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من أجل احلّد من أتثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 التكرّم إبحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. املشاركني

ND219/A 

A 

 

 من جدول األعمال املؤقت 1البند 

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 املعين حبقوق املزارعني املخّصصلفريق اخلرباء التقين لث االجتماع الثا

 2020أغسطس/آب  28-25اجتماع افرتاضي، 

 جدول األعمال التفصيلي املؤقت واجلدول الزمين املؤقت
 

 مقدمة
 
 لتدابري الوطنيةاجرد  يةهيكل 6/9201،1مبوجب القرار ثامنة، الاجلهاز الرائسي للمعاهدة الدولية خالل دورته أقّر  -1

 9اليت ميكن اعتمادها وأفضللل املمارسللات والدروس املسللتخلإللة من إعمال حقوني امللارعني، على صو ما تنمل عليه املادة 
خالل فرتة السللللللللللنتني املاضللللللللللية، وأخذ  ومنوذج مجع املعلومات، على صو ما أعّده فريق اخلرباء، )اجلرد( من املعاهدة الدولية

 9لتشجيع إعمال حقوني امللارعني وتوجيهه وتعليله على صو ما تنمل عليه املادة املتاحة خيارات للخلطوط العريضة علًما اب
 )اخليارات(. من املعاهدة الدولية

 
 كمال مهامه، إهبدف  2021–2020إىل عقد اجتماع لفريق اخلرباء خالل فرتة السللللللللللللللنتني  قّرر الدعوة جمدًداو  -2

 7/2017.2 الواردة يف القرارعلى أساس االختإاصات اليت وضعت يف الدورة السابعة للجهاز الرائسي واألحكام 
 
الرائسي يف دورته وضعها اجلهاز ، ابالختإاصات احلالية اليت اخلياراتهذه عند وضع  ،سيسرتشد فريق اخلرباءو  -3

 ا أيضللللللللللً  الذي ترد مقتطفات منه 6/2019ن خالل القرار مذه الوثيقة واليت أعيد أتكيدها هب 2املرفق يف الواردة السللللللللللابعة و 
 هبذه الوثيقة. 3املرفق يف 
 

                                                      
 ./ar.pdf784ar/nb784nb/3http://www.fao.org -، حقوني امللارعني9، تنفيذ املادة 6/2019القرار   1
 ./ar.pdf102mv-a/3http://www.fao.org -، حقوني امللارعني9املادة  ، تطبيق7/2017القرار    2
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ل الوثيقة هذه الوثيقة عرض وت -4  ،مشللللروع جدول األعمال امل قت، IT/GB-9/AHTEG-3/20/1بشللللكل مفإللللّ
 . عملهمن أجل تنظيم فريق اخلرباء كي ينظر فيه ل 1املرفق يرد يف  إرشاديوتتضمن مشروع جدول زمين 

 

 املسائل التنظيمية
 
 رهًنا بتوافر املوارد، أن يعقد ما يإللللللللللللللل  ،أنه جيوز لفريق اخلرباء ،لدورة الثامنةيف دورته ا ،اجلهاز الرائسللللللللللللللي رقرّ  -5

وما يرتتب حالًيا  العامليف  19-إىل تفشللللللي جافية كوفيدنظرًا لكن . و 2021-2020إىل اجتماعني اثنني يف فرتة السللللللنتني 
 ع، لن يكون من املمكن عقد اجتماع فعليقيود على السفر والتجمّ نطوي على فرض تدابري وطنية ودولية تاختاذ نها من ع

  .يف املسلللللللتقبل القريبمن املتوقع عقده  يسله، ول اخمططً كان ، كما  2020 متوز/يف يوليو حبضلللللللور املشلللللللاركنيلفريق اخلرباء 
 حجم العمل مراعاة ا، مع يارات بشلللللللللللأن أفضلللللللللللل السلللللللللللبل للمضلللللللللللي قدمً شلللللللللللّ  اخلالظروف احلالية، مت النظر يف ظّل يف و 

