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                                                                       4102يناير       المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في األسبوع األخضر الدولي ببرلين   رقم:

  

 
 إشعار
 

 :4102 سبوع األخضر الدولي  في برلينالمعاهدة الدولية خالل األحدث 
النباتات الغذائية: المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية الناشئة من منافع ال"تقاسم 

 "والزراعة
 

 
  حضرات السيدات/ السادة،

 حضرات جهات االتصال الوطنية

إال الخير لكم. وإنني أتطلع لمواصلة العمل بشكل وثيق معكم من أجل تنفيذ  4102أوالً، بودي أن أتمتنى لكم سنة جديدة سعيدة. داعياً أن ال يحمل عام 

 .4102الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في عام  المعاهدة

 

بارزاً بالنسبة للمعاهدة الدولية، وذلك بسبب القرارات الرئيسية المتخذة من قبل الجهاز الرئاسي للمعاهدة،، وإنني واثق من أن  4102ولقد كان عام 

 فيذ وتعزيز المعاهدة.سوف يحمل المزيد من التطوارات المهمة لتن 4102عام 

 

هر ويسّرني أن أبلغكم بأن المعاهدة ستنظم حدثاً صغيراً رفيع المستوى خالل األسبوع األخضر الدولي المقبل في برلين، في وقت الحق من الش

سوف –ثية النباتية لألغذية والزراعة" بعنوان: " تقاسم المنافع الناجمة عن النباتات الغذائية : المعاهدة الدولية بشأن الموارد الورا –الجاري. الحدث 

سم المنافع، يتيح الفرصة لعرض الجهود الجارية لتعزيز تقاسم المنافع في إطار المعاهدة الدولية. وسيرفع الوعي العام بشأن المعاهدة وصندوقها لتقا

تقدم تقاسم المنافع كما سيوفّر الفرصة لنشر وإبالغ الجهات المعنية بأن النداء الثالث لتقديم المقترحات سوف يتم إطالقه في مستقبل قريب لمزيد من 

لي البلدان بموجب المعاهدة، ووفقاً لما قرره الجهاز الرئاسي في دورته الخامسة. ورغم أن هذا الحدث ليس إلطالق النداء، فإنه سيجمع الوزراء وممث

 والجهات المانحة والمستفيدين، إلظهار مدى تقدم تقاسم المنافع في إطار المعاهدة. 

 

لو تكّرمتم بتوجيه هذه الدعوة الخاصة بحدث المعاهدة إلى وفدكم الوطني، الذي سيحضر األسبوع األخضر الدولي في وسوف أكون ممنوناً لكم 

وطنية برلين، باإلضافة إلى تشجيع مشاركة وفدكم في هذا الحدث. وهذا سيرفع الوعي حول العمل الهام الذي تقومون به باعتباركم جهة االتصال ال

 لوفدكم حضور الحدث ومعرفة المزيد عن المعاهدة. للمعاهدة ، كما سيسمح 

 

 Messe Berlin Exhibitionفي   ICCمن مبنى  22في القاعة  00.11إلى  02.11من الساعة  4102يناير  01وسيُعقد حدث المعاهدة في تاريخ 

Groundsث على موقع المعاهدة: ، المتواجد في برلين، ألمانيا. و يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل حول هذا الحد 

www.planttreaty.org 

 

في  األسبوع األخضر الدولي  خاللأتطلع لمشاركة وفدكم في حدث المعاهدة في برلين،   إننيوخدمتكم ألية معلومات إضافية تطلبونها، بقى في أو

 . 4102يناير  01تاريخ 

 Treaty@fao.org-PGRFA العنوان:  فسار أوطلب إضافي إلىويمكن توجيه أي است

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير

 

 شكيل بهاتي

 أمين 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 
 
 
 

 شكيل بهاتي
 أمين 

 لمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية ا
 لألغذية والزراعة
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