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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
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 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  المخصصةلمجموعة العمل المفتوحة العضوية الثامن االجتماع 
 المعنية بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف

 2018أكتوبر/تشرين األول  12-10روما، إيطاليا، 

 المؤقتاإلرشادي  الزمني والجدول المؤقت التفصيلي األعمال جدول مشروع
 

 مقدمة
 
 جمموعة) األطراف املتعدد النظام عمل سئئئئئري بتعزيز املعنية املخصئئئئئصئئئئئة العضئئئئئوية املفتوحة العمل جمموعة أُنشئئئئئئ  -1

 إىل سئئئئئئئئئئئئئئت د  اليت التئئدابري من جمموعئئة وضئئئئئئئئئئئئئئع يف عئئاتقهئئا على امللقئئاة الواليئئة وتتمثئئل ،2/2013 القرار مبوجئئب( العمئئل
 يف هبا التنب  وميكن مستدامة بصورة املنافع تقاسم صندوق يف املستخدمني على القائمة واملسامهات املدفوعات زيادة (1)

 .إضافية تدابري اختاذ خالل من األطراف املتعدد النظام عمل سري وتعزيز( 2)؛ الطويل األجل
 
 ،2019-2018 السئئئئئئئئئئنتني لفرتة العمل جمموعة والية متديد إىل السئئئئئئئئئئابعة، دورته يف الرئاسئئئئئئئئئئ ، اجلهاز بادروقد  -2

؛ األطراف املتعدد النظام تعزيز أجل من منو خطة إىل بالنسئئئئئبة اقرتاح بوضئئئئئع( 1) األمني، من بدعم تقوم، أن إليها وطلب
 ووضئئع( 3) ؛الرئاسئئ  للجهاز السئئابعة الدورة إىل رفعته الذ  التقرير إىل باالسئئتناد املواد، لنقل املوحد االتفاق وتنقيح( 2)

 بشأن الرئاس  اجلهاز إىل توصيات ورفع( 4) ؛األطراف املتعدد النظام تغطية تكييف إمكانية إىل بالنسبة وخيارات معايري
صئئئة اللجنة مع وثي  بشئئئكل التنسئئئي  يف واالسئئئتمرار( 5) ؛صئئئلة ذات أخرى قضئئئايا أية  التمويل باسئئئرتاتيجية املعنية املخصئئئّ

 .املوارد وتعبئة
 

 افتتاح االجتماع - 1البند 
 
 يف( العراق قاعة( )املنظمة) والزراعة األغذية ملنظمة الرئيسئئئئئئئئئئئ  املقر يف العمل جملموعة الثامن االجتماع سئئئئئئئئئئئيعقد -3

 املندوبني لتمكني الالزمة الرتتيبات اختذت وقد. 2018 األول تشئئئئئئئئئئرين/أكتوبر 12 إىل 10 من الفرتة خالل إيطاليا، روما،
 .2018 األول تشرين/أكتوبر 9 الثالثاء يوم وأقاليمية إقليمية مشاورات عقد من املصلحة وأصحاب
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 .2018 األول تشرين/أكتوبر 10 األربعاء يوم صباح من 09.30 الساعئئئة متام فئئ  االفتتاحية اجللسة وتبدأ -4
 

 المشاركينانتخاب الرؤساء  - 2البند 
 
 السئئئئئفري سئئئئئعادة انتخب  قد بأهنا التذكري إىل األعمال، جدول من البند هذا إطار يف مدعوة، العمل جمموعة إن -5

Hans Hoogeveen (هولندا )قبل من ترشئئئئئئئئئئئئئيحه عقب العمل، جملموعة مشئئئئئئئئئئئئئار  جديد كرئيس  اإللكرتونية بالوسئئئئئئئئئئئئئائل 
 .أوروبا إقليم
 
