
 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153Rome, Italy         Mail: pgrfa-treaty@fao.org               Facsimile: +39 0657056347                 Telephone: +39 0657055430  

 

 2018يار أمايو/  7                                                                     حقوق المزارعين    NCP GB8-05 الرقم:

                                                                                                       

 إشعار 

 من المعاهدة الدولية 9لمادة ا تنفيذل كخيارات ممكنةأمثلة الستخالص وأفضل الممارسات  خبراتدعوة إلى تقديم اآلراء وال

 عن التدابير المتعلقة بفريق الخبراء التقني المخصص المعني بحقوق المزارعين ، والمعلومات على المستوى الوطني

 

 

 حضرة السيد/ السيدة

 تحية طيبة وبعد،

 

 لجهاز الرئاسيه االذي اعتمدو ،"حقوق المزارعين، 9المادة  طبيقت"، 7/2017القرار لفت انتباهكم الى أ فني أنيشر

 .خصص معني بحقوق المزارعينمي تقنفريق خبراء  إنشاءر قر   أن الجهاز الرئاسي، حيث بعةفي دورته السا للمعاهدة الدولية

 سيتولى فريق الخبراء التقني المخصص المعني بحقوق المزارعين االضطالع بما يلي:

إجراء جرد للتدابير الوطنية التي يمكن اعتمادها وأفضللللل الممارسللللات والدرول المسللللتخلصللللة من إعما   (1)

 من المعاهدة الدولية؛ 9على نحو ما تنص عليه المادة حقوق المزارعين، 

إلى الجرد، بوضللخ خيارات لتشللجيخ إعما  حقوق المزارعين وتوجيهه وتعزيزه، على نحو  اوالقيام، اسللتناد   (2)

 من المعاهدة الدولية. 9ما تنص عليه المادة 

أود دعوة األطراف المتعاقدة وجميخ  المزارعين،ي المخصص المعني بحقوق فريق الخبراء التقنومن أجل تيسير عمل 

الستخالص وأفضل الممارسات  راء والخبراتاآل خاصة منظمات المزارعين، إلى تقديم ،المعنييناصحاب المصلحة 

لتشريعات على المستوى الوطني، حسب االقتضاء، ووفقا  ل من المعاهدة الدولية 9لمادة ممكنة لتنفيذ اخيارات األمثلة ك

المقترحات إلى فريق  اقوم بتجميخ وتقديمية في التحضير للجرد المذكور أعاله. ووفقا  لطلب الجهاز الرئاسي، سوف الوطن

المقترحات على الموقخ اإللكتروني للمعاهدة   ايضا   ستُنشرهذا، و. الخبراء التقني المخصص المعني بحقوق المزارعين

 الدولية على: 

 /submissions/en-rights-rights/farmers-work/farmers-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant 

 

يونيو  30جى إرسا  هذه المعلومات بحلو  يوم يرُ دها األمانة، وثائق التي تعلتسهيل دمج هذه المعلومات في ال

 سخة مطبوعة إلى: في نأو ، Treaty@fao.org-PGRFAإلكترونيا إلى العنوان  2018حزيران /

 

 Kent Nnadozieالسيد 

 األمين

 والزراعةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية  

http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/farmers-rights/farmers-rights-submissions/en/
mailto:PGRFA-Treaty@fao.org


 

 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

Viale delle Terme di Caracalla    

 روما، إيطاليا  00153

 6347 5705 06 39+  رقم الفاكس:    3441 5705 06 39+رقم الهاتف: 

                                                                            

ويسرني أيضا  أن أحيط علما  بأن مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي قد عي ن اآلن الممثلين عن مجموعات 

فريق الخبراء التقني المخصص المعني بحقوق أصحاب المصلحة المنصوص عليها، حسبما تقتضيه اختصاصات 

 وهما: الرئيسين المشاركين )اثنين( لتوجيه أعما  الفريق . كما عي نالمزارعين

 ، النرويجSvanhild Isabelle Batta Torheimالسيدة 

 ، الهندRakesh Chandra Agrawal السيد

 

 14إلى  11من  الخبراء التقني المخصص المعني بحقوق المزارعينعقد أو  اجتماع لفريق وسوف يُ 

 إيطاليا. ،رومافي  2018سبتمبر/أيلو  

PGRFA-رجى االتصا  بأمانة المعاهدة الدولية على العنوان يُ  ،طلب معلومات إضافيةو وألي استفسار أ

Treaty@fao.org  

 بقبو  أسمى عبارات التقدير... والسالم عليكم رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 

 

 

 

 

Kent Nnadozie 

 أمين 

 النباتية لألغذية والزراعةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية 
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