املوحد لرفع التقارير
النسق ّ

1

التقرير القطري عن االمتثال – املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
اسم املوظف املسؤول عن إعداد التقارير وبياانت االتصال به:
املؤسسة:
البلد:
اتريخ التقدمي:

 1مالحظة من األمانة :تم وضع النسق الموحد لرفع التقارير من قبل لجنة االمتثال( )IT/GB-8/19/13ووافق عليه الجهازالرئاسي للمعاهدة الدولية بموجب
كما يمكنكم .القرار  .2019 / 07ويمكن تقديم المعلومات الواردة في النسق الموحد لرفع التقارير هذا إلى األمانة من خالل نظام تقديم التقارير االلكتروني
 http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/howtoreport/es/الحصول على مزيد من المعلومات حول العملية على الموقع

املادة  :4االلتزامات العامة
هل توجد يف بلدكم أية قوانني أو لوائح تنظيمية أو إجراءات أو سياسات تُن ّفذ املعاهدة؟
-1
نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه القوانني أو اللوائح التنظيمية أو اإلجراءات أو السياسات:
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النباتية؟

هلل توجلد يف بللدكم أ لية قوانني أو لوائح تنظيميلة أو إجراءات أو سل ل ل ل ل ل ليلاسل ل ل ل ل ل للات أ ر تن ب على املوارد الورا يلة
نعم
ال

إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه القوانني أو اللوائح التنظيمية أو اإلجراءات أو السياسات:

هل توجد يف بلدكم قوانني أو لوائح تنظيمية أو إجراءات أو سل ل ل ل للياسل ل ل ل للات حتتاج إىل التعديل/املواءمة 2لضل ل ل ل للمان
-3
االمتثال لاللتزامات املنصوص عليها يف املعاهدة؟
3

نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه التعديالت وعن أي

ط إلجراء تلك التعديالت:

املادة  :5صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستكشافها ومجعها وتوصيفها وتقييمها وتوثيقها

.ألغراض هذا التقرير ،يجوز للطرف المتعاقد أن يختار أي مصطلح ( ُمعدّل أو ُمواءم) يكون مناسبا ً في ما يتعلق بنظمه القانونية

2

هل مت الرتويج لنهج متكامل الس للتك للار املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة وص للواا واس للتادامها املس للتدا
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يف بلدكم؟
نعم
ال
-5

هل ضعت املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة للمسح واجلرد يف بلدكم؟
نعم
ال

إذا ك للان جوابكم "نعم" ،يرجى تق للدمي تف للاصل ل ل ل ل ل لي للل عم للا مت التوص ل ل ل ل ل ل ل للل إلي لله من نت للائج ،وحت للدي للد ا نوا وا نوا الفرعي للة
و/أو ا صنار ،مبا يف ذلك تلك احملتمل استادامها:

إىل:

إذا كان اجلواب "ال" ،يرجى اإلشارة
أية صعوابت متت مصادفتها يف مسح أو جرد؛
أية ط عمل ملسح املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة وجردها؛
أهم املوارد الورا ية النباتية اليت ينبغي مسحها وجردها:
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هل تتعرض املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة إىل هتديدات يف بلدكم؟
نعم
ال

إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى اإلشارة إىل:
ا نوا وا نوا الفرعية و/أو ا صنار املعرضة هلذه التهديدات؛
مصادر (أسباب) هذه التهديدات؛
أية

وات اختذت لتقليل هذه التهديدات أو القضاء عليها؛

أية صعوابت جرت مصادفتها يف تنفيذ هذه اخل وات؛

هل مت الرتويج يف بلدكم جملموعة املوارد الورا ية النباتية املعرض ل للة للتهديد أو ذات االس ل للتادا احملتمل ،واملعلومات
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ذات الصلة املرتب ة بتلك املوارد؟
نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي التفاصيل عن التدابري املتاذة:
هل حتظى اجلهود اليت يبذهلا املزارعون واجملتمعات احمللية إلدارة وصل للون املوارد الورا ية النباتية يف املزرعة ابلت ل ل ي
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أو الدعم يف بلدكم؟
نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي تفاصيل عن التدابري املتاذة:

-9

هل مت تعزيز الصون يف املواق ال بيعية قارب احملاصيل الربية والنبااتت الربية إلنتاج ا اذية يف بلدكم؟
نعم
ال

إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت أية تدابري قد اختذت من أجل:
ت ي الصون يف املواق ال بيعية يف املناط احملمية؛
دعم جهود اجملتمعات ا صلية واحمللية.
إذا كانت تدابري من هذا القبيل قد اختذت ،يرجى تقدمي تفاصيل عنها:
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هل توجد يف بلدكم جمموعات للموارد الورا ية النباتية ارج مواقعها ال بيعية؟
نعم
ال

إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي معلومات عن صاحب هذه اجملموعات وعن مكوانهتا:
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هل جر يف بلدكم تعزيز إن اء نظا فعال ومستدا لصون املوارد الورا ية النباتية ارج مواقعها ال بيعية؟
نعم
ال

إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى اإلش ل ل ل ل للارة إىل التدابري املتاذة لتفعيل الص ل ل ل ل للون ارج املواق ال بيعية ،وال س ل ل ل ل لليما أية تدابري
اختذت لت وير ونقل التكنولوجيات هلذا الغرض:

 -12هلل جر يف بللدكم رصل ل ل ل ل ل للد احمللافظلة على قلابليلة جمموعلات املوارد الورا يلة النبلاتيلة لوالذيلة والزراعلة لارج مواقعهلا
ال بيعية للبقاء واالستمرار ودرجة تنوعها وسالمتها الورا ية؟
نعم
ال
توصلت إليها أن ة الرصد هذه:
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي تفاصيل عن أهم النتائج اليت ّ

 -13هل تعاون بلدكم م أطرار متعاقدة أ ر  ،من الل قنوات نائية أو إقليمية ،يف صل ل للون واسل ل للتك ل ل للار ومج
وتوصيف وتقييم وتو ي موارد ورا ية نباتية لواذية والزراعة؟
نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى اإلشل ل ل ل ل للارة إىل ا طرار املتعاقدة ا ر اليت مت التعاون معها (حيثما كان ذلك ابإلضل ل ل ل ل للافة
إىل التعاون من الل اجلهاز الرائس ل ل ل ل ل للي أو من الل آليات املعاهدة ا ر ) ،وحيث أمكن ،اإلش ل ل ل ل ل للارة إىل تفاص ل ل ل ل ل لليل
أية م اري ذات صلة:
املادة  :6االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 -14له توجدلأ مكد ب يف ي تريباد للت والسايلستنةيوناق دريبا 3لتوطيد االسلتادا املسلتدا للموارد الورا ية النباتية لواذية
والزراعة؟
5

ﻷﻏﺮاض ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﯾﺠﻮز أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ

3

نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت هذه السياسة أو التدابري القانونية ت مل ما يلي:
انتهاج سلياسلات زراعية عادلة توطد وضل وصلون نظم زراعية متنوعة تعزز االسلتادا املسلتدا للتنو البيولوجي
الزراعي واملوارد ال بيعية ا ر ؛
تقوي ل ل للة البحوع اليت تعزز وتصل ل ل ل ل ل للون التنو البيولوجي من الل تعظيم التب ل ل للاين النوعي يف احمل ل ل للاصل ل ل ل ل ل لي ل ل للل
ويف ما بني احملاصيل ملصلحة املزارعني؛
ت ل ي جهود تربية النبااتت مب لاركة املزارعني اليت تعزز القدرة على تربية أصلنار تتكيف صليصلا م الظرور
االجتماعية واالقتصادية واإليكولوجية ،مبا يف ذلك يف املناط اهلام ية؛
توسي القاعدة الورا ية للمحاصيل وزايدة ن اق التنو الورا ي املتاح للمزارعني؛
الرتويج للتوسل ل ل ل يف اسل ل ل للتادا احملاصل ل ل لليل وا صل ل ل للنار احمللية واملتكيفة م الظرور احمللية وا نوا اري املسل ل ل للتغلة
استغالال كافيا؛
دعم التوسل ل يف اس للتادا تنو ا ص للنار وا نوا يف إدارة احملاص لليل وص للواا واس للتادامها املس للتدا يف املزرعة،
وإقامة روابط قوية م تربية النبااتت والتنمية الزراعية؛
استعراض وتعديل اسرتاتي يات ولوائح تربية النبااتت ب أن إطالق ا صنار وتوزي البذور.
إذا كانت هناك سل ل ل ل للياسل ل ل ل للة كهذه أو تدابري قانونية كهذه ،يرجى تقدمي تفاصل ل ل ل لليل عن التدابري املتاذة وعن أية صل ل ل ل للعوابت
ووجهت يف تنفيذها

