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 2018يوليو/متوز  9يوم        التقارير القطرية عن التنفيذ  -  : NCP GB8-06 Complianceالرقم

 

 إشعار 

 

 االمتثال -عن التدابري املتخذة لتنفيذ االلتزامات مبوجب املعاهدة الدولية رفع التقارير القطرية 

 

 حضرة السيد/ السيدة

 حتية طيبة وبعد،

 

 ب إجراءاتالغرض من هذا اإلخطار هو تذكري األطراف املتعاقدة التزامها بتقديم تقارير قطرية عن التدابري املتخذة لتنفيذ املعاهدة الدولية مبوج

 . 1االمتثال

 

ار لقد وافق اجلهاز الرئاسي، يف دورته الرابعة، على إجراءات اإلمتثال اليت تتضمن، من بني أمور أخرى، أحكام الرصد ورفع التقارير )القر

األمني،  من املعاهدة الدولية. ووفقًا إلجراءات االمتثال، جيب على كل طرف متعاقد أن يرفع إىل جلنة االمتثال، من خالل 21( مبقتضى املادة 2/2011

من  1-خامسًا  املتحدة )القسم تقريرًا عن التدابري اليت اختذها لتنفيذ االلتزامات امللقاة على عاتقه مبوجب املعاهدة الدولية يف إحدى اللغات الرمسية الستة لألمم

 .20162إجراءات االمتثال(. وكان من املقرر تقديم أول تقرير من هذا النوع يف أكتوبر/تشرين األول 

 

" حبث األطراف املتعاقدة اليت مل تقم بذلك بعد، مبا يف  2018وقام اجلهاز الرئاسي، يف دورته السابعة اليت انعقدت يف نوفمرب/تشرين الثاني  

 ويف موعد ال يتجاوز أقرب وقت ممكن نذلك الدول اليت أصبحت أطرافا متعاقدة منذ الدورة اخلامسة وقبل انعقاد الدورة السابعة للجهاز الرئاسي، أن تقدم يف 

 ( .8/2017، تقاريرها عمًلا بالقسم خامسًا من إجراءات االمتثال" )القرار2018 أكتوبر/تشرين األول 1

 

هذه  ًا إىل أنكما قام اجلهاز الرئاسي"بدعوة األطراف املتعاقدة إىل حتديث تقاريرها عماًل بالقسم خامسًا من إجراءات االمتثال، حسب االقتضاء، مشري

 التقارير ينبغي أن ُتقدم كل مخس سنوات أو بشكل دوري، وفقًا إلجراءات االمتثال.

 

 إن التقارير الواردة حتى اآلن متاحة على:

reports/en/-rk/compliance/compliancewo-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant 

 

                                                                                                          .../... 

 

 

 

                                                 
 GB7-011و GB7-007وفقاً لإلشعارين السابقين 1
 mn566e.pdf-http://www.fao.org/3/a يمكن العثور على نسق رفع التقارير على  2

http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/en/
http://www.fao.org/3/a-mn566e.pdf


 

 

 

 

الذي و الذي يعتمد على نسق رفع التقارير املوحدوقد ترغب األطراف املتعاقدة أن تستفيد، حني رفع تقاريرها، من نظام رفع التقارير اإللكرتوني 

of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant-اعتمده اجلهاز الرئاسي، وهو متاح على املوقع 

3work/compliance/howtoreport/enوتبقى أمانة املعاهدة على أهبة االستعداد ملساعدة األطراف املتعاقدة اليت ترغب يف استخدام الوظيفة . 

 رف متعاقد.اإللكرتونية على االنرتنت، ولتقديم بيانات تسجيل الدخول اإللكرتوني إىل جهات االتصال الوطنية أو أي مسؤول آخر خمول ومعني من قبل ط

 PGRFA-treaty@fao.orgوينبغي إرسال الطلب عرب الربيد اإللكرتوني على العنوان: 

 

 

 ... والسالم عليكمبقبول أمسى عبارات التقدير رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 

 

 

 

 
 

 

 

Kent Nnadozie 

 

 األمني                                                                

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية                                                        

 ة والزراعةلألغذي                                                            

 
 

  

 

                                                 
3 http://faoitpgrfa.ort-production.linode.unep-wcmc.org/ 
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