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البند  1من جدول األعمال املؤقت
الدورة السادسة للجهاز الرئاسي
روما ،إيطاليا 9-5 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

جدول األعمال املؤقت التفصيلي واجلدول الزمين اإلشاري

أوالً -مقدمة
يُعقد اجتماع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة  19من املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
-1
والزراعة (املعاهدة) ،واملشاركة فيه مفتوحة أمام مجيع األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية وأمام املراقبني.
ووفقا للمادة  3-4من الالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي ،يعقد الرئيس الدورة ،باالتفاق مع املكتب ،وبالتشاور
-2
مع املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة واألمني .وسيعقد االجتماع من  5إىل  9أكتوبر/تشرين األول .2015
ووفقا للمادة  7من الالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي ،أبلغ األمني هذه األجهزة والوكاالت ،سواء أكانت
-3
حكومية أو غري حكومية ،املؤهلة يف جماالت تتعلق مبوضوع املعاهدة ،واليت أبلغت األمانة برغبتها يف أن متثل يف
االجتماع ،حتى ميكن قبوهلا بصفة مراقب .وسوف تتوافر للجهاز الرئاسي قائمة بهذه األجهزة والوكاالت للعلم.
وكان اجلهاز الرئاسي قد اعتمد ،خالل دورته اخلامسة ،عدداً من القرارات وطلب من األطراف املتعاقدة
-4
واملراقبني وهيئة مكتبه ،فضال عن األمانة االضطالع بعدد من اإلجراءات .كما أحال اجلهاز الرئاسي عددا من القضايا
إىل الدورة السادسة وعلى وجه اخلصوص:
 استعراض االتفاق املوحد لنقل املواد الذي تستخدمه املراكز الدولية للبحوث الزراعية للموارد الوراثية النباتيةلألغذية والزراعة غري الواردة يف امللحق  1للمعاهدة؛
 االستعراض الذي تلحظه املادة  4-11واملادة (2-13د)؛ النظر يف رؤية مفصّلة للنظام العاملي للمعلومات؛ النظر يف حزمة من التدابري لتحسني سري النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها.طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
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انتخب اجلهاز الرئاسي يف ختام دورته اخلامسة رئيس ونواب الرئيس لدورته السادسة .وقد متّ انتخاب السيد
-5
( Matthew Worrellإقليم جنوب غرب احمليط اهلادي) رئيساً ،إضافةً إىل ستة نوّاب للرئيس :السيد أمحد ناصر
البكري (إقليم الشرق األدنى) ،والسيد ( Clarito Barronإقليم آسيا) ،والسيد ( Saulo A. Ceolinإقليم أمريكا
الالتينية والبحر الكارييب) ،واآلنسة ( Felicitas Katepa-Mupondwaإقليم أمريكا الشمالية) ،والسيد Thomas
( Meierإقليم أوروبا) ،والسيد ( Yacoob Mungrooإقليم أفريقيا).
ووفقا للمادة الثانية 1-من الالئحة الداخلية ،1عيّنت حكومة الفلبني اآلنسة  ،Paz J. Benavidezعوضاً عن
-6
السيد  ،Barronنائباً للرئيس ميثل إقليم آسيا .وعالوةً على ذلك ،عيّنت حكومة الربازيل اآلنسة ،Clarissa Nina
عوضاً عن السيد  ،Ceolinنائب ًا للرئيس ميثل إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب.

اجللسة االفتتاحية
ستبدأ اجللسة االفتتاحية الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني  5أكتوبر/تشرين األول  .2015وسوف يستمع
-7
اجلهاز الرئاسي إىل كلمات ترحيب من ممثلي املؤسسات الشريكة واملتحدثني من اخلرباء املدعوين الذين ميثلون بعض
أصحاب املصلحة الرئيسيني يف املعاهدة.

أوالً  -املسائل التنظيمية
سوف يبحث اجلهاز الرئاسي ،يف إطار هذا البند ،يف املسائل التنظيمية املتصلة بتنظيم الدورة السادسة .ويف
-8
هذه الدورة ،ال تتصل املسائل التنظيمية بسري الدورة السادسة فحسب ،إمنا أيضاً ،يف حال قرّر اجلهاز الرئاسي ذلك،
بإمكانية مواصلة االجتماع الرابع جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري النظام املتعدد األطراف
(جمموعة العمل) خالل يومي العمل األولني أو أيام العمل الثالثة من الدورة السادسة ،وتنسيق العمل بني الدورة
واالجتماع الرابع جملموعة العمل .لذا ،ميكن قراءة املسائل التنظيمية الوارد وصفها يف جدول األعمال املؤقت التفصيلي
2
باالقرتان مع جدول األعمال املؤقت التفصيلي لالجتماع الرابع جملموعة العمل.
البند 1

-9
الرئاسي.

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

تتضمن هذه الوثيقة تفاصيل جدول األعمال املؤقت ،3وتقدم جدوال زمنيا مقرتحا كي ينظر فيهما اجلهاز

" 1يف حالة أن تعذر مؤقتا على عضو يف هيئة املكتب أداء أي من وظائفه ،جيوز للطرف املتعاقد لعضو هيئة املكتب أن يعني بديال له".
2
3

الوثيقة .IT/OWG-EFMLS-4/15/2

جدول األعمال املؤقت ،الوثيقة .IT/GB-6/15/1

3

IT/GB-6/15/2

 -10وقد أعدّت األمانة جدول األعمال املؤقت حتت إشراف هيئة مكتب الدورة السادسة للجهاز الرئاسي وفقا
للمادة  1-5من الالئحة الداخلية .كما أعدّت جدول األعمال املؤقت التفصيلي بالتشاور مع الرئيسني املشاركني
جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري النظام املتعدد األطراف.
 -11بناءً على التجارب السابقة وتوجيهات هيئة مكتب الدورة السادسة للجهاز الرئاسي ،متّ تنظيم جدول أعمال
هذا االجتماع ،للمرة األوىل ،يف مخسة أجزاء على النحو التالي:
أوالً-
ثانياً-
ثالثاً-
رابعاً-
خامساً-

