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الرائسي للجهازتاسعة ال الدورة

2022 أيلول/سبتمرب 24 –19 ،نيودهلي، اهلند

إجراء تعديل يف املعاهدة الدولّية اقرتاح

مقدمة -ًل أوّ 

عتمد أثناء دورة للجهاز من املعاهدة الدولية، ألي طرف متعاقد أن يقرتح إدخال تعديالت، ت   23عمال ابملادة  -1
الذي يقرتح فيه اعتماد التعدين  االجتماع ص التعدين املقرتح إىل األطراف املتعاقدة قبن ا عقاد  . وترسيييييين األما ةالرائسيييييي 

 ألطراف املتعاقدة احلاضرة دورة اجلهاز الرائس .رى مجيع التعديالت بتوافق أراء ابستة أشهر على األقن. وت  

تعدين مالحق املعاهدة الدولية.بشأن من املعاهدة الدولية، تطبق هذه األحكام  2-24ومبوجب املادة -2

األول ابملعاهدة الدولية،  امللحقا تقّدمت به حكومة سييييويسييييرا ددخال تعدين على تتضييييمن هذه الوثيقة اقرتاح  و -3
من املعاهدة الدولية. 24و 23ا للمادتني وفق  

إجراء تعديل يف املعاهدة الدولّيةقرتاح ا -اثنًيا

من خالل رسيييييالة موجهة من املمالية الدائمة لسيييييويسيييييرا لدى منظمة  ،ى األمني، تلقّ 2017أبرين/ يسيييييان  21يف  -4
 ضييييييه على األطراف املتعاقدةعر الذي  االقرتاح األغذية والزراعة والصييييييندويل الدوم للتنمية الزراعية وبرغمي األغذية العامل ،

وقد ع رض هذا االقرتاح على اجلهاز الرائسييي  يف دورته  .2017أبرين/ يسيييان  21، املؤرخ NCP GB7-023شيييعار عرب اد
1السابعة.

.دخال تعدين على املعاهدة الدوليةداقرتاح ، IT/GB-7/17/8 ابعتباره الوثيقة 1
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الفقرة اجلديدة التالية، على أن تدرج حتت ملعاهدة الدولية اب امللحق األول ص ف إىل اسييويسييرا أن تضيي تقرتحاو  -5
 ، لك  يعتمدها اجلهاز الرائس :امللحق األوللمحاصين الواردة يف لالقائمة احلالية 

 
، يشمن النظام اوجماهل املعاهدة الدوليةابدضافة إىل احملاصين الغذائية واألعالف املذكورة أعاله، وتعزيزا  ألهداف 

 من املعاهدة الدولية. 3املتعدد األطراف مجيع املوارد الوراثية النباتية األخرى لألغذية والزراعة وفقا  للمادة 
 
ا، يف دورته السيييييييييييابعة، ابالقرتاح مع مديد والية جمموعة العمن املفتوحة العضيييييييييييوية علم   اجلهاز الرائسييييييييييي وأحاط  -6

 2.ظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها )جمموعة العمن(املخصصة املعنية بتعزيز سري عمن الن

 

ا يف هذا االقرتاح أيضييييييييييي  جمموعة العمن  تلجهاز الرائسييييييييييي ،  ظر لوخالل فرتة ما بني الدورتني السيييييييييييابعة والاامنة  -7
 3تقريره إىل الدورة الاامنة. يف مبنّي ما هو لجهاز الرائس ، على حنو لالدورة السابعة قدمت خالل حات أخرى ارت وكذلك اق

 

دخال االقرتاح الذي تقدمت به دالتأكيد على حكومة سييويسييرا عادت أوخالل الدورة الاامنة للجهاز الرائسيي ،  -8
 4للجهاز الرائس . القادمةجمدد ا خالل الدورة على ضرورة النظر فيه املعاهدة الدولية و على تعدين 

 
 املطلوبة التوجيهات -اثلثًا

 
 .ملعاهدة الدوليةإدخاله على اإن اجلهاز الرائس  مدعو إىل النظر يف التعدين املقرتح  -9

                                                           
 .املوارد وتقاسم منافعهاللحصول على ألطراف تعزيز سري عمن النظام املتعدد ا التدابري الرامية إىل، 2/2017لقرار ا  2
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