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المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
اإلجتماع األول لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المخصصة المعنية بتعزيز
أداء النظام المتعدد األطراف
جنيف ،سويسرا 41-41 ،مايو /أيار

4141

مشروع جدول األعمال التفصيلي المؤقت والجدول الزمني المؤقت
البند  .4افتتاح الجلسة
قرر الجهاز الرئاسي في دورته الخامسة تكوين مجموعة عمل مفتوحة العضوية مخصصة
-1
معنية بتعزيز أداء النظام المتعدد األطراف للحصوو علوى المووارد وتقاسوم المنواف بموجو القورار
 ،2112/2وهوو متوا فوي هوذا االجتموا باللغوات االنجليزيوة والفرنسوية والعربيوة واالسوبانية .ويوون
القرار  2112/2على تركيبة وبنية وسير عمل الفريق العامل ،حس االختصاصات.
وسيعقد االجتما األو لمجموعة العمل في جنيف ،سويسرا مون يووم  11إلوى  11مايو/أيوار
-2
 .2111وسيسبق اجتما مجموعة العمل يوم من المشواورات ييور الرسومية بوين أصوحا المصولحة
واألقواليم وذلو يوووم  12مايو/أيوار  .2111وسووتكون المرافوق متاحوة ألصووحا المصولحة واألطووراف
المتعاقدة فوي مكوان عقود االجتموا إبتوداء مون السواعة العاشورة صوباحا إلوى السواعة السادسوة بعو
الظهر .وستبدأ الجلسة االفتتاحية الجتما مجموعة العمل في الساعة العاشرة صوباحا  )11:11يووم
األربعاء  11مايو /أيار 2111

البند  .4انتخاب نواب الرئيس
قرر الجهاز الرئاسي ،بموج القرار  2112/2أن مجموعة العمل سوف تنتخ أعضاء
-2
مكتبها على النحو التالي:

" تنتخ مجموعة العمل رئيسين متشاركين من بين ممثلي األعضاء في مجموعة العمل .ويشترك
الرئيسان في رئاسة إجتماعات مجموعة العمل وممارسة المهام األخرى حس ما يلزم لتيسير
عملها".
 -1إن مجموعووة العموول موودعوة النتخووا رئيسوويها المتشوواركين فووي إطووار هووذا البنوود موون جوودو
األعما .

البند  .3اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني
لدواعي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ ،والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا بهذه
النسخة أثناء االجتماعات
وأال يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة القصوى .ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على شبكة اإلنترنت على
العنوان التالي.http://www.planttreaty.org :
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تتضمن هذه الوثيقة تفاصيل جدو األعما المؤقت ،1وتقدم جدوال زمنيا مقترحا كي تنظور
-5
فيهمووا مجموعووة العموول .وتوورد الئحووة الوثووائق لهووذه الجلسووة فووي وثيقووة المعلومووات المعنونووة قائمووة

الوثائق.2

إن مجموعة العمل مدعوة إلى النظر في جدو األعما المؤقت والجدو الزمني اإلشواري
-1
المقترحين في هذه الوثيقة ،من أجل اعتماد جدو أعمالها وتنظيم عملها الخاص بهذه الجلسة.

البند  .1تعزيز أداء النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم المنافع:
المعلومات األساسية عن العمل الذي قامت به اللجنة المخصصة بشأن استراتيجية التمويل
وزيادة تطويرها
-7
التالية:

في إطار هذا البند مون جودو األعموا  ،فونن مجموعوة العمول مودعوة إلوى النظور فوي النقواط

 1-1العوامل التي تؤدي إلى االنخفاض القصير الحالي لدخل صندوق تقاسم المناف
 2-1النُهج المبتكرة التي تم تحديدها بالفعل
 2-1النُهج المبتكرة اإلضافية المحتملة
 1-1المفاهيم المستعملة في استعراض المواد  8-1/7-1و 11-1من االتفاق الموحود لنقول الموواد،
والعالقة فيما بينها
 5-1التدابير األخرى التي يمكنها أن تعزز تقاسم المناف النقدية

تتضمن وثيقة العمل الرئيسية في إطوار هوذا البنود مون جودو األعموا المعلوموات األساسوية
-8
عووون العمووول الوووذي قاموووت بوووه اللجنوووة االستشوووارية المخصصوووة بشوووان اسوووتراتيجية التمويووول وزيوووادة
تطويرهووا .3وتسووتعرض هووذه الوثيقووة عموول ونتووائج مووداوالت اللجنووة االستشووارية المخصصووة بشووان

استراتيجية التمويول خوال فتورة السونتين السوابقة ،والتوي سووف يوتم تناولهوا الن مون قبول مجموعوة
العمل .ويتضمن الجزء الساب من الوثيقة عددا من المسوائل التوي سوتنظر فيهوا مجموعوة العمول فوي
هذا االجتما .

