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 من مشروع جدول األعمال المؤقت 4  البند

 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

  االجتماع األول لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بصفتها اللجنة المؤقتة
 لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةبشأن اللمعاهدة الدولية 

 11/10/2002 – 9 ،روما

 للمعاهدة الدوليةبصفتها اللجنة المؤقتة للهيئة الداخلية مشروع الالئحة 
 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 

 بيان المحتويات
 

 راتـــالفق  
 3-1 تقديم - أوال
 4  للمعاهدةاالستنتاجات واإلجراءات التى ُيقترح أن تتخذها اللجنة المؤقتة - ثانيا

   

للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية قتة اللجنة المؤ :الملحق
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 للمعاهدة الدولية للهيئة بصفتها اللجنة المؤقتة  الداخليةمشروع الالئحة 

 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 تقديم -أوال 
 
در - 1 ؤتمر أص ي د الم ين  ، ف ة والثالث ه الحادي ىورت وفمبرف اني  / ن رين الث رار، 2001تش  الق
ويض     3/2001 ة، والتف ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي أن الم ة بش دة الدولي اد المعاه  باعتم

ؤتمر         إطاروفى  . بترتيبات مؤقتة لتنفيذ المعاهدة    ات، طلب الم د         هذه الترتيب ام أن يعق دير الع من الم
، ودعا الهيئة ألن تقر بصفتها اللجنة المؤقتة 2002للجنة المؤقتة للمعاهدة خالل عام   االجتماع األول   

 .للمعاهدة الئحتها الداخلية فى اجتماعها األول
 
ا السارية   تلكهذه الوثيقة، إلى     ملحق في   الداخلية الوارد  مشروع الالئحة    ويستند - 2 ة هيئ لل حالي

ادة              والهيئةلتدابير الصحة النباتية،    المؤقتة   از مؤقت أنشئ بموجب الم  من  6 المؤقتة هى نفسها جه
اذ                           ى حين نف ة إل ايير الصحة النباتي ة أمور أخرى، مع د، ضمن جمل دستور المنظمة بغرض أن يع
ة والزراعة                   ة األغذي االتفاقية الدولية المعدلة لوقاية النباتات، وهى اتفاقية أقرت ضمن نطاق منظم

دابير               . ة من دستور المنظم   14بموجب المادة    ة لت ة المؤقت ل الهيئ ا مث دة، مثله ة للمعاه واللجنة المؤقت
ة            د اعتمدت الالئحة      . الصحة النباتية، مفتوحة العضوية بدورها للدول غير األعضاء فى المنظم وق

 .1998فى عام  المؤقتة هيئةلللتدابير الصحة النباتية فى االجتماع األول  المؤقتة للهيئةالداخلية 
 
ة      آذلك يراع  - 3 دة      ى مشروع الالئحة الداخلي ة للمعاه ة المؤقت ام      للجن ة أحك ذه الوثيق الملحق به

والممارسات واإلجراءات الحالية للهيئة، ومثال فيما يتصل بانتخاب         ،  المعاهدة، حسبما يكون مالئما   
 .هيئة المكتب

 
  للمعاهدةاالستنتاجات واإلجراءات التى يقترح أن تتخذها اللجنة المؤقتة -ثانيا 

 
ن  - 4 ى م دة أن  يرج ة للمعاه ة المؤقت ا   اللجن رار الئحته ة إق ق بغي روع المرف تعرض المش تس

 .الداخلية حسب طلب المؤتمر
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 الملحق
 

 للمعاهدة الدولية اللجنة المؤقتة 
 بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 مشروع الالئحة الداخلية

 
  1المادة 
 العضوية

 
ة               اللجنة المؤقتة للمعاهدة   تكون عضوية  -1 ة األغذي دول األعضاء في منظم ع ال  مفتوحة لجمي

ا    اء فيه ر األعض دول غي ة وال ا     والزراع ن وآاالته دة أو أى م م المتح ى األم اء ف ى أعض ى ه الت
 .المتخصصة أو فى الوآالة الدولية للطاقة الذرية

 
ثية لألغذية والزراعة والدول    هيئة الموارد الورا  البلدان األعضاء في    جميع  تشمل العضوية    -2

ا في           األعضاء فى المنظمة المؤهلة األخرى       والدول األخرى التي تبلغ المدير العام للمنظمة برغبته
 .اللجنةاالشتراك في عضوية 