 إىل التوجه بالشئئئئئئئئئئئكر إىل الرئيس املشئئئئئئئئئئئار  السئئئئئئئئئئئاب  جملموعة العمل، الدكتوروإن جمموعة العمل مدعوة أيضئئئئئئئئئئئا  -6

Bert Visser. الذ  تقاعد عن العمل خالل الدورة السابعة للجهاز الرئاس ، 
 

 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني - 3البند 
 
( IT/OWG-EFMLS-8/18/1) امل ق  األعمال جدول مشئئئئئئئئئئئئئئروع عن تفصئئئئئئئئئئئئئئيلية معلومات الوثيقة هذه تقّدم -7

 هلذا أعماهلا جدول اعتماد هلا يتسئئئئئى ولك  العمل جمموعة فيهما تنظر لك  إرشئئئئئاد  زمين جدول مشئئئئئروع على وحتتو 
 .عملها وتنظيم االجتماع

 
وميكن االطالع على  قئائمئة بئالوثئائ . املعنونئة، IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.1 وترد قئائمئة الوثئائ  يف الوثيقئة -8

http://www.fao.org/plant-مجئئئئيئئئئع الئئئئوثئئئئئئئائئئئئ  عئئئئلئئئئى املئئئئوقئئئئع اإللئئئئكئئئئرتو  لئئئئلئئئئمئئئئعئئئئئئئاهئئئئئئئدة عئئئئلئئئئى الئئئئعئئئئنئئئئوان الئئئئتئئئئئئئا   

./detail/en/c/1099126-treaty/meetings/meetings 
 

 مراجعة االتفاق الموحد لنقل المواد التابع للنظام المتعدد األطراف - 4البند 
 للحصول على الموارد وتقاسم منافعها

 
 الدورة إىل رفعته الذ  التقرير تسئئئئئئئتخدم أن العمل جمموعة من ،2/2017 القرار مبوجب الرئاسئئئئئئئ ، اجلهاز طلب -9

 املنقح املوحد االتفاق مشئئروع التقرير وتضئئمن. املواد لنقل املوحد االتفاق تنقيح ملواصئئلة كأسئئا   الرئاسئئ  للجهاز السئئابعة
 إىل إضئئئئئئئئئافة ،1السئئئئئئئئئاد  اجتماعها يف العمل جمموعة عليه وافق  حسئئئئئئئئئبما ،العمل جمموعة إعداد من مقرتح  املواد لنقل
 العمل جمموعة تناقشئها مل ،املواد لنقل املوحد االتفاق تنقيح هبدف العمل جمموعة أعضئاء من مقدمة املقرتحات من قائمة
 مشئئئئئئئئئئروع املعنونة ،IT/OWG-EFMLS-8/18/3 الوثيقة، يف كالمها  ويرد. اجتماعها السئئئئئئئئئئاد  يف بشئئئئئئئئئئأهنا قرارا تتخذ ومل

  .العمل جمموعة من مقدم مقرتح  املنقح املواد لنقل املوحد االتفاق

                                                           
 العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف. ، تقرير جمموعة العمل املفتوحةIT/GB-7/17/7الوثيقة   1

file:///C:/Users/Yamane/AppData/Local/Temp/SDLTempFileManager/udglos31.rrd/ويمكن%20الاطلاع%20على%20الوثائق%20الأخرى%20على%20العنوان%20http:/www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1099126/
file:///C:/Users/Yamane/AppData/Local/Temp/SDLTempFileManager/udglos31.rrd/ويمكن%20الاطلاع%20على%20الوثائق%20الأخرى%20على%20العنوان%20http:/www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1099126/
file:///C:/Users/Yamane/AppData/Local/Temp/SDLTempFileManager/udglos31.rrd/ويمكن%20الاطلاع%20على%20الوثائق%20الأخرى%20على%20العنوان%20http:/www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1099126/


