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البند  7من جدول األعمال المؤقت
الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
كيغالي ،رواندا 30 ،أكتوبر/تشرين األول –  3نوفمبر/تشرين الثاني

2017

خطة التنمية المستدامة لعام  2030ودور الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
موجز
أخذ اجلهاز الرئاسي ،يف دورته السادسة ،علما باعتماد خطة عام  2030وأهداف التنمية املستدامة ،وخاصة املقصدين
 5-2و 6-15املتعلقني باحلفاظ على املوارد الوراثية وضمان احلصول عليها وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدامها،
ووافق على أن يتمثل موضوع الدورة السابعة يف "خطة التنمية املستدامة لعام  2030ودور املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة" .وتعرض هذه الوثيقة العالقة والصالت القائمة بني املعاهدة الدولية وخطة عام  ،2030ال سيما يف اجلهود
العاملية الرامية إىل احلفاظ على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بشكل مستدام ،نظرا إىل أن اهلدف
النهائي للمعاهدة الدولية يكمن يف املسامهة يف استدامة الزراعة وحتقيق األمن الغذائي.

التوجيهات المطلوبة
إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل األخذ علما هبذا التقرير والنظر يف اختاذ قرار ،مع مراعاة العناصر الواردة يف مرفق هذه
الوثيقة ،باعتبارها توجيهات بشأن مسامهة املعاهدة الدولية يف إجناز خطة عام .2030

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (،)QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على العنوان التايل:
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/
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أولا -مقدمة
تقدم خطة التنمية املس ت ت ت تتتدامة لعام ( 2030خطة عام  ،)2030مبا يف ذلك أهداف التنمية املس ت ت ت تتتدامة الس ت ت ت تتبع
-1
عش ت ت ت تترة ،اليف اعتمدت يف س ت ت ت تتبتم أيلول  2015من قبل  193دولة من الدول األعض ت ت ت تتاا يف األمم املتةدة ،موعة من
األهداف العاملية اجلديدة اليف تش ت تتكل معاا خطم التنمية الوطنية وتوجه إجرااات التمع الدويل ح عام  .2030وعلى
خالف األهداف اإلمنائية لأللفية ،فإن خطة عام  2030وأهداف التنمية املس ت ت ت ت ت تتتدامة م طيع البلدان وتطبق على كل
واحد منها.
وقد تعهدت البلدان ،كمبدأ توجيهي لدى إطالق خطة عام  ،2030بضت ت تتمان عدم ترح أخ أحد خلب الرك يف
-2
اجلهد اجلماعي الرامي إىل إجنازها .وهناح تركيز كبري جدا على فقراا الريب الذين ينظر إليهم ،رغم كوهنم من أش ت ت ت ت ت تتد النا
ضعفا الذين ينبغي إعطاؤهم األولوية يف التنمية املستدامة ،على أهنم عوامل حامسة للتغيري ومسامهون مهمون يف حتقيقها.
ومن القضت ت تتاا على الفقر واجلوع إىل مواجهة تغري املناظ واحلفاظ على املوارد الطبيعية ،تكمن األغذية والزراعة يف
-3
صتتميم خطة عام  .2030ويف هذا الصتتدد ،توىل أمهية كبرية إىل الدور الذخ يضتتطلع به التنوع البيولوجي الزراعي ،نظرا إىل
أنه حاس تتم األمهية بالنس تتبة إىل اإلنتام املس تتتدام ألغذية مغذية ووفرية وإىل تكييب الزراعة مع التةديات العاملية ،مثل تغري
املناظ وتزايد عدد السكان.
وأخذ اجلهاز الرئاستتي علما ،يف دورته الستتادستتة اليف عقدت يف أكتوبر تشترين األول  ،2015باعتماد خطة عام
-4
 2030وأهداف التنمية املس ت ت ت تتتدامة ،وخاص ت ت ت تتة املقص ت ت ت تتدين  5-2و 6-15املتعلقني باحلفاظ على املوارد الوراثية وض ت ت ت تتمان
احلصت ت ت تتول عليها وتقاست ت ت تتم املنافع الناشت ت ت تتئة عن است ت ت تتتخدامها 1.وطل كذلك من األمني مواص ت ت ت تلة التعاون مع االتفاقيات
واملنظمات الدولية األخرى ذات الص تتلة .2ونتيجة لذلك ،اتفق اجلهاز الرئاس تتي على أن يتمثل موض تتوع الدورة الس تتابعة يف
3
"خطة التنمية املستدامة لعام  2030ودور املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة".
وتعرض هذه الوثيقة العالقة والص ت ت ت ت ت تتالت القائمة بني املعاهدة الدولية وخطة عام  ،2030ال س ت ت ت ت ت تتيما يف اجلهود
-5
العاملية الرامية إىل احلفاظ على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واست ت تتتخدامها بشت ت تتكل مست ت تتتدام ،نظرا إىل أن اهلدف
النهائي للمعاهدة الدولية يكمن يف املسامهة يف استدامة الزراعة وحتقيق األمن الغذائي.

