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 من جدول األعمال املؤقت 1البند 

 الدورة االستثنائية األوىل للجهاز الرائسي 

 2021ديسمرب/كانون األول  8-7

 املؤقت جدول األعمال التفصيلي
 

 مقدمة
 
، واملشتتتتتتتار ل الدول ل من املعاهدة 19مبوجب أحكام املادة الدورة االستتتتتتتتاألائ ل اهوز للرائاي ال  ستتتتتتت  هذه تُعقد  -1

 ف ائا مفتوحل أمام مج ع اهط اف املتعاقدة يف املعاهدة الدول ل وأمام امل اقبني.

 
ى ذلك  ما تألص علو من املعاهدة على إمكان ل عقد دورات خاصتتتتتتتتتتل للرائاي ال  ستتتتتتتتتت ،  10-19تألص املادة و  -2

مائمل ه ئل املكتب هي دورة خاصل تعقد أثألاء فرتة تول ائم " ال ئ س ونواب ال ئ سيتوز  من الالئحل الداخل ل، 2-2املادة 
 ."مألاصبائم، ويقدمون التوج ه لألمني ف ما يتعلق ابلتحضري لدورات اجلائاي ال  س  وسري عملائا

 
إز عقد  الدورة التاستتعل للرائاي ال  ستت  رئ سيدعو  ،ال  ستت الالئحل الداخل ل للرائاي من  3-4وفًقا للمادة و  -3

 ابالتفاق مع املكتب وابلتشاور مع املدي  العام ملألظمل اهغذيل والزراعل وأمني اجلائاي ال  س . ،الدورةهذه 

 
الدورة التاستتتتتتتتعل إرجاء عقد مت ، العامليف  19- وف دجائحل  تفشتتتتتتتت  لظ وف االستتتتتتتتتاألائ ل الألا تتتتتتتتئل عن يف ظّل او  -4

تبًعا . و 2022 أاير/، إز مايو2021  انون اهول/صتتتتتتتتل يف دي تتتتتتتتمريف اهعقدها ، اليت  ان من املق ر للرائاي ال  ستتتتتتتت 
من االستتتتتتتم ار يف  متكني املعاهدة وأمانتائاهبدف ، 2022تعقد هذه الدورة االستتتتتتتاألائ ل العتماد م زان ل معقتل لعام لذلك، 
 .2023-2022مل زان ل العاديل لفرتة ال ألتني ي ال  س  ااجلائاتمد رياما يع، العمل

 
الصتتادرة عن ا للتوج ائات ، وفقً 2021كانون األول /ديسمرب 8و 7 يوميبشتتكل افرتا تت  الدورة هذه وستتتعقد  -5

 .املكتب

 
غري و كوم ل احلاهجائزة والو االت  إبخطار اهمني قام، الالئحل الداخل ل للرائاي ال  ستتتتتتتتتتتتتت من  7 ووفًقا للمادة -6
 ، لك  يت ىن قبوهلا بصفل م اقب. دورةلل يف الأبلغت اهمانل ب غبتائا يف أن تكون مماّ   انت  كوم ل اليتاحل
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 اعتماد جدول األعمال -1البند 

 
 ا للمادةلرائاي ال  ستتتتتتتتتتتتتت ، وفقً تاستتتتتتتتتتتتتتعل لجدول اهعمال املعقت بتوج ه من مكتب الدورة ال نيأعّد اهملقد  -7
 .الالئحل الداخل لمن  5-1

 
، IT/GB-Sp1/21/1يف جدول اهعمال املعقت الذي ي د يف الوث قل ألظ  إن اجلائاي ال  ستتتتتتتتتتتتتت  مدعو إز الو  -8

 .وتألظ م عمله هلذه الدورة أعماله" من أجل اعتماد جدول جدول اهعمال املعقت"بعألوان 

 
ل افرتا تتتتت  يشتتتتتكّ الذي يعقد بشتتتتتكل اعتماد جدول أعماله، أن هذا االجتماع لدى ، اجلائاي ال  ستتتتت ع د وستتتتت ُ  -9

الذي حيدد  لوث قلذه اهب  فقاملاملعلومات واهوصتتتتاف الواردة يف اهخذ بعني االعتبار ، مع اجلائاي ال  ستتتت من دورات دورة 
يف التق ي  الألائائ  الق ار ذا درج ه سو افرتا  . بشكل  هعملسلوب ما يتعلق أب اإلج اءات اخلاصل املقرتحل هلذه الدورة يف

 هلذه الدورة.
 