املسائل التنظيمية
مسائل متهيدية والسياسة العامة
تنفيذ املعاهدة الدولية
برنامج العمل وامليزانية واملسائل ذات الصلة
مسائل أخرى

 -12بهدف املساعدة يف تنظيم جداول األعمال املقبلة لدورات اجلهاز الرئاسي ،وبناءً على طلب اجلهاز الرئاسي يف
دورته اخلامسة ،وضعت األمانة ،بتوجيهات مباشرة من هيئة املكتب ،مشروع برنامج عمل متعدد السنوات للمعاهدة
الدولية يشمل فرتات السنتني اخلمسة ،كما يرد يف الوثيقة .IT/GB-6/15/22
 -13كذل ك متّ استعراض وتبسيط هيكلية وثائق العمل بهدف تقصريها على أن توفّر العناصر الرئيسية ملناقشات
اجلهاز الرئاسي .وتتضمن معظم وثائق العمل مشاريع قرارات أو توفّر مشروع لغة للتقرير.

 -14ويُرجى من اجلهاز الرئاسي النظر يف جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة  IT/GB-6/15/1بعنوان جدول
األعمال املؤقت ،واجلدول الزمين اإلشاري املقرتح يف هذه الوثيقة حتى ميكن اعتماد جدول أعماله وتنظيم عمله يف هذه
الدورة.

البند 2

انتخاب مقرر الدورة السادسة للجهاز الرئاسي

 -15وفقا للمادة الثانية 1-من الالئحة الداخلية اليت وافق عليها اجلهاز الرئاسي يف دورته األوىل "،ينتخب اجلهاز
الرئاسي [ ]...مقررا من بني املندوبني واملناوبني واخلرباء واملستشارين لألطراف املتعاقدة" .ويرجى من اجلهاز الرئاسي
القيام بذلك يف إطار هذا البند.

البند 3

تعيني جلنة أوراق التفويض

 -16ومبوجب املادة  4-19من املعاهدة ،يكون لكل طرف متعاقد صوت واحد وجيوز أن ميثل يف دورات اجلهاز
الرئاسي مبندوب واحد ميكن أن يرافقه مندوب مناوب وخرباء ومستشارون .وجيوز للمندوبني املناوبني واخلرباء
واملستشارين أن يشاركوا يف مداوالت اجلهاز الرئاسي ولكن ال حيق هلم التصويت ،إال إذا كانوا مفوضني على النحو
الواجب ليحلّوا حمل املندوب.
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 -17ووفقا للمادة الرابعة 5-من الالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي" ،يقوم كل من األطراف املتعاقدة بإبالغ أمني
املعاهدة بأمساء ممثليه يف اجلهاز الرئاسي قبل افتتاح كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي".
 -18كما تنص املادة الثالثة عشرة من الالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي على " أن تطبق أحكام الالئحة العامة
ملنظمة األغذية والزراعة ،بعد إجراء التغيريات الضرورية ،على مجيع املسائل اليت مل تعاجل على حنو حمدد يف املعاهدة
أو يف هذه الالئحة احلالية" .ووفقا للمادتني الثالثة 3-والثالثة 4-من الالئحة العامة للمنظمة ،تشكل جلنة أوراق
التفويض للنظر يف أوراق التفويض.

 -19وقد يرغب اجلهاز الرئاسي يف تشكيل جلنة ألوراق التفويض ،تضم ممثال وحيدا عن كل إقليم ،وتتوىل فحص
أوراق التفويض يف هذه الدورة ،ورفع تقرير بشأنها إىل اجلهاز الرئاسي يف اجللسة العامة.
البند 4

إنشاء جلنة امليزانية

 -20وفقا للمادة الثانية من الالئحة املالية للجهاز الرئاسي (الالئحة املالية) ،تكون الفرتة املالية سنتان تقومييتان،
وتتزامن مع الفرتة املالية للمنظمة ،وتنص املادة الثالثة– 4على أن يقوم األمني بإعداد مشروع امليزانية ويعمم هذا املشروع
على األطراف املتعاقدة قبل الدورات العادية للجهاز الرئاسي .ويرد مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني
 2017-2016يف الوثيقة  IT/GB-6/15/25بعنوان "مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني ."2017-2016
 -21وقد يرغب اجلهاز الرئاسي يف إنشاء جلنة للميزانية ،جتتمع من وقت إىل آخر بعد وقائع اجللسات العامة،
لرتمجة القرارات اليت تتخذها اجللسة العامة إىل بنود يف امليزانية ،واستعراض مشروع امليزانية تبعا لذلك ،والتوصية
مبشروع ميزانية لربنامج العمل وامليزانية للفرتة  ،2017-2016لتنظر فيه اجللسة العامة.
 -22وعمالً بالعرف املُتّبع ،من املقرتح أن تتكون جلنة امليزانية من ممثلني على األكثر عن كل إقليم ،يعملون
كمتحدثني نيابة عن أقاليمهم ،ومن مجيع األطراف املتعاقدة القادرين على احلضور كمراقبني .ومن املقرتح أيضاً أن
يكون هناك رئيسان مشاركان ،أحدهما من بلد نام واآلخر من بلد متقدم النمو.

