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 والزراعة)، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية QRهذه الوثيقة ابستخدام رمز االستجابة السريعة ( ميكن االطالع على
 إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. للتقليل

 :وقعاملوميكن االطالع على واثئق أخرى على 
 detail/en/c/1111365/-treaty/meetings/meetings-http://www.fao.org/plant 

 

NA893/A 

A 

 

 من جدول األعمال املؤقت 7البند 

 الدورة الثامنة للجهاز الرائسي

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  16-11روما، 

 على إنشاء املعاهدة الدولية االحتفال مبرور مخس عشرة سنة
 
 

 موجز
تفال مبرور االحقرر مكتب الدورة الثامنة للجهاز الرائسي، يف اجتماعه الثاين، أن يكون موضوع هذه الدورة هو  

، وطلب إىل األمني إعداد وثيقة تسلط الضوء على إجنازاهتا حيز النفاذ املعاهدة الدولية دخول مخس عشرة سنة على
 خالل السنوات اخلمسة عشرة املاضية، وعرض االجتاهات املستقبلية احملتملة بشكل وجيز.

 التوجيهات املطلوبة
ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة واعتماد قرار، مع مراعاة العناصر  اعلمً إن اجلهاز الرائسي مدعو إىل اإلحاطة  

 هبذه الوثيقة، حسب االقتضاء. املرفقالواردة يف 

  

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/
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 مقدمة -أوالً 
 
تقديراً للدور اهلام الذي تلعبه املوارد الوراثية النباتية يف نُظمنا الزراعية واملســــــــــامهات اليت تقدمها يف أمننا الغذائي،  -1

اعتمد مؤمتر منظمة األغذية والزراعة املعاهدة الدولية بشــــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة الدولية) يف 
). وهي اتفاق رئيسي متعدد األطراف، يضع إطار حوكمة عاملي إلدارة 2001ثالثني (نوفمرب/تشرين الثاين دورته احلادية وال

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادهلا يف مجيع أحناء العامل، لصاحل اجملتمع العاملي اليوم ويف املستقبل. 
 
انو�ً ق جملتمع الدويل أبن املعاهدة، وهي صــــك عاملي أســــاســــي ملزم، أبلغت املنظمة ا2004يونيو/حزيران  29ويف  -2

طرفاً متعاقداً يف املعاهدة. وكان ذلك  55وكان هناك يف ذلك الوقت  1يشــــجع الزراعة املســــتدامة، قد دخلت حيز التنفيذ.
  أسرع اتفاق دويل للمنظمة يدخل حيز التنفيذ بعد اعتماده.

 
وعملت املعاهدة الدولية، منذ دخوهلا حيز التنفيذ، على تســــــــــــــهيل التبادل املســــــــــــــتمر للموارد الوراثية بتكاليف  -3

اجلهاز الرائســـــي.  لعاملي من قب ما بني البلدان واملنظمات يف مجيع أحناء العامل، بتوجيه وتنســـــيق منخفضـــــة للمعامالت يف
ومن  ســـواء. غذية والتغذية واملعلومات احليوية املتعلقة ابلبذور على حدوتشـــمل هذه التبادالت بذور النبااتت اليت توفر األ

خالل الرتويج على املســــــتوى العاملي لتقاســــــم املنافع الناشــــــئة عن اســــــتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بطريقة 
ي الثمني هذا التنوع البيولوجي الزراعحوافز لصــــــــون  قعادلة ومنصــــــــفة، تشــــــــجع املعاهدة الدولية البلدان على التعاون وخل

وتعد املعاهدة الدولية اليوم أداة رئيســــــــية لعمل املنظمة املعياري يف جمال التنوع البيولوجي  واســــــــتخدامه بشــــــــكل مســــــــتدام.
 إجنازات للمنظمة. 10الزراعي املتعلق ابلنبااتت، وقد مت االعرتاف أب�ا إحدى أهم 

 
لى بعض تسلط هذه الوثيقة أوالً الضوء عومبناسبة الذكرى اخلامسة عشرة لدخول املعاهدة الدولية حيز التنفيذ،  -4

اإلجنازات الرئيســــــــــــــية والتقدم احملرز يف تنفيذها، حىت اآلن، ويف النهوض بصــــــــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
عة التطور كما تســـرتعي الوثيقة االنتباه أيضـــاً إىل البيئة الســـياســـية العاملية الســـري  .واســـتخدامها املســـتدام يف مجيع أحناء العامل

واحمليطة ابملعاهدة الدولية. وتشــــــــــــــري إىل التطورات الرئيســــــــــــــية اليت حدثت يف التعاون الدويل والتنمية الزراعية، وكذلك إىل 
قرتح الوثيقة د�ت الناشــئة ذات الصــلة بتنفيذها. وتالتغريات احلرجة اليت نشــأت يف الســنوات اخلمســة عشــرة املاضــية والتح

يف اجلزء األخري، اســــــــــتناداً إىل اإلجنازات ومع مراعاة أحدث التطورات والتحد�ت العاملية الناشــــــــــئة، اجتاهات مســــــــــتقبلية 
 راعة املستدامة.ز إرشادية ميكن أن ينظر فيها اجلهاز الرائسي لز�دة تعزيز مسامهة املعاهدة الدولية يف األمن الغذائي وال

 
 التقدم احملرز واإلجنازات منذ دخول املعاهدة الدولية حيز التنفيذ –اثنياً 

 
تؤكد املعاهدة من جديد أنه ال يوجد أي بلد يتمتع ابالكتفاء الذايت يف ما يتعلق ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية  -5

وعلى املواد الواردة من أحناء أخرى من العامل إلنتاجها لألغذية.  والزراعة، ألن مجيع البلدان تعتمد على بعضــــــــــــــها البعض
وإن التبادل املستمر للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أمر مهم للبلدان املتقدمة والنامية على حد سواء. وهو يضمن 

                                                      
1  http://www.fao.org/newsroom/en/news/2004/47027/index.html 
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ة اجلديدة. اصـــــيل مع التحد�ت البيئياســـــتمرار حتســـــني إنتاجية احملاصـــــيل، وإمكانية مقاومة األمراض اجلديدة، وتكيف احمل
وابلتايل، فإن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مصــــــــــدر قلق مشــــــــــرتك جلميع البلدان، كما هو األمر ابلنســــــــــبة لألمن 

 الغذائي والزراعة املستدامة.
 
