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 المؤقت األعمال جدول من 5 البند

 الرئاسي للجهاز السابعة الدورة

 2017 الثاني تشرين/نوفمبر 3 – األول تشرين/أكتوبر 30 رواندا، كيغالي،

 الرئيس تقرير
 
 

 موجز
          الرئاسيييي         للجهاز         السيييابعة        للدورة       رئيسيييا  Muhamad Sabran       السييييد          السيييادسييية        دورته   يف          الرئاسيييي        اجلهاز     نتخب  ا

        األنشييييي ة   ن م     عدد    عن        تقريرا        الرئيس      يقدم          الوثيقة      هذه    ويف  .        الرئاسيييييي        للجهاز          الداخلية        الالئحة    من   2        للمادة      وفقا
         الدولية         املعاهدة   يف   ر   تؤث     اليت       املهمة          الت ورات      بشأن       وكذلك        املكتب        اختذها     اليت          اإلجراءات      وبعض    هبا       اض لع     اليت
  .       الرئاسي        للجهاز         السادسة        الدورة        انعقاد     منذ

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

 
  



IT/GB-7/17/4 2 

 مقدمة -   ل      أو  
 

                                                                                           نيييابيية عن املكتييب واجلهيياز الرئيياسييييييييييييييي  أود بييادن  حل بييدء أن أعرو عن امتنيياننييا  كوميية  هورييية روانييدا على   - 1
                                                                     تنعقد فيها دورة من دورات اجلهاز الرئاسييييييي يف أفريقيا جنوو الصييييييحراء الك ى             هي أول مرة  ف                      اسييييييت ييييييافتها هذه الدورة  

  .            أعمال الدورة                                                                     وعلى تكرمها بتزويدنا باملرافق املمتازة والبيئة املواتية ال رورية لنجاح
 
     احملرز    دم                                      اء بشيييييييييييييأن املعاهدة الدولية  ولتقيي  التق                           إطارا لعمل  اعي وتبادل بن       يتيح                       افتتاح الدورة السيييييييييييييابعة    إن   و   - 2
                                                                                                       تنفيذ برنامج عمل اجلهاز الرئاسي املستفيض. كما يتيح فرصة الستعراض تنفيذ القرارات اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي   يف

  .                    ق خالل السنتني املاضيتني                                                                 يف النهوض بالوالية امللقاة على عاتقه  مع الرتكيز بشكل خاص على ما حتق  
 
    عة                                                         بالتحديات بالنسبة إىل املعاهدة الدولية ومكتب الدورة الساب                                         وأود أن أشري إىل أن فرتة السنتني كانت حافلة  - 3

                                                            . فاملعاهدة الدولية متر مبرحلة حتسييييييييييييييني وحتو ل حقيقيني  تن وحل على فرص 1                     عدد من األسييييييييييييييباو واألحدا       جراء     و لك 
     رئيس     او    لنو                                                                                             وخماطر  ة  ت ال نظمها الرئيسية ونصها وكذلك إدارة األمانة. ويف هذا الصدد  أود أن أعرو عن تقديرحل 

    مال                   ما بني الدورات واألع                        روح تعاون جيدة خالل فرتة       به من    وا ل حت                 من دع  مسيييييييييتمر وما     وه           على ما قد م               الدورة السيييييييييابعة 
                                 على تفانيه وعمله اجليد  واألمني Kent Nnadozie                                  كما أود أن أشييييييكر األمني املؤقت  السيييييييد                         التح ييييييريية دذه الدورة.

                                                                               على عمله معي لب عة أشهر فقط قبل استقالته السنة املاضية. وإين ألمثن روحه املهنية Shakeel Bhatti             األسبق  السيد 
    قبل                     الت لع بتفاؤل إىل مسييييييييييت ب                                                                 لعقد من الزمن من أجل إرسيييييييييياء بنية املعاهدة الدولية  وهو ما يسييييييييييمح لنا              وعمله الدؤوو 

                                                                                                        املعاهدة. وأود أي ا أن أعرو عن تقديرحل وعرفاين ملوظفي األمانة الذين استمروا يف أداء عمله  رغ  عبء العمل الكبري 
                        والبيئة ا افلة بالصعاو.

