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 1/2019 القرار

 بمرور خمس عشرة سنة على إنشاء المعاهدة الدوليةاالحتفال 
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

 إن الجهاز الرئاسي،

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

املتصـــــــــــلة  هم يف مواجهة التحديات العاملية احلالية امللّحةاعلى أن التنفيذ الفعال للمعاهدة الدولية يســـــــــــ وإذ يعيد التأكيد
 األمن الغذائي والتغذوي والزراعة املستدامة وتغري املناخ؛ب

عدد ســكان العامل، يتزايد ســوء  يف ظّل ازديادســتمرار تآكل التنوع الوراثي بوترية تنذر باخلطر، و إزاء اوإذ يعرب عن قلقه 
 التغذية والعدد اإلمجايل للجياع، ويف نفس الوقت تتزايد اآلثار الضارة لتغري املناخ أيضاً؛

صــــــون املوارد الوراثية  بالنســــــبة إىلة تأثري التغيريات يف املشــــــهد الســــــياســــــي العاملي وتطور التكنولوجيات املتقدموإذ يدرك 
النباتية لألغذية والزراعة واســـتخدامها املســـتدام خالل الســـنوات اخلمســـة عشـــرة املاضـــية، واآلثار احملتملة لذلك على تنفيذ 

 املعاهدة الدولية؛
ـــــتذكر  ـ ـ مســـــــــــامهة املعاهدة الدولية بشـــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف خطة التنمية ، 1/2017القرار وإذ يسـ
 ،2030املستدامة لعام 

 
إلدارة  وصـــاحلال على التزامه بالتنفيذ الكامل للمعاهدة الدولية، حبيث تواصـــل توفري إطار عاملي فعّ عيد التأكيد ي -1

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 
شجع  -2 تعزيز إدماج و ســياســاهتا واســرتاتيجياهتا وبراجمها الوطنية  يفتنفيذ املعاهدة الدولية األطراف املتعاقدة على وي

الوطنية للحصـــــــــول على الدعم من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف خطط التنمية الوطنية، وامليزانيات واألولويات 
 ؛مع مراعاة التشريعات الوطنية حسب املقتضى اجلهات املاحنة

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

 عاهدة الدولية؛الفعالة والعادلة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مبوجب املاإلدارة 
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على احلاجة إىل زيادة االســــــــتثمارات يف جمال صــــــــون وتوافر واســــــــتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية شــــــدد وي -4
غري املســــــــــــتخدمة حالياً بشــــــــــــكل كاٍف، أو غري املمثلة على حنو كاف يف جمموعات بنوك اجلينات يف مجيع أحناء  والزراعة

 العامل، واليت تعترب مهمة ملواجهة سوء التغذية والتحديات األخرى؛
 
ادة تيســــــري بأمهية توســــــيع نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف للحصــــــول على املوارد وتقاســــــم منافعها، لزي ويقرّ  -5

احلصـــول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادهلا، وبالتايل زيادة اجلهود العاملية لصـــون هذه املوارد واســـتخدامها 
 على حنو مستدام؛

 
ـــً  -6 تبادل املعلومات ونقل التكنولوجيا  قاســــــم املنافع النقديةت مبا يف ذلكبأن التقاســــــم العادل للمنافع،  اويقّر أيضــ

 وبناء القدرات، هو أمر ضروري لتحقيق التنفيذ الكامل للمعاهدة الدولية؛
 
بذل جهود متضـــــافرة من املعاهدة الدولية و  18من املادة  4مراعاة الفقرة إىل األطراف املتعاقدة والشـــــركاء  ويدعو -7

 18 ؛ وحتقيًقا هلذه الغاية، ومع التذكري باملادةلدعم وتعزيز تنفيذ املعاهدة الدوليةوااللتزام بتنفيذ اســــرتاتيجية التمويل احملدثة 

 .الدولية على تعبئة املوارد لتحقيق أهداف املعاهدةاألطراف املتعاقدة  يحثّ من املعاهدة الدولية، 


