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إعالن بالي الوزاري حول املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذوة والزراعةم
حنن ،ماظوزراء مادللموظني مسن متـػقذ مادلعاػدة ماظدوظقة مبشلن مادلوارد ماظوراثقة ماظـؾاتقة مظألشذؼة مواظزراسة ،موؼُشار مإظقفا مالحؼاًم
بؾػظةم"ادلعاػدة"،م
بعدماجؿؿاسـاميفمإغدوغقلقا،ميفم11معارس/آذارم،1111ميفمإرارماظدورةماظرابعةمظؾففازماظرئاديمظؾؿعاػدةماظيتمادؿضاصؿفام
بلكاءمحؽوعةمإغدوغقلقا،مباظؿعاونمععمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموأعاغةمادلعاػدة،م
( )1مإذ وساورنا مبالغ القلق إزاء ماظؿقدؼات ماظعادلقة ماظراػـة ،مال مدقؿا مادؿؿرار متكطل ماظؿـوع ماظؾقوظوجي مواظؿفدؼدات ماظيتم
ؼشؽؾفاماغعدامماألعنماظغذائيمواظػؼرمادلدضعموآثارمتغريمادلـاخ،م
()1موإذ ندركمأػؿقةمادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةمودورػاماظػرؼدميفمعواجفةمػذهماظؿقدؼات،مم
( )3موإذ نقتنع بلن مادلعاػدة متؽؿلي مأػؿقة محقوؼة مظؿقؼقق ماهلدصني ماإلمنائقني مظألظػقة م 1م(اظؼضاء مسؾى ماظػؼر مادلدضعم
واجلوع)مو( 7طػاظةماالدؿداعةماظؾقؽقة)،م
( )4موإذ نسلم باظرتابط ماظؼائم مبني ممجقع ماظؾؾدان مصقؿا مؼؿعؾق مبادلوارد ماظوراثقة ماظـؾاتقة مظألشذؼة مواظزراسة ،مواظدور ماظػعّالم
ظؾؿعاػدة،م
()5موإذمنسلط الضوءمسؾىمادللاػؿةمادلفؿةمجلؿقعمأصقابمادلصؾقةميفماظؿـػقذماظؽاعلمظؾؿعاػدة،م
()6موإذ ندرك أنمتغريمادلـاخمؼشؽلمخطراًمجلقؿاًمسؾىمادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسة،مم
( )7موإذ نقر بلغه مال مشـى مسن مادلوارد ماظوراثقة ماظـؾاتقة مظألشذؼة مواظزراسة مطؿواد مخام مظؾؿقلني ماظوراثي مظؾؿقاصقل م(دواءم
سنمررؼقماخؿقارمادلزارسنيمأوماظرتبقةماظؿؼؾقدؼةمظؾـؾاتاتمأوماظؿؽـوظوجقاماحلقوؼةماحلدؼـة)،مخلؾقمصرصمأدواقمجدؼدة،م
وظؾؿؽقّفمععماظؿغرياتماظؾقؽقةماظيتمؼؿعذرماظؿـؾممبفا،مم
()8موإذ نرحب بدورمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماظؿابعةمظألعممادلؿقدةمبوصػفاماظطرفماظـاظثمادللؿػقدمعنمادلعاػدة،ممم
( )9موإذ نسلمممبامتؽؿلقهمجمؿوساتمادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةمخارج مادلوضعمادلودسةمظدى مادلراطزماظدوظقةم
ظؾؾقوث ماظزراسقة ماظؿابعة مظؾفؿاسة ماالدؿشارؼة مظؾؾقوث ماظزراسقة ماظدوظقة معن مأػؿقة مباظـلؾة مظؾؿعاػدة ،موباظعؿل ماهلامم
ظؾصـدوقماالدؿؽؿاغيماظعادليمظؾؿـوعماحملصوظيميفمػذاماظصدد،م
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( )11موإذ نقر باظصـدوق ماالدؿؽؿاغي ماظعادلي مظؾؿـوع ماحملصوظي مبوصػه مسـصراً مأدادقاً معن مسـاصر مادرتاتقفقة ماظؿؿوؼلم
