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ة؛ وهذه مبادرة من منظمة املوجود على هذه الصفح (QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 وميكن االطالع على وثائق أخرى للتقليل إىل أدىن حّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. األغذية والزراعة

 /http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365 على املوقع التايل:

 

NA890/A 

A 

 

 من جدول األعمال المؤقت 1البند 

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16-11روما، 

 جدول األعمال التفصيلي المؤقت والجدول الزمني
 

 مقدمة

ع ، واملشـــاركة فيها مفتوحة أمام مجيالدولية من املعاهدة 19تُعقد دورة اجلهاز الرئاســـي هذه مبوجب أحكام املادة  -1
 األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية وأمام املراقبني.

 
من الالئحة الداخلية للجهاز الرئاســــــــــي يدعو الرئيس إىل عقد الدورة باالتفاق مع املكتب  3-4ووفًقا للمادة  -2

 16 إىل 11وســــــــــــــيعقد االجتماع من  وبالتشـــــــــــــــاور مع املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة وأمني اجلهاز الرئاســــــــــــــي.
 .2019نوفمرب/تشرين الثاين 

 
غري و كومية احلاألجهزة والوكاالت  بإخطار األمني قاممن الالئحة الداخلية للجهاز الرئاســــــــــــــي،  7 ووفًقا للمادة -3
أبلغت األمانة برغبتها يف أن تكون ممثلة يف االجتماع، لكي يتســـــــىن قبوهلا بصـــــــفة مراقب. وســـــــتتوافر  كانت  كومية اليتاحل

 ئاسي قائمة هبذه األجهزة والوكاالت لينظر فيها.للجهاز الر 
 
 وجدوال زمنًيا مقرتًحا لينظر فيه اجلهاز الرئاسي. 1وتتضمن هذه الوثيقة تفاصيل عن جدول األعمال املؤقت -4
 

 رئيس ونواب رئيس الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي
(أمريكا الشــــمالية) رئيســــًة لدورته  Christine Dawson الســــيدة انتخب اجلهاز الرئاســــي يف ختام دورته الســــابعة -5

 (إقليم أفريقيــــا) والســــــــــــــيــــدة Charles Murekeziالثــــامنــــة. كمــــا مت انتخــــاب ســــــــــــــتــــة نواب للرئيســـــــــــــــــة هم: الســــــــــــــيــــد 
Svanhild-Isabelle Batta Torheim  ،(إقليم أوروبــا) والســــــــــــــيــدJavad Mozafari Hashjin  (إقليم الشــــــــــــــرق األدىن)

                                                      
 .، جدول األعمال املؤقتIT/GB-8/19/1الوثيقة   1
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(أمريكا الالتينية والكارييب)  Mónica Martínezيم جنوب غرب احمليط اهلادئ) والســــــيدة (إقل Anna Willock والســــــيدة
 (إقليم آسيا). Akio Yamamotoوالسيد 

 
مكان  Alison McMorrowعّينت حكومة أســــــــــــــرتاليا الســــــــــــــيدة  2من الالئحة الداخلية 1-2املادة  وبناًء على -6

 وباملثل، قامت حكومة رواندا بتعيني الســــــــــيد اهلادئ.احمليط ب كنائب للرئيســــــــــة عن إقليم جنوب غر   Willockالســــــــــيدة 
Claver Ngaboyisonga  مكان السيدMurekezi عن أفريقيا. ةرئيسلل نائًبا 

 
 افتتاح الدورة

ــــــــة سوف تُ  -7 نوفمرب/تشرين الثاين  11ق فوااالثنني امل يوم من صباح 10.00ستهل الدورة االفتتاحية فــــــي متام الساعـ
ها املمثلون رفيعو املســـــتوى لألطراف املتعاقدة، يوف يســـــتمع اجلهاز الرئاســـــي إىل كلمات الرتحيب اليت ســـــيلق. وســـــ2019

فضــالً عن كلمات خاصــة ســيلقيها مدير عام منظمة األغذية والزراعة وخرباء مدعوون ميثلون أصــحاب املصــلحة الرئيســيني 
 يف املعاهدة الدولية.

 
 المسائل التنظيمية -أوالً 

 
يف إطار هذا القســــــم، يدعى اجلهاز الرئاســــــي إىل النظر يف املســــــائل التنظيمية املتصــــــلة بعقد الدورة الثامنة مبا يف  -8

 للميزانية. اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين، وانتخاب املقرر وتعيني جلنة وثائق التفويض وإقامة جلنةٍ  ذلك
 
ظاًما جديًدا لرتقيم الوثائق من أجل تيســـــــــري التعرف إىل وثائق م أمني اجلهاز الرئاســـــــــي نوبتوجيه من املكتب، قدّ  -9

 ترقيًماكال من وثائق العمل ووثائق املعلومات   فرتقممن جدول األعمال.  اد نفســــــهو العمل ووثائق املعلومات املتصــــــلة بالبن
الوثيقة يرد رقم البند املعّني  تالئم ما يوافقها من بنود على جدول األعمال تيســــريًا للرجوع إليها. وضــــمن رمز ا حبيثمتتاليً 

 لكل بند. التابعة " من الرمز يف وثيقة العمل األوىل1مع حذف الرقم " ،بعد سنة انعقاد الدورة
 

 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -1البند 
ي، مبوجب أعّد أمني اجلهاز الرئاســـــــــــي جدول األعمال املؤقت بتوجيه من مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاســـــــــــ -10

 جدول أعمال هذا االجتماع على مخسة أقسام كما يلي:  مت تقسيممن الالئحة الداخلية. و  1-5املادة 
 

 املسائل التنظيمية -أوالً 
 التقارير واملسائل العامة املتعلقة بالسياسات -ثانًيا
 تنفيذ املعاهدة الدولية -ثالثًا
 صلةبرنامج العمل وامليزانية واملسائل ذات ال -ارابعً 

                                                      
ّني حال اســــتقالة أحد أعضــــاء هيئة املكتب من منصــــبه أو منصــــبها أو تبني له أو هلا أنه ال يســــتطيع ممارســــة وظائفه أو وظائفها بصــــورة دائمة، يع يف  2

 ذي ينتمي إليه العضو املذكور ممثال آخر من الوفد نفسه كيما حيل أو حتل حمل العضو املذكور خالل ما تبقى من والية املنصب.الطرف املتعاقد ال
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 املسائل اإلدارية واملسائل األخرى -خامًسا
 

املعنونة  IT/GB-8/19/1 إن اجلهاز الرئاســـــــــــي مدعو إىل البحث يف جدول األعمال املؤقت الذي يرد يف الوثيقة -11
اجلدول الزمين املؤقت املقرتح يف هذه الوثيقة من أجل اعتماد جدول عمله وتنظيم عمله يف و  "جدول األعمال املؤقت"
 ذه الدورةهل
 

 الثامنة للجهاز الرئاسي الدورةانتخاب مقرر  -2البند 
ينتخب اجلهاز الرئاســـي من الالئحة الداخلية اليت اعتمدها اجلهاز الرئاســـي يف دورته األوىل " 1-2مبوجب املادة  -12

ن اجلهاز الرئاسي القيام بذلك ". ويطلب ممقررًا من بني املندوبني واملناوبني واخلرباء واملستشارين لألطراف املتعاقدة[…] 
 يف إطار هذا البند.

 
 التفويض أوراقتعيين لجنة  -3 دبنال

من املعاهدة الدولية على أن يكون لكل طرف متعاقد صوت واحد مع جواز متثيله يف دورات  4-19تنص املادة  -13
لمناوبني واخلرباء واملســتشــارين املشــاركة اجلهاز الرئاســي مبندوب واحد ميكن أن يرافقه مناوب وخرباء ومســتشــارون. وجيوز ل

 يف إجراءات اجلهاز الرئاسي ولكن ال حيق هلم التصويت، إال إذا كانوا مفوضني على النحو الواجب ليحلوا حمل املندوب.
 

يه يقوم كل من األطراف املتعاقدة بإبالغ أمني املعاهدة بأمساء ممثل..."من الالئحة الداخلية  5-4ومبوجب املادة  -14
 ".يف اجلهاز الرئاسي قبل افتتاح كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي

 
ا حبســــب املادة  -15 تطبق أحكام الالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة بعد إجراء من الالئحة الداخلية: " 13وأيضــــً

من  4-3و 3-3." ومبوجب املادتني التغيريات الضـــرورية على مجيع املســـائل اليت مل تعاجل على حنو حمدد يف الالئحة احلالية
 الالئحة العامة للمنظمة، تشّكل جلنة أوراق التفويض للنظر يف أوراق التفويض.

