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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
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 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  المخصصةلمجموعة العمل المفتوحة العضوية تاسع الاالجتماع 
 المعنية بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف

 2019 حزيران/يونيو 21-17روما، إيطاليا، 

 المؤقتاإلرشادي  الزمني والجدول المؤقت التفصيلي األعمال جدول مشروع
 

 مقدمة
 
 جمموعة( األطراف املتعدد النظام عمل ســـــري بتعزيز املعنية املخصـــــصـــــة العضـــــوية املفتوحة العمل جمموعة أُنشـــــئت -1

 إىل ســــــــــــــتؤدي اليت التــدابري من جمموعــة وضــــــــــــــع يف عــاتقهــا على امللقــاة الواليــة وتتمثــل ،2/2013 القرار مبوجــب) العمــل
 هبا التنبؤ وميكن مســـتدامة بصـــورة املنافع تقاســـم صـــندوق يف املســـتخدمني على القائمة واملســـامهات املدفوعات زيادة )1(

 .إضافية تدابري اختاذ خالل من األطراف املتعدد النظام عمل سري وتعزيز) 2(؛ الطويل األجل يف
 
 ،2019-2018 الســــــــــنتني لفرتة العمل جمموعة والية متديد إىل الســــــــــابعة، دورته يف الرئاســــــــــي، اجلهاز بادروقد  -2

؛ األطراف املتعدد النظام تعزيز أجل من منو خطة إىل بالنســـــبة اقرتاح بوضـــــع) 1( األمني، من بدعم تقوم، أن إليها وطلب
 ووضــع) 3( ؛الرئاســي للجهاز الســابعة الدورة إىل رفعته الذي التقرير إىل باالســتناد املواد، لنقل املوحد االتفاق وتنقيح) 2(

 بشأن الرئاسي اجلهاز إىل توصيات ورفع) 4( ؛األطراف املتعدد النظام تغطية تكييف إمكانية إىل بالنسبة وخيارات معايري
صـــة اللجنة مع وثيق بشـــكل التنســـيق يف واالســـتمرار) 5( ؛صـــلة ذات أخرى قضـــايا أية  التمويل باســـرتاتيجية املعنية املخصـــّ

 .املوارد وتعبئة
 
إن تقرير و . 2018 األول تشـــــرين/أكتوبر 12 إىل 10 من الفرتة خالل العمل جملموعة الثامن االجتماع عقدوقد ان -3

 .IT/OWG-EFMLS-8/18/Reportاالجتماع متاح جملموعة العمل باعتباره الوثيقة 
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 افتتاح االجتماع - 1البند 
 
 يف) احلمراء قاعةال) (املنظمة( والزراعة األغذية ملنظمة الرئيســـي املقر يف العمل جملموعة التاســـع االجتماع ســـيعقد -4

 . 2019 حزيران/يونيو 21 إىل 17 من الفرتة خالل إيطاليا، روما،
 
 .2019 حزيران/يونيو 17ثنني اإل يوم صباح من 9:30 الساعـــة متام فــي االفتتاحية اجللسة وتبدأ -5
 

 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني - 2البند 
 
) IT/OWG-EFMLS-9/19/1( املؤقت األعمال جدول مشــــــــــــــروع عن تفصــــــــــــــيلية معلومات الوثيقة هذه تقّدم -6

 هلذا أعماهلا جدول اعتماد هلا يتســـــىن ولكي العمل جمموعة فيهما تنظر لكي إرشـــــادي زمين جدول مشـــــروع على وحتتوي
 .عملها وتنظيم االجتماع

 
وميكن االطالع على مجيع  ، قائمة بالوثائق.IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.1 الوثائق يف الوثيقةبقائمة الوترد  -7

  الوثائق على املوقع اإللكرتوين للمعاهدة على العنوان التايل:
./  detail/en/c/1106601-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant 
 

 مراجعة االتفاق الموحد لنقل المواد التابع للنظام المتعدد األطراف - 3البند 
 للحصول على الموارد وتقاسم منافعها

 
 الدورة إىل رفعته الذي التقرير تســـــــتخدم أن العمل جمموعة من ،2/2017 القرار مبوجب الرئاســـــــي، اجلهاز طلب -8

