
 IT/OWG-EFMLS-5/16/Report 

July 2016 

 

MR221/A 

A 

 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن الدولية املعاهدة

  املخصصة العضوية املفتوحة العمل جملموعة اخلامس االجتماع

 األطراف املتعدد النظام عمل سري بتعزيز املعنية

 2016 يوليو/متوز 14-12 سويسرا، جنيف،

 التقرير

 

 الدورة افتتاح   -1 البند

 

 بتعزيز املعنية املخصصة العضوية املفتوحة العمل جمموعة والية توسيع السادسة دورته يف اسيالرئ اجلهاز قرر -1

 .1/2015 القىرار  مبوجى  )جمموعىة العمىل     منافعهىا  وتقاسى   املىوارد  على   للحصول األطراف املتعدد النظام عمل سري

 .2016 مّتوز/يوليو 14 إىل 12 منتدة املم الفرتة خالل ،سويسرا جنيف، يف العمل جملموعة اخلامس االجتماع وُعقد

 

 الىدورة انعقىاد   منذ املضطلع به العمل عن موجزًا العمل، جملموعة املشارك الرئيس ،Bert Visser السيد وقّدم -2

 الرئيسى   عىن  نيابىة  واليته، املنتهية املشارك الرئيس ،Modesto Fernandez السيد وألق . الرئاسي للجهاز ةالسادس

 الدوليىة  واملعاهىدة  األطىراف  املتعىدد  النظىام  عمىل  سري تعزيز يف قدمًا املضي سبل عن رؤيتهما أوضح فيه انًابي املشارك 

1عام بشكل
. 

 

 املشارك الرئيس انتخاب   -2 البند

 

 إيران مجهورية) Javad Mozafari السيد ،Modesto Fernandez السيد تقاعد بعد العمل، جمموعة انتخبت -3

 .الدورة هلذه مشارك كرئيس  اإلسالمية

 

                                                           
 من هذا التقرير. 2املرفق يف  بأكملهيرد نص البيان   1
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 األعمال جدول اعتماد   -3 البند

 

 .الوثيقة بهذه 1 املرفق يف يرد كما أعماهلا جدول العمل جمموعة اعتمدت -4

 

 املواد لنقل املوحد لالتفاق كاملة معّدلة مسودة إعداد   -4 البند

 اشرتاك نظام تطوير على خاص بشكل ترّكز

 

 لنقىل  املوحىد  لالتفىا   الثىاني  املشىروع " بعنوان IT/OWG-EFMLS-5/16/3 الوثيقة يف العمل جمموعة نظرت -5

 املىواد  أولية، قراءة بعد حددت،و النص هذا باالستناد إىل العمل عل  ووافقت. "املشارك  الرئيس  اقرتاح: املنقح املواد

 معاجلة تتطل اليت  واداملو املواد، للنق املوحد االتفا  يف معاجلتها ينبغيال يزال اليت و رئيسية مشاكل تشوبها ال اليت

 .فيها النظر مواصلةغرض لائل املس بهذه علمًا األمانة وأحاطت. علقة بالصياغةتوامل الفنية املسائل بعض

 

نظام االشرتاك  مكانةنظام اشرتاك. ونظرت يف احلاجة إىل حتس   إنشاءورّكزت جمموعة العمل بعد ذلك عل   -6

 د لنقل املواد إلبرازه عل  النحو الصحيح يف االتفا  املوحد لنقل املواد املنّقح.ضمن هيكل االتفا  املوح

 

 التفىا  اوضع اللمسىات األخىرية على     القيام خالل اجتماعها السادس بإىل الرئيس  املشارك  بهدف تقدمت و -7

 :بالتوصيات التالية ،نظام اشرتاكالذي يتضمن املواد  لنقل املوحد
 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد مجيع يشمل أن الشرتاك ينبغي لكان  النظر يف ما إذا

 ؛يف نظام االشرتاك األطراف أو حماصيل منفردة أو جمموعات من احملاصيل

  اد؛لنقل املو اموحد ااتفاقمع عمليات نقل أخرى ملواد تقتضي  ،استخدام صك واحد لالشرتاكإمكانية النظر يف 

  املىواد   لنقىل  املوحىد  التفىا  اعلى    يف املستقبلحتس  اليق  والوضوح القانوني  بشأن عملية إدخال تعديالت

