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 من جدول األعمال املؤقت 1-9البند 

 الدورة التاسعة للجهاز الرائسي

 2022سبتمرب/أيلول  24-19نيودهلى، اهلند، 

 الطرف الثالث املستفيد أداء مهامتقرير عن 
 

 مذكرة من األمني
عن ملسمممت يد وال لي ال ال ممملة ال مممادر من اإلجراءات اخلاصمممة رل رل الثال  ا 9تتضممممن هذل الوثي ةف وا لا للمادة 

وتشممتم   .2021-2020ال رل الثال  املسممت يد ل  ة السممنت   مهام أداء دورته الثامنةف الت رير عناجلهاز الرائسمميف   
ف وحالة االحتياطيف التشمممممممطيليف لل رل  اق املوحد لن   املواد االتالوثي ة على معلومات عن حاالت حمتملة   ما خيص  

  الثال  املست يد والتن يذ ال ين لإلجراءات اخلاصة رل رل الثال  املست يد من خالل أدوات تكنولوجيا املعلومات.

 التوجيهات املطلوبة
ال توجيهات إضممااية يراها مناسممبة ملواصمملة األداء ال ع  إن  اجلهاز الرائسمميف مدعو  إا األخذ علملا اذا الت رير وت دأ أل 

 ال رل الثال  املست يد.  هاممل
 

  

https://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1259571/
https://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1259571/
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 املقدمة -ًل أو  
ال رل الثال   مهامأبداء اإلجراءات اخلاصة ف 5/2009اعتمد اجلهممماز الرائسممميف   دورته الثالثةف بوجمممي ال مممرار  -1

ب ممم ة ال رل الثال  املسمممت يدف  )املنظمة  منظمة األغذية والزراعةوتعم   1)إجراءات ال رل الثال  املسمممت يد . املسمممت يد
 .وا لا لإلجراءات اخلاصة رل رل الثال  املست يد

 يد أن ي د م ت ريرلا إا من ال رل الثال  املست اإلجراءات اخلاصة رل رل الثال  املست يدمن  9وت تضيف املادة  -2
نظمة مواصممممممملة املوطلي اجلهاز الرائسممممممميف   دورته الثامنة إا األم  و  ية.الرائسممممممميف خالل    دورة من دوراته العاد اجلهاز

 .2ت دأ مث  هذا الت رير
إا اتريخ صمممدور هذل  2022وعن عام  2021-2020عن ا ة السمممنت  املشمممار إليه أعالل وتشمممك   هذل الت رير  -3

  الوثي ةف حيثما مت حتديد الك.

 املستفيدحالت ذات صلة ابلطرف الثالث  -اثنًيا
ف جيوز لل رل الثال  املسمممممممممت يد أن يتل ى اإلجراءات اخلاصمممممممممة رل رل الثال  املسمممممممممت يدمن  2-4وا لا للمادة  -4

م دم املادة ومتل يها بوجي ات اق موحد لن   املواد من األطرال    اللتزامات ةمعلومات عن حاالت عدم امتثال حمتمل
 االت اق املوحد لن   املواد أو أل أشخاص طبيعي  أو معنوي  آخرين.

وخالل الدورة الثامنة للجهاز الرائسيفف تل ى ال رل الثال  املست يد رسالة من منظمات اجملتمع املدين تشري إا  -5
خ اع ت د مت به مؤسمممسمممة دولية )يشمممار إليها   ما يليف رسمممف (املؤسمممسمممة أل (  و ارسمممات طلي للح مممول على براءة ا

وقد وق عت  لتا املؤسممسممت  الدوليت   رسممف (املؤسممسممة رء( .ال خيص لدى مؤسممسممة دولية أخرى )يشممار إليها   ما يليف 
  ( .15إليه   ما يليف ات اق املادة من املعاهدة الدولية )املشار  15ات اقلا مع اجلهاز الرائسيف بوجي املادة 

