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 إشعار 

من  9لمادة بموجب احقوق المزارعين اعمال من  فادةوالدروس المستأفضل الممارسات التدابير وبشأن  لبياناتلتحديث ادعوة 

 المعاهدة الدولية

 أو

  من المعاهدة الدولية 9لمادة ا تنفيذل كخيارات ممكنةأمثلة الستخالص وأفضل الممارسات  خبراتتقديم اآلراء وال

 

 حضرة السيد/ السيدة

 طيبة وبعد،تحية 

  

، ودعًما حقوق المزارعينب التقني المخصص المعنيعمل فريق الخبراء  بشأنالغرض من هذا اإلخطار هو تقديم تحديث 

، على النحو المزارعينحقوق مشروع جرد التدابير الوطنية وأفضل الممارسات والدروس المستفادة من إعمال لعملية إعداد 
 المعاهدة الدولية.من  9المنصوص عليه في المادة 

 

في  الفريق ، مشروع الجرد الذي أعدته األمانة وفقاً للطلب الذي قدمهاجتماعه الثاني، في استعرض فريق الخبراءلقد 

دراج معلومات اطريقة تسمح بتشكيلها وينبغي قابلة للتعديل د هو وثيقة واتفق على أن الجر 2018 أيلول/سبتمبراجتماعه األول في 

منقح لجمع المعلومات عن التدابير  نموذج علىالفريق  فقنفسه، وا االجتماعتحديث المعلومات الموجودة. وفي امكانية جديدة و

 من المعاهدة الدولية. 9، على النحو المنصوص عليه في المادة مستفادة من إعمال حقوق المزارعينوأفضل الممارسات والدروس ال

 

في على النحو الموضح  الواردة الطلبات التي تحتوي على المعلومات اإللزامية فقط واتفق فريق الخبراء كذلك على أن 

، في دورته الثامنةالجهاز الرئاسي قدم إلى ع الجرد الذي سي  سيتم إدراجها في النسخة المحدثة من مشروهي الوحيدة التي  نموذجال

 كوثيقة معلومات.

 

 النموذج باستخدامين إلى تحديث عروضهم ، أود دعوة جميع األطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة المعنيفي هذا السياق

الذي وافق عليه فريق الخبراء. عالوة على ذلك ، فإن األطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة المعنيين الذين لم يتمكنوا من تقديم أي 

، على النحو حقوق المزارعين باعمالير الخاصة تقارير سابقة مدعوون أيًضا إلى تقديم آرائهم وأفضل الممارسات والتداب

 من المعاهدة الدولية. 9لمادة المنصوص عليه في ا

 

، للجهاز الرئاسيللدورة الثامنة  على اعداده األمانة شرفمات في تحديث مشروع الجرد الذي تدمج هذه المعلو تيسير وبغية

 Treaty@fao.org-PGRFAالعنوان على  2019 تموز/يوليو 31سأكون ممتناً لو تلقيت هذه المعلومات بحلول 

 

 :االتصال بأمانة المعاهدة الدولية  جىحصول على مزيد من المعلومات، ير  للألي استفسار أو طلب 

                                                                                                               ../.. 

 

  

 

Mario Marino 

 موظف فني

 النباتية لألغذية والزراعةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية 

 دةوالزراعة لألمم المتحذية منظمة األغ
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http://www.fao.org/3/ca4907ar/ca4907ar.docx
http://www.fao.org/3/ca4907ar/ca4907ar.docx


 

 

 روما، إيطاليا 00153
Mario.Marino@fao.org 

 

  معبارات التقدير... والسالم عليك بقبول أسمى رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Kent Nnadozie 

 أمين

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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