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NA597/A  

A 

 

 من جدول األعمال المؤقت 2-16البند 

 للجهاز الرئاسيثامنة الدورة ال

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16 – 11، روما

 دراسة األجهزة الفرعية والعمليات ما بين الدورات

 
 موجز

 
توفر هذه الوثيقة معلومات عن األجهزة الفرعية والعمليات ما بني الدورات اليت وضــــــــــــــعها أو أنشــــــــــــــأها اجلهاز  

. وتســــــــــــــتعرض هذه الوثيقة األحكام العامة املتعلقة باألجهزة الفرعية للجهاز 2006الرئاســــــــــــــي منذ دورته األوىل يف عام 
 ام األخرى ذات الصلة اليت تنشأ مبوجبها أجهزة فرعية دائمةالرئاسي والالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي، وكذلك األحك

أو قائمة. وحتتوي الوثيقة على قائمة باألجهزة الفرعية لعمليات ما بني الدورات اليت أدت إىل هذه الدورة الثامنة للجهاز 
 هذه الوثيقة، تُقرتح الواردة يف الرئاســــي، باإلضــــافة إىل قائمة اجلرد التارخيية لألجهزة الفرعية. ويف أعقاب حتليل املعلومات

 عناصر حمتملة لالستعراض احملتمل لألجهزة الفرعية من قبل اجلهاز الفرعي.

  

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/
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 مقدمة -أّوًال 
 
من األمني إعداد مذكرة معلومات عن األجهزة يف اجتماعه األول،  ،طلب مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي -1

ن وظائف ، وتقدمي معلومات علكي ينظر فيها املكتب بصـــــــــــورة أولية الفرعية وعمليات اجلهاز الرئاســـــــــــي ما بني الدورات
وهياكلها، وكذلك عن اخليارات املمكنة املتاحة أمام اجلهاز الرئاســـــــــي عند إنشـــــــــاء هذه  واختصـــــــــاصـــــــــاهتااألجهزة احلالية 

 األجهزة، مبا يف ذلك قائمة باملصطلحات.
 
 فائدهتا كوثيقة رته إىليف معرض إشــاونظر املكتب، يف اجتماعه الثاين، يف مذكرة املعلومات اليت أعدها األمني، و  -2

 مرجعية، طلب من األمني حتديثها وتقدميها كوثيقة معلومات هلذه الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.
 
وتســـــــــتعرض هذه الوثيقة األحكام العامة املتعلقة باألجهزة الفرعية للجهاز الرئاســـــــــي، والالئحة الداخلية للجهاز  -3

من املعاهدة الدولية،  11-19وجبها ثالثة أجهزة فرعية دائمة أو قائمة، يف املادة نشئت مبالرئاسي، وكذلك األحكام اليت أُ 
قائمة باألجهزة الفرعية  1 املرفقوترد يف  .على التوايل وإجراءات االمتثال واإلجراءات التشــــــغيلية لصــــــندوق تقاســــــم املنافع

قائمة اجلرد التارخيية لألجهزة  2 املرفقللعمليات ما بني الدورات اليت أدت إىل هذه الدورة الثامنة للجهاز الرئاســــــــــــــي، ويف 
. وبنـاًء على مراجعـة املعلومـات الواردة أعاله، مت إبـداء عـدد من على التـايل الفرعيـة منـذ الـدورة األوىل للجهـاز الرئـاســــــــــــــي

ح عناصـــر ، والعمليات الداعمة. كما تقرت والتشـــكيل، حظات يف ما يتعلق مبا يلي: املصـــطلحات، والواليات والوظائفاملال
 حمتملة الستعراض حمتمل لألجهزة الفرعية لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاسي.

 
 األحكام العامة ذات الصلة -اثانيً 

 
 من املعاهدة الدولية، تتمثل إحدى وظائف اجلهاز الرئاسي يف ما يلي:  3-19ملادة من ا الفقرة (ز) اوفقً  -4
 

بتوافر األموال الضــــــــرورية، األجهزة الفرعية اليت قد تلزم، وحتديد اختصــــــــاصــــــــاهتا، وكيفية  ادراســــــــة وإنشــــــــاء، رهنً 
 تشكيلها.

 
 على ما يلي:  9املادة  وتنص1 .2006الئحته الداخلية يف عام  واعتمد اجلهاز الرئاسي -5
 

للجهاز الرئاســـــــــي أن ينشـــــــــئ ما يراه ضـــــــــروريا من األجهزة الفرعية من أجل إجناز وظائفه. يكون إنشـــــــــاء  9-1
األجهزة الفرعية رهنا بتوافر األموال الضـــرورية يف امليزانية املعتمدة للمعاهدة. وإذا كانت املنظمة هي املســـؤولة عن 

العام للمنظمة حتديد مدى توافر تلك األموال. وســــــــــــــيعرض على اجلهاز حتّمل التكاليف، يتوىل عندها املدير 
الرئاســـــي، قبل اختاذ أي قرار ترتتب عليه مصـــــروفات فيما يتعلق بإنشـــــاء مثل هذه األجهزة، تقرير من األمني أو 

 .من املدير العام للمنظمة يتضمن األعباء اإلدارية واملالية املرتتبة على ذلك
 

                                                      
 pdfabe210-http://www.fao.org/3/a.: ، متاح على العنوان التايلReport-IT/GB/1/06دال، الوثيقة  املرفق  1

http://www.fao.org/3/a-be210a.pdf
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  .الرئاسي عضوية األجهزة الفرعية واختصاصاهتا وإجراءات عملهاحيدد اجلهاز  9-2
 

 . ينتخب كل جهاز فرعي هيئة مكتبه، ما مل يقم اجلهاز الرئاسي بتعيينها 9-3
 

 بإنشاء ثالثة أجهزة فرعية المتعلقة األحكام -ثالثًا
 
 من املعاهدة الدولية على ما يلي: 11-19تنص املادة  -6
 

املكتب") مبا ئة هيباســـــــــم " جمتمعني قفي ما يليينتخب اجلهاز الرئاســـــــــي رئيســـــــــه ونائيب الرئيس (يشـــــــــار إليهم 
 يتماشى مع الئحته الداخلية.