1
2
3

قرار اجلهاز الرئاسي  ،2015 10التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى.
املرجع نفسه
قرار اجلهاز الرئاسي  ،2015 13برنامج العمل املتعدد السنوات للمعاهدة الدولية (.)2025-2016
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ثانياا-

خطة عام  2030والموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

وضتع أعضتاا األمم املتةدة ،عند اعتماد أهداف التنمية املستتدامة ،رؤية حتولية طموحة للغاية تتوخى إ اد عاا
-6
خال من الفقر واجلوع حبلول عام  ،2030ميكن فيه جلميع أشكال احلياة االزدهار .وهذا سيقتضي من البلدان تطوير نظم
أغذية مست تتتدامة وست تتبل جديدة إلدارة املوارد الطبيعية ،مبا يف ذلك التنوع الوراثي ،من أجل بناا مست تتتقبل قابل لالست تتتمرار
بالنسبة إىل البشرية .وسريتبم التنوع احملصويل واألمن الغذائي وتغري املناظ ارتباطا وثيقا بطرق خمتلفة .ويواجه التمع الدويل
اليوم حتديا ثالثيا ،أال وهو التص تتدخ رس تتارة التنوع احملص تتويل واس تتتخدامه بش تتكل أكثر فعالية لتةقيق األمن الغذائي ،مع
التكيب يف الوقت ذاته مع تغري املناظ.
وس ت ت ت ت ت تتيكون التنوع البيولوجي الزراعي أداة مهمتة للتعتامتل مع التةتديتات اليف ينبغي مواجهتهتا يف العقود املقبلتة.
-7
فاإلدارة املس ت ت تتتدامة للتنوع البيولوجي الزراعي تس ت ت تتاهم يف تنويع النظم الزراعية ،ويف جعل قطاعي األغذية والزراعة الوطنيني
أكثر استدامة من خالل النمو االقتصادخ ومحاية البيئة وحتسني سبل العيش يف الريب.
ومتثل املنتجات النباتية أكثر من  80يف املائة من النظام الغذائي البش ت ت ت ت تترخن ومن هذا املنطلق ،فإن املوارد الوراثية
-8
النباتية لألغذية والزراعة تشت ت تتكل ركائز رئيست ت تتية لألمن الغذائي العاملي .ولطاملا قام املزارعون واملربون بتكييب احملاصت ت تتيل مع
الظروف االجتماعية واالقتصت تتادية والبيئية املتغرية من خالل اختيار أصت تتناف ةص ت تولية معينة وتربيتها .ويعزى جزا كبري من
الزيادة اليف شت تتهد ا اإلنتاجية الزراعية يف العاا خالل العقود املاضت تتية إىل حتست تتني احملاصت تتيل .وإن است تتتخدام التنوع الوراثي
ميكن املزارعني من إنتام ةاصيل مكيفة مع اإلجهاد األحيائي والال أحيائي ومغذية بصورة أك وذات خصائص أفضل.
وقد عانت احملاصت ت ت ت ت تتيل من تغري املناظ يف املاضت ت ت ت ت تتي ،ولكن ليع على النطاق واحلجم املتوقعني يف العقود املقبلة،
-9
يف وقت من الض ت تترورخ فيه وض ت تتع حد للجوع والفقر يف الريب حبلول عام  .2030وس ت تتيتعني إجراا تغيريات أس ت تتاس ت تتية يف
االست ت ت ت ت ت ت اتيجيتتات للةفتتاظ على املوارد الوراثيتة النبتتاتيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة وتربيتهتتا وتبتتادهلتتا من أجتتل حتقيق أهتتداف التنميتتة
املس ت تتتدامة .كما س ت تتيتعني تعبئة طائفة واس ت تتعة من املواد الوراثية احملص ت تولية وإتاحتها داخل البلدان ويف ما بينها ،وس ت تتيةتام
املزارعون واملربون إىل الوسائل والدعم لتكييب احملاصيل مع الظروف اجلديدة واملختلفة جذريا.
