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ّ                                                                                     من أجل احلد  من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة   ُ                          ط بع عدد حمدود من هذه الوثيقة          
ّ                                                           التكر م بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. املشاركني      

MZ664/A 

A 

 

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

ّ                         االجتماع الثاني لفريق الخبراء التقني المخص ص المعني بحقوق المزارعين                                          

 2019مايو/أيار  23-20روما، إيطاليا، 

 جدول األعمال التفصيلي المؤقت والجدول الزمني المؤقت
 

 مقدمةال
 
                       إنشــــاء فريق اخلرباء التقين   1    2017 ، / 7                                                                 قرر اجلهاز الرئاســــي للمعاهدة الدولية خالل دورته الســــابعة مبوجب القرار   - 1

                                             املخصص املعين حبقوق املزارعني (فريق اخلرباء) من أجل:
 

                                                                                         إجراء جرد للتدابري الوطنية اليت ميكن اعتمادها وأفضـــــــل املمارســـــــات والدروس املســـــــتخلصـــــــة من إعمال حقوق   ) 1 (
                    من املعاهدة الدولية؛   9                                  املزارعني، على حنو ما تنص عليه املادة 

                                                                                              والقيام، اســــــــتناد إىل عملية اجلرد، بوضــــــــع خيارات لتشــــــــجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه، على حنو   ) 2 (
                    من املعاهدة الدولية.   9                  ما تنص عليه املادة 

 
                                                                   ً                      واتفق اجلهاز الرئاســـــي لدى إعداد االختصـــــاصـــــات على أن يعقد فريق اخلرباء عدًدا من االجتماعات قد يصـــــل   - 2

                                 وعقد فريق اخلرباء اجتماعه األول خالل      ً                       رهًنا بتوافر املوارد املالية.      2019 -    2018                 ني خالل فرتة الســـــــنتني               إىل اجتماعني اثن
                                                     من دون أن يتمكن من إجنــاز مجيع مهــامــه خالل هــذا االجتمــاع.      2018            ســــــــــــــبتمرب/أيلول     14   إىل     11                الفرتة املمتــدة من 

                                   ً                 لوثائق وإتاحة مزيد من املعلومات حتضريًا الجتماعه الثاين.                                                     وبالتايل، فقد طلب فريق اخلرباء من األمانة إعداد عدد من ا
 
   .  2      املرفق     ضمن       2017 / 7                                               وترد اختصاصات فريق اخلرباء املنصوص عليها يف القرار   - 3

                                                      
1  /ar.pdf102AR/mv102MV/3http://www.fao.org/. 

http://www.fao.org/3/MV102AR/mv102ar.pdf
http://www.fao.org/3/MV102AR/mv102ar.pdf
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 افتتاح االجتماع -1البند 
 
                                                                                                    ســــيعقد االجتماع الثاين لفريق اخلرباء يف املقر الرئيســــي ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) (قاعة العراق) يف روما،   - 4

        من صباح     30 : 9                                      . وستبدأ اجللسة االفتتاحية يف متام الساعة     2019          مايو/أيار     23   إىل     20                             إيطاليا، خالل الفرتة املمتدة من 
   .     2019          مايو/أيار     20       اإلثنني    يوم 

 
 المسائل التنظيمية -2بند ال

 
ّ                ً                                ّ                                   ً      يضـــّم فريق اخلرباء عدًدا من األعضـــاء يصـــل عددهم إىل مخســـة يعّينهم كل إقليم من أقاليم املنظمة، وعدًدا آخر   - 5   

                                                                                      ً           من ممثلي منظمات املزارعني يصل عددهم إىل ثالثة، خاصة من مراكز حتديد املنشأ والتنوع احملصويل، وعدًدا من أصحاب 
                                             ّ                                       يصل عددهم إىل ثالثة، مبا يف ذلك قطاع البذور، يعّينهم مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.                  املصلحة اآلخرين قد

