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

 الوثائق األخرى على العنوان التايل:وميكن االطالع على 
  http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/  
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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،

المؤقت والجدول الزمنيالمؤقت  التفصيلي جدول األعمال  

 
 مقدمة -أوالً 

 
من املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  19املادة أحكام يُعقد اجتماع اجلهاز الرئاسي مبوجب  -1

 )، واملشاركة فيه مفتوحة أمام مجيع األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية وأمام املراقبني.الدولية والزراعة (املعاهدة
 
الدورة، باالتفاق مع املكتب، إىل عقد الرئيس  يدعومن الالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي،  3-4ووفقا للمادة  -2

 إىل أكتوبر/تشرين األول 30عقد االجتماع من وبالتشاور مع املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة واألمني. وسيُ 
 .2017نوفمرب/تشرين الثاين  3
 
من الالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي، أبلغ األمني هذه األجهزة والوكاالت، سواء أكانت  السابعة ووفقا للمادة -3

قبوهلا بصفة مراقب.  لكي يتسىنيف االجتماع،  تكون ممثلةحكومية أو غري حكومية، واليت أبلغت األمانة برغبتها يف أن 
  فيها.لكي تنظر وسوف تتوافر للجهاز الرئاسي قائمة هبذه األجهزة والوكاالت 

 
 وجدول زمين مقرتح لينظر فيه اجلهاز الرئاسي. 1جدول األعمال املؤقت عن تتضمن هذه الوثيقة تفاصيلو -4
 

                                                      
 .، جدول األعمال املؤقتIT/GB-7/17/1الوثيقة  1 
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 رئيس ونواب رئيس الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
 
نتخاب السيد ونواب رئيس دورته السابعة. ّمت اانتخب اجلهاز الرئاسي، يف �اية دورته السادسة، رئيس  -5

Muhamad Sabran (آسيا)  السيد  هم رئيسلل، إضافًة إىل ستة نواب رئيًساJavad Mozafari  ،(إقليم الشرق األدىن)
 ؛(أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) Antonio Sa Ricarteوالسيد  ؛(جنوب غرب احمليط اهلادئ) Michel Ryanوالسيد 

 ؛(أوروبا) Svanhild-Isabelle Batta Torheimوالسيدة  ؛(أمريكا الشمالية) Felicitas Katepa-Mupondwaوالسيدة 
 (أفريقيا). Francis Leku Azenakuوالسيد 

 
بدًال عن  Stephenson Cathrineعّينت حكومة أسرتاليا السيدة  2،الالئحة الداخليةمن  1-2ووفقًا للمادة  -6

. وعّينت حكومة كندا السيدة ئاحمليط اهلادرئيس، ممثلًة إلقليم جنوب غرب اليف منصب نائب  Michel Ryanالسيد 
Christiane Deslauriers  بدًال عن السيدةFelicitas Katepa-Mupondwa . وفاة السيد  وإثرعالوًة على ذلك، و
Francis Leku Azenakuة الكامريون السيد ، عيّنت حكومMédi Moungui املكتب كنائب للرئيس عن  للعمل يف

 إقليم أفريقيا. 
 

 ح الدورةافتتا 
 
. وسوف 2017أكتوبر/تشرين األول  30الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني عند ستبدأ اجللسة االفتتاحية  -7

من ممثلي حكومة رواندا والسلطات احمللية، إضافًة إىل كلمات خاصة  يةرتحيبالكلمات اليستمع اجلهاز الرئاسي إىل 
والزراعة ومتحدثون من اخلرباء املدعوين الذين ميثلون بعض أصحاب املصلحة نظمة األغذية املدير العام مليلقيها كل من 

 .الدولية الرئيسيني يف املعاهدة
 

 المسائل التنظيمية -ثانياً 
 
الدورة السابعة، مبا يف  بعقدسوف يبحث اجلهاز الرئاسي، يف إطار هذا البند، يف املسائل التنظيمية املتصلة  -8

 ب املقّرر، وتعيني جلنة أوراق التفويض وتشكيل جلنة امليزانية.انتخالزمين، واجدول األعمال واجلدول ذلك اعتماد 
 

 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني  1البند 
 
 1-5أعّدت األمانة جدول األعمال املؤقت بتوجيه من مكتب الدورة السابعة للجهاز الرئاسي، وفقًا للمادة  -9

 مخسة أجزاء على النحو التايل: هذه الدورة منجدول أعمال  يتألفمن الالئحة الداخلية. و 
 

 املسائل التنظيمية   -أّوالً 
                                                      

ينتمـي إليـه  ذيممارسـة وظائفـه، يعـني الطـرف املتعاقـد الـيف حال استقالة عضو يف هيئة املكتب من منصبه أو تبني له أنه يتعـذر عليـه بصـورة مسـتدمية  2 
 عضو هيئة املكتب املذكور، ممثال بديال ملا تبقى من مدة الوالية.
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 املسائل التمهيدية واملتعلقة بالسياسات العامة   -ثانًيا

 تنفيذ املعاهدة الدولّية   -ثالثا

 برنامج العمل وامليزانية واملسائل ذات الصلة  -رابًعا

 واملسائل األخرىاملسائل اإلدارية  -خامًسا
 

يف هبدف املساعدة يف تنظيم جداول األعمال املقبلة لدورات اجلهاز الرئاسي، وبناًء على طلب اجلهاز الرئاسي و -10
. وبناًء على طلب اجلهاز الرئاسي يف دورته برنامج عمل متعدد السنوات للمعاهدة الدوليةاألمانة  أعّدتدورته اخلامسة، 

ذات الصلة مبا يشمل فرتات السنتني  املصلحةنامج مبدخالت من األطراف املتعاقدة وأصحاب السادسة، ّمت حتديث الرب 
 .IT/GB-7/17/26األربعة كما يرد يف الوثيقة 

 
جدول األعمال إضافًة إىل العديد من وثائق  منبنود األساسية قّد أعّدت وثائق عمل خاصة بكل بند من الو  -11

مع احلفاظ على العناصر الضرورية  هاوثائق العمل لتقليص بنية تبسيطاملعلومات، حيثما يكون ذلك مالئماً. وقد جرى 
ينظر فيها اجلهاز الرئاسي. وحبسب املمارسة املعتمدة، تتضمن معظم وثائق العمل عناصر لقرارات ممكنة أو تشري إىل ل
 توجيهات املطلوبة من اجلهاز الرئاسي.ال
 

جدول بعنوان  IT/GB-7/17/1النظر يف جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة  إىل إن اجلهاز الرئاسي مدعوو -12
هذه  خالليف هذه الوثيقة، هبدف اعتماد جدول أعماله وتنظيم عمله  ، واجلدول الزمين املؤقت املقرتحاألعمال املؤقت

 الدورة.
 

 للجهاز الرئاسي السابعةانتخاب مقرر الدورة    2البند 
 

ينتخب اجلهاز اجلهاز الرئاسي يف دورته األوىل، " اعتمدهامن الالئحة الداخلية اليت  1-وفقا للمادة الثانية -13
 مدعو للقيام اجلهاز الرئاسي  إنّ ". و مقررا من بني املندوبني واملناوبني واخلرباء واملستشارين لألطراف املتعاقدة [...]الرئاسي 

 .بذلك يف إطار هذا البند
 

 تعيين لجنة أوراق التفويض  3البند 
 

، يكون لكل طرف متعاقد صوت واحد وجيوز أن ميثل يف دورات الدولية من املعاهدة 4-19مبوجب املادة  -14
وز للمندوبني املناوبني واخلرباء ـــومستشارون. وجياوب وخرباء ـــدوب منــه منـــد، ميكن أن يرافقـــي مبندوب واحـــاجلهاز الرئاس

واملستشارين أن يشاركوا يف مداوالت اجلهاز الرئاسي ولكن ال حيق هلم التصويت، إال إذا كانوا مفوضني على النحو 
 الواجب ليحّلوا حمل املندوب.
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كل من األطراف املتعاقدة بإبالغ أمني "... يقوم  من الالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي،  5-ووفقا للمادة الرابعة -15
 ".بأمساء ممثليه يف اجلهاز الرئاسي قبل افتتاح كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي الدولية املعاهدة

 
تطبق أحكام الالئحة العامة ملنظمة "املادة الثالثة عشرة من الالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي عليه كما تنص و -16

أو يف  الدولية إجراء التغيريات الضرورية، على مجيع املسائل اليت مل تعاجل على حنو حمدد يف املعاهدةاألغذية والزراعة، بعد 
من الالئحة العامة للمنظمة، تشكل جلنة أوراق التفويض للنظر  4-والثالثة 3-". ووفقا للمادتني الثالثةهذه الالئحة احلالية
 يف أوراق التفويض.