 
                                                ودور املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"        2232                     لتنمية املسيييييييييييتدامة لعام               الدورة  "خ ة ا   ه            وإن موضيييييييييييوع هذ  - 4

                                                                                                 سييييييييييييييسيييييييييييييمح لنا بةبراز مسييييييييييييياملة املوارد الوراثية النباتية يف هذه اا ة ملا فيه صيييييييييييييا  السيييييييييييييكان والكوكب ورخاء أجيال 
          واملستقبل.      ا اضر

 
   ات                                 املكتب  ويشيييييري إىل األنشييييي ة الرئيسيييييية                                                           ويت يييييمن هذا التقرير حملة عامة عن العمل اجلماعي الذحل يقوم به  - 5

                                                                                                 الصيييييلة باألعمال التح يييييريية دذه الدورة واألنشييييي ة املفوضييييية إىل مكتب الدورة السيييييادسييييية للجهاز الرئاسيييييي  إضيييييافة إىل 
                                                                                                        األنش ة اليت اض لعت هبا كرئيس للدورة السابعة. كما يقد م آخر املعلومات عن بعض الشراكات الرئيسية ويسل ط ال وء 

                                                                                 اعتبارات مهمة  ات صلة بتنفيذ املعاهدة الدولية  وكذلك العقبات والتحديات ا الية.    على 

                                                           
 Michel                           )إقلي  الشييييرد األدىنا  والسيييييد   Javad Mozafari                                                             الذحل انتخبته الدورة السييييادسيييية مو كرئيس وسييييتة نواو للرئيس  السيييييد            تألف املكتب     1

Ryan   جنوو غرو احمليط ادادنا  والسييييييييد(                              Antonio Sa Ricarte   أمريكا الالتينية والبحر الكارييبا  والسييييييييدة(                                          Felicitas Katepa-Mupondwa  
                 وخالل فرتة السييييييينتني     .         )أفريقياا  Francis Leku Azenaku                 )أوروباا  والسييييييييد   Svanhild-Isabelle Batta Torheim                           )أمريكا الشيييييييماليةا  والسييييييييدة 

      للعمل   Médi Moungui                                          وعالوة على  لك  عي نت حكومة الكامريون السييييييييد   . Michel Ryan      السييييييييد       حمل    Cathrine Stephenson            حل ت السييييييييدة 
  .Francis Leku Azenaku                                           ائب للرئيس عن إقلي  أفريقيا بعد وفاة السيد  ن       املكتب ك  يف
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 الرئيسية مسارات العمل -     اني اث
 
                                                                     املسيييييندة إىل املكتب يف التح يييييري لدورات اجلهاز الرئاسيييييي. وقد اجتمع مكتب الدورة       سييييياسيييييية               تتمثل املهمة األ  - 6

                                                      وتقدمي املشييييييييورة إىل األمني بشييييييييأن إعداد وثائق هذه الدورة. كما                                             السييييييييابعة مرتني من أجل إعداد جدول األعمال املؤقت 
    نتني                                             للنهوض باملهام امللقاة على عاتقه. وخالل فرتة السيي                التداول باديييييييييييييييياتف   و                                     عمل املكتب من خالل الوسييائل اإللكرتونية

ر نواو الرئيس تعيني خ اء ميثلون األقالي  السييييييي                     عن كثب التقد م احملرز    ا  و  ع                            يف عمليات ما بني الدورات  وتاب     بعة                                                 هذه  يسييييييي 
                                          التح ري للمشاورات الفنية واالجتماعات األخرى.  يف
 