3 IT/OWG-EFMLS-8/18/2 

 ضئئئئئئمن املواد، لنقل املوحد االتفاق تنقيح عند ،االعتبار يف تضئئئئئئع أن العمل جمموعة من الرئاسئئئئئئ  اجلهاز وطلب -10
 املقرتح املوحد النص تضمن والذ  الرئاس  للجهاز السابعة الدورة عن املنبث  املشاركني الرئيسني موجز أخرى، أمور مجلة

 االتفاق بشأن املشاركني الرئيسني من املقرتح املوّحد النص ويرد. املنقح املواد لنقل املوحد االتفاق بشأن املشاركني للرئيسني
 عن املنبث  املشئئئئئئئئئئئئاركني الرئيسئئئئئئئئئئئئني ملخص يرد فيما IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.3 الوثيقة يف املواد لنقل املنقح املوّحد
 العمل جمموعة إىل الوثيقتني كلتا  وتقّدم ،IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.4 الوثيقة يف الرئاسئئئئئئئئئئئ  للجهاز السئئئئئئئئئئئابعة الدورة
 .اللغات جبميع
 

 ملصئئئئئطلح تعريف تقدمي( الدائمة اجملموعة) القانونينّي  اخلرباء من الدائمة اجملموعة من املشئئئئئاركان الرئيسئئئئئان وطلب -11
 يف الوارد النحو على) العمل جمموعة اقرتحته الذ  املنقح املواد لنقل املوحد االتفاق مشئئئئئئئئئئئئئئروع يف إدراجه ميكن" مبيعات"

 الوثيقئئئة، يف املسئئئئئئئئئئئئئئئئألئئئة هئئئذه بشئئئئئئئئئئئئئئئئأن الئئئدائمئئئة للمجموعئئئة القئئئانو  الرأ  ويرد(. IT/OWG-EFMLS-8/18/3 الوثيقئئئة
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.5، الثالث االجتماع نتائج  القانونيني اخلرباء من الدائمة اجملموعة تقرير املعنونة. 

 
. IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.6 الوثيقة يف املصئئئلحة أصئئئحاب وجمموعات املتعاقدة األطراف إسئئئهامات وترد -12
 الوثائ  من املزيد عن عامة حملة ،العمل جملموعة املتاحة املوارد املعنونة ،IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.7 الوثيقة، يف وترد

 تنقيح إىل بالنسئئئئئئبة جمدية تزال ما رمبا واليت السئئئئئئابقة اجتماعاهتا يف العمل جمموعة عليها اطلع  وأن سئئئئئئب  اليت واألدوات
 .املواد لنقل املوحد االتفاق

 
إعداد  من مذكرة  األطراف املتعدد النظام عمل سئئئئئئئئئئئري تعزيز املعنونة ،IT/OWG-EFMLS-8/18/4 الوثيقة، ويف -13

 تنقيح مواصئئئئئئئلة كيفية  حول االقرتاحات من عددا العمل جمموعة على املشئئئئئئئاركان الرئيسئئئئئئئان يعرض ،املشئئئئئئئاركني الرئيسئئئئئئئني
 .االجتماع هذا خالل املنقح املوحد االتفاق بشأن املناقشات تنظيم هبا يعتزمان اليت والطريقة املواد لنقل املوحد االتفاق

 
 تكييف نطاق تغطية النظام المتعدد األطرافوضع المعايير والخيارات إلمكانية  - 5البند 

 
 حتديد إىل احلاجة على السئئئئئئئئابعة، دورته يف الرئاسئئئئئئئئ  اجلهاز إىل رفعته الذ  التقرير يف العمل، جمموعة شئئئئئئئئّددت -14

 .2األطراف املتعدد النظام لتغطية املمكنة التوّسع عملية لتفعيل وسرعة وبساطة ووضوًحا فعالية األكثر األسلوب
 

 النظام تغطية تكييف إمكانية إىل بالنسئئئئئئئئئئبة وخيارات معايري وضئئئئئئئئئئع العمل جمموعة إىل الرئاسئئئئئئئئئئ  اجلهاز وطلب -15
 الرئاس  للجهاز السابعة الدورة خالل ُقّدم  اليت االقرتاحات أمور، مجلة ضمن االعتبار، يف األخذ مع األطراف، املتعدد