 
عن كل إقليم، وتتوىل فحص  حداً اتشكيل جلنة ألوراق التفويض، تضم ممثال و وقد يرغب اجلهاز الرئاسي يف  -17

 أوراق التفويض يف هذه الدورة، ورفع تقرير بشأ�ا إىل اجلهاز الرئاسي يف اجللسة العامة.
 

 إنشاء لجنة الميزانية   4البند 
 

، ني تقــومييتني(الالئحــة املاليــة)، تكــون الفــرتة املاليــة ســنت الالئحــة املاليــة للجهــاز الرئاســيوفقــا للمــادة الثانيــة مــن  -18
م هـذا املشـروع على أن يقـوم األمـني بإعـداد مشـروع امليزانيـة ويعّمـ 4–وتتزامن مع الفرتة املالية للمنظمة، وتنص املادة الثالثة

ــــعلـــى األط ــــراف املتعاقــ ـــة للجهـــــ ــــاز الرئاسـدة قبـــل الـــدورات العادي ـــة لفـــرتة الســـنتني ـ ـــامج العمـــل وامليزاني  ي. ويـــرد مشـــروع برن
 ومالحقه. 2019-2018مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني بعنوان  IT/GB-7/17/28يف الوثيقة  2018-2019

 
اجللسات العامة،  جمرياتوقد يرغب اجلهاز الرئاسي يف إنشاء جلنة للميزانية، جتتمع من وقت إىل آخر بعد  -19

لرتمجة القرارات اليت تتخذها اجللسة العامة إىل بنود يف امليزانية، واستعراض مشروع امليزانية تبعا لذلك، والتوصية مبشروع 
 ، لتنظر فيه اجللسة العامة.2019-2018ميزانية لربنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 
على األكثر عن كل إقليم، يعملون  اثنني جلنة امليزانية ممثلني  ضمّ ت، من املقرتح أن باملمارسات املتبعةعمًال  -20

كمتحدثني نيابة عن أقاليمهم، ومن مجيع األطراف املتعاقدة القادرين على احلضور كمراقبني. ومن املقرتح أيضاً أن يكون 
 هناك رئيسان مشاركان، أحدمها من بلد نام واآلخر من بلد متقدم.

  
  التمهيدية والمتعلقة بالسياسات العامةالمسائل   -ثالثاً 

 
. العامة اتالسياساملتعلقة بتمهيدية و السائل امل سوف يبحث اجلهاز الرئاسي، يف إطار هذا البند، يف تقارير عن -21

 اسبة.من إضافية قد يراهاعلماً هبذه التقارير وتوفري أي مشورة  األخذوإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل 
 

 رئيس الجهاز الرئاسيتقرير   5البند 
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االضطالع مبجموعة من املهام. ومكتبها السادسة إىل رئيس الدورة السابعة  دورتهاجلهاز الرئاسي يف  طلب -22
واجتمع املكتب مرتني منذ انتخاب أعضائه، وعقد عدة مؤمترات عرب اهلاتف. وسوف يُقّدم الرئيس تقريره بشأن إجراءات 

 .IT/GB-7/17/4اجلهاز الرئاسي. ويرد تقرير الرئيس يف الوثيقة  لطلباتاختذها بنفسه أو أعضاء مكتبه وفقاً 
 

 الجهاز الرئاسي تقرير أمين   6البند 
 

وفقا لقرارات  املنفذة، يقدم األمني تقريرا إىل اجلهاز الرئاسي بشأن األنشطة الدولية من املعاهدة 20وفقا للمادة  -23
 .IT/GB-7/17/5ويرد تقرير األمني يف الوثيقة  اجلهاز الرئاسي خالل فرتة السنتني احلالية.

 
 ودور الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 2030خطة التنمية المستدامة لعام   7البند 

 
 2030خطة التنمية املستدامة لعام ، اتفق اجلهاز الرئاسي على موضوع هذه الدورة: "13/2015مبوجب القرار  -24

وخباصة الروابط بني املعاهدة الدولية مناقشة هذا املوضوع ودور املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة". وهبدف تيسري 
، يُدعى اجلهاز املرفقيف ترد . وتتضمن الوثيقة عناصر قرار IT/GB-7/17/6، أعّدت األمانة الوثيقة 2030وخطة عام 

 .2030الرئاسي إىل النظر فيه واعتماده، بوصفه توجيهاً بشأن مسامهة املعاهدة الدولية يف حتقيق خطة عام 
 

 المعاهدة الدوليةتنفيذ   -رابعاً 
 

، إىل استعراض واعتماد قرارات حول من جدول األعمال هذا البندإطار سوف يُدعى اجلهاز الرئاسي، يف  -25
. ووفقًا للمادة الدولية القضايا الرئيسية اجلوهرية الناشئة عن تنفيذ النظم واآلليات واالسرتاتيجيات األساسية يف املعاهدة

 توفّر""، وسوف الدولية تعتمد خططًا وبرامج لتنفيذ املعاهدةالقرارات سوف "(ب)، فإن هذه 3-19(أ) و19-3
وال سيما  الدولية توجيهات على صعيد السياسات لرصد هذا التنفيذ وتوافق على التوصيات الضرورية لتنفيذ هذه املعاهدة

امة تعاون واحلفاظ إق". ومن خالل القرارات، يعمد اجلهاز الرئاسي أيضاً إىل "تشغيل النظام املتعدد األطراف بوجه خاص
عليه مع منظمات دولية وأجهزة أخرى تابعة للمعاهدة وذات الصلة، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص مؤمتر األطراف 

ومنها مشاركة هذه املنظمات يف  الدولية املتعاقدة يف اتفاقية التنوع البيولوجي، بشأن املسائل اليت تغطيها هذه املعاهدة
 ".إسرتاتيجية التمويل

 
رتبطة ضمن جمموعتني. تضم اجملموعة األوىل البنود امل األعمالجدول من البنود ذات الصلة  القسميعرض هذا و -26

 املعاهدة الدولية وتنفيذها، فيما تتصل البنود يف اجملموعة الثانية برصد التنفيذ. ارتباطاً وثيقاً بتعزيز عمل
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 ى الموارد الوراثية وتقاسم منافعهاتعزيز عمل النظام المتعدد األطراف للحصول عل   8البند 
 

أنشأ اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام  -27
جمموعة من التدابري كي ينظر فيها  بوضع، وقضت واليتها 2/2013املتعدد األطراف (جمموعة العمل)، مبوجب القرار 

 اجلهاز الرئاسي ويّتخذ قراراً بشأ�ا حبيث:
 

تزيد املدفوعات واملسامهات املرتكزة على املستخدمني يف صندوق تقاسم املنافع على حنو مستدام وقابل   (أ)
 للتنبؤ يف األجل الطويل، 

 
 تدابري إضافية.تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف من خالل و  (ب)

 
فرتة لتوسيع نطاق والية جمموعة العمل ، 1/2015السادسة، مبوجب القرار  قرّر اجلهاز الرئاسي يف دورتهو -28

مور أخرى، وضع نسخة  رئاسي إىل جمموعة العمل، من بني أ. ويف القرار ذاته، طلب اجلهاز ال2017-2016السنتني 
؛ ووضع خيارات لتكييف لالشرتاكاتكاملة منقحة لالتفاق املوّحد لنقل املواد، يرّكز بصورة خاصة على إنشاء نظام 

تغطية النظام املتعدد األطراف؛ والنظر يف قضايا تتعلق باملعلومات الوراثية املرتبطة باملواد اليت يتّم احلصول عليها من النظام 
، مبا يف ذلك العالقة بني زيادة التمويل املعنية باسرتاتيجية املخصصةطراف؛ واالتصال باللجنة االستشارية املتعدد األ

 املدفوعات القائمة على املستخدمني واالقرتاحات الرامية إىل وضع آلية ملسامهات األطراف املتعاقدة.
 

