الرياسي  للجه ه  يعتم ة  الئحت ه  الداخلي ة،  والئحت دل  وأن المالي ذه  يع دما  الالئحة  ه  عن
 .مع هذه المعاهدة تتعارض أال على ذلك، األمر يتطلب

 
انوني  النصاب ضرورى الآتمال المتعاقدة األطراف أغلبية حضور 19-8 اع  ألي الق از  اجتم  للجه

 .الرياسي
 

د  19-9 از  يعق ة  دورة الرياسي  الجه ى  واحدة  عادي ل ا عل رة آل   ألق نتين  م د  أن  وينبغي .س ذه  تعق  ه
 .والزراعة لألغذية الوراثية الموارد لهيئة العادية الدورات بعد اإلمكان، بقدر الدورات،

 
د  19-10 از  يعق د  دورات خاصة في   الرياسي  الجه بما  أخرى  مواعي راه  حس از  ي  الرياسي  الجه

اند  أن شريطة ةالمتعاقد األطراف من أي من مكتوب طلب على بناء أو ضروريا،  األطراف  ثلث  يس
 .الطلب هذا المتعاقدة

 
 بما ،")المكتب هيئة" بعبارة جميعا إليهم يشار ( للرئيس ونوابا رئيسا الرياسي الجهاز ينتخب 19-11

 .الداخلية الئحته مع يتمشى
 األمين -  20المادة  

 
ة  العام المدير يعين 20-1 ا  للمنظم از  أمين ة  الرياسي  للجه اون  .الرياسي  ازالجه  بموافق ين  ويع  األم

 .موظفون حسب مقتضى الحال
 

 :التالية المهام األمين يتولى 20-2
 
اذ  ) أ( ات  اتخ ديم  الترتيب دعم  وتق د  اإلداري ال از  دورات لعق  من  أي أو الرياسي  الجه

 ينشئها؛ قد التي الفرعية األجهزة
 

ا  ومسؤولياته، بوظائفه االضطالع في الرياسي الجهاز مساعدة )ب( ك  في  بم  أي أداء ذل
 به؛ إناطتها الرياسي الجهاز يقرر محددة مهام

 .الرياسي الجهاز إلى أنشطته بشأن تقارير تقديم )ج(
 

 :يلي بما المتعاقدة والمدير العام األطراف جميع األمين يبلغ 20-3
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 اعتمادها؛ من يوما ستين غضون في الرياسي الصادرة عن الجهاز  القرارات )أ(
 
 .ألحكام هذه المعاهدة وفقا المتعاقدة األطراف من لواردةا المعلومات )ب(
 

 .المتحدة الست األمم بلغات الرياسي الجهاز دورات وثائق األمين ويوفر 20-4
 

زة  األخرى  المنظمات أهداف هذه المعاهدة مع لتحقيق األمين يتعاون 20-5 دات،  وأجه ا  المعاه  بم
 .على البيولوجي بالتنوع ةالمتعلق االتفاقية أمانة الخصوص وجه على فيها

 
 االمتثال -  21المادة 

 
ه  اجتماع أول في الرياسي الجهاز يقوم  النظر  ل ات  اإلجراءات  في  ب ة  واآللي ة  التعاوني  والفعال
ى  للتشجيع  ذ  عل ام  تنفي دة ومعالجة    أحك ذه المعاه ائل   ه ة  المس دم  المتعلق ال  بع ذه  وتشتمل  .االمتث  ه

ات  اإلجراءات  ى  واآللي ات  عل ة ال عملي ديم  متابع ا  والمساعدة،  المشورة  وتق ك  في  بم  المشورة  ذل
ا،  الحاجة  عند القانونية والمساعدة األخص  إليه دان  وب ة  للبل ك  النامي ي  وتل ة  اقتصادها  يمر  الت  بمرحل