 املسائل التنظيمية -2البند 

 
ا ل -10 مق رًا من بني املألتتدوبني واملألتتاوبني ]…[ ال  ستتتتتتتتتتتتتت  يألتختتب اجلائتتاي "، الالئحتتل التتداخل تتلمن  1-2لمتتادة وفقتتً

من جدول  الق ام بذلك يف إطار هذا البألدمدعو إز اجلائاي ال  ستتتتتتتتتتت  إن و  ".واخلراء وامل تتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتارين لألط اف املتعاقدة
 املكتب املق ر من بني أعضائه.عني تب  ط العمل ل، يقرتح أن يوسعً ا إز  .اهعمال

 
من املعاهدة الدول ل على أن يكون لكل ط ف متعاقد صتتتتتتتتتتتتتتوت واحد مع جواي متا له يف  4-19تألص املادة و  -11

دورات اجلائاي ال  ستتت  مبألدوب واحد ميكن أن ي افقه مألاوب وخراء وم تتتتشتتتارون. وووي للمألاوبني واخلراء وامل تتتتشتتتارين 
 تتتني على الألحو الواجب ل حلوا  ل وا مفوّ  إذا  اناملشتتتار ل يف إج اءات اجلائاي ال  ستتت  ولكن ال حيق هلم التصتتتويت، إاّل 

 املألدوب.

 
يقوم  ل من اهط اف املتعاقدة إببالغ أمني املعاهدة أبمساء ممال ه "... الالئحل الداخل لمن  5-4مادة وفًقا للو  -12

 ".يف اجلائاي ال  س  قبل افتتاح  ل دورة من دورات اجلائاي ال  س 

 
للرائاي  الدورة االستتتتتتتتتتتتتتاألائ ل اهوز تائم يفالذين طلبوا املوافقل على مشتتتتتتتتتتتتتار قائمل امل اقبني ميكن االطالع على و  -13

 . IT/GB-Sp1/21/2 ،ال  س  يف الوث قل

 
تطبق أحكام الالئحل العامل ملألظمل اهغذيل والزراعل بعد "  ذلك على أن  الالئحل الداخل لمن  13املادة وتألص  -14

" ومبوجب املادتني .الالئحلاملعاهدة أو هذه مل تعاجل على حنو  دد يف  إج اء التغ ريات الضتتتتتتت وريل على مج ع امل تتتتتتتائل اليت
 ل جلألل أوراق التفويض للألظ  يف أوراق التفويض.من الالئحل العامل للمألظمل، تشك   4-3و 3-3

 
 مدعو إز أت  د تفويض مائام جلألل أوراق التفويض إز مكتب هذه الدورة.اجلائاي ال  س  إن و  -15
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 2022امليزانية املؤقتة لعام  -3البند 

 
، تدوم الفرتة املال ل ملدة ستتتألتني تقومي تني ما يتطابق مع الفرتة املال ل للمألظمل، الئحل املال ل للرائاي ال  ستتت ل وفًقا -16

على وجوب إعداد مشتتتتتت وع امل زان ل من قبل أمني اجلائاي ال  ستتتتتت  وتعم مه على اهط اف املتعاقدة قبل  4-3وتألص املادة 
 الدورات العاديل للرائاي ال  س .

 
 ان من املتوقع قد  . و 2021  انون اهول/دي تتتتتتتتتتتتمر 31يف لفرتة املال ل لفرتة ال تتتتتتتتتتتتألتني للم زان ل احلال ل األتائ  وت -17

املق ر  من  ان  رائاي ال  ستتتتتتتتت  اليتالدورة التاستتتتتتتتتعل للخالل  2023-2022اعتماد ب انمج العمل وامل زان ل لفرتة ال تتتتتتتتتألتني 
 .2021  انون اهول/دي مر 11إز  6عقدها يف اهصل يف الفرتة من 

 
لدورة التاستتتتعل إرجاء عقد االعامل أدت إز يف  19- وف دجائحل  تفشتتتت  الظ وف االستتتتتاألائ ل الألا تتتتئل عن ولكن  -18

ك  م زان ل معقتل للو تتتتتتتتتتتتتتع اقرتاح بلورة مني من اهذلك، طلب املكتب لتبًعا . و 2022 مايو/أايرإز للرائاي ال  ستتتتتتتتتتتتتت  
ستتتتتع ا  بعد اال. و 2022عمل أمانتائا طوال عام ستتتتري املعاهدة و  آل ات تتتتمان استتتتتم ار عمل ات من أجل  تتتتتع  تتتته، ي

