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البند  5من جدول األعمال المؤقت
الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
كيغالي ،رواندا 30 ،أكتوبر/تشرين األول –  3نوفمبر/تشرين الثاني

2017

تقرير الرئيس

موجز
انتخب اجلهاز الرئاسييي يف دورته السييادسيية السيييد  Muhamad Sabranرئيسييا للدورة السييابعة للجهاز الرئاسييي
وفقا للمادة  2من الالئحة الداخلية للجهاز الرئاسي ييي .ويف هذه الوثيقة يقدم الرئيس تقريرا عن عدد من األنش ي ي ة
اليت اض لع هبا وبعض اإلجراءات اليت اختذها املكتب وكذلك بشأن الت ورات املهمة اليت تؤثر يف املعاهدة الدولية
منذ انعقاد الدورة السادسة للجهاز الرئاسي.

التوجيهات المطلوبة
إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل األخذ علما بتقرير الرئيس.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن
حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على الوثائق األخرى على العنوان
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/
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أول -مقدمة
نيييابيية عن املكتييب واجلهيياز الرئيياس ي ي ي ي ي ييي أود بييادن حل بييدء أن أعرو عن امتنيياننييا كوميية هورييية روانييدا على
-1
اس ي ييت ي ييافتها هذه الدورة فهي أول مرة تنعقد فيها دورة من دورات اجلهاز الرئاس ي ييي يف أفريقيا جنوو الص ي ييحراء الك ى
وعلى تكرمها بتزويدنا باملرافق املمتازة والبيئة املواتية ال رورية لنجاح أعمال الدورة.
وإن افتتاح الدورة الس ي ي ي ي ي ييابعة يتيح إطارا لعمل اعي وتبادل بناء بش ي ي ي ي ي ييأن املعاهدة الدولية ولتقيي التقدم احملرز
-2
يف تنفيذ برنامج عمل اجلهاز الرئاسي املستفيض .كما يتيح فرصة الستعراض تنفيذ القرارات اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي
يف النهوض بالوالية امللقاة على عاتقه مع الرتكيز بشكل خاص على ما حتقق خالل السنتني املاضيتني.
وأود أن أشري إىل أن فرتة السنتني كانت حافلة بالتحديات بالنسبة إىل املعاهدة الدولية ومكتب الدورة السابعة
-3
و لك جراء عدد من األس ي ي ي ي ي ييباو واألحدا  .1فاملعاهدة الدولية متر مبرحلة حتس ي ي ي ي ي ييني وحتول حقيقيني تن وحل على فرص
وخماطر ة ت ال نظمها الرئيسية ونصها وكذلك إدارة األمانة .ويف هذا الصدد أود أن أعرو عن تقديرحل لنواو رئيس
الدورة السي ي ي ييابعة على ما قدموه من دع مسي ي ي ييتمر وما حتلوا به من روح تعاون جيدة خالل فرتة ما بني الدورات واألعمال
التح ي ي يريية دذه الدورة .كما أود أن أش ي ييكر األمني املؤقت الس ي يييد  Kent Nnadozieعلى تفانيه وعمله اجليد واألمني
األسبق السيد  Shakeel Bhattiعلى عمله معي لب عة أشهر فقط قبل استقالته السنة املاضية .وإين ألمثن روحه املهنية
وعمله الدؤوو لعقد من الزمن من أجل إرسي ي ي ي يياء بنية املعاهدة الدولية وهو ما يسي ي ي ي ييمح لنا بالت لع بتفاؤل إىل مسي ي ي ي ييتقبل
املعاهدة .وأود أي ا أن أعرو عن تقديرحل وعرفاين ملوظفي األمانة الذين استمروا يف أداء عمله رغ عبء العمل الكبري
والبيئة ا افلة بالصعاو.
وإن موضي ي ي ي ييوع هذه الدورة "خ ة التنمية املسي ي ي ي ييتدامة لعام  2232ودور املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"
-4
س ي ي ي ي ي يييس ي ي ي ي ي ييمح لنا بةبراز مس ي ي ي ي ي يياملة املوارد الوراثية النباتية يف هذه اا ة ملا فيه ص ي ي ي ي ي ييا الس ي ي ي ي ي ييكان والكوكب ورخاء أجيال
ا اضر واملستقبل.
ويت ي ييمن هذا التقرير حملة عامة عن العمل اجلماعي الذحل يقوم به املكتب ويش ي ييري إىل األنش ي ي ة الرئيس ي ييية ات
-5
الص ي ييلة باألعمال التح ي يريية دذه الدورة واألنش ي ي ة املفوض ي يية إىل مكتب الدورة الس ي ييادس ي يية للجهاز الرئاس ي ييي إض ي ييافة إىل
األنش ة اليت اض لعت هبا كرئيس للدورة السابعة .كما يقدم آخر املعلومات عن بعض الشراكات الرئيسية ويسلط ال وء
على اعتبارات مهمة ات صلة بتنفيذ املعاهدة الدولية وكذلك العقبات والتحديات ا الية.

