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 المؤقت األعمال جدول من 3 - 8 البند

 الرئاسي للجهازثامنة ال الدورة

 2019 الثاني تشرين/نوفمبر 16 – 11 ،روما

ّ                  مقد م من حكومة سويسرا الدولية المعاهدة في تعديلجراء إل اقتراح    
 

 مقدمة - ً ال    ّ أو  
 
                                                        ُ                        من املعـاهـدة الـدوليـة، ألي طرف متعـاقـد أن يقرتح إدخـال تعـديالت، تُعتمـد أثنـاء دورة للجهـاز     23         بـاملـادة    ً عمًال   - 1

                                                                                                          الرئاســــــــــــي. وترســــــــــــل األمانة نص التعديل املقرتح إىل األطراف املتعاقدة قبل انعقاد االجتماع الذي يقرتح فيه اعتماد التعديل 
ُ              بستة أشهر على األقل. وُجترى مجيع التعدي                                                           الت بتوافق أراء األطراف املتعاقدة احلاضرة دورة اجلهاز الرئاسي.                     

 
                                                                    من املعاهدة الدولية، تطبق هذه األحكام على تعديل مالحق املعاهدة الدولية.   2 -  24            ومبوجب املادة   - 2
 
ّ                                    ا تقّدمت به حكومة ســــويســــرا إلدخال تعديل على                        ً تتضــــمن هذه الوثيقة اقرتاحً   و   - 3                        األول باملعاهدة الدولية،        امللحق    

                    من املعاهدة الدولية.    24 و    23             وفقا للمادتني 
 

 المعاهدة الدولية فيتعديل جراء اقتراح إل -    ً ثاني ا
 
                                                             ى األمني االقرتاح من خالل رســـــــــــالة موجهة من املمثلية الدائمة لســـــــــــويســـــــــــرا      ّ ، تلقّ     2017            أبريل/نيســـــــــــان     21  يف   - 4

                       ضــــــه على األطراف املتعاقدة                                                  الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، وعر                                    لدى منظمة األغذية والزراعة والصــــــندوق 
ُ                                         وقد ُعرض هذا االقرتاح على اجلهاز الرئاســـي يف دورته    .    2017            أبريل/نيســـان     21        ، املؤرخ NCP GB7-023     شـــعار      عرب اإل     
ً                   وما يزال مدرًجا على جدول أعماله.  1       السابعة              

                                                           
 .الدولية املعاهدة على تعديل إلدخال اقرتاح، IT/GB-7/17/8باعتباره الوثيقة   1
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                                    الفقرة اجلديدة التالية، على أن تدرج                  باملعاهدة الدولية            امللحق األول    نص                   ســــــــــويســــــــــرا أن تضــــــــــيف إىل    ت   قرتح  وا  - 5

                             ، لكي يعتمدها اجلهاز الرئاسي:          امللحق األول                  لمحاصيل الواردة يف  ل                  حتت القائمة احلالية 
 

     نظام          ، يشمل ال ا    وجماهل                 املعاهدة الدولية                                                       ً       باإلضافة إىل احملاصيل الغذائية واألعالف املذكورة أعاله، وتعزيزاً ألهداف 
                     من املعاهدة الدولية.    3                                                                     ً        املتعدد األطراف مجيع املوارد الوراثية النباتية األخرى لألغذية والزراعة وفقاً للمادة 

 
صــــة املعنية بتعزيز ســــري عمل النظام املتعدد األطراف للحصــــول   - 6                                       ّ                                                    ونظرت جمموعة العمل املفتوحة العضــــوية املخصــــّ

                                                                                                 على املوارد وتقاســــــــــــم منافعها (جمموعة العمل) أيضــــــــــــا، خالل فرتة ما بني الدورات، يف هذا االقرتاح ويف اقرتحات أخرى 
                                             ت جمموعة العمل، آخذة يف االعتبار هذه االقرتاحات،                                                   كذلك عرضــــــــت خالل الدورة الســــــــابعة للجهاز الرئاســــــــي. واتفق

                          باملعاهدة الدولية، على حنو             امللحق األول             ُ                                                  على مشــــــروع نص تُرفع توصــــــية بشــــــأنه إىل اجلهاز الرئاســــــي إلجراء تعديل على 
 2          ه الثامنة.                                                                    من مشروع القرار الوارد يف تقريرها املؤقت املقدم إىل اجلهاز الرئاسي يف دورت   2                    ما هو معروض يف املرفق 

 
 التوجيهات المطلوبة -ا    ً ثالث  

 
  .                                                                      اجلهاز الرئاسي مدعو إىل النظر يف التعديل املقرتح إدخاله على املعاهدة الدولية    ّ إنّ   - 7

                                                           
ّ                     موعة العمل املفتوحة العضوية املخص صة املعنية بتعزيز سري املؤقت جملتقرير ال، IT/GB-8/19/8.2الوثيقة   2 عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على                               

 .املوارد وتقاسم منافعها