 
ه            اللجنة المؤقتة للمعاهدة  يقوم آل عضو من أعضاء       -3 ة باسم ممثل ام للمنظم دير الع  بتبليغ الم

ماء أعضاء و ن بأس دها   وإذا أمك ي تعق دورات الت ن ال ل دورة م ال آ دء أعم ل ب الده قب د ب ة ف اللجن
 .المؤقتة للمعاهدة

 
  2المادة 

 هيئة المكتب
 
ا     ( للرئيس   ستة نواب  رئيسا وما ال يزيد عن       اللجنة المؤقتة للمعاهدة  تنتخب   -1 يشار إليهم في م

ى  ة المكتب  " باسم  يل ررا ، ")هيئ ر    ومق اوبين والخب ين والمن ين الممثل يشار (اء واالستشاريين   من ب
ويكون من المفهوم أن أى ، اللجنة المؤقتة للمعاهدةللدول األعضاء فى ") بالمندوبين "يلىإليهم فيما   

 .لن يحمل صفة األهلية دون موافقة رئيس الوفد المعنيمندوب 
 
دورة    آل دورة عادية، وتظل في منصبها بدايةيجرى انتخاب هيئة المكتب في    -2 ة ال حتى بداي

 .يةتالالعادية ال
 
دة     يرأس الرئيس اجتماعات      -3 ة للمعاه ة المؤقت ة              اللجن ة المكتب في حال ، أو أحد أعضاء هيئ

ل   هيل عم ائف لتس ن الوظ زم م ا يل ه، ويباشر أيضا م دةغياب ة للمعاه ة المؤقت ب . اللجن ع نائ ويتمت
 .تع بها الرئيس بنفس السلطات والواجبات التي يتماللجنة المؤقتةالرئيس الذي يتولى رئاسة 

 3المادة 
 أمين الهيئة

 
ة                -1 ة المؤقت يتولى أمين هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة فى المنظمة مهمة أمين اللجن

 .اللجنة المؤقتة للمعاهدةالتي يتطلبها عمل للمعاهدة ويقوم بالواجبات 
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اللجنة المؤقتة فقا لسياسات ويكون األمين مسؤوال عن تنفيذ األنشطة التي تسند إلى األمين و           -2
 . بشأن األنشطة التي أسندت إلى األميناللجنة المؤقتة للمعاهدةويقدم األمين تقريرا إلى . للمعاهدة

 
 4المادة 
 الدورات

 
دورات،    .  عامين آلعلى األقل    دورة عادية واحدة     اللجنة المؤقتة للمعاهدة  تعقد   -1 وتعقد هذه ال

 .لدورات العادية لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةبقدر اإلمكان، ظهرا لظهر مع ا
 
ة         إذاوتعقد دورات خاصة للجنة المؤقتة للمعاهدة فى أوقات أخرى            -2 ة المؤقت أت اللجن ا ارت  م

ل عن                       ا ال يق ذا الطلب م اند ه ضرورة ذلك أو بناء على طلب مكتوب من أى عضو شريطة أن يس
 .ثلث أعضاء اللجنة المؤقتة للمعاهدة

 
دة    يدعو رئيس    -3 ة للمعاه ام                  اللجنة المؤقت دير الع د التشاور مع الم ة بع د دورات الهيئ ى عق  إل

 .للمنظمة
 
ة أعضاء              -4 ى آاف ا إل ان انعقاده ة   يرسل اإلخطار الخاص بموعد آل دورة ومك ة المؤقت اللجن

 . قبل موعد انعقاد آل دورة بشهرين على األقلللمعاهدة
 
ه            قتة للمعاهدة اللجنة المؤ لكل عضو في     -5 د يرافق دوب واحد ق ة بمن ل في دورات الهيئ أن يمث

راء والمستشارين         ن يكون      .واحد أو أآثر من المناوبين الخب ر أو المستشار       ول اوب الخبي  الحق   للمن
 .فى التصويت باستثناء الحالة التي يحل أي منهم محل المندوب

 
 .غير ذلك اللجنة المؤقتة للمعاهدةقرر  علنية ما لم تاللجنة المؤقتة للمعاهدةتكون جلسات  -6
 