وأشممارت الرسممالة إا أن   اق ت بيق براءات االخ اع من قب  املؤسممسممة أل  يشممم  لة إل تاهل البذور ا جينةف  -6
و  ما يتعلق رملؤسممممسممممة رءف تن بق املمارسممممات املبي نة   الرسممممالة احة   النظام املتعدد األطرال. مسممممتمدة من إضممممااة مت

ر ات البذور اليت يبدو أهنا تتضممممممممممممن   سممممممممممماللتها مواد وراثية متاحة   النظام املتعدد شمممممممممممد ا جينة املرخ مممممممممممة لعلى املوا
لبحوث والت وير من دون الكشمممممم  عن غراض ااألم ا جينة أل السممممممالالتوعلى ما يبدوف تتيح املؤسممممممسممممممة رء  األطرال.

  طري ة اجلمع ب  سالالت األم للبذور ا جينة املرخ  ة.
املتعل ة بتن يذ  االلتزاماتد عيف أن براءة االخ اع و ظام ال خيص املشممار إليهما يتعارضممان مع و  هذل الرسممالةف ا   -7

النظام املتعدد األطرالف وال سمممممممممممممميما   ما خيص قيود امللكية ال كرية اليت حتد  من إمكا ية الوصممممممممممممممول إا املادة الوراثية 
 املنااع الن دية.واالت اق املوحد لن   املواد وت اسف 

وبناء على املعلومات الواردة   هذل الرسممممالةف وج ه ال رل الثال  املسممممت يد بالغلا إا املؤسممممسممممت  املعنيت  طالبلا  -8
 وقد أوضحت الردود ما يليف. املزيد من املعلومات.

                                                      
 .5/2009رل رار  امللحق  1
 .2/2019  ال رار  11ال  رة   2
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 رد  املؤسسة أل 
الوطين   ثالثة بلدانف  ا ت قد ح مممملت أبلطت املؤسممممسممممة أل  عن حالة ت بيق براءة االخ اع على املسممممتوى  -9
براءة االخ اع يشممري إا إدخال لة على أصممنال متميزة  احل ممول على . وأوضممحت أن  طليأحدها  لى براءة اخ اع ع

برية حمت ظ اا على هذل السممممة   إضمممااة ألقار  وأوضمممحت  ذلك أ ه مت العثور  وطري ة احل مممول على هذل األصمممنال.
املؤسممممسممممة وأوضممممحت . 15األطرال بوجي ات اق املادة ة و ا ت ختضممممع ألحكام وشممممرو  النظام املتعدد   جمموعة دولي

ا أل   يمكن رلتمما  من أ واع بريممة أخرىف ا جينممات   إضمممممممممممممممااممات/اجلينوم أجزاء من تالقىأ مم ه من املمكن أن تأيضمممممممممممممممل
  استخدامها لتوليد السمة. 

 ال ت الي اجلهات)د  من املعاهدة الدولية اليت تنص على ما يليف: ( 2-13وأشمممممارت املؤسمممممسمممممة أل  إا املادة  -10
املتل ية أبية ح وق للملكية ال كرية أو أية ح وق أخرى ت يد احل مممممول امليسمممممر على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

وأاادت املؤسمممسمممة أل   (.متعدد األطرال أو مكوانت وراثية منهاف   الشمممك  الذل مت احل مممول عليه من النظام جزاءأأو 
أبن  طلي احل ممممممممممول على براءة االخ اع وغري الك من طلبات احل ممممممممممول على براءات االخ اع اليت قدمتها ال تؤثر على 

م وشممممرو  النظام ف با أن  املؤسممممسممممة تواصمممم  إاتحة اإلضممممااات اات ال مممملة وا لا ألحكا15االلتزامات بوجي ات اق املادة 
 ألطرال.املتعدد ا