اجلائاي ألظ  ف ه ك  يلتقدميه و  2022مشتتت وع امل زان ل املعقتل لعام مت إعداد ، الذي توصتتتل إل هالتفاق وااملكتب الذي أج اه 
 .IT/GB-Sp1/21/3وارد يف الوث قل ما هو االستاألائ ل اهوز، على حنو  تهيف دور ال  س  

 
د ق ار ق أبي سّ مل زان ل املعقتل ال مي، إز أن اعتماد اف ما يشتتتتتتري إل ها مشتتتتتت وع ق ار يشتتتتتتري، وتتضتتتتتتمن الوث قل أيضتتتتتتً  -19
 .يف دورته التاسعل 2023-2022ألتني بشأن امل زان ل اإلداريل اهساس ل لفرتة ال اجلائاي ال  س   خذهيتّ 

 
 ا استتتتتتتتتخدمتائيتال اتإلج اءاب شتتتتتتتتب ائلال، التامل استتتتتتتت اتإج اءوابإل تتتتتتتتافل إز ذلك، وافق املكتب على تطب ق  -20

تقدمي تعل قات وط ح أستتتتتتتتتتتتئلل من هط اف املتعاقدة هبدف متكني ا، 2021ألظمل يف عام املاهجائزة ال  ستتتتتتتتتتتت ل اهخ ى يف 
تشتتتتتتت ين الاا  /نوفمر 19إن وجدت، حبلول  إرستتتتتتتال هذه التعل قات أو اهستتتتتتتئللمشتتتتتتت وع امل زان ل املعقتل. ويألبغ  بشتتتتتتتأن 
صتتتتتتتفحل الللمعاهدة الدول ل، على رتو  لكاهمني على املوقع اإلأاتحائا ع ال دود اليت جألًبا إز جألب م، وستتتتتتتتألشتتتتتتت  2021

 ذه الوث قل.هب فق امليف  اتاإلج اء هذهلوصف ميكن االطالع على جتماع الدورة االستاألائ ل اهوز. و اخلاصل اب

 
اجلائاي فإن ، من اهط اف املتعاقدةالواردة ، إن وجدت، لى التعل قات أو اهستتتتتتئللعتوصتتتتتت ل املكتب و على  وبألاءً  -21

 .2022مدعو إز اعتماد الق ار املتعلق ابمل زان ل املعقتل لعام ال  س  
 

 اعتماد التقرير -4البند 

 
يقوم اجلائاي ال  ستت  يف  ل دورة ابملوافقل على تق ي  يشتتمل الق ارات، " ،من الالئحل الداخل ل 1-8لمادة ل وفًقا -22

 ".واآلراء، والتوص ات، واالستألتاجات

 
 من جدول اهعمال على اعتماد تق ي  الدورة االستاألائ ل اهوز للرائاي ال  س .ولذا يألّص هذا البألد اهخري  -23
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 املرفق
 

 للجهاز الرائسي اإلجراءات اخلاصة للدورة االستثنائية األوىل
 
يف  تتتوء االستتتتاألائ ل اهوز للرائاي ال  ستتت  الدورة تألطبق اإلج اءات املبّ ألل يف هذه الوث قل بصتتتفل استتتتاألائ ل على  -1

وال يشتتتتتتتتكل  وما يرتتب عألائا من أستتتتتتتتلوب افرتا تتتتتتتت  لعقد هذه الدورة. 19-التدابري املتخذة هبدف احتواء جائحل  وف د
يف اجتماعاهتا  للمعاهدة الدول لجلائاي ال  ستتتتت  أو أي جائاي اثنوي اتبع ااعتماد هذه اإلج اءات ستتتتتابقل هستتتتتال ب عمل 

 القادمل.

 

 إجراء املداوالت
 
اهط اف املتعاقدة تمتع توستتت .Zoomالعامل للدورة االستتتتاألائ ل اهوز من خالل مألصتتتل ستتتُتعقد مج ع اجلل تتتات  -2

، مبا يكفل قدرهتم على رؤيل Zoomوامل اقبون على قدم من امل تتتتتتتتتتتاواة بألفس إمكان ل الوصتتتتتتتتتتتول والقدرات داخل مألصتتتتتتتتتتتل 
 جلائاي ال  س .ااملشار ني يف االجتماع االفرتا   ومتّكن اآلخ ين من رؤيتائم وإلقاء ب اانت أمام 

 
( يف مألصتتتتتتتتتتتتتل Raise Handألط اف املتعاقدة طلب الكلمل عن ط يق استتتتتتتتتتتتتتتخدام وظ فل رفع اهيدي  لوووي  -3