 .اللجنة المؤقتة للمعاهدةيكتمل النصاب بحضور أغلبية أعضاء  -7
 

 
  5المادة 

 جدول األعمال والوثائق
 
 .اللجنة المؤقتة للمعاهدةيعد المدير العام جدول أعمال مؤقتا بالتشاور مع رئيس  -1
 
 .لمؤقت الموافقة على جدول األعماليكون موضوع البند األول من جدول األعمال ا -2
 
دة     يجوز ألي عضو من أعضاء        -3 ة للمعاه ة المؤقت ة            اللجن ام للمنظم دير الع  أن يطلب من الم

 .إدراج بنود محددة في جدول األعمال المؤقت
 
ى  -4 ل شهرين عل ت، قب ال المؤق ع جدول األعم ادة توزي ة في الع ام للمنظم دير الع ولى الم يت

اد ال    ل من انعق ع أعضاء   األق ى جمي دة  دورة، عل ة للمعاه ة المؤقت دان األعضاء األخرى   اللجن  والبل
ة    ر األعضاء المؤهل دول غي ة وال ي المنظم بة ف ى  واألعضاء المنتس ة ألن تصبح أعضاء ف اللجن

 . وجميع المنظمات الدولية المدعوة لحضور الدورةالمؤقتة للمعاهدة
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ير العام للمنظمة تقديم اقتراح بعد توزيع جدول         وللمد اللجنة المؤقتة للمعاهدة  ألي عضو في     -5
. األعمال المؤقت، بإدراج بنود معينة في جدول األعمال في ما يتعلق بالقضايا ذات الطابع العاجل                 

ذلك                  وستدرج البنود المقترحة ضمن قائمة إضافية ويتولى المدير العام للمنظمة إذا ما سمح الوقت ب
الها  اللجنة المؤقتة للمعاهدةافة أعضاء  إرسالها قبل افتتاح الدورة إلى آ      ، ويقدمها في حالة تعذر إرس

 .اللجنة المؤقتة للمعاهدةإلى الرئيس لتقديمها إلى 
 
ال،             للجنة المؤقتة للمعاهدة   -6 ى جدول األعم ة عل ة ثلثي   [ أن تعدل، بعد الموافق أعضاء  بأغلبي

واتهم     وا بأص ذين أدل رين وال دة الحاض ة للمعاه ة المؤقت ق اآلراء(] اللجن ال  1]بتواف دول األعم ، ج
وده ن بن د م ديل أي بن ى . بالحذف واإلضافة أو بتع ل إل تبعاد أي موضوع أحي ة وال يمكن اس اللجن

 .مجلسها المنظمة أو مؤتمر من المؤقتة للمعاهدة
 
ة أعضاء   -7 ام للمنظم دير الع زود الم دة ي ة للمعاه ة المؤقت رى  اللجن دان األعضاء األخ  والبل

ة لعضوية    ،منتسبة في المنظمة التي تحضر الدورة   واألعضاء ال  ة   وأي دولة غير عضو مؤهل اللجن
دة  ة للمعاه دورة  المؤقت دعوة لحضور ال ة الم ات الدولي ة  ، والمنظم ائق المقدم ة   بالوث ة المؤقت للجن

 . فى نفس وقت إرسال جدول األعمال أو فى أسرع وقت ممكن بعد ذلكللمعاهدة
 
ه              تقدم االقتراحات الرسمية    -8 ديالت التي أدخلت علي ال والتع ود جدول األعم  ذات الصلة ببن

ا              اللجنة المؤقتة للمعاهدة  خالل دورة من دورات      يم نسخ منه ذى يرتب لتعم  آتابة، وتسلم للرئيس ال
 .اللجنة المؤقتة للمعاهدةعلى جميع ممثلى البلدان األعضاء فى 

  6المادة 
 إجراءات التصويت

 
ي   -1 ل عضو ف ة الملك دةاللجن ة للمعاه ادة  ؤقت ام الم ا ألحك ة،  10-2، وفق تور المنظم ن دس  م

 .صوت واحد
 
دة   تبذل  [ -2 ة للمعاه ة المؤقت ع المسائل          اللجن اق بشأن جمي ى اتف د ممكن للتوصل إل ل جه  آ