احلالية، أي اجتماعها اخلامس والسادس عقدت جمموعة العمل ثالثة اجتماعات خالل الفرتة املالية وقد  -29
 ، انتخبت جمموعة العمل السيد Modesto Fernandezتقاعد السيد  بعدوالسابع. وخالل اجتماعها اخلامس، و 

Javad Mozafari ) كرئيس مشارك مع السيد اإلسالمية إيرانمجهورية (Bert Visser .(هولندا) 
 

اجلهاز الرئاسي، عرضت جمموعة العمل نتائج مناقشاهتا قبل ستة أشهر من انعقاد الدورة  وبناء على طلبو  -30
تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة ، بعنوان IT/GB-7/17/7السابعة للجهاز الرئاسي. وتتضمن الوثيقة 
، وتعرض جمموعة العمل الذي نشر سابقاً  تقرير االجتماع السادس جملموعة املعنية بتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف

التدابري الرامية إىل تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف الناجتة عن عمل جمموعة العمل خالل فرتة السنتني  العمل
 هبذا التقرير. 2املرفق هذه. وترد الصيغة املنقحة ملشروع االتفاق املوحد لنقل املواد الذي اقرتحته جمموعة العمل يف 

 
نتائج وفيه مزيد التفاصيل عن  تقرير االجتماع السابع جملموعة العمل IT/GB-7/17/7 Add.1وتتضمن الوثيقة  -31

عمل جمموعة العمل خالل فرتة السنتني هذه، مبا يف ذلك بشأن "خطة النمو" لقيام عملية منسقة ومتوازنة حبيث تصبح 
 .نافذةرزمة التدابري 

 
اركان جملموعة العمل تقريرًا شفهيًا عن نتائج عمل جمموعة العمل خالل فرتة السنتني يوفّر الرئيسان املشوسوف  -32

مشروع اقرتاح الرئيسني املشاركني من نتائج اجتماعات جمموعة العمل بعنوان  IT/GB-7/17/31الوثيقة سيعرضان هذه، و 
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املشاركان جملموعة العمل يف  ويقدم الرئيسانام املتعدد األطراف. املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظ
 نتائج مداوالت جمموعة العمل خالل فرتة السنتني  استناًدا إىلاقرتاحاهتما إىل اجلهاز الرئاسي،  هذه الوثيقة

ّص لتعديل ومشروع الن )1امللحق () الذي يشمل "خطة النمو" 1املرفق . وهي تضّم عناصر مشروع قرار (2016-2017
 .)3امللحق (للمعاهدة الدولية  1امللحق 

 
 الدولية المعاهدةاقتراح لتعديل  9البند 

 
من املعاهدة الدولية، ميكن ألي طرف متعاقد اقرتاح تعديالت العتمادها يف إحدى دورات  23مبوجب املادة  -33

اليت تتضمن اقرتاحاً  IT/GB-7/17/8اجلهاز الرئاسي. ويف إطار هذا البند، يُدعى اجلهاز الرئاسي إىل النظر يف الوثيقة 
. 2017أبريل/نيسان  21لذي ُأحيل إىل األمانة يف ملعاهدة الدولية، وابا األول امللحقمقدمًا من حكومة سويسرا لتعديل 

 عمل النظام املتعدد األطراف.سري االقرتاح يف سياق املناقشات اجلارية بشأن تعزيز  ُعرضوقد 
 

يف البحث الدولية، وقد يرغب يف  املقدم بالنسبة إىل املعاهدةوإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل النظر يف االقرتاح  -34
عمل النظام املتعدد األطراف. ويف حال عدم التوصل إىل سري تعزيز  مناقشة مسألة منفصلة أو بالتزامن مع االقرتاح بصورة

 القرار إىل دورته املقبلة أو توفري مزيد من املشورة حسبما يراه مناسباً.  إرجاءتوافق حول االقرتاح، قد يرغب يف 
 

 تعزيز استراتيجية تمويل المعاهدة الدولّية  10البند 
 

لجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية اجتماع جديد لقرر اجلهاز الرئاسي، يف دورته السادسة، عقد  -35
التمويل (اللجنة)، بغية توفري أساس الستعراض اسرتاتيجية التمويل هبدف تعزيز أدائها، يف الدورة السابعة للجهاز 

واالجتماع  2017وعقدت اللجنة اجتماعني، خالل فرتة السنتني هذه، مها االجتماع الثامن يف مارس/آذار  .الرئاسي
(ناميبيا) والسيد  Pierre du Plessisيف روما، إيطاليا. وانتخبت اللجنة السيد  كالمها،  2017التاسع يف يونيو/حزيران 

Alwin Kopse .(سويسرا) كرئيسني مشاركني هلا 
 

اجلهاز الرئاسي  إنّ فع الرئيسان املشاركان للجنة تقريرًا شفهيًا عن العمل الذي جرى خالل فرتة السنتني. و وسري  -36
، تقرير اللجنة االستشارية املتخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويلبعنوان  IT/GB-7/17/12إىل النظر يف الوثيقة مدعو 

ستعراض ليكون األساس الذي يُعتمد عليه الالعمل الذي اضطلعت به اللجنة خالل فرتة السنتني  الذي يصف
اسرتاتيجية التمويل من قبل اجلهاز الرئاسي. وأعدت اللجنة عناصر مشروع قرار بشأن تعزيز أداء اسرتاتيجية التمويل لكي 

 ليتضمن أيضًا خمططا تفصيليا السرتاتيجية التموي ، الذي1امللحق ينظر فيها اجلهاز الرئاسي، على النحو الوارد يف 
  احملّدثة.
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 للحصول على الموارد وتقاسم منافعها النظام المتعدد األطراف 11البند 
 

عى د، يُ وتنفيذه يف إطار هذا البند بشأن عمليات النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها -37
، من األطراف. وهي تشملاجلهاز الرئاسي إىل النظر يف القضايا املتصلة بالعمليات اجلارية والتنفيذ العام للنظام املتعدد 

، وعمليات االستعراض والتقييم اليت تنّص عليها املعاهدة الدولية، األطراف، توفر املواد يف النظام املتعدد مجلة أموربني 
مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية يف ما خيّص املوارد  اتستفيد، وممارست الطرف الثالث املوعمليا

 قيد التطوير.اليت هي حالًيا الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 

 تطبيقالعمليات العامة وال
 

 :1/2015القرار  إّن اجلهاز الرئاسي، مبوجب -38
 
لتوافر املواد يف النظام املتعدد األطراف مبا  ا عاماً الدورة السابعة استعراضً أن يدرج يف جدول أعمال  قّرر]ي[ 

من األمانة إعداد وثيقة  طلب]ي[يف ذلك اجملموعات اجلديدة اليت مت احلصول عليها خالل فرتة السنتني، و
ألشخاص واتقدم معلومات عن املواد املدرجة يف النظام املتعدد األطراف من جانب األطراف املتعاقدة 

 .الطبيعيني والقانونيني
 

بناًء على  تقرير عن توافر املواد يف النظام املتعدد األطراف،، بعنوان IT/GB-7/17/Inf. 4ّمت إعداد الوثيقة وقد  -39
 طلب اجلهاز الرئاسي.

 
 النظام املتعدد األطراف تطبيقبعنوان  IT/GB-7/17/9أيضًا إىل النظر يف الوثيقة  مدعو اجلهاز الرئاسي وإن -40

. وهي 2017-2016اليت توفّر حملة عامة عن التطورات يف عمل النظام املتعدد األطراف خالل فرتة السنتني ، وعملياته
االتفاق املوحد لنقل املواد، وأنشطة رفع  واستخدام  إبراملدعم املقدم إىل املستخدمني لتيسريتضّم معلومات تفصيلية عن ا

تغطية النظام. وهي تتضمن أيضًا آخر املعلومات عن تبليغات جديدة إىل األمانة بشأن املواد يف النظام ق نطاالتقارير و 
املتعدد األطراف والتحليالت، على مستوى كّلي، للبيانات الواردة يف مستودع البيانات اخلاص باملعاهدة الدولية. وعالوًة 

التقييم املنصوص عليها يف املعاهدة الدولية يف ما خيص النظام على ذلك، توفر حملة موجزة عن عمليات االستعراض و 
 املتعدد األطراف.
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 الطرف الثالث املستفيد
 

ه املنظمة  قّدمتالذي  يف إطار هذا البند من جدول األعمال، يُدعى اجلهاز الرئاسي أيضًا إىل النظر يف التقرير -41
 IT/GB-7/17/10وتتضمن الوثيقة  3اإلجراءات ذات الصلة.، بوصفها الطرف الثالث املستفيد، عن تنفيذ كل سنتني

، معلومات عن إقفال قضية حمتملة للطرف الثالث املستفيد، حالة عمليات الطرف الثالث املستفيد عن تقريربعنوان 
ل االحتياطي التشغيلي للطرف الثالث املستفيد والتنفيذ الفين لإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد من خال

 العمليات اليومية ملستودع بيانات النظام امليّسر لالتفاق املوحد لنقل املواد (النظام امليّسر).
 