                                                                                                 وخالل الدورة السادسة  أسند اجلهاز الرئاسي إىل املكتب مهام هامة أخرى. ويف ما يتعلق بةطالد النداء الرابع   - 7
           وقت إعداد                 ةحراز تقدم كبري                                                                          تقدمي اقرتاحات يف إطار صييييندود تقاسيييي  املنافع  يسييييرين غاية السييييرور أن أحي ك  علما ب ل

                                                                                 الدورة السيييابعة على هذا النداء. فهذه املوافقة سيييتسيييهل اسيييتخدام املوارد املالية اليت سيييبق                              هذا التقرير  هبدف تأمني موافقة
                                                               لصيييييييا  املزارعني ومرت النباتات. وأود أن أتوجه بالشيييييييكر إىل  يع اجلهات                                      وأن التزمت هبا اجلهات املاحنة أو تعهدت هبا 

                                                                                سييييييييياملت بالفعل يف صيييييييييندود تقاسييييييييي  املنافع  وأنا أشيييييييييجع بشيييييييييدة ا كومات األخرى والق اع اااص على            املاحنة اليت
                                                                                          االن يييييييييييييمام إىل اجلهود اجلارية  يف أقرو وقت حلكن  من أجل ا فاص على سيييييييييييييالمة الصيييييييييييييندود وعمله بكامل طاقته. 

         شكل سلس. ب                          إطار الدورة الثالثة تتقدم                                                     الوقت  اته  أنا سعيد جدا ألن املشاريع املوافق عليها يف   ويف
 
                                                                                            كما طلبت الدورة السيييييييادسييييييية أن يشيييييييارة املكتب يف إعداد الوحدة التثقيفية بشيييييييأن حقود املزارعني  وقد قمنا   - 8

                                                                                                      بذلك يف أول اجتماع لنا باملوافقة على اا وط العري يييية للدليل وعلى بنيته. وسيييياه  بعض أع يييياء املكتب بصييييورة فردية 
                            ُ                        ة. ووقت إعداد هذا التقرير  أُرسلت الوحدة إىل ال باعة.             استعراض الوحد  يف
 
                                                                                           وقد م املكتب  خالل اجتماعه األول  املشييييييييييورة إىل األمني بشييييييييييأن مواصييييييييييلة بلورة برنامج عمل املعاهدة الدولية   - 9

  ة  ي                                                                                                 املتعدد السييييينوات  على حنو ما طلبه اجلهاز الرئاسيييييي يف دورته السيييييادسييييية. وبدأت األمانة يف وقت الحق عملية تشييييياور 
                                                                                           للحصييييييييول على إسييييييييهامات من األطراف املتعاقدة وأصييييييييحاو املصييييييييلحة املخرين من أجل حتدي  برنامج العمل املتعدد 
                                                                                                        السيييييينوات ومواصييييييلة بلورته  وأحاطت املكتب علما بالتقدم احملرز. وإن الوثيقة النالة عن  لك  اليت سييييييينظر فيها اجلهاز 

                                              فوعة بغايات ومعامل بارزة وأنش ة وتكاليف مقدرة.                                             الرئاسي خالل هذه الدورة  تت من أي ا خ ة عمل مش
 

   إىل    ا     تقار               ال يزال هناة اف   ه                                                                      ورغ  ما بذل من جهود وأحرز من تقدم يف جمايل االتصاالت والتوعية  رأى املكتب أن  - 2 1
                                                                                         م ما يلزم من توجيهات وتوجيه وموارد يف هذا الصيييييييدد. وشيييييييد د املكتب  خالل اجتماعيه  على ا اجة إىل              إطار عام يقد  

     سييييييييييودة             األمني إعداد م   ىل إ           الثاين  طلب    ه                                                              زيادة اجلهود يف جمال االتصيييييييييياالت حتت إطار املعاهدة الدولية  وخالل اجتماع
                       . وترد مسيييييودة اسيييييرتاتيجية     2219 -    2218                                                           اسيييييرتاتيجية خاصييييية باالتصييييياالت واا وط العري ييييية ا ة عمل لفرتة السييييينتني 