 
وجيوز للجهاز الرئاســــــــي إنشــــــــاء جلنة ألوراق التفويض تضــــــــم ممثالً واحًدا عن كل إقليم من أجل النظر يف أوراق  -16

 الرئاسي خالل جلسته العامة. تقارير إىل اجلهازالالتفويض خالل هذه الدورة ورفع 
 
 الميزانيةلجنة  إنشاء -4 دبنال

من الالئحة املالية للجهاز الرئاســــــــــــي (الالئحة املالية)، تدوم الفرتة املالية ملدة ســــــــــــنتني تقومييتني  2مبوجب املادة  -17
من قبل أمني اجلهاز الرئاســــــي على وجوب إعداد مشــــــروع امليزانية  4-3يتطابق مع الفرتة املالية للمنظمة، وتنص املادة  ما

وتعميمه على األطراف املتعاقدة قبل الدورات العادية للجهاز الرئاســـي. ويرد مشـــروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة الســـنتني 
وما  "2021-2020مشـــــــروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة الســـــــنتني املعنونة "  IT/GB-8/19/17يف الوثيقة 2020-2021

 وثائق. يتصل به من
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وجيوز للجهاز الرئاســـي أن ينشـــئ جلنًة للميزانية قد جتتمع عقب إجراءات اجللســـة العامة من أجل ترمجة القرارات  -18

اليت تتخذها اجللســـــة العامة إىل أحكام خاصـــــة بامليزانية واســـــتعراض مشـــــروع امليزانية بناء عليها، والتوصـــــية مبشـــــروع ميزانية 
 لكي تنظر فيه اجللسة العامة. 2021-2020لربنامج العمل للفرتة 

 
يكونان مبثابة ن جلنة امليزانية من ممثلني اثنني عن كل إقليم كحد أقصــى ووفًقا للممارســة املعتمدة، يقرتح أن تتكوّ  -19

ا وجود احلضـــــور يف اللجنة بصـــــفة مراقبناطقني باســـــم إقليميهما، وأن تتمكن مجيع األطراف املتعاقدة من  . ويقرتح أيضـــــً
 رئيس أحدمها من بلد نام وآخر من بلد متقّدم.لل نائبني

 
 التقارير والمسائل العامة المتعلقة بالسياسات -ثانًيا

 
إن اجلهاز الرئاســـــي يف إطار هذا البند، مدعو إىل البحث يف التقارير املتعلقة باملســـــائل التمهيدية وبالســـــياســـــات  -20

 ذه التقارير وإسداء أية مشورة إضافية قد يراها مناسبة.العامة. وإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل األخذ علماً هب
 

 تقرير رئيس الجهاز الرئاسي -5البند 
طلب اجلهاز الرئاســـــــــي يف دورته الســـــــــابعة إىل رئيســـــــــة الدورة الثامنة واملكتب االضـــــــــطالع مبجموعة من املهام.  -21

. وسوف تقّدم الرئيسة تقريرها بشأن إجراءات واجتمع املكتب مرتني منذ انتخاب أعضائه وعقد عدة مؤمترات عرب اهلاتف
 .IT/GB-8/19/5طلبات اجلهاز الرئاسي. ويرد تقرير الرئيسة يف الوثيقة بناء على املكتب اختذها اختذهتا بنفسها و 

 
 تقرير أمين الجهاز الرئاسي -6البند 

الرئاسي بشأن األنشطة املنفذة وفًقا للقرارات م األمني تقريرًا إىل اجلهاز من املعاهدة الدولية، يقدّ  20وفًقا للمادة  -22
 IT/GB-8/19/6خالل فرتة السنتني احلالية. ويرد تقرير أمني اجلهاز الرئاسي يف الوثيقة  هذا األخرياليت اختذها 

 
 خمس عشرة سنة على إنشاء المعاهدة الدولية بمروراالحتفال  -7البند 

أال وهو االحتفال مبرور مخس عشــــرة ســــنة على  دورة،لثاين موضــــوع القرر مكتب الدورة الثامنة خالل اجتماعه ا -23
إنشــــــاء املعاهدة الدولية، وطلب إىل أمني اجلهاز الرئاســــــي إعداد وثيقة تســــــلط الضــــــوء على إجنازات املعاهدة الدولية منذ 

وهي  IT/GB-8/19/7 وثيقةنظر يف توجهاهتا املســــــــتقبلية املمكنة. وقد أعد أمني اجلهاز الرئاســــــــي التدخوهلا حيز التنفيذ و 
 تتضمن مشروع قرار يدعى اجلهاز الرئاسي إىل النظر فيه واعتماده.
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 تنفيذ المعاهدة الدولية -ثالثًا
 

 بشـــــــأن واعتمادها ســـــــوف يُدعى اجلهاز الرئاســـــــي يف إطار هذا البند من جدول األعمال إىل اســـــــتعراض قرارات -24
 تنيووفًقا للماد ذ النظم واآلليات واالسرتاتيجيات األساسية يف املعاهدة الدولية.القضايا الرئيسية اجلوهرية الناشئة عن تنفي

تعتمـد خططـًا وبرامج لتنفيـذ املعـاهـدة الـدوليـة"، وســــــــــــــوف "توفّر (ب)، فـإن هـذه القرارات ســــــــــــــوف "3-19(أ) و19-3
 ذه املعاهدة الدوليةتوجيهات على صـــــــعيد الســـــــياســـــــات لرصـــــــد هذا التنفيذ، وتوافق على التوصـــــــيات الضـــــــرورية لتنفيذ ه

إقامة ." ومن خالل القرارات، يعمد اجلهاز الرئاســـــــي أيضـــــــاً إىل "ســـــــيما تشـــــــغيل النظام املتعدد األطراف بوجه خاص وال
تعاون واحلفاظ عليه مع منظمات دولية وأجهزة أخرى تابعة للمعاهدة وذات الصـــــــــــلة، مبا يف ذلك على وجه اخلصـــــــــــوص 

قية التنوع البيولوجي، بشــــأن املســــائل اليت تغطيها هذه املعاهدة الدولية ومنها مشــــاركة هذه مؤمتر األطراف املتعاقدة يف اتفا
 .ز)3-19(املادة  ،."سرتاتيجية التمويلااملنظمات يف 

 
 وتقاسم منافعهاالنظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد  -8البند 

 قاسم منافعها وتشغليهاألطراف للحصول على الموارد وت المتعددتنفيذ النظام  8-1
إّن اجلهاز الرئاســــــــــي يف إطار هذا البند مدعو إىل النظر يف القضــــــــــايا املتصــــــــــلة بالعمليات اجلارية للنظام املتعدد  -25

 األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، وبتنفيذه العام.
 

تقرير عن تنفيــذ النظــام بعنوان " IT/GB-8/19/8.1 Rev.1وإن اجلهــاز الرئــاســــــــــــــي مــدعو إىل النظر يف الوثيقــة  -26
تشـــــــــــغيل النظام املتعدد األطراف خالل فرتة الســـــــــــنتني  يفاليت تعرض التطورات  "املتعدد األطراف والعمليات املتصـــــــــــلة به

. وهي تتضـــــــمن، يف مجلة أمور، إتاحة املواد يف النظام املتعدد األطراف وعمليات الطرف الثالث املســـــــتفيد 2018-2019
 والتقييمات امللحوظة يف املعاهدة الدولية.واملراجعات 

 
 الطرف الثالث املستفيد

يف إطار هذا البند، يدعى اجلهاز الرئاسي إىل النظر يف تقرير فرتة السنتني الصادر عن املنظمة بصفتها طرفًا ثالثًا  -27
تقرير عن عمليات الطرف ن "بعنوا IT/GB-2/1.8/19/8وتتضــمن الوثيقة  3مســتفيّدا بشــأن تنفيذ اإلجراءات ذات الصــلة.