 
قوم ت، 2-2للمادة  ا، فإن أحكام الالئحة الداخلية ذات صــــــلة. ووفقً اوبقدر ما ميكن اعتبار املكتب جهاًز فرعيً  -7

 املكتب مبا يلي:هيئة 
 

 .االتوجيه لألمني يف ما يتعلق بالتحضري لدورات اجلهاز الرئاسي وسري عملهقدم ت
 
وتنص اإلجراءات واآلليات التنفيذية لتشـــــــــــجيع االمتثال ومعاجلة قضـــــــــــايا عدم االمتثال، اليت وافق عليها اجلهاز  -8

االمتثال يف دورته األوىل. ويف عقب وقد أنشأ اجلهاز الرئاسي جلنة  2الرئاسي يف دورته الرابعة، على وظائف جلنة االمتثال.
 املوافقة على إجراءات االمتثال، بدأت اللجنة عملها بصفتها جهاز فرعي دائم، بالئحة داخلية خاصة هبا.

 
وقد أنشــئ فريق خرباء مســتقل، مبوجب اإلجراءات التشــغيلية الســتخدام املوارد اخلاضــعة لرقابة اجلهاز الرئاســي،  -9

  3قاسم املنافع.كل دعوة لتقدمي املقرتحات يف إطار صندوق تيف  قرتحات املسبقة للمشاريع الواردة وُكلف بفحص وتقييم امل
 

 األجهزة الفرعية في فترة ما بين الدورتين الحالية والجرد التاريخي لألجهزة الفرعية -رابًعا
 

قائمة باألجهزة الفرعية اليت أنشـــــــأها اجلهاز الرئاســـــــي، أو أعاد عقدها، يف دورته  1املرفق يقدم اجلدول الوارد يف  -10
. ويتم تنظيم احملتوى على أســــاس قرارات اجلهاز الرئاســــي، واختصــــاصــــات األجهزة 2019-2018الســــابعة لفرتة الســــنتني 

 مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي.هيئة الفرعية ذات الصلة، مبا يف ذلك 
 

 2006القائمة الكاملة لألجهزة الفرعية اليت أنشــــــــأها اجلهاز الرئاســــــــي منذ دورته األوىل يف عام  2املرفق د يف وتر  -11
 واالجتماعات املعقودة ذات الصلة. 

  

                                                      
 be452a.pdf-http://www.fao.org/3/aأنظر القسم الثالث من إجراءات االمتثال، املتاح على العنوان التايل:   2
 pdfabe595-http://www.fao.org/3/a.: ، املتاح على العنوان التايل22013/من القرار  1أنظر املرفق   3

http://www.fao.org/3/a-be452a.pdf
http://www.fao.org/3/a-be595a.pdf
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 المالحظات -خامًسا
 

 اجلهاز الرئاسي. صادرة عن أخرى بأي اعتباراتالقسم دون املساس ترد املالحظات يف هذا  -12
 

 المصطلحات -ألف
 

 ، لرئاســـــياالالئحة الداخلية للجهاز الرئاســـــي طبيعة األجهزة الفرعية اليت قد ينشـــــئها اجلهاز ال حتدد املعاهدة أو  -13
أو تســـــــــمياهتا أو فئاهتا، أو املصـــــــــطلحات اليت ميكن اســـــــــتخدامها لوصـــــــــفها، وخبالف األجهزة الفرعية الدائمة أو القائمة 

ددة. ويتم حمهاز الرئاســـــي يف إنشـــــاء أجهزة خمصـــــصـــــة بواليات واختصـــــاصـــــات احملددة، يتمثل النهج الســـــائد من قبل اجل
ما يتم إعادة عقدها، من جلســـة إىل أخرى. ويتم الشـــكل العام النموذجي إلنشـــاء جهاز  ا، وغالبً اســـتعراض هذه األجهزة

رباء" املعين "فريق اخلفرعي ما يف قرارات اجلهاز الرئاســـــي، من خالل املصـــــطلح "اللجنة"، مع اختالفني اثنني، أحدمها لـــــــــــــــــــ
 . املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطرافحبقوق املزارعني، واآلخر لـ"جمموعة العمل" 

 
خمتلف اجتماعات اخلرباء أو اجملموعات الصــــــــــــــغرية مت الطلب من  الفرعية،وباإلضــــــــــــــافة إىل اجتماعات األجهزة  -14

ذلك و  قبل اجلهاز الرئاســــــي أو األجهزة الفرعية أو األمانة، من آلخر، املســــــاعدة يف توجيه عمل األجهزة الفرعية من وقت
 6و"اجتماع اخلرباء"، 5و"اجتماع اخلرباء غري الرمسي"، 4أشـــــــــــــكال خمتلفة باســـــــــــــتخدام مصـــــــــــــطلحات مثل "املشـــــــــــــاورة"،ب

  8خلرباء القانونيني".من ا ةالدائم موعةو"اجمل 7و"جمموعات أصدقاء الرئيسني املشاركني"،
 

 ، أو جلنة دســتورية، وأنه يعمل لفرتة واحدة بنيااعتماد مصــطلح "خمصــص" لإلشــارة إىل أن اجلهاز ليس دائمً  ومت -15
لوالية حمددة يكلفه هبا اجلهاز الرئاســـــــــي. وعلى الرغم من الطبيعة املخصـــــــــصـــــــــة، فقد مت عقد بعض اللجان  االدورات وفقً 

بشـــكل متكرر (مثل اللجنة اليت تعاجل االســـتخدام املســـتدام) وعقدت إحداها اجتماعات يف مجيع الفرتات املالية باســـتثناء 
 واحدة (أي اللجنة اليت تعاجل اسرتاتيجية التمويل). 

