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                                              2019 أبريل /نيسان 18 يوم                                                    /NCP GB8-022-SMTA-Reporting الرقم:

 إشعار 

 متعدد األطراف الالنظام رفع التقارير عن عمليات نقل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والمواد المتاحة في 
 

 حضرة السيد/ السيدة
 حتية طيبة وبعد،
 

 الوراثية ضمن  ةاملاد عن توزيعمعلومات لدورة الثامنة للجهاز الرئاسي اىل إ يقدم"ان طلب اجلهاز الرئاسي، يف دورته السابعة، اىل االمني 
  النظام املتعدد األطراف".

 
جهات ، يتم تشجيع . وبالتايل2019 /حزيرانيف أوائل يونيو اجلهاز الرئاسيسيتم إعداد التقرير الذي حيتوي على املعلومات اليت طلبها و 

تعدد األطراف امليف النظام  افرةيف حوزهتم واملتو ، عن املادة الوراثية ، يف أقرب وقت ممكنية النباتية على تقدمي املعلوماتاالتصال الوطنية وحائزي املوارد الوراث
 .بصفة مزوديناليت قاموا هبا  عمليات نقل املواد عن، و (MLS) منافعهاللحصول على املوارد وتقاسم 

 
، عن  Easy-SMTAمن خالل النظام امليسر لالتفاق املوحد ،  انإننرنتعرب رفع التقاريراالستمرار يف  للمزودين، ميكن يف هذا السياقو 

النطام امليسر لالتفاق  من خاللو  ،حىت اآلنولقد أبلغ املزودون، (. SMTA) 1االتفاق املوحد لنقل املوادمجيع عمليات النقل اليت تتم باستخدام 
 تعدد األطراف.املالنظام  ضمنمليون عينة مت نقلها  5.3، عن املوحد

 
 :من أجلاستخدامه  زودي املادةملوميكن  /https://mls.planttreaty.org/ittمتاح على  النظام امليسر لالتفاق املوحد

  باللغات الرمسية الست للمعاهدة الدولية ؛إنشاء اتفاقات موحدة لنقل املواد جتميع و 
  ًعن اجلهاز الرئاسيصادرة للتوجيهات الورفع التقارير عن االتفاقات املوحدة اليت ابرمت وفقا 

 
بعمليات االتفاق  ةذات الصلخمتلفة سائل مب فيما يتعلق األطراف املتعددبغية مساعدة مستخدمي النظام وظيفة املساعدة أت األمانة أنشلقد 

املواد املنقولة عن  التقارير عن تعدد األطراف ورفعاملاملواد املتاحة يف النظام  و، مبا يف ذلك انإخطار، على مستوى جمموعة العينات املوحد لنقل املواد،
 من للمزودين ذوي عدد كبريت امن البياناعن تز اخلاصة  تعلوماغريها من املقدم األمانة ايضًا تاملساعدة،  خدمةطريق االتفاق املوحد. ومن خالل 

  املعامالت.
 

                                                                                                                             ../.. 

 

                                                 
 يف غضون سنتنيالتفاق املوحد لنقل املواد من خالل االيت متت بالغ اجلهاز الرئاسي عن عمليات نقل املواد إ جيب 1 

https://mls.planttreaty.org/itt/


 

 

 

على  بالغعلى انإاملزودين شجع لت، تعميم هذا انإخطار على نطاق واسعاالتصال الوطنية ب جهات قامتسأكون ممتًنا لو  ويف النهاية،
 املادة الوراثية يف التقرير اجلديد. عمليات تبادلمبعلومات دقيقة عن  اجلهاز الرئاسي، وذلك لتزويد 2019 /يونيويونيو 3 قبلاالننرنت 

 الرد على األسئلة: اخلدمة لتقدمي معلومات إضافية و وببقى مكتب املساعدة يف

 Treaty@fao.org-PGRFAو Support@fao.org-SMTA انإلكنروين:الربيد 

 57056343 06 39+اهلاتف: 

  م... والسالم عليكواالحنرام عبارات التقدير بقبول أمسى رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 
                                                                                                                      

 
 

 
 

Kent Nnadozie 

 أمني

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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