 .تحول
 

 المنازعات تسوية -  22المادة 
 

أ  إذا 22-1 زاع  أي نش ين  ن دة  األطراف  ب دة أو   تفسير  بشأن  المتعاق ذه المعاه ه، تطبي  ه  تسعى  ق
 .التفاوض طريق عن النزاع حل إلى المعنية األطراف

 
 يجوز التفاوض، طريق عن النزاع لحل اتفاق إلى التوصل من المعنية األطراف تتمكن لم إذا 22-2
 .ثالث طرف وساطة تطلب أن أو ثالث لطرف الحميدة المساعي تلتمس أن مجتمعة، لها،

 
ى  التصديق  عند 22-3 دة،   عل ذه المعاه ا  وأ ه ا  أو قبوله ا،  االنضمام  أو إقراره  وقت  أي في  أو إليه

د  لطرف  يحوز  الحق، ن  أن متعاق ة  يعل ة  آتاب داع،  لجه ه  اإلي ا  أو إلحدى  قبول يلتين  آلت اليتين  الوس  الت
ادة   أو 1-22للمادة  وفقا يسو لم الذي بالنزاع يتعلق فيما اإللزام سبيل على المنازعات لتسوية  2-22الم
 :أعاله

 
 الثاني لهذه المعاهدة؛ الملحق من 1الجزء  في المحددة لإلجراءات وفقا التحكيم ) أ(
 
 .الدولية العدل محكمة على النزاع عرض )ب(

أعاله،نفس االجراء أو أى اجراء آخر،     3-22للمادة  وفقا قبلت، قد النزاع أطراف تكن لم إذا 22-4
 خالف على األطراف تتفق لم ما عاهدة، بهذه الم الثاني الملحق من 2للجزء  وفقا للتوفيق النزاع يحال
 .ذلك

 
  المعاهدة على تعديالت إدخال -  23المادة 

 
 .على هذه المعاهدة تعديالت إدخال يقترح أن متعاقد طرف ألي 23-1
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ا  يجرى  التي  التعديالت تعتمد 23-2 ى  إدخاله دة بتوافق    عل ذه المعاه اء  اآلراء  ه از  دورة أثن  الجه
ة  وترسل  .الرياسي ديل  نص  األمان رح  التع ى  المقت دة  األطراف  إل ل  المتعاق اد  قب اع  انعق ذي  االجتم  ال
 .األقل على أشهر بستة التعديل اعتماد فيه يقترح

 
دة   أراء األطراف  على هذه المعاهدة بتوافق التعديالت جميع تجرى 23-3  دورة الحاضرة  المتعاق

 .الرياسي الجهاز
 

وم  في  قبلته التي األطراف بين نافذا حيصب الرياسي الجهاز يعتمده تعديل أي 23-4  من  التسعين  الي
ة  أو القبول أو التصديق صكوك إيداع دة  األطراف  ثلثي  جانب  من  الموافق د  .المتعاق ك  وبع  يصبح  ذل

داع  من  التسعين اليوم في آخر طرف ألي بالنسبة نافذا التعديل ك  إي ى  التصديق  لصك  الطرف  ذل  عل
 .هعلي الموافقة أو قبوله أو التعديل

 
ادة، أى صك     ُيحسب، ال 23-5 ذه الم ا له ة  تودعه  وفق ة  في  عضو  منظم ة  منظم  والزراعة  األغذي

 .المنظمة تلك في األعضاء الدول تودعها التي للصكوك إضافيا
 

 المالحق -  24المادة 
 

دة جزءا    مالحق  تشكل 24-1 ذه المعاه رد فى        يتجزأ  ال ه دة، وأى مرجع ي ذه المعاه ذه   من ه  ه
 .مالحقها من  ألي مرجعا نفسه الوقت في شكلالمعاهدة ي

 
 .مالحق هذه المعاهدة تعديل  هذه المعاهدة على تعديل بشأن 24المـادة  أحكــام تطبــق 24-2
 

