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 2019مارس/آذار  29يوم        التقارير القطرية عن التنفيذ  -  : NCP GB8-21 Complianceالرقم

 إشعار 

 

 االمتثال -عن التدابير المتخذة لتنفيذ المعاهدة الدولية رفع التقارير القطرية 

 

 السيدة حضرة السيد/

 تحية طيبة وبعد،

 

 

بحث األطراف المتعاقدة التي لم تقم بذلك بعد، بما في ذلك قام ، في دورته السابعة " يجدر التذكير أن الجهاز الرئاسي 

ممكن  الدول التي أصبحت أطرافا متعاقدة منذ الدورة الخامسة وقبل انعقاد الدورة السابعة للجهاز الرئاسي، أن تقدم في أقرب وقت

اآلن متاحة على:  التقارير الواردة حتى . (8/2017تقاريرها عمًلا بالقسم خامساا من إجراءات االمتثال" )القرار

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

النظر في تقارير إضافية  2019 شباط /في اجتماعها الثالث في فبرايررت قر  ني أن أبلغكم أن لجنة االمتثال ، يسر  في هذا السياقو

 وفقًا لذلك.للجهاز الرئاسي، إلى الدورة الثامنة  رفعسيالذي  وتحديث تقريرها 2019 أيار /مايو 1 ترد قبل يومقد 

  أيار /مايو 1 يوم ، وإذا أمكن ، قبلتقاريرها وتحديثها في أي وقترفع فني أن أدعو األطراف المتعاقدة إلى مواصلة يشر   وبالتلي

 .لجهاز الرئاسيسيرفع الى االذي  في تقريرها خذها بعين االعتبارألجنة االمتثال يتسنى ل ، حتى2019

فع تقاريرها، من نظام رفع التقارير اإللكتروني الذي يعتمد على نسق وقد ترغب األطراف المتعاقدة أن تستفيد، حين ر

of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant-والذي اعتمده الجهاز الرئاسي، وهو متاح على الموقع  رفع التقارير الموحد

/work/compliance/howtoreport/en . ا االويمكنكم الحلقات الدارسية العروض التقديمية عبر اإلنترنت وعلى  طًلعأيضا

of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant- اإلنترنت على: برالمنشورة ع سألةهذه الم بشأن الشبكية

/work/compliance/webinar/en 

 

وتبقى أمانة المعاهدة على أهبة االستعداد لمساعدة األطراف المتعاقدة التي ترغب في استخدام الوظيفة اإللكترونية على 

ني إلى جهات االتصال الوطنية أو أي مسؤول آخر مخول ومعين من قبل طرف االنترنت، ولتقديم بيانات تسجيل الدخول اإللكترو

 Treaty@fao.org-PGRFAلى العنوان: ال الطلب عبر البريد اإللكتروني امتعاقد. وينبغي إرس

 

 المعاهدة الدولية على العنوان:وألي استفسار أو طلب معلومات إضافية، يُرجى االتصال بأمانة 

 

 Kent Nnadozieالسيد 

 األمين

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
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  .واالحترام بقبول أسمى عبارات التقدير رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 

 والسًلم عليكم                                                                   

 
 

 

 
 

 

 
Kent Nnadozie 

 

 األمين                                                                

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية                                                        

 ة والزراعةلألغذي                                                            
 
 

  

 