 املنقح املوحد االتفاق مشــروع التقرير وتضــمن. املواد لنقل املوحد االتفاق تنقيح ملواصــلة كأســاس  الرئاســي للجهاز الســابعة
 قائمة إىل إضــافة الســادس، اجتماعها يف العمل جمموعة عليه وافقت حســبما العمل، جمموعة إعداد من مقرتح: املواد لنقل
 العمل جمموعة تناقشــــــــــــــها مل املواد، لنقل املوحد االتفاق تنقيح هبدف العمل جمموعة أعضــــــــــــــاء من مقدمة املقرتحات من
 .1السادس اجتماعها يف بشأ�ا قرارا تتخذ ومل
 
 مشـــــروع من عناصـــــر عدة واســـــتعراض الرئاســـــي اجلهاز طلب مبتابعة الثامن، اجتماعها يف العمل، جمموعة قامت -9

 الوثيقـــة يف املواد لنقـــل املنقح املوحــد االتفـــاق مشــــــــــــــروع من احملــدثــة النســــــــــــــخـــة وترد. املواد لنقـــل املنقح املوحــد االتفـــاق
IT/OWG-EFMLS-9/19/3، اجتماعها يف العمل، جمموعة من مقدم مقرتح: املواد لنقل املنقح املوحد االتفاق مشــــــــــروع 

 .التاسع اجتماعها يف فيها النظر العمل جمموعة تواصل لكي ،الثامن
 

                                                           
 املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف.تقرير جمموعة العمل ، IT/GB-7/17/7الوثيقة   1



3 IT/OWG-EFMLS-9/19/2 Rev.1 

 الرئيســـــني إعداد من مذكرة: األطراف املتعدد النظام عمل ســـــري تعزيز ،IT/OWG-EFMLS-9/19/4 الوثيقة ويف -10
 املوحد االتفاق تنقيح مواصــلة كيفية  حول االقرتاحات من عددا العمل جمموعة على املشــاركان الرئيســان يعرض ،املشــاركني

وهي تتضــــــمن   .االجتماع هذا خالل املنقح املوحد االتفاق بشــــــأن املناقشــــــات تنظيم هبا يعتزمان اليت والطريقة املواد لنقل
 مسودة عناصر قرار سيصدر عن اجلهاز الرئاسي بشأن حتسني النظام املتعدد األطراف.

 
 غري املشــــاورات من ســــلســــلة العمل، جملموعة التاســــع لالجتماع التحضــــري ســــياق يف املشــــاركان، الرئيســــان وعقد -11

من  العمل جمموعة بذلتهما  كلفادة من  وباالســــت. األطراف املتعدد النظام عمل ســــري تعزيز إىل الرامية العملية لدعم الرمسية
 ومع املصـــلحة، وأصـــحاب املتعاقدة األطراف من الواردة التقارير مراعاة ومع األخرية، الثالث الســـنتني فرتات خالل جهود
 مشـــروع صـــياغة املشـــاركان الرئيســـان توىل الرمسية، غري املشـــاورات خالل جرت اليت املناقشـــات كذلك  االعتبار بعني األخذ

 ،IT/OWG-EFMLS-9/19/4 Add.1 الوثيقة يف الوارد املشـــــــاركني الرئيســـــــني من املقرتح املواد لنقل املنقح املوحد االتفاق
 لكي ،العمل جملموعة التاســع االجتماع إىل املشــاركني الرئيســني من مقدم مقرتح -املواد لنقل املنقح املوحد االتفاق مشــروع

 .العمل جمموعة فيه تنظر
 

مشــــروع االتفاق املوحد املنقح لنقل ، IT/OWG-EFMLS-9/19/4 Add.2وقدم الرئيســــان املشــــاركان يف الوثيقة  -12
معلومات وإيضاحات ، ع جملموعة العمل: مذكرات تفسرييةمقرتح مقدم من الرئيسني املشاركني إىل االجتماع التاس -املواد 

اليت أجريت، مبا يف ذلك األســس املنطقية واألســباب الكامنة وراء  أكثر عن اخليارات اليت وقع عليها االختيار والتنقيحات
 .ما تقدموا به من مقرتحات

 
 الوثيقة يف التاسع لالجتماع حتضريًا املصلحة أصحاب وجمموعات املتعاقدة األطراف من الواردة اإلسهامات وترد -13

IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.3، يف للمناقشة املطروحة املسائل بشأن املصلحة وأصحاب املتعاقدة األطراف إسهامات 
 .العمل جملموعة التاسع االجتماع

 
 املتعلقة القانونية اآلراء من عدد تقدمي القانونيني اخلرباء من الدائمة اجملموعة من املشــــــــــــــاركان الرئيســــــــــــــان وطلب -14

 الصـــادر التقرير ويتاح. 2019 أيار/مايو 28و 27 يومي الدائمة اجملموعة اجتمعت وقد. املواد لنقل املنقح املوحد باالتفاق
: القانونيني اخلرباء من الدائمة اجملموعة تقرير ،IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.4 املعلومات وثيقة يف العمل جملموعة عنها
 .الرابع االجتماع نتائج

 
 صــــــــــلة تذا أيضــــــــــا هي ،البذور قطاع داخل املبيعات عن تقرير ،IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.5 الوثيقة وإن -15
 هذا حول جرت اليت املناقشـــــــــات بعد التقرير هذا إعداد املشـــــــــاركان الرئيســـــــــان طلب وقد. األعمال جدول من البند هبذا

 . الرمسية غري املشاورات أثناء املوضوع
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 مجلة االعتبار يف املواد، لنقل املوحد االتفاق تنقيح عند تضـــــــــــع، أن العمل جمموعة من الرئاســـــــــــي اجلهاز وطلب -16
 املقرتح املوحد النص تضـمن والذي الرئاسـي للجهاز السـابعة الدورة عن املنبثق املشـاركني الرئيسـني موجز منها أخرى، أمور
 جملموعة متاح بأكمله، املشـــــاركني، الرئيســـــني موجز وإن. املواد لنقل املنقح املوحد االتفاق بشـــــأن املشـــــاركني الرئيســـــني من

 .2/2017 القرار من 2 امللحق يف اللغات جبميع العمل
 

 الثامن االجتماع انعقاد قبل املصـــلحة أصـــحاب وجمموعات املتعاقدة األطراف من الواردة اإلســـهامات وعرضـــت -17
 واألدوات الوثائق من املزيد عن عامة حملة االجتماع ذلك يف عرضـــــــــــــت كما.  IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.6 الوثيقة يف

 االتفاق تنقيح إىل بالنســـــــــبة جمدية تزال ما رمبا واليت الســـــــــابقة اجتماعاهتا يف العمل جمموعة عليها اطلعت وأن ســـــــــبق اليت
 .العمل جملموعة املتاحة املوارد ،IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.7 الوثيقة يف يرد ما حنو على وذلك املواد، لنقل املوحد

 
 األطراف المتعدد النظام تغطية نطاق تكييف إلمكانية والخيارات المعايير وضع - 4البند 

 
 حتديد إىل احلاجة على الســــــــابعة، دورته يف الرئاســــــــي اجلهاز إىل رفعته الذي التقرير يف العمل، جمموعة شــــــــّددت -18

 2.األطراف املتعدد النظام لتغطية املمكنة التوّسع عملية لتفعيل وسرعة وبساطة ووضوًحا فعالية األكثر األسلوب
 

 النظام تغطية تكييف إمكانية إىل بالنســــــــــبة وخيارات معايري وضــــــــــع العمل جمموعة إىل الرئاســــــــــي اجلهاز وطلب -19
 الرئاسي للجهاز السابعة الدورة خالل ُقّدمت اليت االقرتاحات أمور، مجلة ضمن االعتبار، يف األخذ مع األطراف، املتعدد

 ).2/2017 القرار(
 

: األطراف املتعدد النظام عمل ســــري تعزيز ،IT/OWG-EFMLS-8/18/4 الوثيقة يف املشــــاركان، الرئيســــان ويقّدم -20
 تغطية تكييف كيفية  بشــــأن اآلن حىت قّدمت اليت االقرتاحات خمتلف عن عامة حملة ،املشــــاركني الرئيســــني إعداد من مذكرة
 .االجتماع هذا خالل املناقشات تنظيم هبا يعتزمان اليت الطريقة إىل ويشريان األطراف املتعدد النظام