ثانيًا -مسائل متهيدية والسياسة العامة
 -23سوف يبحث اجلهاز الرئاسي ،يف إطار هذا البند ،يف تقارير عن مسائل متهيدية والسياسة العامة ال تتطلب
اعتماد أي قرارات صادرة عن اجلهاز الرئاسي .ووفقاً للممارسة املعتمدة يف الدورات السابقة ،سوف تُرفق التقارير املقدّمة
يف إطار هذا القسم بتقرير الدورة.
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البند 5

تقرير رئيس اجلهاز الرئاسي

 -24اجتمعت هيئة مكتب الدورة السادسة للجهاز الرئاسي عدة مرات ،منذ انتخاب أعضائها ،وطُلب إىل رئيس
الدورة السادسة القيام بسلسلة من األنشطة .وسوف يُقدّم الرئيس تقريره ،للعلم ،بشأن إجراءات اختذها بنفسه أو أعضاء
مكتبه وفق ًا لقرارات اجلهاز الرئاسي .ويرد تقرير الرئيس يف الوثيقة .IT/GB-6/15/4
البند 6

تقرير أمني اجلهاز الرئاسي

 -25وفقا للمادة  20من املعاهدة ،يقدم األمني تقريرا إىل اجلهاز الرئاسي بشأن األنشطة اليت اختذت ،وفقا لقرارات
اجلهاز الرئاسي خالل فرتة السنتني احلالية .ومبا أنه من املتوقع أن يعكس التقرير التطورات األخرية اليت جرت
مباشرة قبل الدورة ،سوف يقدّم األمني تقريره شفهياً خالل الدورة .وسوف يُتاح النصّ بالتزامن مع تسليم التقرير ،على
أن يُتاح التقرير الحقاً بشكل الوثيقة .IT/GB-6/15/5
البند 7

تقرير ومتابعة املبادرا الرفيعة املستوى عن املعاهدة الدولية

 -26سوف يُطلع اجلهاز الرئاسي على عدد من املبادرات الرفيعة املستوى اختذتها أطراف متعاقدة ،وأصحاب شأن
رئيسيون آخرون يساهمون يف تنفيذ املعاهدة.

ثالث ًا -تنفيذ املعاهدة الدولية
 -27سوف يعتمد اجلهاز الرئاسي ،يف هذا البند ،قرارات حول القضايا الرئيسية اجلوهرية الناشئة عن تنفيذ النظم
واآلليات واالسرتاتيجيات األساسية يف املعاهدة .ووفقاً للمادة ( 3-19أ) و(ب) ،فإن هذه القرارات سوف "تعتمد خططاً
وبرامج لتنفيذ املعاهدة" ،وسوف توفّر "توجيهات على صعيد السياسات لرصد هذا التنفيذ وتوافق على التوصيات
الضرورية لتنفيذ هذه املعاهدة وال سيما تشغيل النظام املتعدد األطراف بوجه خاص" 4.ومن خالل القرارات ،يعمد
اجلهاز الرئاسي أيضاً إىل "إقامة تعاون واحلفاظ عليه مع منظمات دولية وأجهزة أخرى تابعة للمعاهدة وذات الصلة،
مبا يف ذلك على وجه اخلصوص مؤمتر األطراف املتعاقدة يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،بشأن املسائل اليت تغطيها هذه
5
املعاهدة ومنها مشاركة هذه املنظمات يف إسرتاتيجية التمويل".

4
5

املادة ( 3-19ب) و(أ) على التوالي.

املادة ( 3-19ز).
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البند 8

تعزيز عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها

 -28أنشأ اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل
النظام املتعدد األطراف ،مبوجب القرار  ،2013/2وقضت واليتها بوضع جمموعة من التدابري كي ينظر فيها اجلهاز
الرئاسي ويتّخذ قراراً بشأنها يف دورته السادسة حبيث:
(أ) تزيد املدفوعات واملساهمات املرتكزة على املستخدمني يف صندوق تقاسم املنافع على حنو مستدام وقابل
للتنبؤ يف األجل الطويل ،و
(ب) تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف من خالل تدابري إضافية.
 -29وانتخبت جمموعة العمل يف اجتماعها األول السيد
6
(هولندا) نائبني للرئيس .وقد عقدت أربعة اجتماعات خالل فرتة السنتني.

Modesto Fernandez

(كوبا) والسيد

Bert Visser

 -30واعتمدت جمموعة العمل يف اجتماعها الثالث (برازيليا ،يونيو/حزيران  )2015تقريراً يشمل عملها حتى
الساعة ويتضمن ما خلصت إليه من استنتاجات وتوصيات إىل اجلهاز الرئاسي ،إضافةً إىل طلبات للتوجيه .وإن الوثيقة
 IT/GB-6/15/6بعنوان تقرير عن عمل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام
املتعدد األطراف خالل فرتة السنتني  2015-2014توفّر هذا التقرير إىل اجلهاز الرئاسي ،وهو يتضمن إطاراً يف
الصفحتني  4و 5حيث ترد ست مهام مقرتحة ملزيد من العمل ،من (أ) إىل (و).
 -31ونظراً إىل التقدم احملرز باجتاه وضع جمموعة من التدابري لينظر فيها اجلهاز الرئاسي ،ويتّخذ قراراً بشأنها،
طلبت جمموعة العمل إىل هيئة مكتب الدورة السادسة للجهاز الرئاسي البحث يف إمكانية إعادة عقد اجتماع هلا مباشرة
قبل انعقاد الدورة السادسة للجهاز الرئاسي .ووافق املكتب على طلب جمموعة العمل إعادة عقد اجتماعها الرابع بدءاً
من يوم اجلمعة  2أكتوبر/تشرين األول.
 -32سوف يتضمن جدول أعمال االجتماع الرابع جملموعة العمل قراءة أوىل لالتفاق املوحّد املنقح لنقل املواد،
ودراسة العناصر اليت ينبغي معاجلتها الستكمال منوذج/نظام االشرتاك والعناصر األخرى يف حزمة ممكنة لتعزيز النظام
املتعدد األطراف .وسوف جتري جمموعة العمل أيضاً تبادالً أول لوجهات النظر بشأن العمل الباقي الذي يتيح التوصل
إىل نتائج ناجحة يف نهاية الدورة السادسة للجهاز الرئاسي ،مبا يف ذلك اعتماد مشروع القرار  2015/1بعنوان تدابري
لتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف بشأن احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها 7.ويرد مزيد من املعلومات
حول جدول أعمال االجتماع الرابع جملموعة العمل يف الوثيقة  IT/OWG-EFMLS-4/15/2بعنوان مشروع جدول
األعمال التفصيلي املؤقت واجلدول الزمين.