 ؛بشكل دوريالقيام بذلك و

  رمبىا إدرا   و، يف الوقىت ذاتىه   احىرتام السىرية  مىع  للعمىوم  املشىرتك  متاحىا   سىجل  إمكانية جعل البحث يف

 املنهجيات احملتملة؛  استكشافالسيا ،  يف هذا، واملشرتك مبيعات  معلومات عن

  رصد تنفيذ نظام االشرتاك؛والسجل والتحقق من دقته  اجلهة املسؤولة عنحتس  الوضوح بشأن 

  حلساب االشرتاك؛يستند إليه معدل الدفع واستكشاف ما ينبغي أن يكون أساسا النظر يف 

  ًا ملا يلي:يف نظام االشرتاك وفق خمتلفةالت دفع معّداعتماد النظر يف 

o  يف النظىىىىام املتعىىىىدد األطىىىىرافمىىىىا يسىىىىتند إىل كامىىىىل حافظىىىىة مسىىىىتخدم ذلىىىىك  كىىىىان إذامىىىىا 

 ؛اصيلة من احملجمموع أوفرادى املنتجات ضمن حمصول ما أو 
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o  كانت املنتجات ختضع لقيود أم ال؛ إذاما 

o  حجى  تىداول   الذين هلللمستخدم  املؤجل  للدفع أو جدولإعفاءات توفري حاجة إىل إذا كانت هناك ما  

 ؛ةمعّينعتبة قل عن ي

o عوائقخلق حوافز أو تؤدي إىل ستلفة ما إذا كانت معدالت دفع خم. 

 

  ال سيما يف ما يتعّلق باملوارد الوراثيىة النباتيىة    ،نهاءاخلاصة باالنسحاب/اإلاملتبقية الواجبات و قو احلتوضيح

 ؛لألغذية والزراعة قيد التطوير ونقلها إىل أطراف ثالثة

 أداء مشرتك؛سوء يف حال من االشرتاك ظر يف إنهاء االشرتاك من جان  الطرف الثالث املستفيد الن 

  االشرتاكات.اخلاصة باإللكرتونية عمليات الدفع املتاحة للنظ  ويارات اخلالنظر يف 

 دةاملعاه معماش  يت ةاملقرتحبصيغته  االشرتاك نظام كان إذا ما يف والنظر االشرتاك نظام جدوى دراسة. 

 

يف هىذه   من االتفىا  املوّحىد احلىالي لنقىل املىواد      8-6و 7-6املادت  عدم حذف وافقت جمموعة العمل عل  و -8

 :عل  مناقشة ما يلي ولكن ،املرحلة
 

  لغىرض  جلهىات أخىرى    قيىود  ومن دونلزامية مع التمييز ب  املنتجات املتاحة بقيود املدفوعات إ مجيعجعل

 من البحث والرتبية؛ زيدملا

  ؛فئات معّينة من املستخدم  من الدفعإعفاء 

 فوريىة  مىن أجىل ضىمان إيىرادات      ،االنضمامخيار قائ  عل  قابلة لالسرتداد ضمن أي الغري سبقة املدفوعات امل

 ضمن هذا اخليار ويف إطار نظام االشرتاك. الدفعالتوازن يف مستويات إقامة لصندو  تقاس  املنافع وتيسري 

 

 جمموعة العمل عددًا مىن األسىئلة القانونيىة بشىأن اتسىا  االتفىا  املوحىد لنقىل املىواد املىنّقح          طرح أعضاء يف و -9

 هذه األسئلة خالل االجتماع القادم جملموعة العمل.معاجلة مع نص املعاهدة الدولية. وجي  

 

اجلهىة املقدمىة   إىل  إعادة املىواد بتعلق تالي يف الوقت احلمتسقة ة ممارسعدم وجود أي بوأقّرت جمموعة العمل  -10

 الفنيىىة اللجنىىة رأي إىل شىىارتأالىىذي أذخىىذت منىىه هىىذه املىىواد يف األصىىل. واإلقلىىي  أو إىل السىىلطة املختصىىة يف للمىىادة 

 القانونيىة  ملشىورة التمىاس ا  عل  وافقتو األطراف املتعدد والنظام املواد لنقل املوحد باالتفا  املعنية املخصصة االستشارية

 اجلهاز الرئاسي.  عل  املسألةعرض هذه و

 

باالتفىا    1املعلومىات يف امللحىق   اخلاصىة ب ملتطلبىات  واصىلة النظىر يف احلاجىة إىل ا   وأوصت جمموعة العمل مب -11

