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 مساهمة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 2030في خطة التنمية المستدامة لعام 

 
 إّن الجهاز الرئاسي،

 
بأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املوارد الوراثية النباتية( ال غىن عنها بالنسبببببببة لد البضمان لألبببببب ان ا     إذ يقر

 الغذائي والنهوض بالزراعة املستما ة والتكيف  ع تغري املناخ؛
 
 الص ود؛ ضىع والقادرة املستما ة راعيةالز  النظم احلفاظ عضى خالل    املزارعون يقم ها اليت اهلا ة باملسامهة يقرّ  إذو

 
عضى البمور املهم لض اباةبمة البموليبة ح لتباربة لمبار رو  بة جابال    املبا لدارة املوارد الوراثيبة النبباتيبة  مجددا دوإذ يؤك
 وتبادهلا؛

 
 2030عضى ان التنفيبببذ الفابببال لض اببباةبببمة البببموليبببة يسببببببببببببببهم ح  قي  خ بببة التن يبببة املسببببببببببببببتبببما بببة لابببا   وإذ يشدددددددددددددّدد
 الوراثيةعضى املوارد  املتاضقان باحلفاظ 6-15و 5-2( واةماف التن ية املسببببببتما ةم ال ملببببببي ا املقصببببببمان 2030)خ ة عا  

ا بصببورة غري  باحتببقة ح  قي  ا ةماف م النباتية واحلصببول عضيها وتقاملببم  ناجاها  17و 13و 12و 1مبوازاة املسببامهة ايألببص
 ؛   اةماف التن ية املستما ة

 
 قاصم     2املقصم   ة    النظا  املتامد ا مقاف لتحقي املسامهات املقم  عضى ومله اخلصوص  عضىلضوء سلط اوإذ ي

ا ثق ضى عمل احناء الااخمتضف واملزارعني واصحاب املصضحة ح  نييقباملصول خالل تيسري ر    5ةمف التن ية املستما ة 
 ؛عينة ضيون  4.2   
 
 ذيةلألغ الوراثية املوارد ةيئة  سببببببامهة خبصببببببوص والزراعة ا غذية  نظ ة  ؤمتق ع  الصببببببادر 4/2017 الققار يسدددددتذكر وإذ

 املستما ة؛ التن ية اةماف  قي  ح والزراعة
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ا مقاف املتااقمة لد لعادة التأ يم عضى التزا اهتا وتازيز ملهودةا    املا تنفيذ املااةمة المولية تنفيذا   يدعو -1
 ؛   خالل صون املوارد الوراثية النباتية واملتخما ها عضى حنو  ستما   قي  ا    الغذائيو الزراعة ملتما ة  ا ال ال

 
ح ق ب وا  ثق ختضفا ع  العضى احلاملة لد الرت يز بشببببكا خاص عضى ارتياملات ا حتببببم جققا و ببببافا  يشدددّدد -2

 ؛2030لع ال خ ة عا   لد ان  ةذا الرت يز ملوف يساةم ايألصا حويشير تنفيذ املااةمة المولية 
 
 ؛2030ا مقاف املتااقمة عضى تا يم تنفيذ املااةمة المولية ح الربا ج الومنية ذات الصضة خب ة عا   يشجع -3
 
جياهتا لد تا يم التنوع الوراثي النبايت ح املببببببببرتاتي قىخا  املصببببببببضحة ةرباصبببببببباجلهات ا مقاف املتااقمة و  يدعو -4

ا  م مبا ح ذلك التمابري القا ية لد تازيز رقوق املزارعني واالملبببببببببببببتخمالومنيةاإلمنائية وخ ط ع ضها وبقاجمها و شبببببببببببببارياها 
ود ةببببذه اجله ا  ني دعملد  ويطلددد ح املابببباةببببمة الببببموليببببةم  ببببا وارد املسببببببببببببببتببببما  لض وارد الوراثيببببة النببببباتيببببة عضى حنو 

 ؛ االقتألاء رسب
 
اةمة مبوملب لملقاءات اال تثال بشببببأن تنفيذ التزا اهتا مبوملب املا متقاريق ا مقاف املتااقمةتوجق عضى ان  يشدددّدد -5

 دعويهام وحلصببببببببول عضى املوارد الوراثية النباتية وتقاملببببببببم  ناجاا   احملقز ح صببببببببمرا  فيما لض اضو ات لتقييم التقم   مالمولية
    قاصبببم ةمف التن ية  6 د تقممي ةذه التقاريق الومنية لإلبالغ ع  التقم  احملقز ح  قي  املقصبببملاملتااقمة  ا مقاف
 ؛15املستما ة 

 
 لد حتبببببببببببببااراهتال و ميث  قاملاة عضى بانتظا  لضا ا تبذهلا اليت اجلهود  واصبببببببببببببضة عضىا مقاف املتااقمة  يحث -6

 النباتية الوراثية واردامل لدراج عضى لواليتها اخلا بببببباني واملانويني ال بيايني ا حتببببببخاص تشببببببجيع واصببببببضة و  مالمولية املااةمة
 ؛االقتألاء رسب ا مقاف املتامد النظا  ح
 
لنباتية الوراثية ا ملواردعضى اظ ال ويا ا ملا الألبببببببببببببب ان احلف الالز ة هوداجلا مقاف املتااقمة عضى بذل  يحث -7