6
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 -33ومبا أن االجتماع الرابع جملموعة العمل ينعقد مباشرة بعد دورة اجلهاز الرئاسي ،سوف يصدر تقرير حمدّث
عن مداوالت جمموعة العمل يوم السبت  3أكتوبر/تشرين األول ،حبيث يكون متاحاً ملشاورات اجملموعات اإلقليمية.
ومن خالل هذا التقرير املوحد ،سوف تقوم جمموعة العمل بإطالع اجلهاز الرئاسي على ما حققته من نتائج حتى
تارخيه.
 -34وسوف يقدم الرئيسان املشاركان جملموعة العمل تقريرهما إىل اجلهاز الرئاسي يف إطار البند  8من جدول
األعمال املؤقت للدورة السادسة للجهاز الرئاسي ،املقرر مبدئياً يوم اإلثنني  5أكتوبر/تشرين األول .وسوف يصفان التقدم
احملرز خالل فرتة السنتني واملهام املقرتحة ملزيد من العمل والواردة يف تقرير جمموعة العمل.
 -35وسوف يصف الرئيسان املشاركان بصورة خاصة العمل املنجز خالل االجتماع الرابع جملموعة العمل ،والعمل
الضروري الباقي ،مبا يف ذلك العمل الذي ميكن إمتامه خالل الدورة السادسة ،يف حال رغب اجلهاز الرئاسي بذلك،
إضافةً إىل العمل الذي قد يتواصل يف فرتة السنتني املقبلة حبيث ميكن وضع اجملموعة الكاملة من تدابري التعزيز
(الفقرات (أ) إىل (و) يف املهام املقرتحة ملزيد من العمل من جانب جمموعة العمل) بشكل كامل أكثر.
 -36وينوي الرئيسان املشاركان ،رهناً بتأكيد اجلهاز الرئاسي ،ولدى تقديم البند  8من جدول األعمال ،إدراج
اقرتاح بأن تستأنف جمموعة العمل اجتماعها الرابع خالل دورة اجلهاز الرئاسي مبا يتيح إحراز تقدّم يف العمل مساء
يومي  5و 6أكتوبر/تشرين األول ،ورمبا  7أكتوبر/تشرين األول ،مبا يتيح التوصل إىل نتيجة إجيابية يف نهاية الدورة
السادسة للجهاز الرئاسي ،مبا يف ذلك اعتماد مشروع القرار املذكور أعاله.
 -37وبعد تقديم التقرير املوحّد جملموعة العمل من جانب الرئيسني املشاركني ،ينبغي للجهاز الرئاسي أن ينظر يف
كيفية إمتام العمل الباقي على أفضل وجه .ومن املقرر أن تتمكن جمموعة العمل من االجتماع مساء يوم اإلثنني  5إىل
األربعاء  7أكتوبر/تشرين األول  .2015وإذا رغب اجلهاز الرئاسي بذلك ،قد حتقق حتديداً هدف إعداد مشروع القرار
 2015/1بعنوان " تدابري لتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،كي ينظر
فيها اجلهاز الرئاسي ويعتمدها يوم اخلميس  8أكتوبر/تشرين األول  ،2015وإعداد العمل الضروري يف فرتة السنتني
املقبلة.
-38

ويف إطار هذا البند من جدول األعمال ،سوف ينظر اجلهاز الرئاسي أيضاً يف التقرير عن تنفيذ النظام املتعدد

األطراف (الوثيقة  ،) IT/GB-6/15/8الذي يوفّر حملة عامة عن عمليات النظام خالل فرتة السنتني
ومعلومات عن تبليغات جديدة بشأن املواد املوجودة يف النظام .وإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل اإلحاطة علماً بهذه
املعلومات وتوفري التوجيهات بشأن التنفيذ.
2015-2014
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 -39وسوف يستعرض اجلهاز الرئاسي أيضاً التقرير عن عمليات الطرف الثالث املستفيد (الوثيقة
 )IT/GB-6/15/10الذي يتضمن معلومات بشأن تنفيذ إجراءات الطرف الثالث املستفيد ،وبشأن إدارة املواد الوراثية
النباتية قيد التطوير من جانب املؤسسات املوقعة التفاق حول املادة  .15وتتضمن هذه الوثيقة عناصر قرار بشأن الطرف
الثالث املستفيد.
البند 9

اسرتاتيجية التمويل

 -40اعتمد اجلهاز الرئاسي اسرتاتيجية التمويل يف دورته األوىل ومل يستعرضها منذ ذلك احلني .وتنصّ املادة
 )3(19على أن إحدى وظائف اجلهاز الرئاسي تقضي "بإجراء استعراض دوري السرتاتيجية التمويل لتنفيذ هذه
املعاهدة مبا يتفق وأحكام املادة  8."18وتوفّر الوثيقة  IT/GB-6/15/11بعنوان "تقرير بشأن اسرتاتيجية التمويل" آخر
املعلومات عن أنشطة رئيسية أُجريت خالل فرتة السنتني  .2015-2014وترد معلومات إضافية بشأن إمتام دورة
املشاريع الثانية يف صندوق تقاسم املنافع وإطالق دورة املشاريع الثالثة حبافظة جديدة من املشاريع يف وثيقة املعلومات
 IT/GB-6/15/Inf.4بعنوان "تقرير بشأن تنفيذ دورة املشاريع يف صندوق تقاسم املنافع منذ انعقاد الدورة اخلامسة

للجهاز الرئاسي".