 .امللقاة على عاتقه هاماملألداء االضطالع به فريق اخلرباء تعني على الذي سي
 
عتماد ابنظمة، و املوخدمات االجتماعات يف مع الرفيسللللللللني املشللللللللاركني أجريت مشللللللللاورات عقب ذلك، و وتبًعا ل -6
ااالجتماعات الدولية األخرى املتأثرة ابلنسللللللبة إىل  احاليً املتبعة ملمارسللللللة ا ر أن يعقد فريق اخلرباء اجتماعه األويل ، تقرّ أيضللللللً

يف عقد  هذا األسللللللللللللو خإلللللللللللوصللللللللللليات من أجل مراعاة يتم تكييفه على أن الوسلللللللللللافل ا لكرتونية، واسلللللللللللطة عن بعد ب
 أيًضا. غ مكتب الدورة التاسعة للجهاز الرائسيبالإبناًء على ذلك، مت، و  .اتاالجتماع

 
احتياجاهتا لتناسلللللللللللب مت تكييفها اليت  Zoomتنظيم اجتماعات افرتاضلللللللللللية منإلللللللللللة هبدف تسلللللللللللتخدم املنظمة و  -7
  إىل األعضلللللاء واملراقبني شلللللكل منفإللللللرتسلللللل بسلللللو . توفري خدمات الرتمجة الفورية، مبا يف ذلك القدرة على خإلللللافإلللللهاو 

لة عن مذكرة معلومات  االجتماع موعد انعقادأقر  إىل يف موعد يكون   وكيفية الوصللللللللللللللول  الدقيقاجلدول اللمين مفإللللللللللللللّ
  .ذي صلةلكرتوين عن بُعد إىل االجتماع االفرتاضي أو أي منتدى إ

 
آ  /أغسلللللللطس 28إىل  25الفرتة من بشلللللللكل افرتاضلللللللي خالل سلللللللُيعقد االجتماع الثال  لفريق اخلرباء هكذا، و  -8

، يُقرتح ددةبعض التيدايت احملمن االجتماعات االفرتاضللية إىل ما تنطوي عليه نظرًا و . Zoom، ابسللتخدام منإللة 2020
 قدر ا مكان لتقليل ل وسللللللللللللتبذل قإللللللللللللارى اجلهودسللللللللللللاعات يف كل يوم من أايم االجتماع.  3االجتماع تتجاوز مدة  أاّل 

  .مبناطق التوقيتارني التوقيت املرتبطة فو واليت ستنشأ بسبب مفر منها اليت ال زعاج من حاالت ا 
 
مل ، 6/2019مبوجب القرار  ر،قرّ اجلهاز الرائسلللللللي أن وجتدر ا شلللللللارة إىل  -9 زايدة أعضلللللللاء فريق اخلرباء التقين املتخإلللللللّ

 املكتبيتوىل على أن  ،ممثلني ملنظمات امللارعني، وال سللللللللليما تلك املتواجدة يف مراكل املنشلللللللللأ وتنوّع احملاصللللللللليلبعضلللللللللوين اثنني 
لء الشللللواغر اليت نشللللأت منذ االجتماع األخري لفريق اخلرباء. مبا ضللللافيني و ويني ذلك، قام املكتب بتعيني العضللللتبًعا ل. و تعيينهم
ألعضاء يف الوثيقة احلالية لافمة وميكن االطالع على القبعض التغيريات يف األعضاء الذين رشيتهم. األقاليم بعض  أجرتكما 

6Inf./20/3-FR-AHTEG/9-IT/GB :على العنوان التايل http://www.fao.org/3/ca9702en/ca9702en.pdf. 
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ستجري وقافع االجتماع ابللغة  ،إيطاليا والنرويج يتحكومملقدمة من بفضل املسامهة السخية من خارج امليلانية او  -10
واثفق العمل ابللغات كما سلللللللتتاح   .والفرنسللللللليةا سلللللللبانية والعربية ا نكليلية مع إاتحة خدمات الرتمجة الفورية إىل اللغات 

