
 1النسق املّوحد لرفع التقارير
املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  –التقرير القطري عن االمتثال 

:االتصال بهبياانت اسم املوظف املسؤول عن إعداد التقارير و 

 :املؤسسة
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االلكتروني التقارير تقديم  نظام خالل من األمانة إلى هذا  التقارير  لرفع الموحد النسق في الواردة المعلومات  تقديم ويمكن .2019 / 07 القرار . يمكنكم كما 

work/compliance/howtoreport/es/-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant  الموقع على العملية حول المعلومات من مزيد على الحصول

http://www.fao.org/3/na412ar/na412ar.pdf
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االلتزامات العامة: 4املادة 
قوانني أو لوائح تنظيمية أو إجراءات أو سياسات تُنّفذ املعاهدة؟ ةيف بلدكم أي توجد هل -1

نعم
ال

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

قوانني أو لوائح تنظيميلة أو إجراءات أو سلللللللللللللليلاسللللللللللللللات أ ر  تن ب  على املوارد الورا يلة ةيف بللدكم أيل توجلد هلل  -2
النباتية؟

نعم
ال

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

2واءمةحتتاج إىل التعديل/امل  يف بلدكم قوانني أو لوائح تنظيمية أو إجراءات أو سللللللللللياسللللللللللات توجد هل -3
لضللللللللللمان  3

االمتثال لاللتزامات املنصوص عليها يف املعاهدة؟

نعم
ال

:أي   ط إلجراء تلك التعديالتعن ، يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه التعديالت و "نعم" اجلوابإذا كان 

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

 .ألغراض هذا التقرير، يجوز للطرف المتعاقد أن يختار أي مصطلح )ُمعدّل أو ُمواءم( يكون مناسباً في ما يتعلق بنظمه القانونية 2



هل مت الرتويج لنهج متكامل السلللتك لللار املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة وصلللواا واسلللتادامها املسلللتدا -4
؟يف بلدكم

نعم
ال

؟هل  ضعت املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة للمسح واجلرد يف بلدكم -5

نعم
ال

ملللا مت التوصلللللللللللللللللل إليللله من نتلللائج، وحتلللديلللد ا نوا  وا نوا  الفرعيلللة بكم "نعم"، يرجى تقلللدمي تفلللاصلللللللللللللليلللل عإذا كلللان جوا
 :و/أو ا صنار، مبا يف ذلك تلك احملتمل استادامها

 :"ال"، يرجى اإلشارة إىل اجلوابإذا كان 
 ؛أية صعوابت متت مصادفتها يف مسح أو جرد

؛والزراعة وجردهاأية   ط عمل ملسح املوارد الورا ية النباتية لواذية 
 أهم املوارد الورا ية النباتية اليت ينبغي مسحها وجردها:

؟هل تتعرض املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة إىل هتديدات يف بلدكم -6

نعم
ال

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

 أو القضاء عليها؛  التهديدات  وات اختذت لتقليل هذه  ةأي
 ؛صعوابت جرت مصادفتها يف تنفيذ هذه اخل وات ةأي



هل مت الرتويج يف بلدكم جملموعة املوارد الورا ية النباتية املعرضلللللة للتهديد أو ذات االسلللللتادا  احملتمل، واملعلومات -7
؟ذات الصلة املرتب ة بتلك املوارد

نعم
ال

"نعم"، يرجى تقدمي التفاصيل عن التدابري املتاذة: اجلوابإذا كان 

ابلت لللل ي  رعةالنباتية يف املز هل حتظى اجلهود اليت يبذهلا املزارعون واجملتمعات احمللية إلدارة وصللللون املوارد الورا ية  -8
أو الدعم يف بلدكم؟

نعم
ال

:املتاذة، يرجى تقدمي تفاصيل عن التدابري "نعم" اجلوابإذا كان 

هل مت تعزيز الصون يف املواق  ال بيعية  قارب احملاصيل الربية والنبااتت الربية إلنتاج ا اذية يف بلدكم؟ -9

نعم
ال

 :من أجلقد اختذت أية تدابري كانت "نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا   اجلوابإذا كان 

ت  ي  الصون يف املواق  ال بيعية يف املناط  احملمية؛  
 .دعم جهود اجملتمعات ا صلية واحمللية 