معلومات عن حالة االحتياطي التشـــــــغيلي للطرف الثالث املســـــــتفيد والتنفيذ الفين لإلجراءات اخلاصـــــــة الثالث املســـــــتفيد" 
ر لالتفاق املوحد لنقل املواد. وحتتوي الوثيقة  بالطرف الثالث املســـــــتفيد من خالل تشـــــــغيل مســـــــتودع بيانات النظام امليســـــــّ

 .مشروع عناصر قرار
  

                                                      
 .5/2009وافق اجلهاز الرئاسي على إجراءات الطرف الثالث املستفيد خالل دورته الثالثة من خالل القرار رقم   3
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 التطويراملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد 
للمسامهة اليت قدمتها اجلماعة االستشارية للبحوث  وجزكذلك على م  IT/GB-8/19/8.1 Rev.1حتتوي الوثيقة  -28

تشـــارية اخلاصـــة لطلب اجلهاز الرئاســـي يف دورته الســـابعة بشـــأن حالة تنفيذ مبادئ اجلماعة االســـ الزراعية الدولية اســـتجابةً 
بإدارة األصـــول الفكرية اليت تتعلق باملادة الوراثية اليت تديرها مراكز اجلماعة االســـتشـــارية ضـــمن إطار املعاهدة الدولية. وترد 

حالة تنفيذ مبادئ بعنوان " IT/GB-8/19/8/Inf.2مســامهة اجلماعة االســتشــارية للبحوث الزراعية الدولية كاملة يف الوثيقة 
تشـــارية للبحوث الزراعية الدولية بشـــأن إدارة األصـــول الفكرية: مســـامهة من اجلماعة االســـتشـــارية إىل الدورة اجلماعة االســـ

 " وهي قد رفعت إىل اجلهاز الرئاسي لغاية اإلحاطة.الثامنة للجهاز الرئاسي
 

من  3يف املرفق  مشـــــــروع العناصـــــــر الواردةيف كما أن اجلهاز الرئاســـــــي مدعو إىل النظر يف الوثائق ذات الصـــــــلة و  -29
 من أجل اعتماد قرار. IT/GB-8/19/8.1 Rev.1 الوثيقة

 
 األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها المتعددعمل النظام سير تعزيز  8-2

بادر اجلهاز الرئاســـي يف دورته الســـابعة إىل متديد والية جمموعة العمل املفتوحة العضـــوية املخصـــصـــة املعنية بتعزيز  -30
بدعم من أمني  ،، وطلب إليها أن تقوم2019-2018مل النظام املتعدد األطراف (جمموعة العمل) لفرتة الســـــنتني ســـــري ع

 اجلهاز الرئاسي، مبا يلي:
 

 اقرتاح "خطة منو" من أجل تعزيز النظام املتعدد األطراف؛  -1
موعة العمل إىل الدورة الســــــــــابعة وتنقيح االتفاق املوحد لنقل املواد، باالســــــــــتناد إىل التقرير الذي رفعته جم -2

 للجهاز الرئاسي؛ 
ووضـــع معايري وخيارات بالنســـبة إىل إمكانية تكييف تغطية النظام املتعدد األطراف، مع مراعاة املقرتحات  -3

 املرفوعة إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي، يف مجلة أمور؛ 
 رى ذات صلة؛ ورفع توصيات إىل اجلهاز الرئاسي بشأن أية قضايا أخ -4
واالســـتمرار يف التنســـيق بشـــكل وثيق مع اللجنة االســـتشـــارية املخصـــّصـــة املعنية باســـرتاتيجية التمويل  -5

 وتعبئة املوارد.
 

التاســــع و  2018وخالل فرتة الســــنتني، عقدت جمموعة العمل اجتماعني هلا، مها الثامن يف أكتوبر/تشــــرين األول  -31
، وبســبب ضــيق الوقت 2109يطاليا. وخالل اجتماعها التاســع املنعقد يف يونيو/حزيران يف روما، إ 2019يف يونيو/حزيران 

 2019رت جمموعة العمل تعليق اجتماعها واســـــــتئناف أعماهلا يف أكتوبر/تشـــــــرين األول وظ احملرز قرّ حونظرًا إىل التقدم املل
مع الرتكيز على املسائل العالقة  ،سي النظر فيهامن أجل وضع اللمسات النهائية على رزمة التدابري اليت ينبغي للجهاز الرئا

 اليت ال يزال يتوجب التوصل إىل توافق بشأ�ا.
 

، الذي التقرير املؤقت جملموعة العمل املرفوع إىل اجللسة الثامنة للجهاز الرئاسي IT/GB-8/19/8.2الوثيقة  ضموت -32
رزمة اإلجراءات املرحلية  التقرير املؤقتة العمل. ويتضــمن ســبق أن نشــر كجزء من التقرير املؤقت لالجتماع التاســع جملموع
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 ،واقرتاًحا بتعديل امللحق األول للمعاهدة الدولية ،نســـــخة منقحة عن االتفاق املوحد لنقل املوادبوضـــــع مبا يشـــــمل اقرتاًحا 
 فضًال عن مشروع قرار العتماد رزمة اإلجراءات.

 
ملواصــلة املناقشــات على اعتبار أن  إىل اجلهاز الرئاســي كأســاسٍ  ملؤقتالتقرير اوافقت جمموعة العمل على إحالة و  -33

التقرير النهائي إىل جانب أي عناصــر إضــافية ســيقدم إىل اجلهاز الرئاســي قبل اســتهالل الدورة الثامنة. وإن جمموعة العمل 
ائي الجتماعها التاســـــــع الذي بناء على خالصـــــــة اجتماعها املســـــــتأنف ســـــــتقوم بتنقيح تقريرها املؤقت واعتماد التقرير النه

حيتوي الصـــــــــيغ النهائية جلميع عناصـــــــــر رزمة اإلجراءات اليت ســـــــــتوصـــــــــي هبا إىل الدورة الثامنة للجهاز الرئاســـــــــي من أجل 
 .IT/GB-8/19/8.2 Rev.1اعتمادها. وسيتم نشر التقرير النهائي جملموعة العمل ضمن الوثيقة 

 
 ّيةتعديل في المعاهدة الدول إلجراءاقتراح  8-3

من املعاهدة الدولية، ميكن ألي طرف متعاقد اقرتاح تعديالت العتمادها يف إحدى دورات  23مبوجب املادة  -34
اليت تضــم اقرتاًحا من  IT/GB-8/19/8.3اجلهاز الرئاســي. ويف إطار هذا البند، يدعى اجلهاز الرئاســي إىل النظر يف الوثيقة 

. وقد ُقّدم 2017أبريل/نيســـــان  21ن قد أحيل إىل أمني اجلهاز الرئاســـــي يف حكومة ســـــويســـــرا بتعديل املعاهدة الدولية كا
االقرتاح يف ســـــياق املناقشـــــات اجلارية بشـــــأن تعزيز عمل النظام املتعدد األطراف. وأحاط اجلهاز الرئاســـــي علماً، يف دورته 

قرتحات املقدمة خالل الدورة الســـــــــــابعة، باقرتاح حكومة ســـــــــــويســـــــــــرا وطلب إىل جمموعة العمل أن تراعي يف مجلة أمور امل
لدى وضـــــــــع املعايري واخليارات للتكييف املمكن لتغطية النظام املتعدد األطراف خالل الفرتة  ،الســـــــــابعة للجهاز الرئاســـــــــي

2018-2019. 
 

إن اجلهاز الرئاســــــــــــــي مدعو إىل النظر يف التعديل املقرتح للمعاهدة الدولية وقد يرغب يف البحث يف االقرتاح إما  -35
 كل مستقل وإما باالقرتان باملناقشات حول تعزيز عمل النظام املتعدد األطراف.بش
 

 الدولية المعاهدةاستراتيجية تمويل  -9البند 

 استراتيجية التمويل تنفيذعن  المعلوماتخر آ 9-1
اإلحاطة علًما  " اجلهاز الرئاســي إىلتقرير عن تنفيذ اســرتاتيجية التمويلبعنوان " IT/GB-8/19/9.1الوثيقة  تدعو -36

ني، وتوفري مزيد من نتباملعلومات املقدمة بشأن األنشطة املنفذة وتطورات اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية خالل فرتة الس
ط الضــوء على ق لتنفيذ اســرتاتيجية التمويل. وتســلّ التوجيهات بشــأن تنفيذها. وهي تبّني النهج الربجمي واالســرتاتيجي املطبّ 

امجة عن عملية حتديث اســــــــرتاتيجية التمويل، مبا فيها تلك املتعلقة بالعملية الواســــــــعة جلمع البيانات وحتليلها. التطورات الن
كما توفّر معلومات عن املبادرات والشراكات وأنشطة التعاون األخرى وعن املناقشات املتصلة هبا يف املنتديات والعمليات 

 األخرى ذات الصلة.
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الوثيقة موجزًا عن آخر مســــــــتجدات التقدم احملرز يف تنفيذ دورات مشــــــــاريع صــــــــندوق  فضــــــــالً عن ذلك، تعرض -37
 ل عن عمليات صــــــــــــــندوق تقاســــــــــــــم املنافع يف الوثيقةتقاســــــــــــــم املنافع خالل فرتة الســــــــــــــنتني. ويرد تقرير مرحلي مفصــــــــــــــّ 

IT/GB-8/19/9.1/Inf.1 " 2019-2018: تقرير الفرتة صندوق تقاسم املنافعبعنوان". 
 

