
  IT/GB-1/06/Inf.3 
May 2006 

 
 

لدواعي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا بهذه النسخة 
ومعظم وثائق المنظمة متاحة على شبكة االنترنت على  .يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة القصوىأثناء االجتماعات وأال 

  htm.1gb/cgrfa/ag/org.fao.www://http :العنوان
J7864/A 
 

A 

 

  من مشروع جدول األعمال المؤقت6البند 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 الدورة األولى للجهاز الرياسي

 16/6/2006-12سبانيا، امدريد، 

 تقرير عن أنشطة األمانة المؤقتة
 

 بيان المحتويات
 
 

 2-1 مقدمة -أوًال

 3 نة المؤقتةإنشاء اللج -ثانيا

 5-4 اجتماعات اللجنة المؤقتة وأجهزتها الفرعية -ثالثا
 16-6 تعبئة الموارد لتنفيذ برنامج عمل  اللجنة المؤقتة  -رابعًا
 17  تمثيل المعاهدة في اجتماعات المنظمات الدولية ذات الصلة -خامسًا

 
 العالمية للملكية الفكرية ولجنتها الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد 
الوراثية والمعارف التقليدية والفلكلور؛ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة 

. 
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 شطة األمانة المؤقتةتقرير عن أن

  مقدمة-أوًال 
تعطي هذه الوثيقة معلومات أساسية للجهاز الرياسي عن األعمال التي قامت بها هيئة  - 1

الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بصفتها اللجنة المؤقتة للمعاهدة وقيام أمانة اللجنة المؤقتة 
 وتعطي لمحة تاريخية عما جرى من اتصاالت خالل فترة وجود اللجنة المؤقتة مع منظمات 1

خاص بها للحصول على دولية تتعّلق أنشطتها وبرامجها بالمعاهدة وبالنظام المتعدد األطراف ال
 . الموارد الوراثية والقتسام منافعها وقد يرغب الجهاز الرياسي في االستفادة من هذه المعلومات

وتعطي أيضًا هذه الوثيقة معلومات عن تعبئة موارد من خارج الميزانية دعمًا ألنشطة  - 2
 .اللجنة المؤقتة وعن الحالة الراهنة لتلك األموال

 نة المؤقتةإنشاء اللج -ثانيا
ة ــه الحاديــــإعتمد مؤتمر منظمة األغذية والزراعة المعاهدة بتوافق اآلراء في دورت - 3

 : وينّص القرار على ما يلي3/2001.2 بموجب القرار 3/11/2001خ ـــــــوالثالثين بتاري
. 

: 
 

 

 ريق الخبراء الذى سيتم تشكيله بموجب هذا القرار، عندما يكون ذلك مناسبا؛

 ، 21تعد اإلجراءات المقترحة لتشجيع االمتثال طبقا ألحكام المادة    )
  وذلك لعرضها على الجهاز الرياسي في دورته األولى؛
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 اجتماعات اللجنة المؤقتة وأجهزتها الفرعية -ثالثا 
 مهام وبرنامج عمل هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة 3/2001حدد القرار  - 4

وتوّلت أمانة هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة تقديم  .بصفتها اللجنة المؤقتة للمعاهدة
وآان أمين الهيئة األمين المؤقت للمعاهدة بموجب الالئحة  3.ة للجنة المؤقتةخدمات األمان

 4.الداخلية التي اعتمدتها اللجنة المؤقتة
 3/2001في القرار ) و(إلى ) أ(وقد أنجزت مختلف المهام التي نّصت عليها البنود  - 5

 برنامج مكّثف من وأمكن ذلك بفضل .وتعرض النتائج على الجهاز الرياسي في دورته الحالية
 5:االجتماعات للجنة المؤقتة واألجهزة الفرعية التي أنشأتها، على النحو التالي

، االجتماع األول لهيئة الموارد الوراثية لألغذية )روما، إيطاليا (9-11/10/2002 •
والزراعة بصفتها اللجنة المؤقتة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية 

  .الزراعةلألغذية و
، االجتماع األول لجماعة الخبراء المعنية بشروط )بروآسل، بلجيكا (4-8/10/2004 •

  .االتفاق الموّحد لنقل المواد
، االجتماع الثاني لهيئة الموارد الوراثية لألغذية )روما، إيطاليا  (15-19/11/2004 •