يراها مناسبة للتشغيل الفّعال  إضافية قدتوجيهات  يأ وإعطاءبالتقرير أخذ العلم  إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىلو -42
من  2-4على أمهية املادة جمدًدا إىل التشديد ، بصورة خاصة، للطرف الثالث املستفيد. وإن اجلهاز الرئاسي مدعو

معلومات عن  تنّص هذه املادة على أنه جيوز للطرف الثالث املستفيد أن يتلقىو إجراءات الطرف الثالث املستفيد. 
األطراف، أو من موحد لنقل املواد من  التفاقاالمبوجب  هام املادة أو متلقيلواجبات مقدّ  ةحاالت عدم االمتثال احملتمل

 أي أشخاص طبيعيني أو معنويني آخرين.
 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير
 

االستشارية للبحوث الزراعية الدولية املوقعة  للجماعةطلب اجلهاز الرئاسي يف دورته السادسة إىل املراكز التابعة  -43
، توفري مزيد من املعلومات عن األحكام والشروط اإلضافية الدولية من املعاهدة 15مبوجب املادة  ربمةعلى االتفاقات امل

 IT/GB-7/17/11اليت تطبقها املراكز لدى نقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير. وتتضمن الوثيقة 
، استعراضًا للمعلومات دولية قيد التطويراالستشارية للبحوث الزراعية ال للجماعةاملراكز التابعة  اتتقرير عن ممارسبعنوان 

 اليت وفّرهتا هذه املراكز إىل األمانة.
 

االستشارية للبحوث الزراعية الدولية  للجماعةوإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل الطلب بأن تواصل املراكز التابعة  -44
جلهاز الرئاسي كل سنتني اليت تقدمها إىل اضافية يف تقاريرها تضمني املعلومات عن نطاق ومضمون األحكام والشروط اإل

بالنظر إىل األمهية الواضحة آلليات إدارة األصول و عالوًة على ذلك، و . 15عن تنفيذ االتفاقات املربمة مبوجب املادة 
بالنسبة إىل إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد  مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية من خالل الفكرية

ضمان التواصل إىل التطوير، قد يرغب اجلهاز الرئاسي أيضًا يف دعوة نظام اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 
شأن حالة تنفيذ مبادئ اجلماعة املنتظم مع اجلهاز الرئاسي وما بني الدورات، األطراف املتعاقدة من خالل األمانة، ب

 االستشارية للبحوث الزراعية الدولية بشأن إدارة األصول الفكرية، من حيث صلتها باملادة الوراثية يف املعاهدة الدولية.
 

                                                      
 .5/2009وافق اجلهاز الرئاسي على إجراءات الطرف الثالث املستفيد يف دورته الثالثة، من خالل القرار  3 
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 من الوثيقة  2املرفق وإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة وعناصر قرار واردة يف  -45
IT/GB-7/17/9 للوثيقة  1، واملرفقIT/GB-7/17/10 ؛ ويف املرفق للوثيقةIT/GB-7/17/11 ي وثائق أخرى ذات ويف أ

 الصلة.
 

 استراتيجية التمويل 12البند 
 

تسعى اسرتاتيجية التمويل إىل استقطاب املوارد املالية من جمموعة واسعة من آليات التمويل دعمًا لتنفيذ  -46
األخرية مصادر التمويل اخلاضعة ملراقبة اجلهاز الرئاسي مباشرة، على غرار صندوق تقاسم هذه املعاهدة الدولية. وتتضمن 

املنافع وقنوات أخرى متعددة األطراف على غرار الصندوق العاملي لتنوّع احملاصيل ومرفق البيئة العاملية، والقنوات اإلقليمية 
 ّلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.والثنائية، والعديد من اآلليات لتمويل أنشطة وطنية متع

 
توجيهًا من اجلهاز الرئاسي بشأن  تقرير عن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل،بعنوان  IT/GB-7/17/13وتلتمس الوثيقة  -47

نهجي واسرتاتيجي تنفيذ اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية. وسوف تشّكل فرتة السنتني احلالية نقطة انتقالية باجتاه �ج م
أكثر لتنفيذ اسرتاتيجية التمويل بشكل أكثر استدامة وتنّوعا من السابق. ولقد شهدت الفرتة منذ انعقاد الدورة األخرية 

جمال السياسات يف ما خيّص اسرتاتيجية التمويل. كما أ�ا تبّلغ عن التقّدم احملرز  للجهاز الرئاسي عددًا من التطورات يف
تقاسم املنافع مع توفري موجز عن التطورات املتعددة اليت حصلت يف جمال السياسات خالل فرتة يف تشغيل صندوق 

تقرير عن صندوق تقاسم ، بعنوان IT/GB-7/17/Inf.5السنتني يف ما خيص تنفيذ اسرتاتيجية التمويل. وتوفّر الوثيقة 
تصلة بصندوق تقاسم املنافع خالل فرتة معلومات عن التقدم احملرز على صعيد األنشطة امل، 2017-2016املنافع: 

 السنتني إىل اجلهاز الرئاسي.
 

مزيد من التوجيهات عن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل اليت سوف مدعّو إىل اعتماد قرار لتوفري  وإن اجلهاز الرئاسي -48
ين. يتعلق اجلزء األول باستعراض اسرتاتيجية التمويل، وقد وفّرت اللجنة االستشارية املخصصة املعنية أتتألف من جز 

باسرتاتيجية التمويل عناصر هلذا اجلزء من القرار. وأّما اجلزء الثاين فيتعلق بالتنفيذ اجلاري السرتاتيجية التمويل وترد 
 .IT/GB-7/17/13 بالوثيقة املرفقالعناصر اخلاصة هبذا اجلزء يف 

 

 العالمي لمعلوماتانظام  13البند 
 

. ومبوجب هذا البند، إن نظام املعلومات العامليلاعتمد اجلهاز الرئاسي يف دورته األخرية برنامج العمل األول  -49
اليت توفّر آخر املعلومات عن تنفيذ الربنامج، مبا يف  IT/GB-7/17/14اجلهاز الرئاسي مدعو إىل األخذ يف االعتبار الوثيقة 

العاملي، وأنشطة التدريب على الصعيدين اإلقليمي املعلومات ذلك وضع واعتماد معّرفات الكيانات الرقمية، وبوابة نظام 
نة االستشارية العلمية والوطين، وتعبئة املوارد، وتعزيز الشراكات والتعاون. وتعكس الوثيقة أيضا املشورة اليت قدمتها اللج

 علوماتضمن وثيقيت امللمعلومات. وقد أُتيح أيضًا تقريرا اجتماعي اللجنة العاملي لنظام البشأن 
IT/GB-7/17/Inf. 6 و IT/GB-7/17/Inf. 7. 
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، إىل رفع تقرير بشأن آثار DivSeekيف مبادرة  املصلحةودعا اجلهاز الرئاسي، يف دورته السادسة، أصحاب  -50
التكنولوجيات اليت تستند إليها املبادرة حتقيقًا ألغراض املعاهدة الدولية. وإن اجلهاز الرئاسي مدعو يف هذه الدورة إىل 

، اليت تقّدم املدخالت الواردة وتوفّر آخر املعلومات عن الوضع الراهن للعالقة بني IT/GB-7/17/15النظر يف الوثيقة 
 .DivSeekة الدولية ومبادرة املعاهد

 
وإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل اإلحاطة علمًا بالتقرير املرحلي والوثائق األخرى ذات الصلة، وتوفري املشورة اليت  -51

 املرفقشأن نظام املعلومات العاملي واألنشطة ذات الصلة. ويتضمن بمناسبة ملواصلة تنفيذ برنامج العمل اخلاص  يراها
 ينظر فيها اجلهاز الرئاسي.كي عناصر القرار احملتمل ل  IT/GB-7/17/14بالوثيقة 

 
 برنامج العمل بشأن االستخدام المستدام 14البند 

 
راجع بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية صادق اجلهاز الرئاسي يف دورته السادسة على  -52

ُ
برنامج العمل امل

لجنة الفنية املؤقتة املخصصة وعقد اجتماعا جديًدا ل، 2019-2016النباتية لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمة له للفرتة 
 املعنية باالستخدام املستدام (اللجنة).