 ببببببقورة ان عضى  يشدددددّددو م 5 قاصببببببم ةمف التن ية املسببببببتما ة     2م عضى حنو  ا يمعو لليه املقصببببببم 2020حبضول عا  
اجلهود القا ية لد احلفاظ عضى التنوع الوراثي النبايتم ح املوقع ال بياي وخارمله عضى السببببببببببببببواءم ح متثيا اولوية تسببببببببببببببت ق 

 ؛2020 عا  بام
 
 شدديو ممك   ح اققب وقتالبضمان    غري ا مقاف املتااقمة عضى ان تصبح امقاجا ح املااةمة المولية  يشجع -8

ملهود اجملت ع المويل اهلادجة لد  قي   قاصببببم اةماف التن ية املسببببتما ة املتاضقة باملوارد عضى ان  ةذا    حتببببأنه ان يوم م 
 الوراثية النباتية؛ 

 
ه ة مبسببببببببببتوى الوعي باملسببببببببببامهة املاالرتقاء  مح املنتميات المولية ذات الصببببببببببضة مواصببببببببببايان لد ا  ني  يطل  -9

ملهودةا  م ودعم ا مقاف املتااقمةم بناء عضى مضبها ورةنا بتواجق املواردم ح2030لض ااةمة المولية ح  قي  خ ة عا  
 2030 ببة عببا  خ إجنببازالومنيببة ذات الصببببببببببببببضببة بببالقا يببة لد تا يم ت بي  املابباةببمة الببموليببة ح الربا ج واالملببببببببببببببرتاتيجيببات 

  التن ية املستما ة؛ واةماف
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لد ا  ني االملبببببببت قار ح لتارة املاضو ات الواردة    ا مقاف املتااقمة واجلهات ا خقى الملبببببببتخما ها  يطل  –10
اتفاقية التنوع انة وذلك بالتااون  ع ا م 15 قاصبببببببم ةمف التن ية املسبببببببتما ة     6املقصبببببببم ع ضية رصبببببببم  مى لجناز  ح

 ةذا املقصم؛ ؤحتق سؤولة ع  و الة ا  م املتحمة املالبيولوملي اليت تاترب 
 

املاضو ات اليت تقم ها ا مقاف املتااقمة واجلهات ا خقى الملببببببببببببببتخما ها  لتارةلد ا  ني  واصببببببببببببببضة  يطل  -11
ةيئة املوارد الوراثية م وذلك بالتااون  ع 5    قاصببببم ةمف التن ية املسببببتما ة  2املقصببببم ع ضية القصببببم بشببببأن  قي   ح

 ةذا املقصم؛  ؤحتقاتا  م املتحمة املسؤولة ع   ةو اللألغذية والزراعةم  ع  قاعاة ان  نظ ة ا غذية والزراعة ةي 
 

ة    اةبماف التن يب 15و 2م التقبم  احملقز ح  قي  اهلبمجني 2021ان يقي مم ح دورتبه التباملببببببببببببببابة ح عبا   يقرّر -12
 املستما ةم خاصة املقاصم املتصضة باملوارد الوراثية النباتية؛

 
لد ا  ني ان يبقي ا مقاف املتااقمة بصببببببببببببببورة  نتظ ة عضى دراية بالت ورات ذات الصببببببببببببببضة احلاصببببببببببببببضة  يطل  -13
ضة مبا ح ذلك  اضو ات ع  تأثري انشبببببب ة التوعية ذات الصبببببباملااةمة المولية دع ا لتحقي  اةماف التن ية املسببببببتما ةم  ح

    خالل تقممي  ميثات لد املكتب والضجان املانية اليت تناقم خالل جرتة  ا بني المورات؛اليت ا  ضات هبا ا  انةم 
 

املنظ ات المولية املانية لد تقممي المعم واإلملببببببببببببببها ات لتنفيذ املااةمة المولية    املا  قي  اةماف  يدعو -14
 التن ية املستما ة اليت تتصا بإدارة املوارد الوراثية النباتية؛

 
وق اع  ناصببببحاب املصببببضحة اجمخقي  ح جمت ع املااةمة الموليةم الملببببي ا  نظ ات اجملت ع املم  واملزارعو  يدعو -15

البذورم لد  واصببضة تابئة املوارد املاليةم ولقا ة الشببقا ات الالز ة لتحقي   قاصببم اةماف التن ية املسببتما ة املتاضقة باملوارد 
 الوراثية النباتية؛ 

 
ح  قي  لمولية اان تشببببمد املببببرتاتيجية الت ويا اجلميمة ولمار النتائج املتصببببا هبا عضى  سببببامهة املااةمة  طل ي –16

 ؛2030خ ة عا  
 

   ا ركا  املالية  18   املادة  4عضيه الفققة  رسبببببببببببب ا تن د واملباهتا مقاف املتااقمة اال تثال لا  يناشددددددددد -17
بئة دعم تنفيذ املبببببببببرتاتيجية املااةمة المولية اخلاصبببببببببة بالت ويا  جزء    التزا اهتا بتالد اجلهات املاحنة لض ااةمة المولية و 

 ؛واةماف التن ية املستما ة 2030رد املالية الالز ة لتحقي  خ ة عا  املوا
 

 اإلملقاع ح و ع الصيغة النهائية لاناصق تازيز النظا  املتامد ا مقاف. لد يدعو -18