 1تألف املكتب الذحل انتخبته الدورة السي ييادس يية مو كرئيس وسي ييتة نواو للرئيس السي يييد ( Javad Mozafariإقلي الش ييرد األدىنا والس يييد
( Ryanجنوو غرو احمليط ادادنا والس ي ي يييد ( Antonio Sa Ricarteأمريكا الالتينية والبحر الكارييبا والس ي يييدة Felicitas Katepa-Mupondwa
(أمريكا الش ي ييماليةا والس ي ي يييدة ( Svanhild-Isabelle Batta Torheimأوروباا والس ي ي يييد ( Francis Leku Azenakuأفريقياا .وخالل فرتة الس ي يينتني
حلت الس ي يييدة  Cathrine Stephensonحمل الس ي ي يييد  .Michel Ryanوعالوة على لك عينت حكومة الكامريون السي ي يييد  Médi Mounguiللعمل
يف املكتب كنائب للرئيس عن إقلي أفريقيا بعد وفاة السيد .Francis Leku Azenaku
Michel
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ثانيا -مسارات العمل الرئيسية
تتمثل املهمة األس ي يياس ي ييية املس ي ييندة إىل املكتب يف التح ي ييري لدورات اجلهاز الرئاس ي ييي .وقد اجتمع مكتب الدورة
-6
السي ي ي ييابعة مرتني من أجل إعداد جدول األعمال املؤقت وتقدمي املشي ي ي ييورة إىل األمني بشي ي ي ييأن إعداد وثائق هذه الدورة .كما
عمل املكتب من خالل الوسييائل اإللكرتونية والتداول باد ي ي ي ي ي ي يياتف للنهوض باملهام امللقاة على عاتقه .وخالل فرتة السينتني
هذه يسي ي ي ير نواو الرئيس تعيني خ اء ميثلون األقالي السي ي ي يبعة يف عمليات ما بني الدورات وتابعوا عن كثب التقدم احملرز
يف التح ري للمشاورات الفنية واالجتماعات األخرى.
وخالل الدورة السادسة أسند اجلهاز الرئاسي إىل املكتب مهام هامة أخرى .ويف ما يتعلق بةطالد النداء الرابع
-7
لتقدمي اقرتاحات يف إطار ص ييندود تقاسي ي املنافع يس ييرين غاية الس ييرور أن أحي ك علما بةحراز تقدم كبري وقت إعداد
هذا التقرير هبدف تأمني موافقة الدورة السييابعة على هذا النداء .فهذه املوافقة سييتسييهل اسييتخدام املوارد املالية اليت سييبق
وأن التزمت هبا اجلهات املاحنة أو تعهدت هبا لصي ي ييا املزارعني ومرت النباتات .وأود أن أتوجه بالشي ي ييكر إىل يع اجلهات
املاحنة اليت سي ي ي يياملت بالفعل يف صي ي ي ييندود تقاس ي ي ي ي املنافع وأنا أشي ي ي ييجع بشي ي ي ييدة ا كومات األخرى والق اع اااص على
االن ي ي ي ي ي ييمام إىل اجلهود اجلارية يف أقرو وقت حلكن من أجل ا فاص على س ي ي ي ي ي ييالمة الص ي ي ي ي ي ييندود وعمله بكامل طاقته.
ويف الوقت اته أنا سعيد جدا ألن املشاريع املوافق عليها يف إطار الدورة الثالثة تتقدم بشكل سلس.
كما طلبت الدورة السي ي ييادسي ي يية أن يشي ي ييارة املكتب يف إعداد الوحدة التثقيفية بشي ي ييأن حقود املزارعني وقد قمنا
-8
بذلك يف أول اجتماع لنا باملوافقة على اا وط العري يية للدليل وعلى بنيته .وس يياه بعض أع يياء املكتب بص ييورة فردية
