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إشعار
اإلمتثال -تحديث نظام تقديم التقارير اإللكتروني ودعوة إلرسال التقارير القطرية والمدخالت
حضرة السيد /السيدة
تحية طيبة وبعد،
يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى القرار  ،2019/7االمتثال ،الذي وافق الجهاز الرئاسي بموجبه على النسق الموحد لرفع
التقارير المراجع ،وطلب إلى األمين أن يحدث نظام تقديم التقارير اإللكتروني وف ًقا لذلك ،وأن يواصل مساعدة األطراف
المتعاقدة خالل الدورة الثانية لتقديم التقارير.
ويسرني أن أبلغكم أن األمانة قد أدرجت التعديالت المطلوبة في نظام تقديم التقارير اإللكتروني لدورة تقديم التقارير
الثانية وزادت من تحسين النظام مما يسهل اكثر التنقل والتقديم.
تقريرا قطريًا عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ المعاهدة الدولية مرة واحدة
تنص إجراءات اإلمتثال على أن يقدم كل طرف متعاقد
ً
تقريرا من األطراف المتعاقدة.
على األقل كل خمس سنوات .وحتى اليوم  ،تلقى الجهاز الرئاسي 57
ً
ف ي الدورة الثامنة ،دعا الجهاز الرئاسي األطراف المتعاقدة إلى مواصلة تقديم تقاريرها وتحديثها ،عمال بالقسم الخامس من
إجراءات االمتثال وحث األطراف المتعاقدة التي لم تبادر إلى ذلك بعد على رفع التقارير في أقرب وقت .وشدد ،في هذا السياق ،على
تقديم التقارير الثانية بحلول  1أكتوبر  /تشرين الثاني  2023وطلب إلى األمين إرسال رسائل تذكيرية منتظمة إلى األطراف المتعاقدة.
ويرجى مالحظة أن األمانة نشرت دليال ً
ً
موجزا بخصوص كيفية تقديم التقارير ،على الموقع اإللكتروني للمعاهدة الدولية مع روابط
لمواد إعالمية ذات صلة.
في القرار  ، 2009/7شجع الجهاز الرئاسي أيضًا األطراف المتعاقدة على تقديم أسئلة فنية تتعلق بتنفيذ المعاهدة الدولية إلى لجنة
االمتثال لتنظر فيها .وتتعلق هذه األسئلة التي يمكن تقديمها في أي وقت ،بمراجعة االمتثال للمعاهدة الدولية ،عالوة على اإللتزامات
الملزمة الخاصة بها.

ويمكن لألطراف المتعاقدة أيضًا أن تقدم مدخالت عن مراجعة إجراءات االمتثال إلى لجنة االمتثال لتنظر فيها خالل
اجتماعها القادم .

ألي استفسار أو طلب للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بأمين المعاهدة الدولية على العنوان
اإللكتروني:
PGRFA-Treaty@fao.org

وتفضلوا حضرة السيد /السيدة بقبول أسمى عبارات التقدير ...والسالم عليكم

Kent Nnadozie
أمين
المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