وراثية النباتية والزراعة بصفتها اللجنة المؤقتة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد ال
  .لألغذية والزراعة

، االجتماع األول لمجموعة االتصال المعنية )الحمامات، تونس  (18-22/7/2005 •
  .بصياغة االتفاق الموحد لنقل المواد

، االجتماع األول لجماعة العمل المفتوحة العضوية )روما، إيطاليا  (14-17/12/2005 •
مالية للجهاز الرياسى وباالمتثال وباستراتيجية المعنية بالالئحة الداخلية والالئحة ال

  .التمويل
• 24-28/4/2006 ) Alnarpاالجتماع الثاني لمجموعة االتصال المعنية بصياغة ) ، السويد

  .االتفاق الموحد لنقل المواد
 تعبئة الموارد لتنفيذ برنامج عمل اللجنة المؤقتة -رابعا

ئة قدر آبير من الموارد من خارج الميزانية، استدعى برنامج عمل اللجنة المؤقتة تعب - 6
  .نقدًا أو بواسطة الدعم المباشر، خاصة لعقد االجتماعات

ة ــــل المدمج والميزانيـــوأخذت اللجنة المؤقتة علمًا في اجتماعها األّول ببرنامج العم - 7
ات األمانة لتطبيق دوالرًا أمريكيًا لالجتماعات وازدياد احتياج 2 886 965ة البالغة ــاإلشاري

اعترفت "وإّن اللجنة المؤقتة  .برنامج العمل ودعم مشارآة البلدان النامية في تلك االجتماعات
بالحاجة إلى موارد إضافية ملحوظة من خارج الميزانية في الفترة االنتقالية وفي أولى مراحل 

 6."ةتنفيذ المعاهد
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لمانحة، جرى إعداد مشروع رسمي وإثر سلسلة من االتصاالت الفردية مع الجهات ا -8
لبرنامج تعاوني بين الحكومات ومنظمة األغذية والزراعة تموله جهات مانحة متعددة، 

برنامج والمشروع مخصص لتنفيذ  2003.7نيسان /وعرض على الجهات المانحة في أبريل
 دا علىوخاللها اعتما الدورة األولى للجهاز الرياسي يحين موعد انعقادالعمل المدمج حتى 

وبعث المدير العام برسالة إلى الجهات   . في االجتماع األول للجنة المؤقتةالمحددةالميزانية 
 يشير فيها إلى عدم آفاية الموارد التي جرى تأمينها وإلى الحاجة إلى 9/7/2004المانحة بتاريخ 

لى نحو الحفاظ على الزخم الذي برز خالل التفاوض على المعاهدة، بهدف ضمان تنفيذها ع
  .سريع

 

 المجموع          
 المحّصل 2006 2005 2004 2003 الجهة المانحة

  
 بالدوالر األمريكي بالدوالر األمريكي بالدوالر األمريكي بالدوالر األمريكيكيبالدوالر األمري

 174.49 15       174.49 15 اليابان

 527.77 59   229.52  52   298.25 7 سبانياا

الواليات المتحدة 
 األمريكية

50 041.20       50 041.20 

 788.53 177     801.53 104 987.00 72 آيرلندا

 368.19 668   000.00  256 185.19 300 183.00 112 رويجالن

 834.00 123     834.00 123   فنلندا

 000.00  40     000.00  40   آندا

 950.00  199     950.00  199   هولندا

 528.32  629  803.202  242  1 725.12  386  1     إيطاليا

المفوضية 
 األوروبية

    4  527.08   4  527.08 

 056.58  54 385.19  3 653.47  46 629.73  3 388.19 الفائدة المحصلة

 796.16  022  188.394  246  1 135.19  746  1 400.45  772 072.13  258 المجموع

 
وقد تسنى عقد اجتماع فريق الخبراء بشأن بنود االتفاق الموحد لنقل المواد بفضل  -9

ل ودعم يلمفوضية األوروبية الستضافة االجتماع في بروآسالعرض السخي الذي قدمته ا
  .مشارآة البلدان النامية

 جرى تأمين مبلغ 2005،8-2004وبموجب برنامج العمل والميزانية الموافق عليه للفترة  - 10
 دوالر أمريكي لالجتماع الثاني للجنة المؤقتة الذي ُعقد بواسطة هذه الموارد من 180 000

 .دي والموارد من خارج الميزانية التي أتاحها أخيرًا عدد من المانحينالبرنامج العا

                                                      
. 