خلمســــــة  خالل الســــــنوات اوتعترب املعاهدة الدولية أداة دولية ســــــريعة النمو، وقد ازدادت عضــــــويتها بشــــــكل كبري -6

من مجيع مناطق العامل. ومن املتوقع أن يرتفع هذا الرقم يف الســــــنوات  ا متعاقًداطرفً  146عشــــــرة املاضــــــية. وهي تضــــــم اليوم 
القادمة، مبا أن العديد من البلدان تتخذ خطوات ملموســـــــــــــة لتصـــــــــــــبح طرفاً يف املعاهدة، مما يشـــــــــــــهد على أمهية املعاهدة 

 للمجتمع العاملي.
 
وقد عملت األطراف املتعاقدة، بصفتها اجلهاز الرائسي بشكل مجاعي، مع الشركاء وأصحاب املصلحة اآلخرين  -7

لتنفيذ املعاهدة الدولية والنهوض هبا خالل الســــــــنوات اخلمســــــــة عشــــــــرة املاضــــــــية، مما أدى إىل عدد من اإلجنازات اهلامة. 
اسم املنافع، صندوق فعال لتقحصول على املوارد وتقاسم منافعها، و وتشمل أبرز هذه اإلجنازات النظام املتعدد األطراف لل

ونظام معلومات عاملي سريع النمو، والعمل على تعزيز صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، 
 وإنفاذ حقوق املزارعني.

 
حلوكمـة إجراءاتـه وتقـدمي التوجيهـات  الصــــــــــــــكوكمن وقـد اعتمـد اجلهـاز الرائســــــــــــــي، منـذ دورتـه األوىل، جمموعـة  -8
إجراءات االمتثال، اســــــــــــــرتاتيجية التمويل، و املالية، و  واللوائحيتعلق بتنفيذ املعاهدة، مبا يف ذلك الئحته الداخلية،  ما يف

 وإجراءات األطراف الثالثة.
 

 املستدامصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها  –ألف 
 
إطاراً قانونيًا دوليًا إلدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  2001مل خيلق اعتماد املعاهدة الدولية يف عام  -9

اتية لألغذية العينات االحتياطية من املوارد الوراثية النبفحســــب، بل وفر أيضــــاً قوة دافعة لفكرة إنشــــاء مرفق عاملي لتخزين 
والزراعة لدعم جهود الصون. وبتشجيع من أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلك املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي (يف 

فالبارد. ومت إجراء عاملي يف ســــذلك احلني املعهد الدويل للموارد الوراثية النباتية)، قررت حكومة النرويج إنشــــاء هذا املرفق ال
وارد الوراثية النباتية لألغذية إنشــــــاء محاية غري معرضــــــة للفشــــــل للمدراســــــة جدوى خلصــــــت إىل أن ســــــيكون من املمكن 

والزراعة، وميكن أن تكون فعالة ومســتدامة وبتكلفة معقولة، ولكنها أيضــاً مقبولة من الناحية الســياســية والقانونية. ومت بناء 
 وجيب أن يوافق، 2008فرباير/شباط  26قوي من بلدان الشمال. ومت افتتاح قبو البذور العاملي يف سفالبارد يف  القبو بدعم

ملودعة ألغراض البحث االبذور يف قبو البذور العاملي على إاتحة عينات من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  مودعو
 هناك أكثر من مليون عينة مودعة يف قبو البذور العاملي. وتربية النبااتت والتدريب. وحىت اآلن،
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املي لتنوع الصـــــــــــــندوق العويف نفس الوقت، أنشـــــــــــــأت منظمة األغذية والزراعة واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي  -10
عم اعدة يف د، نيابة عن اجلماعة االســتشــارية للبحوث الزراعية الدولية، للمســ2004احملاصــيل (صــندوق احملاصــيل) يف عام 

أهداف املعاهدة الدولية بطريقة مســــتدامة من خالل صــــندوق للهبات لتنوع احملاصــــيل. ويعترب صــــندوق احملاصــــيل عنصــــراً 
أســاســياً يف اســرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية. وهو يقدم منحاً طويلة األجل حلماية اجملموعات الدولية من التنوع احملصــويل 

اجلينات حول العامل، مع رؤية لتأمني أســــــــــــــاس لزراعة متنوعة ومســــــــــــــتدامة إىل األبد، لدعم األمن القيم املوجودة يف بنوك 
الغذائي واحلد من وطأة الفقر. كما أنه يدعم قبو البذور العاملي يف ســـــفالبارد من خالل تغطية تكاليف تشـــــغيله الســـــنوية، 

لنباتية لألغذية اء العامل لتعزيز توافر املوارد الوراثية اويف نفس الوقت متويل املســــــــــــــاعدة التقنية وبناء القدرات يف مجيع أحن
وتبادل املعلومات. وعلى ســــــبيل املثال، بفضــــــل عمل الصــــــندوق وشــــــركائه، تتلقى اآلن أكرب جمموعة من األرز يف والزراعة 

ألف نوع من احملاصــــيل األســــاســــية اليت تغذي أكثر  136الدويل لبحوث األرز، متويًال دائماً لصــــون وتبادل العامل يف املعهد 
 شخص يف مجيع أحناء العامل. اتمن ثالثة مليار 

 
واألهم من ذلك هو أن التصــــديق على املعاهدة الدولية وتنفيذها قد مّكن أعضــــاء املنظمة من تعزيز ســــياســــاهتم  -11

ثلة اعة واســــــــتخدامها املســــــــتدام. وهناك العديد من األموبراجمهم الوطنية بشــــــــأن صــــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزر 
العملية اليت قدمتها األطراف املتعاقدة يف تقاريرها القطرية حول تنفيذ املعاهدة، ويتم تقدميها إىل اجلهاز الرائســي كجزء من 