املادة  :7االلتزامات الوطنية والتعاون الدويل
 -15مت دمج ص ل ل ل ل ل للون املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة واس ل ل ل ل ل للتك ل ل ل ل ل للافها ومجعها وتوص ل ل ل ل ل لليفها وتقييمها وتو يقها
واستادامها املستدا يف سياسات بلدكم وبراجمه املتعلقة ابلتنمية الزراعية والريفية؟
نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي تفاصيل عن إدراج مثل هذه ا ن ة:

الصون
االستك ار
اجلم
التوصيف
التقييم
التو ي
االستادا املستدا
يرجى بيان نو الربامج والسياسات اليت أُدرجت فيها هذه ا ن ة:
الزراعة والتنمية الريفية
ا من الغذائي
صون التنو البيولوجي
تغري املناخ
مسائل أ ر
تفاصيل إضافية:

 -16هل تعاون بلدكم م أطرار متعاقدة أ ر  ،من الل قنوات نائية أو إقليمية ،يف صل ل ل للون املوارد الورا ية النباتية
لواذية والزراعة واستادامها املستدا ؟
نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان هدر هذا التعاون يتمثل

يف:

تعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصل ل للاداهتا مبرحلة انتقالية يف ما يتعل بصل ل للون املوارد الورا ية النباتية
لواذية والزراعة واستادامها املستدا ؛
تعزيز ا ن ل ل ة الدولية الرامية إىل ت ل ل ي صل للون املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة وتقييمها وتو يقها وتعزيز
مادهتا الورا ية ،وتربية النبااتت ،وإكثار البذور ،وتقاس ل للم املوارد ،وإاتحة فرص اعص ل للول على املوارد الورا ية النباتية وتبادهلا،
واملعلومات والتكنولوجيا املالئمة ،وفقا للنظا املتعدد ا طرار للحصول على املوارد وتقاسم منافعها مبوجب املعاهدة.

إذا كلان بللدكم قلد تعلاون ،ابإلض ل ل ل ل ل ل للافلة إىل التعلاون من الل اجلهلاز الرائسل ل ل ل ل ل للي أو من الل أ لي ة آليلة أ ر من آليلات
املعلاهلدة ،م أطرار متعلاقلدة أ ر مبلاشل ل ل ل ل ل للرة أ من الل منظملة ا الذيلة والزراعلة واريهلا من املنظملات اللدوليلة ذات
الصلة ،يرجى اإلشارة إىل هذه ا طرار املتعاقدة ا ر  ،وحيث أمكن ،تقدمي تفاصيل عن أية م اري ذات صلة:

املادة  :8املساعدة الفنية
 -17هل شل بلدكم تقدمي مسلاعدة فنية إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصلاداهتا مبرحلة انتقالية هبدر تيسلري تنفيذ
هذه املعاهدة؟؟
نعم
ال
ال ين ب
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي تفاصيل عن التدابري املتاذة:
تبادل املعلومات
اعصول على التكنولوجيا ونقلها
بناء القدرات
يرجى التوضيح:
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هل تلقى بلدكم مساعدة فنية هبدر تيسري تنفيذ املعاهدة؟
نعم
ال
ال ين ب

إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه املساعدة الفنية:
تبادل املعلومات
اعصول على التكنولوجيا ونقلها