  (.2/2017 القرار)

                                                           
 ، تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف.IT/GB-7/17/7من الوثيقة  8الفقرة   2
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 تقرير اجملموعة الدائمة من اخلرباء القانونيني  نتائج، املعنونة IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.5وتتضئئئئئئئئئئمن الوثيقة  -16
للمجموعة الدائمة بشئئئئئئئأن مشئئئئئئئروع نص لصئئئئئئئوق تعديل للملح  األول، قّدمه الرئيسئئئئئئئان  اقانوني، رأيا االجتماع الثالث

 املشاركان.
 

 وجمموعئئئئئئئات أصئئئئئئئئئئئئئئحئئئئئئئاب املصئئئئئئئئئئئئئئلحئئئئئئئة يف الوثيقئئئئئئئة األطراف املتعئئئئئئئاقئئئئئئئدةالواردة من سئئئئئئئئئئئئئئهئئئئئئئامئئئئئئئات اإلوترد  -17
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.6 . ترد يف الوثيقة،بينما IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.7 املوارد املتاحة جملموعة ، املعنونة

، حملة عامة عن املزيد من الوثائ  واألدوات اليت سئئئب  وأن اطلع  عليها جمموعة العمل يف اجتماعاهتا السئئئابقة واليت العمل
 .مناقشة املعايري واخليارات املتاحة إلمكانية تكييف تغطية النظام املتعدد األطرافما تزال جمدية بالنسبة إىل  رمبا
 

 املتعدد النظام عمل سئئئئئئئئئئري تعزيز املعنونة IT/OWG-EFMLS-8/18/4 الوثيقة يف املشئئئئئئئئئئاركان، الرئيسئئئئئئئئئئان ويقّدم -18
 كيفية  بشئئئئئئئئئئأن اآلن حىت قّدم  اليت االقرتاحات خمتلف عن عامة حملة املشئئئئئئئئئئاركني، الرئيسئئئئئئئئئئني إعداد من مذكرة  األطراف
 إضافة االجتماع، هذا خالل املناقشات تنظيم هبا يعتزمان اليت الطريقة إىل ويشريان األطراف املتعدد النظام تغطية تكييف

 .العمل جملموعة التاسع لالجتماع املمكنة التحضريية األعمال إىل
 

 اقتراح لخطة نمو من أجل تحسين النظام المتعدد األطرافإعداد  - 6البند 
 

، إىل جمموعة العمل وضئئئئع اقرتاح بالنسئئئئبة إىل خطة منو من أجل 2/2017طلب اجلهاز الرئاسئئئئ ، مبوجب القرار  -19
هبذا القرار، حسب االقتضاء، والذ  يقّدم مشروع خطة  1امللح  تعزيز النظام املتعدد األطراف، مع األخذ بعني االعتبار 

 منو من إعداد الرئيسني املشاركني.
 

بينما . IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.6 الوثيقة يف املصئئلحة أصئئحاب وجمموعات املتعاقدة األطراف إسئئهامات وترد -20
 الوثئئئائ  من املزيئئئد عن عئئئامئئئة حملئئئة ،العمئئئل جملموعئئئة املتئئئاحئئئة املوارد املعنونئئئة ،IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.7 الوثيقئئئة، يف ترد

وضئئئئئع اقرتاح  إىل بالنسئئئئئبة جمدية تزال ما رمبا واليت السئئئئئابقة اجتماعاهتا يف العمل جمموعة عليها اطلع  وأن سئئئئئب  اليت واألدوات
 .لصوق خطة منو

 
 املتعدد النظام عمل سئئئئئري تعزيز املعنونة ،IT/OWG-EFMLS-8/18/4 ،الوثيقة يف املشئئئئئاركان، الرئيسئئئئئان ويناقش -21

