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 (،QRالوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )ميكن االطالع على هذه 
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

 وميكن االطالع على وثائق أخرى على العنوان التايل:
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/   

 

 

A 

 من جدول األعمال المؤقت 8البند 

 الدورة السابعة للجهاز الرئاسي

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  3 –أكتوبر/تشرين األول  30كيغالي، رواندا، 

 المعنية المخصصةتقرير االجتماع السابع لمجموعة العمل المفتوحة العضوية 
 بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف

 
 مذكرة من األمين

أوصتتتتتتت  لموعة العمل االتوحة العختتتتتتتوية ااخصتتتتتتتصتتتتتتتة ااعنية بتعزيز ستتتتتتتل عمل النظام ااتعدد األطرا  )لموعة العمل(،   
اجتماعها الستتاد ، مكتا الدورة الستتابعة للجهار الرئاستتي برن ينظر   إمكادية عقد اجتماع وخر اموعة العمل دبل الدورة 

ة بتوافر ااوارد ااالية الالرمة. كما رّحب  لموعة العمل مببادرة سويسرا الستخافة مشاور  السابعة للجهار الرئاسي مباشرة، رهنا  
ار تعزيز ستتتتتل عمل النظام ااتعدد األطرا ، والت عقدت   ااية اا ا    ااية مايو أياهلادفة إىل غل رمسية بشتتتتترن العملية 

ت البناءة الت جرت خالل ااشتتتتتتتاورات غل الرمسية، وافق مكتا ، ستتتتتتتويستتتتتتترا. وعقا اانادشتتتتتتتا(Prangins)   براجنينز 2017
، على عقد اجتماع وخر اموعة العمل دبل ادعقاد الدورة الستتتتتتتابعة 2017الدورة الستتتتتتتابعة للجهار الرئاستتتتتتتي،   يوديو حزيران 

طرا  ااتعاددة ن دبل األللجهار الرئاستتتتتتتتي بود  كا  حح يتستتتتتتتتج إحالة دتائا االجتماع إىل انهار الرئاستتتتتتتتي والنظر فيها م
على ااستتتتتوى الوطد عند التلختتتتل للدورة الستتتتابعة للجهار الرئاستتتتي. وتبعا لذلع، عقدت لموعة العمل اجتماعها الستتتتابع 

  روما، إي اليا، بلخل التمويل السخي من خارج اايزادية ااقدم من حكومت  2017سبتمرب أيلول  7إىل  5خالل اللرتة من 
سويسرا وإي اليا. وتتخمن هذه الوثيقة تقرير الدورة السابعة اموعة العمل، وتعرض اازيد من النتائا اانبثقة عن عمل لموعة 

ت جل عملية منستتتتتتتتتتتتتقة ومتواردة اموعة التدابل الالعمل خالل فرتة الستتتتتتتتتتتتتنتيف الالية، مبا    لع بشتتتتتتتتتتتتترن  خ ة النمو  من أ
تقرير لموعة العمل االتوحة العختتتتتوية ااخصتتتتتصتتتتتة ااعنية بتعزيز ستتتتتل ، IT/GB-7/17/7ستتتتتتدخل حيز التنليذ. واتوث الوثيقة 

ىل تعزيز عمل إ، على تقرير االجتماع الستتتتتتتتتتتتتتتاد  اموعة العمل، وتعرض لموعة التدابل الرامية عمل النظام ااتعدد األطرا 
االتلاق  وترد الصتتتتتتتتتتيملة اانقلة اشتتتتتتتتتتروعالناجتة عن عمل لموعة العمل خالل فرتة الستتتتتتتتتتنتيف الالية. و ااتعدد األطرا  النظام 