يف استعراض الوحدة .ووقت إعداد هذا التقرير أُُرسلت الوحدة إىل ال باعة.
وقدم املكتب خالل اجتماعه األول املش ي ي ي ييورة إىل األمني بش ي ي ي ييأن مواص ي ي ي ييلة بلورة برنامج عمل املعاهدة الدولية
-9
املتعدد الس ي يينوات على حنو ما طلبه اجلهاز الرئاس ي ييي يف دورته الس ي ييادس ي يية .وبدأت األمانة يف وقت الحق عملية تش ي يياورية
للحص ي ي ييول على إس ي ي ييهامات من األطراف املتعاقدة وأص ي ي ييحاو املص ي ي ييلحة املخرين من أجل حتدي برنامج العمل املتعدد
السي ي يينوات ومواصي ي ييلة بلورته وأحاطت املكتب علما بالتقدم احملرز .وإن الوثيقة النالة عن لك اليت سي ي ييينظر فيها اجلهاز
الرئاسي خالل هذه الدورة تت من أي ا خ ة عمل مشفوعة بغايات ومعامل بارزة وأنش ة وتكاليف مقدرة.
 -12ورغ ما بذل من جهود وأحرز من تقدم يف جمايل االتصاالت والتوعية رأى املكتب أنه ال يزال هناة افتقارا إىل
إطار عام يقدم ما يلزم من توجيهات وتوجيه وموارد يف هذا الصي ي ييدد .وشي ي ييدد املكتب خالل اجتماعيه على ا اجة إىل
زيادة اجلهود يف جمال االتص ي ي ي يياالت حتت إطار املعاهدة الدولية وخالل اجتماعه الثاين طلب إىل األمني إعداد مس ي ي ي ييودة
اس ي يرتاتيجية خاصي يية باالتصي يياالت واا وط العري ي يية ا ة عمل لفرتة السي يينتني  .2219-2218وترد مسي ييودة اس ي يرتاتيجية
االتصاالت مرفقة بتقرير األمني للنظر فيها.
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ثالثا -اختيار أمين الجهاز الرئاسي ووضع إجراءات طويلة األجل لختيار األمين
 -11عقب اس ييتقالة األمني األس ييبق الس يييد  Shakeel Bhattiالذحل ش ييغل هذا املنص ييب ملا يقارو عقدا من الزمن
استشارتو إدارة املنظمة بشأن اقرتاح تعيني السيد  Kent Nnadozieالذحل كان قد عمل يف األمانة كأمني مؤقت.
 -12كما شارة املكتب يف عملية اختيار األمني اجلديد .وبعد وضع إجراءات خمصصة شارة ع وان من املكتب
مبا يف لك أنا  -يف الفريق الذحل أش ي ي ييرف على املقابلة ويف إعداد قائمة قص ي ي ييرية من املرش ي ي ييحني أرس ي ي ييلت إىل املدير العام
للمنظمة للنظر فيها .ومن دواعي سييرورحل أن أبلغك بأنه مت اختيار السيييد  Kent Nnadozieمن بني املرشييحني املخرين
واقرتاحه من قبل املدير العام على الدورة السابعة للجهاز الرئاسي للموافقة عليه كاألمني اجلديد للجهاز الرئاسي.
 -13وعقد املكتب خالل اجتماعه الثاين يف مارس/آ ار  2217مشاورات مع الرئيس املستقل جمللس املنظمة وأمانة
املنظمة بشييأن حتديد اإلجراءات اااصيية بتعيني األمني يف املسييتقبل .وأشييار املكتب إىل أنه سيييكون من املفيد بالنسييبة إىل
أمانة املنظمة واملكتب إعداد وثيقة تعرض على الدورة السابعة تت من جمموعة شاملة من االقرتاحات اااصة باإلجراءات
اليت ستتبع يف املستقبل مبا يف لك شروط لديد التعيني.