 
ً          وعمًال بالقرار   - 6 ا مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاســــــــــي الســــــــــيدة     2017 / 7     Svanhild-Isabelle    ّ    ً                                            ، عّني أيضــــــــــً

Batta Torheim   من النرويج والسيد                  Rakesh Chandra Agrawal  ني مشاركني لفريق اخلرباء.             من اهلند رئيس                       
 
ّ                                                                  وبناء على اقرتاح تقّدم به أحد األقاليم، وافق املكتب يف االجتماع الذي عقده يف شــــــــــــــهر مارس/آذار   - 7                   2019       

                                                         ّ                                         على البحث يف عضــــــوية الرئيســــــني املشــــــاركني لفريق اخلرباء اللذين عّينهما املكتب من خارج احلصــــــة اإلقليمية للعضــــــوية.
ّ         وعليه، رّشح اإلقليم                                                                        ن بناء على ذلك عضوين جديدين اثنني الستكمال الرتشيحات اإلقليمية اخلاصة هبما.  ا     املعني   ن ا        

 
                                                                                               وســــــــــــــتجري وقائع االجتماع باللغة اإلنكليزية مع إتاحة خدمات الرتمجة الفورية إىل اللغات العربية والفرنســــــــــــــية   - 8

                                                                                                        واإلســـــبانية ووثائق العمل باللغات األربع املذكورة، وذلك بفضـــــل املســـــامهة الســـــخية من خارج امليزانية اليت قدمتها حكومة 
                         إيطاليا وحكومة النرويج. 

 
ً                        وعمًال باللوائح اخلاصة باملرتمجني                                                       املشاركان فريق اخلرباء على كيفية إدارهتما جملريات االجتماع.    ُ             وسُيطلع الرئيسان  - 9    

         املبدئي         ُ                                                                         الفوريني، تُقســــــــــــــم اجللســــــــــــــات إىل فرتات مدة كل واحد منها ثالث ســــــــــــــاعات وقد جرى إعداد اجلدول الزمين 
               بناء على ذلك. 

 
ً                                                               ويرجى من فريق اخلرباء اإلحاطة علًما هبذه املسـتجدات خاصـة يف ما يتعلق مبشـاركة املراقبني على النحو املفصـل   -  10                              

                              معلومات عن املسائل التنظيمية.               بعنوان مذكرة  IT/GB-8/AHTEG-FR-2/19/Inf.6          يف الوثيقة 
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 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -3البند 
 

ّ            أعّد أمني اجلهاز   -  11 ّ         وقد أعّدت وثيقة                                                                   الرئاسـي جدول األعمال املؤقت بتوجيه من الرئيسـني املشـاركني لفريق اخلرباء.         
                       حيثما اقتضى األمر ذلك.          معلومات                                                                        عمل لكل بند من البنود املواضيعية املدرجة على جدول األعمال باإلضافة إىل وثائق 

 
ّ               وتفّصل هذه الوثيقة   -  12                     ) وتتضمن مشروع جدول IT/GB-8/AHTEG-2/19/1 (                         مشروع جدول األعمال املؤقت   

ّ         لدراسته من قبل فريق اخلرباء لكي ينّظم عمله.    1      املرفق     ضمن        مبدئي    زمين                                   
 

 2 .              قائمة بالوثائق       بعنوان   1Inf./19/2-EFMLS-IT/OWG                                           وترد قائمة الوثائق هلذا االجتماع ضمن الوثيقة   -  13
 

 إنفاذ حقوق المزارعين -4البند 
 

                          حقوق املزارعني: وجهات النظر ُ                                                             ُعرضــــــــت على فريق اخلرباء يف اجتماعه األول وثيقة املعلومات األســــــــاســــــــية عن   -  14
                      حقوق املزارعني: التجارب                          ، املرفقة بوثيقة العمل عن  9                                                               والتجارب والدروس املستفادة والتدابري الوطنية املقرتحة لتنفيذ املادة 

                                       ). ودعا فريق اخلرباء، بعد النقاش، األطراف IT/GB-8/AHTEG-FR-1/18/4 (                                 والدروس املستفادة وأفضل املمارسات
                                                                                                  املتعاقدة وأصــحاب املصــلحة املعنيني الذين كانت هلم إســهامات، إىل أرســال أي تصــويبات يف وثيقة املعلومات األســاســية 

                             املتعلقة بالوقائع إىل األمانة. 
 

