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األغذية  وهذه هي مبادرة من منظمةالوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحة؛ ميكن االطالع على هذه 
 ألخرى وميكن االطالع على الوثائق ا والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

  /http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771  :على العنوان التايل
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 المؤقت األعمال جدول من 1 البند

 الرئاسي للجهاز السابعة الدورة

 2017 الثاني تشرين/نوفمبر 3 – األول تشرين/أكتوبر 30 رواندا، كيغالي،

 القائمة بالوثائق
 

 وثائق العمل
 

IT/GB-7/17/1  األعمال املؤقتجدول 
IT/GB-7/17/2 جدول األعمال التفصيلي املؤقت واجلدول الزمين املؤقت 
IT/GB-7/17/3 قائمة باملراقبني 
IT/GB-7/17/4 تقرير الرئيس 
IT/GB-7/17/5 تقرير األمني 
IT/GB-7/17/6  ودور املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 2030خطة التنمية املستدامة لعام 
IT/GB-7/17/7  تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضـــوية املخصـــصـــة املعنية بتعزيز ســـري عمل النظام املتعدد

 األطراف
IT/GB-7/17/7 Add.1  تقرير االجتماع الســـــابع جملموعة العمل املفتوحة العضـــــوية املخصـــــصـــــة املعنية بتعزيز

 النظام املتعدد األطراف سري عمل
IT/GB-7/17/8 اقرتاح إلجراء تعديل يف املعاهدة الدولّية 
IT/GB-7/17/9 تطبيق النظام املتعدد األطراف وعملياته 

IT/GB-7/17/10 تقرير عن عمليات الطرف الثالث املستفيد 
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IT/GB-7/17/11  لدولية للبحوث الزراعية اتقرير عن ممارســـــــات املراكز التابعة للجماعة االســـــــتشـــــــارية
 للموارد الوراثية النباتية قيد التطوير

IT/GB-7/17/12 تقرير اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل 
IT/GB-7/17/13 تقرير عن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل 
IT/GB-7/17/14 تنفيذ نظام املعلومات العاملي 
IT/GB-7/17/15 ي بشأن مبادرة تقرير جتميعDivSeek 
IT/GB-7/17/16  تنفيذ برنامج العمل بشـــــــــأن االســـــــــتخدام املســـــــــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية

 والزراعة
IT/GB-7/17/17 تقرير عن تنفيذ حقوق املزارعني 
IT/GB-7/17/18 تقرير جلنة االمتثال 
IT/GB-7/17/19  البيولوجيتقرير عن التعاون مع اتفاقية التنوع 
IT/GB-7/17/20 التعاون مع الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 
IT/GB-7/17/21 تقرير من الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 
IT/GB-7/17/22 التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
IT/GB-7/17/23  اسرتاتيجية االتصاالت للمعاهدة الدولية 

 IT/GB-7/17/24 املادة وجبمب الرئاسي اجلهاز مع اتفاقات أبرمت اليت املؤسسات من الواردة التقارير 
 الدولية املعاهدة من 15

IT/GB-7/17/25 تقرير عن التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية 
IT/GB-7/17/25 Add.1 تقرير من النرويج عن إدارة قبو سفالبارد العاملي للبذور 

 IT/GB-7/17/26  2025-2018مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 
IT/GB-7/17/27  2016التقرير املــايل عن التقــدم احملرز يف برنــامج العمــل وامليزانيــة لفرتة الســــــــــــــنتني-

2017  
IT/GB-7/17/28  2019-2018مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني 

IT/GB-7/17/28 Add.1  األنشطة املدعومة من اجلهات : 2019-2018مشروع برنامج العمل وامليزانية للفرتة
 املاحنة يف إطار الصندوق اخلاص ألغراض متفق عليها 

IT/GB-7/17/28 Add.2  2019و 2018جدول االشرتاكات اإلرشادي املقرتح لعامي  
IT/GB-7/17/29 اختيار أمني اجلهاز الرئاسي وتعيينه 
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IT/GB-7/17/30 اإلجراءات اخلاصة بتعيني أمني اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية وجتديد تعيينه 
IT/GB-7/17/31  مشــــــــروع اقرتاح الرئيســــــــني املشــــــــاركني من نتائج اجتماعات جمموعة العمل املفتوحة

 العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف
 

 وثائق المعلومات 
IT/GB-7/17/Inf. 1 Rev.1 ائمة بالوثائقق 

IT/GB-7/17/Inf. 2 مذكرة للمشاركني 
IT/GB-7/17/Inf. 3 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء 

IT/GB-7/17/Inf. 4  تقرير عن توافر املواد يف النظام املتعدد األطراف 
IT/GB-7/17/Inf. 5  :2017-2016تقرير عن صندوق تقاسم املنافع  
IT/GB-7/17/Inf. 6  تقرير االجتماع األول للجنة االستشارية العلمية 

 IT/GB-7/17/Inf. 7  تقرير االجتماع الثاين للجنة االستشارية العلمية 

IT/GB-7/17/Inf. 8  تقرير عن جمموعة أدوات االســــــــــــــتخدام املســــــــــــــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية
 والزراعة 

IT/GB-7/17/Inf. 9 تقرير االجتماع الثالث للجنة الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام 

IT/GB-7/17/Inf. 10  مداوالت املشاورة العاملية عن حقوق املزارعني 

IT/GB-7/17/Inf. 11  ل الســــتشــــراف اآلراء واالحتياجات من أج اإللكرتونية عرب اإلنرتنتنتائج املشــــاورة
 تنفيذ حقوق املزارعني 

IT/GB-7/17/Inf. 12 اون مع املعاهدة أن التعتقرير أمني املنتدى العاملي عن البحوث الزراعية واالبتكار بش
 الدولية 

IT/GB-7/17/Inf. 13  تقرير أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن التعاون مع املعاهدة الدولية 

IT/GB-7/17/Inf. 14  مداوالت الندوة بشــــــــــــأن الرتابط احملتمل بني املعاهدة الدولية بشــــــــــــأن املوارد الوراثية
 النباتية لألغذية والزراعة واالتفاقية الدولية حلماية األصناف النباتية اجلديدة

IT/GB-7/17/Inf. 15  عناصـــــــــر مشـــــــــورة ملرفق البيئة العاملية بشـــــــــأن املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية
 لألغذية والزراعة
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IT/GB-7/17/Inf. 16 وثيقة اســــــــرتاتيجية عن النهج الربناجمي لربنامج التطوير املشــــــــرتك للتكنولوجيا ونقلها 
 2019-2018لفرتة السنتني 

IT/GB-7/17/Inf. 17 تنفيذ املعاهدة الدولية وخطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية  رصــــــــــــــد
 لألغذية والزراعة

IT/GB-7/17/Inf. 18 تقرير التقييم املستقّل للدورة الثانية ملشاريع صندوق تقاسم املنافع 
IT/GB-7/17/Inf. 19 جي حول للتنوع البيولو  مـذكرة تفـاهم بني منظمـة األغـذيـة والزراعـة واملنظمـة الـدوليـة

 برنامج التعاون األورويب بشأن املوارد الوراثية النباتية 
IT/GB-7/17/Inf. 20  معلومات إضافية لتقرير اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية: تأثريات تربية

 النباتات وتقاسم املنافع غري النقدية واملسامهات يف حقوق املزارعني 
IT/GB-7/17/Inf. 21  مشــــاريع نصــــوص عن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية صــــادرة عن

اللجنـة احلكوميـة الـدوليـة املعنيـة بـامللكيـة الفكريـة واملوارد الوراثيـة واملعـارف التقليـديــة 
 والفلكلور التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 

IT/GB-7/17/Inf. 22  التوجيهية الطوعية من أجل صـــــــــــون األقارب الربية للمحاصـــــــــــيل والنباتات اخلطوط
 الغذائية الربية على املستوى الوطين

IT/GB-7/17/Inf. 23 تقرير أمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 

 الوثائق األخرى
IT/GB-7/17/Circ. 1 املشــاورة العاملية  املشــاركني املنبثق عنضــّم اقرتاح الرئيســني تقرير من النرويج وإندونيســيا ي

 بشأن حقوق املزارعني
IT/GB-7/17/Circ. 2  غرس التنوع حلصاد األمن"من حكومة بوتان يضّم تقريرًا عن برنامج تقرير" 

 
 