 
نا، النمسا، ووفرت املشورة إىل األمانة ييف في 2016أكتوبر/تشرين األول  يفوعقدت اللجنة اجتماًعا واحًدا هلا  -53

تقرير االجتماع الثالث للجنة الفنية بعنوان  IT/GB-7/17/Inf. 9والتوصيات إىل اجلهاز الرئاسي، كما يرد يف الوثيقة 
آخرون عدداً  مصلحةصحاب املتعاقدة وأن األمانة، واألطراف كما أجرى كل ماملخصصة املعنية باالستخدام املستدام. 

 من املعاهدة الدولية واألحكام ذات الصلة. 6من األنشطة واملبادرات األخرى باجتاه تنفيذ املادة 
 

تنفيذ برنامج العمل بشأن بعنوان  IT/GB-7/17/16وباالستناد إىل املشورة املقدمة من اللجنة، تتضمن الوثيقة  -54
عناصر لقرار حمتمل كأساٍس ليوفّر اجلهاز الرئاسي مزيدًا من  رد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،االستخدام املستدام للموا

وبرنامج العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية  6املشورة من أجل التنفيذ الفعال للمادة 
لجنة يف ظّل اختصاصاهتا احلالية أو املنّقحة، والطلب ع جديد لالدعوة إىل عقد اجتما والزراعة. وتتضمن هذه العناصر 

إىل األمانة استكشاف إمكانية القيام بأنشطة مستقبلية لتعزيز برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية 
 النباتية لألغذية والزراعة.

 
جمموعة أدوات لالستخدام ويتّم أيضًا توفري معلومات إضافية إىل اجلهاز الرئاسي حول عناصر وهيكلية منوذج  -55

وثيقة اسرتاتيجية عن النهج ، وحول IT/GB-7/17/Inf.8يف الوثيقة  املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 .IT/GB-7/17/Inf.16يف الوثيقة  2018/2019ا ونقلها لفرتة السنتني التطوير املشرتك للتكنولوجي لربنامجالربناجمي 
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 حقوق المزارعين 15البند 
 

، طلب اجلهاز الرئاسي من األمانة، من بني مجلة أمور، إشراك األطراف املتعاقدة 5/2015من خالل القرار  -56
لتبادل املعارف  ةوالعاملي ةواإلقليمي ةجلمع املعلومات على املستويات الوطني رةباداملزمام األخذ بواملنظمات ذات الصلة يف 

من املعاهدة الدولية. وإن  9واآلراء والتجارب وأفضل املمارسات بشأن تنفيذ حقوق املزارعني كما تنص عليها املادة 
، الذي يفيد عن تنفيذ حقوق املزارعنيتقرير عن بعنوان  IT/GB-7/17/17اجلهاز الرئاسي مدعو إىل النظر يف الوثيقة 

خالل فرتة السنتني هذه، ويوفّر معلومات عن مبادرات معينة اختذها أصحاب املصلحة  9األنشطة املتخذة بشأن املادة 
 وعن مباحثات جرت ضمن منتديات وعمليات أخرى ذات صلة والشراكات اليت أقيمت معها.

 
ويف إطار هذا البند من جدول األعمال، قّدمت كل من حكوميت إندونيسيا والنرويج تقريرًا أيضًا إىل اجلهاز  -57

تقرير من النرويج وإندونيسيا يضم اقرتاح الرئيسني بعنوان  IT/GB-7/17/Circ. 1يف الوثيقة  يردالرئاسي، للنظر فيه، 
 وقد ّمت أيضاً توفري الوثائق التالية إىل اجلهاز الرئاسي: املزارعني. املشاركني املنبثق عن املشاورة العاملية بشأن حقوق

 
 حقوق املزارعني. عناملشاورة العاملية  مداوالت، IT/GB-7/17/Inf.10الوثيقة 
من أجل  اآلراء واالحتياجات عرب اإلنرتنت الستشراف نتائج املشاورة االلكرتونية، IT/GB-7/17/Inf.11 الوثيقة

 .املزارعنيتنفيذ حقوق 

الندوة بشأن الرتابط احملتمل بني املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية  مداوالت، IT/GB-7/17/Inf.14الوثيقة 
 .لنباتية اجلديدةلألغذية والزراعة واالتفاقية الدولية حلماية األصناف ا

 
باملعلومات الواردة يف هذه الوثائق، وتوفري املشورة بشأن تنفيذ حقوق  أخذ العلموإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل  -58

 .IT/GB-7/17/17الوثيقة ب املرفقاملزارعني، مع األخذ يف االعتبار عناصر قرار حمتمل يرد يف 
 

 االمتثال 16البند 
 

يف روما، إيطاليا. وقد ُعقد االجتماع  2017فرباير/شباط  22إىل  21عقدت جلنة االمتثال اجتماعها الثاين يف  -59
 إجراءات االمتثال.من اجلزء الثالث، واجلزء اخلامس من  5وفقاً للفقرة 

 
، العمل الذي قامت به اللجنة خالل فرتة السنتني تقرير جلنة االمتثالبعنوان  IT/GB-7/17/18تصف الوثيقة و -60

، ملساعدة اجلهاز الرئاسي يف رصد تنفيذ األطراف إجراءات االمتثال احلالية لدى ممارسة وظيفتها وفقًا للجزء اخلامس من
املتعاقدة اللتزاماهتا مبوجب املعاهدة الدولية، على أساس التقارير الواردة من هذه األطراف. وبناًء عليه، أعّدت اللجنة 

 توليفاً وحتليًال الستنتاجاهتا باالستناد إىل التقارير الواردة. 
 

 االمتثال، نظرًا إىل أن مدة واليةويوفّر التقرير أيضًا معلومات بشأن ضرورة انتخاب أعضاء جدد يف جلنة  -61
 .2017ديسمرب/كانون األول  31األعضاء الستة سوف تنتهي يف 
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 3امللحق وإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل النظر يف تقرير جلنة االمتثال ويف مشروع القرار بشأن االمتثال الوارد يف  -62
 للتقرير والذي أعدته اللجنة.

 
 التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية  17البند 

 
 البيولوجي، مبا يف ذلك بروتوكول ناغويا التنوعالتعاون مع اتفاقية   17-1

 
 تقرير عنبعنوان  IT/GB-7/17/19اجلهاز الرئاسي إىل النظر يف الوثيقة  ذا البند من جدول األعماليدعو ه -63

جملاالت الرئيسية الختاذ القرارات من جانب اجلهاز الرئاسي ملخًصا عن ا، الذي يوفّر التعاون مع اتفاقية التنوّع البيولوجي
 بشأن التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي، وعن التطورات األخرية يف مواصلة العالقة الوثيقة بني األمانة وأمانة االتفاقية.

 
 ني التنفيذي التفاقية التعاون البيولوجي بشأن التعاون مع املعاهدة الدولية يف الوثيقة ويرد تقرير األم -64

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

 التعاون مع الصندوق العاملي لتنوّع احملاصيل 17-2
 

مبوجب هذا البند من جدول األعمال، سوف يقدم املدير التنفيذي للصندوق العاملي لتنوّع احملاصيل (صندوق  -65
تقرير من الصندوق العاملي لتنوّع بعنوان  IT/GB-7/17/21احملاصيل) تقريرًا من جملسه التنفيذي، والذي يرد يف الوثيقة 

، ويوفّر اتفاق العالقة مع الصندوق العاملي لتنوّع احملاصيلمن  3 باملادة ويُقّدم التقرير إىل اجلهاز الرئاسي عمالً احملاصيل. 
 آخر املعلومات بشأن التطورات املؤسسية والرباجمية اليت حصلت يف صندوق احملاصيل خالل فرتة السنتني احلالية.

