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 تموز /يوليو 20الصون واالستخدام المستدام                                                                -NCP GB9-09 الرقم:

2020  

 إشعار 

 النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدامالموارد الوراثية ون نفيذ صتبشأن  دعوة لرفع تقرير

 

 حضرة السيد/ السيدة

 تحية طيبة وبعد،

  

من المعاهدة  6و 5المادتين  بخصوصالصادر عن الجهاز الرئاسي  5/2019 ن ألفت انتباهكم إلى القرارأ يشرفني

 .1الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام ونص الدولية بشأن
 

ومجموعات أصحاب المصلحة، وال سيما  الغرض من هذا اإلخطار هو التماس التقارير من األطراف المتعاقدة

ون الموارد الوراثية بشأن تنفيذ ص السابقة يرغبون في تحديث تقاريرهم اولئك الذين أوالذين لم يقدموا بعد مدخالتهم  أولئك

، سيقوم األمين بتجميع التقارير واعداد ملخصات 5/2019. ووفقاً للقرار النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام

ة لألغذية صصة المعنية بصون الموارد الوراثية النباتيتقديم التقارير المجمعة والملخصات إلى اللجنة الفنية المخوعنها، 

 واستخدامها المستدام لكي تواصل استعراضها.والزراعة 

 

الفنية المخصصة المعنية بصون الموارد الوراثية  هذه المدخالت بغية النظر فيها من قبل اللجنة تجميعلتيسير و

 /ايرفبر 18إلى  16النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام في اجتماعها الخامس، المقرر عقده مبدئياً في الفترة من 

ئمة والرامية كدليل إلعداد تقرير سردي عن الخطط والبرامج القا 2النسق الموحد لرفع التقارير يمكن استخدام ،2021شباط 

 .6و 5لدعم تنفيذ المادتين 

 

PGRFA- :على العنوان 2020 تشرين األول/كتوبرأ 13سأكون ممتناً لو تلقيت هذه المعلومات بحلول و

Treaty@fao.org  
 

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

                                                                                                               ../.. 

 

  

 

 

 

   Mario Marinoالسيد  

 فني سؤولم

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 دةوالزراعة لألمم المتحذية منظمة األغ

                                                 
 http://www.fao.org/3/nb783en/nb783en.pdf متاح على  5/2019النص الكامل للقرار  1

(. ويمكن استخدام هذه 14)ص  6( والمادة 10)ص  5يوفر النسق الموحد لرفع التقارير )الذي وضعته لجنة االمتثال ووافق عليه الجهاز الرئاسي( أسئلة أساسية لتنفيذ المادة   2

 دام المستدام.عن تنفيذ الصون واالستخكدليل إلعداد تقرير  سئلةاأل
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 روما، إيطاليا 00153
Mario.Marino@fao.org    /Treaty@fao.org-PGRFA 

 

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

                                                                                                                      

 

 

 

 
 

Kent Nnadozie 
 أمين

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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