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 للتقارير دعوة لتقدمي مدخالت –تعدد األطراف املالنظام  مبوجبتقييمات ال ات و ستعراضالا
 

  حضرة السيد/ السيدة 
 حتية طيبة وبعد، 

 

تعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها،  املالنظام  تنفيذ وتشغيل   ،2/2019القرار  اخلامس من  اجلزء  انتباهكم اىل يشرفين أن ألفت 
  بفضل لنظام املتعدد األطرافيف اطار ا تقييمات جراء استعراضات و إعداد تقريرين يتعلقان إب إىل األمني   اجلهاز الرائسي طلب من خالله والذي 

   ملتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني.من األطراف امدخالت واردة 

النظام املتعدد   إىلاملواد   ضمعلى  املعنوينيتشجيع األشخاص الطبيعيني و من أجل  ينظر فيها اجلهاز الرائسيل  ممكنةتدابري تقرير عن  .1
 من املعاهدة الدولية)؛ 4-11 األطراف (املادة

   عاهدة الدولية.من امل )2) ( د( 2-13االستعراضات مبوجب املادة   عنتقرير  .2

اليت  االستعراضات والتقييمات الثالثة  عالوة على لذلك أدعو األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني إىل تقدمي مدخالت هلذه التقارير 
 عاهدة الدولية: من امل )2) (د( 2-13  و 4-11ن املادات تتوخاها

األشخاص  ما اذا كان سيتواصل تيسري حصول واختاذ قرار  املعنوينيو بيعيني التقدم احملرز يف إدراج املواد من قبل األشخاص الط  ملدى تقييم 1
 ؛ 4-11املادة   -على املواد  ملعنوينيا الطبيعيني و

 ؛ )2) ( د( 2-13املادة   -تقييم ما إذا كان شرط الدفع اإللزامي سيمدد  2
 ) 2) (د( 2-13املادة  - دفوعاتاستعراض مستو�ت امل و 3

 
الذين   عنويني الطبيعيني وامل   ذة لتشجيع األشخاص، معلومات عن التدابري املتخ، على سبيل املثالاملدخالتشمل تن أن  ميكوفقاً لذلك، و 

األطراف  تعدد املالنظام   اىلية لألغذية والزراعة هذه املوارد الوراثية النبات ضم على األول لحق حيتفظون ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امل
تية لألغذية والزراعة يف  إلدراج مواردهم الوراثية النبا  عتبارينياألشخاص الطبيعيني واالأجنزها   ليتاتجارب ال  نوع  )املعاهدة الدوليةمن  3-11(املادة 
 تعدد األطراف.املالنظام  

                                ../..                                                                                                           

  

http://www.fao.org/3/nb779ar/nb779ar.pdf


 
 

                                                                                           
                                                                                                                       

                                                                                                  
                                         

                                                                                    
رمبا تتذكرون أن هذه القضا� قد متت  ، ن سيتم متديد شرط الدفع اإللزاميمستو�ت املدفوعات وتقييم ما إذا كا فيما يتعلق ابستعراض 

االتفاق املوحد لنقل املواد. وقد مت ادراج مقرتحات يف تقارير جمموعة  كجزء من مراجعة مناقشتها أيضاً يف عملية تعزيز تشغيل النظام املتعدد األطراف،  
 .يف الدورات السابقة للجهاز الرائسيتعدد األطراف املالنظام   سريتعزيز ب ة املعنية العضوية املخصص  ةحمل املفتو الع

  30، سأكون ممتنا لو تلقيت هذه املعلومات حبلول جلهاز الرائسيهذه التقارير اليت طلبها ا  يف الوقت املناسب، اعدادتيسري  من أجل 

توفري املدخالت ذات الصلة ، ميكنكم النظر يف   وبغية تسهيل   , Treaty@fao.org-PGRFAوان االلكرتوين: العنعلى    2020 ثاينتشرين ال /نوفمرب 

                                                                                                      اهنمنه  Wordوالذي ميكن أيًضا تنزيل إصدار  ،استخدام النموذج املرفق

 : االتصال أبمانة املعاهدة الدولية على العنوان  جىاملعلومات، يرُ حصول على مزيد من ألي استفسار أو طلب للو 

Kent Nnadozie 
 أمني  

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 لألمم املتحدة ألغذية والزراعة منظمة ا

 ، روما، إيطاليا 00153
Treaty@fao.org-PGRFA 

 

   معبارات التقدير... والسالم عليك بقبول أمسى السيدة رة السيد/  ضحوتفضلوا 
                                                                                                                       

 
 

 
 

Kent Nnadozie 
 أمني 

 لألغذية والزراعة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية  
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  االستعراضات / التقييمات - NCP GB9-011 - MLSملحق لإلشعار 

 منوذج 
 األطراف  تعددامل  النظام مبوجب والتقييمات  الستعراضاتل مدخالت 

 
 :اإلسم

 :املنظمة
   :الربيد اإللكرتوين

 :البلد
 4-11املادة  -  واملعنويني واد من قبل األشخاص الطبيعينيالتقدم احملرز يف إدراج امل مدى  تقييم  .1

يف إدراج املوارد الوراثية النباتية لالغذية والزراعة املشار   احملرز ، تقييماً ملدى التقدماجلهاز الرائسي، يف غضون عامني من سر�ن املعاهدة. جيري 4-11املادة 
سي بعد هذا التقييم، ما إذا كان سيتواصل تيسري حصول هؤالء األشخاص الطبيعيني  تعدد األطراف. ويقرر اجلهاز الرائيف النظام امل 3-11إليها يف الفقرة 

ن مل يدرجوا هذه املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطراف، أو يتخذ أية تدابري أخرى  والذي 3-11واملعنويني املشار إليهم يف الفقرة 
 يراها مالئمة. 