اق،       توافق اآلراء فإذا استنفدت آافة الجهود للتوصل إلى       . بتوافق اآلراء  ، ولم يتم التوصل إلى اتف
دة   يتخذ القرار، آملجأ أخير، بأغلبية ثلثي أعضاء         وا       اللجنة المؤقتة للمعاه ذين أدل  الحاضرين وال

 ].بأصواتهم
 
]نص بديل[

                                       

2 
 

رارات [  ذ ق تثناء   تتخ ائل، باس ع المس أن جمي ق اآلراء بش دة بتواف ة للمعاه ة المؤقت اللجن
تم التوصل إل                استنفدت   إذاالمسائل التالية التى،     م ي ى توافق اآلراء ول ى جميع الجهود للتوصل إل

ذين        اتفاق، يتخذ القرار آملجأ أخير،     دة الحاضرين وال  بأغلبية ثلثى أعضاء اللجنة المؤقتة للمعاه
 :أدلوا بأصواتهم

 ..... )أ( 
 ..... )ب( 
 .....] )ج( 

 
يعكس النص البديل أحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والممارسات الحالية فى هيئة الموارد الوراثية لألغذية   1

 .والزراعة من جهة، وأحكام المعاهدة من جهة ثانية
قاية النباتات والممارسات الحالية فى هيئة الموارد الوراثية لألغذية يعكس النص البديل أحكام االتفاقية الدولية لو  2

 .والزراعة من جهة، وأحكام المعاهدة  من جهة ثانية
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ارة  -3 ي عب ة تعن ذه الالئح راض ه ذين أد"ألغ رين وال اء الحاض واتهماألعض وا بأص ، "ل

وا بصوت ايجابي أو سلبي            ذين أدل وا عن التصويت أو             . األعضاء ال ذين امتنع ر األعضاء ال ويعتب
 .أدلوا ببطاقات باطلة، غير مشارآين في التصويت

 
دة  بناء على طلب أي عضو من أعضاء      -4 ة للمعاه داء باالسم     اللجنة المؤقت  يكون التصويت ن

 .ويسجل في هذه الحالة صوت آل عضو
 
 . ذلك يكون التصويت باالقتراع السرياللجنة المؤقتة للمعاهدةوإذا ما قررت  -5
 
 من الالئحة العامة للمنظمة، بعد إجراء التغييرات الضرورية، على          12ستطبق أحكام المادة     -6

 .جميع المسائل التي لم يرد ذآرها على نحو محدد في هذه المادة
 

 7المادة 
 المراقبون

 
ة أشير                    يجوز ألي    -1 ر عضو في المنظم ة غي عضو أو عضو منتسب في المنظمة أو أي دول

ة  ، ولها اهتمام خاص بعمل    اللجنة المؤقتة للمعاهدة   والتي ليست عضوا في      1-1إليها في المادة     اللجن
ة، حضور دورات          المؤقتة للمعاهدة  ام للمنظم دير الع ى الم ة    وبناء على طلب تقدمه إل ة المؤقت اللجن

دة ة بصفة مراقب وأجللمعاه ا الفرعي ذآرات والمشارآة في المناقشات . هزته ديم م ا تق ويجوز له
 .بدون تصويت

 
ي   -2 ر األعضاء ف دول غي وة ال وز دع دةيج ة للمعاه ة المؤقت  أو األعضاء أو األعضاء اللجن

ا المتخصصة أو  دة وأي من وآاالته م المتح ي األم ة واألعضاء ف بة في المنظم ة فى المنتس الوآال
دول التي                     الدولي نح صفة المراقب لل ة للطاقة الذرية، بناء على طلبها، ووفقا لألحكام ذات الصلة بم

.  أو أجهزتها الفرعية بصفة مراقب      اللجنة المؤقتة للمعاهدة  أقرها مؤتمر المنظمة، لحضور دورات      
ا      ي أقره لة الت ام ذات الص ى األحك دورات إل ذه ال ل ه دعوة لحضور مث ة الم وتخضع صفة الدول

 .مر المنظمةمؤت
 
 من هذه المادة، للمدير العام للمنظمة، بعد مراعاة التوجيهات الصادرة   4رهنا بأحكام الفقرة     -3

ن   دة   ع ة للمعاه ة المؤقت ة    اللجن ات الدولي دعو المنظم ى ، أن ي ور دورات  إل ة    حض ة المؤقت اللجن
دة بللمعاه فة مراق دعى .  بص ات الوي ع المنظ منظم ات م ت اتفاق ى وقع ة الت ة إلالدولي داع م ي