 
" بشكل متبادل أو مشرتك، للداللة على أن اجلهاز سيقدم تقرير، تقينومت استخدام مصطلحي "استشاري" أو " -16

، ولكنه لن يتخذ أي قرارات نيابة عن اجلهاز الرئاســـــي. ومن أو عن طريق األمانة أو مشـــــورة إىل اجلهاز الرئاســـــي مباشـــــرة
أدنــاه)، يبــدو أن املصــــــــــــــطلحني ال يرتبطــان بــأنواع املــدخالت  27إىل  19 من خالل النظر إىل الواليــات (أنظر الفقرات

 اجلوانب االسرتاتيجية أو السياسية.واملخرجات، على سبيل املثال التقنية مقابل االستشارية بشأن 
 

                                                      
 detail/en/c/397266/-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plantأنظر   4
 detail/en/c/1111361/-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plantأنظر   5
 detail/en/c/414973/-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant أنظر  6
 mq984a.pdf-http://www.fao.org/3/a أنظر  7
 br433a.pdf-http://www.fao.org/3/aأنظر   8

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/397266/
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111361/
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/414973/
http://www.fao.org/3/a-mq984a.pdf
http://www.fao.org/3/a-br433a.pdf
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يع ثلي مجلإلشــــــــــارة إىل أن املشــــــــــاركة مفتوحة أمام ممومت اعتماد مصــــــــــطلح "مفتوح العضــــــــــوية" مرة واحدة فقط  -17
عمل جمموعة الأو كمراقبني. وهذا هو حال  –بأقصـــــــى عدد من املمثلني لكل منطقة  –اقدة، إما كأعضـــــــاء األطراف املتع

 .املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف
 

ويتم اســـتخدام مصـــطلح "قائمة" للجنة الدائمة املقرتحة الســـرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد، واليت ســـينظر اجلهاز  -18
 أدناه). 23يف إنشائها خالل هذه الدورة (أنظر الفقرة الرئاسي 

 
 الواليات والوظائف -باء

 
مع الطبيعة  ايً شــــــــاواليات خمتلف األجهزة الفرعية يف القرارات ذات الصــــــــلة، متحيدد اجلهاز الرئاســــــــي يف الغالب  -19

املخصـــــــــــصـــــــــــة لتلك األجهزة. وترد واليتا اجلهازان الفرعيان الدائمان املنشـــــــــــآن حىت اآلن، أي جلنة االمتثال وفريق اخلرباء 
املســـتقل، يف اإلجراءات ذات الصـــلة. غري أنه جتدر اإلشـــارة إىل أن جلنة االمتثال تلقت مهام إضـــافية خمصـــصـــة من اجلهاز 

  9لفرتة ما بني الدورات املؤدية إىل هذه الدورة الثامنة.الرئاسي يف إحدى القرارات، 
 

يف الالئحة  اإىل أنه يف حني أن الوظيفة الوحيدة املنصوص عليها رمسيً  اويف ما يتعلق باملكتب، جتدر اإلشارة أيضً  -20
"، فإن وســــري عملها الرئاســــيتقدمي التوجيه لألمني يف ما يتعلق بالتحضــــري لدورات اجلهاز الداخلية للجهاز الرئاســــي هي "

 اجلهاز الرئاسي قد كلفه بانتظام مبهام حمددة خمتلفة.
 

 إىل أن اجلهاز الرئاسي يف دورته األوىل: اوميكن اإلشارة أيضً  -21
 

نب ذات ، مبا يشـــمل اجلوا]دائمة[طلب من األمني أن يدرس بتفصـــيل أكثر إمكانية إنشـــاء جلنة فنية اســـتشـــارية 
 10.لجهاز الرئاسيبذلك للدورة الثانية ل اباختصاصاهتا وتشكيلها واحتياجاهتا التمويلية، وأن يقدم تقريرً العالقة 

 
 غري أن اجلهاز الرئاسي يف دورته الثانية: -22

 
على أّن إنشاء جهاز فرعي دائم سابق ألوانه. وقرر أّن األجهزة الفنية املخصصة اليت حتدد هلا اختصاصات اتفق 

ومتخصـــصـــة وموجهة حنو النتائج هي احلل األفضـــل يف الوقت الراهن. وأشـــار اجلهاز الرئاســـي إىل اهتمام مركزة، 
بعض األطراف املتعاقدة يف أن تبحث، يف املســـتقبل، يف إمكانية إنشـــاء جلنة فنية مشـــرتكة مع هيئة املوارد الوراثية 

  11.لألغذية والزراعة.
 

                                                      
 1أنظر اجلدول يف املرفق   9

 be210a.pdf-http://www.fao.org/3/a، متاحة على العنوان التايل: 18، الفقرة Report-IT/GB/1/06أنظر الوثيقة   10
  be160a.pdf-http://www.fao.org/3/a: ، متاحة على العنوان التايل90، الفقرة Report-IT/GB/2/06أنظر الوثيقة   11

http://www.fao.org/3/a-be210a.pdf
http://www.fao.org/3/a-be160a.pdf
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رئاســي يف هذه الدورة الثامنة ســينظر يف اقرتاح إنشــاء جهاز فرعي دائم آخر، كما جتدر اإلشــارة إىل أن اجلهاز ال -23
أي اللجنة الدائمة املعنية باســــــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد. وقد وضــــــعت اللجنة املخصــــــصــــــة احلالية املعنية باســــــرتاتيجية 

  12اسي.اجلهاز الرئ االتمويل مشروع اختصاصات للجنة الدائمة احملتملة، لكي ينظر فيه
 

 ني ما يلي:األجهزة الفرعية. وختتلف طبيعة املهام ب وخمرجاتاملهام  يوجد تباين كبري يف ما يتعلق بطبيعةو  -24
 

ائج السرتاتيجية جلهاز الرئاسي، يف حالة إطار النتإىل ابالنسبة املهام االسرتاتيجية/االستشارية، على سبيل املثال،  -
 يف حالة تنفيذ االتفاق املوحد لنقل املواد؛ التمويل، أو أصحاب املصلحة مباشرة،

 ؛يف ما يتعلق مبعرفات الكيانات الرقمية أو أدوات االتفاق املوحد لنقل املواداملهام الفنية، على سبيل املثال، و  -
 املهام القانونية، على سبيل املثال، صياغة اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد؛و  -
املوحد لنقل  ، أو االتفاقالنظام العاملي لإلعالمرصــــــــد التنفيذ، على ســــــــبيل املثال، يف حالة رؤية وبرنامج عمل و  -

 املواد، أو برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام.
 