 -41كذلك ،تتضمن الوثيقة  IT/GB-6/15/11قائمة من التوصيات اليت قدّمتها جمموعة العمل يف ما خيص
اسرتاتيجية التمويل اليت قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف أخذها يف االعتبار .وسوف يوفّر اجلهاز الرئاسي ،يف دورته
احلالية ،توجيهات بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل خالل فرتة السنتني  ،2017-2016مبا يف ذلك بشأن تدابري تتيح
إطالق اجلولة الرابعة من دورة التمويل .ويتضمن مرفق الوثيقة  IT/GB-6/15/11مشروع القرار  2015/2بعنوان "تنفيذ

اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية".

البند 10

تطوير النظام العاملي للمعلوما

 -42نظّم اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة مشاورة للخرباء بشأن النظام العاملي للمعلومات بهدف وضع رؤية
وبرنامج عمل من أجل تطوير املادة  17على حنو أكرب وتنفيذها .وتقدّم الوثيقة  IT/GB-6/15/7بعنوان ورقة الرؤية
املتعلقة بتطوير النظام العاملي للمعلومات توليفاً للنواتج الرئيسية واملشورة اليت قدمتها مشاورة اخلرباء .عالوةً على ذلك،
تتضمن يف املرفق التابع هلا مشروع قرار ومشروع رؤية ،وبرنامج العمل واالختصاصات إلنشاء جلنة استشارية علمية
معنية باملادة  ،17ليستعرضها اجلهاز الرئاسي ويعتمدها.
البند 11

برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام

 -43صادق اجلهاز الرئاسي ،يف دورته اخلامسة ،على برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام
للفرتة  2017-2014ودعا إىل انعقاد اللجنة االستشارية الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام ،اليت اجتمعت
8

املادة ( 3-19ج).
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بعنوان "تنفيذ

يف مارس/آذار  .2015واستناداً إىل املشورة اليت قدمتها اللجنة ،تتضمن الوثيقة
برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" ،مشروع قرار يدعو اجلهاز الرئاسي
إىل املصادقة على برنامج العمل املنقح بشأن االستخدام املستدام ،ويوفّر التوجيهات بشأن حزمة من التدابري لتعزيز تنفيذ
الربنامج .كذلك ،يتضمن مشروع القرار االختصاصات للدعوة إىل اجتماع اللجنة الفنية املخصصة املعنية باالستخدام
املستدام.
IT/GB-6/15/12

 -44ويتمّ أيضاً توفري معلومات إضافية إىل اجلهاز الرئاسي حول إعداد جمموعة أدوات لالستخدام املستدام للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف الوثيقة  ،IT/GB-6/15/Inf.3وحول تقرير االجتماع الثالث لربنامج االشرتاك يف
تطوير ونقل التكنولوجيات يف الوثيقة .IT/GB-6/15/Inf.10
البند 12

حقوق املزارعني

 -45إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل دراسة الوثيقة " ،IT/GB-6/15/13تقرير واستعراض املعلومات بشـأن تنفيـذ
املادة  ،9حقوق املزارعني" ،واعتماد مشاريع القرارات الواردة يف املرفق التابع هلا .ويرد التجميع احلالي للبالغات
بشأن حقوق املزارعني للدورة السادسة يف الوثيقة  IT/GB-6/15/Inf. 5ويتضمن مجيع البالغات الواردة إىل األمانة
حتى تاريخ إعداد الوثيقة.

 -46وقد يرغب اجلهاز الرئاسي أيضاً ،مبوجب هذا البند من جدول األعمال ،يف أن يأخذ يف االعتبار الوثيقة
 ،IT/GB-6/15/Inf.11بعنوان "تقرير أمانة املنتدى العاملي للبحوث الزراعية بشأن التعاون مع املعاهدة الدولية" .ويف
إطار روح التعاون والشراكة ،بنت األمانة شراكةً قوية مع املنتدى العاملي للبحوث الزراعية ،وهي تتضمن خارطة طريق
مشرتكة وإطالق "برنامج مشرتك لبناء القدرات بشأن تنفيذ حقوق املزارعني" من أجل متكني املنتدى وشركاء آخرين
ذات الصلة من العمل على تنفيذ املادة .9
البند 13

االمتثال

 -47تقدم الوثيقة  IT/GB-6/15/14معلومات عن التطورات ذات الصلة باالمتثال اليت نفذت خالل فرتة السنتني
هذه .ونظرا إىل عدم إثارة أي مسألة تبعث على القلق ،كان جيب لفت انتباه جلنة االمتثال إليها منذ انعقاد االجتماع
األخري للجهاز الرئاسي ،فإن جلنة االمتثال مل تعقد أي اجتماعات تذكر .كما تقدم هذه الوثيقة معلومات عن انتخاب
أعضاء جدد يف جلنة االمتثال والعمل الذي اضطلع به األمني من أجل حتسني عملية رفع التقارير حتسينا كبريا .وإن
اجلهاز الرئاسي مدعو إىل استعراض مشروع القرار الوارد يف املرفق واعتماده.
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البند 14

