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من السادة  يرجى .من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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A
 

  

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة   اخلامساالجتماع 

 املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف

 2016 متوز/يوليو 14-12، سويسرا، جنيف

  املؤقت املبدئيواجلدول الزمين مشروع جدول األعمال التفصيلي املؤقت 

 

 افتتاح الدورة  -1البند 

 

 يييوم صييبا ميين جملموعيية العمييل يف اييام السيياعة العا ييرة  اخلييام الجتمييا  اسيييتتتا الرسيسيياش املاييار اش  - 1

حمّدثة عن العمل الذي مت االضطال  بي  منيذ انعقياد اليدورة السادسية لل هياز       وسوف يقّدماش معلومات . اوز/يوليو 12

 .الرساسي ورؤيتهما عن سبيل املضي قدمًا

 

 الرئيسني املشاركنيانتخاب   -2البند 

 

 :، أش تنتخب جمموعة العمل موظتيها على النحو التالي2/2013قرر اجلهاز الرساسي، مبوجب القرار  - 2
 

ويتايار  الرسيسياش يف   . رسيسني ماار ني من بني ممثليي اععضيايف يف جمموعية العميل    تنتخب جمموعة العمل " 

 ."رساسة اجتماعات جمموعة العمل وممارسة املهام اعخرى حسب ما يلزم لتيسري عملها

 

 .وإش جمموعة العمل مدعوة إىل انتخاب رسي  ماار  يف إطار هذا البند من جدول اععمال - 3
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 مال واجلدول الزميناعتماد جدول األع  -3البند 

 

تتضمن هذه الوثيقة تتاصيل جدول اععمال املؤقت - 4
1

زمي  مقي   لتنظير فيي  جمموعية       جيدول وتنطيوي عليى    

قاسمة الوثاسقبعنواش  وترد القاسمة بوثاسق هذه الدورة يف وثيقة املعلومات. العمل
2

. 

 

املؤقيت املقي   يف هيذه     املبيدسي واجليدول اليزم     جدول اععمال املؤقيت وإش جمموعة العمل مدعوة إىل النظر يف  - 5

  ، 1/2015ويف هذا السياق، يتعني على جمموعة العمل مراعاة القرار . الوثيقة لتعتمد جدول أعماهلا وتنّظم عملها هلذه الدورة

،عمل النظام املتعدد اعطراف للحصول على املوارد وتقاسيم منافعهيا  التدابري الرامية إىل تعزيز سري بعنواش 
3

اليذي ييرد فيي      

تنتييذ  بعنيواش   ،2/2013الطلب الذي قّدمي  اجلهياز الرساسيي إىل جمموعية العميل هيذه للتي ة املاليية احلاليية، والقيرار           

اس اتي ية اويل املعاهدة الدولية
4

 .صاصات املتعّلقة بإناايف جمموعة العمل، الذي حيتوي اجلزيف الرابع من  على االخت

 

 إعداد مسودة معّدلة كاملة لالتفاق املوحد لنقل املواد  -4البند 

 ترّكز بشكل خاص على تطوير نظام اشرتاك

 

 :طلب اجلهاز الرسيسي يف دورت  السادسة، إىل جمموعة العمل القيام مبا يلي - 6
 

املواد تر يز بايكل خيال عليى تطيوير نظيام ا ي ا  وت عتيي مين          إعداد مسودة معدلة  املة لالتتاق املوحد لنقل  "

 "؛(االتتاق) من االتتاق املوحد لنقل املواد 11-6احلاجة إىل أي صك قانوني آخر خاصة من خالل مراجعة املادة 

 

 ما طلب اجلهاز الرسيسي من جمموعة العمل أش تعمل على أساس نصيول مق حية لعرضيها عليى الرسيسيني       - 7

 . مبا يف ذلك مسودة معّدلة  املة لالتتاق من أجل االجتما  اعول جملموعة العملاملاار ني، 

 

: املسودة املعّدلة الثانية لالتتاق املوحد لنقل املواد، بعنواش IT/OWG-EFMLS-5/16/3ولقد مت إعداد الوثيقة  - 8

لرابيع والقيرارات الصيادرة عين     للتوجيهات الصادرة عن جمموعية العميل يف اجتماعهيا ا    وفقًا مق   الرسيسني املاار ني

 . اجلهاز الرساسي يف دورت  السادسة

 

لمسودة املعّدلة لالتتياق، مبيا يف   ل اإلعداد لدىمصادر معلومات متنوعة  است خدمت، 1/2015ويف أعقاب القرار  - 9