               ً                          األساسية استناًدا إىل ما وردها من إسهامات.                                                     وعمدت األمانة بناء على ذلك إىل مراجعة وثيقة املعلومات  -  15
 

 جرد للتدابير وأفضل الممارسات والدروس المستخلصة على المستوى الوطني  1-4البند 
 من المعاهدة الدولية 9من إعمال حقوق المزارعين على نحو ما تنص عليه المادة 

 
               وأوصـــــى بأن تكون                           هيكل عملية اجلرد ومضـــــمو�ا.                                                 عقد فريق اخلرباء يف اجتماعه األول مناقشـــــات أولية بشـــــأن   -  16

                ووافق على اهليكل    ،                                                                               بســـيطة من حيث هيكلها ومقتضـــبة ومفيدة للمســـتخدمني احملتملني مع إتاحة املعلومات ذات الصـــلة
 3                    بتقرير اجتماعه األول.   4              املقرتح يف املرفق 

 
                             واملمارســـــــــــات واألمثلة على املســـــــــــتوى           بالتدابري                                                        وبناء على طلب فريق اخلرباء، أدرجت األمانة املعلومات املتعلقة   -  17

ا النموذج الذي ميكن اســــــــــتخدامه جلمع معلومات                                     الوطين املتاحة حىت اآلن ضــــــــــمن هذا اهليكل.                  ً                                        ونشــــــــــرت األمانة أيضــــــــــً
ّ                                                                                  عن األمثلــة اليت أعــّدهــا فريق اخلرباء يف اجتمــاعــه األول على املوقع اإللكرتوين للمعــاهــدة الــدوليــة وعمــل على مجع مزيــد                   

                                                      
treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant-مجيع الوثائق متاحة على املوقع اإللكرتوين للمعاهدة الدولية على العنوان التايل:   2

1173567detail/en/c/ 
 .Report/18/1-FR-AHTEG/8-IT/GBبالتقرير  4واملرفق  14الفقرة   3

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1173567
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1173567
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1173567
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         وترد مجيع   4                                                                              اإلســـــهامات من خالل دعوة األطراف املتعاقدة واملهتمني من أصـــــحاب املصـــــلحة إىل تقدمي إســـــهاماهتم.    من
                           اإلســـــهامات الواردة من األطراف        جمموعة       بعنوان   IT/GB-8/AHTEG-2/19/Inf.3                             اإلســـــهامات الواردة ضـــــمن الوثيقة 

 5 .                             املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخرين
 

ّ                                ويف ضــوء ما ورد من إســهامات وبناء على توجيهات الرئيســني املشــاركني، أعّدت األمانة مســودة لعملية اجلرد لكي   -  18                                                               
                                   جرد للتدابري وأفضـــــل املمارســـــات والدروس    .IT/GB-8/AHTEG-2/19/3                                         ينظر فيها فريق اخلرباء وهي ترد ضـــــمن الوثيقة 

  .                  من املعاهدة الدولية   9                         على حنو ما تنص عليه املادة                                        على املستوى الوطين من إعمال حقوق املزارعني           املستخلصة
 

ّ                                          وإّن فريق اخلرباء مدعو إىل وضــع اللمســات األخرية على  -  19                                         التدابري وأفضــل املمارســات والدروس املســتخلصــة      جرد    
                                 ً  من املعـاهـدة الـدوليـة، حبيـث تكون جزًءا    9                                                             على املســــــــــــــتوى الوطين من إعمـال حقوق املزارعني على حنو مـا يرد يف املـادة 

                                                    من تقريره املرفوع إىل الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي. 
 