 .ويف طابعها العملي املوحد لنقل املواد املنّقح
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مىن الناحيىة    لإلنفىاذ  قاباًلأن يكون االتفا  املوحد لنقل املواد املنّقح وشددت جمموعة العمل عل  أهمية ضمان  -12

 .االتفا  املوحد لنقل املوادحكام ألتضمن أحكاما واضحة بشأن عواق  عدم االمتثال أن يو القانونية

 

تتعلىق باملعلومىات   الىيت  سىائل  املالنظر يف  1/2015القرار ُيطل  إليها مبوج   هذّكرت جمموعة العمل أناستو -13

 انتظىار حبثت يف ما إذا كان يتعىّين  والنظام املتعدد األطراف.  من خالل عليها احلصولالوراثية املرتبطة باملواد اليت يت  

اتفاقية التنّوع البيولوجي أو رفع توصية إىل اجلهاز الرئاسي الختاذ إجىراءات   يفيف جمال السياسات احلاصلة  التطورات

االتفىا   حتت إطىار   التقارير بتقدي  لقيةاجلهات املت التزاماتنطا  توسيع  حولراء لآل اأولي تبادال تجرأبهذا الشأن. و

مىن   شىكال كىون  لمعلومات الوراثية أن تميكن لما إذا كان وحول  جمرد تقدي  معلومات وصفية لتتجاوزاملوحد لنقل املواد 

اللجنىة االستشىارية العلميىة    التواصىل مىع   العمل وقررت جمموعة . النظام املتعدد األطرافن املعلومات م  يأشكال تسر

األمانىة   إىلهذه املسائل. وطلبت يف ما يتعّلق ب والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد عن لإلعالم العاملي النظامية باملعن

 وثيقة معلومات لعرضها عل  اجتماعها القادم. إعداد
 

 ةاملعّدل املسودة إعداد تلي اليت التدابري: األطراف املتعدد النظام عمل سري تعزيز   -5البند 

 املواد لنقل املوحد لالتفاق الكاملة

 

 إعىداد  تلىي  لىيت ا النظام املتعدد األطرافعزيز سري عمل تالرامية إىل عدد من التدابري جمموعة العمل يف  تنظر -14

يجية واسىرتات  ،ما يتعلق بنطا  النظام املتعىدد األطىراف   مبا يف ذلك يف، املواد لنقل املوحد لالتفا  الكاملة املعّدلة املسودة

 كذلك العالقة مع تنفيذ بروتوكول ناغويا. و ،عالمالتمويل، والنظام العاملي لإل

 

عمل اسرتاتيجية التمويل خالل فرتة السىنت ، وخاصىة للنظىر يف    سري أهمية تعزيز العمل عل   ةشددت جمموعو -15

قىوم اجلهىاز   أنه من املهى  أن ي العمل  واعتربت جمموعةدور صندو  تقاس  املنافع يف سيا  اسرتاتيجية متويل أوسع نطاقا. 

 القائمىة على   إليىرادات  صىندو  تقاسى  املنىافع مقابىل ا    ناقشة مساهمات األطراف املتعاقىدة يف  مبيف دورته السابعة الرئاسي 

اللجنىة االستشىارية املخصصىة    التنسىيق مىع   بأهميىة  وأقىرت  وحتس  تعبئة املوارد وتنفيذ دورات املشىاريع.   ، املستخدم

 بشكل متعاق  يف نوفمرب/تشرين الثاني.  تمعان جتالتفاعل معها عندما  بفرصة ت، ورحبية باسرتاتيجية التمويلاملعن

 

أن مىن شىأن   بعض الوفىود   تمقابل نطا  املعاهدة. ورأ النظام املتعدد األطرافيف نطا  ت جمموعة العمل نظرو -16

توسيع نطىا   من شأن وفود أخرى أن بينما رأت ، دد األطرافالنظام املتعزيد من جاذبية ي نأ األول امللحقتوسيع نطا  

يف  أصىحاب املصىلحة، مبىا   جمموعىات  بناء االلتزام والثقة ب  األطراف املتعاقدة ومع أن يقتضي  النظام املتعدد األطراف

ا سىتجري  أنهى أشارت جمموعة العمل إىل . و املستخدمالقائمة عل  ذلك عن طريق زيادة إيرادات صندو  تقاس  املنافع 