:ها، يرجى تقدمي تفاصيل عنقد اختذت تدابري من هذا القبيلإذا كانت 

بلدكم جمموعات للموارد الورا ية النباتية  ارج مواقعها ال بيعية؟ يفهل توجد  -10

نعم
ال

:مكوانهتاوعن  هذه اجملموعات صاحب"نعم"، يرجى تقدمي معلومات عن  اجلوابإذا كان 



لصون املوارد الورا ية النباتية  ارج مواقعها ال بيعية؟ ومستدا هل جر  يف بلدكم تعزيز إن اء نظا  فعال  -11

نعم
ال

تدابري  ةالصلللللللللللون  ارج املواق  ال بيعية، وال سللللللللللليما أي لتفعيل"نعم"، يرجى اإلشلللللللللللارة إىل التدابري املتاذة  اجلوابإذا كان  
  :التكنولوجيات هلذا الغرضونقل اختذت لت وير 

 لارج مواقعهلاهلل جر  يف بللدكم رصللللللللللللللد احمللافظلة على قلابليلة جمموعلات املوارد الورا يلة النبلاتيلة لوالذيلة والزراعلة   -12
وسالمتها الورا ية؟ تنوعهاودرجة  للبقاء واالستمرارال بيعية 

نعم
ال

"نعم"، يرجى تقدمي تفاصيل عن أهم النتائج اليت توّصلت إليها أن  ة الرصد هذه: اجلوابإذا كان 

ومجهل تعاون بلدكم م  أطرار متعاقدة أ ر ، من  الل قنوات  نائية أو إقليمية، يف صللللللون واسللللللتك للللللار   -13
وتوصيف وتقييم وتو ي  موارد ورا ية نباتية لواذية والزراعة؟

نعم
ال

ابإلضللللللللللللافة  حيثما كان ذلك)"نعم"، يرجى اإلشللللللللللللارة إىل ا طرار املتعاقدة ا  ر  اليت مت التعاون معها   اجلوابإذا كان  
إىل تفاصللللللللللللليل اإلشلللللللللللللارة  آليات املعاهدة ا  ر (، وحيث أمكن، من  الل إىل التعاون من  الل اجلهاز الرائسلللللللللللللي أو  

 أية م اري  ذات صلة: 

للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاالستخدام املستدام : 6املادة 

لتوطيد االسلتادا  املسلتدا  للموارد الورا ية النباتية لواذية 145- له توجدلأ مكد ب يف ي تريباد للت والسايلستنةيوناق دريبا3
؟والزراعة

 ألغراض ھذا  التقریر یجوز أن تشمل التدابیر القانونیة اللوائح التنظیمیة  3



نعم
ال

ما يلي:ت مل التدابري القانونية أو سة اإذا كانت هذه السي"نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما  اجلوابإذا كان 

نظم زراعية متنوعة تعزز االسلتادا  املسلتدا  للتنو  البيولوجي صلون و وضل   توطدسلياسلات زراعية عادلة  انتهاج 
الزراعي واملوارد ال بيعية ا  ر ؛

يف احمللللللللاصلللللللللللللليلللللللل تعظيم التبلللللللاين النوعي  من  اللتقويلللللللة البحوع اليت تعزز وتصللللللللللللللون التنو  البيولوجي  
ما بني احملاصيل ملصلحة املزارعني؛ يفو 

م  الظرور   اأصلنار تتكيف  صليصل   تربيةمب لاركة املزارعني اليت تعزز القدرة على تربية النبااتت  جهود ت ل ي   
، مبا يف ذلك يف املناط  اهلام ية؛واإليكولوجيةاالجتماعية واالقتصادية 

توسي  القاعدة الورا ية للمحاصيل وزايدة ن اق التنو  الورا ي املتاح للمزارعني؛ 
اري املسللللللللتغلة لية واملتكيفة م  الظرور احمللية وا نوا   لتوسلللللللل  يف اسللللللللتادا  احملاصلللللللليل وا صللللللللنار احملل الرتويج 
؛ياكاف  استغالال  
املزرعة،   يفدعم التوسللل  يف اسلللتادا  تنو  ا صلللنار وا نوا  يف إدارة احملاصللليل وصلللواا واسلللتادامها املسلللتدا   

