
November 2019 Resolution 7/2019 
 

 
 

A 

 
 7/2019القرار 

 
 االمتثال

 

 ،الجهاز الرئاسي إنّ 
 

 ،القرارات السابقة بشأن االمتثال إذ يستذكر
 
ـــــكر -1 ابالقســـــــــم  األطراف املتعاقدة اليت قدمت يف الوقت احملدد تقاريرها عمًال  يشــ من إجراءات االمتثال  خامســـــــــً

 وكذلك تلك اليت قدمت تقاريرها أو حّدثتها يف وقت الحق؛
 
ـــــكرو  -2 لدعم املايل الســـــــــخي الذي قّدمته ألنشـــــــــطة بناء القدرات إلعداد وتقدمي التقارير على احكومة أملانيا  يشــ

 وموارد مماثلة؛مماثل الوطنية ويدعو اجلهات املاحنة األخرى إىل تقدمي دعم 
 
املنظمات واملؤســســات األخرى اليت تقدم الدعم الفين واملايل لتنفيذ املعاهدة الدولية، مبا يف ذلك صــون يشــكر و  -3

 ؛ واستخدامها لوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملوارد ا
 
 ؛ما يتعلق ببناء القدرات والدعم الالزم، مبا يف ذلك من خالل األطراف املتعاقدة يفخمتلف بتوصيات  علًما يأخذو  -4
 

 تقدمي املشورة واخليارات الفنية واخلربات الستعراض آليات وسياسات تنفيذ املعاهدة الدولية؛ )أ(

 آليات التنسيق الوطنية ودعم جهات التنسيق الوطنية؛إنشاء وتقوية و  )ب(

  ؛ملعاهدة الدولية على املستوى الوطيناوضع خطط تنفيذ و  )ج(

بناء القدرات يف املؤســـســـات الوطنية يف اجملاالت الفنية املختلفة، مبا يف ذلك اســـتخدام االتفاق املوحد و  )د(
اإلبالغ عن املواد املتوفرة يف النظــام املتعــدد ، و املواد لنقــل املواد، والنظــام امليســــــــــــــر لالتفــاق املوحــد لنقــل

 األطراف، والنظام العاملي للمعلومات؛ 

 .وإتاحة فرص جديدة للتعاون على املستوى اإلقليمي ادة من الفرص القائمة حاليً االستفاو  )ه(
 
شجّ و  -5 يف األنشـطة من أجل رصـد تنفيذ املعاهدة الدولية ورفع التقارير عنه إدماج خيارات بناء القدرات التالية  عي

 بتوفّر املوارد املالية؛ اوالربامج املقبلة، رهنً 
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جلهات التنســــــــــيق الوطنية  الفرعي اإلقليميو تنظيم حلقة عمل لبناء القدرات على املســــــــــتويني اإلقليمي  )أ(

 وغريها من أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛

 ، مبا يف ذلك عن طريق الوسائط اإلعالمية املناسبة؛خمتلفة مواضيع حولتطوير موارد تدريب و  )ب(

 ؛عليها إدراج قسم على موقع املعاهدة الدولية على شبكة اإلنرتنت يتضمن أسئلة متكررة وأجوبةو  )ج(

 للموارد الوراثية النباتية املوجودة؛ فرعية االستفادة من أنشطة وعمليات املراكز والشبكات اإلقليمية واإلقليميةو  )د(

مع  اســــــــــتكشــــــــــاف فرص يف األقاليم لتنظيم اجتماعات تدريبية وغريها من الفعاليات املتعاقبة بالتعاونو  )ه(
 عة واملنظمات األخرى ذات الصلة؛ منظمة األغذية والزرا

 .لني عن التقاريرنشر مذكرات إعالمية عن خيارات اإلبالغ جلهات التنسيق الوطنية واملوظفني املسؤو و  )و(
 
رصد من أجل نظر يف تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات إىل البتوفر املوارد املالية والبشرية،  ا، رهنً األمنييدعو و  -6

، مع وحدات منظمة األغذية والزراعة اذلك جمديً ما يكون قدر  ،ذلك بالتعاونتنفيذ املعاهدة الدولية ورفع التقارير عنه، و 
 العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛املكلفة برصد خطة 

 
أســــئلة فنية إضــــافية تتعلق  ميعلى تقدمن إجراءات االمتثال،  ابالقســــم تاســــعً  األطراف املتعاقدة، عمًال  يشـــّجعو  -7

 بتنفيذ املعاهدة الدولية إىل اللجنة لتنظر فيها وترد عليها؛
 
، من إجراءات االمتثال اخلامسبالقســــــــم  تقدمي تقاريرها وحتديثها، عمًال  مواصــــــــلةإىل األطراف املتعاقدة  يدعوو -8