بشـــــأن األنشـــــطة  IT/GB-8/19/9.1جلهاز الرئاســـــي مدعو إىل اإلحاطة علًما باملعلومات الواردة يف الوثيقة وإّن ا -38
املنفذة والتطورات ذات الصـلة املتعلقة باسـرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية خالل فرتة السـنتني، وتقدمي املزيد من التوجيهات 

 وع عناصر القرار الواردة يف املرفق بالوثيقة.بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل مع مراعاة مشر 
 

 استراتيجية تمويل المعاهدة الدولّية تعزيز 9-2
قرر اجلهاز الرئاســي خالل دورته الســابعة، إعادة عقد اللجنة االســتشــارية املخصــصــة املعنية باســرتاتيجية التمويل  -39

مجلة أمور، اســـــرتاتيجية التمويل احملدثة وامللحقات ذات  ضـــــع، يفتوتعبئة املوارد (اللجنة االســـــتشـــــارية) بوالية منقحة لكي 
 الصلة مبا يف ذلك إطار النتائج، لكي تنظر فيها الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي وتوافق عليها.

 
يف واحلادي عشـــر  2018اجتماعني هلا، مها العاشـــر يف ســـبتمرب/أيلول  بعقداللجنة  قامتوخالل فرتة الســـنتني،  -40

 ويرد التقرير الــذي رفعتــه اللجنــة إىل الــدورة الثــامنــة للجهــاز الرئــاســــــــــــــي يف الوثيقــة يف رومــا، إيطــاليــا. 2019مــايو/أيــار 
IT/GB-8/19/9.2 ، وهو يصـــف العمل املنفذ من أجل حتديث اســـرتاتيجية التمويل وملحقاهتا، وحيتوي مشـــروع قرار لكي

  .ينظر فيه اجلهاز الرئاسي ويعتمده
 

 مات العالمينظام المعلو  -10البند 
من أجل مواصــــــــلة  17قرر اجلهاز الرئاســــــــي يف دورته الســــــــابعة إعادة عقد اللجنة العلمية االســــــــتشــــــــارية للمادة  -41

وتقدمي تقرير مرحلي إىل  ،إطالعها على مســـــــتجدات التقدم يف تنفيذ الرؤية وبرنامج العمل بشـــــــأن نظام املعلومات العاملي
 اجلهاز الرئاسي خالل هذه الدورة.

 
اليت تعرض مســـــــــــتجدات  IT/GB-8/19/10ويف إطار هذا البند، اجلهاز الرئاســـــــــــي مدعو إىل البحث يف الوثيقة  -42

إىل الرتويج ملعّرفــات الوثيقــة  شــــــــــــــري. وت2019-2018تنفيــذ برنــامج عمــل نظــام املعلومــات العــاملي خالل فرتة الســــــــــــــنتني 
ام اللجنة االســـــــــــتشـــــــــــارية العلمية املعنية بنظام املعلومات العاملي الكيانات الرقمية وتطوير بوابة نظام املعلومات العاملي، وقي

ناجتة عن استخدام ال ومعلومات التسلسل الوراثية ةبالنظر يف املسائل العلمية والفنية ذات الصلة مبعلومات التسلسل الرقمي
، وتيســـــــري أنشـــــــطة التدريب على املســـــــتويني املعلومات العاملي تصـــــــلة بتنفيذ نظاماملاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و 

 اإلقليمي والوطين، وتعبئة املوارد وتعزيز الشراكات والتعاون.
 

ر املبادرة إىل اإلبالغ عن تطوّ  DivSeekويف الدورة نفســـــــــــها، طلب اجلهاز الرئاســـــــــــي إىل أمينه أن يدعو مبادرة  -43
 الـــــدوليـــــة يف الوثيقـــــة DivSeekن شــــــــــــــبكـــــة . ويرد التقرير الصــــــــــــــــــادر ع2019-2018وأنشــــــــــــــطتهـــــا لفرتة الســــــــــــــنتني 

IT/GB-8/19/10/Inf.2.  
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 توجيهاتإن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل اإلحاطة علًما بالتقرير املرحلي وبالوثائق األخرى ذات الصلة وتقدمي أي  -44
بالوثيقة  املرفقتنفيذ برنامج عمل النظام العاملي للمعلومات وما يتصــــل به من أنشــــطة. ويتضــــمن  واصــــلةيعتربها ضــــرورية مل

IT/GB-8/19/10 .عناصر قرار ممكن لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاسي 
 

 لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام النباتيةصون الموارد الوراثية  -11البند 

وأعاد عقد  2019-2016على برنامج العمل للفرتة  6/2017من خالل القرار رقم صــــــــــــادق اجلهاز الرئاســــــــــــي  -45
قدت مشـــاورة إلكرتونية بني أعضـــاء اللجنة وخالل فرتة الســـنتني، عُ  لفنية املخصـــصـــة املعنية باالســـتخدام املســـتدام.اللجنة ا

وإن وثائق االجتماع  .لجنةكانت مبثابة اجتماع رابع لف، 2019مايو/أيار  5أبريل/نيســــــــــــــان و 8وخربائها يف الفرتة ما بني 
 ة الدولية باإلضافة إىل قائمة باملشاركني.وتقريره متاحة على املوقع اإللكرتوين للمعاهد

 
بربنامج العمل بشــــــأن االســــــتخدام  باألنشــــــطة املتصــــــلةعلى معلومات متعلقة  IT/GB-8/19/11وحتتوي الوثيقة  -46

املســــتدام، باإلضــــافة إىل ملخص لنتائج املشــــاورة اإللكرتونية واملشــــورة اليت قدمتها اللجنة إىل أمني اجلهاز الرئاســــي بشــــأن 
) تنفيذ برنامج العمل بشــــــــــــأن االســــــــــــتخدام املســــــــــــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 1( يلي من مســــــــــــائل: ما

) والتعاون مع العمليات واملؤســســات الدولية األخرى يف جمال االســتخدام املســتدام للموارد الوراثية 2واملبادرات الداعمة؛ (
أنشــطة إضــافية وإقامة أواصــر التآزر ضــمن برنامج العمل، وبينه وبني جماالت العمل  ) وحتديد3( النباتية لألغذية والزراعة؛

 األخرى للمعاهدة.
 

، 2019-2016وإن اجلهاز الرئاســي مدعو إىل اإلحاطة علماً باألنشــطة اليت ُأجريت لتنفيذ برنامج العمل للفرتة  -47
طاً أكثر مشوالً بني "الصــون" و"االســتخدام املســتدام"، ســيوفر راب 2023-2020وتناول واعتماد برنامج عمل جديد للفرتة 

 ح لـ"الرؤية والرسالة واألهداف"، وجدول جديد للمكونات والنواتج.مع مشروع منقّ 
 

ا بصـــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، فإن ا وثيقً االســـــــــتخدام املســـــــــتدام ارتباطً  وجوب ارتباطواعرتافاً ب -48
اللجنة الفنية املخصــــصــــة املعنية بصــــون املوارد الوراثية ا إىل إعادة عقد اللجنة وتغيري امسها إىل مدعو أيضــــً  اجلهاز الرئاســــي

، مع مراعاة مشــروع اختصــاصــاهتا الوارد يف مشــروع عناصــر القرار الذي يرد النباتية لألغذية والزراعة واســتخدامها املســتدام
 .للنظر فيه IT/GB-8/19/11يف املرفق بالوثيقة 

 
 المزارعينحقوق  -12البند 

واليت  من املعاهدة الدولية 9يرد التقرير بشأن األنشطة املتصلة بتنفيذ حقوق املزارعني حبسب ما تنّص عليه املادة  -49
وتوجز الوثيقة . IT/GB-8/19/12 Rev.1اضـــــطلعت هبا األمانة أو توّلت تيســـــريها خالل فرتة الســـــنتني احلالية، يف الوثيقة 

عمل فريق اخلرباء التقين املخصـــــــص املعين حبقوق املزارعني (فريق اخلرباء) والدعم املقّدم له.  بتحضـــــــرياتاملتصـــــــلة  اجلوانب
وهي توفر كذلك معلومات عن املبادرات والشــــراكات وأنشــــطة التعاون األخرى وعن املناقشــــات املتصــــلة هبا يف املنتديات 

 والعمليات األخرى ذات الصلة.
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 بعنوان IT/GB-8/19/12.2 الوثيقة ضــــــــــــمنفريق اخلرباء املرفوع إىل اجلهاز الرئاســــــــــــي يف دورته الثامنة ويرد تقرير  -50
مشــــــــروع اجلرد  كما أنّ   "تقرير فريق اخلرباء التقين املخصــــــــص املعين حبقوق املزارعني إىل اجلهاز الرئاســــــــي يف دورته الثامنة".