ا تسممممتخدم االت اق املوح د  -11 لنباتية لألغذية والزراعة لتوزيع املوارد الوراثية الن   املواد وأوضممممحت املؤسممممسممممة أل  أهن 
 .15اليت تستمد ها من املواد الوراثية   إطار ات اق املادة  قيد الت وير

خال ا للمزارع  ومنظمات عن سممممممممياسممممممممة ال خيص اليت تتبعها واليت ت د م من  ذلك وأبلطت املؤسممممممممسممممممممة أل    -12
ا جما يلا وغري ح ممممرل للح ممممول على املواد ال وتن ول هذل املادة  رها.ت و  اليت  املسممممتزرعةوراثية املتميزة ال  اع العام ترخي ممممل

ا للشممممممر اء من ق اع اخلاص  الوراثة امل و رة على إدخال السمممممممة احلاصممممممة على براءة االخ اع. وت د م املؤسممممممسممممممة أل  أيضممممممل
  غري ح رل م اب  إاتوات للح ول على املادة   سها. ترخي لا

ف وأ ه   حال احلاصمملة على براءة االخ اعدت املؤسممسممة أل  أ ه ال يزال يتع  إثبات قيمة هذل السمممة وقد حد   -13
مت إثبات هذل ال يمةف سممتندرهل امل اوضممات مع ال  اع اخلاص اليت ت ضمميف إا أل قيمة ضارية ضمممن   اق أحكام ت اسممف 

املؤسممسممة أل   سممتضمممنالسممتخدم التجارلف غراض او  حال مت ال خيص للسمممة أل املنااع   االت اق املوحد لن   املواد.
  إا صندوق ت اسف املنااع. مسامهةداع أن يتف 

منتج طو رته املؤسمممسمممة أل  غري متا    وجه خاصف   احلاالت اليت تكون ايها السممممة مرخ  مممة لالسمممتخدام وب -14
من االت اق  7-6زيد من البحوث وال بيةف تن بق شمممممممرو  ت اسمممممممف املنااع اإللزامية وا لا للمادة غراض إجراء املألدون قيود 

ف سمممت لي املؤسمممسمممة ألغراض إجراء املزيد من البحوث وال بيةو  حال  ان املنتج متاحلا من دون قيود  املوحد لن   املواد.
و  احلاالت اليت تكون ايها السمممة  من االت اق املوحد لن   املواد. 8-6عمالل رملادة  أل  من اجلهات املرخ ص  ا الداع

داع منهف ست لي املؤسسة أل     منتج مشتق مرخ ة الستخدامات أخرى غري   املنتج الذل طو رته املؤسسة أل  أو
 إا صندوق ت اسف ال وائد.مسامهة 
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 رد  املؤسسة رء 
 لت وير أم  رعتبارها سممممممالالت املواد املتاحة   النظام املتعدد األطرال  اسممممممتخدام جيوز   دت املؤسممممممسممممممة رء أ  هأ -15

ر عليأ ه بطض النظر عن هذا االسممتخدامف تب ى املواد وا جائن متاحة للحا جائنف و  ها   إطار النظام املتعدد  ممول امليسمم 
اليت  ا جائنوإن   د من البحوث وال بية والتدريي.جراء املزيقيود   حال اسمممممممممممتخدامها إل أللال ختضمممممممممممع أهنا األطرال و 

ح احلق   طلي احل مممممممول على ن ياانت ال  اع  العام واخلاص على السمممممممواءف و      هايبتسمممممممو ترب يها املؤسمممممممسمممممممة رء ت وم 
 ي لتمس أل ت ييد للملكية ال كريةف أو تسمممموي ها. وبوجي هذل ال اخيصف تشمممم   املؤسممممسممممة رء أال  لتسممممجيلها تراخيص 

األم  وتب ى السممالالت األم. تالمن البحوث وتربية ا جائن والسممالاألمر الذل من شممأ ه أن  د من إمكا ية إجراء املزيد 
 للهجائن بعد تسوي هاف متاحة للتوزيع   إطار االت اق املوحد لن   املواد.