لكيفية ا حول اقرتاحا ويقدمان النمو خطة تنشئئدها اليت املمكنة األغراض ،املشئئاركني الرئيسئئني إعداد من مذكرة  األطراف
  .الرئاس  اجلهاز فيها ينظر لك  النمو خطة ةر بلو  مواصلة يف العمل جمموعةهبا  ترغب قداليت 
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 المخصصة الستراتيجية التمويل وتعبئة المواردالتواصل مع اللجنة االستشارية  - 7البند 
 

 التنسئئي  يف االسئئتمرار يف 2/2017 القرار يف العمل جمموعة إىل الرئاسئئ  اجلهاز من املقدمة الطلبات أحد يتمثل -22
 التمويل، اسرتاتيجية استعراضها يف املوارد وتعبئة التمويل باسرتاتيجية املعنية املخّصصةاالستشارية  اللجنة مع وثي  بشكل

 .املنافع تقاسم لصندوق املوارد من وغريها املالية املوارد تعبئة بشأن عمل من به تقوم ما يف ذلك يف مبا
 

 املشئئئئار  الرئيس مهيقدّ  موجز حتديث األعمال، جدول من البند هذا إطار حت  العمل، جمموعة على وسئئئئيعرض -23
صئئة االسئئتشئئارية اللجنة عمل بشئئأن للجنة  التقّدم اخلصئئوق، وجه وعلى املوارد، وتعبئة التمويل باسئئرتاتيجية املعنية املخصئئّ
 الوسائل مناقشة إىل ذلك بعد العمل جمموعة وستدعى. املنافع تقاسم وصندوق التمويل اسرتاتيجية غايات وضع يف احملرز

 .الصدد هذا يف الدعم توفري لألمني ميكن وكيف اللجنة هذه مع التنسي  مواصلة لضمان العملية
 

 التحضيرات لالجتماع التاسع لمجموعة العمل - 8البند 
 

 أن يف ترغئب آخر عمئل أ  على االتفئاق إىل األعمئال، جئدول من البنئد هئذا إطئار يف العمئل، جمموعئة سئئئئئئئئئئئئئتئدعى -24
 هذا بني هبا القيام يتعني أنه يعتربان اليت األنشئئئئئئطة خمتلف املشئئئئئئاركان الرئيسئئئئئئان وسئئئئئئيعرض. التاسئئئئئئع اجتماعها قبل به ضئئئئئئطلعيُ 

 عمل تعزيز املعنونة ،IT/OWG-EFMLS-8/18/4 الوثيقة، يف املفصئئئئئئئل النحو على العمل، جملموعة القادم واالجتماع االجتماع
 إسئئئئئئئداء يف اخلصئئئئئئئوق، وجه على العمل، جمموعة ترغب وقد ،املشئئئئئئئاركني الرئيسئئئئئئئني إعداد من مذكرة  األطراف املتعدد النظام

 ذلك، على وعالوة. التاسع االجتماع هلذا ضرورية تكون قد إضافية وثائ  أية بإعداد يتعل  ما يف املشاركني للرئيسني توجيهات
 للنهوض الرمسية غري املشئئئئئاورات من املزيد إلجراء املتاحة الطرائ  بشئئئئئأن التوجيهات وإسئئئئئداء تقييم العمل جمموعة على سئئئئئيتعني
 .العملية هبذه
 

 أعمال من يستجد ما - 9البند 
 

 .أعضاؤها يطلبها قد صلة ذات أخرى مسائل أ  مناقشة يف العمل جمموعة ترغب قد -25
 

 التقرير اعتماد - 10 البند
 

 .واعتماده االجتماع تقرير يف النظر إىل األعمال، جدول من البند هذا إطار يف العمل، جمموعة تدعى -26
 