مشـروع اجلرد للتدابري الوطنية وأفضـل املمارسـات ، بعنوان "IT/GB-8/19/12/Inf.1الذي أعّده فريق اخلرباء يرد يف الوثيقة 
." ويرد التقريران من املعاهدة الدولية 9والدروس املســــــــــتخلصــــــــــة من إعمال حقوق املزارعني، على حنو ما تنّص عليه املادة 

 تباًعا. IT/GB-8/19/12/Inf.3و IT/GB-8/19/12/Inf.2الكامالن الجتماعي جمموعة اخلرباء األول والثاين يف الوثيقتني 
 

وإن اجلهاز الرئاســــــــــي مدعو إىل أخذ العلم باملعلومات الواردة يف هاتني الوثيقتني وتوفري املشــــــــــورة بشــــــــــأن تنفيذ  -51
 .IT/GB-8/19/12 Rev.1بالوثيقة  املرفقحقوق املزارعني، مع األخذ يف االعتبار عناصر قرار حمتمل ترد يف 

 
 االمتثال -13البند 

يف روما، إيطاليا.  2019فرباير/شــــــــــــباط  1يناير/كانون الثاين إىل  31جلنة االمتثال اجتماعها الثالث من  أقامت -52
 والقسم خامًسا من إجراءات االمتثال.  5-وقد ُعقد االجتماع وفًقا للقسم ثالثًا

 
ًفا للعمل الذي تقرير جلنة االمتثالبعنوان " IT/GB-8/19/13وقدمت الوثيقة  -53 أجنزته اللجنة خالل فرتة " وصــــــــــــــ

ا من  لدىني تالســـنتني احلالي من أجل مســـاعدة اجلهاز  إجراءات االمتثالممارســـتها لوظيفتها بالتماشـــي مع القســـم خامســـً
على أساس التقارير الصادرة عن األطراف  ،إطار املعاهدة الدولية ضمنالرئاسي يف رصد تنفيذ األطراف املتعاقدة ملوجباهتا 

 ت اللجنة توليًفا وحتليًال لنتائجها استناًدا إىل التقارير اليت وردهتا. ناء عليه، أعدّ املتعاقدة. وب
 

ا   IT/GB-8/19/13بالوثيقة 3وراجعت اللجنة النســــــــــــــق املّوحد الطوعي كما يرد يف املرفق  -54 ويقدم التقرير أيضـــــــــــــً
ســــــــــــــتنتهي يف  اعــة من أعضـــــــــــــــائهــمبــا أن فرتة خــدمــة ســــــــــــــب 5املرفق معلومــات عن تكوين عضــــــــــــــويــة جلنــة االمتثــال يف 

، مبوجب القســـــــم ثالثًا 2023-2020ونظرًا إىل ضـــــــرورة انتخاب أعضـــــــاء جدد للفرتة  2019ديســـــــمرب/كانون األول  31
 . إجراءات االمتثال من 4 الفقرة

 
اللجنة إن اجلهاز الرئاســـي مدعو إىل النظر يف تقرير جلنة االمتثال ويف مشـــروع القرار بشـــأن االمتثال الذي أعدته  -55

 بالتقرير.  4املرفق والوارد يف 
 

 األغذية والزراعة في تنفيذ المعاهدة الدولية منظمةمساهمة  -14البند 
طلب مكتب الدورة الثامنة إىل أمني اجلهاز الرئاســـــــــــي إعداد وثيقة تصـــــــــــف مســـــــــــامهة املنظمة يف تنفيذ املعاهدة  -56

" من مســـــــــــــامهة منظمة األغذية والزراعة يف تنفيذ املعاهدة الدولية" بعنوان IT/GB-8/19/14الدولية. وقد مت إعداد الوثيقة 
 خالل مكتب املدير العام املساعد يف إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه يف املنظمة.

 
 واجلهاز الرئاسي مدعو إىل األخذ علًما باألنشطة املوصوفة يف الوثيقة وتقدمي أي توجيهات خبصوصها.  -57
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 الصكوك والمنظمات الدولية معالتعاون  -15البند 

 التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 15-1
(اهليئــــة)  التعــــاون مع هيئــــة املوارد الوراثيــــة لألغــــذيــــة والزراعــــةبعنوان  IT/GB-8/19/15.1الوثيقــــة  جرى إعــــداد -58

م بصورة موجزة آخر مستجدات التعاون بني األمانتني. ويرد التقرير تقدّ باالشرتاك بني أمانيت املعاهدة الدولية واهليئة، وهي 
 .تقرير أمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةبعنوان  IT/GB-8/19/15.1/Inf.1الصادر عن أمانة اهليئة يف الوثيقة 

 
 اجلهاز الرئاسي.تمل لكي ينظر فيها عناصر قرار حم IT/GB-8/19/15.1بالوثيقة  املرفقويتضمن  -59

 
 التعاون مع الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 15-2

لسه جمليف إطار هذا البند من جدول األعمال، سيقدم رئيس الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل (الصندوق) تقريرًا  -60
فع التقرير إىل اجلهاز . وقد رُ تقرير الصــندوق العاملي لتنوع احملاصــيل، بعنوان IT/GB-8/19/15.2/2التنفيذي يرد يف الوثيقة 
من االتفاق بشــــــــأن العالقة مع الصــــــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــــــيل، وهو يعرض آخر التطورات  3الرئاســــــــي مبوجب املادة 

 الربجمية واملؤسسية يف الصندوق اليت حصلت خالل فرتة السنتني احلالية. 
 

موجزًا باألنشــــــــــــطة  لصــــــــــــندوق العاملي لتنوع احملاصــــــــــــيلالتعاون مع ابعنوان  IT/GB-8/19/15.2وتعرض الوثيقة  -61
 10/2017واملبادرات التعاونية اليت أجنزهتا األمانة مع الصــندوق خالل فرتة الســنتني هذه وال ســيما يف ما خص القرار رقم 

 .توجيهات يف جمال السياسات مقّدمة إىل الصندوق العاملي لتنوع احملاصيلبعنوان 
 

 بــالوثيقــة املرفقمــدعو إىل اســــــــــــــتعراض الوثيقتني كالمهــا والنظر يف العنــاصــــــــــــــر الواردة يف إن اجلهــاز الرئــاســــــــــــــي  -62
IT/GB-8/19/15.2  2021-2020واعتماد قرار بإسداء توجيهات بشأن السياسات إىل الصندوق لفرتة السنتني. 

 
 التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك بروتوكول ناغويا 15-3

بعنوان  IT/GB-8/19/15.3هذا البند من جدول األعمال، اجلهاز الرئاســـــــي مدعو إىل النظر يف الوثيقة يف إطار  -63
اليت تعرض موجزًا عن اجملاالت الرئيســــــــــــــية الختاذ القرارات من قبل اجلهاز  ،تقرير عن التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي

 2020ا يف ذلك يف ما يتعلق بإطار التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد الرئاســـــي بشـــــأن التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي مب
بشــــــــــــــأن املوارد الوراثية؛ والتآزر يف ما بني  ةمرفق البيئة العاملية؛ ومعلومات التســــــــــــــلســــــــــــــل الرقميّ  -واآللية املالية لالتفاقية 

ا التطورات األخرية  للعالقة الوثيقة املســـتمرة بني أمانيت املعاهدة االتفاقيات املتصـــلة بالتنوع البيولوجي. وتصـــف الوثيقة أيضـــً
 الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي. 

 
 ويرد تقرير األمــــانــــة التنفيــــذيــــة التفــــاقيــــة التنوع البيولوجي بشـــــــــــــــــأن التعــــاون مع االتفــــاقيــــة الــــدوليــــة يف الوثيقــــة -64

IT/GB-8/19/15.3/Inf.1 بيولوجي بشــــــــــــــأن التعاون مع املعاهدة الدوليةتفاقية املتعلقة بالتنوع الالتقرير أمانة ا بعنوان .
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مذكرة التعاون املنقحة واملبادرة املشــــــــــــرتكة بني أمانيت اتفاقية  IT/GB-8/19/15.3/Inf.2حتتوي الوثيقة  ،فضــــــــــــالً عن ذلك
 التنوع البيولوجي واملعاهدة الدولية. 