اخلاصة مبادلعاػدة ،مؼلاسد مسؾى متـػقذ ماجملاالت ماحلقوؼة مظؾؿعاػدة معع ماظرتطقز مسؾى متلعني مجمؿوسات مػاعة مظؾؿواردم
اظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةمخارجمادلوضعموتوصريػا،م
( )11موإذ منسلم بلن ماظـظام ماظدوظي مبشلن ماحلصول مسؾى مادلوارد موتؼادم مادلـاصع مؼؿلظف معن ماظصؽوك مادلؽؿؾة معـفا ،مضؿنم
مجؾة مأعور مأخرى ،مادلعاػدة مواتػاضقة ماظؿـوع ماظؾقوظوجي موبروتوطول مغاشوؼا مبشلن ماحلصول مسؾى مادلوارد ماجلقـقة مواظؿؼادمم
اظعادلموادلـصفمظؾؿـاصعماظـاذؽةمسنمادؿكداعفا،مم
()11موإذ وقر بلػؿقةماظؿعاونمبنيمأعاغيتمادلعاػدةمواتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجيمواألررافمادلؿعاضدةمصقفؿا،م
( )11موإذ نسلم مبلػؿقة ماظؿـوع ماظؾقوظوجي مواظـؼايف ،موباظؿاظي ماظػرصة مادلؿاحة مإلضاعة مروابط مبني مادلعاػدة مواالتػاضقاتم
واألجفزةماظدوظقةمذاتماظصؾةمواحلػازمسؾقفا،م
( )14موإذ نعرتفمبلنمعنمذلنمعواصؾةماجلفاز ماظرئاديمادؿعراضماظـظام مادلؿعددماألرراف مظؾقصول مسؾى مادلواردموتؼادمم
ادلـاصعمأنمتعززمصعاظقةمادلعاػدة،م
()15موإذ ندرك أػؿقةممحاؼةمادلعارفماظؿؼؾقدؼةمذاتماظصؾةمبادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةموادللاػؿةماهلائؾةم
اظيت مضدعؿفا ماجملؿؿعات ماحملؾقة مواألصؾقة موادلزارسون معن ممجقع مأضاظقم ماظعامل ،مال مدقؿا متؾك مادلوجودة ميف معراطز مادلـشلم
واظؿـوع ماحملصوظي ،مواظيت مدقواصؾون متؼدميفا معن مأجل مصون موتـؿقة مادلوارد ماظوراثقة ماظـؾاتقة ماظيت متشؽل مأداس مإغؿاجم
األشذؼةمواظزراسةميفمخمؿؾفمأحناءماظعامل،م
()16موإذ نشريمإىلمأػؿقةمتـػقذمحؼوقمادلزارسني،موصؼاًمظؾؿادةم9معنمادلعاػدة،م
( )17موإذ نعرتفمبلنماألررافمادلؿعاضدةماظيتمػيمبؾدانمغاعقة مأومبؾدانممترماضؿصاداتفا ممبرحؾةماغؿؼاظقة مضد متلؿػقد معنم
ادللاسدةمإلساغؿفامسؾىمتـػقذماظؿزاعاتفاممبوجبمادلعاػدةمسؾىمحنومطاعلموصعال،م
( )18موإذ نقر بلن مادلـاصع ماظـاذؽة مسن ماحلصول مادلقلّر مسؾى مادلوارد ماظوراثقة ماظـؾاتقة مظألشذؼة مواظزراسة ماظيت مأدرجت ميفم
اظـظاممادلؿعددماألرراف،مدقؿممتؼامسفامأؼضاًمعنمخاللمآظقاتمشريمغؼدؼة،معـلمتؾادلمادلعؾوعاتمواظوصولمإىلماظؿؽـوظوجقام
وغؼؾفاموطذظكمبـاءماظؼدرات،مم
( )19موإذ نشري مإىل مأن مأػداف مادرتاتقفقة ماظؿؿوؼلماخلاصة مبادلعاػدةمدؿعززمتواصرمادلواردمادلاظقة ماظالزعةمظؿـػقذ ماألغشطةم
مبوجبمادلعاػدةموذػاصقةمتوصريػاموطػاءتفاموصعاظقؿفا،م
م
م
م

