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 إشعار 

دخالت عن الدعوة إلى ارسال م – )االوبوف( واتفاقية االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة العالقات المتبادلة بين المعاهدة الدولية 
 االوبوفالتفاقية االلكتروني لموقع اعلى  منشورةالعملية استعراض االسئلة المتكررة 

 حضرة السيد/ السيدة
 حتية طيبة وبعد،

 
 رةاستعراض االسئلة املتكر انتباهكم إىل إمكانية تقدمي مدخالت يف عملية  لفت)حقوق املزارعني( ، وأن أ 9املادة  طبيقت،  7/2017أشري إىل القرار  يشرفين أن

  . فيما يتعلق باملعاهدة الدولية وبوف(اال) اجلديدة  االحتاد الدويل حلماية االصناف النباتيةاملوقع االلكرتوين التفاقية  علىاملنشورة 
 

ررة  بشأن العالقات ئلة املتكالقاضي باستعراض االساجلدية االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية  قرار جملسب فإن اجلهاز الرئاسي "يرحب،  7/2017يف القرار 
 اجلديدة لدويل حلماية االصناف النباتيةاقية االحتاد اوتبادل اخلربات واملعلومات عن تنفيذ اتف ،واملعاهدة الدولية اجلديدة بادلة بني اتفاقية االحتاد الدويل حلماية االصناف النباتيةاملت

ف ااستكشاف كيف ميكن لألطراف املتعاقدة يف املعاهدة مواصلة املسامهة يف هذه العمليات، ومواصلة احلوار مع االحتاد الدويل حلماية االصنواملعاهدة الدولية، ويطلب اىل االمني 
 النباتية حبصوص هذه املسائل". 

 
االحتاد الدويل  ضاءأع ه قد متت دعوة اآلن، يسرين أن أبلغكم بأناجلديدةلالحتاد الدويل حلماية االصناف النباتية األخرية مع األمني العام املشاورات  ىلوإحلاقا إ
 :لتقدمي مقرتحات بشأن االحتاد الدويل حلماية االصناف النباتية واملراقبني يف جملس اجلديدة حلماية االصناف النباتية
  انظر اىل االسئلة ) العالقات املتبادلة بني املعاهدة الدولية واتفاقية االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدةاستعراض األسئلة املتكررة عن

وراثية النباتية بشأن املوارد الاالحتاد الدويل حلماية االصناف النباتية اجلديدة  واملعاهدة الدولية :" ما هي العالقة بني اتفاقية 10املتكررة، السؤال 
 http://www.upov.int/about/en/faq.html#QR10لألغذية والزراعة؟" 

  ية، مع اشراك اصحاب اجلديدة واملعاهدة الدولوكيف ميكن تسهيل تبادل اخلربات واملعلومات عن تنفيذ اتفاقية االحتاد الدويل حلماية االصناف النباتية
 .املصلحة

 
، ديدةاالحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجل وأصحاب املصلحة بشأن هذه العملية مبوجب اتفاقيةعاقدة عالم األطراف املتالغرض من هذا اإلخطار هو إ

 . املسامهة يف لل النظر يفإىل ، عتمدين لدى جملس األوبوفمراقبني م الذين همالا عن أصحاب املصلحة طراف املتعاقدة ، ال ي هي أيضاا أعضاء يف األوبوف ، فضاأل  ودعوة
 

، في موعد  upov.mail@upov.intعلى العنوان  االتحاد الدولي لحماية االصناف النباتية الجديدة يجب إرسال الُمدخالت مباشرًة إلى 
 .2018 /نيسانأبريل 30أقصاه 
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 و ألي استقسارات أو املزيد من املعلومات يرجى االتصال بأمانة املعاهدة الدولية :
 Kent Nnadozieالدكتور 
 األمني

 ن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملعاهدة الدولية بشأ
 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتخدة

 روما، ايطاليا 00153
Treaty@fao.org-PGRFA 

 بقبول أمسى عبارات التقدير... والسالم عليكم رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 
 
 

 
Kent Nnadozie 

 األمني
 لالغذية والزراعة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
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