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 8/2017مشروع القرار 
 

 االمتثال
 

 
 ،إن الجهاز الرئاسي

 
 ،القرارات السابقة بشأن االمتثال إذ يستذكر

 
 ثال؛من إجراءات االمت خامًسا بالقسم د تقاريرها عمًال ت يف الوقت احملدّ ماألطراف املتعاقدة اليت قدّ  يشكر -1
 
  يشكر -2

ُ
 خامًسابالقسم  ًال قدمة من األطراف املتعاقدة عمجلنة االمتثال على التوليف والتحليل املتواصلني للتقارير امل

 من إجراءات االمتثال؛
 
منذ الدورة اخلامسة  متعاقدة ايف ذلك الدول اليت أصبحت أطرافً  األطراف املتعاقدة اليت مل تقم بذلك بعد، مبا يحث -3

أكتوبر/تشرين  1وقبل انعقاد الدورة السابعة للجاز الرئاسي، أن تقدم، يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد ال يتجاوز 
 من إجراءات االمتثال؛ خامًسابالقسم  ، تقاريرها عمًال 2018األول 

 
شير يومن إجراءات االمتثال، حسب االقتضاء،  خامًسابالقسم  تعاقدة إىل حتديث تقاريرها عمًال األطراف امل يدعو -4

 إلجراءات االمتثال؛ ادوري، وفقً بشكل أن تُقدم كل مخس سنوات أو  أن هذه التقارير ينبغيإلى 
 
للقسم  ا، وفقً 2018أكتوبر/تشرين األول  1أن تنظر جلنة االمتثال يف مجيع التقارير األخرى اليت تتلقاها حىت  يقرر -5

 اخلامس من إجراءات االمتثال؛
 
  تقاريرع العملية رف معذلك  مواءمة يف النظرو  ،رير املوّحداض نسق رفع التقاستعر اإىل جلنة االمتثال  يطلب -6

 توصيات لتحسينه، ميقدتو  ،والزراعة غذيةألل النباتية الوراثية للموارد الثانية العاملية العمل خطة سياق يف نظمةإىل امل
 إىل اقرتاحات األطراف املتعاقدة واخلربات يف استخدامه؛ ستنادباال

 
دمي املساعدة إىل األمني مواصلة تق يطلبوعلى نشر النظام اإللكرتوين لرفع التقارير عن االمتثال،  نياألم يشكر -7

 إىل األطراف املتعاقدة أثناء عملية إعداد تقاريرها؛
 
أن إحدى مهام جلنة االمتثال هي إسداء املشورة وتيسري تقدمي املساعدة، مبا يف ذلك املشورة القانونية  ايؤكد مجددً  -8

واملساعدة القانونية، إىل أي طرف متعاقد بشأن املسائل املتعلقة باالمتثال، بغية مساعدته على االمتثال اللتزاماته 
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يها جلنة ملتعاقدة إىل تقدمي تقارير بشأن هذه املسائل لتنظر فلذلك األطراف ا اوفقً  يدعوومبوجب املعاهدة الدولية، 
 االمتثال؛

 
 من إجراءات االمتثال إىل دورته الثامنة؛ عاشرًاتأجيل االستعراض املتوخى يف القسم  يقرر -9
 

 اواحد ااجتماع ،إىل ذلك إذا دعت احلاجة 2019-2018خالل فرتة السنتني  ،قدأن تعجلنة االمتثال إىل  يدعو -10
 إليه رئيس جلنة االمتثال بالتشاور مع األمانة؛ يدعوا، ا أو فعليً إلكرتونيً  ،على األقل

 
 هبذا القرار. امللحقكما يرد يف   من إجراءات االمتثال، 4-ثالثًا للقسم اأعضاء جلنة االمتثال وفقً  ينتخب -11
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 الملحق
 

 أعضاء لجنة االمتثال
 
 

 اإلقليم
 انتهاء الوالية 

 2019ديسمبر/كانون األول  31في 
 انتهاء الوالية 

 2021ديسمبر/كانون األول  31في 
 Angeline MUNZARAالسيدة  Koffi KOMBATEالسيد  أفريقيا
  Anil Kumar ACHARYAالسيد  Sadar Uddin SIDDIQUIالسيد  آسيا
 Susanna PAAKKOLAالسيدة  Kim VAN SEETERSالسيدة  أوروبا

 Mahendra PERSAND السيد Elizabeth SANTACREOالسيدة  بيوالبحر الكاريأمريكا الالتينية 
 الرواشدة قاسم نسب السيدة Hojat KHADEMIالسيد  الشرق األدنى

 Neha Sheth LUGOالسيدة  Indra THIND السيدة أمريكا الشمالية
 Logotonu Meleiseaالسيدة  الهادئ جنوب غرب المحيط 

WAQAINABETE 
 Anna WILLOCKلسيدة ا

 