Zoom. .وس مكِّن ذلك من تشك ل قائمل ابملتحدثني س  تخدمائا ال ئ س لدعوة املشار ني إز تألاول الكلمل 

 
 لرائتتتاي ال  ستتتتتتتتتتتتتت  يف الوث قتتتللستتتتتتتتتتتتتتتاألتتتائ تتتل اهوز وت د قتتتائمتتتل امل اقبني التتتذين طلبوا املشتتتتتتتتتتتتتتتتار تتتل يف التتتدورة اال -4

IT/GB-Sp1/21/2. 

 
وستتتتتتتتتتكون خدمات الرتمجل الفوريل متاحل بلغات املألظمل ال تتتتتتتتتّت  افًل خالل الدورة االستتتتتتتتتتاألائ ل اهوز للرائاي  -5

 .ال  س 

 
و تتت ورة تب تتت ط  ونظ ًا إز اهستتتلوب االفرتا تتت  الذي ستتتُ عتمد لعقد الدورة االستتتتاألائ ل اهوز للرائاي ال  ستتت  -6

اإلج اءات لضتتتتتتتتتتمان ما يكف  من الوقت خالل الدورة الستتتتتتتتتتتكمال مج ع البألود املدرجل على جدول اهعمال، يشتتتتتتتتتتر ع 
 املشتتتتتتتار ون على الق ام مبداخالت ال تتراوي ثال، دقائق، وعلى أاّل تتعدى مداخالت ااموعات اإلقل م ل قس دقائق.

 شرع بشكل خاص إلقاء الب اانت ابلأل ابل عن  ل جمموعل إقل م ل.وسعً ا إز تعظ م  فاءة اإلج اءات، يُ 

 
ا على ت  تتتتتري خدمات الرتمجل الفوريل وإعداد التق ي ، يطلب من مج ع املشتتتتتار ني تقدمي ن تتتتت  خط ل من  -7 وح صتتتتتً

 :إز، وإرستتتتتتتتتتتتتتتتاهلتتتا لقتتتاءمتتتانتتتل قبتتتل انعقتتتاد التتتدورة االستتتتتتتتتتتتتتتاألتتتائ تتتل اهوز أو يف أق ب وقتتتت ممكن قبتتتل اإلاهب تتتاانهتم إز 
Interpretation@fao.org-FAO وTreaty@fao.org-PGRFA . 

 
ولكن يألبغ  خالل  لتبادل املعلومات. Zoom( داخل مألصل Chatوووي للمشار ني استخدام وظ فل الدرد ل   -8

 الدورة.الدورة اإلع اب بشكل  فائ  عن اآلراء اليت يألبغ  م اعاهتا عألد إعداد تق ي  

mailto:FAO-Interpretation@fao.org
mailto:وPGRFA-Treaty@fao.org
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 جدول األعمال واجلدول الزمين والواثئق

 
للمعاهدة الدول ل، يف اجلزء  يتم إعداد مج ع واثئق الدورة وإاتحتائا وفًقا للممارستتتتتتتتتتتتتل املتبعل على املوقع اإللكرتو  -9

  Meetings."1الوارد حتت الق م اخلاص ابالجتماعات " االستاألائ ل اهوز لدورةاب اخلاص

 
ويعتر . (1وإن توق ت املألطقل املطّبق على الدورة االستتتاألائ ل اهوز هو توق ت أورواب الوستتطى  توق ت غ يألت   -10

 ال ئ    ملألظمل اهغذيل والزراعل. مألطقل املق هذا التوق ت توق ت 

 
 دي تتتتمر/ انون 8و 7 يوم  15:00إز ال تتتتاعل  12:00وستتتتتكون مواع د انعقاد جل تتتتات الدورة من ال تتتتاعل  -11

 اهول، إذا لزم اهم . دي مر/ انون 8يوم إ اف ل مدهتا ثال، ساعات  إمكان ل عقد جل لمع ، اهول

 
  دقائق يف أي وقت خالل جلائاي ال  ستتتتت  الدعوة إز فرتة استتتتترتاحل قصتتتتترية تصتتتتتل مدهتا إز عشتتتتتاوووي ل ئ س  -12

 .اجلل ل

 
أي قواعد تتعار  عدم قابل ل تطب ق يف بدايل الدورة االستتتتتتاألائ ل اهوز، إز إعالن وإن اجلائاي ال  ستتتتت  مدعو،  -13