 
ًا عن موجز  العاملي لتنوّع احملاصيلوق التعاون مع الصندبعنوان  IT/GB-7/17/20إضافًة إىل ذلك، توفّر الوثيقة  -66

أنشطة ومبادرات التعاون اليت تقوم هبا األمانة مع صندوق احملاصيل يف فرتة السنتني هذه، وخباصة يف ما يتعلق بالقرار 
. وإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل النظر يف العناصر املشورة السياساتية للصندوق العاملي لتنوّع احملاصيلبشأن  8/2015
صندوق احملاصيل يف جمال السياسات إىل شورة لتوجيه امل، واعتماد قرار IT/GB-7/17/20لوثيقة با املرفق الثاينواردة يف ال

 . 2019-2018يف فرتة السنتني 
 

 التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعية  17-3
 

احلّث على إقامة عالقة وثيقة مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. واتفق إىل اجلهاز الرئاسي  سعىلطاملا  -67
لى إبقاء مسألة التقاسم الوظيفي للمهام واألنشطة بني اهليئة واجلهاز الرئاسي قيد عاجلهاز الرئاسي، يف دورته السادسة، 

 صعيد التعاون مع اهليئة. النظر، وطلب إىل األمانة اإلبالغ بانتظام عن أي تطورات ذات الصلة على
 

أمانتا التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بعنوان  IT/GB-7/17/22شاركت يف إعداد الوثيقة و -68
املعاهدة الدولية واهليئة. وهي تلّخص التطورات الرئيسية يف جمال التعاون مع اهليئة منذ انعقاد الدورة السادسة للجهاز 
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ويرد تقرير أمانة  وتتضمن معلومات عن كيفية توسيع نطاق التعاون اجلاري واحملتمل مع اهليئة يف جماالت حمددة.الرئاسي، 
 . تقرير أمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةبعنوان  IT/GB-7/17/Inf. 23اهليئة ضمن الوثيقة 

 
الوظيفي للمهام واألنشطة بني اجلهاز  الرئاسي على إبقاء مسألة التقسيم ، اتفق اجلهاز9/2015ومبوجب القرار  -69

الرئاسي واهليئة قيد االستعراض، وطلب إىل األمانة اإلبالغ بانتظام عن أي تطورات ذات الصلة بشأن التعاون مع اهليئة. 
 مناسبة. قد يراهاأي توجيهات إضافية وإن اجلهاز الرئاسي مدعو، مرة جديدة، إىل إبقاء املسألة قيد االستعراض أو توفري 

 
 ينظر فيه اجلهاز الرئاسي. لكي عناصر قرار حمتمل  IT/GB-7/17/22لوثيقة با املرفقويتضمن  -70

 
 خرىاأل دوليةال نظماتاألجهزة واملالتعاون مع   17-4

 
شيًا مع األحكام الواردة يف املعاهدة الدولية والقرارات الصادرة عن اجلهاز الرئاسي، فإن  التعاون والشراكات امت -71
بعنوان  IT/GB-7/17/25لدعم تنفيذ املعاهدة الدولية واالرتقاء به. وتوفر الوثيقة  يخرى أساساأل نظماتاألجهزة واملمع 

تقريرًا موجزًا عّما أقيم من تعاون وأنشطة تعاونية خالل فرتة السنتني ، دوليةال نظماتاألجهزة واملتقرير عن التعاون مع 
 احلالية.

 
أعطى الزخم للحكومة النروجيية للمضي قدماً  الدولية أن اعتماد املعاهدةبذّكر املكتب خالل اجتماعه الثاين و -72

الروابط بني املعاهدة الدولية وقبو سفالبارد العاملي نظر يف كيفية زيادة حتسني اليف إنشاء قبو سفالبارد العاملي للبذور، و 
 للوثيقة  1الضميمة  عرضتللبذور. ووافق على وجوب توجيه عناية اجلهاز الرئاسي إىل هذه املسائل ملناقشتها. و 

IT/GB-7/17/25  التقرير املقّدم من حكومة النرويج، عن إدارة قبو سفالبارد العاملي للبذور وتشغيله، بعد مرور عشر
سنوات على تشغيل القبو. وقامت حكومة النرويج، من بني مجلة أمور، بتوجيه دعوة إىل رئيس اجلهاز الرئاسي لتويل 

 .رئاسة الفريق االستشاري الدويل لقبو سفالبارد العاملي للبذور
 

ومبوجب هذا البند من جدول األعمال، قد يرغب اجلهاز الرئاسي أيضاً يف النظر يف معلومات إضافية واردة من  -73
 IT/GB-7/17/Inf.12منظمات شريكة أخرى. وقد وفّر املنتدى العاملي للبحوث الزراعية واالبتكار تقريرًا يف الوثيقة 

 .الزراعية واالبتكار بشأن التعاون مع املعاهدة الدولية لبحوثعن ا تقرير أمني املنتدى العامليبعنوان 
 

باملعلومات اليت ّمت توفريها يف إطار هذا البند من جدول األعمال، أخذ العلم ز الرئاسي مدعو إىل وإن اجلها -74
بعنوان  IT/GB-7/17/25 Add.1لوثيقة با املرفق الثاينويف  IT/GB-7/17/25لوثيقة با املرفقوالنظر يف عناصر قرار، ترد يف 

، من أجل توفري توجيهات إضافية للتعاون املتواصل والفعال مع إدارة قبو سفالبارد العاملي للبذور عنالنرويج  من تقرير
 املنظمات واألجهزة ذات الصلة.

 
إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل النظر يف فعالوًة على ذلك، ويف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال، و -75

من املعاهدة الدولية.  15التقرير الذي يقدم كل سنتني من املؤسسات الدولية اليت وقعت اتفاقات مربمة مبوجب املادة 
 من 15مبوجب املادة  مع اجلهاز الرئاسياتفاقات  أبرمتتقارير املؤسسات اليت بعنوان  IT/GB-7/17/24وتتضمن الوثيقة 
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استعراضًا للتقريرين اللذين تلقتهما األمانة، أحدمها من املراكز التابعة للجماعة االستشارية للبحوث ، املعاهدة الدولية
. وبالنظر إىل ئالتابع ألمانة مجاعة احمليط اهلاد ئالزراعية الدولية مجيعها، والثاين من مركز حماصيل وأشجار احمليط اهلاد

واملشاركة من جانب املؤسسات ذات الصلة يف مسارات العمل املختلفة يف املعاهدة تزايد مستوى ونطاق التفاعل 
الدولية، قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف النظر يف الطلب إىل األمانة أن تقوم على حنو ناشط مبزيد من املشاورات املنتظمة 

 مع املؤسسات املوقعة للمعاهدة يف فرتة السنتني املقبلة. 
 

آخر املعلومات عن بعض التطورات األخرية واإلجراءات ذات الصلة  IT/GB-7/17/24كذلك، توفّر الوثيقة  -76
من املعاهدة، واليت  15اليت اختذهتا األمانة يف ما خيّص اجملموعات الدولية للمادة الوراثية اليت يتّم حفظها مبوجب املادة 

مهّدد باخلطر. وإن اجلهاز الرئاسي مدعو أنه ها يواجه صعوبات كبرية أو أفادت التقارير املقدمة بشأ�ا عن أن احلفاظ علي
باجلهود اجلارية لضمان سالمة اجملموعات الدولية اليت يتعّرض احلفاظ عليها على حنو منظم إىل اخلطر أو  أخذ العلمإىل 

، بالشراكة مع احلكومات 15لمادة ًقا لطبمسؤولياهتا مبوجب االتفاقات املربمة  حتّملالتهديد، والطلب إىل األمانة مواصلة 
 املضيفة واملؤسسات الفنية األخرى ذات الصلة. 

 

 برنامج العمل والميزانية والمسائل ذات الصلة  -خامساً 
 

(د) من املعاهدة الدولية، إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل اعتماد 3-19شيًا مع املادة ا، ومتالقسميف إطار هذا  -77
والنظر يف املسائل ذات الصلة، مبا يف ذلك برنامج العمل  2019-2018يزانية للمعاهدة الدولية للفرتة برنامج العمل وامل

 .2025 عام ىتاملتعدد السنوات الذي يغطي الفرتة ح
 

 2025-2018برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة  18البند 
 

ىل األمانة، يف دورته األخرية، إعداد مشروع حمّدث لربنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة اجلهاز الرئاسي إطلب  -78
، 13/2015القرار  ما طالب به. وبناًء على التكاليف املقّدرةمع قائمة باألنشطة، والنواتج، والنتائج و  2018-2025

ذات  املصلحةاألطراف املتعاقدة وأصحاب املدخالت الواردة خالل فرتة السنتني من  IT/GB-7/17/26تدرج الوثيقة 
 الصلة. 

 
واعتماده، كما  2025-2018إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل النظر يف مشروع الربنامج املتعدد السنوات للفرتة و -79

 .IT/GB-7/17/26بالوثيقة  املرفقيرد يف 
 

 اعتماد برنامج العمل والميزانية 19البند 
 

أن يقوم اجلهاز الرئاسي بوضع اخلطط والربامج الالزمة لتنفيذ على من املعاهدة الدولية  3-19تنّص املادة  -80
، طلب اجلهاز الرئاسي من األمني 11/2015املعاهدة الدولية، واعتماد ميزانية املعاهدة. عالوًة على ذلك، ومبوجب القرار 

للوظائف يف  جدوالً  يتضّمنيف هذه الدورة، مبا  2019-2018برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني مشروع إعداد وتقدمي 
 األمانة، باإلضافة إىل مشروع قرار.