التعاون مع األجهزة واملنظما الدولية

البند  1-14التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك بروتوكول ناغويا
 -48يقدّم األمني املعلومات ،يف كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي ،بشأن التعاون الوثيق مع اتفاقية التنوع
البيولوجي ،وقد تطوّر هذا التعاون على حنو أكرب خالل فرتة السنتني احلالية .ومن خالل الوثيقة ،IT/GB-6/15/15
يتوفر هلذه الدورة للجهاز الرئاسي موجز باألنشطة واملبادرات التعاونية الرئيسية اليت أجراها األمني من أجل تعزيز
التعاون مع اتفاقية التعاون البيولوجي منذ انعقاد الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي ،إضافةً إىل التطوّرات األخرية يف
العالقة الوثيقة املستمرة مع االتفاقية وأمانتها .كذلك ،تلقي هذه الوثيقة الضوء على نتائج االجتماع الثاني عشر ملؤمتر
األطراف لالتفاقية ،واالجتماع األول ملؤمتر األطراف بوصفه اجتماعاً لألطراف يف بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على
املوارد وتقاسم منافعها ،ذات الصلة باملعاهدة .ويتضمن املرفق بالوثيقة مشروع قرار كي ينظر فيه اجلهاز الرئاسي
ويعتمده .وإضافةً إىل ذلك ،سوف توفر أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي تقريراً إىل اجلهاز الرئاسي يرد يف الوثيقة
 IT/GB-6/15/Inf.15بعنوان تقرير أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن التعاون مع املعاهدة الدولية.

البند  2-14التعاون مع الصندوق االستئماني العاملي للتنوّع احملصولي
 -49عمالً باملادة  3من اتفاق العالقة مع الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي ،يتضمن املرفق  1للوثيقة
 IT/GB-6/15/16تقرير اجمللس التنفيذي للصندوق املقدّم إىل اجلهاز الرئاسي .وأمّا املرفق  2فيتضمن مشروع قرار
للجهاز الرئاسي ليوفّر توجيهاً بشأن السياسات إىل الصندوق ،كما ينصّ عليه اتفاق العالقة مع اجلهاز الرئاسي ودستور
الصندوق.

البند  3-14التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 -50شجّع اجلهاز الرئاسي ،يف دورته اخلامسة ،على التعاون الوثيق مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة،
ويف إطار البند احلالي من جدول األعمال ،سوف تقدّم أمانتا املعاهدة واهليئة اقرتاحاتهما حول كيفية تعزيز التعاون
الوثيق بينهما .ووافق اجلهاز الرئاسي أيضاً على إبقاء مسألة التقسيم الوظيفي للمهام واألنشطة بني اهليئة واجلهاز
الرئاسي ،ضمن واليتيهما ،قيد االستعراض .كما توجز الوثيقة  IT/GB-6/15/18التطورات الرئيسية املتصلة بالتعاون
مع اهليئة منذ انعقاد الدورة اخلامسة ،وتوفّر معلومات متصلة بالتقسيم الوظيفي للمهام واألنشطة بني اهليئة واجلهاز
الرئاسي ،وحول كيفية توسيع نطاق التعاون اجلاري واملستقبلي احملتمل مع اهليئة يف جماالت حمددة.

 -51وترد معلومات أخرى ذات الصلة بهذا البند يف وثيقة املعلومات  ،IT/GB-6/15/Inf.8بعنوان "تقرير من
أمانة هيئة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" ،ويف الوثيقة  IT/GB-6/15/Inf.9بعنوان "معلومات إضافية عن
اآلثار املالية واإلدارية املتصلة بنقل أنشطة أو مهام من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة".
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البند  4-14التعاون مع اهليئا واملنظما الدولية األخرى
 -52متشياً مع أحكام املعاهدة وقرارات اجلهاز الرئاسي ،واصلت األمانة جهودها لضمان اإلقرار بأهداف املعاهدة
من جانب املؤسسات الدولية ،واملنظمات والعمليات ذات الصلة .وتوفر الوثيقة  IT/GB-6/15/21بعنوان تقرير عن
التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى ،حملة عامة وتقارير عن جوانب برناجمية وسياساتية ،وعن أنشطة
أُجريت ضمن الشراكات والتعاون خالل فرتة السنتني احلالية ،ومشـروع قـرار يشري إىل األنشطـة الرئيسيـة لفتـرة
السنتيـن .2017-2016
 -53وقد يرغب اجلهاز الرئاسي ،يف مداوالته ،النظر يف التقارير الواردة من مؤسسات لديها اتفاقات سارية
مبوجب املادة  15من املعاهدة الدولية ،يف ما خيصّ توزيع املادة الوراثية عمالً بأحكام وشروط النظام املتعدد األطراف
الواردة يف الوثيقة .IT/GB-6/15/20
 -54وأشارت منظمات شريكة عديدة أقام معها األمني تعاوناً والشراكات ،مبا يف ذلك من خالل وضع خرائط طريق
مشرتكة بوصفها أطرًا للتعاون ،إىل أنها تنوي توفري وثائق معلومات إضافية إىل هذه الدورة:
الوثيقة  ،IT/GB-6/15/Inf.11تقرير أمانة املنتدى العاملي للبحوث الزراعية بشأن التعاون مع

املعاهدة الدولية؛
الوثيقة  ،IT/GB-6/15/Inf.12تقرير أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن التعاون مع املعاهدة

الدولية؛

رابعاً -برنامج العمل وامليزانية واملسائل ذا الصلة
 -55سوف يقوم اجلهاز الرئاسي يف هذا البند ،ومتشياً مع املادة (3-19د) من املعاهدة "باعتماد ميزانية هذه
املعاهدة" ،وينظر يف مسائل ذات الصلة ،مبا يف ذلك برنامج عمل متعدد السنوات للسنوات العشرة القادمة يف تنفيذ
املعاهدة.
البند 15