انيناً إىل أ�ا قد وضــــعت قو  ئة من األطراف املتعاقدة اليت قدمت التقاريرايف امل 79إجراءات االمتثال اليت اعتمدها. وأشــــار 
أو لوائحاً أو إجراءات أو ســــياســــات هبدف تنفيذ املعاهدة. وعلى ســــبيل املثال، قانون التنوع البيولوجي الزراعي اجلديد يف 
إكوادور، حيث مت االعرتاف حبقوق املزارعني وختصـــــيص املوارد من خالل خطط إدارة األراضـــــي احمللية. ويف اهلند، أجريت 

لتحديث خطة العمل الوطنية إلدارة املوارد الوراثية، مع مراعاة االحتياجات احملددة  2014فصـــــــــــــلة منذ عام مناقشـــــــــــــات م
 للمسامهة يف النظام املتعدد األطراف وإشراك جمموعة أوسع من أصحاب املصلحة يف التنفيذ الوطين للمعاهدة.

 
 تبادهلااملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و  احلصول علىتسهيل  –ابء 

 
أنشـــــــــــــأت املعاهدة الدولية، منذ دخوهلا حيز التنفيذ، أكرب نظام لتبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف  -12

دد األطراف) ا (النظام املتعمجيع أحناء العامل. واليوم، يُعد النظام املتعدد األطراف للحصــــــــــــول على املوارد وتقاســــــــــــم منافعه
أكثر اآلليات العاملية منهجية وأكربها لضــمان احلصــول على املوارد الوراثية النباتية بشــكل منتظم وميســر، مما يشــكل جممع 

واملواد متاحة للمربني والعلماء فيما يعملون على  ُأخطر األمني هبا.مليون حالة نفاذ  2.2جينات عاملي يضــــــــــــــم أكثر من 
مســــــاعدة املزارعني على مواجهة حتد�ت تغري املناخ واآلفات واألمراض. ويتم االحتفاظ هبذه املواد يف بنوك اجلينات احمللية 

ختضــــــــــع لتوجيه  هيوالوطنية والدولية، مبا يف ذلك اجملموعات الكبرية للجماعة االســــــــــتشــــــــــارية للبحوث الزراعية الدولية، و 
 سياسات اجلهاز الرائسي لفائدة اجملتمع الدويل.

 
لتوفري عقد قياســـــي بســـــيط وســـــهل االســـــتخدام  2006اعتمد اجلهاز الرائســـــي االتفاق املوحد لنقل املواد يف عام  -13

النظام املتعدد األطراف.  يبقي تكاليف املعامالت عند أدىن حد ملقدمي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومتلقيها يف
، ومنذ 2007ومع اعتماد االتفاق املوحد لنقل املواد، أصـــبح النظام املتعدد األطراف شـــغاالً ابلكامل يف يناير/كانون الثاين 
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لالتفاق  ســـرحالة نفاذ على املســـتوى العاملي واإلبالغ عنها. ويســـاهم النظام امليّ ماليني  5.4ذلك احلني، مت نقل أكثر من 
وحد لنقل املواد يف ز�دة تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل دعم املســــــــــــــتخدمني، املقدمني واملتلقني امل

 لتسهيل وضع االتفاقات املوحدة لنقل املواد ورفع التقارير الالزمة إىل اجلهاز الرائسي.على حد سواء، 
 

 تعدد األطراف، منا النظام العاملي للمعلومات بشـــــكل ســـــريع لتمكني مجعولتوفري الدعم الالزم لتشـــــغيل النظام امل -14
، تعمل بوابة النظام العاملي للمعلومات على تســــــــــــــهيل 2017املعلومات بشــــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية وتبادهلا. ومنذ عام 

احلالية ودعم  الربط بني أنظمة املعلوماتاحلصــــــول على البيا�ت بشــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، من خالل 
 املستخدمني مبعايري التبادل.

 
وكــان اعتمــاد "معرفــات الكيــا�ت الرقميــة" أحــد أهم اإلجنــازات للنظــام العــاملي للمعلومــات، وهي ُتســــــــــــــتخــدم   -15

كمعرفات فريدة دائمة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت يتم تبادهلا. وتســاهم معرفات الكيا�ت الرقمية يف ز�دة  
عيني ما ة النباتية لألغذية والزراعة وحتســـــــني توافرها على املســـــــتوى العاملي. ومت تكمية ونوعية البيا�ت بشـــــــأن املوارد الوراثي

ألف معرف كيان رقمي حىت اآلن. وبفضـــــــــــــل وظائف الوســـــــــــــاطة ووضـــــــــــــع املعايري اخلاصـــــــــــــة ابلنظام العاملي  900يقارب 
 كرب.�ت بكفاءة أللمعلومات، ميكن اآلن للباحثني ومريب النبااتت وكذلك املزارعني تبادل املعلومات والبيا
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 دعم املزارعني يف صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام –جيم 
 

من جوانب احلفاظ على التنوع الوراثي للمحاصــــيل. وبصــــفتها أول صــــك دويل  اهامً ا متثل حقوق املزارعني جانبً  -16
ملزم قانو�ً يعرتف على وجه التحديد ابملســـــامهات اهلائلة جملتمعات املزارعني احمللية واألصـــــلية واملزارعني يف مجيع أحناء العامل 

ماية وتعزيز حبعاهدة الدولية مجيع األطراف املتعاقدة يف تطوير املوارد الوراثية النباتية وإدارهتا منذ آالف الســــــــــــــنني، تلزم امل
حقوق املزارعني، مبا يف ذلك عن طريق محاية معارفهم التقليدية، وضـــــمان مشـــــاركتهم يف التقاســـــم العادل للمنافع وتيســـــري 

 مشاركتهم يف صنع القرارات الوطنية.
 