IT/GB-7/17/2 16  

 

 

 
التقرير املايل بعنوان  IT/GB-7/17/27ووثيقتا العمل الرئيسيتان املتصلتان مبيزانية فرتة السنتني املقبلة مها الوثيقة  -81

مشروع بعنوان  IT/GB-7/17/28 ، والوثيقة 2017-2016 تنيالسن عن التقدم احملرز يف برنامج العمل وامليزانية لفرتة
 .2019-2018برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني 

 
ويف حني تتناول الوثيقة األوىل الوضع املايل للمعاهدة الدولية يف جمملها وقد جرى إعدادها بناًء على البيانات  -82

إدارية أساسية.  يزانيةتقدم الوثيقة الثانية مشروع برنامج عمل أساسي وم، 2017يونيو/حزيران  30املالية املتاحة يف 
 أيضاً عناصر ممكنة يف قرار لينظر فيها اجلهاز الرئاسي. IT/GB-7/17/28 وتتضمن الوثيقة 

 
يف لتغيري ل، IT/GB-7/17/28واألنشطة ذات الصلة، كما ترد يف الوثيقة  األساسيوقد خيضع برنامج العمل  -83

 3امللحق القرارات اليت يتخذها اجلهاز الرئاسي، وال سيما يف ما خيص "وظائف التنفيذ األساسية" الواردة يف  ضوء
من آثار مالية  نهاتغيريات حمتملة وما يرتّتب ع ةإن جلنة امليزانية مدعوة إىل تقييم ما إذا كانت أيفلوثيقة. وبناًء عليه، با

املعتمدة، تقّيم جلنة امليزانية الطابع املعقول  اتشيًا مع املمارساتنعكس على حنو صحيح يف امليزانية اإلدارية األساسية. ومت
 للتغيريات يف األنشطة املقرتحة مع احرتام سالمة القرارات اليت يتخذها اجلهاز الرئاسي يف اجللسة العامة.

 

 رية ومسائل أخرىالمسائل اإلدا -سادساً 
 

إىل النظر يف أي أعمال أخرى واملوافقة على تقرير دورته ، يف إطار هذا القسم، إن اجلهاز الرئاسي مدعو -84
بتعيني رئيس اجلهاز الرئاسي،  القسم اوتتصل املسائل يف هذ 4".قراراته، وآرائه، وتوصياته، واستنتاجاتهيشمل "مبا  السابعة

ومكان انعقاد دورته  موعد، وبالنظر يف وضع اسرتاتيجية اتصاالت للمعاهدة الدولية، وحتديد منياألو  ونّواب الرئيس
على تقريره الذي سوف  املوافقةإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل فالثامنة. ويف إطار البند األخري من جدول األعمال، 
 يتضمن مجيع القرارات اليت اعتمدها يف دورته السابعة.

 
 أمين الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تعيين 20البند 

 
جدول  علىيتصل بتعيني أمني املعاهدة الدولية  اً ، أن يدرج بند12/2015قّرر اجلهاز الرئاسي، مبوجب القرار  -85

 أمني املعاهدة الدولية من جانب املدير العام من املعاهدة الدولية، يُعنيَّ  1-20باملادة  عمالً أعمال الدورة السابعة. و 
 ملنظمة األغذية والزراعة مبوافقة اجلهاز الرئاسي.

 
منفصلتان إىل اجلهاز الرئاسي للنظر فيهما. تتعلق األوىل  مسألتانومبوجب هذا البند من جدول األعمال، تُقّدم  -86

الثانية فتتعّلق بالنظر يف  املسألة. وأّما للمنظمةالتعيني احلايل لألمني من جانب املدير العام مبوافقة اجلهاز الرئاسي على 
 اإلجراءات الطويلة األجل بشأن اختيار األمني، وتعيينه والتجديد له، واعتماد هذه اإلجراءات.

 

                                                      
 الرئاسي.، من الالئحة الداخلية للجهاز 1-8املادة  4 
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املنصب الشاغر ألمني املعاهدة على الضرورة امللحة مللء  املنظمة، شّدد جملس 2016ويف ديسمرب/كانون األول  -87
 للمنظمةالدولية. واتفق أيضاً، على أساس استثنائي، على عملية اختيار أمني املعاهدة باالستناد إىل اإلجراءات املوحدة 

من األطراف املتعاقدة اثنني ممثَلني فريق إجراء املقابالت ضّم أن ي اإلجراءات وتستوجبيف جمال تعيني كبار املوظفني. 
 للمعاهدة الدولية.

 
) هلذا من نيجرييا( Kent Nnadozieوإثر النظر يف تقرير فريق إجراء املقابالت، قّرر املدير العام اختيار السيد  -88

اختيار أمني اجلهاز بعنوان  IT/GB-7/17/29املنصب. وترد معلومات إضافية عن العملية وعن املرشح املختار يف الوثيقة 
وإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل املوافقة على املرشح الذي اختاره املدير العام ملنصب أمني اجلهاز . وتعيينه الرئاسي

 الرئاسي.
 

 وإن اجلهاز الرئيسي، يف دورته األخرية، -89
 

طلب إىل أمانة املنظمة أن تعّد، بالتشاور الوثيق مع هيئة املكتب، إجراًء لتجديد تعيني أمني اجلهاز ]ي[
 .2017دة الدولية، لكي ينظر فيه اجلهاز الرئاسي ويعتمده يف دورته املقبلة عام الرئاسي للمعاه

 
اإلجراءات اخلاصة بتعيني أمني اجلهاز بعنوان  IT/GB-7/17/30الوثيقة  املنظمةويف هذا السياق، أعّدت أمانة  -90

وتقرتح الوثيقة إجراءات جديدة الختيار وتعيني ينظر فيها اجلهاز الرئاسي. كي ، لالرئاسي للمعاهدة الدولية وجتديد تعيينه
اإلجراءات املؤقتة احملددة يف  حملّ اإلجراءات املقرتحة  وحتلّ  عتمادها من جانب اجلهاز الرئاسي.أمني املعاهدة الدولية ال

. وهي تتطرق أيضًا إىل جتديد والية األمني IT/GB-1/06/Report، الدورة األوىل للجهاز الرئاسي بتقرير 2-املرفق ي
 .12/2015بالنظر إىل الطلب الوارد من اجلهاز الرئاسي، كما يرد يف القرار 

 
 ة ـــــلوثيقبا امللحق الثايندد يف ـــــــــوإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل استعراض مشروع القرار احمل -91

IT/GB-7/17/30 .واعتماده 
 

 مسائل أخرى أية 21البند 
 

إىل األمني وضع اسرتاتيجية اتصاالت  2017يف مارس/آذار  ُعقدطلب مكتب الدورة يف االجتماع الذي  -92
 للمعاهدة الدولية، لينظر فيها اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة.

 
الطلب، وضعت األمانة اسرتاتيجية تواصل مقرتحة للمعاهدة الدولية، تكون مصّممة لتوجيه  بناء على هذاو  -93

. وتوفّر الوثيقة، من بني مجلة أمور، إطارًا اسرتاتيجياً IT/GB-7/17/23أنشطة تواصل واتصاالت، كما يرد يف الوثيقة 
 لوضع مواد وأنشطة لالتصاالت املستقبلية.