. 
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وُدعي إلى عقد االجتماع األول لمجموعة االتصال المعنية بصياغة االتفاق الموّحد لنقل  - 11
  .المواد بدعم من الواليات المتحدة األمريكية، بما فيه الدعم لمشارآة البلدان النامية

ول لجماعة العمل المفتوحة العضوية المعنية بالالئحة الداخلية والالئحة أما االجتماع األ - 12
المالية للجهاز الرياسي وباالمتثال وباستراتيجية التمويل، فقد استعان بأموال مشروع الجهات 

 .المانحة المتعددة، بما في ذلك لمشارآة البلدان النامية
تصال المعنية بصياغة االتفاق الموّحد واستضافت السويد االجتماع الثاني لمجموعة اال - 13

  .لنقل المواد وقّدمت الدعم لمشارآة البلدان النامية
 .سبانيا االجتماع األول للجهاز الرياسي وتدعم مشارآة البلدان الناميةاوتستضيف  - 14
وانتدبت المملكة المتحدة طوال فترة وجود اللجنة المؤقتة أحد آبار المسؤولين إلى  - 15

وقّدمت هولندا  .ة المؤقتة على سبيل الدعم العيني المباشر للعمل خصيصًا على المعاهدةاللجن
  .استشارات عينّية متخصصة

 معلومات عن األموال المدفوعة في حسابات األمانة المتعددة الجهات المانحة حتى 1 
 دوالر أمريكي 187 000 لغًا قدره وقّدمت ألمانيا لحسابات أمانة منفصلة مب. 2006آذار /مارس

 دوالر أمريكي للتحضير 100 000لدعم مشارآة البلدان النامية، في حين قّدمت سويسرا 
وحالما ينهي الجهاز الرياسي عمله وتكاد الحسابات أن تنفذ، يجري إطالع  . لالجتماعات

 . تبقى من أموالالجهات المانحة على وضع حساب األمانة وُتطلب موافقتها على استخدام ما

 
 
 
 

 9تمثيل المعاهدة في اجتماعات المنظمات الدولية ذات الصلة -خامسًا
 من أبرز المهام األخرى التي تضطلع بها أمانة هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة -17

. مرغيرها من الترتيبات الدولية المعنّية باألمع بصفتها اللجنة المؤقتة للمعاهدة، إقامة عالقات 
وخالل فترة وجود اللجنة المؤقتة، آانت هناك مناقشات دولية عن مواضيع تتصل بالمعاهدة 
بشكل مباشر وتتعّلق بالحصول على الموارد الوراثية واقتسام منافعها وقد جرت تلك 
المناقشات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وأجهزتها الفرعية؛ المنظمة العالمية للملكية 

واللجنة الحكومية الدولية التابعة لها والمعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية الفكرية 
والمعارف التقليدية والفلكلور؛ ومجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في 

وشارك في العديد من االجتماعات ذات الصلة عدد من موظفي أمانة . منظمة التجارة العالمية
ارد الوراثية لألغذية والزراعة بصفتها اللجنة المؤقتة للمعاهدة وقّدموا، حيثما دعت هيئة المو

وغيرها من آما حضرت األمانة . الحاجة، معلومات عن أحكام المعاهدة وعمل اللجنة المؤقتة
اجتماعات عدد آبير من ، ادارة البذور والموارد الوراثية النباتيةموظفي المنظمة، ال سيما في 

 .قائمة بأهّم االجتماعات التي شارآت فيها األمانة 1 
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المعاهدة فى اتفاقية التنوع البيولوجي؛ والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ولجنتها  تمثيل
اثية والمعارف التقليدية والفلكلور؛ الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الور

بحقوق الملكية الفكرية؛  واتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالجوانب التجارية المتعلقة
 واالجتماعات األخرى ذات الصلة

 

مفتوحة االجتماع الثالث ما بين الدورات لجماعة العمل ال): مونتريال، آندا (8-12/12/2003 •
  . زاي وبنود اتفاقية التنوع البيولوجي ذات الصلة8العضوية المخصصة بشأن المادة 

االجتماع الثاني لجماعة العمل المفتوحة العضوية ): مونتريال، آندا (1-5/12/2003 •
 .المخصصة للوصول إلى الموارد الوراثية وتقاسم منافعها في اتفاقية التنوع البيولوجي