د ة ل ادة الوراثي ة مجموعات الم ة المنظم ع دورات يهم تحت رعاي ى حضور جمي ة إل ة المؤقت اللجن
 . بصفة مراقبللمعاهدة

 
ة في عمل           -4 دة     تخضع مشارآة المنظمات الدولي ة للمعاه ة المؤقت ين       اللجن ات ب ذلك العالق  وآ

و        اللجنة المؤقتة للمعاهدة   ا      وهذه المنظمات لألحكام ذات الصلة ال ة والئحته اردة في دستور المنظم
ع            ات م اول العالق ي تتن ة الت ية للمنظم ي النصوص األساس واردة ف رى ال ام األخ ة واألحك العام

اة        . المنظمات الدولية  ات، مع مراع ذه العالق ع ه ويتولى المدير العام للمنظمة مهمة التعامل مع جمي
 .اللجنة المؤقتة للمعاهدةالتوجيهات الصادرة من 

 
  8ة الماد

 السجالت والتقارير
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دة    توافق   -1 ة للمعاه ا وتوصياتها                  اللجنة المؤقت ر يشمل آراءه ى تقري دها عل  في آل دورة تعق

 في بعض اللجنة المؤقتة للمعاهدةوقد تقرر . واستنتاجاتها، بما في ذلك عند الطلب بيانا بآراء األقلية      
 .الحاالت االحتفاظ بمثل هذه السجالت الستخداماتها الخاصة

 
ة،            اللجنة المؤقتة للمعاهدة   تقريريقدم   -2 ام للمنظم ، لدى انتهاء أعمال آل دورة، إلى المدير الع

ة أعضاء   ى آاف ه عل ولى تعميم ذي يت دة ال ة للمعاه ة المؤقت ة اللجن دان والمنظمات الدولي ى البل  وعل
بة   األخرى التي شارك ممثلوها في الدورة للعلم، وعلى البلدان األعضاء األخرى واأل          عضاء المنتس

 .في المنظمة بناء على طلبها
 
 التي اللجنة المؤقتة للمعاهدةيبلغ المدير العام للمنظمة مؤتمر المنظمة أو مجلسها بتوصيات        -3

 .لها انعكاساتها على سياسات المنظمة وبرامجها أو ماليتها التخاذ اإلجراء المناسب بشأنها
 
ة    ابقة، للمدير العام أن يطلب من أعضاء           رهنا باألحكام الواردة في الفقرة الس      -4 ة المؤقت اللجن

دة د للمعاه دة تزوي ة للمعاه ة المؤقت ى اللجن تنادا إل ذت اس ى اتخ راءات الت ن اإلج ات ع  بمعلوم
 .اللجنة المؤقتة للمعاهدةالتوصيات التى صدرت عن 

 
  9المادة 

 األجهزة الفرعية
 
دة -1 ة للمعاه ة المؤقت راه ضرورتنشئ أن للجن ا ت ام   م ل القي ن أج ة م زة الفرعي ن األجه يا م

 .بوظائفها
 
ة أعضاء             -2 زة الفرعي ذه األجه دة     تشمل عضوية ه ة للمعاه ة المؤقت دير       اللجن  التي تخطر الم

ار من                            ة، أو تتكون من عدد مخت زة الفرعي العام للمنظمة برغبتها في أن تصبح عضوا في األجه
دةأعضاء  ة للمعاه ة المؤقت رره اللجن ا تق ا لم دة وفق ة للمعاه ة المؤقت ن أشخاص  اللجن ها أو م بنفس

 .يعينون بصفتهم الشخصية
 
ن           -3 وا م تمر ويكون اس مس ى أس ان، عل در اإلمك ة، بق زة الفرعي ي األجه ل ممثل ون عم يك

 .المتخصصين في ميادين النشاط الذي يضطلع به الجهاز الفرعي المعني
 
 .لفرعية وإجراءات عملها اختصاصات األجهزة االلجنة المؤقتة للمعاهدةتحدد  -4
 
ن       -5 اب المناسب م ي الب وال الضرورية ف وافر األم ا بت ة رهن زة الفرعي اء األجه ون إنش يك