املسائل الناشئة عن تنفيذ إصالح منظمة األغذية والزراعة

 -56توفّر الوثيقة  IT/GB-6/15/23آخر املعلومات منذ انعقاد الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي بشأن استعراض
األجهزة الرئاسية ملنظمة الفاو لألجهزة املنشأة مبوجب املادة الرابعة عشرة ،وتطورات أخرى ذات الصلة باملعاهدة
الدولية ،والقرارات والتوجيهات اليت وفّرها املكتب للدورة السادسة خالل فرتة السنتني احلالية .وإن اجلهاز الرئاسي
مدعو إىل اإلحاطة علماً بالتطورات ذات الصلة ،وتفويض رئيس الدورة السابعة مهمة متابعة أي مسائل وحاجات ذات
الصلة ملتابعة التنفيذ وحتسني االستقاللية الوظيفية والتشغيلية للمعاهدة خالل فرتة السنتني .2017-2016
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البند  16اعتماد برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني 2017-2016

 -57تنص املادة  3-19من املعاهدة على أن يقوم اجلهاز الرئاسي بوضع اخلطط والربامج الالزمة لتنفيذ املعاهدة
واعتماد ميزانية املعاهدة .وعالوةً على ذلك ،ومبوجب الفقرة ( )18من القرار  ،2013/13طلب اجلهاز الرئاسي من
األمني إعداد وتقديم برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  2017-2016إىل هذه الدورة.

 -58ووثيقتا العمل الرئيسيتان املتصلتان مبيزانية فرتة السنتني املقبلة هما الوثيقة  IT/GB-6/15/24بعنوان التقرير
املالي عن التقدم احملرز يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  ،2015-2014والوثيقة  IT/GB-6/15/25بعنوان مشروع
برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  ،2017-2016والضميمة  1إليها مع أنشطة تدعمها جهات ماحنة يف إطار
الصندوق اخلاص لألغراض املتفق عليها.

 -59ويف حني تتناول الوثيقة األوىل الوضع املالي للمعاهدة الدولية يف جمملها وقد جرى إعدادها بناءً على البيانات
املالية املتاحة يف  31مايو/أيّار ،2015تقدم الوثيقة الثانية مشروع برنامج عمل أساسي وموازنة إدارية أساسية .وتتضمن
الوثيقة  IT/GB-6/15/25أيضاً عناصر ممكنة يف قرار لتنظر فيها جلنة امليزانية واجلهاز الرئاسي.
 -60لدى النظر يف هذا البند من جدول األعمال ،قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف األخذ يف االعتبار املعلومات الواردة
يف الوثيقة  IT/GB-6/15/Inf.9بعنوان معلومات إضافية عن اآلثار املالية واإلدارية املتصلة بنقل األنشطة أو املهام من

اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
البند 17

مشروع برنامج العمل املتعدد السنوا

 -61استعرض اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة خطة األعمال وقام بتعديلها و"طلب إىل األمني أن يعدّ ،بناء على
توجيهات مكتب الدورة السادسة ،مشروع برنامج عمل متعدد السنوات لكي ينظر فيه ويعتمده يف الدورة املقبلة للجهاز
الرئاسي".
 -62إثر ذلك الطلب ،تقدّم الوثيقة  IT/GB-6/15/22معلومات وعناصر استناداً إىل برامج العمل املتعددة السنوات
واملمارسات والتجارب القائمة لدى االتفاقات والصكوك والربامج األخرى من أجل وضع برنامج عمل متعدد السنوات
للمعاهـدة .وإن اجلهـاز الرئاسـي مدعـو إىل استعراض واعتمـاد مشـروع برنامـج العمـل املتعـدد السنـوات للفتـرة
 ،2025-2016وإىل توفري أي توجيهات إضافية قد تعتربها مالئمة.

خامساً -مسائل أخرى
 -63سوف ينظر اجلهاز الرئاسي ،يف هذا البند ،يف أي مسائل أخرى ويوافق على تقرير دورته السادسة ،يشمل
"قراراته ،واآلراء ،والتوصيات ،واالستنتاجات 9".واملسائل اليت يتمّ حبثها يف هذا القسم تتصل بتعيني موظفي اجلهاز
9

املادة  1-8من الالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي.
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الرئاسي ،ومبوعد ومكان انعقاد الدورة السابعة للجهاز الرئاسي .ومبوجب البند األخري من جدول األعمال ،سوف يوافق
اجلهاز الرئاسي على تقريره ،الذي سوف يتضمن مجيع القرارات اليت اعتمدتها الدورة السادسة.
البند 18

انتخاب رئيس ونواب رئيس الدورة السابعة للجهاز الرئاسي

-18أ رئيس ونواب رئيس الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
-64

وفقا للمادة الثانية  1-من الالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي،

ينتخب اجلهاز الرئاسي رئيسا ونائب رئيس واحدًا من كل إقليم من أقاليم منظمة األغذية والزراعة خبالف إقليم
الرئيس (ويشار إليهم فيما يلي جمتمعني باسم "هيئة املكتب") ،هذا باإلضافة إىل انتخاب مقرر من بني املندوبني
واملناوبني واخلرباء (ويشار إليهم فيما يلي باسم "املمثلني") لألطراف املتعاقدة".
 -65ويُرجى من اجلهاز الرئاسي انتخاب رئيس ونواب للرئيس للدورة السابعة للجهاز الرئاسي .ووفقا للمادة
الثانية 2-من الالئحة الداخلية ،تبدأ والية هيئة مكتب الدورة السابعة فور اختتام الدورة السادسة.