 التوقيع -  25المادة 
 

ر   هذه المعاهدة في على التوقيع باب يفتح  ة  مق ة  منظم ى  3/11/2001 من  والزراعة  األغذي  ال
ع ا  أمام  4/11/2002 دان  جمي ة  في  األعضاء  لبل ين أعضاء     ليست  دول وأي .المنظم ة  من ب  المنظم

م  في  أعضاء ولكنها ا  من  أي في  أو المتحدة  األم ة  في  أو المتخصصة  وآاالته ة  الوآال ة  الدولي  للطاق
 .الذرية

 
 
 

 الموافقة  أو القبول أو التصديق - 26المادة 
 

ر  األعضاء الدول جانب عليها من  والقبول أو الموافقة تعرض  هذه المعاهدة للتصديق   وغي
ة  أو القبول أو التصديق صكوك وتودع .25المادة  فى إليها المشار المنظمة فى األعضاء دى  الموافق  ل

 .اإليداع جهة
 

  المعاهدة إلى االنضمام - 27المادة 
 

ر أعضاء في     األعضاء الدول تفتح  هذه المعاهدة النضمام  في المنظمة وأية دول أخرى غي
ة                 ال منظمة إال أنها أعضاء في األمم المتحدة أو أي من وآاالتها المتخصصة أو الوآالة الدولية للطاق

 .اإليداع جهة لدى االنضمام صكوك وتودع .التوقيع عليها إغالق تاريخ من اعتبارا الذرية،
 

 النفاذ بدء - 28المادة 
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ادة     28-1 ام الم ا بأحك دأ 2-29رهن اذ   ، يب دة فى    نف ذه المعاه وم   ه داع  من  التسعين  الي  الصك  إي
ول  أو للتصديق  األربعين ة  أو القب اك      الموافق ا، شريطة أن يكون هن ل من    صكا  20 عليه ى األق  عل
 .المنظمة فى األعضاء  أودعت من جانب الدول قد االنضمام أو والموافقة والقبول التصديق صكوك

 
ر   من ال دولة لكل بالنسبة  هذه المعاهدة، نفاذ يبدأ 28-2 دول األعضاء في المنظمة  أو أى دولة غي

المنظمة، لكنها عضو في األمم المتحدة أو وآاالتها المتخصصة أو الوآالة الدولية للطاقة  عضو فى
ة   د صادقت وقبلت ووافقت      الذري ى  آانت ق دة أو   عل ذه المعاه د   انضمت   ه ا بع داع   إليه  الصك  إي

ين  ول  أو للتصديق  األربع ة  أو القب ا أو  علي الموافق ادة     االنضمام  ه ا للم ا وفق وم  فى  ،1-28 إليه  الي
 .االنضمام إليها  المعاهدة أو على الموافقة أو القبول أو للتصديق صكها إيداع من التسعين

 
 والزراعة األغذية منظمة فى األعضاء المنظمات - 29المادة 

 
ول وا التصديق  صك  والزراعة األغذية منظمة في عضو منظمة تودع عندما 29-1 ة  أو لقب  الموافق
ا  العضو المنظمة هذه تبلغ إليه االنضمام  هذه المعاهدة أو على ام  وفق ادة   ألحك  دستور  من  7 – 2الم

ة  ة  منظم ى  والزراعة  األغذي ديالت  أي عن  المناسب،  النحو  عل  إعالن  في  إيضاحات  أو تع
 ضروريا يكون قد امم والزراعة، األغذية منظمة دستور من 5-2المادة  بموجب المقدم اختصاصاتها

 منظمة أي من وقت، أي في يطلب،  هذه المعاهدة أن في طرف وألي .قبولها لهذه المعاهدة ضوء في
دا  طرفا تكون والزراعة األغذية منظمة في عضو دة،   في  متعاق ذه المعاه ديم   ه ا  معلومات  تق  إذا عم
ة  هي األعضاء ودولها العضو المنظمة آانت ذ  عن  المسؤولة  الجه ألة  أي تنفي ذه     مس ة تشملها ه معين

