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  2020مارس/آذار  4یوم   روما،                                     مدخالتال –حقوق المزارعین  -NCP GB9-5 الرقم:

 إشعار 

بموجب حقوق المزارعین اعمال من  تخلصةوالدروس المسأفضل الممارسات التدابیر وبشأن  لبیاناتدعوة لتحدیث ا
 من المعاھدة الدولیة 9لمادة ا

 أو
  من المعاھدة الدولیة 9لمادة ا تنفیذل كخیارات ممكنةأمثلة الستخالص وأفضل الممارسات  خبراتتقدیم اآلراء وال

 

 حضرة السید/ السیدة
 تحیة طیبة وبعد،

  
وأصحاب المصلحة المعنیین إلى تحدیث المعلومات ھو دعوة األطراف المتعاقدة  الغرض من ھذا اإلخطار

، یتم دعوة عاھدة الدولیة. باإلضافة إلى ذلكمن الم 9المقدمة مسبقًا بشأن اآلراء وأفضل الممارسات والتدابیر لتنفیذ المادة 
ً األطراف المتعاقدة واألطراف المعنیة ذات الصلة التي لم تتمكن من تقدیم أي عرض سابق ئھا وأفضل إلى تقدیم آرا ا

 .الجرد عملیةلتنفیذ حقوق المزارعین حتى یمكن إدراجھا في  الرامیة الممارسات والتدابیر
 
الذي أقره الجھاز الرئاسي في تقدیم  النموذجیتم تشجیع األطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة على استخدام و

 .عروضال
 
معني بحقوق ال مخصصالتقني الخبراء الفریق  في دورتھ السابعة  أنشأ الرئاسيالجھاز  أن یجدر التذكیر و

الوطنیة التي یمكن اعتمادھا وأفضل الممارسات إجراء جرد للتدابیر"المتمثلة في المرجعیة  ختصاصاتالمزارعین وفقًا لال
حقوق  إعمالخیارات لتشجیع وضع ب، الى الجرد االقیام، استناد"، و" تخلصة من إعمال حقوق المزارعینوالدروس المس

 ."من المعاھدة الدولیة 9المادة  ما تنص علیھنحو على وتوجیھھ وتعزیزه المزارعین 
 

ً المخصص تقدًما  ، أحرز فریق الخبراء التقنيضیةخالل فترة السنتین الما ، المھام المسندة إلیھ آداءفي  ملحوظا
 :في دورتھ الثامنة الجھاز الرئاسيان في دورتھ الثامنة. رفع تقریراً إلى الجھاز الرئاسي و

بھدف  2021 -2020خصص خالل فترة السنتین الدعوة مجددا إلى عقد اجتماع لفریق الخبراء التقني الم قرر 
األطراف المتعاقدة وجمیع  ودعادورتھ السابعة، لى أساس االختصاصات التي وضعت في ع استكمال مھامھ،

اصحاب المصلحة المعنیین، ال سیما منظمات المزارعین، إلى إبداء اآلراء وتقاسم التجارب وافضل الممارسات 
 .من المعاھدة الدولیة إلدماجھا في عملیة الجرد 9ما یتعلق بالتحدیث الوطني للمادة  أو تحدیثھا، في

 
المخصص في اجتماعھ  ینظر فیھا فریق الخبراء التقني دمج ھذه المدخالت في الوقت المناسب كي وبغیة تیسیر

 :على العنوان 2020 نیسان/أبریل 30، سأكون ممتناً لو تلقیت ھذه المعلومات بحلول 2020 تموز/الثالث في یولیو
Treaty@fao.org-PGRFA 

 
of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant- على موقع المعاھدة الدولیة: عروضسیتم نشر جمیع الو

/stakeholders/en-and-parties-contracting-the-by-rights/submissions-work/farmers 

 :االتصال بأمانة المعاھدة الدولیة  جىحصول على مزید من المعلومات، یرُ ألي استفسار أو طلب لل

                                                                                                               ../.. 
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Mario Marino 
 فني سؤولم

 المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
 دةوالزراعة لألمم المتحذیة منظمة األغ

 روما، إیطالیا 00153
Mario.Marino@fao.org    /Treaty@fao.org-PGRFA 

 
  معبارات التقدیر... والسالم علیك بقبول أسمى رة السید/ السیدةضحوتفضلوا 

                                                                                                                      
 
 

 
 

 
Kent Nnadozie 

 أمین
 المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 
 

                                    
 

mailto:Mario.Marino@fao.org
mailto:PGRFA-Treaty@fao.org

