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لسادة ا طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من
 املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. 
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 المؤقت األعمال جدول من 9 البند

 الرئاسي للجهاز السابعة الدورة

 2017 الثاني تشرين/نوفمبر 3 – األول تشرين/أكتوبر 30 رواندا، كيغالي،

 الدولية المعاهدة على تعديل إلدخال اقتراح
 

 مقدمة -1
 
دة الدولية، األو  باملعاه امللحقتتضمممممممن هذه الوثيقة اققاحا تقّدمك بة حكومة  ممممممويسممممممرا  د ا  تعديل على  -1

 من املعاهدة الدولية. 24و 23وفقا للمادتني 
 
ى األمني االققاح من  ال  ر ممممالة موجهة من املم لية الدالمة لسممممويسممممرا لد  ، تلقّ 2017أبريل/نيسمممما   21ففي  -2

 عاقدةضممممممممممممممة على األطرا  املتوالزراعة والصممممممممممممممندوة الدوا للتنمية الزراعية وبرنامي األغذية العاملي، وعر منظمة األغذية 
 .2017أبريل/نيسا   21، املؤرخ NCP GB7-023شعار عرب ا 

 
وتققح  ممممممممممممممويسممممممممممممممرا أ  تضممممممممممممممي  إىل امللحق األو  الفقرة ايديدة التالية، على أ  تدر   ك القالمة احلالية  -3
 الواردة يف امللحق األو ، لكي يعتمدها ايهاز الرلا ي  ال  هذه الدورة: لمحاصيلل
 

، يشمل النظام اوجماهل دة الدوليةاملعاهبا ضافة إىل احملاصيل الغذالية واألعال  املذكورة أعاله، وتعزيزاً ألهدا  
 من املعاهدة الدولية.  3وفقاً للمادة  املتعدد األطرا  مجيع املوارد الوراثية النباتية األ ر  لألغذية والزراعة

 
 معلومات أساسية -2

 
عتمممد أثنممار دورة لل همماز ، تُ   متعمماقممد أ  يققح إد مما  تعممديالتمن املعمماهممدة الممدوليممة، أل  طر  23عمال بمماملممادة  -4

الرلا ممممممممممممي. وتر ممممممممممممل األمانة نف التعديل املققح إىل األطرا  املتعاقدة قبل انعقاد االجتمال الذ  يققح فية اعتماد التعديل 
 وافق أرار األطرا  املتعاقدة احلاضرة دورة ايهاز الرلا ي.ر  مجيع التعديالت بتبستة أشهر على األقل. وتُ 
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 من املعاهدة الدولية، تطبق هذه األحكام على تعديل مالحق املعاهدة الدولية. 2-24ومبوجب املادة  -5
 
رلي  الدورة السمممممممابعة لل هاز الرلا مممممممي للمعاهدة الدولية، أدر  هذا االققاح وعقب التشممممممماور مع رلي  ونوا   -6

 على جدو  أعما  دورة ايهاز الرلا ي هذه.
 

 التوجيهات المطلوبة -3
 
 إ  ايهاز الرلا مممممممممممي مدعو إىل النظر يف التعديل املققح إد الة على املعاهدة الدولية، ويف حا  تعذر التوصمممممممممممل -7

 منا بة. اأ ر  يراه إىل توافق يف اآلرار، إىل إرجار اختاذ قرار بشأ  ذلك إىل دورتة القادمة أو تقدمي أ  توجيهات
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 موجهة من حكومة سويسرا إلى األمينلنص الرسالة ا -الملحق 
 

 إدخال تعديل على الملحق األول للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 ،Nnadozieحضرة الدكتور 
 

من املعاهدة الدولية بشممممممممأ  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لاملشممممممممار إليها فيما بعد  2-24وفقاً ألحكام املادة 
و ممميع جما  ملعاهدة الدولية من أجل تبااققاح  د ا  تعديل على امللحق األو  بتقّدم  مممويسمممرا تباملعاهدة الدولية(، 

 لوارد يف ايزر الرابع من املعاهدة الدولية. ا هامنافعد وتقا م ر نظامها املتعدد األطرا  للحصو  على املوا
 

وتققح  ممويسممرا إضممافة فقرة جديدة تدر   ك القالمة احلالية للمحاصمميل الواردة يف امللحق األو . وينبغي أ  تكو  
 الفقرة ايديدة على النحو اآليت:

 
، يشمممممممممل ااهلوجم املعاهدة الدولية"با ضممممممممافة إىل احملاصمممممممميل الغذالية واألعال  املذكورة أعاله، وتعزيزاً ألهدا  

من املعممماهمممدة  3النظمممام املتعمممدد األطرا  مجيع املوارد الوراثيمممة النبممماتيمممة األ ر  لألغمممذيمممة والزراعمممة وفقمممًا للممممادة 
 اقدةاألطرا  املتع مجيع لدولية أ  يعّمم هذا االققاح علىالدولية". وتطلب  ممممممممممممممويسممممممممممممممرا إىل أمني املعاهدة ا

 من املعاهدة الدولية.  2-23وفقاً للمادة وذلك قبل انعقاد الدورة العادية لل هاز الرلا ي، 
 

 وقد ا قشدت  ويسرا، عند تقدمي هذا االققاح، باالعتبارات التالية:
 

 احلممماجمممة إىل زيمممادة املمممدفوعمممات واملسمممممممممممممممامهمممات القمممالممممة  1/2015إذ يسمممممممممممممتمممذكر قرار ايهممماز الرلممما مممممممممممممي  لأ(
من إعداد مستدامة وميكن توقعها يف األجل الطويل، فإنة يتض طريقةعلى املستخدمني يف صندوة تقا م املنافع ب

ة العضممممممممممممموية من والية جمموعة العمل املفتوح  يارات لتكيي  نطاة تغطية النظام املتعدد األطرا ، باعتباره جزراً 
  املعنية بتعزيز  ري عمل النظام املتعدد األطرا  للحصو  على املوارد وتقا م منافعها لجمموعة العمل(. املخصصة

يف تو مممميع جما  النظام املتعدد األطرا ، وشممممّددت على  اجتماعها السمممماد  نظرت جمموعة العمل  ال  ل (
  .ع التطبيقموض هذا التو يعوضع جل احلاجة إىل  ديد الطريقة األك ر فعالية ووضوحاً وبساطة و رعة من أ

 ، إجرارات اعتمممممماد التعمممممديالت وبمممممدر نفممممماذهممممما. 24و 23حمممممّددت املعممممماهمممممدة المممممدوليمممممة، يف املمممممادتني  ل (
 هذه ا جرارات تشمل إد ا  تعديالت على مالحقها. و 

ختاذ قرار ا وباتبال هذه ا جرارات،  مممميمّكن التعديل املققح أعاله الدورة السممممابعة لل هاز الرلا ممممي من لد(
 بشأ  جما  تغطية النظام املتعدد األطرا  ك زر من عملية تعزيز  ري عمل النظام املتعدد األطرا . 

 
 وتفضلوا بتقبل أمسى عبارات التقدير واالحقام،

 املكتب اال اد  للزراعة
 Bernard Lehmann الربوفسور الدكتور 

 املدير العام


