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 إشعار

 معلومات عن اجلداول الزمنية املقبلة لرفع التقارير وكيفية اإلبالغ  - متثالاإل
 

 حضرة السيد/ السيدة 
 طيبة وبعد، حتية 

 
ها،  وحتديث ىل مواصلة تقدمي تقاريرها، الذي دعا اجلهاز الرائسي مبوجبه األطراف املتعاقدة إ متثالاإلخبصوص ، 2019/ 7القرار يشرفين أن ألفت انتباهكم إىل 

تشرين  أكتوبر/ 1، على تقدمي التقارير الثانية حبلول يف هذا السياق . وشددتبادر إىل ذلك بعد األطراف املتعاقدة اليت مل ، وحثّ االمتثالامس من إجراءات لقسم اخل عمالً اب
 .منتظمة إىل األطراف املتعاقدة  يةاألمني إرسال رسائل تذكري ىل  إوطلب  2023ول األ

 
، ستكون  هاوحتليل  متثال من معاجلة التقارير القطريةتتمكن جلنة اإل   ولكي.  2023ال يف الربع األول من عام  من املقرر مبدئيًا عقد االجتماع التايل للجنة االمتث

 . 2022سبتمرب/أيلول  30موعد أقصاه حباجة الستالمها يف 
 

على أن يقدم كل طرف  متثالإجراءات اإلتنص و �ً. قطر تقريراً  79لـ  للجهاز الرائسيتقريرها املقدم إىل الدورة التاسعة تقدم جلنة االمتثال جتميًعا وحتليالً يف 
  عن التدابري اليت اختذها لتنفيذ املعاهدة الدولية مرة واحدة على األقل كل مخس سنوات. قطر�ً متعاقد تقريًرا 

 
.  )يف امللحق وهي منقولةمع روابط ملواد إعالمية أخرى ذات صلة ( ،رفع التقاريرحول كيفية دليالً موجزًا  موقع املعاهدة الدوليةقدة على قد جتد األطراف املتعا

 قطرية. التقارير الخبصوص " مع مزيد من املعلومات األسئلة املتداولةوحيتوي املوقع أيًضا على قسم "
 

كما  ، لتنظر فيها جلنة االمتثال.  تنفيذ املعاهدة الدوليةب  إضافية تتعلقنية ع اجلهاز الرائسي أيًضا األطراف املتعاقدة على تقدمي أسئلة ف، شجّ 2019/ 7 وفقاً للقرار
 .ميكن تقدمي هذه األسئلة واملدخالت يف أي وقتو . إجراءات االمتثال استعراضأيًضا تقدمي مدخالت إىل جلنة االمتثال للنظر فيها أثناء  ن تقدم لألطراف املتعاقدة أ ميكن 

 
 . Treaty@fao.org-PGRFAتصال أبمني املعاهدة الدولية على رجى اإل ، يُ لب للحصول على مزيد من املعلوماتألي استفسار أو ط

 
 بقبول أمسى عبارات التقدير... والسالم عليكم  رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 

 
 

 
 

Kent Nnadozie          
 

 األمني                                                                     
 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية                                                               

   ية والزراعة لألغذ                                                                
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        ر: دليل حول كيفية رفع التقاريملحق                                                                                              

    لقسم اخلامس من إجراءات اإلمتثالتدابري اكيفية رفع التقارير وفقاً ل
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