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 إشعار 

 

 حكومة سويسرا إلدخال تعديل على امللحق األول من املعاهدة الدولية اقرتاح

 

 السيد/ السيدةحضرة 

 حتية طيبة وبعد،

 

 

كومة سويسرا إلدخال تعديل على امللحق األول للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فين أن أحيل إليكم اقرتاحًا من حيشّر

 من املعاهدة الدولية. 24و 23)املعاهدة الدولية(، وفقًا للمادتني 

 

للمحاصيل الواردة في الملحق األول، لالعتماد تقرتح سويسرا إضافة الفقرة اجلديدة التالية يف امللحق األول، إىل ما دون القائمة احلالية 

 من قبل الجهاز الرئاسي في دورته السابعة:

 

المتعدد األطراف، سوف "باإلضافة إلى المحاصيل الغذائية واألعالف المذكورة أعاله، وتعزيزاً ألهداف ومجال النظام 
من المعاهدة  3يشمل النظام المتعدد األطراف جميع الموارد الوراثية النباتية األخرى لألغذية والزراعة، وفقاً للمادة 

 الدولية".
 

 وُيرفق االقتراح الكامل بطي هذا اإلخطار.
 

يالت على المعاهدة الدولية لالعتماد ألي طرف متعاقد أن يدخل تعد جوزمن المعاهدة الدولية، ي 23المادة  وبناء على
مقترح إلى األطراف المتعاقدة قبل انعقاد االجتماع الذي يقترح ص أي تعديل نيجب أن يرسل األمين خالل دورة الجهاز الرئاسي. و

جهاز دورة الجميع التعديالت بتوافق آراء األطراف المتعاقدة الحاضرة  هذا، وتجرى فيه اعتماد التعديل بستة أشهر على األقل.
 الرئاسي. 

 
 عديل مالحق المعاهدة الدولية.من المعاهدة الدولية، تطبق هذه األحكام على ت 2.24وبموجب المادة 

 
 يفهذا االقتراح، بعد التشاور مع رئيس الدورة السابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية ومكتبها،  ردووفقاً لذلك، سوف ي

 جدول أعمال الجهاز الرئاسي للنظر فيه خالل الدورة المقبلة. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 استفسار أو طلب معلومات إضافية ، ُيرجى االتصال بأمانة املعاهدة الدولية على العنوان التالي:ألي 

 

 Kent Nnadozieالدكتور 

 أمني بالوكالة

 لألغذية والزراعةاملعاهدة الدولية بشان املوارد الوراثية النباتية 

 منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة

 روما، إيطاليا 00153

PGRFA-treaty@fao.org 

 

 

 .. والسالم عليكم.بقبول أمسى عبارات التقدير رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 

 

 

 
 

Kent Nnadozie 

 

 األمني بالوكالة                                                             

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية                                                        

 ة والزراعةلألغذي                                                            

 
 

 

  



 

 

 
 إلى أمين المعاهدة الدولية رسالة حكومة سويسرا 

 

 على الملحق األول للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تعديلإدخال 

 ،Nnadozieحضرة الدكتور 

 تحية طيبة وبعد،

من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )المشار إليها فيما بعد  2.24وفقاً ألحكام المادة 

بالمعاهدة الدولية(، تقّدم سويسرا اقتراحاً إلدخال تعديل على الملحق األول للمعاهدة الدولية من أجل توسيع مجال نظامها المتعدد 

 المواد وتقاسم المنافع الوارد في الجزء الرابع من المعاهدة الدولية.  األطراف للحصول على

وتقترح سويسرا إضافة فقرة جديدة إلى ما دون القائمة الحالية للمحاصيل الواردة في الملحق األول. وينبغي أن تكون 

 الفقرة الجديدة كما يلي:

وتعزيزاً ألهداف ومجال النظام المتعدد األطراف، سوف "باإلضافة إلى المحاصيل الغذائية واألعالف المذكورة أعاله، 

من المعاهدة  3يشمل النظام المتعدد األطراف جميع الموارد الوراثية النباتية األخرى لألغذية والزراعة، وفقاً للمادة 

ل انعقاد الدورة أن يعّمم هذا االقتراح على األطراف المتعاقدة قب الدولية". وتطلب سويسرا إلى أمين المعاهدة الدولية

 من المعاهدة الدولية.  2.23العادية للجهاز الرئاسي، وفقاً للمادة 

 لقد استرشدت سويسرا، عند تقديم هذا االقتراح،  باالعتبارات التالية:

ألف. إشارة إلى زيادة المدفوعات والمساهمات القائمة على المستخدمين في صندوق تقاسم المنافع بصورة مستدامة 

الصادر عن الجهاز الرئاسي يتضمن إعداد خيارات لتكييف  1/2015قعها في األجل الطويل، فإن القرار ويمكن تو

نطاق تغطية النظام المتعدد األطراف، باعتباره جزءا من والية  مجموعة العمل المخصصة المفتوحة العضوية المعنية 

 بتحسين سير عمل النظام المتعدد األطراف )مجموعة العمل(. 

نظرت مجموعة العمل خالل اجتماعها السادس في امكانيات توسيع مجال النظام المتعدد األطراف، وشّددت على باء. 

 الحاجة إلى تحديد الطريقة األكثر فعالية ووضوح وبساطة وسرعة من أجل تنفيذ هذا التوسيع. 

خولها حيز النفاذ، وتشمل هذه إجراءات اعتماد التعديالت ود 24و 23جيم. حّددت المعاهدة الدولية في المادتين 

 اإلجراءات إدخال تعديالت على مالحقها. 

دال. وفقاً لهذه اإلجراءات، سوف يمّكن التعديل المقترح أعاله الدورة السابعة للجهاز الرئاسي من اتخاذ قرار بشأن 

 ف. مجال تغطية النظام المتعدد األطراف وذلك في سياق تعزيز سير عمل النظام المتعدد األطرا

 

 بإخالص،

 المكتب الفدرالي للزراعة 

 Bernard Lehmannاألستاذ الدكتور 

 المدير العام

 