2

-1م نلزم أنفسنا ممبواصؾة متعزؼز متـػقذ مادلعاػدة مظؾؿلاسدة مسؾى معواجفة محتدؼات متكطل ماظؿـوع ماظؾقوظوجي ماظزراسيم
واغعدامماألعنماظغذائيمواظػؼرمادلدضعموآثارمتغريمادلـاخ،موخباصةمعنمخالل:م
م
(أ)م جتلقد مأػداف مادلعاػدة موأحؽاعفا ميف ماظلقادات ماظورـقة ماظيت مغعؿؿدػا مظصون مادلوارد ماظوراثقة ماظـؾاتقةم
وادؿكداعفامادللؿدام.م
(ب)م اظعؿل ،موصؼاً مظؾؿادة م 1-11معن مادلعاػدة ،مسؾى مأن مؼشؿل ماظـظام مادلؿعدد ماألرراف ممجقع مادلوارد ماظوراثقةم
اظـؾاتقة مظألشذؼة مواظزراسة مادلدرجة ميف مادلؾقق ماألول مواظيت مختضع مإلدارة موعراضؾة ماألرراف مادلؿعاضدةم
وادلوجودةميفماجملالماظعام.مم
(ج)م

إسطاء ماألوظوؼة ماظواجؾة مظؾـاء ماظؼدرات ماظورـقة ميف مجماظي مصون مادلوارد ماظوراثقة ماظـؾاتقة مظألشذؼة مواظزراسةم
وادؿكداعفامادللؿدام.مم

(د)م

عواصؾة محتلني متـػقذ مادرتاتقفقة ماظؿؿوؼل ،ممبا ميف مذظك مصـدوق متؼادم مادلـاصع ،معن مأجل متوصري ماظؿعاونم
اظؿؼينماظدوظيمظؾؾؾدانماظـاعقة.مم

(ػـ)م ادللاػؿة ميف مادلقزاغقة ماإلدارؼة ماألدادقة ،معع ماظؿلطقد مسؾى مأن مادللاػؿات ماظطوسقة ماظؽاصقة محامسة مظضؿانم
طػاءةماألعاغةموادلعاػدةموحلنمأدائفؿا.مم

-1م

(و)م

األخذ ميف ماالسؿؾار مأػؿقة مادلوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة مودورػا ماخلاص ميف محتؼقق ماألعن ماظغذائي مويفم
وضعموتـػقذماظؿشرؼعاتمأومادلؿطؾؾاتماظؿـظقؿقةماحملؾقةماخلاصةمباحلصولمسؾىمادلواردموتؼادممادلـاصع.م

(ز)م

عواصؾةمادؿعراضماجلفازماظرئاديمظؾـظاممادلؿعددماألررافمظؾقصولمسؾىمادلواردموتؼادممادلـاصع.مم

(ح)م

اختاذماظؿدابري،محلبماالضؿضاءمورػـاًمباظؿشرؼعاتماظورـقةمظألررافمادلؿعاضدة،محلؿاؼةمحؼوقمادلزارسنيم
وتعزؼزػا موصؼاً مظؾؿادة م 9معن مخالل ،ممجؾة مأعور ،معـفا مضؿان مادلشارطة ماظعادظة ميف متؼادم مادلـاصع ماظـاذؽةم
سنمادؿكداممادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسة.م

ندعو:
(أ)م

مجقع ماألرراف مادلؿعاضدة مواآلظقات مواظصـادؼق مواألجفزة ماظدوظقة مذات ماظصؾة ،مإلسطاء ماألوظوؼة ماظواجؾةم
ظألغشطةماظيتمتـدرجمحتتموالؼؿفاموذاتماظصؾةمبؿـػقذ مادلعاػدة،موسؾىموجه ماخلصوص ،ماظـظاممادلؿعددم
األرراف مواالتػاق مادلوحد مظـؼل مادلواد مواالدؿكدام مادللؿدام مظؾؿوارد ماظوراثقة ماظـؾاتقة مظألشذؼة مواظزراسةم
وحؼوقمادلزارسني.م
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(ب)م األرراف مادلؿعاضدة موشري مادلؿعاضدة مواظؼطاع ماخلاص موادلـظؿات مشري ماحلؽوعقة مومجقع مأصقاب مادلصؾقةم
ادلعـقني ماآلخرؼن مظؿعؾؽة معلاػؿات مأطـر مصعاظقة ،ميف ماظوضت مادلـادب ،موظؿؼدؼم ماظدسم ماظعؿؾي مواظػعؾيم
ظؿـػقذمادرتاتقفقةماظؿؿوؼل،ممباميفمذظكمصـدوقمتؼادممادلـاصعماظؿابعمهلا.م
-1م حنثممجقعماحلؽوعات،ماظيت مملمتـضممبعدمإىلمادلعاػدة،مسؾىماالغضؿاممإظقفاموتؾكماظيتماغضؿتمباظػعلمإظقفام
سؾىمادلشارطةمبشؽلمعلؿػقضميفمأغشطؿفا،مم
-4م نعرب مسن ماعؿـاغـا ماظعؿقق محلؽوعة مإغدوغقلقا مالدؿضاصؿفا مبـفاح مػذا مادلممتر ماظوزاري موالدؿضاصؿفا ماظدورةم
اظرابعةمادلؼؾؾةمظؾففازماظرئاديمظؾؿعاػدة،مممامؼلاسدمسؾىموضعمععؾؿةمعفؿةمباظـلؾةمظؿـػقذمادلعاػدة.مم
م
باظي،مإغدوغقلقا،معارس/آذارم1111
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