 
بشـــــأن اســـــتمرار التعاون الوثيق بني املعاهدة املشـــــورة  إســـــداءإن اجلهاز الرئاســـــي مدعو إىل أخذ العلم بالتقرير، و  -65

الوثيقـة  مرفقالدوليـة واتفـاقيـة التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التـابع هلا مع مراعاة عنـاصــــــــــــــر القرار املمكن اليت ترد يف 
IT/GB-8/19/15.3. 

 
 التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى 15-4

يف املعاهدة الدولية والقرارات الصــــــــــــادرة عن اجلهاز الرئاســــــــــــي، يكتســــــــــــي التعاون متاشــــــــــــياً مع األحكام الواردة  -66
الوثيقة  قّدموالشــــــــــــــراكات مع األجهزة واملنظمات األخرى أمهية أســــــــــــــاســــــــــــــية لدعم تنفيذ املعاهدة الدولية واالرتقاء به. وت

IT/GB-8/19/15.4/1  ا موجزاً عّما أقيم من تعاون  خرىتقرير عن التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األبعنوان عرضــــً
 وأنشطة تعاونية خالل فرتة السنتني احلالية.

 
ا إىل النظر يف الوثيقة  -67 التقارير الواردة من املؤســـســـات بعنوان  IT/GB-8/19/15.4/2واجلهاز الرئاســـي مدعو أيضـــً

 نوحتتوي هذه الوثيقة معلومات إضـــافية ع .لدوليةمن املعاهدة ا 15اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاســـي مبوجب املادة 
من املعاهدة الدولية بشـــــــــأن  15التقارير الواردة من املؤســـــــــســـــــــات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاســـــــــي مبوجب املادة 

 توجيهات اجلهاز الرئاسي خالل دورته السابعة. حبسباألنشطة ذات الصلة اليت نفذهتا األمانة 
 

تقريرًا عن إدارة القبو الدويل للبذور يف ســــفالبارد وتشــــغيله   IT/GB-8/19/15.4/4حتتوي الوثيقةفضــــالً عن ذلك  -68
 مبا يف ذلك عناصر ممكنة لصياغة قرار. ،قدمته حكومة النرويج إىل اجلهاز الرئاسي

 
توجيهات إضـــــــــافية  وإن اجلهاز الرئاســـــــــي مدعو إىل اإلحاطة علًما باملعلومات الواردة يف هذه التقارير وتوفري أي -69

يعتربها مناسبة للتعاون املتواصل والفعال مع املنظمات الدولية وأجهزة املعاهدة، مع مراعاة مشروع عناصر القرار الواردة يف 
 الوثائق ذات الصلة.

 
 برنامج العمل والميزانية والمسائل ذات الصلة -ارابعً 

 
عاهدة الدولية، اجلهاز الرئاســـــي مدعو إىل اعتماد برنامج من امل )د( 3-19يف إطار هذا القســـــم، ومبوجب املادة  -70

والنظر يف املســــــائل ذات الصــــــلة، مبا يف ذلك برنامج عمل  2021-2020العمل وامليزانية للمعاهدة الدولية لفرتة الســــــنتني 
 متعدد السنوات.
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 المتعدد السنوات للمعاهدة الدولية العملبرنامج  -16البند 
اليت حتتوي مشـــــــروع برنامج العمل متعدد  IT/GB-8/19/16ي مدعو إىل النظر يف الوثيقة رقم إن اجلهاز الرئاســـــــ -71

 الذي وضعه مكتب الدورة الثامنة وعناصر قرار من أجل اعتمادها. ،2027-2018السنوات للجهاز الرئاسي 
 

 13/2017" طبًقا للقرار ةدراسة مسألة "معلومات التسلسل الرقمي 16-1
، دعا اجلهاز الرئاســـي األطراف املتعاقدة واحلكومات األخرى وأصـــحاب املصـــلحة 13/2017رقم  مبوجب القرار -72

بشـــأن املوارد الوراثية النباتية  ةاملعنيني واألفراد ذوي اخلربة ذات الصـــلة إىل توفري معلومات تتعلق مبعلومات التســـلســـل الرقمي
من املســـــــامهات تيســـــــري تناول اجلهاز الرئاســـــــي خالل دورته كان اهلدف   13/2017لألغذية والزراعة. ومبوجب القرار رقم 

بشــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ألهداف  ةالثامنة، للتداعيات املمكنة الســــتخدام معلومات التســــلســــل الرقمي
ه منصف وعادل. وحتتوي امها واحلصول عليها وتقامسها بوجداملعاهدة الدولية، مبا يف ذلك تبادل املنافع الناشئة عن استخ

 2019مايو/أيار  17املعلومات واآلراء املقدمة اليت تلقاها أمني اجلهاز الرئاســــي بتاريخ  IT/GB-8/19/16.1/Inf.1الوثيقة 
بالنسق وباللغة اللذين وردت هبما. وسوف تضاف أية مسامهات أخرى تتلقاها األمانة إىل وثيقة املعلومات قبل استهالل 

 الدورة.
 

 دراسة األجهزة الفرعية والعمليات ما بني الدورات 16-2
معلومات  ،دراســة األجهزة الفرعية والعمليات ما بني الدوراتبعنوان  IT/GB-8/19/16.2/Inf.1تقدم الوثيقة  -73

. 2006م عن األجهزة الفرعية والعمليات بني الدورات اليت أرســــاها اجلهاز الرئاســــي أو أســــســــها منذ دورته األوىل يف عا
وتســـــتعرض الوثيقة األحكام العامة واملمارســـــات بشـــــأن األجهزة الفرعية للجهاز الرئاســـــي والئحته الداخلية فضـــــالً عن 

بني  ما لعملياتأحكام أخرى ذات صـــــلة تؤســـــس أجهزة فرعية دائمة أو ثابتة. وحتتوي الوثيقة قائمًة باألجهزة الفرعية ل
ة للجهاز الرئاســــــــــــــي فضــــــــــــــالً عن جرد بتاريخ األجهزة الفرعية. وبناء على حتليل الدورات املؤدية إىل هذه الدورة الثامن

لجهاز الرئاســــــــــــي إجنازها يف لاملعلومات الواردة يف الوثيقة، مت اقرتاح عناصــــــــــــر حمتملة ملراجعة األجهزة الفرعية اليت ميكن 
 القسم السادس من الوثيقة.

 
 العمل والميزانية برنامجاعتماد  -17البند 

من املعاهدة الدولية على أن يقوم اجلهاز الرئاســــــــــــــي بوضــــــــــــــع خطط وبرامج لتنفيذ املعاهدة  3-19ّص املادة تن -74
، طلب اجلهاز الرئاســـــــــي من األمني إعداد مشـــــــــروع 14/2017ومبوجب القرار  الدولية، واعتماد ميزانية للمعاهدة الدولية.

 يف هذه الدورة. وتقدميه 2021-2020برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني 
 

مشــــــــــروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة الســــــــــنتني بعنوان  IT/GB-8/19/17إن وثيقة العمل الرئيســــــــــية هي الوثيقة  -75
. وتتضــــمن هذه الوثيقة جدوًال مبالك موظفي األمانة وعناصــــر قرار لينظر فيها اجلهاز الرئاســــي. فضــــالً عن 2020-2021
قائمة وموجزًا باملشاريع الداعمة املمكنة اليت يتوجب  IT/GB-8/19/17 Add.1ثيقة رقمها ضميمة مرفقة بالو  تعرضذلك، 

  مع مسامهات مالية إضافية من خارج امليزانية اإلدارية األساسية. ،تنفيذها خالل فرتة السنتني املقبلة
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 هي الوثيقــــةوإحــــدى الوثــــائق األخرى ذات الصــــــــــــــلــــة املقــــدمــــة يف إطــــار هــــذا البنــــد من جــــدول األعمــــال  -76
IT/GB-8/19/17.2  وهي تقدم تقريرًا موجزًا عن  .2019-2018تقرير تنفيذ برنامج العمل وامليزانية لفرتة الســـــــنتني بعنوان

. ومت تقدمي تقرير مايل متصــل بتنفيذ برنامج العمل وامليزانية لفرتة 2019-2018تنفيذ برنامج العمل وامليزانية لفرتة الســنتني 
 وما يرد يف الوثيقة 14/2017يف الضــــــــــــــميمة هبذه الوثيقة حبســــــــــــــب ما ينص عليه القرار رقم  2019-2018الســــــــــــــنتني 

IT/GB-8/19/17.2 Add.1 وتشــــــــّكل هاتان  .2019-2018التقرير املايل لربنامج العمل وامليزانية لفرتة الســــــــنتني  املعنونة
 2021-2020برنامج العمل وامليزانية لفرتة الســنتني املقبلة  الوثيقتان مًعا مرجًعا مفيًدا للجهاز الرئاســي يف ما خص تدارس

 واختاذ القرار بشأنه.
 

