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 2102 نوفمرب /تشرين الثاني 5                                                          املراقبون – (2) العمل جمموعة  -   GB6 029الرقم:

 

 النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع أداءبتعزيز  املخصص املفتوح العضوية املعين العمل اإلجتماع الثاني لفريق

 2102 ديسمرب/كانون األول  00-8،(سويسرا)جنيف 

 

 مشاركة املراقبني 

 

 ،ة السيد/ السيدةحضر

 حتية طيبة وبعد،

 

تعزيز أداء النظام املتعدد األطراف ب عيملاالعضوية  فريق العمل املخصص املفتوحل ثانياإلجتماع الاملراقبني يف شاككة مب فيما يتعلقأن أقدم إعالنًا  سّرنيي

  .العمل( جمموعة) وتقاسم املنافعللحصول على املواكد 

 

أن  ميكنها العمل فريقاليت ليس هلا ممثلني يف تنص على أن األطراف املتعاقدة  ،2/2102اليت وكدت يف القراك والعمل،  فريق اختصاصاتإن 

بصفة  صحاب املصلحة التاليةأ جمموعاتمتت دعوة ممثلني إثنني من ، باإلضافة إىل ذلكالعمل بصفة مراقب.  فريقتشاكك، بناء على طلبها لألمانة، يف أعمال 

 .(CGIARومراكز اجلماعة االستشاكية للبحوث الزكاعية الدولية ) : منظمات اجملتمع املدني، وصناعة البذوك، ومنظمات املزاكعني،مراقب

 

طلبًا مقدمًا إىل األمانة حلضوك  ونمتاجتماع. وقدم هؤالء املراقبون الصاإلملتابعة  نيمتاعدد من املراقبني الص، يف إجتماعه األولدعا فريق العمل لقد 

. كل طلبات األطراف املتعاقدة وجمموعات أصحاب حق الكالم إال بدعوة من الرئيسني املشرتكني نيمتااإلجتماع. وقرك فريق العمل أنه ليس لدى املراقبني الص

 .، جيب اعتباكها بأنها طلبات للمشاككة بصفة مراقب صامتملمثلني املدعوين وفقًا للقراك ا عالوة علىاملصلحة ملشاككة مراقبني إضافيني 

 

تماع األول. ومت متييز الفئات لتلك املتبعة يف اإلج كما قرك فريق العمل أن الرتتيبات ملشاككة املراقبني يف إجتماعاتها الالحقة جيب أن تكون مماثلة

املنظمات راف الغري متعاقدة ومراقيب األطراف املتعاقدة، جمموعات اصحاب املصلحة، واملراقبني الصامتني، مبا يف ذلك األط لتالية ملعاجلة الطلبات القادمة:ا

 احلكومية الدولية والقطاع األكادميي. 

 

، 2102 /كانون األولديسمرب 0أقصاه ملشاككة يف اإلجتماع الثاني لفريق العمل بصفة مراقب يف موعد  الراغبني يف اوجيب أن تتلقى األمانة طلبات 

 العنوان اإللكرتوني:، مبا يف ذلك التسجيل للدخول إىل قصر األمم لألمم املتحدة. كما ينبغي توجيه هذه الطلبات إىل ناسبةمن أجل ضمان إجراء الرتتيبات امل

Treaty@fao.org-PGRFA 

 

و احلاجة جهة االتصال الوطنية أو البعثة الدائمة للبلد لدى املنظمة. ولو برزت مسائل إضافية أاملراقبون من األطراف املتعاقدة  علمًا يطجيب أن حيو

 تعلق مبشاككة األطراف املتعاقدة بصفة مراقب، فسيسمح األمني لنفسه خماطبة البعثات الدائمة يف كوما.لتوضيحات حمتملة فيما ي

 

 العمل. فريقومل يعتزم اجلهاز الرئاسي التمويل لدعم مشاككة املراقبني يف 

                                                                                                                             .../... 
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 وألي استفساك أو طلب معلومات إضافية، ُيرجى االتصال بأمانة املعاهدة الدولية على العنوان: 

 الدكتوك شكيل بهاتي

 األمني

 املعاهدة الدولية بشأن املواكد الوكاثية النباتية لألغذية والزكاعة

 منظمة األغذية والزكاعة لألمم املتحدة 

 كوما، إيطاليا 11052

 6347 5705 06 39+كقم الفاكس:    441 57053 06 39+كقم اهلاتف: 

Treaty@fao.org-PGRFA 

 

 تي بقبول أمسى عباكات التقدير.ديسيدي/ سوتفضوا 

 

 

 
Dr. Shakeel Bhatti 

 األمني 

 لألغذية والزكاعةاملعاهدة الدولية بشأن املواكد الوكاثية النباتية 
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