النبااتت والتنمية الزراعية؛  تربيةم  وإقامة روابط قوية 
إطالق ا صنار وتوزي  البذور. تربية النبااتت ب أناستعراض وتعديل اسرتاتي يات ولوائح  

أية صللللللللللعوابت عن هذه، يرجى تقدمي تفاصلللللللللليل عن التدابري املتاذة و كتدابري قانونية  سللللللللللياسللللللللللة كهذه أو هناك  كانت  إذا  
 تنفيذها ووجهت يف

والتعاون الدويل الوطنية: االلتزامات 7املادة 

مت دمج صلللللللللللللون املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة واسلللللللللللللتك لللللللللللللافها ومجعها وتوصللللللللللللليفها وتقييمها وتو يقها -15
 واستادامها املستدا  يف سياسات بلدكم وبراجمه املتعلقة ابلتنمية الزراعية والريفية؟

نعم
ال

"نعم"، يرجى تقدمي تفاصيل عن إدراج مثل هذه ا ن  ة: اجلوابإذا كان 



 الصون 
 االستك ار 
 اجلم  
 التوصيف  
 التقييم 
 التو ي    
االستادا  املستدا  

فيها هذه ا ن  ة: اليت أُدرجت  يرجى بيان نو  الربامج والسياسات

 الزراعة والتنمية الريفية 
 ا من الغذائي 
صون التنو  البيولوجي 
تغري املناخ 
أ ر مسائل  

:تفاصيل إضافية

قنوات  نائية أو إقليمية، يف صللللللللون املوارد الورا ية النباتيةهل تعاون بلدكم م  أطرار متعاقدة أ ر ، من  الل  -16
لواذية والزراعة واستادامها املستدا ؟

نعم
ال

 :"نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان هدر هذا التعاون يتمثل يف اجلوابإذا كان 

ما يتعل  بصللللللون املوارد الورا ية النباتية  يفاليت متر اقتصللللللاداهتا مبرحلة انتقالية  تعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان  
لواذية والزراعة واستادامها املستدا ؛ 

لواذية والزراعة وتقييمها وتو يقها وتعزيز تعزيز ا ن لللل ة الدولية الرامية إىل ت لللل ي  صللللون املوارد الورا ية النباتية   
النبااتت، وإكثار البذور، وتقاسلللللم املوارد، وإاتحة فرص اعصلللللول على املوارد الورا ية النباتية وتبادهلا،  تربيةمادهتا الورا ية، و 

.للنظا  املتعدد ا طرار للحصول على املوارد وتقاسم منافعها مبوجب املعاهدة وفق ا ،واملعلومات والتكنولوجيا املالئمة



آليلة أ ر  من آليلات  ةأيل من  الل ابإلضلللللللللللللللافلة إىل التعلاون من  الل اجلهلاز الرائسللللللللللللللي أو إذا كلان بللدكم قلد تعلاون، 
من املنظملات اللدوليلة ذات  واريهلامبلاشللللللللللللللرة أ  من  الل منظملة ا الذيلة والزراعلة املعلاهلدة، م  أطرار متعلاقلدة أ ر  

 :م اري  ذات صلة ةهذه ا طرار املتعاقدة ا  ر ، وحيث أمكن، تقدمي تفاصيل عن أي اإلشارة إىلالصلة، يرجى 

املساعدة الفنية: 8املادة 

هبدر تيسلري تنفيذاليت متر اقتصلاداهتا مبرحلة انتقالية شل   بلدكم تقدمي مسلاعدة فنية إىل البلدان النامية والبلدان هل  -17
؟هذه املعاهدة؟

نعم
ال

ال ين ب 

"نعم"، يرجى تقدمي تفاصيل عن التدابري املتاذة: اجلوابإذا كان 

 تبادل املعلومات 
اعصول على التكنولوجيا ونقلها 
 بناء القدرات 

: التوضيحيرجى 

؟هل تلقى بلدكم مساعدة فنية هبدر تيسري تنفيذ املعاهدة -18

نعم
ال

ال ين ب 

"نعم"، يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه املساعدة الفنية:  اجلوابإذا كان 

 تبادل املعلومات 
اعصول على التكنولوجيا ونقلها 



بناء القدرات 

:التوضيحيرجى 

حقوق املزارعني: 9املادة 

هل اختَُِذت أية تدابري عماية حقوق املزارعني وتعزيزها يف بلدكم؟للقانون الوطين، وحسب االقتضاء،  اطبق   -19