  .األربع املذكورة

 
 افتتاح االجتماع

 
 13:00)أي السلللللاعة  وسلللللطىورواب الالإللللليفي ألتوقيت لاب 15:00السلللللاعة عند متام سلللللتبدأ اجللسلللللة االفتتاحية  -11

موقع حبسب بشكل دقيق التوقيت طق ال من. وستيوّ 2020 آ /أغسطس 25 املوافق يوم الثالاثء،من بتوقيت غرينيتش( 
 مع مذكرة املعلومات املشار إليها أعاله.هذه املعلومات تاح توس ،كل مشاركوجود  
 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -1البند 
 

 وقد أعّدت وثيقة عمل  مني جدول األعمال امل قت بتوجيه من الرفيسللللللللللللللني املشللللللللللللللاركني لفريق اخلرباء.األأعّد  -12
 لكل بند من البنود املواضيعية املدرجة على جدول األعمال اب ضافة إىل واثفق معلومات حيثما اقتضى األمر ذلك. 

 
 .قافمة ابلواثفق، IT/GB-9/AHTEG-3/20/Inf.1الوثيقة  يفقافمة الواثفق هلذا االجتماع ميكن االطالع على و  -13
 

 اخليارات املتاحة لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه  -2البند 
 من املعاهدة الدولية 9وتعزيزه على حنو ما تنص عليه املادة 

 
إّن فريق اخلرباء مكّلف، مبوجب اختإلللللاصلللللاته، مبهمة إعداد خيارات لتشلللللجيع إعمال حقوني امللارعني وتوجيهه  -14

 . عملية اجلردمن املعاهدة الدولية، استناًدا إىل  9وتعليله على صو ما يرد يف املادة 
 

، IT/GB-9/AHTEG-3/20/2الوثيقة ، بناًء على طلب اجلهاز الرائسللللللللللللللي وفريق احلرباء، وقد أعّدت األمانة -15
، من املعاهدة الدولية 9اخليارات املتاحة لتشللللللللللللللجيع إعمال حقوني امللارعني وتوجيهه وتعليله على صو ما تنمل عليه املادة 

 كيفية القيام مبا يلي:الوثيقة  تناول وت .جراء مناقشاتكأساس ممكن  
 

اخلربات اليت اكتسللبتها ابالسللتناد إىل شللجيع إعمال حقوني امللارعني من خالل إظهار جمموعة اخليارات املتاحة، ت (1)
 خمتلفة؛وسياقات قاليم أاألطراف املتعاقدة وأصيا  املإلية املعنيون، مبا يف ذلك يف بادلتها وت

من املعاهدة الدولية؛  9ابملادة ترتبط هذه اخليارات أن توجيه إعمال حقوني امللارعني من خالل توضلللللللللي  كيف و  (2)
 ؛ وما هي أنواع التدابري إعمال حقوني امللارعني وتوجيهه وتعليلهتشللللللللللللللجيع كفيلة بملاذا ميكن اعتبارها خيارات  و 

 اليت تتخذ يف العادة؛
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اب سلللللهام اهلافل الذي قدمته اتتمعات احمللية واألصللللللية وامللارعون ، مع االعرتاف امللارعنيعمال حقوني عليل إتو  (3)
يف مجيع أقاليم العامل وما زالوا يقدمونه ألجل صلللللللللللللليانة وتنمية املوارد الوراثية النباتية اليت تشللللللللللللللكل قاعدة ا نتاج 

 الغذافي واللراعي يف خمتلف أصاء العامل.
 