  من املادة الوراثية   جمموعتها  تشمتقاليت ميكن أن  املهجنة غري وأوضمحت املؤسمسمة رء أن السمالالت املتميزة -16
ا لت وير ا جائن.دى االنظام املتعدد األطرال و ذلك من املواد الوراثية ل وتعترب املؤسمممسمممة  لشمممر اء ايخرينف تسمممتخدم أيضمممل

 جائن عن طريق دعوات م توحة تسمممممممممويق اوجيرل ال خيص ل أصمممممممممو ا ال كرية.  ث رء أن  السمممممممممالالت املتميزة وا جائن 
األصنال تسجي  تيسري واخلاص   مواقع جطرااية متنوعة ادل ورسائ  إلك و ية موجهة إا مؤسسات ال  اع  العام 

نة   البلدا احل وق املرخ ممة غري ح ممريةف تكون و  توزيع البذور على صممطار املزارع .و ن املنخ ضممة واملتوسمم ة الدخ  احملسمم 
ل  يان   مجيع أحناء العامل بوجي االت اق املوحد إاتحة السمممممممالالت األم و/ أو ا جائن ألاتب ى املؤسمممممممسمممممممة رء حرة   

الت األم وا جائن اخلاصمممممممة رملؤسمممممممسمممممممة رء متاحة   مجيع البلدان وتنص    رخ مممممممة على أن تب ى السمممممممال لن   املواد.
  بية والتدرييف و  حاالت ال وارئ املت لة رألمن الطذائيف الوطين أو اإلقليميفف طوال ا ة ال وارئ.ألغراض البحوث وال

إجراء غراض متاحة أل وما ينتج عنها من هجائناملسمممو قة وا رت املؤسمممسمممة رء أ هف  ظرلا إا أن السمممالالت األم  -17
ت اسمممممممف إلزاميف للمنااع أل   املوادف اال ي تي على الك مزيد من البحوث وال بية والتدريي عن طريق االت اق املوحد لن 

ا من االت اق املوحد لن   املواد.  7-6بوجي املادة  رغف احت ظاها بلكيتها وح وقها ال ا و ية  جهة  أب هوأاادت أيضممممممممممممممل
نح إال      أقاليف حمددة ول  ة حمدودة.  للشر اء املختارينمربيةف اإن ح وق التسويق ال   

تن ول على سممالسممالت غري  واحدة   حالة اسممتثنائية ا أع ت امللكية للمرخَّص لهفأهن  وأوضممحت املؤسممسممة رء  -18
ووااق املرخَّص له على املسامهة  .الذل مينح ملرّب  النبااتت   بلد مامهجنةف لكيف ي د م طلبلا للتمتع حبق التسويق احل رل 

صندوق ت اسف املنااع رعتبارها مسامهة طوعية. و  حالة   تسبة من املبيعات   املائة من اإلاتوات السنوية املك 1بنسبة 
 مرّب    رء املؤسممممسممممةسمممملسمممملة مت دمة طور ا  تسممممويقه بت دأ طلي للتمتع حبق ىف أجازت املؤسممممسممممة رء للمرخَّص لأخر 

املوحد لن   املواد رعتبارها موارد السممممالالت املت دمة املرخ ممممة متاحة للجمهور بوجي االت اق وتب ى  د ما.  بل بااتت 
  وراثية لألغذية والزراعة قيد الت وير.

 خالصة ال رل الثال  املست يد
ر ال رل الثال  املسممت يد أ ه لدى اسممتعراض املعلومات والتوضمميحات اليت قدمتها  لتا املؤسممسممت  أل  ورءف قر   -19

  تزامات بوجي االت اق املوحد لن   املواد.ال يوجد ما يدعو إا االعت اد أب ه مل يتف االمتثال لالل
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 حالة الحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد -اثلثًا
ت ظ رالحتياطيف التشطيليف لل رل الثال  املست يد عند مستوى  تنص   -20 الالئحة املالية للجهاز الرائسيف على أن   

املسممممممامهات   امليزا ية اإلدارية األسمممممماسممممممية رعتبارل أولوية وي ي د جزء  اٍل من   د دل اجلهاز الرائسمممممميف لك  ا ة سممممممنت .
  لالحتياطيف التشطيليف.