فيذ حقوق دة على تبادل اخلربات يف ما يتعلق بتنومنذ دخول املعاهدة حيز التنفيذ، ركزت جهود األطراف املتعاق -17
املزارعني يف السياقات الوطنية اخلاصة هبا. وقد ولدت هذه التبادالت وجهات نظر حول كيفية دعم تنفيذ حقوق املزارعني 
من قبل املعاهدة الدولية، مبشــــــاركة نشــــــطة بشــــــكل خاص من جانب املزارعني ومنظمات املزارعني، فضــــــالً عن جمموعات 

 أخرى ألصحاب املصلحة املهتمني. 
 

، أنشـــــأ اجلهاز الرائســـــي فريق اخلرباء التقين املخصـــــص املعين حبقوق املزارعني، وكلفه بوضـــــع قائمة 2017ويف عام  -18
للتدابري الوطنية بشـــــأن حقوق املزارعني، ووضـــــع خيارات لتشـــــجيع إعمال حقوق املزارعني وتوجيهها وتعزيزها، على النحو 

من املعاهدة. وقد أعد فريق اخلرباء التقين املخصــص املعين حبقوق املزارعني مشــروع قائمة للنظر  9ه يف املادة املنصــوص علي
 فيه واعتماده من جانب اجلهاز الرائسي يف هذه الدورة.

  

 االتفاقات املوحدة لنقل املواد
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 صندوق تقاسم املنافع –دال 
 

يرعى صــــــــندوق تقاســــــــم املنافع التابع للمعاهدة الدولية مشــــــــاريعاً يف البلدان النامية هبدف ز�دة تنوع احملاصــــــــيل  -19
 ومتكني التبادل الديناميكي للمواد الوراثية النباتية لتحقيق األمن الغذائي والتنمية الريفية. 

 
بلداً �مياً، واســـتفاد منه أكثر  67روعاً يف مشـــ 80، 2009وقد مول صـــندوق تقاســـم املنافع، منذ إنشـــائه يف عام  -20

من مليون شـــــخص يف مجيع أحناء العامل، معظمهم من صـــــغار املزارعني. وقد مت إيداع أول دخل قائم على املســـــتخدم �تج 
 . 2018عن استخدام االتفاق املوحد لنقل املواد يف صندوق تقاسم املنافع يف عام 

 
خالل مشــــــاريعه إدارة املوارد يف املوقع الطبيعي وعلى مســــــتوى املزرعة، وولد  ويدعم صــــــندوق تقاســــــم املنافع من -21

الروابط مع جهود الصــــــون األوســــــع نطاقاً خارج املوقع الطبيعي. وميّكن صــــــندوق تقاســــــم املنافع صــــــغار املزارعني والعلماء 
ر أنواع جديدة البحوث التعاونية وتطويواملربني من االســـــــتفادة من املســـــــتودعات العاملية للجينات التابعة للمعاهدة إلجراء 

من احملاصــــــــــــــيل. وابلتايل فإنه يســــــــــــــهل التدفق الديناميكي ملواد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من املزارعني إىل 
قاســـم تاجملموعات خارج املوقع الطبيعي ومنها إىل املزارعني من خالل النظام املتعدد األطراف. وقد كان ملشـــاريع صـــندوق 

الزراعي  على صــون التنوع البيولوجي الزراعي يف العامل واســتخدامه املســتدام، وقدرة نظم اإلنتاج اكبريً   اا إجيابيً املنافع هذه أثرً 
 على الصمود، واألمن الغذائي لدى صغار املزارعني.

 
يف تنفيذها  ا حتفيز�ً يلعب دورً ية التمويل للمعاهدة، و يف اســـرتاتيج اأســـاســـيً  اويعترب صـــندوق تقاســـم املنافع عنصـــرً  -22

الشــامل. وال يعمل صــندوق تقاســم املنافع مبعزل عن غريه، ألن االســتثمار يف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يعتمد 
 من املعاهدة الدولية. 18على العديد من آليات التمويل كما هو موضح يف املادة 

 
 اسرتاتيجية التمويل –هاء 

 
التنفيذ  لتنفيذ املعاهدة الدولية، ويعتمد مدى قدرة البلدان النامية علىتُعّد اســـــــــــرتاتيجية التمويل أمراً ابلغ األمهية  -23

 الفعال لاللتزامات مبوجب املعاهدة على عملها الفعال. 
 

لنباتية لألغذية ا وأفادت األطراف املتعاقدة مؤخراً عن طرق مبتكرة يســـــــتكشـــــــفو�ا لتمويل أنشـــــــطة املوارد الوراثية -24
والزراعة. وعلى سبيل املثال، يتم تطوير قانون جديد للتنوع البيولوجي يف إكوادور سينشئ صندوقاً وطنياً للتنوع البيولوجي 

، منحت 2018ئة من الناتج احمللي اإلمجايل للزراعة. ويف عام ايف امل 1الزراعي والبذور والزراعة املســــــــــــــتدامة، هبدف مجع 
مليون دوالر أمريكي للبحوث التعاونية بشـــأن احملاصـــيل، من أجل حتقيق أهداف  47مبلغ  األمريكية للتنمية الدوليةالوكالة 

األمن الغذائي من خالل االســــــــــتخدام املســــــــــتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ويشــــــــــمل ذلك جهود البحوث 
الوال�ت  البلدان النامية، ومراكز البحوث الدولية، والباحثني يف جامعات التعاونية بني الباحثني يف احلكومات الوطنية يف

 املتحدة األمريكية، ومريب النبااتت.
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وهناك عدد من التطورات األخرية يف الســـــــــــياســـــــــــات املتعلقة بتنفيذ اســـــــــــرتاتيجية التمويل، مبا يف ذلك تنقيحها.  -25
، يف مجلة أمور، يتم عرضــــــها للنظر فيها يف الدورة الثامنة للجهاز الرائســــــي التمويل احملدثة اليت اســــــرتاتيجيةوابلتايل، تعتمد 