 من أجل إجناز املهام املقاة على عاتقه. وقد يرغب فريق اخلرباء يف استخدام هذه الوثيقة كأساس ممكن للنقاش  -16
 

 ما يستجد من أعمال -3البند 
 

 قد يثريهامسافل أخرى ذات صلة  ةيف مناقشة أي ،يف إطار هذا البند من جدول األعمال ،قد يرغب فريق اخلرباء -17
 األعضاء واخلرباء. 

 

 اعتماد التقرير -4البند 
 

 ، تقريرًا إىل اجلهاز الرائسللللللللللللللي عن عمله لكي ينظر فيه هذا األخري 6/2019لقرار اب عماًل سللللللللللللللريفع فريق اخلرباء،  -18
 .التاسعةيف دورته 

 
 تقرير هذا االجتماع واعتماده.  النظر يفهذا البند من جدول األعمال، إىل  فريق اخلرباء، يف إطار ىدعيُ و  -19
 

القيود املفروضلللللة على املوارد املالية، سللللليتاح مشلللللروع التقرير ابللغة ا نكليلية فقط، يف حني سلللللتكون ابلنظر إىل و  -20
 خدمات الرتمجة الفورية إىل اللغات األخرى متاحة خالل جلسة اعتماد التقرير.

 
طار هذا البند حتت إياً هشللف إلكرتوين على املشللاركني وسلليعتمد بإلليغته املعدلةبشللكل سللُيعرض مشللروع التقرير و  -21

  من جدول األعمال.
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 1املرفق 
 اجلدول الزمين املبدئي املؤقت

 اجتماع افرتاضي

البنـد من جدول  الساعة
 الواثئق ذات صلة العنوان األعمال

  2020 آب/أغسطس 25 ،الثالاثء

 18:00-15:00الساعة 

  توقيت روما
 (توقيت أورواب الوسطى)

 افتتاح االجتماع 
 

 IT/GB-9/AHTEG-FR-3/20/1.2 املسافل التنظيمية 

1 
اعتملللاد جلللدول األعملللال واجللللدول 

 اللمين
IT/GB-9/AHTEG-FR-3/20/1 

IT/GB-9/AHTEG-FR-3/20/1.2 

 2 

اخليارات املتاحة لتشلللللللللللللجيع إعمال 
حقوني امللارعني وتوجيهلللللللله وتعليله 

من  9على صو ما تنمل عليه املادة 
 املعاهدة الدولية

IT/GB-9/AHTEG-FR-3/20/2 

IT/GB-9/AHTEG-FR-3/20/Inf.3 
IT/GB-9/AHTEG-FR-3/20/Inf.4 
IT/GB-9/AHTEG-FR-3/20/Inf.5 

 2020 آب/أغسطس 26، األربعاء

 18:00-15:00الساعة 

  توقيت روما
 (توقيت أورواب الوسطى)

 )تكملة( 2

اخليارات املتاحة لتشلللللللللللللجيع إعمال 
حقوني امللارعني وتوجيهلللللللله وتعليله 

من  9على صو ما تنمل عليه املادة 
 املعاهدة الدولية

IT/GB-9/AHTEG-FR-3/20/2 

 2020 آب/أغسطس 27، اخلميس

 18:00-15:00الساعة 

  توقيت روما
 (توقيت أورواب الوسطى)

 )تكملة( 2

اخليارات املتاحة لتشلللللللللللللجيع إعمال 
حقوني امللارعني وتوجيهلللللللله وتعليله 

من  9على صو ما تنمل عليه املادة 
 املعاهدة الدولية

IT/GB-9/AHTEG-FR-3/20/2 

  ما يستجد من أعمال 3 

 2020 آب/أغسطس 28، اجلمعة

توقيت الفرتة الصــــــــــباحية 
  روما
 (توقيت أورواب الوسطى)

 
  )إعداد التقرير(

 18:00-15:00الساعة 

  توقيت روما
 (توقيت أورواب الوسطى)