                                        االتصاالت مرفقة بتقرير األمني للنظر فيها. 
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 اختيار أمين الجهاز الرئاسي ووضع إجراءات طويلة األجل لختيار األمين -     الث اث
 

                                               الذحل شيييغل هذا املنصيييب ملا يقارو عقدا من الزمن  Shakeel Bhatti                              عقب اسيييتقالة األمني األسيييبق  السييييد   - 1 1
         مني مؤقت.                               الذحل كان قد عمل يف األمانة كأKent Nnadozie                                            استشارتو إدارة املنظمة بشأن اقرتاح تعيني السيد 

 
                                                                                      كما شارة املكتب يف عملية اختيار األمني اجلديد. وبعد وضع إجراءات خمصصة  شارة ع وان من املكتب    - 2 1

                                                                                    يف الفريق الذحل أشيييييييرف على املقابلة  ويف إعداد قائمة قصيييييييرية من املرشيييييييحني  أرسيييييييلت إىل املدير العام  -              مبا يف  لك أنا
                  بني املرشييحني املخرين      من  Kent Nnadozie                    بأنه مت اختيار السيييد                                                للمنظمة للنظر فيها. ومن دواعي سييرورحل أن أبلغك 

      ئاسي.                      األمني اجلديد للجهاز الر               لموافقة عليه ك ل                                  على الدورة السابعة للجهاز الرئاسي                    من قبل املدير العام          واقرتاحه
 

            نظمة وأمانة                                    مشاورات مع الرئيس املستقل جمللس امل    2217                                          وعقد املكتب  خالل اجتماعه الثاين يف مارس/آ ار   - 3 1
             د بالنسييبة إىل                           املكتب إىل أنه سيييكون من املفي                            تعيني األمني يف املسييتقبل. وأشييار                                 املنظمة بشييأن حتديد اإلجراءات اااصيية ب

         اإلجراءات  ب   ة    اااص                                                                                      أمانة املنظمة واملكتب إعداد وثيقة تعرض على الدورة السابعة تت من جمموعة شاملة من االقرتاحات 
                           مبا يف  لك شروط لديد التعيني.                      اليت ستتبع يف املستقبل 

 

 الشراكات والتعاون -     ابع ار 
 

                                                                                                أوصيييييييييييييى املكتب  خالل اجتماعه األول  بأن تواصييييييييييييييل األمانة تعزيز التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي    - 4 1
             طلب املكتب من   و                                                                                               خصوصا يف تيسري تنفيذ بروتوكول ناغويا على املستوى الوطو ب ريقة متبادلة الدع  مع املعاهدة الدولية.

                                                                                                        أمانة املعاهدة أي يييا املشييياركة بنشييياط يف مؤمتر األم  املتحدة للتنوع البيولوجي يف كانكون باملكسييييك  مبا يف  لك االجتماع 
                                                                                                         الثال  عشييييير ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي واالجتماع الثاين لألطراف يف بروتوكول ناغويا بشيييييأن ا صيييييول على 

                                                                                                  ينية والتقاسييي  العادل واملنصيييف للمنافع الناشيييئة عن اسيييتخدامها. ويف سيييياد التعاون الوثيق  شييياركت يف االجتماع          املوارد اجل
   ا.                                                                    التفاقية التنوع البيولوجي لتسليط ال وء على والية املعاهدة الدولية ودوره        التابعة            ة للتنفيذ      الفرعي     هيئة        األول لل

 
                                                                                               وبناء على طلب اجلهاز الرئاسييييييي  قام املكتب مبناقشيييييية وبلورة عناصيييييير مشييييييورة ملرفق البيئة العاملية بشييييييأن متويل   - 5 1