ـــــدديو ، وحيــّث األطراف املتعــاقــدة اليت مل تبــادر إىل ذلــك بعــد ـ ـ ـ ـ ـ ــ التقــارير تقــدميعلى يف هــذا الســــــــــــــيــاق  شــ حبلول  ةالثــاني
 إىل األمني إرسال رسائل تذكريية منتظمة إىل األطراف املتعاقدة؛ ويطلب 2023أكتوبر/تشرين األول  1
 
 ؛، تقرير جلنة االمتثالIT/GB-8/19/13لتحليل الوارد يف الوثيقة على اجلنة االمتثال  يشكرو  -9
 

عاهدة للممن جلنة االمتثال، بالتشــــــــــــاور مع األطراف املتعاقدة وبدعم من األمانة، اســــــــــــتعراض االمتثال  يطلبو  -10
وعرض اســــــــــــــتنتاجاهتا واقرتاحات اليت حتدد االلتزامات امللزِمة امللقاة على عاتق األطراف املتعاقدة  املوادالدولية ال ســــــــــــــيما 

 العمل على الدورة التاسعة للجهاز الرئاسي؛
 

ات املتعلقة من جلنة االمتثال التعاون مع جلنة اســــــــــــــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد من أجل إدماج املعلوم يطلبو  -11
 بتنفيذ اسرتاتيجية التمويل ورصدها واستعراضها ضمن الصيغة احلالية لرفع التقارير؛
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راجع، على النحو الوارد يف  علىيوافق و  -12
ُ
، IT/GB-8/19/13بالوثيقة  3رفق املالنســــــــــــــق املوحد لرفع التقارير امل

لذلك، وأن يواصــــــــــــــل مســــــــــــــاعدة  وفًقاإىل األمني أن حيدّث نظام تقدمي التقارير اإللكرتوين  طلبيو ، 1تقرير جلنة االمتثال
 األطراف املتعاقدة خالل الدورة التالية لتقدمي التقارير؛ 

 
نظام تقدمي التقارير اإللكرتوين وأن يواصــــل تقدمي املســــاعدة إىل وحيّدث باســــتمرار  يصــــونألمني أن ا إىليطلب و  -13

  أثناء عملية رفع التقارير؛ األطراف املتعاقدة
 

االتصـــــــال جلهات االتصـــــــال الوطنية لديها، ورمبا ترشـــــــيح بيانات تقدمي أو حتديث إىل األطراف املتعاقدة يدعو و  -14
 رفع التقارير؛عن مناوب مسؤول 

 
كي ينظر فيهــا اجلهــاز مبراجعــة إجراءات االمتثــال  يف اجتمــاعــاهتــا الالحقــة تقوم من جلنــة االمتثــال أن  يطلــبو  -15

 التاسعة؛ تهالرئاسي يف دور 
 

 ذا القرار.هملحق من إجراءات االمتثال، كما يرد يف  4-ثالثًاللقسم  وفًقا االمتثالأعضاء جلنة  ينتخبو  -16
  

                                                           
1  http://www.fao.org/3/na412ar/na412ar.pdf 

http://www.fao.org/3/na412ar/na412ar.pdf
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 الملحق
 

 *لجنة االمتثالفي عضاء األ
 

 Angeline MUNZARAة الســـــــــــــيد أفريقيا
)2014( 

 )Koffi KOMBATE )2016 السيد

 Anil Kumar ACHARYAالســـيد  آسيا
)2018( 

 Koukham VILAYHEUNGالســــــــــــــيــد 
)2020( 

 Susanna PAAKKOLAالســـــــــــيدة  أوروبا
)2016( 

 )Kim VAN SEETERS )2018السيدة 

ـــــيـــــة ـــــن ـــــي ـــــالت ـــــكــــــا ال ـــــري  أم
 والبحر الكاريبي

 Mahendra PERSAUDالســــــــــــــيد  
)2018( 

 )Mónica MARTÍNEZ )2020 ةالسيد

 )2020( Javad MOZAFARI السيد )2020( هنّية األتريب ةالسيد الشرق األدنى

ـــــــدة  أمريكا الشمالية  Neha Sheth LUGOالســــــــــــــــــــي
)2018( 

 )Indra THIND )2018  السيدة

ــمــحــيــط  جــنــوب غــرب ال
 الهادئ 

-Birte NASS الســــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــدة

KOMOLONG )2020( 
 )Michael RYAN )2020السيد 

 
األعضــاء ملدة أربع ســنوات، نتخب اجلهاز الرئاســي للجنة االمتثال، ي ةالداخليالئحة وفًقا لو للمرشــح.  ألوىلوالية اتشــري الســنة بني قوســني إىل بداية ال *

األعضـــاء انتخاب ال جيوز و . ممن الســـنة األوىل من الفرتة املالية للمعاهدة الدولية بعد انتخاهب كانون الثاين/يناير 1يف كاملة، تبدأ مدة  وتكون هذه املدة 
 املادة الثالثة).من  4الفقرة (متتاليتني واليتني ألكثر من 