4 

  اعتماد التقرير
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 2املرفق 
 

 3املعين حبقوق املزارعني املخّصصاختصاصات فريق اخلرباء التقين 
 
 املعين حبقوني امللارعني االضطالع مبا يلي: املخّإملسيتوىل فريق اخلرباء التقين  -1
 

إجراء جرد للتدابري الوطنية اليت ميكن اعتمادها وأفضلللللللل املمارسلللللللات والدروس املسلللللللتخلإلللللللة من إعمال حقوني  (1)
 من املعاهدة الدولية؛ 9امللارعني، على صو ما تنمل عليه املادة 

ما  والقيام، اسلللتناد إىل عملية اجلرد، بوضلللع خيارات لتشلللجيع إعمال حقوني امللارعني وتوجيهه وتعليله، على صو (2)
 من املعاهدة الدولية؛ 9تنمل عليه املادة 

 
ملوميكن لفريق اخلرباء التقين  -2 ، عند االضلللطالع بعمله، أن  خذ بعني االعتبار مداوالت املشلللاورة العاملية املخإلللّ

 ، إضافة إىل غريها من املشاورات ذات الإلة.2016بشأن حقوني امللارعني اليت عقدت يف ابيل، إندونيسيا، يف عام 
 
ما يإللل إىل ةسللة أعضللاء يعّينهم كل إقليم من أقاليم املنظمة، وما يإللل  املخإللّملوسلليضللم فريق اخلرباء التقين  -3

، وما يإلللللللل إىل ثالثة من أصللللللليا  مراكل املنشلللللللأ وتنوّع احملاصللللللليلإىل ثالثة ممثلني عن منظمات امللارعني، ال سللللللليما من 
 مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرائسي. املإلية اآلخرين، مبا يف ذلك قطاع البذور، يعّينهم

 
 -وسللللليعني مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرائسلللللي رفيسلللللني مشلللللاركني من األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية  -4

 واحد من بلد انم وواحد من بلد متقدم.
 
ملوميكن لفريق اخلرباء التقين  -5 ، رهًنا 2019-2018أن يعقد ما يإلللللللللل إىل اجتماعني يف فرتة السلللللللللنتني  املخإلللللللللّ

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

                                                      
 ./ar.pdf102mv-a/3http://www.fao.org . متاح على العنوان التايل:امللارعني، حقوني 9، تطبيق املادة 7/2017القرار    3

http://www.fao.org/3/a-mv102ar.pdf
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 3فق املر 
 

 6/2019لقرار ا

 ، حقوق املزارعني9تنفيذ املادة 
 

 إّن اجلهاز الرائسي، 
 

 مجيع من نو وامللارع واألصلللللللية احمللية تتمعاتاليت قدمتها ا اهلافلة ابملسللللللامهةاالعرتاف، يف املعاهدة الدولية،  إذ يســـــتذ ر

، كأسلللاس لانتاج واسلللتخدامها وتنميتها النباتية الوراثية املوارد صلللون يواصللللون تقدميها، من أجل ، واليت سلللوفالعامل أقاليم
 الغذافي واللراعي على مستوى العامل أمجع؛ 

 
 ؛ 7/2017و 5/2015و 8/2013و 6/2011و 6/2009و 2/2007قراراته  وإذ يستذ ر

 
ملبتقرير فريق اخلرباء التقين  يرّحب -1 إىل فريق اخلرباء التقين ويتوجه ابلشـــــــــــ ر ، املعين حبقوني امللارعني املخإللللللللللللللّ

 على التقّدم املليوظ الذي أحرزه ح  اآلن يف أداء مهامه؛  املخّإمل
 
ملابملسللللللل ولني واألعضلللللللاء يف فريق اخلرباء التقين  وأيخذ علمًا -2 الذين مّت تعيينهم أو اختيارهم من جانب  املخإلللللللّ