رابعا -الشراكات والتعاون
 -14أوص ي ي ي ي ي ييى املكتب خالل اجتماعه األول بأن تواص ي ي ي ي ي ييل األمانة تعزيز التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
خصوصا يف تيسري تنفيذ بروتوكول ناغويا على املستوى الوطو ب ريقة متبادلة الدع مع املعاهدة الدولية .وطلب املكتب من
أمانة املعاهدة أي ييا املش يياركة بنش يياط يف مؤمتر األم املتحدة للتنوع البيولوجي يف كانكون باملكس يييك مبا يف لك االجتماع
الثال عشي يير ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي واالجتماع الثاين لألطراف يف بروتوكول ناغويا بشي ييأن ا صي ييول على
املوارد اجلينية والتقاسي ي العادل واملنص ييف للمنافع الناش ييئة عن اس ييتخدامها .ويف س ييياد التعاون الوثيق ش يياركت يف االجتماع
األول للهيئة الفرعية للتنفيذ التابعة التفاقية التنوع البيولوجي لتسليط ال وء على والية املعاهدة الدولية ودورها.
 -15وبناء على طلب اجلهاز الرئاسي ي ييي قام املكتب مبناقشي ي يية وبلورة عناصي ي يير مشي ي ييورة ملرفق البيئة العاملية بشي ي ييأن متويل
أهيداف املعياهيدة اليدوليية وأولوييانيا .وإن امليذكرة امليدرجية يف وثيقية مؤمتر التنوع البيولوجي اليذحل انعقيد يف كيانكون حتيت
إطار بند جدول األعمال حل الص ي ييلة ت ي ييمنت معلومات أس ي يياس ي ييية إض ي ييافية عن املعاهدة الدولية وتوض ي يييحا ملس ي يياملتها
يف أهداف آيتشييي .وتلت إشييارات ملموسيية إىل برامج مرفق البيئة العاملية السييتة ال سيييما رق  7بشييأن التنوع البيولوجي
ورق  8بش ييأن الدع املتبادل يف تنفيذ بروتوكول ناغويا واملعاهدة الدولية .واقرتحت املذكرة ض ييمن توص ي ييات أخرى دورا
أكثر نشيياطا جلهات االتصييال الوطنية للمعاهدة الدولية يف املشيياريع الوطنية يف مرفق البيئة العاملية واملشيياركة املمكنة ألمانة
املعاهدة يف مشروع دويل.2