 .معقولة فترة غضون في المعلومات هذه تقدم أن العضو المنظمة وعلى .المعاهدة
  

ول  التصديق  صكوك  ُتحسب  ال 29-2 ة  أو والقب ى  الموافق ي    عل دة الت ذه المعاه ا   ه ة  تودعه  منظم
ة  في  عضو ة  منظم ا إضافية      والزراعة  األغذي ا أو االنسحاب منه  التي  وكللصك  أو االنضمام إليه

  .فيها األعضاء الدول أودعتها
 التحفظات -  30المادة 

 
 .على هذه المعاهدة تحفظات أي إبداء يجوز ال 

 
 األطراف غير الجهات -  31المادة 

 
 ال أخرى، دولة أية أو والزراعة األغذية منظمة في عضو دولة أية المتعاقدة األطراف تشجع 
 .قبول هذه المعاهدة  هذه المعاهدة على في تعاقدت قد تكون

 
 االنسحاب  -  32المادة 

 
  هذه المعاهدة بالنسبة نفاذ تاريخ من سنتين انقضاء بعد وقت أي في متعاقد طرف ألي يجوز 32-1
ة  إلى يرسله آتابي المعاهدة بإخطار هذه من ينسحب أن له، داع  جه دة    بانسحابه  اإلي ذه المعاه  .من ه

 .األطراف جميع إبالغ إلى الفور على اإليداع جهة وتبادر
 

 .اإلخطار تسلم تاريخ على واحدة سنة انقضاء بعد االنسحاب نفاذ يبدأ 32-2
 

  باالتفاقية العمل إنهاء -  33المادة 
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 – االنسحاب  نتيجة - المتعاقدين األطراف عدد انخفض إذا  بهذه المعاهدة تلقائيا العمل ينتهي 33-1
 .األصوات بإجماع ذلك خالف عضاءاأل باقي قرر إذا إال عضوا، أربعين عن

 
نخفض عدد   المتعاقدة األطراف جميع إبالغ اإليداع جهة تتولى 33-2 دة  األطراف   عندما ي  المتعاق
 .أربعين إلى

 
يقرها   المالية لالئحة وفقا بايداع األصول التصرف يتم بالتعهد، العمل انتهاء حالة فى 33-3  التي س

 .الرياسى الجهاز
 

 اإليداع ةجه -  34المادة 
 

 .اإليداع لهذه المعاهدة جهة هو والزراعة األغذية لمنظمة العام المدير 
 

 الحجية متساوية النصوص - 35المادة 
 

ة  النصوص  ة  والصينية  العربي ية  واإلنجليزي دة     والروسية  والفرنس ذه المعاه بانية له واألس
 .فى الحجية متساوية

 
 
 1 الملحق

 
 األطراف متعدد ظامالن يشملها التي المحاصيل قائمة

 الغذائية المحاصيل
 المالحظات الجنس المحصول

 فقط الخبز ثمرةArtocarpus الخبز ثمرة
 Asparagus الهليون
 Avena الشوفان
 Beta البنجر
 Brassica et آرنب

al.
 :األجناس تشمل

Brassica, Armoracia, Barbarea, Camelina, Crambe, 
Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium, Raphanobrassica, 
Raphanus, Rorippa, Sinapis.  

 والخردل اللفت وبذور الكرنب مثل والمحاصيل الزيتية البذور وتضم
 Lepidium :أنواع منها واستبعد والشلجم والفجل والجرجير والكريس

meyenii (maca).
 Cajanus البسلة

 Cicer الحمص
  الجذور من باعتبارهما Poncirus and Fortunella :جنسا أدرجاCitrus الحمضيات

