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 2015 الثاني كانون/ يناير 14                                                       مدخالتللحصول على طلب  – (3) العمل جمموعة  GB6-031-الرقم:

 إشعار

 النظام املتعدد األطراف للحصةل  لى املةارد وتقاسم املنافع أداءبتعزيز   العضةي  املعني  املفتةح  املخصص العمل مة  جمللث اإلجتماع الثا

 

 جتما ها الثاني، بناء  لى طلب جممة   العمل يف إد ةة إلرسال املدخالت لإلجتماع الثالث

 

 

 

املتعدد األطراف للحصول على املوارد تعزيز أداء النظام ب ةعن ملاالعضوية  ةاملفتوح ةالعمل املخصص موعةجمل ثانياإلجتماع ال 1تقرير إىل أن أشري سّرنيي

  .ها قبل انعقاد إجتماعها الثالثوفري، وعلى وجه اخلصوص إىل املدخالت املختلفة اليت طلبت جمموعة العمل أن يتم تالعمل( جمموعة) وتقاسم املنافع

 

صندوق تقاسم  يف وغريها من املساهمات املستخدمني دفوعات القاممة علىاملخ ارات خمتلفة لزيادة  يف إجتماعها الثاني العمل دت جمموعةحّدلقد 

وث قة العمل على حنو مستدام ميكن التنبؤ به على املدى الطويل، ولتعزيز أداء النظام املتعدد األطراف من خالل تدابري إضاف ة. كما طلبت أن تتضمن املنافع 

 مة. خمتلف اخل ارات املقّدإلجتماعها املقبل، متى أمكن ذلك، عناصر نص ة ميكن من خالهلا تنف ذ 

 

وث قة العمل اليت ينبغي إعدادها إلجتماعها [يف أعضاءها إىل تقديم العناصر النص ة إىل أمني اهل ئة لتجم عها العمل  جمموعة دعت"وهلذا الغرض، 

 . "روذلك قبل شهرين تقومي ني من بدء اإلجتماع، حب ث يتسنى تعم مها يف موعد مبّك ]املقبل

 

 وذ  اإلشارا  ميكن من خالهلا تطب ق مبل اليتأيضًا بتقديم حتل ل معمق إىل إجتماعها املقبل، ووضع الّس العمل جمموعة بتعلى ذلك، "رّحوعالوة 

 ."سبة للمستخدمنيابًا بالنذ  جّذضرورة أن يكون هذا النمو، مع األخذ بعني اإلعتبار يف س اق أوسعد أو من اإلتفاق املوحد لنقل املوا 11- 6يف س اق املادة 

 

د قدر اإلمكان من العبء اإلداري املارتب على املستخدمني نت جة اتفقت جمموعة العمل على أنه من شأن تعزيز النظام املتعدد األطراف أن حيوهذا، 

ال قني القانوني ف ما يتعلق  املستخدمني يف حاجة إىله من وغريأن قطاع البذور ت وأقّر اإلتفاق املوحد لنقل املواد، مبوازاة تسه ل عمل الطرف الثالث املستف د.

 بالارت بات اخلاصة باحلصول على املواد وتقاسم املنافع الناشئة عن املوارد الوراث ة النبات ة لألغذية والزراعة.

 

ب الزالت ترّح" أفادت أنها ولكنها. يف هذه املرحلةه قد يكون من الصعب وضع حد أدنى لعتبة اإلدما  أنت جمموعة العمل يف هاذ الس اق، أقّرو

 باالقاراحات بهذا الصدد من قطاع البذور". 

 

                                                                                                                             .../... 

 

 

                                                 
 

 ميكن اإلطالع على التقرير على:  1

http://www.planttreaty.org/content/second-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-

enhance-functioning-multilateral-system-acces  

 

http://www.planttreaty.org/content/second-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-acces
http://www.planttreaty.org/content/second-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-acces


 

( أصحاب املصلحة يف قطاع البذور 2أعضاء جمموعة العمل لتقديم العناصر النص ة املذكورة أعاله، ) (1وبالتالي فإن الغرض من هذا اإلخطار هو دعوة )

بل اليت ميكن من خالهلا ( مج ع أصحاب املصلحة املعن ني لتبادل حتال لهم حول الّس3)لعتبة اإلدما ، و تمللتوفري االقاراحات خبصوص احلد األدنى احمل

ابًا بالنسبة بعني اإلعتبار ضرورة أن يكون هذا النموذ  جّذمع األخذ ، يف س اق أوسعومن االتفاق املوحد لنقل املواد  11-6اق املادة شارا  يف س موذ  اإل طب قت

 للمستخدمني.

هذه املعلومات قبل  ولتسه ل دمج هذه املعلومات يف الوثامق اليت يتم إعدادها من قبل األمانة لإلجتماع الثالث جملهوعة العمل، فسأكون ممتنًا لتلقي

 Treaty@fao.org-PGRFA لكارونيالعنوان اإل يف 2015 /شباطفرباير 20يوم 

 

 العنوان:  يفالتصال بأمانة املعاهدة الدول ة وألي استفسار أو طلب معلومات إضاف ة، ُيرجى ا

PGRFA-Treaty@fao.org 

 بهاتيالدكتور شك ل 

 األمني

 املعاهدة الدول ة بشأن املوارد الوراث ة النبات ة لألغذية والزراعة

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

 روما، إيطال ا 00153 

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

 

 تي بقبول أمسى عبارات التقدير.د س دي/ سوتفضوا 

 

 

 
Dr. Shakeel Bhatti 

 اجلهاز الرماسيأمني 

 املعاهدة الدول ة بشأن املوارد الوراث ة النبات ة لألغذية والزراعة
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