نعم
ال

"نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت هذه التدابري تتعل  مبا يلي: اجلوابإذا كان 

يواصلون تقدميها، و   ،اإلقرار ابملسامهة اهلائلة اليت قدمتها اجملتمعات احمللية وال عوب ا صلية واليت قدمها املزارعون 
العامل، لصون وت وير املوارد الورا ية النباتية؛  مناط يف مجي  
 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؛ 
ة يف صلللللن  القرارات على الصلللللعيد الوطين ب لللللأن املسلللللائل املرتب ة بصلللللون املوارد النباتية لواذية اع  يف امل لللللارك 

والزراعة واستادامها املستدا ؛ 
أي حقوق يتمت  هبا املزارعون يف حفظ البذور/مواد اإلكثار احملتفظ هبا يف املزار  ويف استادامها وتبادهلا وبيعها. 

يف تنفيذها ووجهت ، يرجى تقدمي تفاصيل عن التدابري املتاذة وأية صعوابت قد اختذت القبيلتدابري من هذا كانت إذا  

النظام املتعدد األطراف تغطية نطاق: 11املادة 

للمعاهدة اليت ختضلللللللللللللل ا ول هل أبلغ بلدكم عن مجي  املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة املدرجة يف امللح  -20
يف اجمللال العلا  على النحو الوارد يف النظلا  املتعلدد ا طرار للحصللللللللللللللول على املوارد  توجلد اليتإلدارة ورقلابلة حكومتكم و 

 وتقاسم املناف ؟ 



كلها
ء منهاجز 

ال شيء

املوارد الورا ية النباتية املدرجة  تضلللللللللللللمنيصلللللللللللللعوابت ووجهت يف أية "، يرجى تقدمي تفاصللللللللللللليل عن كلها"   اجلوابإذا كان  
 :النظا  املتعدد ا طراريف  ا ول يف امللح 

"، يرجى تقدمي تفاصيل عن:جزء منها" اجلوابإذا كان 

 ؛النظا  املتعدد ا طراريف  ا ول املوارد الورا ية النباتية املدرجة يف امللح تضمني مد   
 ؛ النظا  املتعدد ا طراريف  ُضّمنتاحملاصيل اليت و  
:النظا  املتعدد ا طراريف امللح  ا ول املوارد الورا ية النباتية املدرجة يف  تضمنيالصعوابت اليت ووجهت يف و  

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

 ؛تضمينهااالفتقار إىل   وط توجيهية لتحديد املواد و  
 ال يوجد بنك جينات وطين؛ 
االفتقار إىل كتالوج للموارد النباتية الورا ية لواذية والزراعة يف البلد؛ 
 االفتقار إىل املوارد الب رية املتاصصة؛ 
 دودة واعاجة إىل بناء القدرات؛احملاملوارد االقتصادية  
 أ ر ، يرجى التوضيحمسائل  

حيتفظون ابملوارد الورا يةممن هل اختذ بلدكم تدابري لت للل ي  ا شلللااص ال بيعيني واالعتباريني اخلاضلللعني لواليته   -21
النظا  املتعدد ا طرارهذه املوارد يف  تضمنيعلى  ا ول والزراعة املدرجة يف امللح النباتية لواذية 

نعم



 ال

:تقدمي تفاصيل عن، يرجى "نعم" اجلوابإذا كان 

املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة  ضللللللّمنواا شللللللااص ال بيعيني واالعتباريني اخلاضللللللعني لوالية بالدكم الذين •
 ؛  النظا  املتعدد ا طراريف  ا ول املدرجة يف امللح 

 ؛ النظا  املتعدد ا طراريف  ا شااص هؤالء ضّمنهااحملاصيل اليت و •
 املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة املدرجة يف امللح  تضللللللللمنييف    ا شللللللللااص هؤالء  واجههاصللللللللعوابت   ةأيو •

 :النظا  املتعدد ا طراريف  ا ول

املوارد  تضلللمني"ال"، يرجى تقدمي تفاصللليل عن أية صلللعوابت ووجهت يف ت للل ي  هؤالء ا شلللااص على  اجلوابإذا كان  
 :النظا  املتعدد ا طراريف  ا ول الورا ية النباتية لواذية والزراعة املدرجة يف امللح 