 الخيارات المتاحة لتشجيع إعمال حقوق المزارعين وتوجيهه وتعزيزه،  2-4البند 
 من المعاهدة الدولية 9على نحو ما تنص عليه المادة 

 
ّ               ّ                                                                         إّن فريق اخلرباء مكّلف، مبوجب اختصــــاصــــاته، مبهمة إعداد اخليارات لتشــــجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه   -  20  

                           ً                 من املعاهدة الدولية، استناًدا إىل عملية اجلرد.    9                              وتعزيزه على حنو ما يرد يف املادة 
 

                               فق على حبثه بالكامل وبلورته خالل                                        ً                         وقد عرض فريق اخلرباء يف اجتماعه األول أفكارًا أولية عن هذا املوضــــــوع وات  -  21
 6             اجتماعه احلايل.

 
ّ                  وقد أعّدت األمانة الوثيقـة   -  22       IT/GB-8/AHTEG-2/19/4   اخليـارات املتـاحة لتشــــــــــــــجيع إعمـال حقوق        بعنوان                                 

          وتبحث هذه                                        من املعاهدة الدولية، كأســــــــــــــاس ممكن للنقاش.   9                                                  املزارعني وتوجيهه وتعزيزه، على حنو ما تنص عليه املادة 
                                                                    "اخليــارات" وكيفيــة اختالفهــا عن اخلطوط التوجيهيــة وتعطي معلومــات عن األمثلــة        للفظــة                     ة يف بعض املعــاين املمكنــة       الوثيقــ

                                                                                              املنبثقة عن عمليات ومنتديات دولية أخرى جرى تكليفها مبهمة إعداد وثائق مشاهبة غري اخلطوط التوجيهية. 
 

                                                                                            وقد يرغب فريق اخلرباء يف اســـــــتخدام العناصـــــــر الواردة يف هذه الوثيقة كأســـــــاس ممكن للنقاش وكمســـــــامهة لبلورة   -  23
                                                                                                   اخليارات بناء على طلب اجلهاز الرئاســــــــــــــي، من أجل تشــــــــــــــجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه على حنو ما يرد 

                     من املعاهدة الدولية.    9        يف املادة 
                                                      

http://www.fao.org/plant- :عن حقوق املزارعني املتاح على الرابط التايل Rights’ Farmers 017-8NCP GBشعار على سبيل املثال اإل ظرأن  4

/1175270events/en/c/-treaty/notifications/detail. 
the-by-rights/submissions-work/farmers-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant- :لى الرابط التايلمتاح على شبكة اإلنرتنت ع  5

/stakeholders/en-nda-parties-contracting. 
 .Report/18/1-FR-AHTEG/8-IT/GBمن التقرير  18الفقرة   6

http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1175270/
http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1175270/
http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1175270/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/farmers-rights/submissions-by-the-contracting-parties-and-stakeholders/en/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/farmers-rights/submissions-by-the-contracting-parties-and-stakeholders/en/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/farmers-rights/submissions-by-the-contracting-parties-and-stakeholders/en/
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 من أعمالما يستجد  -5البند 

 
                         مســـــــــــائل أخرى ذات صـــــــــــلة بناء    ة                                                              قد يرغب فريق اخلرباء يف إطار هذا البند من جدول األعمال يف مناقشـــــــــــة أي  -  24

                        على طلب األعضاء واخلرباء. 
 

 اعتماد التقرير -6البند 
 

        ً                                                 ، تقريرًا إىل اجلهاز الرئاســـــــي عن عمله لكي ينظر فيه هذا األخري     2017 / 7                                 ســـــــريفع فريق اخلرباء، بناء على القرار   -  25
                 يف دورته الثامنة.

