
 IT/GB-1/06/1 
March 2006 

 
 

تفوا بهذه  عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة فيلدواع
ومعظم وثائق المنظمة متاحة على  .النسخة أثناء االجتماعات وأال يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة القصوى

 www.fao.org على العنوان شبكة االنترنت
J7393/A 

ِِِ 

 

  من مشروع جدول األعمال المؤقت2البند 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 الدورة األولى للجهاز الرياسي

 2006حزيران /يونيو 16-12 مدريد، أسبانيا،

 مشروع جدول األعمال المؤقت
 

 
 
  على جدول األعمال والجدول الزمني والترتيبات الخاصة بمجموعات العملالموافقة - 2
 
 تعيين لجنة أوراق التفويض - 3
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ة         - 9 دة ولمعالج ال للمعاه ى االمتث جيع عل ة للتش ات التنفيذي راءات واآللي ى اإلج ة عل الموافق
 المسائل المتعلقة بعدم االمتثال لها
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ة والزراعة التي هي                  - 13 ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي تقييم ما أحرز من تقّدم باتجاه إدراج الم
 في حوزة أشخاص طبيعيين أو قانونيين ضمن النظام المتعدد األطراف

 
ة              - 14 ة للبحوث الزراعي از الرياسي والمراآز الدولي ين الجه ة ب الموافقة على االتفاقات المبرم

ة ذات           ا من المؤسسات الدولي التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيره
 الصلة
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