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 من جدول األعمال المؤقت 1البند 

 الدورة التاسعة للجهاز الرئاسي

 2022سبتمبر/أيلول  24-19نيودلهي، الهند، 

 جدول األعمال المؤقت

 المسائل التنظيمية -أّولً 

 الزمنياعتماث جدول األعمال والجدول  -1

 انتخاب المقرر -2

 تعيين لجنة أوراق التفويض -3

 إنشاء لجنة للميزانية -4

 التقارير والمسائل العامة المتعلقة بالسياسات -ثانيًا

 تقرير رئيس الجهاز الرئاسي -5

 تقرير أمين الجهاز الرئاسي -6

 استراتيجية تنمية القدرات 6-1

  19-تقرير عن تاثيرات كوفيد 6-2

اسأأأأتعرات التقدم المبرز بشأأأأار تبقيق أهداة التنمية الملأأأأتدامة المت أأأألة بالموارث  6-3
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

نبو إطار عالمي شأأأأأام  للتنوع البيولوجي لما بعد عام بُبماة تنوع المباصأأأأأي :  االحتفال -7
2020 

 تنفيذ المعاهدة الدوليّة -ثالثًا

 ة الدوليّةاقتراح إجراء تعدي  في المعاهد -8

 النظام المتعدث األطراة للب ول على الموارث وتقاسم منافعها -9

 تطبيق النظام المتعدث األطراة وعملياته 9-1

 من المعاهدة الدولية  )أ(3-12تنفيذ الماثة  (1)
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معلومات مبدثة عن أي مشأأأأأأأاورات غير رسأأأأأأمية حول تبلأأأأأأين النظام المتعدث  9-2
 األطراة 

 المعاهدة الدوليةاستراتيجية تموي   -10

 نظام المعلومات العالمي -11

 صور الموارث الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها الملتدام -12

 حقوق المزارعين -13

 االمتثال -14

 ملاهمة منظمة األغذية والزراعة في تنفيذ المعاهدة الدولية -15

 التعاور مع ال كوك والمنظمات الدولية -16

 الوراثية لألغذية والزراعةالتعاور مع هيئة الموارث  16-1

 التعاور مع ال ندوق العالمي لتنوع المباصي  16-2

 التعاور مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع لها  16-3

 التعاور مع األجهزة والمنظمات الدولية األخرى 16-4

 برنامج العمل والميزانية والمسائل ذات الصلة -رابعًا

 المتعدث اللنوات للمعاهدة الدوليةبرنامج العم   -17

 استعرات برنامج العم  المتعدث اللنوات للمعاهدة الدولية 17-1

ثراسأأأة لمعلومات التلأأأللأأأ  الرقميّةل بشأأأار الموارث الوراثية بالنلأأأبة إلى أهداة  17-2
 المعاهدة الدولية 

 استعرات األجهزة الفرعية والعمليات ما بين الدورات 17-3

 العم  والميزانيةاعتماث برنامج  -18

 المسائل اإلدارية والمسائل األخرى -خامًسا

تعيين أمين الجهاز الرئاسأأأأأأي للمعاهدة الدولية بشأأأأأأأار الموارث الوراثية النباتية لألغذية  -19
 والزراعة

 تعيين أمين الجهاز الرئاسي 19-1

 ينهاإلجراءات الخاصة بتعيين أمين الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية وتجديد تعي 19-2

 انتخاب رئيس الدورة العاشرة ونواب الرئيس -20

 موعد ومكار انعقاث الدورة العاشرة -21

 اعتماث التقرير -22