وأصيحاب  اعطيراف املتعاقيدة    الحظيات موتيرد  . ذلك مساهمات خطية من اعطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني

                                                           
1

 .مارو  جدول اععمال املؤقت، IT/OWG-EFMLS-5/16/1 الوثيقة  
2

 IT/OWG-EFMLS-5/16/inf.1 الوثيقة  
3

  -and-access-system-multilateral-functioning-enhance-measures-012015-http://www.planttreaty.org/content/resolution
sharin-benefit 

4

  treaty-international-strategy-funding-implementation-22013-tp://www.planttreaty.org/content/resolutionht 

http://www.planttreaty.org/content/resolution-012015-measures-enhance-functioning-multilateral-system-access-and-benefit-sharin
http://www.planttreaty.org/content/resolution-012015-measures-enhance-functioning-multilateral-system-access-and-benefit-sharin
http://www.planttreaty.org/content/resolution-012015-measures-enhance-functioning-multilateral-system-access-and-benefit-sharin
http://www.planttreaty.org/content/resolution-22013-implementation-funding-strategy-international-treaty
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 ما نظر الرسيساش املاار اش يف التوصيات الي  وردتهميا   . IT/OWG-EFMLS-5/16/Inf. 3املصلحة املعنيني يف الوثيقة 

املاار ني باأش فئات املسيتخدمني واااصييل؛ وآلييات الوصيول ومعيّدالت       صدقايف الرسيسنيع الثالث موعاتاجملمن 

 ني املايار  نيالرسيسي ملّخص  ،IT/OWG-EFMLS-5/16/4، يف الوثيقة  ويرد .االتتاق إنهايفإضافة بند الدفع وإمكانية 

.سني املاار نيينتاسج مناقاات جمموعات أصدقايف الرسعن 
5

  

 

واستنادًا إىل املعلومات املقدمة، مت إعداد مارو  التوصيات التالية بتوجي  من الرسيسني املاار ني، يف حماولية   - 10

 :تعديلذا االجتما ، من أجل املضي قدمًا يف لتيسري مناقاات جمموعة العمل يف ه
 

أوصت جمموعية العميل بتتيادي إدرام جمموعيات للمحاصييل يف االتتياق       : جمموعات اااصيل 1-التوصية 

املوحد لنقل املواد املعّدل، بغية احلتاظ على بساطة العمليات ضمن االتتاق وجتنب تعقييدات رييري ضيرورية يف    

 .املتعدد اعطرافاستخدام املواد ضمن النظام 
 

أوصت جمموعة العمل بأش يستند أي تصنيف ملستخدمي النظام املتعيدد  : جمموعات املستخدمني 2 -التوصية 

املتعلقية باسيتخدامهم للميوارد     أو املبيعيات  العاسيدات مسيتويات  اعطراف يف االتتاق املعّدل، إذا لزم اعمر، إىل 

 . الوراثية النباتية لألريذية والزراعة
 

ومل . االنسحاب بدال مين اإلنهيايف  أوصت جمموعة العمل باستخدام مصطلا : االتتاق بند إنهايف - 3 -ية التوص

باقي االتتاق من قبل جمموعة العمل، وطلبت تقديم مارو  اق ا   تعديلهذا البند إال بعد  البت يفتوافق على 

 .جملموعة العملوش جاهزًا ملناقات  خالل االجتما  السادس على أش يك لبند االنسحاب
 

أوصت جمموعية العميل بيأش تكيوش اييع امليدفوعات إلزاميية يف االتتياق          :املدفوعات الطوعية  - 4التوصية 

االستعراضيات   عين طرييق اسيتخدام   ثل هذا التغيري مب القيام قادر علىوأ ارت إىل أش اجلهاز الرساسي . املعّدل

وميكين لل هياز الرساسيي أش    . أيضيًا بتميييز املسيتخدمني   ، مما يسيما  (2()د) 2-13املنصول عليها يف املادة 

 .سارية 8-6املادة لن تعود  وهلذا السبب. املنت ات واملستخدمنيمعدالت خمتلتة ملختلف  بعد ذلكحيدد 
 

ر زت جمموعة العمل يف اجتماعهيا اخليام  عين وضيع نظيام ا ي ا  وتنتييذه         :نظام اال  ا  -5التوصية 

، عليى النحيو املقيدم مين الرسيسيني املايار ني يف املسيودة        3وامللحق  11-6ااتمل من خالل مراجعة املادة 

 دمت التوصيات التالية بهدف وضيع اللمسيات اعخيرية عليى نظيام اال ي ا  يف اجتماعهيا       وُق. املعّدلة لالتتاق