قابًال للتعديل تبًعا للقرارات اليت  IT/GB-8/19/17وقد يكون برنامج العمل األســـاســـي كما هو مقدم يف الوثيقة  -77
بناء عليه فإن جلنة امليزانية مدعوة إىل أن يتخذها اجلهاز الرئاســــــــي، وال ســــــــيما يف ما خص "مهام التنفيذ األســــــــاســــــــية." و 

تضـــمن إدراج أي تغيريات حمتملة وما يرتتب عنها من تداعيات مالية، يف امليزانية اإلدارية األســـاســـية بالصـــورة الصـــحيحة. 
الية مع احلفاظ ح من الناحية املم جلنة امليزانية صــحة التعديالت يف برنامج العمل املنقّ ومتاشــًيا مع املمارســات الراســخة، تقيّ 

 .العامة اجللسةاليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي خالل  القرارات تكاملعلى 
 

وبناء على توصــيات جلنة امليزانية بشــأن امليزانية اإلدارية األســاســية، فإن اجلهاز الرئاســي مدعو إىل اعتماد برنامج  -78
 .2021-2020العمل األساسي وامليزانية اإلدارية األساسية لفرتة السنتني 

 
 المسائل اإلدارية والمسائل األخرى -خامًسا

 
يف إطار هذا القســــم، يدعى اجلهاز الرئاســــي إىل البحث يف املســــائل اإلدارية وغريها من املســــائل، واملوافقة على  -79

القسم بتعيني رئيس وتتصل املسائل الواردة يف هذا  4."ه وتوصياته واستنتاجاتهءد "قراراته وآراجيسّ تقرير دورته الثامنة الذي 
انعقاد دورته التاســــــــــعة ومكا�ا. ويف إطار البند األخري على جدول  موعداجلهاز الرئاســــــــــي ونواب رئيســــــــــه وأمينه وحتديد 

 يع القرارات اليت اعتمدت خالل دورته الثامنة.مجأعماله، يدعى اجلهاز الرئاسي إىل املوافقة على تقريره الذي يتضمن 
 

 الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتعيين أمين  -18البند 
فيهما، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، هناك مســألتان منفصــلتان مطروحتان على اجلهاز الرئاســي للنظر  -80

تتعلق املســــــــــــألة الثانية فيما  ،ر العام للمنظمةاألوىل مبوافقة اجلهاز الرئاســــــــــــي على التعيني احلايل ألمينه من قبل املدي تتعلق
  بالنظر يف اإلجراءات الطويلة األجل واعتمادها الختيار األمني وتعيينه والتجديد له.

                                                      
 از الرئاسيمن الالئحة الداخلية للجه 1-8املادة   4
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 تعيني أمني اجلهاز الرئاسي 18-1
الدولية  أميًنا للمعاهدة Kent Nnadozieوافق اجلهاز الرئاســي خالل دورته الســابعة، على التعيني املقرتح للســيد  -81

تعيني أمني املعنونة  IT/GB-8/19/18.1لفرتة ســـــــــــنتني. وإن اجلهاز الرئاســـــــــــي مدعو إىل النظر يف االقرتاح الوارد يف الوثيقة 
 .اجلهاز الرئاسي

 
 اإلجراءات اخلاصة بتعيني أمني اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية وجتديد تعيينه 18-2

 يف دورته السابعة،  -82

ز الرئاســــــي إىل أّن املدير العام يعّني األمني مبوافقة اجلهاز الرئاســــــي وأّن املدير العام واجلهاز الرئاســــــي أشــــــار اجلها
ومل يتوصــــــــــــل اجلهاز الرئاســــــــــــي إىل توافق يف اآلراء بشــــــــــــأن  يؤديان دورًا يف تعيني أمني املعاهدة الدولية واختياره.

ســـــؤولية املشـــــرتكة بني أمانة املنظمة واجلهاز الرئاســـــي اإلجراءات املقرتحة بســـــبب الشـــــواغل اليت أثريت بشـــــأن امل
وعليه، تقرر أن يُعاد النظر يف  .إجراءات تعيني وجتديد تعيني أمني اجلهاز الرئاســــي للمعاهدة الدولية بالنســــبة إىل

اقرتاح  هذه املســألة خالل الدورة الثامنة وطلب إىل أمانة املنظمة أن تعيد النظر، بالتشــاور الوثيق مع املكتب، يف
اختيار أمني اجلهاز الرئاســـي للمعاهدة الدولية وتعيينه مبا يعكس بصـــورة أفضـــل الشـــواغل اليت أثريت خالل هذه 

 الدورة السابعة.
 

ترغب أمانة املنظمة إبالغ األطراف املتعاقدة بأّن جلنة الشـــؤون الدســـتورية والقانونية كانت قد  يف هذا الســـياق،و  -83
من دستور املنظمة  14) يف إجراءات اختيار أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة 2018بعد املائة ( حبثت يف دورهتا السابعة

وطلبت اللجنة من الرئيس املســـــــــتقل جمللس املنظمة وغريها من األجهزة اليت تســـــــــتضـــــــــيفها املنظمة، وتعيني هؤالء األمناء. 
من الدســـتور  14كل من األجهزة املعنية املنشـــأة مبوجب املادة مواصـــلة اجلهود اليت يبذهلا إلجياد حل دائم وعادل يقبل هبا  

وإدارة املنظمة، وتكون متوائمة مع النصـــوص األســـاســـية للمنظمة، إضـــافة إىل أحكام الصـــكوك التأســـيســـية لألجهزة املعنية 
العامة ملصايد أمساك البحر من الدستور، وهي حتديًدا هيئة أمساك التونة يف احمليط اهلندي، واهليئة  14املنشأة مبوجب املادة 

 األبيض املتوسط، واملعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 

الرئيس املســــــــتقل للمجلس مشــــــــاوراته مع األجهزة املعنية  وطلب اجمللس يف دورته الســــــــتني بعد املائة أن يواصــــــــل -84
ظمة للتوصــــــــل إىل اتفاق بشــــــــأن اقرتاح إجراءات لتعيني أمناء تلك من الدســــــــتور ومع أمانة املن 14املنشــــــــأة مبوجب املادة 

ا على اتباع الرتتيبات املؤقتة لتعيني أمناء األجهزة 2019األجهزة حبلول شــــــهر ديســــــمرب/كانون األول  . واتفق اجمللس أيضــــــً
املائة والواردة يف الوثيقة من الدســـــــتور اليت مت االتفاق عليها يف دورته اخلامســـــــة واخلمســـــــني بعد  14املنشـــــــأة مبوجب املادة 

CCLM 107/3.ريثما يتم التوصل إىل حل دائم ومقبول لكل من األجهزة املعنية وأمانة املنظمة ، 
 

  الوثائق واملعلومات املقدمة واعتماد قرار حبسب ما يراه مناسًبا.أخذ العلم بواجلهاز الرئاسي مدعو إىل  -85
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 ونواب الرئيسانتخاب رئيس الدورة التاسعة  -19لبند ا
 من الالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي،  1-2بالتماشي مع املادة  -86

ينتخب اجلهاز الرئاســي رئيســاً ونائب رئيس واحًدا من كل إقليم من أقاليم منظمة األغذية والزراعة خبالف إقليم 
مقرراً من بني ممثلي الرئيس (ويشـــــــــــــار إليهم يف ما يلي جمتمعني باســـــــــــــم "هيئة املكتب") وباإلضـــــــــــــافة إىل ذلك 

 األطراف املتعاقدة واملناوبني واخلرباء واملستشارين (ويشار إليهم يف ما يلي جمتمعني باسم "ممثلني").
 