 
ّ                                                                                              وإّن فريق اخلرباء مدعو، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، إىل دراســــــــــــة تقرير هذا االجتماع وتقريره املرفوع   -  26   

                                             إىل الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي واعتمادمها. 
 

ّ         ويف ظّل القيود   -  27                                                                                 املفروضــــــــة على املوارد املالية، ســــــــيتاح مشــــــــروع التقرير باللغة اإلنكليزية فقط، يف حني ســــــــتكون     
                                                                   خدمات الرتمجة الفورية إىل اللغات األخرى متاحة خالل جلسة اعتماد التقرير.

 
   .     2019          مايو/أيار     23                     من بعد ظهر يوم اخلميس    5                                               ومن املتوقع أن خيتتم االجتماع أعماله يف متام الساعة   -  28
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 1المرفق 

 الجدول الزمني المبدئي المؤقت

 الساعة
البنـد من جدول 

 األعمال
 الوثائق ذات صلة العنوان

       2019          مايو/أيار     20  ،       اإلثنين

                الفترة الصباحية

 -  30 : 9       الســـــــــــــاعـــة 
12  : 30     

 

     2017 / 7       القرار                افتتاح االجتماع 1

2 
     2017 / 7       القرار                  املسائل التنظيمية

IT/GB-8/AHTEG-FR-2/19/Inf.5 

3 

                                اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

 

     2017 / 7       القرار 
IT/GB     - 8/AHTEG       - FR  - 2/19/1       

IT/GB     - 8/AHTEG       - FR  - 2/19/2       

IT/GB     - 8/AHTEG       - FR  - 2/19/Inf.1           

 4-1 

                   إنفاذ حقوق املزارعني

                                   جرد للتدابري وأفضــــــــل املمارســــــــات والدروس 
                                   املستخلصة على املستوى الوطين من إعمال 
                                حقوق املزارعني على حنو مـــــــا تنص عليـــــــه 

                   من املعاهدة الدولية   9      املادة 

IT/GB     - 8/AHTEG       - FR  - 2/19/3       

IT/GB     - 8/AHTEG       - FR  - 2/19/Inf.3           

 

               فترة بعد الظهر

 -  00 :  14       الســـــــــــاعة 
17  : 00   

 

                                   جرد للتدابري وأفضــــــــل املمارســــــــات والدروس   1 - 4
                                   املستخلصة على املستوى الوطين من إعمال 
                                حقوق املزارعني على حنو مـــــــا تنص عليـــــــه 

                   من املعاهدة الدولية   9      املادة 

IT/GB     - 8/AHTEG       - FR  - 2/19/3       

IT/GB     - 8/AHTEG       - FR  - 2/19/Inf.3           

 

       2019          مايو/أيار     21         الثالثاء، 

                الفترة الصباحية

 -  30 : 9       الســـــــــــــاعـــة 
12  : 30   

 
 (تكملة) 4-1

                                   جرد للتدابري وأفضــــــــل املمارســــــــات والدروس 
                                   املستخلصة على املستوى الوطين من إعمال 
                                حقوق املزارعني على حنو مـــــــا تنص عليـــــــه 

                   من املعاهدة الدولية   9      املادة 

IT/GB     - 8/AHTEG       - FR  - 2/19/3       

IT/GB     - 8/AHTEG       - FR  - 2/19/Inf.3           

 

       2019          مايو/أيار     21         الثالثاء، 

               فترة بعد الظهر

   -    00 :  14       الســــــــاعة 
17  : 00   4-2 

                                 اخليــارات املتــاحــة لتشـــــــــــــــجيع إعمــال حقوق 
                                       املزارعني وتوجيهه وتعزيزه، على حنو ما تنص 

                   من املعاهدة الدولية   9           عليه املادة 

IT/GB-8/AHTEG-FR-2/19/4 
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     2019          مايو/أيار     22         األربعاء، 