 
 باقرتاح املشــــــاركان الرئيســــــان تقدم الثامن، االجتماع منذ عقدت اليت الرمسية غري املشــــــاورات نتائج إىل واســــــتنادا -21

 املتعــدد النظــام تغطيــة تكييف ،IT/OWG-EFMLS-9/19/4 Add.3 الوثيقــة يف األطراف املتعــدد النظــام تغطيــة لتكييف
 .املشاركني الرئيسني من مقدم مقرتح: األطراف

 
 جدول من البند هبذا املصـــلحة أصـــحاب وجمموعات املتعاقدة األطراف من املقدمة اإلســـهامات من عدد ويتعلق -22

 .IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.3 الوثيقة يف اإلسهامات وترد. األعمال
  

                                                           
 .تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف، IT/GB-7/17/7من الوثيقة  8الفقرة   2
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 إعداد اقتراح لخطة نمو من أجل تحسين النظام المتعدد األطراف - 5البند 
 

 أجل من منو خطة إىل بالنســــبة اقرتاح وضــــع العمل جمموعة إىل، 2/2017طلب اجلهاز الرئاســــي، مبوجب القرار  -23
 خطة مشروع يقّدم والذي القرار هبذا 1 امللحق االقتضاء، حسب االعتبار، بعني األخذ مع األطراف، املتعدد النظام تعزيز

 .املشاركني الرئيسني إعداد من منو
 

 مذكرة: األطراف املتعدد النظام عمل سري تعزيز ،IT/OWG-EFMLS-9/19/4 الوثيقة يف املشاركان الرئيسان ويناقش -24
 اجلهاز على العمل جمموعة ســــتعرضــــها األطراف املتعدد النظام تعزيز بشــــأن التدابري من جمموعة ،املشــــاركني الرئيســــني إعداد من

 بالعكس، والعكس املنافع تقاســم وإعمال التغطية نطاق توســيع بني الرتابط أوجه يف التدابري جمموعة وتنظر. فيها للنظر الرئاســي
 ســــــيما ال األطراف، املتعدد النظام ومســــــتخدمي املتعاقدة األطراف بني ما ويف املتعاقدة األطراف بني الثقة لبناء تدابري وتشــــــمل

 .اخلاص القطاع
 

 عليها يتفق الحقة قرارات أي وإنفاذ العمل جمموعة مفاوضــــــات نتائج تيســــــري إىل وســــــعيا ذلك، إىل وباإلضــــــافة -25
 الوثيقة يف ترد كما  العمل، جمموعة فيها لتنظر ممكن قرار مشـــــــــروع عناصـــــــــر املشـــــــــاركان الرئيســـــــــان قدم الرئاســـــــــي، اجلهاز

IT/OWG-EFMLS-9/19/4 Appendix 1، 2019* */ قرار مشروع عناصر . 
 

 الوثيقــــــة يف املصــــــــــــــلحــــــة أصــــــــــــــحــــــاب وجمموعــــــات املتعــــــاقــــــدة األطراف من الواردة اإلســــــــــــــهــــــامــــــات تردو -26
IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.3. 

 
 التواصل مع اللجنة االستشارية المخصصة الستراتيجية التمويل وتعبئة الموارد - 6البند 

 
 التنســيق يف االســتمرار يف 2/2017 القرار يف العمل جمموعة إىل الرئاســي اجلهاز من املقدمة الطلبات أحد يتمثل -27

 التمويل، اسرتاتيجية استعراضها يف املوارد وتعبئة التمويل باسرتاتيجية املعنية املخّصصةاالستشارية  اللجنة مع وثيق بشكل
 .املنافع تقاسم لصندوق املوارد من وغريها املالية املوارد تعبئة بشأن عمل من به تقوم ما يف ذلك يف مبا
 

 املشــــارك الرئيس مهيقدّ  موجز حتديث األعمال، جدول من البند هذا إطار حتت العمل، جمموعة على وســــيعرض -28
 . املنافع تقاسم وصندوق التمويل اسرتاتيجية غاياتمبا يف ذلك حول  لجنة،نتائج االجتماع احلادي عشر ل بشأن للجنة

 
 أعمال من يستجد ما - 7البند 

 
 .أعضاؤها يطلبها قد صلة ذات أخرى مسائل أي مناقشة يف العمل جمموعة ترغب قد -29
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 اعتماد تقرير مجموعة العمل المقدم إلى الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي، - 8 البند
 بما في ذلك مشروع قرار