هدفاً عاماً الســرتاتيجية متويل املعاهدة وكذلك األولو�ت االســرتاتيجية الرئيســية لتعبئة التمويل، لتكون قادرة على الوصــول 
ية لألغذية ظمة بشــــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتإىل مســــــــــــــتوى عال من التنفيذ جلميع أولو�ت خطة العمل العاملية الثانية للمن

 . 2030والزراعة حبلول عام 
 

 التطورات اجلديدة: الفرص والتحد�ت –اثلثاً 
 

لقد كان التقدم واإلجنازات احملققة مبوجب املعاهدة الدولية ممكناً بفضــــــــــــــل التزام األطراف املتعاقدة وأصــــــــــــــحاب  -26
املقدم من الشركاء الذين يعملون معاً على حتقيق أهداف املعاهدة مبوجب توجيهات املصلحة وتفانيهم وجهودهم، والدعم 

تلك السنوات اخلمسة عشرة السابقة، طرأت العديد من  السياسة الصادرة عن اجلهاز الرائسي. ويف غضون ذلك، خالل
ع انعكاســـــــات كبرية ابملعاهدة الدولية، مالتغيريات اهلامة والتطورات اجلديدة يف املشـــــــهد العاملي املتطور ابســـــــتمرار واملتعلق 

 على تنفيذها.
 

) وأهداف التنمية املستدامة من أهم التطورات اليت حدثت 2030خطة التنمية املستدامة (خطة عام وكان اعتماد  -27
وأهــداف التنميــة  2030وح ورؤيــة حتويليــة. وابتــت خطــة عــام ممنــذ بــدء نفــاذ املعــاهــدة الــدوليــة، مع جــدول أعمــال ط

، تشــــكل وتوجه جهود التنمية الدولية، مع أتثري قوي على قطاع الزراعة 2015يف ســــبتمرب/أيلول  اعتمادهااملســــتدامة، منذ 
وممارســــــــــــاته. واليوم، متثل أهداف التنمية املســــــــــــتدامة اإلطار املرجعي الرئيســــــــــــي للمجتمع العاملي، ليس فقط للحكومات 

بل أيضـــــاً للشـــــركات اخلاصـــــة، ومؤســـــســـــات التنمية، وجمموعات اجملتمع املدين، واملؤســـــســـــات األعضـــــاء يف األمم املتحدة، 
األكـــادمييـــة، اليت تـــدعو إىل اختـــاذ إجراءات والتعـــاون من قبـــل مجيع البلـــدان واملواطنني لتحويـــل عـــاملنـــا من خالل التنميـــة 

منصــــفة  ةريقطهوم معياري، وهي تركز على املســــتدامة. وإن التنمية املســــتدامة ليســــت جمرد مفهوم علمي ولكنها أيضــــاً مف
 وعادلة لتعزيز رفاهية اإلنسان والعامل من خالل التعاون من قبل اجلميع.

 
وترتابط  –االقتصــــــــادي واالجتماعي والبيئي  –بقوة األبعاد الثالثة للتنمية املســــــــتدامة  2030وتعكس خطة عام  -28

دي واالنـدمـاج االجتمـاعي ومحـايـة البيئـة بطريقـة متكـاملـة. ومبوجـب األهـداف والغـا�ت املختلفـة ملعـاجلـة النمو االقتصــــــــــــــا
أهداف التنمية املســتدامة، يتم عرض األمن الغذائي والزراعة املســتدامة ليس فقط كقضــا� زراعية، بل ابعتبارها مرتابطة مع 

أمهية كبرية  بشـــــــــــكل مســـــــــــؤول، مع إيالءاألهداف اإلمنائية املهمة األخرى، مثل تعزيز التنمية الريفية وإدارة املوارد الطبيعية 
تتناول مباشــــــــــــرة جوهر املعاهدة الدولية، مبا أن  2030ولذلك، فإن خطة عام للدور الذي يلعبه التنوع البيولوجي الزراعي. 

 ناملســــائل املتعلقة إبدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة هي نقطة التقاء بني الزراعة والبيئة والتجارة، وينبغي أن يكو 
وجه اخلصوص،  دة يساهم، علىهناك آتزر بني هذه القطاعات. وأقّر اجلهاز الرائسي، يف دورته السابعة، أبن تنفيذ املعاه

 ، املتعلقة بصون املوارد الوراثية واحلصول عليها وتقامسها.6-15و 5-2أهداف التنمية املستدامة مقاصد يف 
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، أول تقرير عاملي على اإلطالق بشــــــأن حالة التنوع 2019وأصــــــدرت منظمة األغذية والزراعة، يف فرباير/شــــــباط  -29
البيولوجي الذي يدعم نُظمنا الغذائية. وتشـــري حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل إىل أن النتيجة الرئيســـية هي 

ل من األنواع لعــدد أقــ أن التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة آخــذ يف االخنفــاض. وال يزال االنتقــال إىل اإلنتــاج املكثف
والســالالت واألصــناف هو الدافع الرئيســي لفقدان التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتشــري أيضــاً إىل أن تنوع احملاصــيل 

آخذ يف االخنفاض من حيث احلجم والكمية، بينما تتزايد التهديدات اليت تواجهها. ومن بني حوايل  املزارعنييف حقول 
بشــــــــــــكل كبري يف اإلنتاج  نوع 200نوع من النبااتت اليت مت مجعها أو زراعتها من أجل األغذية، يســــــــــــهم أقل من  000 6

 ئة من إمجايل إنتاج احملاصيل.ايف امل 66فقط منها  9العاملي لألغذية، ومتثل 
 

جي ابعتبارها نتائج تنوع البيولو ويف حني أن التقرير يربز أيضــــــــــــاً االهتمام املتزايد ابملمارســــــــــــات واملناهج املراعية لل -30
اســم املنافع ، وتشــمل التوصــيات الرئيســية لتعزيز األطر التمكينية، خلق احلوافز وتدابري تقمشــجعة، فإنه ينبغي القيام ابملزيد

ملواصــــــلة اجلهود لصــــــون التنوع البيولوجي واســــــتخدامه املســــــتدام. ويدعو التقرير أيضــــــاً إىل حتســــــني التعاون بني أصــــــحاب 
الشــــــــــامل لعدة قطاعات، والتعاون الدويل، مبا يف ذلك تطوير القدرات، ويُعد إدماج التنوع  والتعاونلحة املتعددين، املصــــــــــ

 البيولوجي لألغذية والزراعة يف مجيع جماالت السياسة ذات الصلة أمراً ضرور�ً يف هذا الصدد.
 

