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اقتراح إلدخال تعديل على المعاهدة الدولية
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مقدمة

تتض م مممن هذه الوثيقة اققاحا تق ّدمك بة حكومة م ممويس م م مرا د ا تعديل على امللحق األو باملعاهدة الدولية،
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وفقا للمادتني  23و 24من املعاهدة الدولية.
ففي  21أبريل/نيس مما  ،2017تل ّقى األمني االققاح من ال ر ممالة موجهة من املم لية الدالمة لس ممويسم مرا لد
-2
منظمة األغذية والزراعة والص م م م م م ممندوة الدوا للتنمية الزراعية وبرنامي األغذية العاملي ،وعرض م م م م م ممة على األطرا املت عاقدة
عرب ا شعار  ،NCP GB7-023املؤرخ  21أبريل/نيسا .2017
وتققح م م م م م ممويسم م م م م م مرا أ تض م م م م م ممي إىل امللحق األو الفقرة ايديدة التالية ،على أ تدر
-3
للمحاصيل الواردة يف امللحق األو  ،لكي يعتمدها ايهاز الرلا ي ال هذه الدورة:

ك القالمة احلالية

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

عمال بمماملممادة  23من املعمماهممدة الممدوليممة ،أل طر متعمماقممد أ يققح إد مما تعممديالت ،تُعتمممد أثنممار دورة لل همماز
-4
الرلا م م م م ممي .وتر م م م م ممل األمانة نف التعديل املققح إىل األطرا املتعاقدة قبل انعقاد االجتمال الذ يققح فية اعتماد التعديل
وتر مجيع التعديالت بتوافق أرار األطرا املتعاقدة احلاضرة دورة ايهاز الرلا ي.
بستة أشهر على األقلُ .
طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
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ومبوجب املادة  2-24من املعاهدة الدولية ،تطبق هذه األحكام على تعديل مالحق املعاهدة الدولية.

وعقب التشم م مماور مع رلي ونوا رلي الدورة السم م ممابعة لل هاز الرلا م م ممي للمعاهدة الدولية ،أدر هذا االققاح
-6
على جدو أعما دورة ايهاز الرلا ي هذه.
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التوجيهات المطلوبة

إ ايهاز الرلا م م م م ممي مدعو إىل النظر يف التعديل املققح إد الة على املعاهدة الدولية ،ويف حا تعذر التوصم م م م ممل
-7
إىل توافق يف اآلرار ،إىل إرجار اختاذ قرار بشأ ذلك إىل دورتة القادمة أو تقدمي أ توجيهات أ ر يراها منا بة.
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الملحق  -نص الرسالة الموجهة من حكومة سويسرا إلى األمين
إدخال تعديل على الملحق األول للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
حضرة الدكتور ،Nnadozie
وفقاً ألحكام املادة  2-24من املعاهدة الدولية بش م م ممأ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لاملش م م ممار إليها فيما بعد
باملعاهدة الدولية) ،تتق ّدم ممويسم مرا باققاح د ا تعديل على امللحق األو باملعاهدة الدولية من أجل تو مميع جما
نظامها املتعدد األطرا للحصو على املوارد وتقا م منافعها الوارد يف ايزر الرابع من املعاهدة الدولية.
وتققح ممويس مرا إضممافة فقرة جديدة تدر
الفقرة ايديدة على النحو اآليت:

ك القالمة احلالية للمحاصمميل الواردة يف امللحق األو  .وينبغي أ تكو

"با ض م م ممافة إىل احملاص م م مميل الغذالية واألعال املذكورة أعاله ،وتعزيزاً ألهدا املعاهدة الدولية وجماهلا ،يش م م مممل
النظممام املتعممدد األطرا مجيع املوارد الوراثيممة النبمماتيممة األ ر لألغممذيممة والزراعممة وفق ماً للمممادة  3من املعمماهممدة
يعمم هذا االققاح على مجيع األطرا املتعاقدة
الدولية" .وتطلب م م م م م ممويسم م م م م م مرا إىل أمني املعاهدة ا لدولية أ ّ
قبل انعقاد الدورة العادية لل هاز الرلا ي ،وذلك وفقاً للمادة  2-23من املعاهدة الدولية.
وقد ا قشدت ويسرا ،عند تقدمي هذا االققاح ،باالعتبارات التالية:
لأ) إذ يس م م م م م متممذكر قرار ايهمماز الرلمما م م م م م ممي  2015/1احلمماجممة إىل زيممادة املممدفوعممات واملس م م م م م م ممامهممات القممالمممة
على املستخدمني يف صندوة تقا م املنافع بطريقة مستدامة وميكن توقعها يف األجل الطويل ،فإنة يتضمن إعداد
يارات لتكيي نطاة تغطية النظام املتعدد األطرا  ،باعتباره جزراً من والية جمموعة العمل املفتوحة العضم م م م م مموية
املخصصة املعنية بتعزيز ري عمل النظام املتعدد األطرا للحصو على املوارد وتقا م منافعها لجمموعة العمل).
ل ) نظرت جمموعة العمل ال اجتماعها الس مماد يف تو مميع جما النظام املتعدد األطرا  ،وشم م ّددت على
احلاجة إىل ديد الطريقة األك ر فعالية ووضوحاً وبساطة و رعة من أجل وضع هذا التو يع موضع التطبيق.
ل ) ح م م ّددت املعم مماهم ممدة الم ممدوليم ممة ،يف املم ممادتني  23و ،24إجرارات اعتمم مماد التعم ممديالت وبم ممدر نفم مماذهم مما.
وهذه ا جرارات تشمل إد ا تعديالت على مالحقها.
لد) وباتبال هذه ا جرارات ،مميم ّكن التعديل املققح أعاله الدورة الس ممابعة لل هاز الرلا ممي من اختاذ قرار
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
الربوفسور الدكتور Bernard Lehmann
املدير العام