المؤتمر السابع لألطراف في اتفاقية التنوع ): اللمبور، ماليزياآوا (9-20/2/2004 •
 .البيولوجي

االجتماع الثالث لجماعة العمل المفتوحة العضوية ): سبانبااغرناطة،  (14-18/2/2005 •
 .المخصصة للحصول على الموارد الوراثية واقتسام منافعها في اتفاقية التنوع البيولوجي

 اتفاقيات منظمة التجارة العالمية /
 الخاصة بالجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية

الدورة الثانية للجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية ): جنيف، سويسرا (10-14/12/2001  •
 .الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور

المؤتمر الخاص بالنظام ): جنيف، سويسرا(، المنظمة العالمية للملكية الفكرية 26/3/2002  •
 .الدولي لبراءات االختراع

الدورة الثالثة للجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية ): جنيف، سويسرا (13-14/6/2002 •
 .2002/ 6 /14-13الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، 

الدورة الرابعة للجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية ): جنيف، سويسرا (12-13/12/2002 •
 .الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور

الدورة الخامسة للجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية ): جنيف، سويسرا (7-15/7/2003 •
 .رف التقليدية والفولكلورالفكرية والموارد الوراثية والمعا

) الدورة العادية السادسة عشرة(الدورة الثالثون ): جنيف، سويسرا (24-26/9/2003 •
 .للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

، مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة )جنيف، سويسرا (25-27/11/2003 •
 ).جنيف، سويسرا(ية بالتجارة التابع لمنظمة التجارة العالم

الدورة السادسة للجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية ): جنيف، سويسرا (15-19/3/2004 •
 .الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور

االجتماع اإلعالمي بشأن ): جنيف، سويسرا(، المنظمة العالمية للملكية الفكرية 15/9/2004 •
  .ثيةالموارد الورا
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الدورة التاسعة للجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية ): جنيف، سويسرا (24-28/4/2006 •
  .الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور

 

تبعات حلقة عمل عن ال): لندن، المملكة المتحدة(، لجنة حقوق الملكية الفكرية 19/11/2001  •
 .المترتبة على حقوق الملكية الفكرية في البلدان النامية

ندوة خاصة بتشجيع ): جنيف، سويسرا(، مكتب آويكر لدى األمم المتحدة 17-18/5/2002 •
المشارآة في المفاوضات بشأن األغذية والتنوع الحيوي ضمن برنامج العمل الخاص 

 . مرحلة ما بعد مؤتمر الدوحةبجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في
اجتماع ): جنيف، سويسرا) (األونكتاد(، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 11/9/2002 •

إلعالم الوفود التي تتخذ من جنيف مقرا لها بشأن المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية 
 وعلى التشريعات التبعات المترتبة على المفاوضات في جنيف: لألغذية والزراعة

 .القطرية
 2003، حكومة آتالونيا، مراسم تسليم جائزة االبتكار التكنولوجي الزراعي لعام 28/1/2003 •

مؤتمر بشأن المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية ): برشلونة، أسبانيا(
 . مساهمة هامة في بناء آوآب مستدام متحرر من الجوع: والزراعة

ندوة عن التعاون الدولي في ميدان ): تورينو، إيطاليا(، حرآة األآل المتأني 31/1/2003 •
 .الموارد الوراثية

المؤتمر ): تولوز، فرنسا(، الجمعية األوروبية ألخالقيات الزراعة واألغذية 21-22/3/2003 •
 .الرابع

 لصانعي دورة تدريبية): خايين، أسبانيا(، جامعة األندلس الدولية، بايزا 16-17/5/2003 •
 .السياسات في البلدان النامية بشأن التنمية والبيئة

إجتماع ُيعقد آل ): داآار، السنغال(، المنتدى العالمي للبحوث الزراعية 22-24/5/2003 •
 . ثالث سنوات

حلقة العمل الحكومة الدولية إلقليم الشرق األدنى بشأن ): القاهرة، مصر(، 28-30/5/2002 •
تفاقات العالمية المتعلقة بالتنوع الحيوي على صياغة السياسات التبعات المترتبة عن اال

 .والتشريعات القطرية
، اللجنة التحضيرية العليا لوزراء الزراعة األفارقة الخاصة بمؤتمر القمة 17-19/6/2002 •

 ). أبوجا، نيجيريا(العالمي للتنمية المستدامة 
خاصة بمنطقة األنديز بشأن المعاهدة حلقة العمل اإلقليمية ال): ليما، بيرو (15-20/7/2003 •