لنقىل   موحد جديىد اتفا  طال  إلسيشمل استكشاف آليات هذا السادس. و اذه املسألة يف اجتماعهأخرى بشأن همناقشة 

زيادة فرص الوصول، مبا يف ذلىك إمكانيىة   لاستكشاف آليات إضافية لزيادة تقاس  املنافع وجمموعة العمل بلتزم وت. املواد

 .ممكنة الستقطاب التأييد
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 العمل جملموعة السادس لالجتماع التحضريات    -6 البند 

 

من  اطلببأن ي املشارك  الرئيس  وأوصت. السادس لالجتماع يةالتحضريناقشت جمموعة العمل األعمال  -17

رفع و أعماهلا ماختتا عمعدالت الدفو وصولال آلياتبو إنهاء شرطاملعنية بوضع   املشارك  الرئيسجمموعات أصدقاء 

 .املقبل اجتماعهاإىل  املناس  الوقت يف تقرير

 

 رأي تقدي  إىلستدع   القانوني  اخلرباء من دائمة جمموعة إنشاءب املشارك  لرئيس وأوصت جمموعة العمل ا -18

 اجملموعات من ل وطذ. املشارك  الرئيس  أصدقاءجمموعات  وعمل االجتماع هذا عن الناشئة املسائلخبصوص  قانوني

 عل  الضوء العملوسلطت جمموعة . 2016 /آبأغسطس 1حبلول  إقليمي ممثلن أبش اقرتاحات قدي ت اإلقليمية

 .ومشاركته املناسبت  للمنظمة القانوني املكت  خربة إىل احلاجة

 

  املشارك الرئيس  صدقاءجمموعة أخرى أل إنشاء يف لنظرا  املشارك  الرئيست جمموعة العمل من طلبو -19

 .السادس ااجتماعهيف  هافي نظراليت ميكن جملموعة العمل ال ياراتحديد اخللت األطراف املتعدد لنظاما نطا بتعن  

 

 يف ستناقش اليت املسائل بشأنإسهامات  تقدي إىل  املصلحة وأصحاباملتعاقدة  األطرافودعت جمموعة العمل  -20

ب  ما  فرتة خالل املتعاقدة األطراف ب  وراتمشاإجراء  متك  اإلقليمية اجملموعات من وطلبت. السادس اجتماعها

 .اقتض  األمر إذا األمانة،تقدمه  دع  خالل من ذلك يف مبا السادس، لالجتماع متهيدا الدورات

 

 أعمال من يستجد ما   -7 البند 

 

  سؤولياتم تولي مؤخرا قرر أنهب لعملجمموعة ا ،Shakeel Bhatti السيد األم ،غ لأب االجتماع، نهاية ويف -21

آخر اجتماع جملموعة  جتماعاال هذاوهكذا كان  وظيفته من استقال ،لذلك. املنظمة خار  جديدة وظيفي تطور وفرص

 قام الذي املمتاز عملعل  ال شكرللجهاز الرئاسي. وتوجهت إليه جمموعة العمل بال أم ك فريقه معالعمل يتوىل تيسريه 

 .يف املستقبل والشخصية املهنيةته حيا يف التوفيقكل النجاح و له تنومت املاضية، التسع السنوات مدى عل به 

 

 التقرير اعتماد   -8 البند 

  اخلامس. اتقرير اجتماعهجمموعة العمل  تاعتمد -22
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 1املرفق 

 

 املعنية االجتماع اخلامس جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة

 بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف

 2016يوليو/متوز  14-12جنيف، سويسرا، 

 جدول األعمال

 

 

 افتتاح الدورة -1البند 

 انتخاب الرئيس  املشارك  -2البند 

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -3البند 

 ترّكز بشكل خاص عل  تطوير نظام اشرتاك إعداد مسودة معّدلة كاملة لالتفا  املوحد لنقل املواد -4البند 

 تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف: التدابري اليت تلي إعىداد املسىودة املعّدلىة الكاملىة لالتفىا  املوحىد       -5البند 

 لنقل املواد

 التحضريات لالجتماع السادس جملموعة العمل -6البند 

 ما يستجد من أعمال -7البند 

 قريراعتماد الت -8البند 
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 2املرفق 

 موعة العملاملشارك املنتهية واليته جمل الرئيس ،MODESTO FERNÁNDEZبيان السيد 

 النظام املتعدد األطرافسري عمل تعزيز املعنية بالعضوية  ةاملفتوح ةخصصامل
 

 