ة  دة للمنظم ة المعتم ة  الميزاني ارج الميزاني ن خ وال الضرورية م وافر األم ى .  أو ت يعرض عل وس
ا يتعل                   اللجنة المؤقتة للمعاهدة   ه مصاريف في م رار تترتب علي اذ أي ق ل اتخ ذه        قب ل ه ق بإنشاء مث

 .األجهزة، تقرير من المدير العام للمنظمة يتضمن األعباء اإلدارية والمالية المترتبة على ذلك
 
 . بتعيينهااللجنة المؤقتة للمعاهدةينتخب آل جهاز فرعي هيئة لمكتبه، ما لم تقم  -6
 
 

 10المادة 
 المصروفات
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روفات ح    -1 ة مص ات المعني ات أو المنظم ل الحكوم ي  تتحم ا ف ة  ضور ممثليه ة المؤقت اللجن

دها             للمعاهدة دورات التي تعق اوبيهم ومستشاريهم ال ذلك من دة    وآ ة للمعاه ة المؤقت ا  اللجن  أو أجهزته
دورات              ذين يحضرون ال راقبين ال ات الم ام         . الفرعية، إلى جانب تحملها نفق دير الع ا وجه الم وإذا م

دها             دورات التي تعق دة     اللمنظمة دعوة للخبراء لحضور ال ة للمعاه ة المؤقت ة     للجن ا الفرعي  وأجهزته
 . غير ذلكاللجنة المؤقتة للمعاهدةبصفتهم الشخصية تتحمل المنظمة نفقاتهم، ما لم تقرر 

 
ا     -2 وم به ي تق ة الت ات المالي ة العملي دة تخضع آاف ة للمعاه ة المؤقت ة اللجن ا الفرعي  وأجهزته

 .لألحكام المناسبة في الالئحة المالية للمنظمة
 

  11مادة ال
 اللغات

 
 . هي اللغات الرسمية للمنظمةاللجنة المؤقتة للمعاهدةلغات  -1
 
 الترجمة الفورية للجنة المؤقتة للمعاهدةيوفر أي ممثل يستخدم لغة من غير اللغات الرسمية   -2

 .اللجنة المؤقتة للمعاهدةإلى إحدى لغات 
 

  12المادة 
 تعديل الالئحة وإيقاف العمل بها

 
وز  -1 دة  يج واد جدي ة أو إضافة م ة الداخلي ود الالئح ديل بن ي أعضاء [تع ة ثلث ة بأغلبي اللجن

دة ة للمعاه وا بأصواتهمالمؤقت ذين أدل ق اآلراء[ ] الحاضرين وال راح  3]بتواف ديم االقت شريطة تق
 . ساعة من النظر في االقتراح24بالتعديل أو اإلضافة قبل 

 
دة   بية ثلثي أعضاء    بأغل[ أن تقرر    للجنة المؤقتة للمعاهدة   -2  الحاضرين   اللجنة المؤقتة للمعاه

واتهم   وا بأص ذين أدل ق اآلراء[ ]وال اله       4]بتواف ة أع ة الداخلي واد الالئح ن م أي م ل ب ف العم وق
ادة    1-1باستثناء المادة    ادة    1-3 والم ـ  والم 6 و   2-4 والم ـ  والم6-5ادة ـ ادة  7ادة ـ والم 2 و1-6ادة ـ  والم

اقتراح     13، والمادة 1-12، والمادة 11المادة  و 5 و   4-9 والمادة   4 و   8-3 غ مسبق ب ديم تبلي ، شريطة تق
ك أي          . الوقف قبل النظر فيه بأربع وعشرين ساعة       ى ذل م يعترض عل ويجوز إغفال هذا التبليغ إذا ل

 .اللجنة المؤقتة للمعاهدةممثل من ممثلي أعضاء 
 

  13المادة 
 السريان

 
 .افات عليها لدى موافقة المدير العام للمنظمة عليهاتسرى هذه الالئحة وأية تعديالت أو إض

 

 
يعكس النص البديل أحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والممارسات الحالية فى هيئة الموارد الوراثية لألغذية   3

 .دة من جهة ثانيةوالزراعة من جهة، وأحكام المعاه
يعكس النص البديل أحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والممارسات الحالية فى هيئة الموارد الوراثية لألغذية   4

 .والزراعة من جهة، وأحكام المعاهدة من جهة ثانية
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