إطار النظام املتعدد األطرافتيسري احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف : 12املادة 

،ا ول امللح املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة املدرجة يف هل اختذ بلدكم تدابري لتيسللللللللللللري اعصللللللللللللول على  -22
من املعاهدة؟  4-12وفقا   لل روط املنصوص عليها يف املادة 

نعم
ال

:، يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه التدابري"نعم" اجلوابإذا كان 

ووجهت يف تيسللللللللري اعصللللللللول على املوارد الورا ية النباتية ، يرجى تقدمي تفاصلللللللليل عن أي صللللللللعوابت "ال" اجلوابإذا كان  
 :  ا ول لواذية والزراعة املدرجة يف امللح 

جير  يف بلدكم تيسللللللللري اعصللللللللول على املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة املدرجة يف امللح  ا ول عمالهل  -23
؟ابالتفاق املوحد لنقل املواد



نعم
ال

على املوارد الورا ية النباتية يف بلدكم تيسلري اعصلول   ووجهتصلعوابت   ة، يرجى تقدمي تفاصليل عن أي"ال" اجلوابإذا كان  
 :التفاق املوحد لنقل املواداب عمال   ا ول لواذية والزراعة املدرجة يف امللح 

هل اسللللللللتاد  االتفاق املوحد لنقل املواد ب للللللللكل طوعي يف بلدكم لتيسللللللللري اعصللللللللول على املوارد الورا ية النباتية -24
؟لواذية والزراعة اري املدرجة يف امللح  ا ول

نعم
ال

ال، لكن املسألة قيد النظر

يف حالة ن لللللللللللوءاملقاضلللللللللللاة ل وء إىل لهل يتيح النظا  القانوين لبلدكم الفرصلللللللللللة لوطرار يف اتفاقات نقل املواد  -25
منازعات تعاقدية يف إطار هذه االتفاقات؟ 

نعم
ال

:ئح التنظيمية أو اإلجراءات ذات الصلة، يرجى تقدمي تفاصيل عن القوانني أو اللوا"نعم" اجلوابإذا كان 

النظا  القانوين لبلدكم إنفاذ قرارات التحكيم املتصلللللللللة ابملنازعات الناشللللللللئة يف إطار االتفاق املوحد يتضللللللللمنهل  -26
6لنقل املواد؟

نعم
ال

:، يرجى تقدمي تفاصيل عن القوانني أو اللوائح التنظيمية أو اإلجراءات ذات الصلة"نعم" اجلوابإذا كان 



إ رها بتوفري حصلللللللللللللول مّيسلللللللللللللر على وارد ورا ية نباتية على هل كانت هناك أي حاالت كوارع طارئة قا  بلدكم -27
النظم الزراعية؟إعادة إن اء لغرض املسامهة يف  ا ول لواذية والزراعة مدرجة يف امللح 

نعم
ال

"نعم"، يرجى تقدمي تفاصلللليل عن حاالت الكوارع ال ارئة واملوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة املدرجة  اجلوابإذا كان  
 اعصول عليها:ُوفّر اليت  امللح  ا وليف 

املنافع يف النظام املتعدد األطرافتقاسم : 13املادة 

؟امللح  ا وليف ملوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة املدرجة بلدكم أية معلومات تتعل  اب أاتحهل  -28

نعم
ال

ابملوارد الورا يللة النبللاتيللة لواللذيللة والزراعللة املللدرجللة  ةتعلقلل امل"نعم"، يرجى تقللدمي تفللاصلللللللللللللليللل عن املعلومللات  اجلوابإذا كللان 
 اليت أتيحت امللح  ا وليف 

 كتالوجات وقوائم جرد 
 معلومات عن التكنولوجيات 
لتوصيف والتقييم واالستادا :اة، مبا يف ذلك اقتصادي-نتائج حبوع علمية واجتماعية 
 أ ر  مسائل  

ر اعصللللللللللللللول على تكنولوجيات لصللللللللللللللون املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة املدرجةهل وفر بلدكم أو   -29 يسللللللللللللللّ
وتوصيفها وتقييمها واستادامها؟ امللح  ا وليف 