 
 : العناصر احملتملة من حيث املدخالت

تشجيع األشخاص الطبيعيني واملعنويني الذين لديهم موارد وراثية نباتية لالغذية والزراعة من امللحق األول على  من أجل التدابري املتخذة يف بلدكم  •
 إدراج تلك املوارد يف النظام املتعدد األطراف ؛ 

أدرجوا يف النظام املتعدد األطراف موارد ورالثية نباتية من املرفق األول: االسم (األمساء)   ذين بلدكم المعلومات عن األشخاص الطبيعيني أو املعنويني يف  •
 واحملاصيل وعدد العينات ، وما إىل ذلك ؛ 

 امللحق األول يف النظام املتعدد األطراف ؛ من وارد الوراثية النباتية ألشخاص الطبيعيني واملعنويني حني إدراج املاالصعوابت احملتملة اليت يواجهها  •

 اثية النباتية من امللحق األول يف النظام املتعدد األطراف؛ ور املوارد ال الصعوابت احملتملة يف تشجيع األشخاص الطبيعيني واملعنويني على إدراج •
 جيع األشخاص الطبيعيني واملعنويني على إدراج املواد يف النظام املتعدد األطراف ؛ لينظر فيها اجلهاز الرائسي بغية تش مقرتحة حمتملة تدابري  •

 عناصر اخرى   •

 تعليقات: 

 

 

 

 

 

 



 ) 2(د  2-13املادة   -تقييم ما إذا كان سيتم متديد شرط الدفع اإللزامي  .2
 

ما إذا كان شرط املدفوعات  س سنوات من سر�ن هذه املعاهدة، الرائسي أن يقدر، يف غضون فرتة مخ . .... وللجهاز)2( د  2-13املادة 
د على  اإللزامية الوارد يف االتفاق املوحد لنقل املواد يسري أيضا على احلاالت اليت تكون فيها املنتجات املسوقة جتار� متاحة دون فرض قيو 

 بية. اآلخرين إلجراء املزيد من البحوث والرت 

 

 : العناصر احملتملة من حيث املدخالت
 ؛ االتفاق املوحد لنقل املواد اخلربات واآلراء والدروس املستفادة بشأن املدفوعات الطوعية مبوجب •

 ؛  املواداخلربات واآلراء والدروس املستفادة فيما يتعلق ابلروابط بني املدفوعات الطوعية واإللزامية مبوجب االتفاق املوحد لنقل  •

 ؛ االتفاق املوحد لنقل املواد آراء حول النتائج اإلجيابية أو السلبية احملتملة لتمديد متطلبات الدفع اإللزامي يف •
 آراء بشأن الدروس املستفادة من اعمال فريق العمل املخصص املفتوح العضوية املعين بتحسني سري النظام املتعدد األطراف ؛  •

 االتفاق املوحد لنقل املواد أم ال ؛  ا كان سيتم متديد املدفوعات اإللزامية مبوجباقرتاحات حمتملة حول ما إذ •
 لتمديد املدفوعات اإللزامية مبوجب االتفاق املوحد لنقل املوادالراميىة التدابري املمكنة  •
 عناصر أخرى  •

 تعليقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ) 2(د  2-13املادة .  اتعو دفاستعراض مستو�ت امل .3

وللجهاز الرائسي أن يقرر حتديد مستو�ت خمتلفة للمدفوات وفقاً للفئات املختلفة للجهات املتلقية اليت تسوق جتار�ً هذه  ....)2( د  2-13املادة 
وجيوز ول من هذه املدفواعات.  ن اليت متر اقتصاد�هتا مبرحلة حتاملنتجات. وله أن يبت أيضاً يف ضرورة إعفاء صغار املزارعني يف البلدان النامية ويف البلدا

 ذه الفوائد ابلعدل واإلنصاف...للجهاز الرائسي أن يراجع من حني آلخر مستو�ت هذه املدفوعات بغرض التوصل إىل اقتسام ه
 

   : احملتملة من حيث املدخالتالعناصر 

 ، مبا يف ذلك صغار املزارعني ؛  املتعدد األطراف اخلربات واآلراء والدروس املستفادة بشأن حتديد فئات املستخدمني يف النظام •

 اخلربات واآلراء والدروس املستفادة بشأن إنشاء نظام مستو�ت مدفوعات متباينة ؛ •
 طراف ؛ آراء بشأن الدروس احملتملة اليت ميكن استخالصها من أعمال فريق العمل املخصص املفتوح العضوية املعين  بتحسني سري النظام املتعدد األ •

 ؛ داالتفاق املوحد لنقل املوا قرتاحات حمتملة بشأن حتديد مستو�ت خمتلفة للمدفواعت للفئات احملتلفة للجهات املتلقية مبوجب ا •
 عناصر أخرى  •

   : تعليقات
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