 Cocos الهند جوز
 ,Colocasia  الرئيسية القلقاسيات

Xanthosoma
 taro, cocoyam, dasheen and tannia : الرئيسية القلقاسيات تشمل

 
 Daucus الجزر
 Dioscorea اليام

 Eleusine األصبعي الدخن
 Fragaria الفراولة
 Helianthus الشمس عباد

 Hordeum الشعير
 Ipomoea الحلوة البطاطا
 Lathyrus التيروس
 Lens العدس
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  Malus التفاح
  Manihot esculenta  على تقتصرManihot الكسافا
وز وز  /الم  الم
  Musa textilis  باستثناءMusa األفريقي
 Oryza األرز
 Pennisetum الدخن
  Phaseolus polyanthus باستثناءPhaseolus الفول

 Pisum البازالء
 Secale الراى

 .SolanumSection tuberosa included, except Solanum phureja البطاطس
 .SolanumSection melangena included الباذنجان

 Sorghum الرفيعة الذرة
 Triticosecale التريتكالي القمح
 Triticum et القمح

al.
Including Agropyron, Elymus, and Secale. 

 Vicia اللوبيا الفول،
 Vigna ذلك وغير
 ZeaExcluding Zea perennis, Zea diploperennis, and Zea الذرة

luxurians. 
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 األعالف

 األنواعالجنس

البقولية األعالف

AstragalusChinensis, cicer, arenarius
CanavaliaEnsiformis
CoronillaVaria
HedysariumCoronarium
Lathyruscicera, cilialatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus
LespedezaCuneata, striata, stipulacea
Lotuscorniculatus, subflorus, uliginosus
Lupinusalbus, angustifolius, luteus
Medicagoarborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula
Melilotusalbus, officinalis
Onobrychisviciifolia
Ornithopussativus
Prosopisaffinis, alba, chillensis, nigra, pallida
Puerariaphaseoloides
Trifoliumalexandrimum, alpestre, ambiguam, angustifolium, arvense, 

agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, 
rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum

العشبية األعالف

Andropogongayanus
Agropyroncristatum, desertorum
Agrostisstolonifera, tenuis
Alopecuruspratensis
Arrenatherumelatius
Dactylisglomerata
Festucaarundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra
Loliumhybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum
Phalarisaquatica, arundinacea
Phleumpratense
Poaalpina, annua, pratensis
Tripsacumlaxum

أخرى أعالف

Atriplexhalimus, nummularia
Salsolavermiculata
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 الثاني الملحق
 

1الجزء   
 

 التحكيم
 1المادة 

 
أن  األمانة المدعي الطرف يخطر  زاع  أطراف  ب ه  الن يم  تحيل ادة  عمال  للتحك  ويحدد  22 .  بالم
يم  موضوع  اإلخطار واد  خاص،  بوجه  ويتضمن،  التحك ة  م ا  أو تفسيرها  يكون  التي  االتفاقي  تطبيقه
زاع  أطراف  تتفق لم وإذا. نزاع موضوع ى  الن زاع  موضوع  عل ل  الن ين  قب يس  تعي ة  رئ يم،  هيئ  التحك

دة  األطراف  جميع إلى تلقاها التي المعلومات األمين ويحيل. الموضوع التحكيم هيئة تحدد في   المتعاق
 .هذه االتفاقية

 
 2المادة 

 
ين  النزاع حالة في - 1 ة  تتشكل  طرفين،  ب يم  هيئ ة  من  التحك ين  .أعضاء  ثالث  في  طرف  آل  ويع

ار  محكما، النزاع ان  ويخت ان  المحكم ى  المعين ذا  عل اق  النحو،  ه ا  المشترك،  باالتف ا  محكم رأس  ثالث  ي
ة  م  يكون  أن يجوز  وال .الهيئ ر  المحك واطني  من  األخي زاع،  أطراف  أحد  م ه  تكون  أن وال الن  إقامت
اول  قد يكون أن وال منهما، أي في يعمل أو المتنازعين الطرفين هذين أحد إقليم في العادية  القضية  تن
 .أخرى صفة بأي