مرار، لالسىت  ههىذ  العمىل  جمموعة ىلإ 2015 عام يف السادسةها اجلهاز الرئاسي يف دورته أسند اليت الواليةإن  

، رئيسية عوامل ثالثةتقوم عل   األطراف، املتعدد النظام تعزيزالرامي إىل  العمليف  ،2017-2016 سنت ال فرتة خالل

 الىيت  اإلجيابيىة  النتىائ  و  2 للمعاهىدة، التىابع   املنىافع  تقاس  صندو  إىلمساهمات  تقدي  عدم عل  التصديق  1: وهي

 األطىراف الىذي تستشىعره    باإلحلىاح  الشىعور و  3 ، 2015-2014) السىابقة  السىنت   فىرتة  يفاجملموعىة   ههذ هاحققت

 . الدوليةتنا معاهداليت تواجهها  اهليكلية املشاكل حلل املتعاقدة

 

وتىدفعنا إىل أن نطىرح السىؤال      مبجموعىة العمىل   التزامىا اجلهىاز الرئاسىي تقتضىي     مناملستمدة  الوالية هذهو 

 النهىائي  املنىت  هل لىدينا صىورة واضىحة عىن     و ؟2017-2016 سنت ال فرتة نهاية يفه حتقيق فعالريد ن ماذا: التالي 

 ؟بلوغه نريدالذي 

 

ال ميكىن   اجلهاز الرئاسي به السنة القادمىة سنوصي الذي  االقرتاح الرامي إىل تعزيز النظام املتعدد األطرافإن  

املرئي زء يشكل اجل كن مع نظام متعدد األطراف، ليتعذر فصلهاينظر إليها كوحدة اليت  برمتهاعن عملية املعاهدة  عزله

كاملىة  غىري  اسىتجابة  عل  حنىو ُمسىّل ب بىه    األداة الدولية الوحيدة اليت ميكن أن توفر ذاته يف الوقت ميثل ، والعمليةمن 

حتليىل  على    حقًانركز  اما إذا كنتساءل عبصورة عامة. وقد ن هاوتقاس  منافععل  املوارد الوراثية مسألة احلصول بشأن 

توقعىات األطىراف   ستكون يف مستوى  تما إذا كانعهذه املعاهدة يف املستقبل، وقبل كل شيء، بها تعمل للطريقة اليت س

 املتعاقدة.

 

 هماعىن حتسىين  حنىن مسىؤولون   و، ن ال ميكن الفصىل بينهمىا  يها أمروتقاس  منافعصول عل  املوارد احليعترب و 

 هىا واجهيحىل املشىاكل الرئيسىية الىيت     على   ألطىراف املتعاقىدة، للمسىاعدة    صاحل مجيع اا فيه حقًا مل نفعالّيجعلهما و

األمىن الغىذائي العىاملي يف سىيا  أهىداف      حتقيىق  التعهد باملساهمة يف مع تغري املناخ، وأخريًا، عواق  يف ظل ن واملزارع

 اليت اعتمدتها األم  املتحدة. 2030التنمية املستدامة حت  عام 

 

التعهد الدولي بشأن املوارد الوراثية النباتية استعراض عملية داية ة القرن العشرين، يف بنهاي ه يفالنظر إىل أنوب 

هىذه  ميكىن اعتبىار    هأنى تمثىل يف  تآنىذاك  فكرة بعض البلدان كانت ، اص مبنظمة األغذية والزراعةلألغذية والزراعة اخل

تعقيىدات املىوارد الوراثيىة    لكىن  . للتوقد اعتمدت  كانتذلك الوقت  يفالتفاقية التنوع البيولوجي اليت  بروتوكوال العملية

هىذه املشىكلة ببسىاطة على  صىعيد      ال ميكىن حىل    هأنبفاوض  تإقناع املوتفاعالتها استطاعت النباتية لألغذية والزراعة 

بشر، مسؤولة عن تغذية الذاته يف الوقت إىل كونها خصائص، ومن  أنواع متنوعة بيولوجياإىل ما تتمتع به  نظربالبيئي، 



IT/OWG-EFMLS-5/16/Report 8 

 يجتىار تىداول   حمطكونها إىل وكذلك ، عل  السواءارتباطًا وثيقا باألنشطة االقتصادية للبلدان النامية واملتقدمة  ةرتبطمو

 امللكية الفكرية.ممكنة مبوج  حقو  ومحاية 

 