                                                                                                         أهيداف املعياهيدة اليدوليية وأولوييانيا. وإن امليذكرة  امليدرجية يف وثيقية مؤمتر التنوع البيولوجي اليذحل انعقيد يف كيانكون حتيت 
                                                     مات أسيييييياسييييييية إضييييييافية عن املعاهدة الدولية وتوضيييييييحا ملسيييييياملتها                                           إطار بند جدول األعمال  حل الصييييييلة  ت ييييييمنت معلو 

                      بشييأن التنوع البيولوجي    7                                                                               أهداف آيتشييي. وتلت إشييارات ملموسيية إىل برامج مرفق البيئة العاملية السييتة  ال سيييما رق    يف
               يات أخرى  دورا      ن توصيييي                                                                              بشييييأن الدع  املتبادل يف تنفيذ بروتوكول ناغويا واملعاهدة الدولية. واقرتحت املذكرة  ضييييم   8     ورق  

                                                                                                              أكثر نشيياطا جلهات االتصييال الوطنية للمعاهدة الدولية يف املشيياريع الوطنية يف مرفق البيئة العاملية واملشيياركة املمكنة ألمانة 
  .2                   املعاهدة يف مشروع دويل

                                                           
 Inf. 15-IT/GB/7/17               متاح يف الوثيقة     2
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          باه املكتب  ت                                                           لفت الصيييندود العاملي لتنوع احملاصييييل  خالل فرتة السييينتني هذه  ان    2213 / 3                   وباإلشيييارة إىل القرار   - 6 1
  ا     2216 -    2214                                     للعمل يف اجمللس التنفيذحل ملدة ثال  سنوات )      2213                                          إىل أن اجلهاز الرئاسي عني  أربعة مرشحني يف عام 

    الثة                       عاد تعيينه . وقد أكد ث        على أن ي     ولكن                                                               وإىل أنه ميكن لألع ييييييييييييياء  وفقا لدسيييييييييييييتور الصيييييييييييييندود  العمل لوالية ثانية
                                                            رغبته  يف قبول والية ثانية وبالتايل أعيد تعيينه . ووافق املكتب        2213          اسيي يف عام                               األع ياء الذين عي نه  اجلهاز الرئ   من

  .Mauricio Lopes               ليحل  حمل السيد   Marcio de Miranda Santos                    كذلك على تعيني السيد 
 

      2216 و      2215                                                                            وشييييياركت يف ثالثة اجتماعات للمجلس التنفيذحل للصيييييندود العاملي لتنوع احملاصييييييل يف األعوام   - 7 1
                                                                                                  يف روما وأديس أبابا ولوس بانوس  على التوايل. وباإلضيييافة إىل  لك  أتيحت يل الفرصييية لتمثيل املعاهدة الدولية    7   221 و

  .    2216                                                                          يف مؤمتر إعالن الت عات الذحل نظ مه الصندود العاملي لتنوع احملاصيل يف واشن ن يف عام 
 

                  نواو لرئيس الدورة      مخسييييية              با على جنب مع   جن                                                        ويف ما يتعلق باالتفاقيات املتصيييييلة بالتنوع البيولوجي  شييييياركت    - 8 1
                                                                                                  السييييييييابعة  يف حلقة عمل عن أوجه التالزر بني االتفاقيات املتصييييييييلة بالتنوع البيولوجي اليت عقدت يف جنيف  سييييييييويسييييييييرا  

                                                                                       واليت مت خالدا حتديد عدد قليل من املشيييياريع واملبادرات املثرية لالهتمام يف جمال إدارة املعلومات    2216           ف اير/شييييباط   يف
  .3       واملعارف

 
                                  االحتاد الدويل  ماية األصييييييييييناف النباتية           نائب رئيس          إىل جانب             شيييييييييياركت    2216           تشييييييييييرين األول        أكتوبر/  يف   و   - 9 1