 
 نفس لها التي النزاع أطراف تعين متعاقدين، طرفين من أآثر بين النزاعات حالة في - 2

 .واحدا محكما المشترك باالتفاق المصلحة،
 
 . للتعيين األولي المحددة بالطريقة شاغر منصب أي ملء يجرى - 3
 

 3المادة 
 
ين  من شهرين، خالل التحكيم لهيئة رئيس يكن قد عين لم إذا - 1 م  تعي اني،  المحك وم  الث دير  يق  الم

ة  العام ة  لمنظم اء  والزراعة،  األغذي ى  بن زاع،  أطراف  أحد  طلب  عل ه  الن رة  خالل  بتعيين  شهرين  فت
 .آخرين

 
ب،  تلقي  من  شهرين  خالل محّكما، النزاع في األطراف أحد يعين لم إذا - 2  للطرف  يجوز  الطل

ذي  والزراعة األغذية لمنظمة العام ذلك الى المدير إبالغ اآلخر وم  ال ين  يق م  بتعي  خالل  اآلخر  المحّك
 .آخرين شهرين فترة
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 4المادة 
 

 .الدولي والقانون  هذه االتفاقية، ألحكام وفقا قراراتها التحكيم هيئة تصدر 
 

 5دة الما
 

 .ذلك خالف على النزاع أطراف تتفق لم ما اجراءاتها، الئحة التحكيم هيئة تحدد 
 

 6المادة 
 

 .بتدابير مؤقتة للحماية توصي أن النزاع، أطراف أحد طلب على بناء التحكيم، لهيئة يجوز 
 

 7المادة 
 

ائل  جميع استخدام عليها خاص، وبشكل التحكيم، هيئة عمل تسهيل النزاع أطراف على   الوس
 :أجل من لها المتاحة

 
 و الصلة؛ ذات والتسهيالت والمعلومات الوثائق بجميع تزويدها ) أ(
 
 .شهاداتهم وتلقي وخبراء شهود استدعاء من االقتضاء، عند تمكينها، )ب(
 

 8المادة 
 

ى   والمحكمون النزاع أطراف  اظ عل ا  معلومات  أي سرية  ملزمون بالحف ى أساس    يتلقونه عل
 .التحكيم هيئة اءاتإجر خالل الثقة

 
 9المادة 

 
ك  خالف  الهيئة تحدد لم ما متساوية، بحصص التحكيم هيئة تكاليف النزاع أطراف تتحمل   ذل
ا  جميع بسجل تحتفظ أن الهيئة وعلى .بالقضية الخاصة الظروف بسبب دم  وأن تكاليفه ا  تق ا  بيان  ختامي
 .النزاع أطراف إلى بذلك

 
 10المادة 

 
زاع  موضوع في طبيعة قانونية ذات مصلحة له متعاقد طرف ألي يجوز  د  الن أثر  ق الحكم  تت  ب

 .التحكيم هيئة موافقة على بناء اإلجراءات في يتدخل أن القضية، في
 

 11المادة  
 

زاع  موضوع  عن  ناشئة  مضادة ادعاءات إلى تستمع أن التحكيم لهيئة يجوز   وأن مباشرة  الن
 .فيها تفصل

 
 12المادة 

CGRFA 2002-MIC-Y7526a 

 



31  CGRFA/MIC-1/02/10 

 
ة  تتخذ   ي  هيئ ا  مالتحك دعوى،  وموضوع  لإلجراءات  بالنسبة  قراراته ة  ال  أصوات  بأغلبي
 .أعضائها

 
 13المادة 

 
دفاع  عن  عجزه  أو التحكيم، هيئة أمام النزاع أطراف أحد مثول عدم حالة في   قضيته،  عن  ال

ة  من  يطلب  أن اآلخر،  للطرف  يجوز  ا  وإصدار  اإلجراءات  في  االستمرار  الهيئ  يشكل  وال .حكمه
 .اإلجراءات استمرار أمام عائقا قضيته، عن الدفاع عن عجزه أو النزاع أطراف نم طرف أي غياب
وي  أساس إلى يستند االدعاء أن من تتأآد أن النهائي، قرارها إصدار قبل التحكيم، هيئة على ويجب  ق
 .والقانون الواقع حيث من
 