راثية النباتية املعلومات، املتعلقة بصــــــــون املوارد الو  وقد كان لتطوير التكنولوجيات اجلديدة، مبا يف ذلك تكنولوجيا -31
لألغذية والزراعة واســــــــتخدامها املســــــــتدام، آاثراً متزايدة على تنفيذ املعاهدة الدولية منذ دخوهلا حيز التنفيذ. ولقد تطورت 

متســــــــــــــارعة على مدار العقد املاضــــــــــــــي، مما ســــــــــــــاهم يف ز�دة كفاءة وفعالية اجلهود اليت يبذهلا  بوتريةهذه التكنولوجيات 
مســــتخدمو املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من �حية، مع طرح حتد�ت مؤســــســــية وســــياســــاتية إلدارة املوارد الوراثية 

 النباتية لألغذية والزراعة من �حية أخرى. 
 

املســـلم به جيداً أن التقنيات الوراثية واجلينومية املتقدمة، وما يتصـــل هبا، ســـتحدث من اآلن فصـــاعداً  واليوم، من -32
ة النباتية على تربية النبااتت وصون املوارد الوراثية النباتية. ويتم توليد كميات كبرية من البيا�ت بشأن املوارد الوراثيأثرًا كبريًا 

ن هذه التطورات قدرتنا على توصــــيف وتقييم املوارد الوراثية بشــــكل كبريلألغذية والزراعة مبزيد من الدقة ، . وميكن أن حتســــّ
مع تقليل وقت فرتات التكاثر، وابلتايل فإن لديها القدرة على املســــــــــــــامهة يف حتســــــــــــــني األمن الغذائي والتغذوي. وُتعد 

 ة للبيئة وللكوكب.نظم إنتاج صحية ومراعياالبتكارات التكنولوجية مهمة أيضاً لالنتقال إىل 
 

ومع ذلك، أُثريت بعض املخاوف بشـــــــــأن اآلاثر الضـــــــــارة احملتملة للتكنولوجيات اجلينية اجلديدة والناشـــــــــئة ذات  -33
م يف ما يتعلق بني البلدان واألقاليالصـــــــــلة، وكذلك القضـــــــــا� النظامية األخرى املرتبطة هبا. ومن أبرزها الفجوة يف القدرات 

واســــتخدامها وتنظيمها، والفجوة االقتصــــادية املصــــاحبة هلا. ويتمثل جانب هام آخر،  ولوجياتالتكنابحلصــــول على هذه 
ة يف ما يتعلق ابلنظام املتعدد األطراف، يف كيفية معاجلة املعلومات اليت يتم توليدها بواســــــــطة تلك التقنيات أو من خاصــــــــً 

 خالهلا، وإدارهتا واستخدامها.
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واملعلومات املتقدمة أن تعمل من أجل حتســـــني اجملتمع العاملي ولتحقيق املصـــــلحة اجلماعية وميكن للتكنولوجيات  -34
لضـــــــمان األمن الغذائي والتغذوي للجميع، ولكن تكتســـــــي التنمية العادلة واملنصـــــــفة نفس القدر من األمهية. ويف ســـــــياق 

لوراثية يف اجلهود املبذولة لصــون املوارد ا املعاهدة الدولية على وجه اخلصــوص، من الضــروري إيالء اهتمام خاص للمزارعني
 النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.

 
 حنو املستقبل –رابعاً 

 
اخلامســــــــة عشــــــــرة لبدء نفاذ املعاهدة مناســــــــبة لالحتفال، لالعرتاف ابلتقدم واإلجنازات اليت حققها متثل الذكرى  -35

ورات ذات تنفيذها. ويف الوقت نفســـه، توفر أيضـــاً فرصـــة مهمة ملراجعة التغيريات والتطبجمتمع املعاهدة أبســـره يف ما يتعلق 
اخلمســــة عشــــرة املاضــــية، والتأمل يف القضــــا� احلرجة اليت تؤثر على تنفيذها. وخالل  الســــنواتالصــــلة اليت حدثت خالل 

زيز ألســـاســـية وتعزيزها، وخاصـــة على تعالســـنوات اخلمســـة عشـــرة األوىل، ركز اجلهاز الرائســـي على إنشـــاء النظم واآلليات ا
النظام املتعدد األطراف للحصــــول على املوارد وتقاســــم منافعها. واليوم، أصــــبحت النظم واآلليات الرئيســــية جاهزة للعمل، 

 وذلك بفضل العمل اجلاد والتعاون بني أصحاب املصلحة والقرارات املهمة اليت اختذها اجلهاز الرائسي.
 

هدة الدولية أداة أســـاســـية وتشـــغيلية ذات قيمة حقيقية توفر إطاراً فعاالً للحوكمة لتســـهيل تبادل ولكي تظل املعا -36
ه الفرصة، يتعني على اجلهاز الرائسي وجمتمع املعاهدة أبسره اغتنام هذاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها، 
واصلة نطاق النجاح، واالستعداد للتحد�ت الناشئة واغتنام الفرص مل ليس فقط لالعرتاف ابإلجنازات، ولكن أيضاً لتوسيع

التقدم يف تنفيذ املعاهدة الدولية على املســـتوى العاملي، وإحداث أتثري على املســـتوى الوطين واحمللي لتحقيق األمن الغذائي 
 والزراعة املستدامة.

 
، ودعم كرب يف الســــــــــــــنوات املقبلة، حنو التنفيذ الفعالوابالســــــــــــــتناد إىل اإلجنازات احملققة، ينبغي توجيه جهود أ -37

 توى الوطين.ة على املســاألطراف املتعاقدة وأيضــاً أصــحاب املصــلحة اآلخرين يف التنفيذ الكامل ملختلف األحكام، وخاصًــ 
لتنمية املســــتدامة ا، ميكن أن يعزز اجلهاز الرائســــي أمهية املعاهدة الدولية ومســــامهتها يف والكاملومن خالل التنفيذ الفعال 

للمجتمع العاملي. وينبغي الرتكيز بشـــــــدة خالل العقد املقبل على تعزيز الســـــــياســـــــات الوطنية للزراعة والتنمية ذات الصـــــــلة 
، ومواصــلة دمج األبعاد العملية لصــون املوارد واســتخدامها املســتدام اليت تروج هلا املعاهدة الدولية. وينبغي ابملعاهدة الدولية

دمج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف خطط التنمية الوطنية، وامليزانيات واألولو�ت الوطنية ك تعزيز أن يشــــمل ذل
وع اآلليــات املتعــددة األطراف اليت تــدعم التن للحصــــــــــــــول على الــدعم من اجلهــات املــاحنــة والتمويــل اخلــارجي، مبــا يف ذلــك

 البيولوجي، وتغري املناخ.
 

تاح النجاح يف املستقبل، من بني أمور أخرى، على تعاون مجيع األطراف الفاعلة. وسيستمر اجلهاز وسيعتمد مف -38
يف تســـهيل وتعزيز ومتكني التعاون بني خمتلف أصـــحاب املصـــلحة على مجيع املســـتو�ت لز�دة تعزيز صـــون املوارد الرائســـي 

ات الفاعلة حني أن هناك بعض االختالف يف املصاحل بني اجلهالوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام. ويف 
ذات الصـــلة يف جمتمع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، يتشـــاطر اجلميع اهلدف املشـــرتك املتمثل يف صـــون هذا التنوع 
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تكرة واســـرتاتيجية شـــراكات مب اجلهاز الرائســـي متكينهم لصـــياغة ويتعني علىالبيولوجي الزراعي اهلام واســـتخدامه املســـتدام. 
حوافز قوية هلذا التعاون، وتدعو  2030وتوفر خطة عام  إلدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بشــــــــــــــكل أفضــــــــــــــل.

اجلهات الفاعلة املختلفة إىل االحتاد، وضـــــــــــــم جهودها، وختطي اخلالفات فيما بينها، لتحقيق أهداف مشـــــــــــــرتكة من أجل 
 مستقبل أفضل.

 
وعند تشــــجيع الشــــراكات وتعزيزها، جيب الرتكيز بشــــكل أكرب على تقاســــم املنافع، وخاصــــة مشــــاركة املعلومات  -39

 احملاصــــــــيل بني والتكنولوجية لتحســــــــني العلميةونقل التكنولوجيا ونشــــــــرها وبناء القدرات. وهناك ثغرات كبرية يف القدرات 
البلدان املتقدمة والبلدان النامية، مما قد يؤثر على التنفيذ الكامل للمعاهدة الدولية. وميكن للتعاون بني أصــحاب املصــلحة 

رها. و الثقة بني خمتلف األطراف الفاعلة لكي تعمل معًا ولز�دة ثقتها ابملعاهدة الدولية ود بناءاملعنيني أن يســــــــــــــاهم يف 
التآزر يف  خلق املزيد من أوجهمما ســــي وســــيتناول هذا التعاون أيضــــاً عدداً من أحكام املعاهدة الدولية بطريقة أكثر تكامًال،

 تنفيذ عناصرها املختلفة. 
 

ومن املهم أيضــــــــــاً البحث عن ُ�ج متوازنة يف العلوم والتفاعل االجتماعي ألفضــــــــــل الســــــــــياســــــــــات. وبينما نقدر  -40
اليت قدمتها التكنولوجيات املتقدمة يف صـــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإدارهتا واســـــتخدامها، من املســـــامهات 

وكيفية إدارة املخاطر الكامنة، خاصــــــة ابلنســــــبة لصــــــغار املزارعني الذين هم أكثر  احملتملةالضــــــروري أيضــــــاً النظر يف آاثرها 
 إىل اتباع هذا النهج الشامل لتحقيق التنمية املستدامة بطريقة عادلة ومنصفة.  2030روح خطة عام  الفئات ضعفاً. وتدعو

 
بقوة على جدول أعمال الســـياســـات الدولية املتعلقة ابلتنوع البيولوجي وتغري املناخ وســـيظل وضـــع عمل املعاهدة  -41

بل العيش اتية يف األمن الغذائي والتغذية وســـــوالتنمية املســـــتدامة، مهمة مجاعية. وإن الدعوة إىل مســـــامهة املوارد الوراثية النب
وينبغي أمراً ابلغ األمهية أيضـــاً.  كونتســـ 2020املســـتدامة والقضـــاء على الفقر يف إطار التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام 

أن تربط األهداف ذات الصــــــــــــــلة، يف إطار جديد، بني التنوع البيولوجي واألمن الغذائي والزراعة املســــــــــــــتدامة، ليس فقط 
ملعاجلة التنوع الوراثي ولكن أيضـــــاً الســـــتخدامه بطريقة مســـــتدامة. ومن الضـــــروري معاجلة الروابط احلرجة بني الزراعة والبيئة 

 السياسات. بشكل أكثر مالءمة لتحسني اتساق 
 

ولصـــــــون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـــــتخدامها املســـــــتدام، جيب على اجملتمع العاملي أن يتصـــــــرف   -42
ككيان واحد، نظراً للرتابط بني البلدان. ويســــــتمر آتكل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بينما يزداد عدد الســــــكان 

داد اآلاثر الضارة لتغري املناخ على الكوكب. وال تزال هناك فجوات كبرية يف استكشاف املوارد الوراثية يف العامل، وكذلك تز 
، وجيب معاجلة هذه الفجوات من خالل �ج متكامل على النحو النباتية لألغذية والزراعة وصــــو�ا واســــتخدامها املســــتدام