      ألصييناف                                    ملعاهدة الدولية واالحتاد الدويل  ماية ا ا    بني     مكنة                                           يف اإلشييراف على الندوة املشييرتكة بشييأن العالقات امل          اجلديدة
        يف جنيف.       االحتاد      يف مقر    ت  قد  ُ  عُ  يت  ال                النباتية اجلديدة 

 
                                                                        بادرت املنظمة إىل نقل األمانة إىل إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضيييييييي     2216                    ويف ديسيييييييم /كانون األول   - 2 2

                                                                             إىل جنب مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اديئةا. وحيدوين األمل يف أن يؤدحل    ا                           واملياه اجلديدة يف املنظمة  جنب
                                                                                           يط املزيد من ال ييييوء على عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وإىل لفت االنتباه إليه بشييييكل أك   وإين            لك إىل تسييييل

                                               أتوقع أن يسفر  لك عن أوجه تالزر براجمي مع اديئة.
 

                                                                                         وخالل فرتة السيييييينتني هذه  شيييييياركت يف عدة جلان أخرى ملا بني الدورات تابعة للمعاهدة  رك زت على مواضيييييييع   - 1 2
   وع                                                                                                 ني االستخدام املستدام ونقل التكنولوجيا وعملية تعزيز النظام املتعدد األطراف واالحتفال باليوم الدويل للتن          شىت ترتاوح ب

     .    2216                البيولوجي يف عام 

                                                           
                           ميكن االطالع على التقرير على     3
  UNEP/CBD/BRC/WS/2016/1/2, https://www.cbd.int/doc/meetings/biodiv/brcws-2016-01/official/brcws2016-01-02-en.doc 
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 الرئيسية األخرى والتنفيذ الشامل للمعاهدة التطورات -     امس اخ
 

                جمتمع املوارد                     تعاقدة تنسيق وحتسني دع                                                             لكي تظل املعاهدة الدولية املنتدى الرئيسي الذحل ميكن فيه لألطراف امل  - 2 2
                                                                                                الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  ال سيما املزارعون ومربو النباتات  من ال رورحل بقاؤها وازدهارها.

 
         اليت عقدت          املزارعني                                                              ندونيسيييييييييا والنرويج  تشييييييييرفت باملشيييييييياركة يف املشيييييييياورة العاملية بشييييييييأن حقود  إ          وحتت قيادة   - 3 2
              التنفيذ احمللي      جمال                لدع  البلدان يف    9                   مواصييييييلة بلورة املادة          ال ييييييرورحل              . وأرى أنه من     2216      عام                  بايل  إندونيسيييييييا  يف  يف

      وات                                                         الرئيسيييني املتشييياركني للمشييياورة العاملية يتيحان أسييياسيييا حلتازا للخ         اقرتاحات                                    وأن تقرير املشييياورة واايارات املدرجة يف 
  .4      املقبلة

 
                                                                ثيقة للمعاهدة الدولية مع حكومة النرويج يف ما يتعلق بالقبو الدويل                                        وأود أي ييا أن أسييل ط ال ييوء على العالقة الو   - 4 2

             عينة من خمتلف      932    22 2                                                          وهو مسييييييييتودع آمن إليداع البذور واملواد األخرى حيتوحل على أكثر من  -                  للبذور يف سييييييييفالبارد 
   .    بارد               للبذور يف سييييفال          لقبو الدويل                                        شيييياركت يف اجتماع اجمللس االسييييتشييييارحل الدويل ل    2217             يف ف اير/شييييباط               أحناء العامل. و 

                                                                                                     بناء على طلب حكومة النرويج  مت إتاحة وثائق معلومات أسيييياسييييية إضييييافية لتنظروا فيها حتت إطار بند جدول األعمال   و 
  .5                                       بشأن التعاون مع الصكوة واملنظمات الدولية

 
        امان    وإسيييييييييه   ه          رت آراؤ                                                                        وعالوة على  لك  أود أن أتوجه بالشيييييييييكر إىل املربني وحلثل الق اع اااص الذين يسييييييييي    - 5 2