 
عو إىل النظر يف اسرتاتيجية االتصاالت واملصادقة عليها، األمر الذي سوف يوّجه عملية وإن اجلهاز الرئاسي مد -94

 ، والتشديد على أمهية تنفيذها.املصلحةوضع منتجات وأنشطة االتصال املالئمة ألصحاب 
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 هذه الدورة.قد تعين مسائل أخرى  ةينظر اجلهاز الرئاسي أيضاَ يف أي قدويف إطار هذا البند،  -95

 
 انتخاب رئيس ونّواب رئيس الدورة الثامنة 22البند 

 
 من الالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي، 1-2وفقاً للمادة  -96

 
ونائب رئيس واحداً من كل إقليم من أقاليم منظمة األغذية والزراعة خبالف إقليم  ينتخب اجلهاز الرئاسي رئيساً 

"هيئة املكتب")، هذا باإلضافة إىل انتخاب مقرر من بني ما يلي جمتمعني باسم  الرئيس (ويشار إليهم يف
 ما يلي باسم "املمثلني") لألطراف املتعاقدة". املندوبني واملناوبني واخلرباء (ويشار إليهم يف

 
شيًا مع املادة االدورة الثامنة للجهاز الرئاسي. ومت نواب رئيس إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل انتخاب رئيسو -97

 من الالئحة الداخلية، سوف تبدأ والية هيئة مكتب الدورة الثامنة فور اختتام الدورة السابعة. 2-الثانية
 

 ومكان انعقاد الدورة الثامنة موعد 23البند 
 

 مكان انعقاد الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.موعد و يُطلب إىل اجلهاز الرئاسي حتديد  -98
 

 اعتماد التقرير 24البند 
 

 من الالئحة الداخلية، 1-الثامنةوفقاً للمادة  -99
 

 .ه، واستنتاجاته، وتوصياتئه، وآراقراراته يقوم اجلهاز الرئاسي يف كل دورة باملوافقة على تقرير يشمل
 

 لذا، ينّص هذا البند األخري من جدول األعمال على اعتماد تقرير الدورة السابعة للجهاز الرئاسي. -100
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 المؤقت الجدول الزمني المرفق: 
 

  الجلسة العامة 

البند من  الزمان
جدول 
 األعمال

 الوثائق العنوان

 2017 أكتوبر/تشرين األول 30، اإلثنين

 يةفترة الصباحال
 الساعة
10.00-
13.00 

 
 

 حفل افتتاح الدورة السابعة للجهاز الرئاسي

 المسائل التنظيمية -أوالً 
 

1 
 

 IT/GB-7/17/1 واجلدول الزميناعتماد جدول األعمال 
IT/GB-7/17/2 
IT/GB-7/17/3 
IT/GB-7/17/Inf. 1 
IT/GB-7/17/Inf. 3 

 ال يوجد انتخاب املقرر 2
 ال يوجد تعيني جلنة أوراق التفويض 3
 ال يوجد إنشاء جلنة امليزانية 4

 المسائل التمهيدية والمتعلقة بالسياسات العامة   -ثانياً 
 IT/GB-7/17/4 رئيس اجلهاز الرئاسيتقرير  5

 IT/GB-7/17/5 تقرير أمني اجلهاز الرئاسي 6

للتنمية املستدامة ودور املوارد  2030خطة عام  7
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

IT/GB-7/17/6 
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 2017 أكتوبر/ تشرين األول 30 ،االثنين
 فترة بعد الظهر

 الساعة
15:00- 
18:00 

 

 تنفيذ المعاهدة الدولية -ثالثاً 
11 

  

النظام املتعدد األطراف للحصول على املواد 
 وتقاسم منافعها

IT/GB-7/17/9 
IT/GB-7/17/10 
IT/GB-7/17/11 
IT/GB-7/17/24 
IT/GB-7/17/Inf. 4 
IT/GB-7/17/Inf.20 
 

 IT/GB-7/17/8 املعاهدة الدوليةيف تعديل إلجراء اقرتاح  9

النظام املتعدد األطراف عمل سري تعزيز  8
 د وتقاسم منافعهار للحصول على املوا

IT/GB-7/17/7 
IT/GB-7/17/7 Add.1 
IT/GB-7/17/31 

 IT/GB-7/17/13  اسرتاتيجية التمويل 12
IT/GB-7/17/Inf. 5 
IT/GB-7/17/Inf. 18 
 

 2017 أكتوبر/تشرين األول 31 ،الثالثاء
 يةفترة الصباحال

 الساعة
10:00-
13:00 

 

 IT/GB-7/17/12 متويل املعاهدة الدوليةتعزيز اسرتاتيجية    10
IT/GB-7/17/Inf. 15 

 حقوق املزارعني 15

 
IT/GB-7/17/17 
IT/GB-7/17/Inf. 10 
IT/GB-7/17/Inf. 11 
IT/GB-7/17/Inf. 14 
IT/GB-7/17/Inf. 20 
IT/GB-7/17/Circ. 1 
 

 2017 أكتوبر/تشرين األول 31، الثالثاء
 الظهرفترة بعد 

 13 
  

 IT/GB-7/17/14 نظام املعلومات العاملي
IT/GB-7/17/15 
IT/GB-7/17/Inf. 6 
IT/GB-7/17/Inf. 7 
IT/GB-7/17/Inf. 17 
IT/GB-7/17/Inf. 19 

 14 
 

 برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام
 

IT/GB-7/17/16 
IT/GB-7/17/Inf. 8 
IT/GB-7/17/Inf. 9 
IT/GB-7/17/Inf. 16 

18 
 

 برنامج العمل املتعدد السنوات 
 2025-2018للفرتة 

 
 

IT/GB-7/17/26 
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 2017 نوفمبر/تشرين الثاني 1 األربعاء،
 يةفترة الصباحال

 الساعة
10:00-
13:00 

 

 IT/GB-7/17/18 االمتثال 16
IT/GB-7/17/Inf.17 

17-1 التعاون مع اتفاقية التنوّع البيولوجي، مبا يف  
 ذلك بروتوكول ناغويا

IT/GB-7/17/19 
IT/GB-7/17/Inf. 13 

17-2  IT/GB-7/17/20 التعاون مع الصندوق العاملي لتنوّع احملاصيل 
IT/GB-7/17/21 

 2017 نوفمبر/تشرين الثاني 1 األربعاء،
 فترة بعد الظهر

 الساعة
15:00-
18:00 

 

 تنفيذ المعاهدة الدولية (تابع) -ثالثاً 
17-3 الوراثية لألغذية التعاون مع هيئة املوارد  

 والزراعة
IT/GB-7/17/22 
IT/GB-7/17/Inf. 17 
IT/GB-7/17/Inf. 23 

 17-4 دولية النظمات األجهزة واملالتعاون مع  
 خرىاأل

IT/GB-7/17/24 
IT/GB-7/17/25 
IT/GB-7/17/25 Add.1 
IT/GB-7/17/Inf. 12 
IT/GB-7/17/Inf. 15 
IT/GB-7/17/Inf. 19 
IT/GB-7/17/Inf. 21 

9 

  

 املعاهدة الدولية إلجراء تعديل يفاقرتاح 
 تابع 

 

IT/GB-7/17/8 

 برنامج العمل والميزانية والمسائل ذات الصلة -رابعاً 

18 

برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 
2018-2025 

 تابع
 
 

IT/GB-7/17/26 
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 2017 نوفمبر/تشرين الثاني 2 ،الخميس
 الصباحيةفترة ال

 الساعة
10:00-
13:00 

 
 

 تنفيذ المعاهدة الدولية (تابع)  -ثالثاً 
 
8 

للحصول  األطرافتعزيز عمل النظام املتعدد 
 على املواد وتقاسم منافعها

 تابع

IT/GB-7/17/7 
IT/GB-7/17/7 Add.1 
IT/GB-7/17/31 

 حقوق املزارعني 15
 تابع

 

IT/GB-7/17/17 
IT/GB-7/17/Inf. 10 
IT/GB-7/17/Inf. 11 
IT/GB-7/17/Inf. 14 
IT/GB-7/17/Circ. 1 

 نظام املعلومات العاملي 13
 تابع

 

IT/GB-7/17/14 
IT/GB-7/17/15 
IT/GB-7/17/Inf. 6 
IT/GB-7/17/Inf. 7 
IT/GB-7/17/Inf. 17 
IT/GB-7/17/Inf. 19 
 

 2017 نوفمبر/تشرين الثاني 2 ،الخميس
 فترة بعد الظهر

 الساعة
15:00-
18:00 

 

 برنامج العمل والميزانية والمسائل ذات الصلة -رابعاً 

19 
 

 IT/GB-7/17/27 اعتماد برنامج العمل وامليزانية
IT/GB-7/17/28 
IT/GB-7/17/28 Add.1 
IT/GB-7/17/28 Add.2 

 خرىاألمسائل الدارية و اإلمسائل ال -خامساً 
تعيني أمني اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية  20

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعةملوارد بشأن ا
IT/GB-7/17/29 
IT/GB-7/17/30 

 IT/GB-7/17/23 مسائل أخرىية أ 21

  انتخاب رئيس ونّواب رئيس الدورة الثامنة 22
 ال يوجد

 ال يوجد ومكان انعقاد الدورة الثامنة موعد 23

 2017 نوفمبر/تشرين الثاني 3 ،الجمعة
 يةفترة الصباحال

 الساعة
10:00-
13:00 

 إعداد التقرير



23  IT/GB-7/17/2 

 

 2017 نوفمبر/تشرين الثاني 3 ،الجمعة
 فترة بعد الظهر

 الساعة
15:00-
18:00 

  اعتماد التقرير 24

  اختتام الدورة 
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