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 إشعار 

االتفاق املوحد لنقل املواد وعن املواد املتاحة يف النظام من خالل  نقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عمليات عن اإلبالغ

 املتعدد األطراف

 

 حضرة السيد/ السيدة

 حتية طيبة وبعد،

 

تذكري مستخدمي النظام املتعدد األطراف للحصول على املواد وتقاسم املنافع أنه بإمكان يسّر أمانة املعاهدة الدولية 

عن كل  Easy –SMTA النظام امليسر لالتفاق املوحد لنقل املواد لعلى اإلنرتنت من خال اإلبالغأن يواصلوا  وادمي املمقّد

 عمليات نقل املوارد الوراثية النباتية لالغذية والزراعة اليت متت بفضل االتفاق املوحد لنقل املواد.

 2012في عام ، http://mls.planttreaty.org، املتاح على  SMTA–Easyلقد مت تدشني النظام امليسر 

 بغية مساعدة المستخدمين على: 

 تجميع وإنشاء اتفاقات موحدة لنقل المواد بلغات المعاهدة الدولية الست؛ 

 هاز الج قدمهاالتي  وجيهاتاإلبالغ عن االتفاقات الموحدة لنقل المواد المبرمة وفقا للت
 الرئاسي للمعاهدة الدولية.

  مضمونةيقدم إلى المستخدمين حلول عملية و، وأداة طوعية Easy –SMTA النظام الميسر
 حوالي اآلن عن حتىابرام االتفاقات على اإلنترنت. وتم اإلبالغ  تحسين الفعالية، مثل وظيفة تسعى إلى

لموارد الوارثية النباتية لألغذية والزراعة، وتبقى أمانة المعاهدة على أهبة مليون عملية نقل ا 3.2
بالنظر المواد كميات كبيرة من مقدمي لتعاون مع من خالل ااالستعداد لمساعدة المستخدمين، وال سيما 

 متزامنة.مخصصة أتمتة عمليات اإلبالغ الخاصة بهم من خالل حلول إلى 
قامت بإعداد ونشر على اإلنترنت كتيب يتضمن اآلراء والنصائح  كم أن األمانةإشعارنود كما 

المعنية بالنظام المتعدد األطراف واالتفاق الموحد لجنة االستشارية الفنية المخصصة المقدمة من قبل ال
حترام التزاماتهم بموجب المعاهدة المرشد مفيد لألطراف المتعاقدة والمستخدمين وهو بمثابة لنقل المواد 

   1ية.الدول

 

.../... 

                                                 
1
 آراء ونصائح اللجنة االستشارية الفنية المخصصة المعنية بالنظام المتعدد األطراف  

 i4578e.pdf-http://www.fao.org/3/a 2015واالتفاق الموحد لنقل المواد. الفاو، 

 

http://mls.planttreaty.org/
http://www.fao.org/3/a-i4578e.pdf


 

 

 

 

هذا، وميكن ألصحاب املواد املدرجة يف النظام املتعدد األطراف أن يتصلوا بأمانة املعاهدة الدولية للحصول على املزيد 

 من املعلومات عن كيفية إتاحة موادهم من خالل النظام العاملي لإلعالم.

ختطط إلعداد تقرير جديد يتضمن إحصاءات عن املواد املتاحة يف النظام املتعدد األطراف، وعلى ونظرًا أن األمانة 

 يف أسرع وقت ممكن. لإلبالغ ُيدعى املستخدمون فقد ، 2017نقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف عام عمليات 

 

 يتعلق بالنظام املتعدد األطراف: سؤاللتقديم معلومات إضافية وللرد على أي ونبقى يف اخلدمة 

 Support@fao.org-SMTAالربيد اإللكرتوني: 

 57056343 06 39+اهلاتف: 

  بقبول أمسى عبارات التقدير. رة السيد/ السيدةضحتفضلوا و

 
        Dr Kent Nnadozie 

 أمني بالوكالة

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية 

  لألغذية والزراعة

mailto:SMTA-Support@fao.org

