
 

 االحتفال أبوصياء التنوع احملصويل
 سي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةائالدورة التاسعة للجهاز الر 

 

ومشاركة ورعاية البذور اليت  فظالسياسات يف مجيع أحناء العامل حل تعمل املعاهدة الدولية مع املزارعني ومريب النبااتت وصانعي
 تغذينا مجيًعا.

 

 بشأن الدورة التاسعة للجهاز الرائسي الرسائل الرئيسية
ملناخ وفقدان التنوع  ا: يواجه العامل حالًيا التهديد الثالثي املتمثل يف تغّي احملاصيل أمًرا حيوًًي ملستقبل البشرية صونيعد  .1

، عن نقاط رب يف أوكرانيا، ومؤخرًا احل19ة كوفيد العاملي ائحةاجل تانعدام األمن الغذائي. لقد كشف تفاقمالبيولوجي و 
 بغية احلفاظ علىحتذير على أنه جيب علينا تعزيز التعاون متعدد األطراف  إشارات ي مبثابةهالضعف املشرتكة لدينا و 

 .غدللاليوم األمن الغذائي  صويلتنوع احملال صونيضمن . رعايتهااللبنات األساسية للغذاء ومشاركتها و 
 

تنوع الاحلفاظ على  يعد حاضر مستدام. توفري، من الضروري ستقبل مستداممن أجل ضمان م: مزيد من املعلومات
البذور واملواد النباتية األخرى اليت  حفظتلعب بنوك اجلينات حول العامل دورًا مهًما يف و . أمرا حامساً  صويل املتبقي لدينااحمل

احملاصيل اليت تغذينا. من الضروري أن حيظى التعاون متعدد األطراف للحفاظ على بذور النبااتت اليت تغذينا  ضمنتنمو 
ل ، والذي من املتوقع أن يكون نقطة حتوّ ملتحدة العاملي للتنوع البيولوجييف إطار األمم اومشاركتها ابالهتمام الواجب 

 ملناخ. من أجل ا عمللالتنوع البيولوجي مثلما كان اتفاق ابريس للمناخ ابلنسبة ل صونيف 
 

، ويسامهون بشكل مباشر يف األمن الغذائي هولني لتنوع احملاصيل يف العاملمن األبطال واألوصياء اجملاملزارعون يعد  .2
ة لألغذية والزراعة وجمتمعات السكان األصليني حماصيل العامل واملوارد الوراثية النباتي الصغار: لقد أدار املزارعون العاملي

، مثل إطار األمم املتحدة العاملي للتنوع والدولية قطريةسب يف السياسات ال، وينبغي إدراجهم بشكل مناآلالف السنني
 .البيولوجي

 
تاحة للبشرية اليوم إىل املزارعني واجملتمعات احمللية واألصلية يف تنوع األطعمة امل زء كبي منيرجع ج :مزيد من املعلومات
، وال سيما واجملتمعات األصلية الصغاريف نفس الوقت. لقد كان املزارعون  م األوصياء واملبدعونإهنمجيع أحناء العامل. 

، ويلعبون جنًبا النباتية يف العامل آلالف السننياألوصياء على املوارد الوراثية  هم، وجودون يف مراكز املنشأ والتنوعأولئك امل
عندما يتعلق  حموري دورهم بيولوجي حملاصيلنا الغذائية. إنإىل جنب مع بنوك اجلينات دورًا حيوًًي يف احلفاظ على التنوع ال

 ومشاركة ورعاية بذور احملاصيل الغذائية اليت تغذي العامل. فظاألمر حب
 



تنوع  صونمسؤولية ضمان تعترب : يف احلفاظ على تنوع النبااتت اليت تغذي العامل امن اجملتمع دور  قطاعكل يلعب   .3
لفقدان التنوع البيولوجي املخاطر الكبية واجهة . من أجل معامليةاحملاصيل واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مسؤولية 

مبا يف ذلك من خالل تعزيز تعبئة املوارد احمللية وتطوير ، ت اجملتمعمجيع قطاعاشد الدعم من ، جيب علينا حالغذائي
 .خطط متويل مبتكرة جديدة

 
، ملزارعون، وبنوك اجلينات، وشركات البذور، وصناعة األغذية، واملستهلكون، واملعلمون، واآلابء: امزيد من املعلومات

متتع األجيال احلالية واملستقبلية بنظام غذائي صحي لكل فرد دور مهم يلعبه يف تشجيع ودعم وضمان  -واحلكومات 
من التنوع النبايت. وهذا يتطلب طرقًا جديدة حلشد الدعم لالستخدام املستدام  تلفةومتنوع حيتوي على جمموعة واسعة خم

 ، وللحفاظ على هذه املوارد الثمينة لألجيال القادمة.ت احلالية من احملاصيل الغذائيةللفضال

 :ملعاهدة الدوليةبشأن ائيسية العامة لرسائل الر ا

 ةالعاممنفعة : تضمن املعاهدة الدولية استمرار وجود النبااتت اليت تغذي العامل وستظل متاحة للواملشاركة رعايةوال احلفظ .1
 مجيًعا.وتطعمنا البذور والنبااتت اليت تغذينا رعاية يف مجيع أحناء العامل ل ا تسعىإهنللجميع. 

 
أكرب  لمعاهدة الدوليةل ها التابعمنافعللحصول على املوارد وتقاسم تعدد األطراف امل: يعد النظام األطراف تعدداملالنظام  .2

ماليني عملية حتويل  6. لقد أاتح ابلفعل أكثر من جيين عاملي لتقاسم املواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة جممع
 .يف اليومعملية حتويل  1000حول العامل مبعدل يومي يبلغ 

 

أول صك دويل ملزم قانوًًن يعرتف رمسًيا ابملسامهة اهلائلة للشعوب األصلية : املعاهدة الدولية هي حقوق املزارعني .3
 صونل هاوتعزيز حقوقهم ، وتدعو الدول إىل محاية على احملاصيل الغذائية يف العاملكأوصياء تقليديني   الصغارواملزارعني 

 واستخدام البذور اليت اعتنوا هبا آلالف السنني.
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