 هيئة مكتب اجلهاز الرائسي يف دورته الثامنة؛ 
 
)اجلرد(،  امللارعني حقوني إعمال من املسللللتفادة والدروس املمارسللللات وأفضللللل الوطنية لتدابريا جرد بعملية ويرّحب -3

 قتضاء؛ويقّر أبنّه سيجري حتدي  هذه الوثيقة واستعراضها بإورة دورية، حبسب اال
 
ملالتقين  اجلرد ومنوذج مجع املعلومات، على صو ما أعّده فريق اخلرباء يةهيكل ويقرّ  -4 ،  دماجها يف عملية املخإلللللّ

  اجلرد أو ملواصلة حتدي  املعلومات الواردة فيه؛
 
إىل األمني مواصلللللللة التماس معلومات إضللللللافية  ويطلببوضللللللع نسللللللخة إلكرتونية للجرد على ا نرتنت،  يرّحبو -5

  دماجها يف عملية اجلرد أو لتيدي  املعلومات الواردة فيه؛ 
 
 عليه تنمل ما صو على وتعليله، وتوجيهه امللارعني حقوني إعمال تشجيعخليارات ابخلطوط العريضة  أيخذ علمًاو -6

 يف هذا الإدد؛  املخّإمل، ما سيشّكل أساًسا  متام مهمة فريق اخلرباء التقين الدولية املعاهدة من 9 املادة
 
ملالدعوة جمدًدا إىل عقد اجتماع لفريق اخلرباء التقين  يقرّرو -7 هبدف  2021–2020خالل فرتة السلللللللللللللنتني  املخإلللللللللللللّ

 استكمال مهامه، على أساس االختإاصات اليت وضعت يف الدورة السابعة للجهاز الرائسي واألحكام الواردة يف هذا القرار؛
 
ملزايدة أعضللللاء فريق اخلرباء التقين ويقرّر  -8 وال سلللليما تلك  ،بعضللللوين اثنني ممثلني عن منظمات امللارعني املتخإللللّ

 حملاصيل؛ املتواجدة يف مراكل املنشأ وتنوّع ا
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مل، أنلله جيوز لفريق اخلرباء التقين املللاليللة ملواردتوافر ا، رهنللًا بويقرر -9  ، بتكوينلله احلللايل، أن يعقللد مللا يإللللللللللللللل املخإلللللللللللللّ
، وأن يرفع التقارير بشلللللأن عمله ليواصلللللل اجلهاز الرائسلللللي حبثها يف دورته 2021-2020إىل اجتماعني اثنني يف فرتة السلللللنتني 

 التاسعة؛
 

  ؛املخّإملإىل األمني إعداد الواثفق ذات الإلة لتسهيل عمل فريق اخلرباء التقين  ويطلب -10
 

املعين أو جمموعة أصيا   قليم أن يقوم، ابلتعاون مع الجهاز الرائسي مكتب الدورة التاسعة ل هيئة إىل طلبوي -11
 ؛املخّإملقين الت وظافف شاغرة قد تنشأ يف عضوية فريق اخلرباء ةاملإلية املعنيني، مبلء أي

 
 تقدمي نتافج عمله إىل اجلهاز الرائسي يف دورته التاسعة للنظر فيها؛ املخّإملإىل فريق اخلرباء التقين  ويطلب -12
 

إىل حكوميت إيطاليا والنرويج على دعمهما املايل السللللللللللللللخي الجتماعات فريق اخلرباء التقين  ويتوجه ابلشـــــــــــ ر -13
مل األطراف املتعاقدة واجلهات املاصة األخرى أن توفّر موارد مالية إضلللللللللللللافية لعمل فريق اخلرباء التقين  ويناشــــــــــد املخإلللللللللللللّ
 ، مبا يف ذلك لتغطية تكاليف الرتمجة الفورية والرتمجة التيريرية للواثفق إىل اللغات الالزمة؛املخّإمل
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