                الفترة الصباحية

 -  30 : 9       الســـــــــــــاعـــة 
 (تكملة) 4-2   30 :  12

                                 اخليــارات املتــاحــة لتشـــــــــــــــجيع إعمــال حقوق 
                                       املزارعني وتوجيهه وتعزيزه، على حنو ما تنص 

                   من املعاهدة الدولية   9           عليه املادة 

IT/GB-8/AHTEG-FR-2/19/4 

               فترة بعد الظهر

 -  00 :  14       الســـــــــــاعة 
 (تكملة) 4-2   00 :  17

                                 اخليــارات املتــاحــة لتشـــــــــــــــجيع إعمــال حقوق 
                                       املزارعني وتوجيهه وتعزيزه، على حنو ما تنص 

                   من املعاهدة الدولية   9           عليه املادة 

IT/GB-8/AHTEG-FR-2/19/4 

                   ما يستجد من أعمال 5

       2019          مايو/أيار     23        الخميس، 

                الفترة الصباحية

 -  30 : 9       الســـــــــــــاعـــة 
12  : 30   

 
                 (صياغة التقرير)

 

               فترة بعد الظهر

 -  00 :  14       الســـــــــــاعة 
17  : 00   

6 
                اعتماد التقرير
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 2المرفق 
 

ّ                         اختصاصات فريق الخبراء التقني المخص ص المعني بحقوق المزارعين                                   
 
                                                              سيتوىل فريق اخلرباء التقين املخصص املعين حبقوق املزارعني االضطالع مبا يلي:  - 1
 

                                                                                         إجراء جرد للتدابري الوطنية اليت ميكن اعتمادها وأفضـــــــل املمارســـــــات والدروس املســـــــتخلصـــــــة من إعمال حقوق   ) 1 (
                    من املعاهدة الدولية؛   9                                  املزارعني، على حنو ما تنص عليه املادة 

                                                                                                والقيام، اســـتناد إىل عملية اجلرد، بوضـــع خيارات لتشـــجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه وتعزيزه، على حنو ما   ) 2 (
                    من املعاهدة الدولية؛   9               تنص عليه املادة 

 
                                                                                           وميكن لفريق اخلرباء التقين املخصـــص، عند االضـــطالع بعمله، أن يأخذ بعني االعتبار مداوالت املشـــاورة العاملية   - 2

                                       ، إضافة إىل غريها من املشاورات ذات الصلة.    2016                                         املزارعني اليت عقدت يف بايل، إندونيسيا، يف عام            بشأن حقوق
 
                                                    ّ                                       وسـيضـم فريق اخلرباء التقين املخصـص ما يصـل إىل مخسـة أعضـاء يعّينهم كل إقليم من أقاليم املنظمة، وما يصـل   - 3

                                           شـــــأ والتنوع احملصـــــويل، وما يصـــــل إىل ثالثة من أصـــــحاب                                                    إىل ثالثة ممثلني عن منظمات املزارعني، ال ســـــيما من مراكز املن
                                         ّ                                       املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك قطاع البذور، يعّينهم مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.

 
   -                                                                                           وســـــيعني مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاســـــي رئيســـــني مشـــــاركني من األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية   - 4

                 حد من بلد متقدم.                   واحد من بلد نام ووا
 
     ً  ، رهًنا     2019 -    2018                                                                    وميكن لفريق اخلرباء التقين املخصـــــــــص أن يعقد ما يصـــــــــل إىل اجتماعني يف فرتة الســـــــــنتني   - 5

                      بتوافر املوارد املالية.
 
                                   ً                                                                     وسريفع فريق اخلرباء التقين املخصص تقريرًا إىل اجلهاز الرئاسي بشأن عمله لينظر فيه اجلهاز الرئاسي يف دورته الثامنة.  6
 
                                                                            وسييسر األمني هذه العملية وسيساعد فريق اخلرباء التقين املخصص يف ما يقوم به من عمل.  - 7
 