 -10وقد مت تدجني احملاص ت ت تتيل اليف تطعم العاا منذ نيالف الس ت ت تتنني وس ت ت تتتقتض ت ت تتي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
تدخال بش تريا مس تتتمرا يف عملية تطويرها .ويبلغ مس تتتوى اعتماد البلدان على التنوع الوراثي احملص تتويل الناش تتو خارم حدودها
حوايل  70يف املائة كمتوست تتم عاملي ،وااللاه الست تتائد هو أن هذا ال ابم ست تتيتزايد طوال القرن احلادخ والعش ت ترين .وست تتيكون
التبادل املتزايد واملستتتمر للمواد الوراثية احملص تولية حاستتم األمهية بالنستتبة إىل البةوي الزراعية وتربية أصتتناف ةاصتتيل مكيفة.
ومن مث ،فإن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تعت شاغال مش كا جلميع البلدان.
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ثالثاا -المساهمة السياساتية واألحكام الرئيسية للمعاهدة الدولية
 -11بالنظر إىل ارتفاع مست تتتوى ال ابم بشت تتأن املوارد الوراثية احملص ت تولية وأمهية هذه املوارد بالنست تتبة إىل البةوي واألمن
الغذائي ،وافقت احلكومات على موعة مشت ت ت ت ت كة من القواعد واآلليات اراص ت ت ت تتة بالتبادل وأدرجتها يف معاهدة اعتمدها
مؤمتر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتةدة (املنظمة) يف نوفم تشرين الثاين .2001
 -12وتتمثل أهداف المعاهدة الدولية ،على حنو ما هو منصتو عليه يف المادة  ،1يف صتيانة املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة واست ت ت تتتخدامها املست ت ت تتتدام واقتست ت ت تتام املنافع الناشت ت ت تتئة عن است ت ت تتتخدام هذه املوارد على حنو عادل ومتكافو،
مبا يتستتق مع اتفاقية التنوع البيولوجي ،من أجل الزراعة املستتتدامة واألمن الغذائي .ولتةقيق هذه األهداف ،تتيح املعاهدة
الدولية إطارا للةوكمة ونيلي ة تنفيذية وإطارا ست ت تتياست ت تتاتيا بشت ت تتأن اإلدارة املست ت تتتدامة للموارد الوراثية النباتية .كما توفر منتدى
حكوميا دوليا ومتعدد أصةاب املصلةة للةوار بشأن السياسات حول القضايا املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية.
 -13وتقدم املادتان  5و 6من املعاهدة الدولية توجيهات إىل البلدان خبص ت ت ت تتو التدابري واألنش ت ت ت تتطة الواج إجراؤها
لتعزيز احلفاظ على املوارد الوراثية النباتية واس تتتخدامها املس تتتدام .ويتمثل أحد مكونات املهمة للمادة - 5ص يييانة الموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واس ييتكش ييافها وجمعها وتوص يييوها وتقييمها وتوثيقها -يف توصت تتيب وتقييم احملاصت تتيل
ومسا ا املفيدة احملتملة اليف قد تكون الزمة لتطوير أصت تتناف جديدة من احملاصت تتيل .وتست تتلم هذه املادة أيضت تتا الضت تتوا على
أمهية اتباع هنج تكميلي بني الص ت ت تتيانة يف املوقع الطبيعي وخارم املوقع الطبيعي .وأما المادة - 6السي ي ييتلدام المسي ي ييتدام
للموارد الوراثية النباتية -ف كز بصتتورة خاصتتة على أمهية احلفاظ على نظم زراعية متنوعة وعلى تنفيذ هنج تشتتاركية ل بية
النباتات .وتدعم أيض ت ت ت ت ت تتا إدارة تنوع احملاص ت ت ت ت ت تتيل على مس ت ت ت ت ت تتتوى املزرعة بغية احلد من الت كل الوراثي وزيادة إنتام األغذية
بطريقة مستدامة.
