
  IT/OWG-EFMLS-1/ 14/2 

May 2014 

 

لدواعي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا بهذه 
  النسخة أثناء االجتماعات

على  اإلنترنتالمنظمة متاحة على شبكة اجتماعات ومعظم وثائق  وأال يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة القصوى.
 .http://www.planttreaty.org :التالي العنوان

 

A 

 

 

 دولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةال المعاهدة

بتعزيز  ةالمعني المخصصة ةالعضوي ةلمفتوحا عملالمجموعة اإلجتماع األول ل
 أداء النظام المتعدد األطراف

  4141مايو/ أيار  41-41جنيف، سويسرا، 

 تمشروع جدول األعمال التفصيلي المؤقت والجدول الزمني المؤق

 
 . افتتاح الجلسة4البند 

 
 مخصصة العضوية ةعمل مفتوح مجموعةتكوين رته الخامسة في دوالجهاز الرئاسي  رقر   -1

 بموجو  القوراربتعزيز أداء النظام المتعدد األطراف للحصوو  علوى المووارد وتقاسوم المنواف   ةمعني

واالسوبانية. ويوون   عربيوةة والفرنسوية والغوات االنجليزيواالجتموا  بالل  هوذا فوي متوا  وهوو  ،2/2112
 ل، حس  االختصاصات.فريق العاموبنية وسير عمل ال ةتركيب على 2/2112القرار 

 
مايو/أيوار  11إلوى  11العمل في جنيف، سويسرا مون يووم  مجموعةلسيعقد االجتما  األو  و -2

 صوحا  المصولحةبوين أ العمل يوم من المشواورات ييور الرسومية مجموعةوسيسبق اجتما   .2111
ألصووحا  المصولحة واألطووراف  . وسووتكون المرافوق متاحوة2111مايو/أيوار  12يوووم  وذلو واألقواليم 

سادسوة بعو  المون السواعة العاشورة صوباحا  إلوى السواعة إبتوداء  المتعاقدة فوي مكوان عقود االجتموا  
يووم  (11:11في الساعة العاشرة صوباحا    العملمجموعة الجتما   ستبدأ الجلسة االفتتاحيةوالظهر. 
  2111مايو/ أيار  11األربعاء 

 
 نواب الرئيس . انتخاب4البند 

 
نتخ  أعضاء تسوف العمل  مجموعةأن  2/2112بموج  القرار  ،ر الجهاز الرئاسيقر   -2
 على النحو التالي: اهكتبم
ويشترك العمل. في مجموعة  ممثلي األعضاءبين ين من ين متشاركرئيسمل الع مجموعة تنتخ " 

 حس  ما يلزم لتيسيرخرى األمهام الالعمل وممارسة  مجموعةرئاسة إجتماعات في الرئيسان 
 ."اعمله

 
المتشوواركين فووي إطووار هووذا البنوود موون جوودو   ارئيسوويه النتخووا موودعوة  مجموعووة العموول إن -1

  .األعما 
 
 

 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني. 3البند 

http://www.planttreaty.org/
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تجدو  األعما  المؤقتفاصيل هذه الوثيقة  تضمنت -5

1
نظور ا كي ت، وتقدم جدوال  زمني ا مقترح  

قائمووة فووي وثيقووة المعلومووات المعنونووة موول. وتوورد الئحووة الوثووائق لهووذه الجلسووة العمجموعووة فيهمووا 
 .2الوثائق

 
ي عما  المؤقت والجدو  الزمني اإلشوارإلى النظر في جدو  األ ةمدعو مجموعة العملإن  -1

 هذه الجلسة.خاص بلا اوتنظيم عمله اجدو  أعماله في هذه الوثيقة، من أجل اعتماد ينالمقترح
 

: . تعزيز أداء النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم المنافع1البند 
المعلومات األساسية عن العمل الذي قامت به اللجنة المخصصة بشأن استراتيجية التمويل 

 تطويرهازيادة و
 
النقواط  لنظور فوياى لوإ ةالعمول مودعو مجموعوة ، فونن في إطار هذا البند مون جودو  األعموا -7