 14المادة 
 

ه  اآتمل  الذي ريخالتا من أشهر خمسة خالل النهائي قرارها التحكيم هيئة تصدر   تشكيلها،  في
 .أخرى أشهر خمسة أقصاها لمدة المحددة الفترة تمديد في ضرورة تجد لم ما
 

 15المادة 
 

ذآر  النزاع موضوع على التحكيم لهيئة النهائي القرار يقتصر  ات  وي ي  الحيثي تند  الت ا  اس  .إليه
ائي  رالقرا إصدار في شارآوا الذين األعضاء أسماء القرار يتضمن أن ويجب  ويجوز  .وتاريخه  النه
 .النهائي للقرار مخالفا أو منفصال رأيا يرفق أن الهيئة في عضو ألي

 16المادة 
 

زاع  أطراف تكن لم ما لالستئناف قابل غير ويكون .النزاع ألطراف ُملزما الحكم يكون  د  الن  ق
 .استئنافي إجراء على مسبقا اتفقت

 
 17المادة 

 
ة  في عالنزا طرفي من طرف ألي يجوز  ا  خالف  نشوء  حال ا  بينهم ق  فيم رار  بتفسير  يتعل  الق
 .أصدرته التي التحكيم لهيئة إحالته تنفيذه، طريقة أو النهائي
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 2الجزء 

 التوفيق
 

 1المادة 
 

ة  تنشئ   ق  لجن اء  للتوفي ى  بن زاع  أطراف  أحد  طلب  عل ذه   .الن ألف ه ة،  وتت ا  اللجن م  م  تتفق  ل
زاع  أطراف  ى  الن ك،  خالف  عل ين  عضاء، أ خمسة  من  ذل ار  عضوين  طرف  آل  يع  هؤالء  ويخت
 .للجنة رئيسا مجتمعين األعضاء

 
 2المادة 

 
ة  في   ين  النزاعات  حال ر  ب دين،  طرفين  من  أآث ين  متعاق زاع  أطراف  تع ي  الن ا  الت  نفس  له

ة  في  أعضاءها  المصلحة  اق  اللجن ة  وفي  .المشترك  باالتف ر  أو طرفين  وجود  حال  مصالح  ذوي أآث
وم  المصلحة،  نفس لها آانت إذا ما على ختالفا هناك آان أو منفصلة ين  األطراف  تق  أعضائها  بتعي
 .منفصلة بصورة

 
 3المادة 

 
وم  للتوفيق، لجنة إنشاء طلب تاريخ من شهرين خالل أعضاءها النزاع أطراف تعين لم إذا   يق
 بتعيينهم طلب،لل المقدم النزاع أطراف أحد ذلك منه طلب إذا والزراعة، األغذية لمنظمة  العام المدير
 .آخرين شهرين فترة خالل

 
 4المادة 

 
 المدير يقوم اللجنة، أعضاء آخر تعيين من شهرين خالل التوفيق للجنة رئيس اختيار يتم لم إذا 

 خالل رئيس بتعيين النزاع، في األطراف أحد ذلك منه طلب إذا والزراعة، األغذية العام لمنظمة
 .آخرين شهرين فترة

 
 5المادة 

 
ة  وتحدد  .أعضائها  أصوات بأغلبية قراراتها التوفيق لجنة ذتتخ  ا،  اللجن ا  إجراءاته م  م  تتفق  ل
زاع،  بحل اقتراحا وتصدر .ذلك خالف على النزاع أطراف ى  الن ه  تنظر  أن األطراف  وعل  بحسن  في

 .نية
 

 6المادة 
 

 .اختصاصها بعدم دفع أي في التوفيق لجنة تبت 
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