                                                                                                      التوصيييييييييل إىل فه  لعمليان  والتحديات يف جمال اسيييييييييتخدام االتفاد املوحد لنقل املواد )االتفاد املوحدا  وا وافز احملتملة 
                                                                                                      اليت ميكن لنظام حمس ن متعدد األطراف أن يقد مها. وإين أشج عه  بشدة على مواصلة املشاركة بنشاط مع  يع العمليات 

                                           أجل حتقيق املصا  املتبادلة جلميع أصحاو املصلحة.                       ات الصلة للمعاهدة من 
 

                                                                                               ويف هذا السيييياد  ااحوا يل أن أشيييري إىل االقرتاح الداعي إىل إجراء تعديل على املعاهدة الدولية والذحل تقد مت   - 6 2
     اسي.  ئ                                                                                                   به حكومة سويسرا. وعقب هذا االقرتاح  قر ر املكتب تعديل جدول األعمال بةدراج بند جديد لينظر فيه اجلهاز الر 

                                                                                                      وأيا كانت التحسييييينات اليت نتفق عليها من أجل تعزيز املعاهدة الدولية  لب علينا أن نسييييعى إىل أن نكون متسييييقني مع 
                                                                                                         الصكوة الدولية األخرى  واالستجابة إىل احتياجات جمتمع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ب ريقة عادلة ومنصفة.

                                                           
 Circ.17/7-IT/GB/1 و  IT/GB-7/17/17               انظر الوثيقتان     4
 1Add. 9/17/7-IT/GB             انظر الوثيقة     5
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 خاتمة -    دس ااس
 

                                                                                 ا امل روحة أمامنا  متثل هذه الدورة فرصييية سييياحنة لالنتقال باملعاهدة إىل املرحلة التالية من                     بالنظر إىل عدد الق ييياي  - 7 2
                 ت ورها وتنفيذها.

 
                                                                           أن أؤكد من جديد أن املعاهدة الدولية تقدم إسييييييييهامات قيمة يف كل من أهداف التنمية                       وإ  أختت  تقريرحل  أود   - 8 2

        ه ينبغي                                             التقدم احملرز يف إطار هاتني العمليتني. وإين أرى أن                  ة بالنسييييبة إىل رصييييد ي مل       تكتسييييي أ        يتشييييي  و  آ                املسييييتدامة وأهداف 
                                                                                                    للجهاز الرئاسي مواصلة حتديد ال ريقة اليت يرغب يف أن يعتمدها األمني واملكتب واألطراف املتعاقدة وأصحاو املصلحة 

               ميثل فرصييييييية حلتازة     32  22                                                                                  املعنيون املخرون من أجل متابعة هذه املسيييييييائل. وإن البند بشيييييييأن خ ة التنمية املسيييييييتدامة لعام 
            ملناقشة  لك.

 
                     الذحل قال يف إحدى  Harold MacMillan                                  رئيس الوزراء األسبق للمملكة املتحدة       كلمة                  أود اقتباس     ااتام   ويف   -  29

                                                                                                            كلماته أمام ال ملان  "علينا النظر يف حالة العامل كما هي اليوم وكما سيييييييييتكون عليه غدا  وليس بعبارات عفى عنها الزمن 
      ىت املن                                  االقرتاحات املعروضة علينا وما حتق ق ح       دراسة                                    أعتقد أنه علينا  خالل هذه الدورة عند   و                إىل غري رجعة".     وىل         ملاض  

                                                                                                        وما يلزم فعله  أن ننظر إىل املعاهدة الدولية على أهنا الصييييييييييييييك القانوين واملنتدى اللذان لعالننا أقوى ملكافحة التالكل 
                                                             واستخدامها بشكل مستدام لتحسني سبل العيش واألمن الغذائي العاملي.                                     الوراثي  ولتحسني صون مواردنا احملصولية

 