 :  السادس
 

 ]...[ 
 

إدخيال  بذّ رت جمموعة العمل بأنها أوصت يف اجتماعها الثالي    :التغيريات التنية والتحديثات -6التوصية 

                                                           
5

 IT/OWG-EFMLS-5/16/Inf.5و IT/OWG-EFMLS-5/16/Inf.4 املايار ني يف الوثياسق   وترد التقارير الكاملة جملموعيات أصيدقايف الرسيسيني     

  IT/OWG-EFMLS-5/16/Inf.6و
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تغيريات لتحسني وضو  االتتاق وسهولة استخدام  مع اعخذ بعني االعتبار اععمال السابقة الي  قاميت بهيا    

 تعديل ما يتيا  .تاق املوحد لنقل املواد والنظام املتعدد اعطرافالل نة التنية االستاارية املخصصة املعنية باالت

وأدخليت جمموعية العميل    . االتتاق فرصة دمج عدد من التحديثات لتنتيذ قرارات اجلهاز الرساسي ذات الصلة

 .من هذه التغيريات يف املسودة املعّدلة لالتتاق عددًا
 

االتتاق املنقا الذي اخض عن  االجتما  اخليام  جملموعية   ويرد مارو  : مسودة االتتاق املعّدل -7التوصية 

وقيدمت جمموعية العميل التوصييات التاليية بهيدف وضيع اللمسيات         . العمل يف املرفق عارين بتقرير االجتما 

 ]...[    يف اجتماعها السادس ةاالتتاق املعّدل مسودةاعخرية على 

 

التدابري اليت تلي إعداد املسودة املعّدلة  :تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف  -5البند 

 لالتفاق املوحد لنقل املواد الكاملة

 

جتياوز املايا ل اهليكليية يف     صيعوبة عليى   انت جمموعة العمل، يف تقريرها إىل اجلهاز الرساسي، قد ر يزت   - 11

هيذه املايا ل اهليكليية يف جمرييات      وزجتيا االتتاق، وأش عيدم   ما مل ي عّدلطريقة العمل احلالية للنظام املتعدد اعطراف 

 .العمل احلالية للنظام قد تهدد مستقبل املعاهدة  كل

 

وبنظر . وأوصت جمموعة العمل اجلهاز الرساسي مبعاجلة الاواريل احلالية املتعّلقة باملكّونات اهليكلية للمعاهدة - 12

ام املتعدد اعطراف واس اتي ية التموييل،  الرسيسني املاار ني، تتضمن املكّونات اهليكلية الواجب معاجلتها، نطاق النظ

. وسيدعم تعزيز هذا النو  من املكّونات تعزيز النظام املتعدد اعطيراف . مع تنتيذ الربوتو ول ناريويا ذلك إىل جانب عالقة

ميكن على أساسها وضيع آلييات جدييدة    ال  ختاذ بعض القرارات الواسعة النطاق ا اجلهاز الرساسي من وسيقتضي ذلك

 .كل أ ثر تكاماًلبا

 

تعزيز سري عمل النظام املتعيدد  وسيقّدم الرسيساش املاار اش، يف إطار هذا البند من جدول اععمال، مذ رة باأش  - 13

لتمكني جمموعة العمل من إجرايف املزيد من املناقاات  التدابري ال  تلي إعداد االتتاق املوحد لنقل املواد املعّدل: اعطراف

 وتييرد املييذ رة. للبحيي  عيين حلييول هيكلييية ميين  ييأنها تعزيييز سييري عمييل النظييام املتعييدد اعطييراف واملعاهييدة  كييل   

 .IT/OWG-EFMLS-5/16/5يف الوثيقة 
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 لتحضريات لالجتماع السادس جملموعة العملا  -6البند 

 

تايرين  /نيوفمرب  19إىل  15يف التي ة مين   ( إيطالييا )س جملموعة العمل يف روميا  من املزمع عقد االجتما  الساد - 14

 ي نّظم االجتميا  عقيب االجتميا  الثيامن لل نية االستايارية املخصصية املعنيية باسي اتي ية التموييل،          و. 2016الثاني 

 .  عمل مما سيوّفر قاعدة الستعراض اس اتي ية التمويل من جانب اجلهاز الرساسي، بغرض تعزيز سري

 

جملموعة العمل خالل الت ة املالية احلالية ويتعيّين عليى جمموعية     من ريري املزمع عقد أي اجتماعات إضافيةو - 15

قبل ستة أ هر على اعقل من انعقياد اليدورة   "العمل اعخذ يف احلسباش أش اجلهاز الرساسي طلب منها أش تقدم نتاس ها 