2

متاح يف الوثيقة
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 -16وباإلش ييارة إىل القرار  2213/3لفت الص ييندود العاملي لتنوع احملاص يييل خالل فرتة الس يينتني هذه انتباه املكتب
إىل أن اجلهاز الرئاسي عني أربعة مرشحني يف عام  2213للعمل يف اجمللس التنفيذحل ملدة ثال سنوات (2216-2214ا
وإىل أنه ميكن لألع ي ي ي ي ي يياء وفقا لدسي ي ي ي ي ييتور الصي ي ي ي ي ييندود العمل لوالية ثانية ولكن على أن يعاد تعيينه  .وقد أكد ثالثة
من األع ياء الذين عينه اجلهاز الرئاسيي يف عام  2213رغبته يف قبول والية ثانية وبالتايل أعيد تعيينه  .ووافق املكتب
كذلك على تعيني السيد  Marcio de Miranda Santosليحل حمل السيد .Mauricio Lopes
 2215و2216

 -17وشي يياركت يف ثالثة اجتماعات للمجلس التنفيذحل للصي ييندود العاملي لتنوع احملاصي يييل يف األعوام
و 2217يف روما وأديس أبابا ولوس بانوس على التوايل .وباإلضييافة إىل لك أتيحت يل الفرصيية لتمثيل املعاهدة الدولية
يف مؤمتر إعالن الت عات الذحل نظمه الصندود العاملي لتنوع احملاصيل يف واشن ن يف عام .2216
 -18ويف ما يتعلق باالتفاقيات املتص ي ييلة بالتنوع البيولوجي ش ي يياركت جنبا على جنب مع مخس ي يية نواو لرئيس الدورة
الس ي ي ييابعة يف حلقة عمل عن أوجه التالزر بني االتفاقيات املتص ي ي ييلة بالتنوع البيولوجي اليت عقدت يف جنيف س ي ي ييويس ي ي ي يرا
يف ف اير/شي ييباط  2216واليت مت خالدا حتديد عدد قليل من املشي يياريع واملبادرات املثرية لالهتمام يف جمال إدارة املعلومات
واملعارف.3
 -19ويف أكتوبر/تش ي ي ي ي يرين األول  2216ش ي ي ي يياركت إىل جانب نائب رئيس االحتاد الدويل ماية األص ي ي ي ييناف النباتية
اجلديدة يف اإلش يراف على الندوة املشييرتكة بشييأن العالقات املمكنة بني املعاهدة الدولية واالحتاد الدويل ماية األصييناف
النباتية اجلديدة اليت ُعقدت يف مقر االحتاد يف جنيف.
 -22ويف ديس ي ي ييم /كانون األول  2216بادرت املنظمة إىل نقل األمانة إىل إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراض ي ي ييي
واملياه اجلديدة يف املنظمة جنبا إىل جنب مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اديئةا .وحيدوين األمل يف أن يؤدحل
لك إىل تسي ييليط املزيد من ال ي ييوء على عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإىل لفت االنتباه إليه بشي ييكل أك وإين
أتوقع أن يسفر لك عن أوجه تالزر براجمي مع اديئة.
 -21وخالل فرتة السي ي يينتني هذه شي ي يياركت يف عدة جلان أخرى ملا بني الدورات تابعة للمعاهدة ركزت على مواضي ي يييع
شىت ترتاوح بني االستخدام املستدام ونقل التكنولوجيا وعملية تعزيز النظام املتعدد األطراف واالحتفال باليوم الدويل للتنوع
البيولوجي يف عام .2216