 : التالية
 العوامل التي تؤدي إلى االنخفاض القصير الحالي لدخل صندوق تقاسم المناف  1-1
 ج المبتكرة التي تم تحديدها بالفعلالنُه 1-2
 ج المبتكرة اإلضافية المحتملةالنُه 1-2
، من االتفاق الموحود لنقول الموواد 11-1و 8-7/1-1المفاهيم المستعملة في استعراض المواد  1-1

 والعالقة فيما بينها
 التدابير األخرى التي يمكنها أن تعزز تقاسم المناف  النقدية 1-5

 
المعلوموات األساسوية  األعموا هوذا البنود مون جودو   في إطوارة وثيقة العمل الرئيسيتتضمن  -8

وزيوووادة  شوووان اسوووتراتيجية التمويووولبوووه اللجنوووة االستشوووارية المخصصوووة ب عووون العمووول الوووذي قاموووت
3تطويرهووا

المخصصووة بشووان  نتووائج مووداوالت اللجنووة االستشوواريةعموول و. وتسووتعرض هووذه الوثيقووة 
 مجموعوةخوال  فتورة السونتين السوابقة، والتوي سووف يوتم تناولهوا الن مون قبول استراتيجية التمويول 

ا من المسوائل التوي العمل.  فويالعمول  مجموعوةنظر فيهوا تسو ويتضمن الجزء الساب  من الوثيقة عدد 
 هذا االجتما .

 
مون قبول اللجنوة االستشوارية المخصصوة ة التي تم تحديدها بالفعول ركالُنهج المبتثيقة ووتقدم  -9

4التمويوول بشووان اسووتراتيجية
تقريوور الوودورة الثانيووة المسووتانفة لالجتمووا  السوواب  للجنووة  مقتطفووات موون 

 تلخ  النُهج المبتكرة القائموة والجاريوة كما أنها .تمويلاالستشارية المخصصة بشان استراتيجية ال
الماضووية، والتووي تووم أخووذها فووي  واتالتووي تووم إعووداداها أو تحديوودها بالفعوول موون قبوول اللجنووة فووي السوون

 .لكي تنجز عملها مجموعة العمللا  االعتبار من قبل الجهاز الرئاسي كاساس
 
ر اخذ في االعتباأن ت أيضا   العمل مجموعة  ري، قد تعما األجدو  في إطار هذا البند من  -11

 لواردة في الوثائقالمعلومات ا
  التالية: 

 الجهوواز  علووى النحووو المنصوووص عليووه موون قبوولموون قبوول األمانووة العامووة،  إعووداد الدراسووات
الرئاسي

5
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   المعلومات والمشاورات م  أصحا  المصلحة المعنيينتباد
6

 
 تعوديل المعاهوودة الدوليووة بشوان الموووارد الوراثيووة  التووي يمكنهوواإلجوراءات ل ةاألوليوو صوفحوال

الشؤون القانونيةكت  ممذكرة ال أعد   – النباتية لأليذية والزراعة
7
 التاب  للمنظمة 

 
 العمل مجموعةالجتماعات القادمة لا تحضيرو التوقيت.  5البند 

 
عون الشوؤون عاموة  لمحوة المقبلوة مجموعوة العمول بتحضير اجتماعات تقدم الوثيقة الخاصة -11

المقبلوة، علوى أسوا   ااجتماعاتهواخوذها فوي االعتبوار لتحضوير العمول أن ت مجموعوةريو  التي قد ت
فووي استضوافة االجتمووا  األطووراف المتعاقودة الوذي أبدتوه التووي وردت عون االهتمووام آخور المعلوموات 

 وفقا  لوصية الجهاز الرئاسي.العمل  مجموعةالثالث. وتم تخطيط اجتماعين آخرين ل
 
والنتووائج المتوقعووة لكوول  توجيهووات بشووان الموودخالت قوودمن تأ مجموعووة العموول ريوو قوود تو -12

الوودعم المطلووو  لعقوود االجتمووا  عووالوة علووى ي االجتموواعين لووالوثيقووة التوقيووت لك تضوومنوت اجتمووا .
ج بشوان الونُهصوحا  المصولحة جماعات أالعمل م   مجموعةمشاورات تركز على  كما أنهاالثالث. 
. وفي إطار هوذا البنود 2/2112 في القرار على النحو المتوخى فترات ما بين الدورات  خالالمبتكرة 

خوذ فوي االعتبوار المعلوموات الوواردة فوي وثوائق األ العمول مجموعوةريو  من جدو  األعموا ، قود ت
المعلومات ذات الصلة

8
 . 