 2-2وإن اجلهاز الرئاســي مدعو إىل انتخاب رئيس الدورة التاســعة للجهاز الرئاســي ونواب رئيســه. وتبًعا للمادة  -87
 .هذه ةمناثال الدورةز التنفيذ فور اختتام يئة مكتب الدورة التاسعة حيّ من الالئحة الداخلية، تدخل والية ه

 
 أية مسائل أخرى 

 ، قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف تدارس أية مسائل أخرى ذات صلة هبذه الدورة.هقبل اعتماد تقرير  -88
 

 انعقاد الدورة التاسعة ومكانموعد  -20البند 
 ان وموعد انعقاد الدورة التاسعة للجهاز الرئاسي.يطلب إىل اجلهاز الرئاسي حتديد مك -89

 
 التقريراعتماد  -21البند 

 ،من الالئحة الداخلية 1-8بناء على املادة  -90
 يوافق اجلهاز الرئاسي، يف كل دورة يعقدها، على تقرير جيّسد قراراته وآراءه وتوصياته واستنتاجاته.

 
 ال يلحظ املوافقة على تقرير الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.ولذا فإن هذا البند األخري من جدول األعم -91
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 مرفقلا
 الجدول الزمني المؤقت

 الجلسة العامة

جدول  الساعة
 األعمال
 البند

 الوثائق العنوان

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  11يوم االثنين 
 الفترة الصباحية

10:00-13:00 
 

 اسي مراسم افتتاح الدورة الثامنة للجهاز الرئ

 المسائل التنظيمية -أوالً 
 IT/GB-8/19/1 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني 1

IT/GB-8/19/1.2 
IT/GB-8/19/1.3 
IT/GB-8/19/1/Inf.1 
IT/GB-8/19/1/Inf.2 
IT/GB-8/19/1/Inf.3 

 وثيقةال  انتخاب المقرر 2
 وثيقةال  تعيين لجنة أوراق التفويض 3
 وثيقةال  انيةإنشاء لجنة للميز  4

 التقارير والمسائل العامة المتعلقة بالسياسات -ثانًيا
 IT/GB-8/19/5 تقرير رئيس الجهاز الرئاسي 5

 IT/GB-8/19/6 تقرير أمين الجهاز الرئاسي 6
IT/GB-8/19/6.2 
IT/GB-8/19/6/Inf.1 

االحتفال بمرور خمس عشرة سنة على إنشاء  7
 المعاهدة الدولية

IT/GB-8/19/7 
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 2019نوفمبر/تشرين الثاني  11يوم االثنين 
 فترة بعد الظهر

15:00-18:00 
 

 تنفيذ المعاهدة الدولية -ثالثًا
 النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها 8

تنفيذ النظام املتعدد األطراف للحصـــــــول على  8-1
 املوارد وتقاسم منافعها وتشغليه

IT/GB-8/19/8.1 Rev.1 
IT/GB-8/19/8.1/2 
IT/GB-8/19/8/Inf.2 
IT/GB-8/19/15.4/2 

تعزيز ســــــــــــــري عمــــل النظــــام املتعــــدد األطراف  8-2
 للحصول على املوارد وتقاسم منافعها

IT/GB-8/19/8.2 

 IT/GB-8/19/8.3 اقرتاح إلجراء تعديل يف املعاهدة الدولّية 8-3

 استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية 9

 IT/GB-8/19/9.1 خر املعلومات عن تنفيذ اسرتاتيجية التمويلآ 9-1
IT/GB-8/19/9.1/Inf.1 

 IT/GB-8/19/9.2 تعزيز اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولّية 9-2
IT/GB-8/19/9.2/Inf.1 

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  12الثالثاء، 
 الفترة الصباحية

10:00-13:00 
 

 IT/GB-8/19/10 عالمينظام المعلومات ال 10
IT/GB-8/19/10/Inf.1 
IT/GB-8/19/10/Inf.2 
IT/GB-8/19/10/Inf.3 
IT/GB-8/19/15.4/2 

 حقوق المزارعين 12
 

IT/GB-8/19/12 Rev.1 
IT/GB-8/19/12.2 
IT/GB-8/19/12/Inf.1 

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  12الثالثاء، 
 فترة بعد الظهر

ـــة  صـــــــــــون الموارد 11 15:00-18:00 ـــة لألغـــذي ـــاتي ـــة النب الوراثي
 والزراعة واستخدامها المستدام

IT/GB-8/19/11 

 13 
 

 االمتثال
 

IT/GB-8/19/13 
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 2019نوفمبر/تشرين الثاني  12الثالثاء، 
  المساء

19:30-22:30 
 

 برنامج العمل والميزانية والمسائل ذات الصلة -ارابعً 
برنامج العمل المتعدد الســــــــــنوات للمعاهدة  16

 لدوليةا
IT/GB-8/19/16 

" الرقميةدراســـــة مســـــألة "معلومات التســـــلســـــل  16-1
 13/2017طبًقا للقرار 

IT/GB-8/19/16 
IT/GB-8/19/16.1/Inf.1 

دراســــــــــــــــة األجهزة الفرعيـــة والعمليـــات مـــا بني  16-2
 الدورات

IT/GB-8/19/16.2/Inf.1 

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  13األربعاء، 
 الفترة الصباحية

10:00-13:00 
 

 IT/GB-8/19/14 مساهمة المنظمة في تنفيذ المعاهدة الدولية 14

  التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية 15

 IT/GB-8/19/15.1 التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 15-1
IT/GB-8/19/15.1/Inf.1 

 IT/GB-8/19/15.2 التعاون مع الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل 15-2
IT/GB-8/19/15.2/2 

التعــــاون مع اتفــــاقيــــة التنوع البيولوجي، مبــــا يف  15-3
 ذلك بروتوكول ناغويا

IT/GB-8/19/15.3 
IT/GB-8/19/15.3/Inf.1 
IT/GB-8/19/15.3/Inf.2 

 IT/GB-8/19/15.4/1 التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى 15-4
IT/GB-8/19/15.4/2 
IT/GB-8/19/15.4/4 
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 2019نوفمبر/تشرين الثاني  13األربعاء، 
 فترة بعد الظهر

15:00-18:00 
 

 )تكملةتنفيذ المعاهدة الدولية ( -ثالثًا

تعزيز ســــــــــــــري عمــــل النظــــام املتعــــدد األطراف  8-2
 للحصول على املوارد وتقاسم منافعها

 تتمة

IT/GB-8/19/8.2 
 

 
 2019نوفمبر/تشرين الثاني  14الخميس، 

 الفترة الصباحية

10:00-13:00 
 

 )تكملةتنفيذ المعاهدة الدولية ( -ثالثًا

تــعــزيــز عــمـــــــل الــنــظـــــــام املــتــعـــــــدد  8-2
األطراف للحصــــــــــــول على املوارد 

 وتقاسم منافعها
 تتمة

IT/GB-8/19/8.2 
 

تعزيز اســــــــــرتاتيجية متويل املعاهدة  9-2
 الدولّية

 تتمة

IT/GB-8/19/9.2 
IT/GB-8/19/9.2/Inf.1 

 حقوق المزارعين 12
 تتمة

IT/GB-8/19/12 Rev. 1 
IT/GB-8/19/12.2 
IT/GB-8/19/12/Inf.1 

 
 2019نوفمبر/تشرين الثاني  14الخميس، 

 فترة بعد الظهر

15:00-18:00 
 

 المسائل اإلدارية والمسائل األخرى -خامًسا
تعيين أمين الجهاز الرئاســـــــــــي للمعاهدة الدولية  18

 النباتية لألغذية والزراعةبشأن الموارد الوراثية 
 

 IT/GB-8/19/18.1 تعيني أمني اجلهاز الرئاسي 18-1
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اإلجراءات اخلاصــــــــــــة بتعيني أمني اجلهاز الرئاســــــــــــي  18-2
 للمعاهدة الدولية وجتديد تعيينه

 

 النظر يف مشاريع القرارات العتمادها
 

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  15الجمعة، 
 الفترة الصباحية

 النظر يف مشاريع القرارات العتمادها 10:00-13:00

 
 2019نوفمبر/تشرين الثاني  15الجمعة، 

 فترة بعد الظهر

15:00-18:00 
 

 )تكملةتنفيذ المعاهدة الدولية ( -ثالثًا
  أية مسائل أخرى 

  انتخاب رئيس الدورة التاسعة ونواب الرئيس 19

  موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة 20

 اعتماد برنامج العمل والميزانية 17 
 

IT/GB-8/19/17 
IT/GB-8/19/17 Add.1 
IT/GB-8/19/17.2 
IT/GB-8/19/17.2 Add.1 
IT/GB-8/19/17/Inf.1 

 
 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16السبت، 

 الفترة الصباحية
 إعداد مشروع التقرير 10:00-13:00

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16السبت، 
 الظهرفترة بعد 

  اعتماد التقرير 21 15:00-18:00
  اختتام الدورة 

 