 .والمسائل المتعلقة بالسياسات الخاصة بالوصول إلى الموارد الوراثية في اإلقليم
، المعهد الزراعي االقتصادي لما وراء البحار ووزارة الخارجية اإليطالية 17/10/2003 •

لزراعي في نطاق اجتماع المائدة المستديرة الخاص بالتنوع الحيوي ا): فلورنسا، إيطاليا(
 .17/10/2003التحالف الدولي ضد الجوع، لالحتفال بيوم األغذية العالمي، 
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اجتماع األآاديمية الوطنية للعلوم بشأن ): روما(، مجلس الشيوخ اإليطالي 20/2/2004 •
 .الحاجة إلى التعاون الدولي: التنوع الحيوي والزراعة

وض مقدمــة أمام أعضاء البرلمان عر): بونيـس أيرس، األرجنتيــن(، 19-23/4/2004 •
 .والحكومة في األرجنتين

مؤتمر ): برمنجهام، المملكة المتحدة(، وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية 25/9/2002 •
 ".حصاد التنوع"السياسات القطرية بشأن 

االجتماع األول لفريق ): نيروبي، آينيا(، برنامج األمم المتحدة للبيئة 24-26/3/2004 •
 . لخبراء االستشاري غير الرسمي بشأن الوصول إلى الموارد الوراثية وتقاسم منافعهاا
، االجتماع اإلقليمي األول لرؤساء دوائر الزراعة والغابات في جنوب 9-17/9/2004 •

 ). سوفا، فيجي(المحيط الهادي 
 

الرابطة الدولية لمربي / والخمسون التحاد تجارة البذور، المؤتمر الثالث25-31/5/2002 •
  .النباتات، شيكاغو، الواليات المتحدة األمريكية

 .ندوة عن البذور في البلدان األمريكية، سانتا آروز دي ال سييرا، بوليفيا. 1-4/7/2002 •
ية والبحر ، الندوة الدولية الثالثة عن الموارد الوراثية في أمريكا الالتين19-22/11/2002 •

 .الكاريبي، لوندرينا، البرازيل
، إدارة حقوق الملكية الفكرية في علم النباتات في القرن الحادي والعشرين 19-21/3/2003 •

 . الدولية، جنيف، سويسراCropLifeمن تنظيم مؤسسة 
، حلقة عمل إقليمية عن قطاع البذور بشأن تنسيق القواعد واألنظمة الخاصة 23-28/3/2003 •

 . ر والمؤتمر الثاني للرابطة األفريقية لتجارة البذور، داآار، السنغالبالبذو
، المؤتمر السنوي العالمي للبذور من تنظيم االتحاد الدولي للبذور، بنغالور، 7-11/6/2003 •

 .الهند
، مائدة مستديرة وزارية عن اإلبتكار وحقوق الملكية الفكرية في أفريقيا، 5-11/10/2003 •

 .الرباط، المغرب
، االجتماع التاسع للجنة التوجيهية للبرنامج التعاوني األوروبي لشبكات 21-26/10/2003 •

 .الموارد الوراثية للمحاصيل، إزمير، ترآيا
 .، االجتماع الرابع للرابطة األفريقية لتجارة البذور، الحمامات، تونس24-26/3/2004 •
 . والوسطى، إبدان، نيجيريا، شبكة الموارد الوراثية في أفريقيا الغربية25/4-5/5/2004 •
 .، مؤتمر البذور من تنظيم االتحاد الدولي للبذور، برلين، ألمانيا23-27/5/2004 •
، المؤتمر التاسع عشر للبذور في البلدان األمريكية من تنظيم اتحاد رابطات 9-17/7/2004 •

  .مربي البذور في أمريكا الالتينية، اسنسيون، باراغواي
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دريبية عالمية للمدّربين في مجال قوانين وسياسات إدارة الموارد ، دورة ت19-24/7/2004 •
 .الوراثية النباتية، ليبزيج، ألمانيا

، الدورة الخمسون للجنة اإلدارية والقانونية التابعة لالتحاد الدولي لحماية 17-23/10/2004 •
حماية األصناف النباتية الجديدة والدورة الثامنة والثالثون لمجلس االتحاد الدولي ل