املااورات والتحضريات الالزمة للدورة السابعة لل هاز الرساسي ميع اعطيراف   السابعة لل هاز الرساسي، مبا يتيا إجرايف 

."املتعاقدة
6

 

 

 :سوف يتعني على جمموعة العمل معاجلة املواضيع التالية يف اجتماعها السادس - 16
 

      وضع اللمسات اعخرية على املسودة املعّدلة الكاملة لالتتاق املوحد لنقل امليواد ميع ال  ييز بايكل خيال 

 (. 1/2015من القرار  3من التقرة  1النقطة )ضع نظام ا  ا  على و

  من القرار  3من التقرة  3و 2النقطتاش )وضع صك قانوني وخيارات لتكييف تغطية النظام املتعدد اعطراف

 ؛ (1/2015

 عدد اعطيراف؛  املت املساسل املتعلقة باملعلومات الوراثية املتصلة باملواد ال  ميكن النتاذ إليها بواسطة النظام

 ؛ (1/2015من القرار  3من التقرة  8النقطة )

  ؛ (1/2015من القرار  8التقرة )االتصال بالل نة االستاارية املخصصة املعنية باس اتي ية التمويل 

 تدابري أخرى لتعزيز سري عمل النظام املتعدد اعطراف.  

 

يف الرسيسني املاار نيتتيا مذ رة الرسيسني املاار ني باأش خمرجات جمموعات أصدقا - 17
7

عددًا من االق احيات   

وقد تررييب جمموعية العميل    . حول عمليات ميكن االضطال  بها خالل ف ة ما بني الدورات للتحضري لالجتما  السادس

 .يف تقديم التوجي  باأش التحضري لالجتما  السادس

  

                                                           
6

 .1/2015من القرار  3من التقرة  7النقطة   
7

 .IT/OWG-EFMLS-5/16/4الوثيقة   
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 ما يستجد من أعمال -7البند 

 

قد تعاجل جمموعة العمل، يف إطار هذا البند من جيدول اععميال، ميا يسيت د مين أعميال  سيب ميا يطلبي            - 18

 .جمموعة العمل يفاملمثلوش 

 

 اعتماد التقرير  -8البند 

 

  .ياري البند هذا من جدول اععمال إىل املوافقة على تقرير االجتما  - 19
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 املؤقت املبدئياجلدول الزمين 

 

البند من  لوقتا

جدول 

 األعمال

 

 الوثائق العنوان

 2016متوز /يوليو 12، الثالثاء

 الفرتة الصباحية

 

 2/2013 لقرارا افتتا  الدورة 1 13:00 - 10:00

 1/2015 لقرارا

 2/2013 لقرارا املاار ني الرسيسنيانتخاب  2

 IT/OWG-EFMLS-5/16/1 اعتماد جدول اععمال واجلدول الزم  3
IT/OWG-EFMLS-5/16/2 

 

إعييداد مسييودة معّدليية  امليية لالتتيياق املوحييد  4

لنقل املواد ترّ يز بايكل خيال عليى تطيوير      

 نظام ا  ا  

 

IT/OWG-EFMLS-5/16/3 
IT/OWG-EFMLS-5/16/4 

IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.3 
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.4 
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.5 
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.6 

   

 2016متوز /يوليو 12، الثالثاء

 فرتة بعد الظهر

 

15:00 - 18:00 4  
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البند من  لوقتا

جدول 

 األعمال

 

 الوثائق العنوان

 2016متوز /يوليو 13، األربعاء

 الفرتة الصباحية

10:00 - 13:00 4  IT/OWG-EFMLS-5/16/3 
IT/OWG-EFMLS-5/16/4 

IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.3 
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.4 
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.5 

   IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.6 

    

 2016متوز /يوليو 13، األربعاء

 فرتة بعد الظهر

15:00 - 18:00 4   

 2016متوز /يوليو 14، اخلميس

 الفرتة الصباحية

 5 
 

: تعزيز سري عمل النظام املتعدد اعطراف

التدابري ال  تلي إعداد املسيودة املعّدلية   

 الكاملة لالتتاق املوحد لنقل املواد

 

 

IT/OWG-EFMLS-2/16/2 
IT/OWG-EFMLS-2/16/5 

التحضريات لالجتما  السادس جملموعة  6 

 العمل

IT/OWG-EFMLS-2/16/2 
IT/OWG-EFMLS-2/16/3 
IT/OWG-EFMLS-2/16/5 

 ما يست د من أعمال   7 

 

 

 2016متوز /يوليو 14، اخلميس

 فرتة بعد الظهر

  اعتماد التقرير 8  17:00 - 14:00

 