حتديىد   حملاولىة  األطراف ومتعددة مستقلةدولية  أداة نشاءاملتمثل يف إ احلكي  القرار عاهدةختذ واضعوا املاوقد  

 .املعقدة القضايا هذه حل اشأنه مناليت  والسبل لياتاآل

 

 أنللجهىاز الرئاسىي على      السادسىة  الىدورة  إىلاملرفوع  الرابع هااجتماعيف تقرير  ههذ جمموعة العمل شددتو 

 املىواد،  قىل لن املوحىد  التفا جراء استعراض لإ طريق عن ببساطة حلها ميكن ال األطراف تعددامل للنظام اهليكلية املشاكل

 لىن  أنىه مىن   احتىذير مّثل ذلىك  و. للخطر ككل عاهدةيعرض امل نمن شأنه أ اهليكليةتسوية هذه املشاكل  يفخفا  اإل وأن

 .الفرصة هذهاغتنام  وعلينا حرجة مرحلةوأرى أننا بلغنا . سنت  كل احلل هذا تأجيل يف االستمرار املمكن من يكون

 

آليىة املعاهىدة   واليىة لتعزيىز   أسند إليها  حيث، ههذجمموعة العمل يف ي اجلهاز الرئاسالثقة اليت وضعها وإن  

ذه  إىل نى أن  نىا ميكن: هىل    التالي التساؤلطرح قودني إىل التزاما، ويضع عل  عاتقنا مجيعا ، يبروزا وتعقيداكثر األ

حىدا   قرتحات سىليمة إل مب رئاسيللجهاز ال الدورة السابعةإىل  تقدمنأن يت أسندها اجلهاز الرئاسي وأبعد من الوالية ال

عدم اختىاذ اإلجىراءات الالزمىة    مل يعد وباإلضافة إىل ذلك، ؟ اليت ينطوي عليها ذلكاملخاطر واملنافع ا هي موتغيريات؟ 

هىا  ااملستقبلية الىيت أعطتهىا إي  ولوية راجع يف األتحدو  يكون مؤشرا عل  ميكن أن ملعاهدة وبالنسبة إىل ايبدو أنه بديل 

 املتعاقدة. ناطرافأ الساحقة من األغلبية

 

 اعتمىاد  عمليىة  يف شىاركوا  الذينإن و .األوللحق امل وهو األطراف، املتعدد النظام أساسشري إىل أ أن أخريًا وأود 

 الوراثيىة  املواردبى  هلا عالقة ال اليت ةيالسياس سباباأليدركون ومضنية و طويلةهذه العملية  كانت كيف يدركون عاهدةامل

: ، وهىو عىاملي  نطىا  اعتمىاد  ب عاهىدة قىد   تصىمي  امل  و. حمىدوديتها  عن أسفرهو ما و ،يف بعض األحيان فسهان النباتية

 .والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد مجيع

 

 بشىأن  املشىورة للجهىاز الرئاسىي    السىابعة  لىدورة إىل ان نقدم بشىكل مناسى    أل استعداد عل  نكون نوينبغي أ 

 تكىون  حبيىث  ،أيضىا  نفسىها  واملعاهىدة  األطراف، املتعدد النظام لتعزيزالزمة  تكون قد اليت املمكنة ةالقانوني التغيريات

 .تتخبط فيها الدولية املعاهدةأن  نعرفاليت  اهليكلية املشاكل حلل بسيطة إمجاع عملية

 

 والبحر الالتينية ريكاأماإلقلي  الذي أحندر منه،  اهاإينا أوال اليت للثقة امتناني عن أعرب أن أود اخلتام، ويف 

 عملىي  يفالىذي تلقيتىه    للىدع  عرفاني  عن أعرب أن أيضا وأود. ه الفرتةهذ خالل التمثيلهم 77 ىال وجمموعة الكارييب،

تنىا الفعالىة جىدا    ألمانعرب عن جزيل الشىكر  أ ،وأخريًا. األخرىاألقالي   ناللذين لطاملا حظيت بهما م والثقة واالحرتام

 ،دائمىا العمىل معىه   كان مىن دواعىي سىروري    الذي  Bert Visser الدكتور زميليبطبيعة احلال لو اعاتناجتميّسر اُت اليت

 .اليومتنتخبونه س الذي اجلديد املشارك الرئيس مع جن  إىل جنبًا الدع  تلقي يف ستمري أن آمل والذي

 

  جزيال.  شكرا
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