نعم
ال

"نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان بلدكم: اجلوابإذا كان 



صللللة حملاصلللليل ملددة معنية ابسللللتادا  املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة  قد  أن للللأ جمموعات مواضلللليعية صصللللّ
؛جمموعات كهذه أو شارك يف
جتارية م للللرتكة متعلقة ابملواد الواردة   يف جمال البحث والت وير ويف م للللروعاتيف بلدكم على علم أبي شللللراكات   

 عرب النظا  املتعدد ا طرار وبتنمية املوارد الب رية وفرص االنتفا  الفّعال من مراف  البحوع

يرجى تقدمي تفاصيل

امللح  ا ول ملا يتعل  ابملوارد الورا يلة النبلاتيلة لوالذيلة والزراعلة امللدرجلة يف هلل وفّر بللدكم تلدابري بنلاء قلدرات يف -30
و/أو اسافتد منها؟4

نعم
ال

"نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت هذه التدابري تتعل  مبا يلي: اجلوابإذا كان 

إن للللللللللاء و/أو تعزيز برامج للتعليم والتدريب العلمي والفين ب للللللللللأن صللللللللللون املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة  
ا ؛واستادامها املستد

إقامة وتدعيم مراف  لصون املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة واستادامها املستدا ؛ 
 .القدرات على إجراء هذه البحوعإجراء حبوع علمية وتنمية  

:تقدمي التفاصيل ىتدابري من هذا القبيل و/أو استفاد منها، يرجقد اختذ بلدكم إذا كان 

خطة العمل العاملية: 14املادة 

واسللللللللللللللتالدامهلاتنفيلذ   لة العملل العلامليلة لصللللللللللللللون املوارد الورا يلة النبلاتيلة لوالذيلة والزراعلة   بتعزيزبللدكم   قلا هلل  -31
املستدا ؟

نعم

4
 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 .7



  ال
 

 :"نعم"، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان تنفيذ اخل ة قد مت من  الل اجلوابإذا كان 
 

 إجراءات وطنية؛  
 تعاون دويل؛  
 إجراءات أ ر   

 
 :يرجى تقدمي التفاصيل

 
 
 
 

املواقع الطبيعيااة يف املرا ز الاادوليااة جمموعااات املوارد الوراثيااة النباااتيااة لألغااذيااة والزراعااة املو ودة خااار  : 15املااادة 
 للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ويف املؤسسات الدولية األخرى

 
حصلللللول املراكز الدولية للبحوع الزراعية التابعة لل ماعة االسلللللت لللللارية للبحوع الزراعية   تيسلللللري بلدكم  مت يفهل  -32

لى املوارد الورا ية النباتية لواذية عولية ا  ر  اليت وقعت اتفاقات م  اجلهاز الرائسي للمعاهدة الدولية أو املؤسسات الد
 امللح  ا ولوالزراعة املدرجة يف 

 
  نعم
  ال

 
 "نعم"، يرجى اإلشارة إىل: اجلوابإذا كان 

 
 املراكز الدولية للبحوع الزراعية أو املؤسسات الدولية ا  ر  اليت وفّرت هلا إمكانية اعصول؛ 
مؤسللللللللسللللللللة م  كل عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد املربمة م  كل مركز من املراكز الدولية للبحوع الزراعية أو   

  ر :ا دولية من املؤسسات ال
 
 
 
 

"ال"، يرجى تقدمي تفاصللليل عن أية صلللعوابت ووجهت يف تيسلللري حصلللول املراكز الدولية للبحوع الزراعية  اجلوابإذا كان  
واملؤسللسللات الدولية ا  ر  اليت وقعت اتفاقات م  اجلهاز الرائسللي للمعاهدة على املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة 

 ؟ا ول املدرجة يف امللح 
 
 



ر بلدكم  -33 حصللللول املراكز الدولية للبحوع أو املؤسللللسللللات الدولية ا  ر  اليت وقعت اتفاقات م  اجلهازهل يسللللل
؟امللح  ا ولالرائسي للمعاهدة على موارد ورا ية نباتية لواذية والزراعة اري مدرجة يف 

نعم
ال

 "نعم"، يرجى اإلشارة إىل: اجلوابذا كان إ

املراكز الدولية للبحوع الزراعية أو املؤسسات الدولية ا  ر  اليت وفّرت هلا إمكانية اعصول؛ 
مركز من املراكز الدولية للبحوع الزراعية أو م  كل مؤسللللللللسللللللللة عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد املربمة م  كل   