 مسممممممممممممممتوى عند 2021-2020ا ة السممممممممممممممنت  وقر ر اجلهاز الرائسمممممممممممممميفف   دورته الثامنةف احل ا  على احتياطيف  -21

  دوالرلا أمريكيلاف ومراجعة هذا املستوى خالل هذل الدورة. 283 280
  املائة من املبال   95دوالرلا أمريكيلاف أل  270 337وحىت اتريخ إعداد هذل الوثي ةف  ان قد مت حت ممممممممممي  مبل   -22

ا قدرل  82املسممممتح ة لالحتياطيف التشممممطيليفف من  دوالرلا أمريكيلا من األموال اليت ما  12 943طرالا متعاقدلاف   ا يب يف رصمممميدل
 تزال مستح ة الداع.

اإلجراءات اخلاصمممممة رل رل الثال  سمممممنت  السممممماب ةف اإن التكالي  املباشمممممرة امل تبة عن تن يذ وعلى غرار ا ة ال -23
  ا ة السممممنت  احلالية هيف رألسممممايت تلك اليت مت تكبدها لتط ية ع د اسممممتضممممااة خادم النظام امليسممممر لالت اق  املسممممت يد

ف بلطت 2021-2020ورلنسمممممبة إا ا ة السمممممنت   املتحدة.املوحد لن   املواد من قب  املر ز الدو  للحوسمممممبة التابع لألمف 
 دوالرلا أمريكيلاف م ي دة على أسايت ثالثة أشهر  جزء من امليزا ية اإلدارية األساسية. 11 664هذل التكالي  

 التنفيذ الفين لإلجراءات اخلاصة ابلطرف الثالث املستفيد -رابًعا
اليت وال ع الة من حي  التكل ة  معلوماتية عملي ة أسمممممماسمممممميةوبنية    دورته الثامنةف أبدوات رح ي اجلهاز الرائسمممممميف -24

اإلجراءات من  1-4للمادة  تن يذلاوضممممممممممممعها األم  لتسممممممممممممهي  ت دأ معلومات االت اق املوحد لن   املواد ومجعها وختزينها 
مواصمممممملة ت بيق التدابري املناسممممممبة لضمممممممان سممممممالمة ف وطلي اجلهاز الرائسمممممميف من األم  اخلاصممممممة رل رل الثال  املسممممممت يد

املعلوماتف وعند االقتضاءف سريتها بوازاة مواصلة ت وير أدوات تكنولوجيا املعلومات   املعاهدة وبنيتها األساسيةف با   
 17.3ا لرؤية وبرانمج عم  النظام العامليف لإلعالم الذل تنص عليه املادة الك وا ل 

ر لالت اق املوحد لن   املواد من أج  ت دأ 2021-2020السممممممنت  و  ا ة  -25 ف ر  زت عملية وضممممممع النظام امليسمممممم 
ر  العامة   على حتسمممممممممممممم  جودة البياانت  فومجعها وختزينها املوحد لن   املواد لالت اقاملعلومات املتعل ة رلنظام امليسمممممممممممممم 

 واعتماد خرائط األمف املتحدة الرلية.مستودع بياانت النظام امليس ر لالت اق املوحد لن   املوادف 
 دوة إلك و ية للتوعية وبناء ال درات خالل ا ة السمممممممنت ف با يشمممممممم   دوت  رلتعاون مع شمممممممبكة  11ع د  ومت -26