 
 التــاســــــــــــــع االجتمــاع تقرير يف النظر إىل األعمــال، جــدول من البنــد هــذا إطــار يف مــدعوة، العمــل جمموعــة إن -30

 املقدم التقرير وسـيشـمل. الرئاسـي للجهاز الثامنة الدورة إىل املقدم وتقريرها االجتماع جمريات التقرير وسـيتضـمن. واعتماده
 فيها ينظر لكي أخرى ومســـــائل املواد لنقل املنقح االتفاق إىل باإلضـــــافة قرار، مشـــــروع بشـــــأن اقرتاحا الرئاســـــي اجلهاز إىل

 الرئاسي اجلهاز
 

 مشــــــــــروع ســــــــــيتاح ،ةاألخري  ااهتاجتماع يف اتبعتها اليت للممارســــــــــات وطبقاً  العمل جمموعة عليه اتفقت ملا وفقاً و  -31
 اعتماد جلسة خالل متاحة ستكون األخرى اللغات إىل الفورية الرتمجة خدمات أن حني يف فقط، اإلنكليزية باللغة التقرير
 ختصــــــيص إىل احلاجة عدم إىل نظراعلى أحســــــن وجه  األخري اليوم يف املتاح الوقت اســــــتخدام ىلإ ســــــيؤديهذا و . التقرير
 .الرتمجة لعملية وقت
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 المرفق
 الجدول الزمني اإلرشادي المؤقت

 2019يونيو/حزيران  17ثنين، اإل

 الفترة الصباحية
 

9:30-12:30 
  

 2/2017القرار  افتتاح االجتماع 1
 2/2013القرار 

 IT/OWG-EFMLS-9/19/1 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين 2
IT/OWG-EFMLS-9/19/2 

IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.1 
 2/2017القرار 

التواصــــــــــل مع اللجنة االســــــــــتشــــــــــارية املخصــــــــــصــــــــــة  6
 السرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد

 2/2017القرار 
 3/2017القرار 

 IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.5 تقرير عن املبيعات داخل قطاع البذور  

 
 إعــداد اقرتاح خلطـــة منو من أجــل حتســـــــــــــــني النظــام 5

 املتعدد األطراف
 2/2017القرار 

IT/OWG-EFMLS-9/19/4 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.3 

 2019يونيو/حزيران  17اإلثنين، 

 فترة بعد الظهر

14:00-17:00 5 

 (تكملة)
إعـــداد اقرتاح خلطـــة منو من أجـــل حتســـــــــــــــني النظـــام 

 املتعدد األطراف
 2/2017القرار 

IT/OWG-EFMLS-9/19/4 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.3 

 
 2019يونيو/حزيران  18الثالثاء، 

 الفترة الصباحية

9:30-12:30 5 

 (تكملة)
إعــداد اقرتاح خلطـــة منو من أجــل حتســـــــــــــــني النظــام 

 املتعدد األطراف
 2/2017القرار 

IT/OWG-EFMLS-9/19/4 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.3 

  
للنظـــام  مراجعـــة االتفـــاق املوحـــد لنقـــل املواد التـــابع 3

ــــلــــحصـــــــــــــــــــول عــــلــــى املــــوارد  ــــعــــــــدد األطــــراف ل املــــت
 منافعها وتقاسم

 

 2/2017القرار 
IT/OWG-EFMLS-9/19/3 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4 

IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add1 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add2 

IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.3 
IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.4 
IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.5 
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 2019يونيو/حزيران  18الثالثاء، 

 فترة بعد الظهر

14:00-17:00 3 
 (تكملة)

اجعـــة االتفـــاق املوحـــد لنقـــل املواد التـــابع للنظـــام مر 
املتعدد األطراف للحصـــــــــــــول على املوارد وتقاســــــــــــم 

 منافعها (تكملة)

 2/2017القرار 

IT/OWG-EFMLS-9/19/3 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4 

IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add1 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add2 

IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.3 
IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.4 
IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.5 

 

وضـــــــــــــــع املعايري واخليارات إلمكانية تكييف نطاق  4
 تغطية النظام املتعدد األطراف

 2/2017القرار 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4 

IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add3 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.3 