 -14وأما النظام المتعدد األطراف للحص ي ي ييول علر الموارد وتقاس ي ي ييظ المنافع دالنظام المتعدد األطراف  ،الذخ
يعت اآللية األس تتاس تتية للمعاهدة الدولية ،فقد أنش تتو مبوج المواد من  10إلر  .13ويوفر النظام املتعدد األطراف إطارا
شتتفافا وموثوقا لتبادل املوارد الوراثية للمةاصتتيل املدرجة يف امللةق األول باملعاهدة الدولية ،الذخ وضتتع وفقا ملعايري األمن
الغذائي وال ابم .ومبوج النظام املتعدد األطراف ،متنح األطراف املتعاقدة بعض ت تتها البعا إمكانية احلص ت تتول امليس ت تر على
مواردها الوراثية النباتية ،يف حني يش ت ت سجع مست تتتخدمو املواد الوراثية النباتية من النظام املتعدد األطراف على تقاست تتم منافعها
مع النظام املتعدد األطراف .وينبغي تدفق هذه املنافع باألس ت ت ت ت ت تتا إىل املزارعني الذين يوجدون يف البلدان النامية والذين
يعززون احلفاظ على املوارد الوراثية النباتية واست ت تتتخدامها املست ت تتتدام .وتغطي املعاهدة الدولية عدة أنواع من تقاست ت تتم املنافع،
مبا يف ذلك تقاس ت ت ت ت ت تتم املنافع املالية وغريها من املنافع الناش ت ت ت ت ت تتئة عن تداوهلا التجارخ ،وتبادل املعلومات ،واحلص ت ت ت ت ت تتول على
التكنولوجيا ونقلها ،وبناا القدرات.
 -15وبغية مؤازرة اجلهود الرامية إىل احلفاظ على املوارد الوراثية النباتية واستتتخدامها بشتتكل مستتتدام ،تشتتجع املعاهدة
الدولية التعاون الدويل بني أطرافها املتعاقدة ،حست ت ت االقتض ت تتاا ،إض ت تتافة إىل جهودها الوطنية ،على حنو ما هو منصت ت تو
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عليه يف المادة - 7اللتزامات القطرية والتعاون الدولي .ويف هذا الصتتدد ،تويل المادة - 8المسيياعدة الونية -اهتماما
خاص ت ت ت تتا إىل تقدا املس ت ت ت تتاعدة الفنية إىل البلدان النامية هبدف تيس ت ت ت تتري تنفيذ املعاهدة الدولية .وعالوة على ذلك ،ترس ت ت ت تتي
المادة - 18الموارد المالية -أسع اس اتيجية لتسهيل تعبئة املوارد املالية لتنفيذ املعاهدة الدولية وحتقيق أهدافها ،ودعم
األطراف املتعاقدة يف جهودها اهلادفة إىل وضع التدابري القطرية ذات الصلة موضع التنفيذ.
 -16وتكمن إحدى الستتمات املميزة للمعاهدة الدولية يف أهنا تقر رمسيا ،يف المادة - 9حقوق المزارعين ،باملستتامهة
اهلائلة للمجتمعات احمللية و تمعات الس ت ت ت ت تتكان األص ت ت ت ت تتليني واملزارعني يف خمتلب أحناا العاا يف احلفاظ على املوارد الوراثية
احملصت تولية وحتس تتينها وإتاحتها .ومن خالل هذا اإلقرار ،دف املعاهدة الدولية إىل دعم املزارعني يف إدارة التنوع احملص تتويل
وص تتونه يف مزارعهم .وحتأل األطراف املتعاقدة على اختاذ تدابري لض تتمان حص تتول املزارعني الذين لوا حافظون على املوارد
الوراثية النباتية ويس تتتمرون يف تطويرها على التقدير الواج والدعم املايل الالزم ملواص تتلة عملهم القيم .وهذا يش تتمل تدابري
حلماية املعارف التقليدية ذات الص تتلة بالتنوع احملص تتويل ،واحلق يف املش تتاركة يف تقاس تتم املنافع اليف قد تنش تتأ عن اس تتتخدام
املواد الوراثية احملصولية ،واحلق يف املشاركة يف عمليات صنع القرارات الوطنية ذات الصلة.