3
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خامسا -التطورات الرئيسية األخرى والتنفيذ الشامل للمعاهدة
 -22لكي تظل املعاهدة الدولية املنتدى الرئيسي الذحل ميكن فيه لألطراف املتعاقدة تنسيق وحتسني دع جمتمع املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ال سيما املزارعون ومربو النباتات من ال رورحل بقاؤها وازدهارها.
 -23وحتت قيادة إندونيس ي ي يييا والنرويج تش ي ي ييرفت باملش ي ي يياركة يف املش ي ي يياورة العاملية بش ي ي ييأن حقود املزارعني اليت عقدت
يف بايل إندونيس ي يييا يف عام  .2216وأرى أنه من ال ي ييرورحل مواص ي ييلة بلورة املادة  9لدع البلدان يف جمال التنفيذ احمللي
وأن تقرير املش يياورة واايارات املدرجة يف اقرتاحات الرئيس ييني املتش يياركني للمش يياورة العاملية يتيحان أس يياس ييا حلتازا للخ وات
املقبلة.4
 -24وأود أي ييا أن أسييلط ال ييوء على العالقة الوثيقة للمعاهدة الدولية مع حكومة النرويج يف ما يتعلق بالقبو الدويل
للبذور يف س ي ي ييفالبارد -وهو مس ي ي ييتودع آمن إليداع البذور واملواد األخرى حيتوحل على أكثر من  932 222عينة من خمتلف
أحناء العامل .ويف ف اير/ش ييباط  2217ش يياركت يف اجتماع اجمللس االس ييتش ييارحل الدويل للقبو الدويل للبذور يف س ييفالبارد.
وبناء على طلب حكومة النرويج مت إتاحة وثائق معلومات أس يياس ييية إض ييافية لتنظروا فيها حتت إطار بند جدول األعمال
بشأن التعاون مع الصكوة واملنظمات الدولية.5
 -25وعالوة على لك أود أن أتوجه بالشي ي ي ييكر إىل املربني وحلثل الق اع اااص الذين يس ي ي ي يرت آراؤه وإسي ي ي ييهامان
التوصي ي ي ييل إىل فه لعمليان والتحديات يف جمال اسي ي ي ييتخدام االتفاد املوحد لنقل املواد (االتفاد املوحدا وا وافز احملتملة
اليت ميكن لنظام حمسن متعدد األطراف أن يقدمها .وإين أشجعه بشدة على مواصلة املشاركة بنشاط مع يع العمليات
ات الصلة للمعاهدة من أجل حتقيق املصا املتبادلة جلميع أصحاو املصلحة.
 -26ويف هذا السييياد ااحوا يل أن أشييري إىل االقرتاح الداعي إىل إجراء تعديل على املعاهدة الدولية والذحل تقدمت
به حكومة سويسرا .وعقب هذا االقرتاح قرر املكتب تعديل جدول األعمال بةدراج بند جديد لينظر فيه اجلهاز الرئاسي.
وأيا كانت التحسي ييينات اليت نتفق عليها من أجل تعزيز املعاهدة الدولية لب علينا أن نسي ييعى إىل أن نكون متسي ييقني مع
الصكوة الدولية األخرى واالستجابة إىل احتياجات جمتمع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ب ريقة عادلة ومنصفة.

4
5

 IT/GB-7/17/17وIT/GB-7/17/Circ.1

انظر الوثيقتان
انظر الوثيقة IT/GB-7/17/9 Add.1

7

IT/GB-7/17/4

سادسا -خاتمة
 -27بالنظر إىل عدد الق ييايا امل روحة أمامنا متثل هذه الدورة فرص يية س يياحنة لالنتقال باملعاهدة إىل املرحلة التالية من
ت ورها وتنفيذها.
 -28وإ أختت تقريرحل أود أن أؤكد من جديد أن املعاهدة الدولية تقدم إس ي ي ييهامات قيمة يف كل من أهداف التنمية
املس ييتدامة وأهداف آيتش ييي وتكتس ييي أملية بالنس ييبة إىل رص ييد التقدم احملرز يف إطار هاتني العمليتني .وإين أرى أنه ينبغي
للجهاز الرئاسي مواصلة حتديد ال ريقة اليت يرغب يف أن يعتمدها األمني واملكتب واألطراف املتعاقدة وأصحاو املصلحة
املعنيون املخرون من أجل متابعة هذه املس ي ي ييائل .وإن البند بش ي ي ييأن خ ة التنمية املس ي ي ييتدامة لعام  2232ميثل فرص ي ي يية حلتازة
ملناقشة لك.
 -29ويف ااتام أود اقتباس كلمة رئيس الوزراء األسبق للمملكة املتحدة  Harold MacMillanالذحل قال يف إحدى
كلماته أمام ال ملان "علينا النظر يف حالة العامل كما هي اليوم وكما سي ي ي ييتكون عليه غدا وليس بعبارات عفى عنها الزمن
ملاض وىل إىل غري رجعة" .وأعتقد أنه علينا خالل هذه الدورة عند دراسة االقرتاحات املعروضة علينا وما حتقق حىت املن
وما يلزم فعله أن ننظر إىل املعاهدة الدولية على أهنا الصي ي ي ي ي ي ييك القانوين واملنتدى اللذان لعالننا أقوى ملكافحة التالكل
الوراثي ولتحسني صون مواردنا احملصولية واستخدامها بشكل مستدام لتحسني سبل العيش واألمن الغذائي العاملي.