بناء القدرات
يرجى التوضيح:

املادة  :9حقوق املزارعني
-19

طبقا للقانون الوطين ،وحسب االقتضاء ،هل ُِ
اخت َذت أية تدابري عماية حقوق املزارعني وتعزيزها يف بلدكم؟
نعم
ال

إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت هذه التدابري تتعل مبا يلي:
اإلقرار ابملسامهة اهلائلة اليت قدمتها اجملتمعات احمللية وال عوب ا صلية واليت قدمها املزارعون ،ويواصلون تقدميها،
يف مجي مناط العامل ،لصون وت وير املوارد الورا ية النباتية؛
محاية املعارر التقليدية ذات الصلة ابملوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة؛
اع يف امل اركة املتكافئة يف اقتسا املناف الناشئة عن استادا املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة؛
اع يف امل ل للارك ة يف ص ل للن القرارات على الص ل للعيد الوطين ب ل للأن املس ل للائل املرتب ة بص ل للون املوارد النباتية لواذية
والزراعة واستادامها املستدا ؛
أي حقوق يتمت هبا املزارعون يف حفظ البذور/مواد اإلكثار احملتفظ هبا يف املزار ويف استادامها وتبادهلا وبيعها.
إذا كانت تدابري من هذا القبيل قد اختذت ،يرجى تقدمي تفاصيل عن التدابري املتاذة وأية صعوابت ووجهت يف تنفيذها

املادة  :11نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف
 -20هل أبلغ بلدكم عن مجي املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة املدرجة يف امللح ا ول للمعاهدة اليت ختضل ل ل ل ل ل ل
إلدارة ورقلابلة حكومتكم واليت توجلد يف اجمللال العلا على النحو الوارد يف النظلا املتعلدد ا طرار للحصل ل ل ل ل ل للول على املوارد
وتقاسم املناف ؟

كلها
جزء منها
ال شيء
إذا كان اجلواب " كلها" ،يرجى تقدمي تفاص ل ل ل ل ل لليل عن أية ص ل ل ل ل ل للعوابت ووجهت يف تض ل ل ل ل ل للمني املوارد الورا ية النباتية املدرجة
يف امللح ا ول يف النظا املتعدد ا طرار:

إذا كان اجلواب "جزء منها" ،يرجى تقدمي تفاصيل عن:
مد تضمني املوارد الورا ية النباتية املدرجة يف امللح ا ول يف النظا املتعدد ا طرار؛
ض ّمنت يف النظا املتعدد ا طرار؛
واحملاصيل اليت ُ
والصعوابت اليت ووجهت يف تضمني املوارد الورا ية النباتية املدرجة يف امللح ا ول يف النظا املتعدد ا طرار:

إذا كان اجلواب "ال شيء" ،يرجى اإلشارة إىل الصعوابت اليت ووجهت يف تضمني املوارد الورا ية النباتية املدرجة يف امللح
ا ول يف النظا املتعدد ا طرار:
االفتقار إىل

وط توجيهية لتحديد املواد وتضمينها؛

ال يوجد بنك جينات وطين؛
االفتقار إىل كتالوج للموارد النباتية الورا ية لواذية والزراعة يف البلد؛
االفتقار إىل املوارد الب رية املتاصصة؛
املوارد االقتصادية احملدودة واعاجة إىل بناء القدرات؛
مسائل أ ر  ،يرجى التوضيح
 -21هل اختذ بلدكم تدابري لت ل ي ا ش للااص ال بيعيني واالعتباريني اخلاض للعني لواليته ممن حيتفظون ابملوارد الورا ية
النباتية لواذية والزراعة املدرجة يف امللح ا ول على تضمني هذه املوارد يف النظا املتعدد ا طرار
نعم

ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي تفاصيل عن:
•
•
•

ا شل ل للااص ال بيعيني واالعتباريني اخلاضل ل للعني لوالية بالدكم الذين ضل ل ل ّلمنوا املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة
املدرجة يف امللح ا ول يف النظا املتعدد ا طرار؛
ضمنها هؤالء ا شااص يف النظا املتعدد ا طرار؛
واحملاصيل اليت ّ
وأية صل ل ل للعوابت واجهها هؤالء ا شل ل ل للااص يف تضل ل ل للمني املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة املدرجة يف امللح
ا ول يف النظا املتعدد ا طرار:

إذا كان اجلواب "ال" ،يرجى تقدمي تفاص لليل عن أية ص للعوابت ووجهت يف ت ل ي هؤالء ا ش للااص على تض للمني املوارد
الورا ية النباتية لواذية والزراعة املدرجة يف امللح ا ول يف النظا املتعدد ا طرار:
املادة  :12تيسري احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف إطار النظام املتعدد األطراف
 -22هل اختذ بلدكم تدابري لتيسل ل ل ل ل للري اعصل ل ل ل ل للول على املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة املدرجة يف امللح ا ول،
وفقا لل روط املنصوص عليها يف املادة  4-12من املعاهدة؟
نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه التدابري:

إذا كان اجلواب "ال" ،يرجى تقدمي تفاصل ل ل لليل عن أي صل ل ل للعوابت ووجهت يف تيسل ل ل للري اعصل ل ل للول على املوارد الورا ية النباتية
لواذية والزراعة املدرجة يف امللح ا ول:

 -23هل جير يف بلدكم تيسل ل ل للري اعصل ل ل للول على املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة املدرجة يف امللح ا ول عمال
ابالتفاق املوحد لنقل املواد؟

نعم
ال
إذا كان اجلواب "ال" ،يرجى تقدمي تفاصليل عن أية صلعوابت ووجهت تيسلري اعصلول يف بلدكم على املوارد الورا ية النباتية
لواذية والزراعة املدرجة يف امللح ا ول عمال ابالتفاق املوحد لنقل املواد:

 -24هل اسل ل ل للتاد االتفاق املوحد لنقل املواد ب ل ل ل للكل طوعي يف بلدكم لتيسل ل ل للري اعصل ل ل للول على املوارد الورا ية النباتية
لواذية والزراعة اري املدرجة يف امللح ا ول؟
نعم
ال
ال ،لكن املسألة قيد النظر
 -25هل يتيح النظا القانوين لبلدكم الفرص ل ل ل ل للة لوطرار يف اتفاقات نقل املواد لل وء إىل املقاض ل ل ل ل للاة يف حالة ن ل ل ل ل للوء
منازعات تعاقدية يف إطار هذه االتفاقات؟
نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي تفاصيل عن القوانني أو اللوائح التنظيمية أو اإلجراءات ذات الصلة:

 -26هل يتضل ل ل للمن النظا القانوين لبلدكم إنفاذ قرارات التحكيم املتصل ل ل لللة ابملنازعات الناشل ل ل للئة يف إطار االتفاق املوحد
لنقل املواد؟
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نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي تفاصيل عن القوانني أو اللوائح التنظيمية أو اإلجراءات ذات الصلة:

 -27هل كانت هناك أي حاالت كوارع طارئة قا بلدكم على إ رها بتوفري حص ل ل ل ل ل للول ميّس ل ل ل ل ل للر على وارد ورا ية نباتية
لواذية والزراعة مدرجة يف امللح ا ول لغرض املسامهة يف إعادة إن اء النظم الزراعية؟
نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي تفاصل لليل عن حاالت الكوارع ال ارئة واملوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة املدرجة
يف امللح ا ول اليت ُوفّر اعصول عليها:

املادة  :13تقاسم املنافع يف النظام املتعدد األطراف
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هل أاتح بلدكم أية معلومات تتعل ابملوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة املدرجة يف امللح ا ول؟
نعم
ال

إذا كللان اجلواب "نعم" ،يرجى تقللدمي تفللاصل ل ل ل ل ل ليللل عن املعلومللات املتعلقل ة ابملوارد الورا يللة النبللاتيللة لواللذيللة والزراعللة املللدرجللة
يف امللح ا ول اليت أتيحت
كتالوجات وقوائم جرد
معلومات عن التكنولوجيات
نتائج حبوع علمية واجتماعية-اقتصادية ،مبا يف ذلك التوصيف والتقييم واالستادا :
مسائل أ ر
 -29هل وفر بلدكم أو ي ّسل ل ل ل ل ل لر اعصل ل ل ل ل ل للول على تكنولوجيات لصل ل ل ل ل ل للون املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة املدرجة
يف امللح ا ول وتوصيفها وتقييمها واستادامها؟
نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان بلدكم:

صل لصل للة حملاصل لليل ملددة معنية ابسل للتادا املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة
قد أن ل للأ جمموعات مواضل لليعية ص ّ
أو شارك يف جمموعات كهذه؛
على علم أبي شل لراكات يف بلدكم يف جمال البحث والت وير ويف م ل للروعات جتارية م ل للرتكة متعلقة ابملواد الواردة
الفعال من مراف البحوع
عرب النظا املتعدد ا طرار وبتنمية املوارد الب رية وفرص االنتفا ّ
يرجى تقدمي تفاصيل
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هلل وفّر بللدكم تلدابري بنلاء قلدرات يف ملا يتعل ابملوارد الورا يلة النبلاتيلة لوالذيلة والزراعلة امللدرجلة يف امللح ا ول

و/أو اسافتد منها؟

4

نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت هذه التدابري تتعل مبا يلي:
إن ل ل ل ل للاء و/أو تعزيز برامج للتعليم والتدريب العلمي والفين ب ل ل ل ل للأن صل ل ل ل للون املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة
واستادامها املستدا ؛
إقامة وتدعيم مراف لصون املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة واستادامها املستدا ؛
إجراء حبوع علمية وتنمية القدرات على إجراء هذه البحوع.
إذا كان بلدكم قد اختذ تدابري من هذا القبيل و/أو استفاد منها ،يرجى تقدمي التفاصيل:

املادة  :14خطة العمل العاملية
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املستدا ؟

هلل قلا بللدكم بتعزيز تنفيلذ

لة العملل العلامليلة لصل ل ل ل ل ل للون املوارد الورا يلة النبلاتيلة لوالذيلة والزراعلة واسل ل ل ل ل ل للتالدامهلا

نعم
ترجى مالحظة أن هذا السؤال خيتلف عن السؤال

15

نه يتعل فقط ابمللح ا ول من املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة وهو أكثر حتديدا.

4
7

ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان تنفيذ اخل ة قد مت من

الل:

إجراءات وطنية؛
تعاون دويل؛
إجراءات أ ر
يرجى تقدمي التفاصيل:

املااادة  :15جمموعااات املوارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااة املو ودة خااار املواقع الطبيعيااة يف املرا ز الاادوليااة
للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ويف املؤسسات الدولية األخرى
 -32هل مت يف بلدكم تيس ل للري حص ل للول املراكز الدولية للبحوع الزراعية التابعة لل ماعة االس ل للت ل للارية للبحوع الزراعية
الدولية أو املؤسسات الدولية ا ر اليت وقعت اتفاقات م اجلهاز الرائسي للمعاهدة على املوارد الورا ية النباتية لواذية
والزراعة املدرجة يف امللح ا ول
نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى اإلشارة إىل:
املراكز الدولية للبحوع الزراعية أو املؤسسات الدولية ا ر اليت وفّرت هلا إمكانية اعصول؛
عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد املربمة م كل مركز من املراكز الدولية للبحوع الزراعية أو م كل مؤسل ل ل لسل ل ل للة
من املؤسسات الدولية ا ر :

إذا كان اجلواب "ال" ،يرجى تقدمي تفاص لليل عن أية ص للعوابت ووجهت يف تيس للري حص للول املراكز الدولية للبحوع الزراعية
واملؤس لسللات الدولية ا ر اليت وقعت اتفاقات م اجلهاز الرائسللي للمعاهدة على املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة
املدرجة يف امللح ا ول؟