رابعا -مساهمات المعاهدة الدولية في خطة عام
ا
وأهداف التنمية المستدامة

2030

 -17تقر املعاهدة الدولية ،يف ديباجتها ،بأن إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة هي نقطة التقاا بني األمن
الغتتذائي والزراعتتة والبيئتتة ،وبتتأنتته ينبغي وجود أوجتته تت زر بني القطتتاعتتات .ومن مث ،فتتإن املعتتاهتتدة التتدوليتتة توفر اس ت ت ت ت ت تتتجتتابتتة
سياساتية فعالة للتةديات العاملية املق نة بالتنوع احملصويل ،واحلاجة إىل استدامة اإلنتام الغذائي ،والتكيب مع تغري املناظ.
ومن هذا املنطلق ،فإن املعاهدة قد وض ت ت ت ت ت تتعت كأداة متعددة األطراف لتةقيق التنمية املس ت ت ت ت ت تتتدامة ،ومن خالل تنفيذها،
تساهم األطراف املتعاقدة وأصةاب املصلةة يف املعاهدة يف تنفيذ خطة عام  2030وأهداف التنمية املستدامة.
 -18وقتتام النظتتام املتعتتدد األطراف ،منتتذ بتتدا العمتتل بتته يف عتتام  ،2006بتوزيع أكثر من  4.2مليون عينتتة من املواد
الوراثيتة على املربني من القطتاعني العتام وارتا ومنظمتات املزارعني واجلهتات الفتاعلتة األخرى يف تال التنميتة يف خمتلب
أحناا العاا واليف تعمل من أجل تطوير وضتتمان توافر أصتتناف احملاصتتيل الالزمة للتقليل من مواطن ضتتعب املزارعني الفقراا
وزيادة األمن الغذائي ومتكني احملاص ت ت ت ت ت تتيل من التكيب مع تغري املناظ .ومن أجل إجناز خطة عام  ،2030س ت ت ت ت ت تتيتعني زيادة
استغالل املادة الوراثية داخل مستودع اجلينات العاملي للمعاهدة الدولية ،4وسيتعني تعزيز وسائل مستخدمي املوارد الوراثية
النباتية وقدرا م  ،ال س ت ت ت ت ت تتيما يف البلدان النامية ،من أجل تعظيم مست ت ت ت ت ت تتامهات النظام املتعدد األطراف يف حتقيق التنمية
املس ت تتتدامة .وإن توفري املعلومات عن املوارد الوراثية النباتية يس ت تتهل عمل مس ت تتتخدمي التنوع الوراثي والقائمني على ص ت تتونه.
ولذلك ،فإن مواص ت تتلة تطوير النظام العاملي لععالم عن املوارد الوراثية النباتية تعد عنص ت تترا داعما أس ت تتاس ت تتيا لتش ت تتغيل النظام
املتعدد األطراف ،نظرا إىل أن قيمة املوارد الوراثية النباتية تكمن يف املعلومات اليف تنقل إىل املربني واملزارعني.

