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A 

 من جدول األعمال املؤقت( 1) 1-9البند 

 الدورة التاسعة للجهاز الرائسي

 2022سبتمرب/أيلول  24 –19اهلند  ،نيودهلي

 )أ( من املعاهدة الدولية3-12تنفيذ املادة 
 

 مقدمة -ًل أو  

 يُعدُّ األمني جدول األعمال املؤقت بناءا على طلبمن الالئحة الداخلية للجهاز الرائسي "عمالا ابملادة اخلامسة  -1
 ."الرئيس وبتوجيه من هيئة مكتب اجلهاز الرائسي

جيوز ألي من األطراف املتعاقدة أن يطلب من األمني إدراج بنود حمددة يف جدول على أنه " 2-5وتنّص املادة  -2
 .1"األعمال املؤقت قبل إرساله

وقبل أن يتم وضععععععععععل الئععععععععععيمة النهائية جلدول األعمال املؤقت وتوزيعها قامت الكومة سععععععععععلو ينيا ابسععععععععععم اال اد  -3
 األورويب ودوله األعضععععععععاء بتوجيه رسععععععععالة إر املكتب القجاو إدراج بند يف جدول أعمال هذت الدورة ملناقشععععععععة تن يذ املادة

 .)أ( من املعاهدة الدولية12-3
القجاوا ووا ق عقب مشععععععاوراه أجراها مل األقاليما على إدراج هذت املسععععععألة ضععععععمن بند  نظر املكتب يف هذا ا -4

"ا من أجعل تيسععععععععععععع  تطبيق النظعا  املتععدد األطراف وعمليعاتعهبعنوان " من جعدول األعمعال (1) 1-9يف إطعار البنعد  رعي 
 .عملية تبادل اآلراء يف هذا الشأن خالل دورة اجلهاز الرائسي

 الواثئق -اثنًيا

)أ( من املعاهدة الدولية املتعلقة بتيس  احلئول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف  3-12تنّص املادة  -5
 إطار النظا  متعدد األطراف على ما يلي:

 
 "يكون تو   هذا النوع من احلئول و قاا للشروط أدانت: 12-3
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والجبية والتدريب يف األغذية والزراعةا بشععععععععرط  )أ( أن يقتئععععععععر على أغراة الئععععععععيانة واالسععععععععت دا  يف البحو 
تشععععععمل هذت األغراة االسععععععت داماه الكيماويةا الئععععععيدالنية ونأو االسععععععت داماه الئععععععناعية غ  المذائية  أال

ويف الالة احملاصععععععععععععيل ااه االسععععععععععععت داماه املتعددة )المذائية وغ  المذائية(ا   ن أ يتها  العل ية األخرى. وغ 
 ي العامل الذي حيدد إدراجها يف إطار النظا  متعدد األطراف وإاتالتها للحئول امليسر".لألمن المذائي ه

 
)أ(ا  3-12وقّد  اال اد األورويب ودوله األعضععععععععاءا سعععععععععياا إر تسععععععععهيل احلوار وتبادل اآلراء بشععععععععأن تن يذ املادة  -6

 .IT/GB-9/9.1.i/Circ.1 معلوماه أساسية وت اصيل ترد يف الوثيقة

 التوجيهات املطلوبة -اثلثًا

 .)أ( من املعاهدة الدولية3-12 إّن اجلهاز الرائسي مدعّو إر النظر يف الطلب الوارد ومناقشة تن يذ املادة -7