ما يتعلق  يف هذه املذ  ة، يفاملع و تتتتل اهخ ى اجلائاي ال  ستتتت  تطبق مج ع أستتتتال ب عمل وستتتت .االفرتا تتتت ستتتتلوب مع اه
 الدورة.عمل جلدول الزمين والواثئق وامل اسالت اخلط ل وسري جبدول اهعمال وا

 

 إجراءات املراسالت
 

ط اف من اه وستتتتتتتتتُ طلب .امل استتتتتتتتتالت اتمن جدول اهعمال املعقت من خالل إج اء 3البألد الألظ  يف ستتتتتتتتت تم  -14
 ب دود خط ل عألد االقتضاء. زّودتوسج اءات، تقدمي أي تعل قات وأسئلل خطً ا إز اهمانل؛ هذه اإل، مبوجب املتعاقدة

 
 ابلكتتتابتتل إز:تعل قتتات أو اهستتتتتتتتتتتتتتئلتتل املتعلقتتل ابلبألتتد ذي الصتتتتتتتتتتتتتتلتتل التقتتدمي إز اهط اف املتعتتاقتتدة متتدعوة وإن  -15

Treaty@fao.org-PGRFA  تشرين /نوفمرب 19 من يوم)بتوقيت أورواب الوسطى(  00:17الساعة يف موعد أقصتتاه
 .2021 الثاين

 
اللغل الجتماع ابللغل اهصل ل وت مجتائا إز اإللكرتون ل اخلاصل ابصفحل الالواردة على  اإلسائاماتوستألش  مج ع  -16

إز لغات من ابب اااملل قدمي ت مجل تميكن  ما   2 .ذلك د   عا ابللغل اإلنكل زيل بُ ا خط ً اإلنكل زيل، وستتتتتتتتتتتتتت قدم اهمني ردً 
 .اوطوهلتقدمي اإلسائامات وقت رهأًلا ب، ح اما أمكن ذلك أخ ى

 

                                                      
1  detail/en/c/1397828-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant . 
2  detail/en/c/1397828-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant . 
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املعأل ل، املتعاقدة ، ابلتشاور مع أعضاء املكتب والط ف املتعاقد املعين أو اهط اف اجلائاي ال  س  بذل رئ س وس -17
 تتتتئل عن أو جديدة انعالقل جوه يل قضتتتتااي أي  افرتا تتتت ، حللّ اليت تعقد بشتتتتكل الدورة أعمال ، قبل بدء دو ائقصتتتتارى اجل

 ب د من اهمني.ت ويتائا  يتعذر ،امل اسالت اتإج اء

 
استتتتتتتتتتتتتألتاجات موجزة لبألود جدول اهعمال اليت يتم الألظ  ف ائا بواستتتتتتتتتتتتطل إج اءات  وستتتتتتتتتتتت توز ال ئ س صتتتتتتتتتتتت اغل -18

لك  يألظ  ف ائا اجلائاي  إن وجدت، ،أو مشتتتتتاورات أخ ى للمعلومات لاخلط  تابالستتتتتتألاد إز التبادالوذلك  ،امل استتتتتالت
 .عقد بشكل افرتا   للدورة االستاألائ ل اهوزيي ذال  س  يف االجتماع ال

 

 احملاضر والتقارير
 

ا -19 يقوم اجلائتتاي ال  ستتتتتتتتتتتتتت  يف  تتل دورة ابملوافقتتل على تق ي  يشتتتتتتتتتتتتتتمتتل الق ارات، واآلراء، الئحتتل التتداخل تتل، "ل وفقتتً
 مب اعدة اهمني.اجلائاي ال  س  ق ر متق ي  الدورة االستاألائ ل اهوز س توز إعداد مش وع " و .والتوص ات، واالستألتاجات

 
 ألل يف هذه املذ  ة للدورة االستاألائ ل اهوز.ي رل التق ي  مج ع أسال ب عمل اجلائاي ال  س  اهخ ى املب ّ و  -20

 
مج ع   ه علىا من املوافقل علستتتتني يومً  ، يف غضتتتونغ   اإلحاطلتق ي  اجلائاي ال  ستتت ، لبتعم م اهمني قوم ي"و  -21

الطلتب، بألتاء على املتدي  العتام ملألظمتل اهغتذيتل والزراعتل، و وعلى يف التدورة  تانوا ممالني اهط اف املتعتاقتدة وامل اقبني التذين  
 .ألظمل"املعلى اهعضاء اآلخ ين واهعضاء املألت بني يف 