 

 2019يونيو/حزيران  19األربعاء، 

 الفترة الصباحية

9:30-12:30  4 
 (تكملة)

وضـــــــــــــــع املعايري واخليارات إلمكانية تكييف نطاق 
 تغطية النظام املتعدد األطراف

 2/2017القرار 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4 

IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add4 
IT/OWG-EFMLS-8/18/Inf.3 

 

 2019يونيو/حزيران  19األربعاء، 

 الظهرفترة بعد 

 5و 4و 3البنود  14:00-17:00
 (تكملة)

راجعـــة االتفـــاق املوحـــد لنقـــل املواد التـــابع للنظـــام م
ــــلــــحصـــــــــــــــــــول عــــلــــى املــــوارد  ــــعــــــــدد األطــــراف ل املــــت

 منافعها وتقاسم
وضـــــــــــــــع املعايري واخليارات إلمكانية تكييف نطاق 

 تغطية النظام املتعدد األطراف
إعــداد اقرتاح خلطـــة منو من أجــل حتســـــــــــــــني النظــام 

 املتعدد األطراف

 2/2017القرار 

IT/OWG-EFMLS-9/19/3 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4 

IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add1 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add2 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add3 

IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.3 
IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.4 
IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.5 
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 2019يونيو/حزيران  20الخميس 
 الفترة الصباحية

9:30-12:30 
  

 5و 4و 3البنود 
 (تكملة)

راجعـــة االتفـــاق املوحـــد لنقـــل املواد التـــابع للنظـــام م
املتعدد األطراف للحصـــــــــــــول على املوارد وتقاســــــــــــم 

 منافعها

وضـــــــــــــــع املعايري واخليارات إلمكانية تكييف نطاق 
 تغطية النظام املتعدد األطراف

إعــداد اقرتاح خلطـــة منو من أجــل حتســـــــــــــــني النظــام 
 املتعدد األطراف

 2/2017القرار 
IT/OWG-EFMLS-9/19/3 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4 

IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add1 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add2 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add3 

IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.3 
IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.4 
IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.5 

 2019يونيو/حزيران  20الخميس 
 فترة بعد الظهر

 5و 4و 3البنود  14:00-17:00
 (تكملة)

راجعـــة االتفـــاق املوحـــد لنقـــل املواد التـــابع للنظـــام م
ــــلــــحصـــــــــــــــــــول عــــلــــى املــــوارد  ــــعــــــــدد األطــــراف ل املــــت

 منافعها وتقاسم

وضـــــــــــــــع املعايري واخليارات إلمكانية تكييف نطاق 
 تغطية النظام املتعدد األطراف

إعــداد اقرتاح خلطـــة منو من أجــل حتســـــــــــــــني النظــام 
 املتعدد األطراف

 2/2017القرار 
IT/OWG-EFMLS-9/19/3 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4 

IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add1 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add2 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add3 

IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.3 
IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.4 
IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.5 

 2019يونيو/حزيران  21الجمعة، 
 الفترة الصباحية

 5و 4و 3البنود  9:30-12:30
 (تكملة)

راجعـــة االتفـــاق املوحـــد لنقـــل املواد التـــابع للنظـــام م
ــــلــــحصـــــــــــــــــــول عــــلــــى املــــوارد  ــــعــــــــدد األطــــراف ل املــــت

 منافعها وتقاسم
وضـــــــــــــــع املعايري واخليارات إلمكانية تكييف نطاق 

 تغطية النظام املتعدد األطراف
إعــداد اقرتاح خلطـــة منو من أجــل حتســـــــــــــــني النظــام 

 املتعدد األطراف

 2/2017القرار 
IT/OWG-EFMLS-9/19/3 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4 

IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add1 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add2 
IT/OWG-EFMLS-9/19/4.Add3 

IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.3 
IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.4 
IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.5 

  ما يستجد من أعمال 7

 2019يونيو/حزيران  21الجمعة، 
 فترة بعد الظهر

املقــــدم إىل  والتقريراعتمــــاد تقرير جمموعــــة العمــــل  8 14:00-17:00
الـــدورة الثـــامنـــة للجهـــاز الرئـــاســــــــــــــــي، مبـــا يف ذلـــك 

 قرارالمشروع 

 

 

 