 التقرير مشئئروع سئئيتاح األخري، اجتماعها يف اتبعتها اليت للممارسئئات وطبقاً  العمل جمموعة عليه اتفق  ملا وفقاً و  -27
 اعتماد جلسئئئئئئئئئئئئئئة خالل متاحة سئئئئئئئئئئئئئئتكون األخرى اللغات إىل الفورية الرتمجة خدمات أن حني يف فقط، اإلنكليزية باللغة
 ختصئئئئئئيص إىل احلاجة عدم إىل نظراعلى أحسئئئئئئن وجه  األخري اليوم يف املتاح الوق  اسئئئئئئتخدام ىلإ سئئئئئئي د هذا و . التقرير
 .الرتمجة لعملية وق 
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 المرفق
 

 الجدول الزمني اإلرشادي المؤقت
 

 2018أكتوبر/تشرين األول  10األربعاء، 

 الفترة الصباحية
 

09:30-12:30 

 
 2/2017القرار  افتتاح االجتماع 1

 2/2013القرار 
 

 2/2013القرار  انتخاب الرئيسني املشاركني 2
 

 IT/OWG-EFMLS-8/18/1 الزميناعتماد جدول األعمال واجلدول  3
IT/OWG-EFMLS-8/18/2 

IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.1 
 2/2017 القرار
 

التواصئئئئئئئئئئئل مع اللجنة االسئئئئئئئئئئئتشئئئئئئئئئئئارية املخصئئئئئئئئئئئصئئئئئئئئئئئة  7
 السرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد

 

 2/2017 القرار
IT/OWG-EFMLS-8/18/2 

 
 2018أكتوبر/تشرين األول  10األربعاء، 

 فترة بعد الظهر
 

14:00-17:00 

 
مراجعئئئئة االتفئئئئاق املوحئئئئد لنقئئئئل املواد التئئئئابع للنظئئئئام  4

املتعدد األطراف للحصئئئئئئئئئئئئئئئول على املوارد وتقاسئئئئئئئئئئئئئئئم 
 منافعها

 

 2/2017رار الق
IT/OWG-EFMLS-8/18/3 
IT/OWG-EFMLS-8/18/4 

IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.3 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.4 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.5 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.6 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.7 

 
 2018أكتوبر/تشرين األول  11الخميس، 

 الفترة الصباحية
 

09:30-12:30 

 
مراجعئئئئة االتفئئئئاق املوحئئئئد لنقئئئئل املواد التئئئئابع للنظئئئئام  )تكملة( 4

املتعدد األطراف للحصئئئئئئئئئئئئئئئول على املوارد وتقاسئئئئئئئئئئئئئئئم 
 منافعها )تكملة( 

 

 2/2017القرار 
IT/OWG-EFMLS-8/18/3 
IT/OWG-EFMLS-8/18/4 

IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.3 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.4 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.5 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.6 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.7 
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 2018أكتوبر/تشرين األول  11الخميس، 

 فترة بعد الظهر
 

14:00-17:00 

 
وضئئئئئئئئئئئئئئئع املعئئايري واخليئئارات إلمكئئانيئئة تكييف نطئئاق  5

 النظام املتعدد األطراف تغطية
 

 2/2017 القرار
IT/OWG-EFMLS-8/18/4 

IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.5 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.6 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.7 

 
 2018أكتوبر/تشرين األول  12الجمعة، 

 الفترة الصباحية

09:30-12:30 
 

إعداد اقرتاح خلطة منو من أجل حتسني النظام املتعدد  6
 األطراف

 

 2/2017القرار 
IT/OWG-EFMLS-8/18/4 

IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.6 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.7 

 
 التحضريات لالجتماع التاسع جملموعة العمل 8

 
 2/2017القرار 

IT/OWG-EFMLS-8/18/3 
IT/OWG-EFMLS-8/18/4 

 
  ما يستجد من أعمال 9

 2018تشرين األول  أكتوبر/ 12الجمعة، 

 بعد الظهر فترة

 اعتماد التقرير 10 14:00-17:00
 

 

 


