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 دعوة لتقديم مدخالت –متعدد األطراف ات وتقييمات في إطار النظام استعراض

 

 حضرة السيد/ السيدة

 تحية طيبة وبعد،

 

حصول على الموارد وتقاسم متعدد األطراف للعمليات النظام  ،4/2017القرار  بشرفني أن أوجه انتباهكم الى

 2-13و  4-11من خالله إجراء االستعراضات والتقييمات المتوقعة بموجب المادتين  الجهاز الرئاسي روالذي قر  ، هامنافع

 عداد الوثائق ذات الصلة.إلاألمين دعا ، والدولية، في دورتها الثامنة من المعاهدة (2)د( )

 

 :وتقييمات متوقعة بموجب هاتين المادتين من المعاهدة الدولية استعراضاتثالث هناك 

ما اذا كان سيتواصل واتخاذ قرار  عنويينمتقييم التقدم المحرز في إدراج المواد من قبل األشخاص الطبيعيين وال -

 ؛4-11المادة  -على المواد  معنوييناألشخاص الطبيعيين والتيسير حصول 

 ؛(2)ج( ) 2-13المادة  -تقييم ما إذا كان شرط الدفع اإللزامي سيمدد  -

 (2)ج( ) 2-13المادة  - مدفوعاتالاستعراض مستويات  -

 

، عن التقدم صلحة المعنيين إلى تقديم معلومات، على وجه الخصوصأدعو األطراف المتعاقدة وأصحاب المو

 معنويين.اف من قبل األشخاص الطبيعيين والتعدد األطرمالمحرز في إدراج المواد في النظام 

 

 معنويينذة لتشجيع األشخاص الطبيعيين والعن التدابير المتخ، معلومات ، على سبيل المثالن أن يشمل ذلكويمك

إدراج هذه الموارد الوراثية على األول لحق الذين يحتفظون بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المدرجة في الم

أنجزها  لتيانجارب ال نوع (المعاهدة الدوليةمن  3-11متعدد األطراف )المادة ية لألغذية والزراعة في النظام النبات

 متعدد األطراف.تية لألغذية والزراعة في النظام إلدراج مواردهم الوراثية النبا معنوييناألشخاص الطبيعيين وال

 

، كجزء من مراجعة ن سيتم تمديد شرط الدفع اإللزاميمستويات المدفوعات وتقييم ما إذا كا ضرااستعتتم مناقشة و

النظام متعدد األطراف  سيرتعزيز ب ة المعنيةالعضوية المخصص ةمل المفتوحالعمجموعة من قبل ، االتفاق الموحد لنقل المواد

للجهاز  لثامنةا ورةلدا لىإ مجموعة العمل تقرير في  االتفاق الموحد لنقل المواد جعةامر نتائج تقديم سيتم)مجموعة العمل(. و

 الرئاسي.

 

 آذار/مارس 15، سأكون ممتنا لو تلقيت هذه المعلومات بحلول الرئاسيولتيسير التحضير للدورة الثامنة للجهاز 
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http://www.fao.org/3/MV085AR/mv085ar.pdf


 

 

 :االتصال بأمانة المعاهدة الدولية على العنوان جىحصول على مزيد من المعلومات، ير  لل ألي استفسار أو طلب

Kent Nnadozie 

 أمين 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 لألمم المتحدةألغذية والزراعة منظمة ا

 ، روما، إيطاليا00153
Treaty@fao.org-PGRFA 

 

  معبارات التقدير... والسالم عليك بقبول أسمى رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 

                                                                                                                      

 

 

 

 

Kent Nnadozie 

 أمين

 لألغذية والزراعةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية 

 

 

                                    

 