DivSeek International مشممممممممممممممارك من مديرل بنوك اجلينات واملزارع  واملرب   والباحث   200أ ثر من حضممممممممممممممرها ف
العامليف ملعلومات  GRIN-Globalلكف رو جت األما ة العتماد  ظام إا ا إلضمممممااةرو  اسمممممات.وال ال  وصممممما عيف السمممممي

و تيجة  ذل األ ش ةف ا ت   عدد أ رب من  املوحد لن   املواد. الت اقاخلاصة راإلبالغ املادة الوراثية الذل يتضمن وظي ة 
ر لالت مماق املوحممد تلبيممةل ملت لبممات من حلول اإلدارة الممداخليممة لالت مماق املوحممد لن مم  م ممد ميف املواد  املواد إا النظممام امليسمممممممممممممم 

 اإلبالغ   هذا االت اق.
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ر لالت اق املوحد لن   املواد الذل  رىجو  ما يتعلق بسمممممممممالمة البياانت وسمممممممممري تهاف  -27 حتدي  خادم النظام امليسممممممممم 
و  ذ  لتحس  موثوقيته وأدائه.مر ز  بثابةليكون يستضي ه املر ز الدو  للحوسبة التابع لألمف املتحدة   جني ف سويسرا 

  مديرو النظام   املر ز الدو  للحوسبة التابع لألمف املتحدة أيضلا تدابري أمنية مت دمة للخادم.
بنوك الوتضمممم ن الت رير الذل أحي  إا اجلهاز الرائسممميف   دورته الثامنة معلومات عن مسمممألة سمممرية طرحها أحد  -28

البياانت   االحتاد  حلماية ةالعامالئحة اللق بعلومات االت ممممممال اخلاصممممممة اوية جهة متل ية وت بيق تتع لجيناتاألوروبية ل
وأوضمممممممممممحت األما ةف رلتعاون مع مكتي الشمممممممممممؤون ال ا و ية   املنظمة حالة املنظمة بوصممممممممممم ها ال رل الثال   األوروّب.

ألة دون أل احنرال عن اليت سممامهت   ح  هذل املسمم اإلجراءات اخلاصممة رل رل الثال  املسممت يداملسممت يد والطرض من 
 اإلجراءات.

عن املواد الوراثيممة النبمماتيممة لألغممذيممة  املعلومممات للنظممام العممامليف لإلعالم  ممما يتعلق ردممماهل أدوات تكنولوجيمما و  -29
ر لالت اق املوحد لن   املواد للجهات املتل ية   االت اقات  والزراعة وبنيته األسممممماسممممميةف تتيح وظي ة جديدة   النظام امليسممممم 

ترد العينات املن ولة ايها   امللحق  واليت اإللك و يةفال بول املواا ة عليها عرب الن ر على خا ة املوحدة لن   املواد بواسمم ة 
الكياانت الرقميةف تنزي  البياانت التعري ية امل ابلةف ورلتا  حتسممممم  أداء وظي ة االت اق املوحد لن   اات معر  رسمممممتخدام  1

 املواد وجودة البياانت.
  عملية اإلبالغ ورإلضممممااة إا الكف أ شممممأ مر ز بلدان الشمممممال للموارد الوراثية مكتبة م توحة امل ممممدر لدعف  -30

 وهذل املكتبة متاحة بشك  جماين جلميع املوز دين املهتم  . إطار االت اق املوحد لن   املواد.
بعنوان  IT/GB-9/22/11  الوثي ة  لإلعالمبشممممممممممممممأن النظام العامليف ميكن االطالع على مزيد من املعلومات و  -31

 (.لإلعالمت رير عن تن يذ النظام العامليف (

 التوجيهات املطلوية -خامًسا
بدون اإلخالل أبل توجيهات قد يرغي اجلهاز الرائسيف   ت دميها بشأن املسائ  اليت تشملها هذل الوثي ةف ترد  -32
 اذل الوثي ة مسود ة عناصر قرار  كن.   املراق  
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  املرفق
 ة عناصر قرارمسود  