 .األصناف النباتية الجديدة، جنيف، سويسرا
 .، لجنة خبراء الموارد الوراثية النباتية والجرثومية، أوتاوا، آندا1-2/2/2005 •
، الدعم الفني للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 5-7/2/2005 •

موارد الوراثية النباتية وتربيتها حول صيانة ال" مشترك بين القطاعات" إقامة حوار –
 .سيا الغربية وشبه الجزيرة العربية، عّمان، األردنآوالبذور في بلدان 

، دورة تدريبية الختبار البذور مشترآة بين منظمة األغذية والزراعة 8/3/2005 – 25/2 •
 .، الصينوالرابطة الدولية الختبار البذور في اإلقليم الفرعي لنهر الميكونغ األعظم، بيجين

، الدعم الفني للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية 17-21/6/2005
حول صيانة الموارد الوراثية النباتية " مشترك بين القطاعات" إقامة حوار –والزراعة 

 .وتربيتها والبذور في بلدان شمال أفريقيا ووادي النيل، القاهرة، مصر
عمل اإلقليمية في آسيا الغربية والوسطى عن حماية تنّوع النباتات في ، حلقة ال7-13/5/2005 •

إطار اتفاقية االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة وعالقتها بالمعاهدة الدولية 
 .بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، آاراج، إيران

االجتماع ) 2(لدولي للبذور، سنتياغو، شيلي؛ ، المؤتمر السنوي لالتحاد ا4/6/2005 – 27/5 •
 .اإلقليمي عن حقوق الملكية الفكرية، بوينس أيرس، األرجنتين

، االجتماع القطري األول ألصحاب الشأن حول تنفيذ خطة العمل العالمية 20/7/2005 •
  .امعهد مبيدات اآلفات في المناطق االستوائية، أروشا، تنزاني .واإلشراف عليها في تنزانيا

، حلقة عمل قطرية عن المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية 30/8/2005 و29 •
 .لألغذية والزراعة، انتاناناريف، مدغشقر

، المؤتمر األول للبنك القومي للجينات والموارد الوراثية في مصر، 10-14/9/2005 •
 .القاهرة، مصر

 األنواع البرّية من المحاصيل ، المؤتمر الدولي األول عن صيانة14-17/9/2005 •
 .، إيطاليا)ةصقلي(واستخدامها، أغريجنتو 

وزارة  .، ندوة حول المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة10/10/2005 •
 .البيئة والتنمية المستدامة، ال باز، بوليفيا

ليين في أفريقيا، ، إجتماع أصحاب الشأن القطريين واإلقليميين والدو17-19/10/2005 •
 .نيروبي، آينيا

ة النباتية لألغذية ، حلقة العمل الدولية األولى عن الموارد الوراثي16-17/11/2005 •
 .والزراعة في المكسيك، جامعة شابينغو المستقّلة، المكسيك
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، الندوة الدولية الخامسة عن الموارد الوراثية في أمريكا الالتينية والبحر 23-25/11/2005 •
 .بي، مونتفيديو، أوروغوايالكاري

، حلقة عمل قطرية عن المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية 7-8/12/2005 •
 .لألغذية والزراعة، ال باز، بوليفيا

 .، حلقة عمل قطرية عن تشريعات الموارد الوراثية النباتية، يريفان، أرمينيا15/12/2005 •
 الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية ، حلقة عمل عن المعاهدة20-21/12/2005 •

 .والزراعة، آولومبو، سري النكا
، برنامج الموارد الوراثية النباتية على مستوى الجماعة االستشارية للبحوث 5-12/3/2006 •

 .الزراعية الدولية آكّل، آالي، آولومبيا
شراف على تطبيقها في ، ندوة عن خطة العمل العالمية والمقاربة الجديدة لإل8/3/2006 •

 .بيرو، المعهد القطري لإلرشاد والبحوث الزراعية، ليما، بيرو
، حلقة عمل عن إرساء آلية قطرية لتبادل المعلومات عن خطة العمل 20-21/3/2006 •

 .حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةعن العالمية وإعداد تقييم استراتيجي 
  .ث الزراعية والحرجية، فينتينان، الوالمعهد الوطني لألبحا

 .، الجمعية العامة لالتحاد الدولي للبذور، آوبنهاغن، الدانمرك28-31/5/2006 •
، حلقة عمل قطرية عن المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية 7-8/6/2006 •

 .والزراعة، تاشكينت، أوزبكستان
 