وتقدم وثيقة ال ُنهج المبتكرة التي تم تحديدها بالفعول مون قبول اللجنوة االستشوارية المخصصوة
-9
4
بشووان اسووتراتيجية التمويوول مقتطفووات موون تقريوور الوودورة الثانيووة المسووتانفة لالجتمووا السوواب للجنووة

االستشارية المخصصة بشان استراتيجية التمويل .كما أنها تلخ النُهج المبتكرة القائموة والجاريوة
التووي تووم إعووداداها أو تحديوودها بالفعوول موون قبوول اللجنووة فووي السوونوات الماضووية ،والتووي تووم أخووذها فووي
االعتبار من قبل الجهاز الرئاسي كاساسا لمجموعة العمل لكي تنجز عملها.

 -11في إطار هذا البند من جدو األعما  ،قد تري مجموعة العمل أيضا أن تاخذ في االعتبار
المعلومات الواردة في الوثائق
التالية:
 إعووداد الدراسووات موون قبوول األمانووة العامووة ،علووى النحووو المنصوووص عليووه موون قبوول الجهوواز
5
الرئاسي
 12مشرو جدو األعما المؤقت
3
4
5
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 تباد المعلومات والمشاورات م أصحا المصلحة المعنيين
 الفحووص األوليوة لإلجوراءات التووي يمكنهووا تعوديل المعاهوودة الدوليووة بشوان الموووارد الوراثيووة
النباتية لأليذية والزراعة – أعد المذكرة مكت الشؤون القانونية 7التاب للمنظمة
6

البند  .5التوقيت وتحضير االجتماعات القادمة لمجموعة العمل
 -11تقدم الوثيقة الخاصة بتحضير اجتماعات مجموعوة العمول المقبلوة لمحوة عاموة عون الشوؤون
التي قد تريو مجموعوة العمول أن تاخوذها فوي االعتبوار لتحضوير اجتماعاتهوا المقبلوة ،علوى أسوا
آخور المعلوموات التووي وردت عون االهتمووام الوذي أبدتوه األطووراف المتعاقودة فووي استضوافة االجتمووا
الثالث .وتم تخطيط اجتماعين آخرين لمجموعة العمل وفقا لوصية الجهاز الرئاسي.
 -12وقوود تري و مجموعووة العموول أن تقوودم توجيهووات بشووان الموودخالت والنتووائج المتوقعووة لكوول
اجتمووا  .وتتضوومن الوثيقووة التوقيووت لكلوي االجتموواعين عووالوة علووى الوودعم المطلووو لعقوود االجتمووا
الثالث .كما أنها تركز على مشاورات مجموعة العمل م جماعات أصوحا المصولحة بشوان الونُهج
المبتكرة خال فترات ما بين الدورات على النحو المتوخى في القرار  .2112/2وفي إطار هوذا البنود
من جدو األعموا  ،قود تريو مجموعوة العمول األخوذ فوي االعتبوار المعلوموات الوواردة فوي وثوائق
المعلومات ذات الصلة.8

البند  :1مسائل أخرى
 -12في إطار هوذا البنود مون جودو األعموا  ،يجووز لمجموعوة العمول معالجوة أيوة مسوالة أخورى
مطلوبة من قبل ممثلي مجموعة العمل هذه.

البند  :7اعتماد التقرير
-11

ين

هذا البند من جدو األعما على اعتماد تقرير االجتما .

الجدول الزمني اإلشاري المؤقت
بند
جدول
الوقت
األعمال
األربعاء 41 ،مايو /أيار 4141
صباحا
-1
افتتا الجلسة
-2
انتخا الرئاسة المشتركة
الموضوع

-41:11
43:11

-2

اعتماد جدو األعما والجدو الزمني

-1

تعزيز أداء النظام المتعدد األطراف
للحصو على الموارد وتقاسم المناف :
المعلومات األساسية عن العمل الذي
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قامت به اللجنة المخصصة بشان
استراتيجية التمويل ،وزيادة تطويرها
 1-1العوامل التي تؤدي إلى اإلنخفاض
القصير الحالي لدخل صندوق تقاسم
المناف

األربعاء 41 ،مايو/
بعد الظهر
-15:00
18:00

الوقت

أيار 4141

 2-1النُهج المبتكرة التي تم تحديدها
بالفعل
-1

 2-1النهج المبتكرة اإلضافية
المحتملة

بند
جدول
األعمال

الخميس 45 ،مايو/
صباحا

-10:00
13.00
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أيار 4141

-1

الخميس 45 ،مايو/
بعد الظهر

الموضوع

الوثائق

تعزيز أداء النظام المتعدد األطراف
للحصو على الموارد وتقاسم
المناف  :المعلومات األساسية عن
العمل الذي قامت به اللجنة
المخصصة بشان استراتيجية
التمويل ،وزيادة تطويرها تاب )
 1-1المفاهيم المستعملة في
استعراض المواد  8-1/7-1و11-1
من االتفاق الموحد لنقل المواد
والعالقة فيما بينها
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 5-1التدابير األخرى التي يمكنها أن
تعزز تقاسم المناف النقدية

أيار 4141

-5

التوقيت وتحضير اجتماعات
مجموعة العمل المقبلة
 1-5تحديد وجدولة المدخالت الالزمة
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 2-5تشاور مجموعة العمل م
أصحا المصلحة بين الدورات
-1

مسائل أخرى

بند
الوقت جدول
األعمال
الجمعة 41 ،مايو /أيار 4141

الموضوع

الوثائق
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بعد الظهر
-41:11
47:11

-7

اعتماد التقرير