 من املؤسسات الدولية ا  ر :

"ال"، يرجى تقدمي تفاصللليل عن أية صلللعوابت ووجهت يف تيسلللري حصلللول املراكز الدولية للبحوع الزراعية  اجلوابإذا كان  
على موارد ورا ية نباتية لواذية والزراعة اري واملؤسسات الدولية ا  ر  اليت وقعت اتفاقات م  اجلهاز الرائسي للمعاهدة 

 ؟ا ول امللح  مدرجة يف

الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية: 16املادة 

رتبيةهل قا  بلدكم أبية أن للل ة لت للل ي  املؤسلللسلللات اعكومية واخلاصلللة واري اعكومية ومؤسلللسلللات البحوع وال -34
للموارد الورا ية النباتية؟واريها على امل اركة يف ال بكات الدولية 

نعم
ال

:، يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه ا ن  ة"نعم" اجلوابإذا كان 

املوارد املالية: 18املادة 

قّد  بلدكم موارد مالية  ن  ة وطنية لصون املوارد الورا ية النباتية لواذية والزراعة واستادامها املستدا ؟ هل -35

نعم



  ال
 

 الل السللللللللنوات اخلم، املاضللللللللية، مبا يف ذلك املوارد   تدمقُ اليت املبلغ املقدر لوموال   إيراد"نعم"، يرجى  اجلوابإذا كان  
 :اعكومية

 
 
 
 

املوارد  تقدمي  وشللفافية وكفاءة وفعاليةإلشللارة إىل ما إذا كان بلدكم قد وضلل  اسللرتاتي ية أو تدابري أ ر  لتعزيز توفر  ايرجى 
 :لتنفيذ ا ن  ة اليت نّصت عليها املعاهدة الدولية يةاملال
 
 
 
 

 هل قّد  بلدكم موارد مالية لتنفيذ املعاهدة الدولية؟ -36
 

  نعم
  ال

 
 املوارد املالية املقّدمة  الل السلللنوات وقيمة"نعم"، يرجى، حيث أمكن، تقدمي تفاصللليل عن هذه القنوات  اجلوابإذا كان  

 :اخلم، املاضية
 

 :املبلغ اإلمجايل 
 :القناة 
   نائية 
  إقليميه 
  ا طرارمتعددة  

 
 :يرجى تقدمي تفاصيل

 
 
 
 

 هل تلقى بلدكم موارد مالية لتنفيذ املعاهدة الدولية؟ -37
 

  نعم
  ال

 



 املوارد املالية املقّدمة  الل السلللنوات وقيمة"نعم"، يرجى، حيث أمكن، تقدمي تفاصللليل عن هذه القنوات  اجلوابإذا كان  
 :اخلم، املاضية

 
 :املبلغ اإلمجايل 
 :القناة 
   نائية 
  إقليميه 
  متعددة ا طرار 

 
 :يرجى تقدمي تفاصيل

 
 
 
 

 تنفيذ املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمالحظات عامة عن 
 

 :ميكنكم استادا  هذا اإلطار لتقدمي أية م ورة منبثقة عن جتربة بلدكم يف جمال تنفيذ املعاهدة -38
 
 
 
 

 ميكنكم اسللللللللتادا  هذا اإلطار لتقدمي أية معلومات إضللللللللافية قد تكون مفيدة لعرض منظور أوسلللللللل  للصللللللللعوابت  -39
 :تنفيذ املعاهدةاليت تواجه 

 
 
 
 

 ميكنكم اسللللللللللللللتالدا  هلذا اإلطلار لتقلدمي أيلة معلوملات إضللللللللللللللافيلة قلد تكون مفيلدة لعرض منظور أوسلللللللللللللل  للتلدابري  -40
 اليت ميكن أن تساعد على تعزيز االمتثال:

 
 
 

  



 [ ---بشكل منفصل تو يهه نبغي  يسؤال  ---] 
 

 حول هذا التقرير
 

 لتقرير؟اهذا إمتا  هل واجهتم أية صعوابت يف  -41
 

  نعم
  ال

 
 :، يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه الصعوابت"نعم" اجلوابإذا كان 

 
 
 
 

 :التقد  هبالتقرير، يرجى اهذا اقرتاحات لتحسني نس   ملديك تإذا كان
 
 
 
 
 