 ، ميكن مالحظة اختالف كبري بني ما يلي:باملخرجاتويف ما يتعلق  -25
 

ثال، يف ي على اجلهاز الرئاســي املصــادقة عليها أو اعتمادها، على ســبيل املالوثائق املعيارية والســياســاتية اليت ينبغ -
 حالة اإلجراءات اخلاصة بالطرف الثالث املستفيد أو اسرتاتيجية التمويل؛

التوجيهات بشـــــــــأن تنفيذ نظم املعاهدة الدولية أو تشـــــــــغيلها، على ســـــــــبيل املثال، يف حالة تنفيذ النظام املتعدد و  -
مســــتودع البيانات) و  يســــر لالتفاق املوحد لنقل املوادوالنظام امل املثال، توافر املواد والتقارير(على ســــبيل األطراف 

كيانات التشــــــــــغيل البيين لنظم املعلومات احلالية، ومعرفات ال(على ســــــــــبيل املثال، قابلية  النظام العاملي لإلعالمو 
 الرقمية)؛

 املعاهدة الدولية من قبل األطراف املتعاقدة، على ســــبيل املثال، يفقائمة باألنشــــطة الرباجمية لدعم تنفيذ أحكام و  -
 ، على سبيل املثال، يف حالة االستخدام املستدام.احالة حقوق املزارعني، أو برنامج عمل أكثر توحيدً 

 
وحظيـت األحكـام واآلليـات املختلفـة للمعـاهـدة الـدوليـة مبســــــــــــــتويـات خمتلفـة من االهتمـام من خالل العمليـات  -26

الفرعية اليت أجريت منذ الدورة األوىل للجهاز الرئاســي. ويتمتع النظام املتعدد األطراف واســرتاتيجية التمويل بســجل ثابت 
قدت ألجهزة األخرى، فقد عإىل اللعمل يف ما بني الدورات بدأ يف وقت مبكر من وجود املعاهدة الدولية. وبالنســــــــــــــبة 

دام ثالثة اجتماعات يف ثالث فرتات مالية. وقد بدأ اجلهاز الفرعي املعين اللجنة املخصــــــــصــــــــة املعنية باالســــــــتخدام املســــــــت
بشـــــــــــــأن حقوق املزارعني، إىل يف فرتة الســـــــــــــنتني  9، ومل يتم تناول املادة 2016عمله فقط يف عام  النظام العاملي لإلعالمب

 خمصص.  فينمن قبل فريق خرباء  2018-2019
 

ي من مدخالت أ ابشــــأن صــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أبدً  5ومن جهة أخرى، مل تســــتفد املادة  -27
ول أعمــال األجهزة الفرعيــة اعلى جــد 13جهــاز فرعي، ومل تكن مكونــات تقــاســــــــــــــم املنــافع غري النقــديــة الواردة يف املــادة 

                                                      
 ".اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد تقريربعنوان "، IT/GB-/298/19.أنظر الوثيقة   12
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عمل النظام املتعدد  املعنية بتعزيز سريجمموعة العمل و بشكل متقطع (أي اللجنة املعنية باالستخدام املستدام،  ّال املختلفة إ
 ، اللجنة املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد).ا، ومؤخرً األطراف

 
 التشكيل -جيم

 
 مما يلي: اعمومً األجهزة الفرعية  تتكون تشكيلة -28

 
عضـــوان من كل إقليم من أقاليم املنظمة الســـبعة، مع اســـتثناءات مثل: االجتماع األول للجنة املخصـــصـــة املعنية  -

باســـرتاتيجية التمويل (عضـــو واحد لكل إقليم)؛ والعضـــوية املوســـعة جملموعة العمل املخصـــصـــة املفتوحة العضـــوية 
املعين حبقوق  فريق اخلرباء التقين املخصــــصوســــعة ل؛ والعضــــوية املبتعزيز ســــري عمل النظام املتعدد األطرافاملعنية 

 ؛املزارعني
ال ، إما كخرباء إضــــافيني، على ســــبيل املثأعضــــاء من ثالثة إىل عشــــرة –وعدد متباين من األعضــــاء اإلضــــافيني  -

ثال ، أو كأصـــحاب مصـــلحة أو مراقبني، على ســـبيل املالنظام العاملي لإلعالمللجنة االســـتشـــارية العلمية املعنية ب
 .فريق اخلرباء التقين املخصص املعين حبقوق املزارعنيل

 
 اويف بعض احلاالت، يقوم األمني بدعوة خرباء إضــــــــــافيني، بناًء على اقرتاحات من األقاليم أو اجلهاز املعين، وفقً  -29

و/أو  – لإلعالم العامليالنظام بعلى ســــبيل املثال، يف حالة اللجنة االســــتشــــارية العلمية املعنية  –جلدول أعمال االجتماع 
ريق اخلرباء التقين فعلى ســــبيل املثال، يف حالة اللجنة املخصــــصــــة املعنية باالســــتخدام املســــتدام، و  –املكتب  هيئة من قبل

 .املخصص املعين حبقوق املزارعني
 

ستوى اإلقليمي، على امل اويف حني أن العضوية يف األجهزة الفرعية من قبل األطراف املتعاقدة تكون متوازنة دائمً  -30
فإن اجلهاز الرئاســـــــي قد طلب معايري أخرى لألعضـــــــاء اإلضـــــــافيني (مثل اخلربة، ومتثيل جمموعات أصـــــــحاب املصـــــــلحة)، 

 على املواضيع احملددة لوالية اجلهاز الفرعي. ااعتمادً 
 

ل فرتة ما بدال عضو ما خالويف حالة جلنة االمتثال، يتم انتخاب األعضاء من قبل اجلهاز الرئاسي. غري أن است -31
بني الدورتني، عقب اســـــــــتقالته الرمسية أو عدم قدرته على أداء املهام، يتم عن طريق ترشـــــــــيح اإلقليم املعين لعضـــــــــو جديد 

 املكتب للفرتة املتبقية للعضو املستبدل.  هيئة من قبل اوتعيينه رمسيً 
 

ألمانة ، يف مناسبات عديدة، صعوبة كبرية ليس لاستجابتهماستبدال أعضاء اللجان املختلفة أو عدم وقد شكل  -32
لنائب الرئيس اإلقليمي املعين، وعّرض النصـــــــاب القانوين للجهاز للخطر يف بعض األحيان، أو قلل  افحســـــــب، بل أيضـــــــً 

ألقل لكل امشولية االتفاق على النتائج. وكتدبري مفيد للمستقبل، قد ينظر اجلهاز الرئاسي يف طلب ممثل بديل واحد على 
 إقليم، يف حالة نشوء احلاجة إىل بديل أثناء عملية ما بني الدورات. ويتم اتباع هذه املمارسة بالفعل يف بعض األقاليم.