 تنفيذ وتشغيل النظام املتعدد األطرافبشأن  2022يف مشروع القرار **/ تدرج)
 على املوارد وتقاسم منافعها( للحصول

 
 إن  اجلهاز الرائسي،

)اإلجراءات  املسمممت يد ال رل الثال  بعم إلجراءات اخلاصمممة ا  دورته الثالثة على قد وااق  اجلهاز الرائسممميف ن  أب ذك رإذ ي
لتأدية أدوار ومسممممممؤوليات ال رل الثال  املسممممممت يد  ما حد دها و ص  عليها االت اق  4اخلاصممممممة رل رل الثال  املسممممممت يد 

 املوحد لن   املواد بتوجيه من اجلهاز الرائسيف؛
من اإلجراءات اخلاصمممة رل رل الثال  املسمممت يدف جيوز لل رل الثال  املسمممت يد  2-4ا للمادة  هف وا ل أب كذلك  ريذك  وإذ 

بوجي ات اق موحد لن   املواد من  هام دم املادة ومتل ي اللتزاماتأن يتل ى معلومات عن حاالت عدم االمتثال احملتم  
 أل أشخاص طبيعي  أو معنوي ؛

ارد مالية  ااية وموارد أخرى وأبن منظمة األغذية والزراعة رعتبارها ال رل الثال  املسممممممممممممت يد سمممممممممممميت ل ي مو  وإذ يقر  أبن
 ال رل الثال  املست يد لن تتحم  أل التزامات تتجاوز األموال املتاحة   االحتياطيف التشطيليف لل رل الثال  املست يد؛

 ذلك إا األم  ومنظمة األغذية والزراعة   ويطلبعم  ال رل الثال  املسممممممممممممممت يدف عن لت رير ر أيخذ علًما  1)
 مواصلة راع مث  هذا الت ريرف      دورة من دورات اجلهاز الرائسيف؛

من اإلجراءات اخلاصة رل رل  2-4املادة  على أمهيةف رلنسبة إا اعالية أداء ال رل الثال  املست يدف يشد دو  2)
لواجبات حمتم  ل  املسممممممت يد أن يتل ى معلومات عن حاالت عدم امتثال الثال  املسممممممت يد اليت جيوز بوجبها لل رل الثا

بوجي ات اق موحد لن   املواد من األطرال بوجي االت اق املوحد لن   املواد أو أل أشممممممممممممممخاص  هام دم املادة ومتل ي
 طبيعي  أو معنوي  آخرين؛

عند املسمممممتوى  2023-2022د ل  ة السمممممنت  على االحتياطيف التشمممممطيليف لل رل الثال  املسمممممت ي احل ا  ريقر  و  3)
األطرال املتعاقدة واملنظمات احلكومية  ويدعو؛ العاشممممممممممممممرةالك   دورته  ومراجعةدوالرلا أمريكيلا  283 280احلا  البال  

 ذلك؛ب ال يامالدولية واملنظمات غري احلكومية والكياانت األخرى اليت مل تساهف بعد   االحتياطيفف إا 
ن يذ وظائ  ما يكون الزما لتلألم  االسمممتعا ة بوارد االحتياطيف التشمممطيليف لل رل الثال  املسمممت يد حسمممب زجييو  4)

 ال رل الثال  املست يد؛
أبدوات تكنولوجيا املعلومات والبنية األسمممممماسممممممية العملية وال ع الة من حي  التكل ة اليت وضممممممعها األم   بيرح  و  5)

ا للمادة   ويطلبمن اإلجراءات اخلاصمممممة رل رل الثال  املسمممممت يدف  1-4لتسمممممهي  ت دأ املعلومات ومجعها وختزينها تن يذل
 .تهاإا األم  مواصلة ت بيق التدابري املناسبة لضمان سالمة املعلوماتف وعند االقتضاءف سري
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