ادرتاح الرئيستتتتتتتتتتتتتتيف ، IT/GB-7/17/31بتلتتع الوثيقتتة. و  الوثيقتتة  2اارفق ااوحتتد لنقتتل ااواد التتذث ادرتحتتتا لموعتتة العمتتل   
يقدم  ،دتائا اجتماعات لموعة العمل االتوحة العختتتتتتتتوية ااخصتتتتتتتتصتتتتتتتتة ااعنية بتعزيز ستتتتتتتتل عمل النظام ااتعددشتتتتتتتتاركيف من اا

مل أثناء فرتة لموعة الع الرئيستتتتتان ااشتتتتتاركان اموعة العمل ادرتاحات إىل انهار الرئاستتتتتي، باالستتتتتتناد إىل إىل دتائا مداوالت
( ومستتتتتتودة دي لتعديل 1االلق ( تشتتتتتتمل  خ ة النمو  )1اارفق ار ). وتتختتتتتتمن عناصتتتتتتر اشتتتتتتروع در 2017-2016الستتتتتتنتيف 

 (.3 االلقااللق األول من ااعاهدة الدولية )
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 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 جتماع السابع لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المخصصة المعنية اال
 النظام المتعدد األطرافبتعزيز سير عمل 

 2017 سبتمبر/أيلول 7-5 روما، إيطاليا،

 التقرير

 
 افتتاح االجتماع -1البند 

 
افتتح االجتماع الستتتتتتتتابع اموعة العمل االتوحة العختتتتتتتتوية ااخصتتتتتتتتصتتتتتتتتة ااعنية بتعزيز ستتتتتتتتل عمل النظام ااتعدد  -1

 Javad Mozafari)هولندا( والستتتتتتتتتتتتيد  Bert Visserاألطرا  )لموعة العمل( الرئيستتتتتتتتتتتتان ااشتتتتتتتتتتتتاركان كّل من الستتتتتتتتتتتتيد 
إيران اإلستتتتالمية(. وستتتتّل ا الختتتتوء على التقدم االلوه الذث أحررتا لموعة العمل وحثا ااشتتتتاركيف على الرتكيز  )مجهورية

 على اللول عوض ا عن الرتكيز على ااشاكل خالل هذا االجتماع.
 
دولية بالنيابة، مبجموعة العمل   منظمة األغذية والزراعة ، أميف ااعاهدة الKent Nnadozieورّحا الستتتتتتتتتتتتتتيد  -2

)اانظمة( ودعا األعختتاء فيها إىل االستتتلادة من هذا االجتماع اإلضتتا  للستتعي إىل التوصتتل إىل حّل وستت  بشتترن األمور 
اايزادية،  ارجالعالقة. وتوجا بالشتتتتتتتكر إىل حكومة كل من ستتتتتتتويستتتتتتترا وإي اليا على توفلما الستتتتتتتخي للموارد الالرمة من خ

 مّكن من عقد هذا االجتماع. مبا
 

 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل -2البند 
 
 .2اارفق . وترد القائمة بااشاركيف   1اارفق اعتمدت لموعة العمل جدول أعماهلا كما يرد    -3
 

 الرئيسين المشاركين إلى الدورة السابعة للجهاز الرئاسي تقرير -3البند 
 

أع ى من مثّ الرئيسان ااشاركان حملة سريعة حمدثة عن ااشاورات غل الرمسية بشرن تعزيز سل عمل النظام ااتعدد  -4
 االجتماع   براجنينز، سويسرا. ودد شارك   2017مايو أيار  31إىل  29األطرا  والت ُعقدت خالل اللرتة اامتدة من 

لموعة العمل،   إطار غل رمسي وفق  دواعد تشتتتتام هاو   لبلأل األفكار خبل ا، مبا فيهم بعض األعختتتاء    25حنو 
واخليارات ااتاحة حول كيلية إحرار تقدم بملية اقيق النتائا اانشتتتتتتتتتتتتتتودة من عمل لموعة العمل. واستتتتتتتتتتتتتتتعان الرئيستتتتتتتتتتتتتتان 

 ااشاركان ببعض اانادشات خالل االجتماع كمن لق إلعداد مشروع االدرتاح الذث تقدما با.
 

، الرئيستتتتتان ااشتتتتتاركان للجنة االستتتتتتشتتتتتارية Alwin Kopšeوالستتتتتيد  Pierre du Plessisوعرض بدورما الستتتتتيد  -5
 ااخصصة ااعنية باسرتاتيجية التمويل )اللجنة(، معلومات حمدثة عما أجنزتا اللجنة من عمل خالل فرتة السنتيف الالية.
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اركيف للجنة على تقريرما االصتتتتتتتتتتتتتتل عن التقدم احملرر وتوجه  لموعة العمل بالشتتتتتتتتتتتتتتكر إىل الرئيستتتتتتتتتتتتتتيف ااشتتتتتتتتتتتتتت -6
استتتتعراض استتترتاتيجية ملويل ااعاهدة الدولية، خاصتتتة   ما يتعلق بعمل لموعة العمل وطلب  إىل الرئيستتتيف ااشتتتاركيف   

 للمجموعة متابعة التواصل الوثيق مع الرئيسيف ااشاركيف للجنة اخل ا للدورة السابعة للجهار الرئاسي.
 

من شتتتركات البذور   وستتتيا  23ودّع  عليا  1وأبلغ الرئيستتتان ااشتتتاركان لموعة العمل بتلقيهما إعالن التزامات -7
وأوروبا وأمريكا الشتتتتمالية، تعره فيا عن دّيتها االشتتتترتاك   النظام ااتعدد األطرا  ااعزر، شتتتترض استتتتتيلاء بعض الشتتتتروض 

، ممثل إحدى Jean-Christophe Gouacheاألستتتاستتتية لاعمال التجارية. وبدعوة من الرئيستتتيف ااشتتتاركيف، أع ى الستتتيد 
والرئيس الايل لالااد الدويل للبذور، مزيد ا من التلاصتتتتتتتتيل عن ستتتتتتتتياق اإلعالن ومختتتتتتتتامينا وأهدافا. الشتتتتتتتتركات ااذكورة 

وتوجه  لموعة العمل بالشتتتكر إىل ممثل الشتتتركات على اإليختتتاحات الت أع اها ورّحب  باابادرة الت أطلقتها لموعة 
 شركات البذور هذه.

 
 مشروع ادرتاح الرئيسيف ااشاركيفبعنوان  IT/OWG-EFMLS-7/17/2قة وعرض من مثّ الرئيسان ااشاركان الوثي -8

وأوضلا  ،من دتائا اجتماعات لموعة العمل االتوحة العخوية ااخصصة ااعنية بتعزيز سل عمل النظام ااتعدد األطرا 
 الدورة الستتابعة قريرما إىللتشتتكل تالنستتخة اانقلة من ادرتاح الرئيستتيف ااشتتاركيف أاما ستتيختتعان اللمستتات األخلة على 

للجهار الرئاستتتتتتي بعد اإلصتتتتتتملاء إىل منادشتتتتتتات لموعة العمل   االجتماع الايل ومبا يكّمل تقرير لموعة العمل   هذا 
 ورّحب  لموعة العمل مببادرة الرئيسيف ااشاركيف إع اء توجيهات منّظمة للمنادشاتاالجتماع. 

 

 درتاحاوأع   لموعة العمل الرئيستتتتيف ااشتتتتاركيف معلومات مستتتترتجعة عن العناصتتتتر الواردة   فصتتتتول مشتتتتروع  -9
يتعلق  ما الرئيسيف ااشاركيف وطلب  إىل الرئيسيف ااشاركيف مراعاة ورائها وتعليقاهتا عند وضع الوثيقة بصيملتها النهائية. و 

أن تكون  قل ااواد، أشارت لموعة العمل إىل توصية الرئيسيف ااشاركيف بخرورةبااسائل ااتصلة باالتلاق ااوحد اانقح لن
 .،   حال توافر بعض الشروضمجيع اادفوعات إلزامية مبوجا هذا االتلاق اانقح

 

الستتتتتتتتتتتتتتخدام لواعتربت لموعة العمل أّن وليت النلا    االتلاق ااوحد اانقح لنقل ااواد جيا أن تكودان دابلتيف  -10
ومتزدتيف مبواراة خلق الظرو  ااناستتتبة لكي يستتتتق ا دظام االشتتترتاك مستتتتخدميا احملتمليف. واعترب أن اقيق هذه األهدا  

وينبملي  .ستتيكون ممكن ا من خالل اديد معدالت دفع ووضتتع شتتروض أخرى   النظام ااوحد لنقل ااواد ملّيز بيف وليت النلا 
 لى سنوث لعمليات االدخمام ااتاحة   إطار ولية النلا  االردة.ضع سقف أععدم النظر   و 

 
أشتتتتارت لموعة العمل إىل أمية الد ددر ااستتتتت اع من تكاليف ااعامالت اإلدارية ااتصتتتتلة باالشتتتترتاك واحملافظة و  -11

على وضتتتتع ااشتتتترتك. و  هذا الستتتتياق، اعُترب أدا دد يكون من االيد البلأل   إمكادية إدارة عمليات االشتتتترتاك من خالل 
 . النظام العااي لإلعالم

 

الستتتتتكشتتتتا  األستتتتاليا واخليارات ااتاحة ة العمل أدا من الختتتترورث إجراء مزيد من اانادشتتتتات واعتربت لموع -12
 الشرتاك   النظام.لللبلدان 

 

                                                      
1  i6275e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/3/a-bs773e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bs773e.pdf
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وطلب  لموعة العمل إىل الرئيستتيف ااشتتاركيف، لدى وضتتع الصتتياغة النهائية الدرتاح الرئيستتيف ااشتتاركيف، التعمق    -13
   لع  لاغذية والزراعة إىل اازارعيف الستتخدامها بشتكل مباشتر ألغراض الزرع، مبا النباتيةدراستة مسترلة دقل ااوارد الوراثية 

لاق بشرن النظام ااتعدد األطرا  واالت من خالل مراعاة اآلراء  ات الصلة الصادرة عن اللجنة االستشارية اللنية ااخصصة
 .ااوحد لنقل ااواد

 
لدفع، أشتتتتتتتارت لموعة العمل إىل الاجة إىل اديد معدالت دفع  تللة. وبالنستتتتتتتبة إىل وضتتتتتتتع دظام اعدالت ا -14

وينبملي اعدالت الدفع ااختللة هذه أن تكون مللوظة بيف  تلف وليات النلا  االلوظة مبوجا االتلاق ااوحد اانقح 
ا نعل رئيستتتتتية الت يتعيّف مراعاهت. واعُتربت ااعدالت ااختللة هذه إحدى ااستتتتتائل ال8-6و 7-6لنقل ااواد وبيف ااادتيف 

 دظام االشرتاك أكثر استق اب ا.

 
و  ما يتعلق بشتتتروض االدستتتلاه من دظام االشتتترتاك، كان هناك اتلاق عام على أن تكون فرتة االشتتترتاك الدديا  -15
 سنوات؛ لكن مل يتم التوصل إىل أث توافق بشرن فرتة تسديد اادفوعات اإللزامية لتقاسم اانافع بعد االدسلاه. 10

 
  بيعاتاا وأكدت لموعة العمل لدد ا الاجة إىل مزيد من التوضتتتتتتتتتيلات بشتتتتتتتتترن التعريف القادو  اصتتتتتتتتت لح  -16

مزيد من صتتول على الرباء القادودييف. وت ّلع  لموعة العمل إىل واتلق على إحالة هذه ااستترلة إىل ااموعة الدائمة للخ
 الوضوح بشرن هذه ااسرلة لدى ادعقاد االجتماع السابع للجهار الرئاسي.

 
م ااتعدد توستتتتتيع د اق النظامستتتتترلة حزمة التدابل لتلستتتتتيف النظام ااتعدد األطرا  الذث يشتتتتتمل وبالنستتتتتبة إىل  -17

ة إعداد خ ة قعمل إىل الاجة إىل مواصتتلة النقاب بشتترن التلاصتتيل واألستتاليا ااتصتتلة ب ريأشتتارت لموعة الاألطرا ، 
قد مزيد من وأشتتتتارت إىل ضتتتترورة ع ح إجراء عملية منستتتتقة ومتزدة من أجل دخول التدابل حّيز التنليذ.منو صتتتتالة، مبا يتي

لشتترن معلومات يذ. وأع   لموعة العمل هبذا ااانادشتتات لبلأل التلاصتتيل واألستتاليا الت جتعل هذه اخل ة دابلة للتنل
مسرتجعة وادرتاحات ملصلة عن خ ة النمو والت يتعيّف على الرئيسيف ااشاركيف أخذها بعيف االعتبار عند وضع الصياغة 

 النهائية الدرتاح الرئيسيف ااشاركيف.
 

 مناقشة مشروع القرار كالتحضير للدورة السابعة للجهاز الرئاسي، بما في ذل -4البند 
 

ل الرامية إىل التدابعرض الرئيستتتتتان ااشتتتتتاركان ادرتاحا يتختتتتتمن العناصتتتتتر الت ميكن أن يترلف منها مشتتتتتروع درار،  -18
. وتوجه  لموعة العمل بالشتتتتتتكر إىل الرئيستتتتتتيف ااشتتتتتتاركيف على ادرتاحهما هذا تعزيز ستتتتتتل عمل النظام ااتعدد األطرا 

عة عامة اراعاهتا عند بلورة مشروع القرار ااقرتح ومالحقا. وطلب  لموعة العمل إىل الرئيسيف وأع تهما معلومات مسرتج
 ااشاركيف إرفاق هذه الوثيقة بادرتاح الرئيسيف ااشاركيف. 

 
وطلب  كذلع لموعة العمل إىل الرئيستتتتتتيف ااشتتتتتتاركيف مواصتتتتتتلة تردية دورها النشتتتتتت  للتلختتتتتتل للدورة الستتتتتتابعة  -19

 للجهار الرئاسي، مبا    لع من خالل مشاورات غل رمسية مع األطرا  ااتعاددة وأصلاه ااصللة ااعنييف. 
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لتعاطي مع بعض البنود من جدول األعمال وطرح  لموعة العمل عددا من ااستتتتتتتتتتتتتتائل اإلجرائية حول كيلية ا -20
وعدد من ااستتتتتائل احملددة خالل الدورة الستتتتتابعة للجهار الرئاستتتتتي. وطلب  لموعة العمل إىل الرئيستتتتتيف ااشتتتتتاركيف إحالة 

 هذه ااسائل اإلجرائية إىل مكتا الدورة السابعة للجهار الرئاسي بالتزامن مع تقريرما بشرن دتائا هذا االجتماع. 
 

 اعتماد التقرير -5بند ال
 

   اعتمدت لموعة العمل تقرير اجتماعها السابع. -21
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 1المرفق 
 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 السابع لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المخصصة المعنية االجتماع
 بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف

 2017سبتمبر/ أيلول  7-5روما، إيطاليا، 

 جدول األعمال
 

 جدول األعمال
 
 افتتاح اإلجتماع  -1

 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل -2

 الرئيسيف ااشاركيف إىل الدورة السابعة للجهار الرئاسي تقرير -3

 التلخل للدورة السابعة للجهار الرئاسي، مبا    لع منادشة مشروع القرار -4

 اعتماد التقرير -5
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 2المرفق 
 قائمة بالمشاركين

 
 mu669e.pdf-http://www.fao.org/3/a على العنوان التايل:ااشاركيف دائمة االطالع على ميكن 
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