 



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

يتشـارك يف رئاسـة األجهزة الفرعية عضـوان من األطراف املتعاقدة، كما هو متوقع عادة يف االختصـاصـات ذات و  -33
املخصص املعين حبقوق قين فريق اخلرباء التاملعين، باستثناء  الفرعيسني املشاركني للجهاز الصلة. وُترتك عملية انتخاب الرئي

ئيس مشارك من ر  . وتتمثل املمارسة الثابتة املتبعة بأن يكون هناكالرئيسني املشاركنياملكتب له  هيئة عنيت، الذي املزارعني
ة تقضــــــــــــــي بذلك. ويف حالة جلنة االمتثال، فإن الئحتها دولة متقدمة وآخر من دولة نامية، ولكن ال توجد قاعدة حمدد

 الداخلية تتوخى انتخاب رئيس ونائب رئيس بالتناوب بني أقاليم املنظمة.
 

ظام موعة العمل املعنية بتعزيز ســــــــري عمل النجملوحىت اآلن، نظم اجلهاز الرئاســــــــي املشــــــــاركة بصــــــــفة مراقب فقط  -34
تماعات أخرى . ومع ذلك، فقد حضـــر املراقبون اجاملخصـــص املعين حبقوق املزارعني فريق اخلرباء التقين، و املتعدد األطراف

 لألجهزة الفرعية، ولكن ال ميكن استخالص معايري ثابتة من هذه املمارسة.
 

وجتدر اإلشارة إىل أن الالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي تنطبق، مع مراعاة مقتضى احلال، على األجهزة الفرعية،  -35
). وترد القاعدة العامة ملشــــاركة املراقبني يف جلســــات اجلهاز الرئاســــي يف 1يقرر اجلهاز الرئاســــي خالف ذلك (املادة ما مل 
ة يف ترد األحكام األخرى ذات الصــــل، اليت تشــــري إىل الدعوات، واحلصــــول على الوثائق، واملشــــاركة يف الدورات. و 7املادة 

بشأن احلصول على سجالت وتقارير  8صول على جدول أعمال االجتماع؛ واملادة يف ما يتعلق باحل 5املواد التالية: املادة 
ن إىل أ ابشــأن تكاليف املشــاركة. ويف هذا الســياق، ميكن اإلشــارة أيضًــ  10االجتماعات اليت شــارك فيها املراقبون؛ واملادة 

 مل يقرر اجلهاز الرئاسي خالف ذلك". اجللسات تكون علنية "ما
 

 الداعمةالعمليات  -دال
 

 ألطرافايف احلاالت اليت يطلب فيها اجلهاز الرئاســــــــــــــي من األجهزة الفرعية اســــــــــــــتعراض املعلومات الواردة من  -36
 احتضـــــــــــريً  وجتميعها املتعاقدة وأصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة اآلخرين، فقد متثلت املمارســـــــــــة يف طلب األمانة مجع هذه املعلومات

ا جبمع وحتليل املعلومات من مصـــــادر أخرى يف احلاالت اليت تتطلب فيه االجتماعات اجلهاز الفرعي. وتقوم األمانة أيضـــــً 
 والية اجلهاز الفرعي ذلك.

 
) أو اومت االضــــــــــــــطالع مببادرات أخرى، مثل املشــــــــــــــاورات اإللكرتونية (ســــــــــــــواء كانت غري رمسية أو أكثر تنظيمً  -37

ض األجهزة الفرعية من االجتماعات االســـتبيانات على أســـاس كل حالة على حدة أو حســـب احلاجة. كما اســـتفادت بع
 أعاله). 14/غري الرمسية (أنظر الفقرة على نطاق صغرياإلضافية غري الرمسية للخرباء، أو االجتماعات 

 
يتم تكييف حمتوى وثائق العمل واملعلومات اليت أعدهتا األمانة، وكذلك وثائق املعلومات األســاســية والدراســات،  -38

 فرعي واحتياجاته وجدول أعماله. بناًء على والية كل جهاز
  



IT/GB-8/19/16.2/Inf.1 10 

 

 عناصر استعراض محتمل -سادًسا
 

إىل املعلومات الواردة أعاله، قد يسرتشد استعراض األجهزة الفرعية احملتمل من قبل اجلهاز الرئاسي بعدد  ااستنادً  -39
 من املقرتحات االسرتاتيجية القيمة مثل ما يلي:

 
 الدولية؛تعزيز التنفيذ الشامل للمعاهدة  -
 تعزيز التنسيق وعدم االزدواجية بني وظائف األجهزة الفرعية؛ -
 تعزيز فعالية وكفاءة عمليات األجهزة الفرعية؛ -
 تعزيز اليقني واالتساق يف العضوية والشفافية يف ما يتعلق باملشاركة؛ -
 تعزيز مشاركة األعضاء يف أعمال اجلهاز الفرعي املعين؛ -
 كاليف واآلثار اإلدارية.حتسني القدرة على التنبؤ بالت -

 
ومبجرد حتديد األهداف الرئيســــــــــــــية املرغوب يف حتقيقها يف االســــــــــــــتعراض احملتمل، فإنه ميكن حتديد جمموعة من  -40

 ، مثل:االتدابري العملية احملتملة. وميكن أن يؤدي االستعراض إىل توصيات أساسية نسبيً 
 

 عقد اجتماعات متزامنة؛ -
 لتسهيل املشاورات بني خمتلف أعضاء األجهزة الفرعية؛وضع آلية آو ممارسات  -
 االتصال الوطنية إىل أعضاء األجهزة الفرعية؛ جهاتوضع آليات لتسهيل نقل املعلومات من  -
 املعلومات األساسية لتعزيز النزاهة العلمية. ووثائقإجراء استعراض النظراء للدراسات  -

 
اإلصالحات اهليكلية، مع اإلقرار باحلاجة إىل املرونة ملراعاة االحتياجات كما قد ينتج عن االستعراض املزيد من  -41

 والظروف احملددة لكل جهاز فرعي، على سبيل املثال:
 

عن طريق حتديد فئات خمتلفة لألجهزة الفرعية (االســـــــتعراض الدائم للتنفيذ، مقابل التفاوض املخصـــــــص، مقابل  -
 لذلك؛ افقً مشورة اخلرباء املخصصة) وختصيص الواليات و 

عن طريق تبســــيط معايري العضــــوية والتعيني لكل فئة من فئات األجهزة الفرعية (مثل عدد األعضــــاء لكل إقليم و  -
 باإلضافة إىل عدد معني للخرباء اإلضافيني، باإلضافة إىل مستوى وطبيعة مشاركة املراقبني)؛

أي عضـــو على حضـــور االجتماعات،  تعيني أعضـــاء مناوبني، يف حالة غياب أو عدم قدرة من خالل اشـــرتاطو  -
 لضمان التمثيل الشامل وعدم تعريض النصاب القانوين للخطر.