 -33هل ي لسل لر بلدكم حصل للول املراكز الدولية للبحوع أو املؤسل لسل للات الدولية ا ر اليت وقعت اتفاقات م اجلهاز
الرائسي للمعاهدة على موارد ورا ية نباتية لواذية والزراعة اري مدرجة يف امللح ا ول؟
نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى اإلشارة إىل:
املراكز الدولية للبحوع الزراعية أو املؤسسات الدولية ا ر اليت وفّرت هلا إمكانية اعصول؛
عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد املربمة م كل مركز من املراكز الدولية للبحوع الزراعية أو م كل مؤسل ل ل لسل ل ل للة
من املؤسسات الدولية ا ر :
إذا كان اجلواب "ال" ،يرجى تقدمي تفاص لليل عن أية ص للعوابت ووجهت يف تيس للري حص للول املراكز الدولية للبحوع الزراعية
واملؤسسات الدولية ا ر اليت وقعت اتفاقات م اجلهاز الرائسي للمعاهدة على موارد ورا ية نباتية لواذية والزراعة اري
مدرجة يف امللح ا ول؟

املادة  :16الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية
 -34هل قا بلدكم أبية أن ل ة لت ل ي املؤس لس للات اعكومية واخلاص للة واري اعكومية ومؤس لس للات البحوع والرتبية
واريها على امل اركة يف ال بكات الدولية للموارد الورا ية النباتية؟
نعم
ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه ا ن ة:

املادة  :18املوارد املالية
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هل ق ّد بلدكم موارد مالية ن ة وطنية لصون املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة واستادامها املستدا ؟
نعم

ال
إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى إيراد املبلغ املقدر لوموال اليت قُدمت الل السل ل ل للنوات اخلم ،املاضل ل ل للية ،مبا يف ذلك املوارد
اعكومية:

يرجى اإلشللارة إىل ما إذا كان بلدكم قد وض ل اس لرتاتي ية أو تدابري أ ر لتعزيز توفر وشللفافية وكفاءة وفعالية تقدمي املوارد
نصت عليها املعاهدة الدولية:
املالية لتنفيذ ا ن ة اليت ّ
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هل ق ّد بلدكم موارد مالية لتنفيذ املعاهدة الدولية؟
نعم
ال

إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى ،حيث أمكن ،تقدمي تفاص لليل عن هذه القنوات وقيمة املوارد املالية املق ّدمة الل الس للنوات
اخلم ،املاضية:
املبلغ اإلمجايل:
القناة:
نائية
إقليميه
متعددة ا طرار
يرجى تقدمي تفاصيل:
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هل تلقى بلدكم موارد مالية لتنفيذ املعاهدة الدولية؟
نعم
ال

إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى ،حيث أمكن ،تقدمي تفاص لليل عن هذه القنوات وقيمة املوارد املالية املق ّدمة الل الس للنوات
اخلم ،املاضية:
املبلغ اإلمجايل:
القناة:
نائية
إقليميه
متعددة ا طرار
يرجى تقدمي تفاصيل:

مالحظات عامة عن تنفيذ املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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ميكنكم استادا هذا اإلطار لتقدمي أية م ورة منبثقة عن جتربة بلدكم يف جمال تنفيذ

املعاهدة:

 -39ميكنكم اسل ل ل للتادا هذا اإلطار لتقدمي أية معلومات إضل ل ل للافية قد تكون مفيدة لعرض منظور أوسل ل ل ل للصل ل ل للعوابت
اليت تواجه تنفيذ املعاهدة:

 -40ميكنكم اسل ل ل ل ل ل للتالدا هلذا اإلطلار لتقلدمي أيلة معلوملات إضل ل ل ل ل ل للافيلة قلد تكون مفيلدة لعرض منظور أوسل ل ل ل ل ل ل للتلدابري
اليت ميكن أن تساعد على تعزيز االمتثال:

[  ---سؤال ينبغي تو يهه بشكل منفصل ] ---
حول هذا التقرير
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هل واجهتم أية صعوابت يف إمتا هذا التقرير؟
نعم
ال

إذا كان اجلواب "نعم" ،يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه الصعوابت:

إذا كانت لديكم اقرتاحات لتحسني نس هذا التقرير ،يرجى التقد هبا:

