
October 2022 Resolution 6/2022 

A 

 6/2022القرار 
بشأن صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام 6و 5تنفيذ املادتني 

 إن اجلهاز الرائسي،
ستخدامها املستدام يف مواجهة الو ا لصوهنالقصوى للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والدور احليوي ابألمهية  إذ يقر  

والتخفيف من التحدايت العاملية، مبا يف ذلك انعدام األمن الغذائي، وفقدان التنوع البيولوجي، والتكيف مع تغري املناخ، 
؛وطأة الفقر

 ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةا صونمت تنفيذ ، 2022-2020أنه يف السنوات الثالث املاضية،  يالحظوإذ 
على السياسة  ،يواصل أتثريهوس ،أثر بشكل كبري ما، 19 -كوفيدجائحة  تفشي يف الغالب خالل  واستخدامها املستدام
؛العاملية والبيئة التشغيلية

أن  من املتوقع الذي، 2020ابملناقشة اجلارية بشأن اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  كذلك  أيخذ علمًاوإذ 
ن تنفيذ املادتني أبو واستخدامها املستدام؛ ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصون ايف تعزيز ، عند اعتماده، يساهم تنفيذه

ابملثل كذلك يف حتقيق األهداف املرتقبة لإلطار وغاايته؛ سيساهمية لملعاهدة الدو من ا 5و 6
؛5/2019و 6/2017و 4/2015و 7/2013و 7/2011 القراراتوإذ يستذكر 

بتقرير اللجنة الفنية املخصصصصصصصصصصصصصصصصصصة املعنية بصصصصصصصصصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسصصصصصصصصتخدامها اعلمً  أيخذ -1
من  يف املستقبلبعملها وعلى حتديد اجملاالت اإلرشادية املمكنة للعمل  هاعلى اضطالعاللجنة شكر وياملستدام )اللجنة(، 

 من املعاهدة الدولية؛ 6و 5تعزيز تنفيذ املادتني أجل 
ذا القرار؛هب 1االختصاصات الواردة يف امللحق الدعوة إىل عقد اجتماع جديد للجنة مع  ويقرر -2
مندوات األلتحديث وحتسصصصصصصصصصصصني قابلية االسصصصصصصصصصصصتخدام ومال مة وفعالية  موعة  األمنياليت يبذهلا ابجلهود  ويرحب -3

مفيدة للمعلومات على اإلنرتنت كقاعدة بياانت   ) موعة األدوات( املسصصصصصصصصصصصصصصتدام للموارد الوراثية النباتية أجل االسصصصصصصصصصصصصصصتخدام
جملموعة األدوات اجلديد ابلنموذج األويل  اعلمً  خذوأيإدارة املوارد الوراثية النباتية واسصصصصصصصصصتخدامها املسصصصصصصصصصتدام، بشصصصصصصصصصأن مة القي  

 ؛والرؤية اخلاصة به التواصلوخطة 
األطراف وويدعاألمني مواصصصصصصصصصصصصصلة الرتويا جملموعة األدوات ونشصصصصصصصصصصصصرها وحتديثها ورصصصصصصصصصصصصصدها ابنت ام،  إىل ويطلب -4

املعلومات والتشجيع على استخدامها؛ موارداملتعاقدة وأصحاب املصلحة إىل مواصلة تبادل 
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املفاهيمية للربانما املشصصرتب بشصصأن التنوع البيولوجي يف الزراعة من أجل االسصصتخدام املسصصتدام ملذكرة اب علمًايط وحي -5
، ذا القرارهب 2شصصصصصصصصصصصصصصرتب( على النحو الوارد يف امللحق املربانما لاملذكرة املفاهيمية لللموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )

 ؛عملهمالشركا  على أول للجنة واخلربا  و اشكر وي
 من املعاهدة الدولية 6و 5املادتني  تعرتض تنفيذوالتحدايت اليت  املختنقاتابلدراسصصصصصة األسصصصصصاسصصصصصية  ول  ويرحب -6

األطراف  ويدعو اليت مت حتديدها، إىل األمني مواصصصصصلة حتليل ورصصصصصد الثغرات واال تياجات ويطلب، )الدراسصصصصة األسصصصصاسصصصصية(
، الدولية من املعاهدة 6و 5تبادل املعلومات  ول الصصصصصصصصصصصصصصصعوابت والتحدايت اليت واجهتها يف تنفيذ املادتني  املتعاقدة إىل

 ؛تهاوكذلك املبادرات واألنشطة والنها اجلديدة احملتملة اليت ميكن اختاذها ملواجه
واسصصصصصصصصصصصتخدامها  والزراعة ملوارد الوراثية النباتية لألغذيةصصصصصصصصصصصصون ابشصصصصصصصصصصصأن  ة للعملاملسصصصصصصصصصصصتقبلياالت جملاب اعلمً  وأيخذ -7

 ؛IT/GB-9/22/12لوثيقة من ا 36 ة للفقر على حنو ورودها يف البند الثاين، املستدام
 بتوافر املوارد املالية، القيام مبا يلي: اإىل األمني، ابلتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني ورهن   ويطلب -8

ملعاهدة الدولية مع الرتكيز بشكل خاص على من ا 6و 5إقليمية  ول تنفيذ املادتني  تشاوريةجلسات تن يم  •
التقدم احملرز والتطورات  عناألطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة  إبالغاملختنقات اليت جرى حتديدها من أجل 

 ؛ذات الصلة
 ؛وتنقيح املذكرة املفاهيمية واستكماهلا لكي ين ر فيها اجلهاز الرائسي خالل دورته العاشرة •
اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية  ون امهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ن مع من مات مثل ومتتني التعاو  •

والن ر يف اجلهود املشرتكة  ،ومن مة األغذية والزراعة بشأن األنشطة اليت تدعم أصال تنفيذ املعاهدة الدولية الدولية
 اليت يدعم أ دها اآلخر؛

 6و 5األنشطة اليت تقوم هبا األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة واملن مات الدولية لدعم املادتني  رصدو وتيسري  •
 ؛من املعاهدة الدولية

تيسري التدريب وبنا  القدرات هبدف تعزيز التوصيف واالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية ومواصلة  •
ات املزارعني احملليني وأصحاب املصلحة احملليني اآلخرين ذوي الصلة وحتديد والزراعة، مبا يف ذلك تقييم ا تياج

 ؛الوسائل املمكنة لتلبية هذه اال تياجات
واستخدامها  ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصون االرباما الوطنية يف وضع السياسات من أجل ودعم  •

 ؛، ويف بنا  الشراكات وتعبئة املوارداملستدام
واتفاقية التعاون  يف من مة األغذية والزراعة املختصصصصصصةمع الو دات  والتنسصصصصصيق التعاوناألمني إىل مواصصصصصصلة ويدعو  -9

مراكز البحوث الزراعية الوطنية والدولية، كما مع القطاعني العام واخلاص مثل  وسصصصصصصصصصصصائر اهليئات وامل سصصصصصصصصصصصسصصصصصصصصصصصات البيولوجي
وتعزيز التفاعل بني  ،صصصصصصصصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسصصصصصصصتخدامها املسصصصصصصصتدام شصصصصصصصجيع علىتل، لواجملتمع املدين

مزارعون ون م  اجملتمع احمللي وتلك اليت يقودها اهخمتلف أصصصصصصصصصصصحاب املصصصصصصصصصصصلحة يف املوارد الوراثية وأنشصصصصصصصصصصطة الن م اليت يقود
 ؛املناطق احملمية، رهن ا بتوافر املوارد املالية

 اف املتعاقدة إىل دعم األنشصصصصصصصصصصصصصصطة احملددة يف هذا القرار، مبا يف ذلك من خالل توفري املوارد املاليةاألطر ويدعو  -10
 ؛من املعاهدة الدولية 8و 7ابلتماشي مع املادتني 
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صصصصصصصون لتنفيذ  اسصصصصصصتمرت يف تقدميهلدعم املايل والعيين السصصصصصصخي الذي على اإىل  كومة إيطاليا  ابلشككككككر ويتوجه 11-
األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة األخرى إىل توفري  ويدعوواسصصصصصتخدامها املسصصصصصتدام،  النباتية لألغذية والزراعة وارد الوراثيةامل

 .من املعاهدة الدولية 8و 7 ، ابلتماشي مع أ كام املادتنيمن املعاهدة الدولية 6و 5موارد مالية إضافية لتنفيذ املادتني 
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 1امللحق 

 بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املخصصة املعنيةللجنة الفنية ااختصاصات 
 واستخدامها املستدام

 
 ستقوم اللجنة الفنية املخصصة املعنية بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام مبا يلي: -1

 ؛واستكماهلا للربانما املشرتبتقدمي مسامهات إىل األمانة من أجل تنقيح املذكرة املفاهيمية  (1)
، كي ملعاجلة املختنقات اليت  ددهتا الدراسة األساسية املستقبلية ووضع مقرت ات بشأن االسرتاتيجيات (2)

 ين ر فيها اجلهاز الرائسي يف دورته العاشرة.
 
إقليم أفريقيا وإقليم آسصصصيا وإقليم أورواب وإقليم أمريكا  كل منهم  ميثلعلى األكثر ة أعضصصصا  مخسصصص ناللجنة م وسصصصتتألف -2

ليم أمريكا الشصصصصمالية وإقليم جنوب غرب قن من إيالالتينية والبحر الكارييب؛ وثالثة أعضصصصصا  من إقليم الشصصصصرع األد  وعضصصصصو 
املصصلحة املعنيني، وعلى  عن سصبعة خربا  فنيني يعي ننهم املكتب بنا   على اقرتا ات األقاليم وأصصحاب فضصال   ،احمليط اهلادئ

وسصصصصيتألف جز   .مراعاة  موعة اخلربات الفنية املطلوبة والتوازن اإلقليمي والتوازن اجلنسصصصصاين األخص من مات املزارعني، مع
أ دمها من بلد انم فيما اآلخر من  –من اللجنة من رئيسصصصصني مشصصصصاركني اثنني ميثالن األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية 

وسصصصصصتقوم أقاليم املن مة بتعيني الرئيسصصصصصني املشصصصصصاركني إىل جانب أعضصصصصصا  اللجنة. ويقوم اجلهاز الرئيسصصصصصي بتفوي  متقدم. بلد 
 .سلطته لتعيني الرئيسني املشاركني، إىل مكتب الدورة العاشرة

. وسصصصصصصصصصصتتائ هذه القائمة لألطراف عند احلاجة وسصصصصصصصصصصيواصصصصصصصصصصصل األمني اال تفاه بقائمة اخلربا  وحتديثها للرجوع إليها -3
توسصصصصصصصصصصصصصصيع  موعصة اخلربا  يف  صال صصصصصصصصصصصصصصصون املوارد الوراثيصة النبصاتيصة لألغصذيصة والزراعصة إمكصانيصة املتعصاقصدة مع إمكصانيصة الن ر يف 

 واستخدامها املستدام.
بتوافر املوارد املالية. وسصصصصصصصصصصصيقوم  ا، رهن  2023 العام خالل على األكثراثنني  افرتاضصصصصصصصصصصصيني وجيوز للجنة عقد اجتماعني -4

 األمني بتيسري هذه العملية ومبساعدة اللجنة يف عملها.
 عن عملها إىل اجلهاز الرائسي، للن ر فيه خالل دورته العاشرة.  اوستقدم اللجنة تقرير   -5
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 2 امللحق

 مذكرة مفاهيمية
االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية الربانمج املشرتك بشأن التنوع البيولوجي يف الزراعة من أجل 
 لألغذية والزراعة

 
 األساس املنطقي -ألف 

تشري و غري مسبوقة على املوارد الطبيعية. على ضغوط  األغذيةالطلب املتزايد على  نطويسكان العامل ويعدد  يتواصل ارتفاع
بنسبة  ربأك غذيةاألعلى نسمة  اتمليار  9.7سكان العامل البالغ عددهم  كون طلب، سي2050التقديرات إىل أنه حبلول عام 

يوفر التنوع الغذائي، القائم على و . اأكثر تنوع   منط غذائيفوائد بهناب اعرتاف واسع و   1.اليوم ونهيف املائة مما يستهلك 7
غنية ابملغذايت، تغذية أفضل وصحة أفضل، مع فوائد إضافية لإلنتاجية البشرية  مواد غذائيةزراعية متنوعة وزراعة  ن م

 .زايدة سبل العيش يف حمتملةومسامهات 
املستقبل،  فإن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة آخذ يف التدهور على الصعيد العاملي، مما يهدد اإلنتاج الزراعي يفومع ذلك، 

القرن املاضي، اختفت أجزا  من تنوع احملاصيل الغذائية يف العامل إىل  خاللو . بشكل عامبيئية واألمن الغذائي، والسالمة ال
وأكثر إنتاجية وتغذية.  قدرة على الصموداألبد، مما قلل من اسرتاتيجيات املواجهة واملوارد الالزمة لزراعة حماصيل أكثر 

ابإلضافة و . اجلاريةي دي فقدان التنوع إىل استنفاد املوارد اليت تشكل أساس قدرتنا على التكيف مع التغريات البيئية العاملية و 
ضارة، مبا يف ذلك فقدان وبيئية إيكولوجية ، آاثر هناب زالتملع م ممارسات اإلنتاج الغذائي احلالية، وال  تإىل ذلك، كان

 .ساهم بشكل كبري يف تغري املناخمبا ي ،األراضي والن م الغذائيةالتنوع البيولوجي وتدهور 
ملراعاة املن ور و حتسني ن م إنتاج األغذية واستهالكها،  مسألةملعاجلة  لن م الغذائيةلانعقد م متر قمة األمم املتحدة  قدو 

ة لتحويل الن م الغذائية يف العامل دعا اجملتمع الدويل إىل اختاذ إجرا ات جديدة وجريئو البيئي واالجتماعي واالقتصادي. 
واستدامة  سالمةغذائية أكثر  ن ماليت يعتمد كل منها على  وإ راز تقدم يف مجيع أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر

 .اوإنصاف  
الروابط املتأصلة بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ وسبل العيش والتغذية، فإن املوارد الوراثية النباتية لألغذية وابلن ر إىل 

والزراعة هي املفتائ لتعزيز األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة، وحتسني سبل العيش الريفية، ودعم احلفاه على التنوع 
الضغوط عليها ومواجهة   مناجملاورة والبعيدة عن طريق احلد   يكولوجية، وكذلك الن م اإلاإلنتاج سياقاتالبيولوجي يف 

أمر ابلغ  واستخدامها املستدام ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصون احتدايت التكيف مع تغري املناخ. وابلتايل، فإن 
 .الغذائية أكثر استدامة ن منااألمهية جلعل 
 اللمحاصيل بال شك خدمة أساسية ليس فقط للتغذية ولكن أيض   الوراثياملتعلقة ابلتنوع ف والقرارات وتشكل املعار 

شعوب األصلية واجملتمعات احمللية تسمح لدى الال تزال املمارسات واملعارف عرب األجيال و النا ية البيئية واالجتماعية.  من

                                                      
 الة األمن . 2018من مة األغذية والزراعة، والصندوع الدويل للتنمية الزراعية، واليونيسف، وبرانما األغذية العاملي، ومن مة الصحة العاملي.   1

 من مة األغذية والزراعة، روما.. بنا  القدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ من أجل األمن الغذائي والتغذية. 2018الغذائي والتغذية يف العامل لعام 
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 مهددة بشكل خطري يف عامل اليوم، بدرجة مماثلة للتنوع البيولوجي.ابحلفاه على تنوع األصناف. ومع ذلك، فإن املعرفة 
ويُعترب هذا البيئة مل يتم قياسها ابلكامل بعد.  سالمةعالوة على ذلك، فإن فوائد ومسامهة هذه املعرفة يف الرتبة واملياه و و 

والثقايف والبيئي وإلنشا  إطار متني ي الوراثفهم أفضل للروابط بني التنوع كتساب ال  ااجلهد املشرتب بني الوكاالت أساسي  
 .خارجهالطبيعي و املوقع  االسرتاتيجيات يفللتعاون بني 

هنج النظام الغذائي لألمن الغذائي والتغذوي وضمان القدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ والتحدايت  -ابء 
 الناشئة األخرى

 األغذيةوانعدام األمن الغذائي والتغذوي وتغري املناخ، يتطلب إنتاج لتحدايت املرتابطة لفقدان التنوع البيولوجي ملواجهة ا
 2قادرة على الصمود.زراعية متنوعة ومبتكرة وديناميكية و  ن مغذائية مستدامة تعتمد على  ان م  

حبيث تصبح من املتوقع أن يستجيب الربانما املشرتب املقرتئ للدعوة إىل تغيري الن م الغذائية املعاصرة ويف هذا السياع، 
لمسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة واإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ل، و وقدرة على الصمود اأكثر استدامة وإنصاف  

التنمية  هديفحتقيق من املتوقع أن يسهم الربانما املشرتب املقرتئ على وجه التحديد يف و مبجرد اعتماده. ، 2020ملا بعد عام 
واليت لإلطار العاملي للتنوع البيولوجي العمل املقرت ة  مقاصدومجيع األهداف ذات الصلة، ابإلضافة إىل  15و 2املستدامة 
 ما يلي: هتدف إىل

 لتنوع البيولوجي؛دقة اباحلد  من التهديدات احمل (1)
 من خالل االستخدام املستدام وتقاسم املنافع؛ األشخاصوتلبية ا تياجات  (2)
 و لول للتنفيذ والتعميم.واعتماد أدوات  (3)

 شجيعزراعي وغذائي يراعي التغذية ويستجيب للمن ور اجلنساين مع تإنتاج حتقيق ابجتاه سيعمل الربانما املشرتب وابلتايل، 
 واستخدامه املستدام. لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةا صون

 اهلداف العام للربانمج املشرتك -جيم 

 للربانما املشرتب يف تعزيز قدرات خمتلف اجلهات الفاعلة يف اجملاالت الرئيسية التالية:يتمثل اهلدف العام 
 دراسة املعارف واملعلومات ونشرها وتبادهلا؛ -
 والتوعية بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصونه واستخدام؛ -
درة الن م الزراعية على التكيف مع تغري املناخ مع تعزيز ق ةستداماملغذائية الن م الصحية و الغذائية المناط شجيع األوت -

 والتحدايت الناشئة األخرى.

                                                      
. روما.  )D. Pilling )edsو  J. Bélanger  الة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل.. 2019من مة األغذية والزراعة.  2

www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf 
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 املشرتك  للربانمجاألهداف احملددة  -دال 
 تتمثل األهداف احملددة للربانما املشرتب يف ما يلي:

 تنوع احملاصيل واألقارب الربية للمحاصيل واألنواع الربية الصاحلة لألكل من خالل هنا متكامل  تعزيز أنشطة صون
 ؛ا الن ام اإليكولوجي، مبا يف ذلك/اعتماد هنُ الطبيعي ويف املزرعة وخارج املوقع الطبيعي يف املوقع الصونالسرتاتيجيات 

  وقادرة على الصمودغذائية مستدامة  ن مدعم التحول البيئي حنو من أجل االستخدام املستدام لتنوع احملاصيل وتعزيز 
عن اإلنتاج واالستهالب املستدامني، والقدرة على  تضمن األمن الغذائي والصحة والتغذية وحتسني سبل العيش، فضال  

 ؛الصمود أمام تغري املناخ والتحدايت الناشئة األخرى
 لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وبنا  القدرات على مجيع املستوايت مهية تعزيز االستخدام املستدام لوالتوعية أب

 إرسا وضع االسرتاتيجيات وخطط العمل، و ، و الفنينيتبادل اخلربات واملشورة والدعم  شجيعلت املختلفة وعرب النطاقات
 ؛اعمة ومتكينيةية وقانونية داتبيئة سياس

 ما املشرتب.وحتديد األدوات املالية لتنفيذ الربان 

 والنهج االسرتاتيجية -هاء 
امللتزمني ابلعمل و واحلكومات وأصحاب املصلحة املهتمني  املعنيةالربانما املشرتب مبثابة تعاون بني املن مات الدولية سيكون 

الغذائية وحتسني سبل العيش بطريقة مستدامة  ن مناحتويل  وهدف مشرتكني من أجلطموئ انطالق ا من إىل جنب  اجنب  
التعاون والشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين  توثيقوشاملة ومراعية للمن ور اجلنساين. وسيتحقق ذلك من خالل 

 .وتنوعها املعارف واملعلومات والكفا ات واخلربات وفرةوالقطاعات لالستفادة من 
برا هم ومشاريعهم وشراكاهتم وخرباهتم. وابالستناد إىل ن الوثيق مع الشركا  احملتملني الربانما املشرتب ابلتعاو  وضعوسيتم 

فقدان التنوع البيولوجي من  يث صلتها ابلن م دوافع الكامنة ورا  يحدد السوسيعاجل بشكل اسرتاتيجي الفجوات القائمة و 
 .الزراعية والغذائية

 :الل التدخل على مستوايت ثالثة هيمن خاإلجرا ات/األنشطة املشرتكة  تشجيعوميكن 
بلدان التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب/والتعاون بني  شجيعالدعوة والتوعية وت -املستوى العاملي واإلقليمي  -1

 الشمال واجلنوب، من أجل االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
 املالية؛ الصكوبالدعوة والرتويا لبيئة سياساتية متكينية وحتديد  -الوطين  املستوى -2
 ومتكني اجملتمع.تنمية القدرات  -املستوى احمللي  -3

معاجلة هذه املستوايت بطريقة متكاملة وتعزيز الروابط بينها بشكل فعال، من املتوقع أن حيقق الربانما املشرتب ومن خالل 
اإلنتاج  تتناولمشاريع  إلعدادميكن اختيار بع  املناطق التجريبية و األهداف املذكورة أعاله. بلوغ أتثريات واسعة تساهم يف 

 حملاصيل القادرة على مكافحة التصحر وامللو ة ودرجات احلرارة املرتفعة.بتنوع اما يتعلق  املشرتب للمعرفة احمللية/األكادميية يف
 إىل جانب رفع، 2026يف عام  ذلك املتوقع أن يكونمن ، و إطالقهمراجعة الربانما املشرتب بعد أربع سنوات من وستتم 

بشكل أساسي  2024-2023فرتة السنتني املقبلة سرتكز و تقارير مر لية منت مة يف كل دورة من دورات اجلهاز الرائسي. 
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على محلة تواصل ودعوة لتسليط الضو  على اخلربات والدروس املستفادة والنتائا اليت  ققها خمتلف الشركا  وأصحاب 
 واستخدامها املستدام. ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةا صوناملصلحة املهتمني بشأن 

 التعاونجماالت  -واو 
  أبمهية الن م الغذائية املستدامة ودور االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف حتقيق التوعية

 ة؛أهداف التنمية املستدام
  غذية للتغذية  يث تشكل املوارد الوراثية النباتية لأل نيي  املراعالسياسات واملقاييس لدعم اإلنتاج واالستهالب وموا مة

 ؛اأساسي   والزراعة عامال  
  مبا يف ذلك الروابط املادية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  -احلضرية و الريفية بني املناطق وتعزيز الروابط

املوارد الوراثية النباتية لألغذية بط على وجه اخلصوص ابملزارعني الذين يديرون ويستخدمون تاليت تر  -والسياسية 
 ؛على حنو مستدام والزراعة

  الستخدام احملاصيل احمللية )مثل خطط الدفع أو براما املشرتايت العامة( وسالسل القيمة  التحفيزآليات وتطوير
 ؛للمحاصيل احمللية

  تسهيل التنسيق والتآزر وإدارة املعارف العلمية والتقليدية من أجل االستخدام املستدام والتوثيق  -وإدارة املعارف
 ؛رسات اجليدة والُنها املستدامةونشر املما

  التنوع احملصويل؛الشباب ونقل  ارف: معاحلاالتخالصة وافية لدراسات ووضع 
  املالية إلطالع التمويل اخلاص والعام للتنوع البيولوجي واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. الصكوبوحتديد 

 الشركاء احملتملون -زاي 
 :املرا ل األوىليف يشمل الشركا  

 أمانة املعاهدة الدولية -
التحالف بني املن مة الدولية للتنوع البيولوجي واملركز  -من مة من ومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية  -

 الدويل للزراعة
ملنطقة البحر األبي  املعهد الزراعي  -املركز الدويل للدراسات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبي  املتوسط  -

 املتوسط يف ابري
 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي -
 برانما األمم املتحدة اإلمنائي -
 من مة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونيسكو( -
 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وو دات معنية أخرى يف من مة األغذية والزراعة -
 

تعمل مع الشركا  الفعليني واحملتملني لتعزيز  االت التعاون املدرجة ساملعاهدة الدولية الربانما املشرتب و أمانة وستقود 
 .واو القسم يف
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ان الفعالية من أجل ضمو للشركا  واملتعاونني، مع مشاركة واسعة على مجيع املستوايت.  الربانما املشرتب شامال  وسيكون 
شراكة متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب املصلحة جتمع بني املن مات الدولية  ثابةمب كونيأن  وخىوالكفا ة، من املت

األوساط أوساط البحوث و ومن مات اجملتمع املدين و  اإلمنائي الفينواحلكومية الدولية واحلكومات وم سسات التعاون/التمويل 
االعرتاف ابألمهية األساسية  مع ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة متصال  األكادميية ومن مات املزارعني اليت يكون عملها 

 .للمحاصيل واالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الوراثيللتنوع 
ك، سيضطلع ابإلضافة إىل ذلو لربانما املشرتب. جهات ماحنة يف اجلميع أصحاب املصلحة املهتمني أن يصبحوا وميكن 

 .ما هو مالئمابألنشطة ذات الصلة،  سب الضرورة و  لالضطالعالشركا  بتعبئة مشرتكة للموارد 