 
ميكن وضع لقائمة األولويات االسرتاتيجية. و  اأن تكون عملية االستعراض تدرجيية وعلى مراحل وفقً  اوميكن أيضً  -42

عدد من التدابري العملية الفورية لفرتة الســـــــنتني املقبلة، على ســـــــبيل املثال، عن طريق حتديد العناصـــــــر األســـــــاســـــــية لفئات 
 تظل املسألة قيد االستعراض والنظر. بينماوهياكل األجهزة الفرعية، 
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 1المرفق 

  

عــــــــــــــــــــــــــــــــدد  الوالية الجهاز الفرعي
 االجتماعات

 المعلومات/األنشطة الداعمة التشكيل

اللجنة االســـــتشـــــارية العلمية 
ــــمــــــادة  ــــمــــعــــنــــيــــــة بــــــال  17ال

)http://www.fao.org/3/

mv103e.pdf-a( 

نظام العاملي التطوير توصــيات عامة بشــأن  تقدمي املشــورة إىل األمني بشــأن ما يلي:
واختيار أنشطة رائدة، وبناًء على طلب األمني،  وجماالت العمل اجلديدة؛ ؛لإلعالم

النظــام العــاملي ومواصـــــــــــــــلــة حتــديــث برنــامج عمــل  واإلجراءات األخرى؛ املبــادرات
 ؛لإلعالم

 ومتصــلة لرقميةاالصــلة مبعلومات التســلســل والنظر يف املســائل العلمية والتقنية ذات 
 .بتنفيذ النظام العاملي لإلعالم

عـــلـــى األقــــــــل 
 واحد

مـــا يصـــــــــــــــــل إىل خبريين علميني من كـــل إقليم من أقـــاليم املنظمــة، 
 يرشحهما عضو املكتب املعين؛
ا يف ن األمني، مببدعوة م إضـــــــــــــافيني وعشـــــــــــــرة خرباء علميني وفنيني

ذلك اخلرباء الذين اقرتحتهم األقاليم وأصـــــــحاب املصـــــــلحة املعنيني، 
اليم والتوازن بني األقـــ الفنيـــةمع مراعـــاة النطـــاق املطلوب من اخلربة 

 حسب االقتضاء.
 وسيقوم بانتخاب الرئيسني املشاركني أعضاء اللجنة الذين تعينهم األقاليم.

حلقــــات عمــــل إقليميــــة فرعيــــة لبنــــاء 
 ) 2القدرات (

 

فــــريــــق الــــخــــبــــراء الــــتــــقــــنــــي 
المخصــــــــص المعني بحقوق 
ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــزارعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــن  ال

)http://www.fao.org/3/

mv102e.pdf-a(  

جرد للتدابري الوطنية وأفضـــــل املمارســـــات والدروس املســـــتخلصـــــة من إعمال إعداد 
 ؛حقوق املزارعني
إىل اجلرد، بوضع خيارات لتشجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهه والقيام، استناد 

 .وتعزيزه

اثنـــــــان كحــــــد 
 أقصى

 ما يصل إىل مخسة أعضاء يعينهم كل إقليم من أقاليم املنظمة؛
وما يصـــــــــــــل إىل ثالثة ممثلني عن منظمات املزارعني، ال ســـــــــــــيما من 

 مراكز املنشأ والتنوع احملصويل؛
املصـــــــلحة اآلخرين، مبا يف ذلك وما يصـــــــل إىل ثالثة من أصـــــــحاب 

 قطاع البذور، يعينهم املكتب.

عرض اآلراء والتجـــــــارب وأفضـــــــــــــــــــــل 
املمــارســـــــــــــــــات كمثــال على اخليــارات 

 الوطين للتنفيذاملمكنة 
 ) 3حلقات عمل تدريبية إقليمية (

 باإلضافة إىل االستخدام املستدام.
اللجنة المخصـــــصـــــة المعنية 
 بــاالســـــــــــتخــدام المســـــــــــتــدام

)http://www.fao.org/3/

mv086e.pdf-a(  
 

 تنفيذ برنامج العمل بشـــــــأن االســـــــتخدام تقدمي املشـــــــورة إىل األمني بشـــــــأن ما يلي:
 والتعاون مع العمليات واملؤسسات الدولية األخرى؛ ؛ةعمابادرات الداملاملستدام و 

 .وإقامة التآزراتوحتديد أنشطة إضافية 

إذا  ؛اإلكرتونيًــ 
لــــــــزم األمــــــــر، 
 اجتماع واحد

ما ال يزيد عن عضــــــــــــوين اثنني لكل إقليم، وما ال يزيد عن عشــــــــــــرة 
خرباء فنيني يعيِّنهم املكتب بالتشــــــــاور مع األقاليم ومجيع أصــــــــحاب 
املصـــــــــــــــلحــة املعنيني، وعلى األخص منظمــات املزارعني، مع مراعــاة 

. نســـــــــــــاينوازن اإلقليمي والتوازن اجلوب والتمزيج اخلربات الفنية املطل
وســــيقوم بانتخاب الرئيســــني املشــــاركني أعضــــاءُ اللجنة الذين تُعينهم 

 األقاليم.