-18ب األمني
 -66يف إطار هذا البند املتعلق بتعيني موظفني ،إن اجلهاز الرئاسي مدعو أيضاً إىل البحث يف اإلجراءات لتجديد
والية أمني املعاهدة ،استناداً إىل النهج الذي اعتمدته إدارة منظمة الفاو وهيئة املكتب لتجديد الواليتني األخريتني
لألمني ،ومتشياً مع إجراءات تعيني أمني اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية ،كما اعتمدها اجلهاز الرئاسي يف دورته
األوىل املنعقدة عام  . 2006كذلك ،إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل استعراض املعلومات الواردة يف الوثيقة
 IT/GB-6/15/26واملوافقة على اإلجراءات املقرتحة لتجديد والية أمني اجلهاز الرئاسي.
البند 19

-67

موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة للجهاز الرئاسي

يُرجى من اجلهاز الرئاسي حتديد املوعد واملكان الذي ينبغي أن تعقد فيه الدورة السابعة للجهاز الرئاسي.
البند 20

اعتماد التقرير

-68

وفقا للمادة الثامنة  1-من الالئحة الداخلية،

-69

ولذا ينصّ هذا البند األخري من جدول األعمال على اعتماد تقرير الدورة السادسة للجهاز الرئاسي.

"يقوم اجلهاز الرئاسي يف كل دورة باملوافقة على تقرير يشمل القرارات ،واآلراء ،والتوصيات ،واالستنتاجات.
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المرفق

اجلدول الزمين اإلشاري املؤقت
اجللسة العامة
الوقت

بند جدول
األعمال

الوثائق

املوضوع

االثنني 5 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

صباحاً

13:00 -10:00

حفل افتتاح الدورة السادسة للجهاز الرئاسي
أوالً -املسائل التنظيمية
1

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

2

انتخاب املقرر

3

تعيني جلنة أوراق التفويض

4

إنشاء جلنة للميزانية

IT/GB-6/15/1
IT/GB-6/15/2
IT/GB-6/15/3
IT/GB-6/15/Inf. 1
IT/GB-6/15/Inf. 6

ثانياً -مسائل متهيدية والسياسة العامة
5

تقرير رئيس اجلهاز الرئاسي

IT/GB-6/15/4

6

تقرير أمني اجلهاز الرئاسي

IT/GB-6/15/5

7

تقرير ومتابعة املبادرات الرفيعة املستوى عن
املعاهدة الدولية

IT/GB-6/15/Inf.10

اإلثنني 5 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

بعد الظهر

ثالثاً -تنفيذ املعاهدة الدولية

18.00-15:00
8

تعزيز عمل النظام املتعدد األطراف للحصول
على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها

IT/GB-6/15/6
IT/GB-6/15/8
IT/GB-6/15/9
IT/GB-6/15/10
IT/GB-6/15/20
IT/GB-6/15/Inf.13

9

اسرتاتيجية التمويل

IT/GB-6/15/11
IT/GB-6/15/Inf. 4
IT/GB-6/15/Inf.14

15

IT/GB-6/15/2

الثالثاء 6 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

صباحاً

13:00-10:00

9

اسرتاتيجية التمويل

IT/GB-6/15/11
IT/GB-6/15/Inf. 4

تطوير النظام العاملي للمعلومات

IT/GB-6/15/7

تكملة
10

الثالثاء 6 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

بعد الظهر

11

برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام

IT/GB-6/15/12
IT/GB-6/15/Inf. 3

12

حقوق املزارعني

IT/GB-6/15/13
IT/GB-6/15/Inf. 5
IT/GB-6/15/Inf. 11

األربعاء 7 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

صباحاً

13:00 -10:00

االمتثال

IT/GB-6/15/14

1-14

التعاون مع اتفاقية التعاون البيولوجي ،مبا
يف ذلك بروتوكول ناغويا

IT/GB-6/15/15

2-14

التعاون مع الصندوق االستئماني العاملي
للتنوع احملصولي

IT/GB-6/15/16

13

األربعاء 7 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

بعد الظهر

ثالثاً -تنفيذ املعاهدة الدولية (تكملة)

18.00-15:00
3-14

التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة

IT/GB-6/15/18
IT/GB-6/15/Inf.8
IT/GB-6/15/Inf.9

4-14

التعاون مع اهليئات واملنظمات الدولية
األخرى

IT/GB-6/15/20
IT/GB-6/15/21
IT/GB-6/15/Inf.11
IT/GB-6/15/Inf.12
IT/GB-6/15/Inf.15

رابعاً -برنامج العمل وامليزانية واملسائل ذا الصلة
15

املسائل الناشئة عن تنفيذ إصالح منظمة
األغذية والزراعة

17

برنامج العمل املتعدد السنوات

IT/GB-6/15/23

IT/GB-6/15/22

IT/GB-6/15/2

16

اخلميس 8 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

صباحاً
ثالثاً -تنفيذ املعاهدة الدولية (تكملة)

13:00-10:00
8

تعزيز عمل النظام املتعدد األطراف للحصول
على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها

تكملة

IT/GB-6/15/6
IT/GB-6/15/8
IT/GB-6/15/9
IT/GB-6/15/10
IT/GB-6/15/20
IT/GB-6/15/Inf.13

اخلميس 8 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

بعد الظهر

رابعاً -برنامج العمل وامليزانية واملسائل ذا الصلة (تكملة)

18:00 -15:00
16

اعتماد برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني
2017-2016

IT/GB-6/15/24
IT/GB-6/15/25
IT/GB-6/15/25 Add.1
IT/GB-6/15/Inf. 7

خامساً -مسائل أخرى
18

انتخاب رئيس ونائيب رئيس الدورة السابعة
للجهاز الرئاسي

19

موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة

اجلمعة 9 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

صباحاً

13:00 -10:00

إعداد التقرير

اجلمعة 9 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

بعد الظهر

18:00 -15:00

20

اعتماد التقرير
اختتام الدورة

IT/GB-6/15/26