 
 مسائل أخرى :   1البند 

 
أيوة مسوالة أخورى العمول معالجوة  جموعوةممون جودو  األعموا ، يجووز ل في إطار هوذا البنود -12

 .  مطلوبة من قبل ممثلي مجموعة العمل هذه
 

 اعتماد التقرير:   7البند 
 
 .االجتما  تقريرين  هذا البند من جدو  األعما  على اعتماد  -11
  
 

 قتالجدول الزمني اإلشاري المؤ
 

 الوقت
بند 
جدول 
 األعمال

 الوثائق الموضوع

 4141ار أي/ يوما 41 ،ربعاءاأل
 صباحا  

41:11-
43:11 

 2/2112القرار  الجلسة فتتا ا -1
 2/2112القرار  الرئاسة المشتركةا  انتخ -2

 اعتماد جدو  األعما  والجدو  الزمني -2

IT/OWG-EFMLS-1/14/1 
IT/OWG-EFMLS-1/14/2 

IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.1 
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.4 

1- 
تعدد األطراف تعزيز أداء النظام الم

للحصو  على الموارد وتقاسم المناف : 
المعلومات األساسية عن العمل الذي 

IT/OWG-EFMLS-1/14/3 
IT/OWG-EFMLS-1/14/4 

IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.2 
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.3 
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اللجنة المخصصة بشان قامت به 
 ، وزيادة تطويرهااستراتيجية التمويل

 
العوامل التي تؤدي إلى اإلنخفاض  1-1

القصير الحالي لدخل صندوق تقاسم 
 المناف 

IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.5 

 

 4141 أيار/ يوما 41 ،ألربعاءا

  بعد الظهر

15:00-
18:00 

 
1- 

ج المبتكرة التي تم تحديدها لنُها 1-2
 بالفعل

 
النهج المبتكرة اإلضافية  1-2

 المحتملة
 

 

 الوقت

بند 
جدول 
 األعمال

 الوثائق الموضوع

 4141 يو/ أيارما 45 ،خميسال

 اصباح  

10:00-
13.00 

1- 

تعزيز أداء النظام المتعدد األطراف  
للحصو  على الموارد وتقاسم 

المناف : المعلومات األساسية عن 
العمل الذي قامت به اللجنة 

المخصصة بشان استراتيجية 
 ب (تاالتمويل، وزيادة تطويرها  

 
م المستعملة في يهمفاال 1-1

 11-1و 8-7/1-1راض المواد استع
من االتفاق الموحد لنقل المواد 

 والعالقة فيما بينها
 
تدابير األخرى التي يمكنها أن ال 1-5

 تعزز تقاسم المناف  النقدية

IT/OWG-EFMLS-1/14/3 
IT/OWG-EFMLS-1/14/4 

IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.2 
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.3 
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.5 

   

 4141 أيار/ مايو 45 ،خميسال

 بعد الظهر

 

5- 

وتحضير اجتماعات  توقيتال
 العمل المقبلة مجموعة 

 
 وجدولة المدخالت الالزمةتحديد  5-1
 
العمل م   مجموعةتشاور  5-2

 أصحا  المصلحة بين الدورات

IT/OWG-EFMLS-1/14/5 
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.2 
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.3 

 

  رىمسائل أخ -1

 الوقت

بند 
جدول 
 األعمال

 الوثائق الموضوع

 4141 أيار/ مايو 41 ،الجمعة
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 بعد الظهر

41:11-
47:11 

   عتماد التقريرا -7

 