ــــــامج  ــــــذ برن تقــــــدمي التقــــــارير عن تنفي
ــــعــــمــــــــل واملــــبــــــــادرات،  عــــرب  واجلــــردال

اإلنرتنت حول إمكانية إنشــــاء برنامج 
مشــــــــــرتك بشــــــــــأن التنوع البيولوجي يف 

 الزراعة، 
 )3ل تدريبية إقليمية (وحلقات عم

فريق الخبراء المستقل للدعوة 
ـــــديم مقترحـــــات  ـــــة لتق الرابع

 لصندوق تقاسم المنافع

قـــائمـــة بـــاملقرتحـــات األوليـــة لتقييمهـــا  خبريان من كل إقليم من أقاليم املنظمة، يرشحهما املكتب واحد فحص املقرتحات األولية املؤهلة للمشاريع 
 واالختيار منها

http://www.fao.org/3/a-mv103e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mv103e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mv102e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mv102e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mv086e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mv086e.pdf
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 الوالية الفرعيالجهاز 
عدد 

 االجتماعات
 المعلومات/األنشطة الداعمة التشكيل

اللجنة االســـــــــــتشـــــــــــارية 
المخصــــــــــصــــــــــة المعنية 
بــاســـــــــــتراتيجيــة التمويــل 
ــــــمــــــوارد ــــــة ال ــــــئ ــــــب ــــــع  وت

)http://www.fao.or

mv101e.pdf-g/3/a( 

 ؛النتائج صلة، مبا يشمل إطارالالحق ذات املّدثة و احمل تمويلالوضع اسرتاتيجية 

 وتقدمي املشورة بشأن جهود تعبئة املوارد وأوجه التآزر؛

 أدوات التمويل؛  وإبراز االتصالوحتسني 

التوصـــــــــــــــيــة بــالتــدابري الراميــة إىل تعزيز تقــاســـــــــــــــم املنــافع غري النقــديــة من خالل و 
 ؛اسرتاتيجية التمويل

 ؛تعبئة املواردو  معنية باسرتاتيجية التمويل حمتملة دائمةاختصاصات جلنة وضع و 

وتوجيه األمني بشــأن تطوير شــكل التقارير على أســاس مشــروع مصــفوفة أدوات 
 التمويل.

اثـــــنــــــــان كـــــحــــــــد 
 أقصى

من كـــــل إقليم. وجيوز لألطراف املتعـــــاقـــــدة األخرى  اثنـــــان ممثالن
 بصفة مراقب. ااملشاركة أيضً 

 مراقب.الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل بصفة 

 رئيسان مشاركان ينتخبهما أعضاء اللجنة الذين تعينهم األقاليم.

تقــــــــدمي معلومــــــــات عن الربامج الثنــــــــائيــــــــة 
 والتمويل (استبيان)

حــــدث خــــاص بشـــــــــــــــــــأن التمويــــل املبتكر 
 (بالتعاقب مع اجتماع اللجنة)

 

ــــمــــــل  مــــجــــمــــوعــــــة الــــع
المفتوحــــــة العضـــــــــــويـــــة 
المخصــــــــــصــــــــــة المعنية 

م ســـير عمل النظا بتعزيز
 الـــــمـــــتـــــعــــــدد األطـــــراف

)http://www.fao.or

mv104e.pdf-g/3/a ( 

 

 ؛وضع اقرتاح بالنسبة إىل خطة منو

 ؛تنقيح االتفاق املوحد لنقل املوادو 

 ؛ 1 امللحقمعايري وخيارات بالنسبة إىل إمكانية تكييف تغطية ووضع 

 توصيات أخرى إىل اجلهاز الرئاسي؛ وتقدمي

 والتواصل مع اللجنة املعنية باسرتاتيجيات التمويل بشأن صندوق تقاسم املنافع؛

 4-11ومناقشـــة اســـتعراضـــات وتقييمات النظام املتعدد األطراف مبوجب املادتني 
  )2(د)( 2-13و

من أقاليم املنظمة، يرشــحهم الرئيس املشــارك  ممثًال  27ما يصــل إىل  اثنان
من جمموعة  5من آسيا؛ و 5من أوروبا؛ و 5من أفريقيا؛ و 5املعين (

 2من الشــــــــــــرق األدىن؛ و 3الكارييب؛ والبحر دول أمريكا الالتينية و 
 من جنوب غرب احمليط اهلادئ). 2من أمريكا الشمالية؛ و

قدمي تجيوز لألطراف املتعاقدة املشـــــــــــاركة بصـــــــــــفة مراقب، بناًء على 
 األمانة. إىلطلب 

ممثالن من كل جمموعة من جمموعات أصــــــــحاب املصــــــــلحة بصــــــــفة 
؛ منظمــــــات املزارعنيو البــــــذور؛  وقطــــــاعمراقبني: (اجملتمع املــــــدين؛ 

 اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية).و 

 دعوة املراقبني الصامتني.

 تنتخب جمموعة العمل رئيسني مشاركني من بني ممثلي األعضاء.

تقــــــــدم األطراف املتعــــــــاقــــــــدة وجمموعــــــــات 
أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة ومســــــــــتخدمي املادة 
الوراثيــــة املــــدخالت واملقرتحــــات بشـــــــــــــــــــأن 

 املواضيع اليت تناقشها جمموعة العمل.

واملشـــــــــــــــــــــاورات غري الرمسيــــــة بني األقــــــاليم 
 وجمموعات أصحاب املصلحة.

أصـــــــــــــــحـــــاب و ألطراف املتعـــــاقـــــدة وتقـــــدم ا
ر املعلومات بشـــــــــأن تواف املعنيوناملصـــــــــلحة 

 لكذ املواد يف النظام املتعدد األطراف وغري
من املعلومات ذات الصــلة باالســتعراضــات 

 والتقييمات.

http://www.fao.org/3/a-mv101e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mv101e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mv104e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mv104e.pdf
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ــــــال  لــــــجــــــنــــــة االمــــــتــــــث
)http://www.fao.or

mv087e.pdf-g/3/a(  

 تنفيذ إجراءات االمتثال؛

 استعراض النسق املوحد لرفع التقارير وتقدمي التوصيات لتحسينه

اثنان من كل إقليم من أقاليم املنظمة، ينتخبهما اجلهاز الرئاســـــــــــــــي  واحد
 لواليات متداخلة مدهتا أربع سنوات.

 رئيسان مشاركان تنتخبهما اللجنة.