ا على بضـمان صـون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتوافره فجوة رئيسـية تتعلق هناك. وال تزال 5املطلوب يف املادة 
املدى الطويل، وهي ذات أمهية خاصـــة ملعاجلة ســـوء التغذية وتنويع النظم الغذائية. وينبغي أتمني ز�دة يف االســـتثمارات يف 

كه واخلضــروات حتســني التغذية، مثل الفوا جماالت صــون وتوافر واســتخدام املوارد الوراثية النباتية للمحاصــيل اهلامة من أجل 
 واحملاصيل غري املستغلة. 
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وحيتــاج اجملتمع العــاملي إىل إطــار حوكمــة فعــال وعملي للموارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة للمســـــــــــــــامهــة يف  -43
ألمن الغذائي أن ابشــــــــــــ. وميكن أن جيمع اجلهاز الرائســــــــــــي، يف ظل قيادته ورؤيته احلالية مواجهة التحد�ت العاملية احلرجة

والزراعة املستدامة، بني مجيع أصحاب املصلحة يف املعاهدة الدولية عرب احلدود والقطاعات لتحقيق أهدافنا املشرتكة إلدارة 
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بطريقة أفضل.

 
 التوجيهات املطلوبة –خامساً 

 
ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة واعتماد قرار، مع مراعاة العناصـــر  إن اجلهاز الرائســـي مدعو إىل اإلحاطة علماً  -44

ليت يتوخاها ابلتقدم احملرز حىت اآلن وتقدمي التوجيهات بشــــأن االجتاهات املســــتقبلية الإلقرار هبذه الوثيقة،  املرفقالواردة يف 
أبكرب قدر من الفعالية يف األمن الغذائي العاملي والزراعة املستدامة، واالستجابة أيضاً  اإلسهامهدة الدولية، ومواصلة للمعا

 للتحد�ت العاملية الناشئة، من خالل تنفيذها. 
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 املرفق
 عناصر قرار حمتمل

 XX/2019 القرار

 مبرور مخس عشرة سنة على إنشاء املعاهدة الدوليةاالحتفال 
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

 إن اجلهاز الرائسي،

ملوارد الوراثية شأن ابابإلجنازات امللحوظة والتقدم احملرز يف السنوات اخلمسة عشرة األوىل من تنفيذ املعاهدة الدولية  إذ يقرّ 
 لألغذية والزراعة (املعاهدة الدولية)؛النباتية 

املتصـــــــــــلة  هم يف مواجهة التحد�ت العاملية احلالية امللّحةاتنفيذ الفعال للمعاهدة الدولية يســـــــــــعلى أن ال وإذ يعيد التأكيد
 ألمن الغذائي والتغذوي والزراعة املستدامة وتغري املناخ؛اب

ســــوء  عامل، يتزايدعدد ســــكان ال  ظّل ازد�ديفإزاء اســــتمرار آتكل التنوع الوراثي بوترية تنذر ابخلطر، و وإذ يعرب عن قلقه 
 التغذية والعدد اإلمجايل للجياع، ويف نفس الوقت تتزايد اآلاثر الضارة لتغري املناخ أيضاً؛

صون املوارد الوراثية النباتية  لنسبة إىلابة أتثري التغيريات يف املشهد السياسي العاملي وتطور التكنولوجيات املتقدموإذ يدرك 
اخلمســة عشــرة املاضــية، واآلاثر احملتملة لذلك على تنفيذ املعاهدة لألغذية والزراعة واســتخدامها املســتدام خالل الســنوات 

 الدولية؛
ـــــتذكر  ـ مســــــــــامهة املعاهدة الدولية بشــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف خطة التنمية ، 1/2017القرار وإذ يســ
 ،2030املستدامة لعام 

 
 وصاحلال للمعاهدة الدولية، حبيث تواصل توفري إطار حوكمة عاملي فعّ على التزامه ابلتنفيذ الكامل عيد التأكيد ي -1

 إلدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 
ية لتعزيز تنفيذ املعاهدة الدولية يف ســياســاهتا واســرتاتيجياهتا وبراجمها الوطناألطراف املتعاقدة على تعميم ويشــجع  -2

ية لألغذية والزراعة يف خطط التنمية الوطنية، وامليزانيات واألولو�ت الوطنية للحصــــــــــــــول على إدماج املوارد الوراثية النبات
 الدعم من اجلهات املاحنة؛

 
التعاون ومواصـــــــلة تطوير الشـــــــراكات بني األطراف املتعاقدة وخمتلف أصـــــــحاب املصـــــــلحة من أجل  ويدعم بقوة -3

 النباتية لألغذية والزراعة مبوجب املعاهدة الدولية؛الفعالة والعادلة للموارد الوراثية اإلدارة 
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ـــــوي -4 على احلاجة إىل ز�دة االســــــــتثمارات يف جمال صــــــــون وتوافر واســــــــتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية دد شـ
يع أحناء مج غري املســـــــــــــتخدمة حالياً بشـــــــــــــكل كاٍف، أو غري املمثلة على حنو كاف يف جمموعات بنوك اجلينات يف والزراعة

 العامل، واليت تعترب مهمة ملواجهة سوء التغذية والتحد�ت األخرى؛
 
أبمهية توســــــيع نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف للحصــــــول على املوارد وتقاســــــم منافعها، لز�دة تيســــــري  ويقرّ  -5

احلصـــول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادهلا، وابلتايل ز�دة اجلهود العاملية لصـــون هذه املوارد واســـتخدامها 
 على حنو مستدام؛

 
ــــاً  -6 أبن التقاســـــــم العادل للمنافع، ال ســـــــيما تبادل املعلومات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، هو أمر  ويقّر أيضــ

 ضروري لتحقيق التنفيذ الكامل للمعاهدة الدولية؛
 
حملدثة بذل جهود متضــــافرة وااللتزام بتنفيذ اســــرتاتيجية التمويل اإىل األطراف املتعاقدة والشــــركاء  ويدعو [حيّث] -7

  يز تنفيذ املعاهدة الدولية.لدعم وتعز 