تقــــــدمي التقــــــارير الوطنيــــــة مبوجــــــب إجراءات 
 تثال.االم

حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات بشـــأن 
 )3التنفيذ واإلبالغ (

مكتـــــب الجهـــــاز هيئـــــة 
 الرئاسي

 اإلعداد بشكل عام جللسات اجلهاز الرئاسي.

املهام املخصـــــصـــــة من قبل اجلهاز الرئاســـــي، على ســـــبيل املثال، تعيني األعضـــــاء 
سم املنافع؛ صندوق تقاوالرؤساء املشاركني لألجهزة الفرعية؛ وتنفيذ دورة مشروع 

وبرنامج العمل املتعدد الســـــــنوات؛ وإجراءات تعيني األمني؛ وتعيني األعضـــــــاء يف 
 اجمللس التنفيذي للصندوق العاملي لتنوع احملاصيل.

اثنان (باإلضــــافة 
إىل 

االجــتــمــــــــاعــــــــات 
 عرب الفيديو)

رئيس واحـد ونـائـب رئيس واحـد لكـل إقليم من أقـاليم املنظمـة من 
 يسغري إقليم الرئ

 

ا اليت أعدهت األســـــــــــــاســـــــــــــية وثائق املعلومات
 األمانة

http://www.fao.org/3/a-mv087e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mv087e.pdf
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 2المرفق 
 

  13باألجهزة الفرعية واجتماعاتها التي عقدت منذ الدورة األولى للجهاز الرئاسيقائمة 
 

 )2006الدورة األوىل (
 للجنة االستشارية المخصصة المعنية باستراتيجية التمويلوالثاين  ان األولاالجتماع -

 
 )2009-2008الدورة الثانية (الفرتة املالية 

 بالطرف الثالث المستفيداالجتماع األول للجنة المخصصة المعنية  -
 االجتماعان الثالث والرابع للجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل -

 
 )2011-2010الدورة الثالثة (الفرتة املالية 

 االجتماع الثاين للجنة املخصصة املعنية بالطرف الثالث املستفيد -
 املعنية باسرتاتيجية التمويل االجتماعان اخلامس والسادس للجنة االستشارية املخصصة -
 االجتماع الثالث للجنة املخصصة املعنية بالطرف الثالث املستفيد -
للجنة االســـتشـــارية الفنية المخصـــصـــة المعنية باالتفاق الموحد لنقل المواد والثاين  االجتماعان األول -

 والنظام المتعدد األطراف
 معنية باالمتثاللمجموعة العمل المخصصة الوالثاين  االجتماعان األول -

 
 )2013-2012الدورة الرابعة (الفرتة املالية 

االجتماع األول للجنة االســتشــارية الفنية المخصــصــة المعنية باالســتخدام المســتدام للموارد الوراثية  -
 النباتية لألغذية والزراعة

قل املواد والنظام حد لناالجتماعان الثالث والرابع للجنة االســـــتشـــــارية الفنية املخصـــــصـــــة املعنية باالتفاق املو  -
 املتعدد األطراف

 االجتماع السابع للجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل -
االجتماع الثالث للجنة االســـــــتشـــــــارية الفنية املخصـــــــصـــــــة املعنية باالتفاق املوحد لنقل املواد والنظام املتعدد  -

 األطراف
 االجتماع األول للجنة االمتثال -
 األول والثاين لفريق اخلرباء املستقل املعين بصندوق تقاسم املنافع االجتماعان -

 
 )2015-2014الدورة اخلامسة (الفرتة املالية 

العمل المفتوحة العضــــوية المخصــــصــــة المعنية بتعزيز ســــير عمل مجموعة لوالثاين  االجتماعان األول -
 للحصول على الموارد وتقاسم منافعهاالنظام المتعدد األطراف 
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جمموعة العمل املفتوحة العضـــــــوية املخصـــــــصـــــــة املعنية بتعزيز ســـــــري عمل تماعان الثالث والرابع جملموعة االج -
 للحصول على املوارد وتقاسم منافعها النظام املتعدد األطراف

االجتماع الثاين للجنة االســـــتشـــــارية الفنية املخصـــــصـــــة املعنية باالســـــتخدام املســـــتدام للموارد الوراثية النباتية  -
 لألغذية والزراعة

جمموعة العمل املفتوحة العضـــوية املخصـــصـــة املعنية بتعزيز ســـري عمل النظام املتعدد االجتماع الرابع جملموعة  -
 للحصول على املوارد وتقاسم منافعهااألطراف 

 )رتنتعرب اإلناالجتماع الثالث لفريق اخلرباء املستقل املعين بصندوق تقاسم املنافع (اجتماع  -
 

 )2017-2016الدورة السادسة (الفرتة املالية 
  17والثاين للجنة االستشارية العلمية املعنية باملادة االجتماعان األول  -
 االجتماع الثاين للجنة االمتثال -
النباتية  باالســــتخدام املســــتدام للموارد الوراثيةاالجتماع الثالث للجنة االســــتشــــارية الفنية املخصــــصــــة املعنية  -

  والزراعةلألغذية 
جمموعة العمل املفتوحة العضــــــــــــــوية االجتماع اخلامس واالجتماع الســــــــــــــادس واالجتماع الســــــــــــــابع جملموعة  -

 للحصول على املوارد وتقاسم منافعهااملخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف 
 االجتماع التاسع للجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل  -

 
 )2019-2018الدورة السابعة (الفرتة املالية 

  17املعنية باملادة االجتماع الثالث للجنة االستشارية العلمية  -
 فريق الخبراء التقني المخصص المعني بحقوق المزارعيناالجتماع األول ل -
 اللجنة املخصصة املعنية باالستخدام املستدام (مشاورة إلكرتونية) -
 14وتعبئة الموارداالجتماع العاشر للجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل  -
جمموعة العمل املفتوحة العضـــــوية املخصـــــصـــــة املعنية بتعزيز ســـــري عمل االجتماعان الثامن والتاســـــع جملموعة  -

 للحصول على املوارد وتقاسم منافعها  النظام املتعدد األطراف
 جنة االمتثالاالجتماع الثالث لل -
 االجتماع الرابع لفريق اخلرباء املستقل املعين بصندوق تقاسم املنافع  -
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