4

هناح أكثر من  1.8مليون عينة وراثية متاحة حاليا يف إطار النظام املتعدد األطراف.
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 -19تتخذ األطراف املتعاقدة يف املعاهدة بش ت ت ت ت ت تتكل متزايد خطوات لتعزيز أوجه الت زر بني القطاعات يف ال تنفيذ
املعاهدة الدولية على املس ت ت ت ت ت تتتوى الوطت .و رخ حاليا تعميم املوارد الوراثية النباتية يف عمليات التخطيم الوطت بطريقة
شتتاملة لعدة قطاعات .وقد بادر عدد كبري من األطراف املتعاقدة ،يف الستتنوات األخرية ،إىل إدرام اعتبارات املوارد الوراثية
النباتية يف خطم العمل االست ت ت ت ت ت ت اتيجية للتنوع البيولوجي .وتقر بلدان أخرى باحلاجة إىل تعزيز است ت ت ت ت ت ت اتيجيات ال بية يف
است ت ت ت ت ت ت اتيجيا ا الوطنية اهلادفة إىل مواجهة تغري املناظ .وهناح إمكانية لتةس ت ت ت ت ت تتني فر التمويل لتنفيذ املعاهدة إذا قام
أصت ت ت ت تتةاب املصت ت ت ت تتلةة يف املعاهدة على املست ت ت ت تتتوى الوطت بدعم أمهية املوارد الوراثية النباتية وكذلك ال ابم بني التةديات
اإلمنتتائيتتة ،مثتتل تغري املنتتاظ والتنميتتة الزراعيتتة والبيئتتة والتنوع البيولوجي والتغتتذيتتة .وميكن للعمليتتة احلتتاليتتة اهلتتادفتتة إىل حتتتديتتأل
است ت اتيجية التمويل ،مع تركيزها على تعزيز ال ابم وأوجه الت زر بني خمتلب عناص تتر است ت اتيجية التمويل ،أن تدعم بص تتورة
أك ما تبذله األطراف املتعاقدة من جهود إلدرام املوارد الوراثية النباتية يف االس ت ت ت اتيجيات واإلجرااات الوطنية الرامية إىل
حتقيق التنمية املستدامة.
 -20وإن تنفيذ خطة عام  2030يركز بوجه خا على األكثر فقرا واألشت ت ت ت ت ت تتد ض ت ت ت ت ت تتعفا واألكثر ختلفا عن الرك ،
ويتمةور حول الستتكان ،ويراعي املستتاواة بني اجلنستتني ،وح م حقوق اإلنستتان .وتقدم املعاهدة الدولية مستتامهات ةددة
لدعم سبل عيش أشد الفئات ضعفا .وتعت إدارة التنوع الوراثي النبايت وتسخريه بشكل مستدام أحد اريارات الرئيسية -
والقليلة جدا يف كثري من األحيان -املتاحة للمزارعني الضعفاا يف ما يبذلونه من جهود لزيادة قدر م على الصمود وتأمني
ست تتبل عيشت تتهم .و ة حاجة إىل زيادة االهتمام والدعم إذا أريد للمزارعني جت كامل منافع التنوع الوراثي ،كما يتعني زيادة
االع اف بالدور الرئيس ت ت تتي الذخ تؤديه النس ت ت تتاا يف إدارة التنوع البيولوجي وتعزيزه .كما يدعم تنفيذ حقوق املزارعني اجلهود
اليف يبذهلا الكثري من األطراف املتعاقدة لعقرار بإس تتهامات أفراد التمعات احمللية و تمعات الست تكان األص تتليني واملزارعني
يف التنمية املست ت ت ت تتتدامة واحتياجا م احملددة .ويتيح النظام املتعدد األطراف فرصت ت ت ت تتا هائلة العتماد تنوع جديد لالست ت ت ت تتتجابة
الحتياجات املزارعني الضعفاا .وينطوخ صندوق تقاسم املنافع على ةور تركيز قوخ يف دعم تمعات املزارعني الضعيفة.
 -21وبالنظر إىل ما تقدم ،يساهم التنفيذ الفعال للمعاهدة الدولية يف حتقيق عدة أهداف للتنمية املستدامة ،وال سيما
اهلدفان  2و ،15ولكن أيض ت ت ت تتا بص ت ت ت تتورة غري مباش ت ت ت تترة يف أهداف أخرى ،مثل األهداف  1و12و 13و .517وترتبم خطة
عام  2030بشت تتكل وثيق بأهداف نييشت تتي للتنوع البيولوجي اليف يتصت تتل هبا عمل املعاهدة الدولية بشت تتكل مباش ت تر ،وقد مت
إدرام عدد من أهداف نييشي ضمن أهداف التنمية املستدامة  2و 14و.15

 5اهلدف  :1القضاا على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان.
اهلدف  :2القضاا على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.
اهلدف  :12ضمان وجود أمناط استهالح وإنتام مستدامة.
اهلدف  :13اختاذ إجرااات عاجلة للتصدخ لتغري املناظ ونيثاره.
اهلدف  : 15محاية النظم اإليكولوجية ال ية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام ،وإدارة الغابات على حنو مستدام ،ومكافةة التصةر،
ووقب تدهور األراضي وعكع مساره ،ووقب فقدان التنوع البيولوجي.
اهلدف  :17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيم الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة.
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وهناح مقصدان يعاجلان بصورة مباشرة األهداف الثالثة للمعاهدة الدولية:




املقص ت ت ت ت تتد  :5-2احلفاظ على التنوع اجليت للبذور والنباتات املزروعة واحليوانات األليفة وما يتص ت ت ت ت تتل هبا من
األنواع ال ية ،مبا يف ذلك من خالل بنوح البذور والنباتات املتنوعة اليف تدار إدارة س ت ت ت ت ت تتليمة على كل من
الصعيد الوطت واإلقليمي والدويل ،وضمان الوصول إليها وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية
وما يتصل هبا من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النةو املتفق عليه دوليا ،حبلول عام .2020
املقص تتد  :6-15تعزيز التقاس تتم العادل واملنص تتب للمنافع الناش تتئة عن اس تتتخدام املوارد اجلينية ،وتعزيز س تتبل
الوصول إىل تلك املوارد ،على النةو املتفق عليه دوليا.

 -23وتض ت ت تتع خطة عام  2030نيلية عاملية لعبالغ واالس ت ت تتتعراض تش ت ت تتمل مدخالت على املس ت ت تتتويات احمللية والوطنية
واإلقليمية وتتوم مبنتدى س ت ت ت تتياس ت ت ت تتي س ت ت ت تتنوخ رفيع املس ت ت ت تتتوى ومنتدى جديد يعقد حتت رعاية رئيع اللع االقتص ت ت ت تتادخ
واالجتماعي لألمم املتةدة إلجراا اس ت ت ت تتتعراض على املس ت ت ت تتتوى العاملي .ويرفع األمني العام لألمم املتةدة تقريره عن التقدم
احملرز لغرض استعراض املنتدى السياسي الرفيع املستوى الذخ تزوده املنظمة مبدخالت ذات صلة.
 -24ومت االتفاق يف اللجنة اإلحص ت ت ت ت تتائية التابعة لألمم املتةدة يف مار نيذار  2016على إطار للمؤش ت ت ت ت ترات العاملية،
يتألب من  230مؤش ترا ،باعتباره "نقطة انطالق عملية" لرص تتد املقاص تتد ال ت ت ت ت ت ت ت ت  169رطة التنمية لعام  .2030وأس تتند كل
مؤشت تتر عاملي ألهداف التنمية املست تتتدامة إىل وكاالت "راعية" تابعة لألمم املتةدة مست تتؤولة عن طع البيانات من مصت تتادر
وطنية ،وتقدا ست تترد للتقرير املرحلي الست تتنوخ العاملي ارا بأهداف التنمية املست تتتدامة الذخ يرفع إىل املنتدى الست تتياست تتي
الرفيع املستوى ،وتوفري الوثائق بشأن املؤشرات وحتديثها ،والعمل على مواصلة التطوير املنهجي ،واملسامهة يف بناا القدرات
اإلحصائية .ولدى القيام بذلك ،ستتعاون الوكالة الراعية مع وكاالت مسامهة أخرى ذات صلة.
 -25وتق ح منظمة األغذية والزراعة كوكالة راعية تابعة لألمم املتةدة معنية بواحد وعشت ت ت ترين مؤشت ت ت ترا ألهداف التنمية
املستتتدامة ع األهداف  2و 5و 6و12و14و ،15مبا يف ذلك تلك اراصتتة باملقصتتد  ،5-2وكوكالة مستتامهة بالنستتبة إىل
س تتتة مؤشت ترات أخرى .ويش تتري املؤش تتر  1-5-2إىل "عدد املوارد اجلينية النباتية واحليوانية لألغذية والزراعة املودعة يف مرافق
للةفظ على املدى املتوست ت ت ت تتم أو الطويل" ،وتست ت ت ت تتتند البيانات اراصت ت ت ت تتة باملوارد الوراثية النباتية إىل التقارير القطرية املقدمة
إىل املنظمة من خالل رص ت ت ت تتد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليف تش ت ت ت تتكل مكونا
داعما للمعاهدة.
-26

ويف ما يتعلق باملقصد  ،6-15فإن املؤشر هو على النةو التايل:


املؤش تتر  :1-6-15عدد البلدان اليف اعتمدت أطرا تشت تريعية وإدارية وس تتياس تتاتية لكفالة تقاس تتم املنافع على
حنو عادل ومنصب.
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 -27وتعت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي الوكالة الراعية هلذا املؤش ت ت تتر يف الوقت الذخ تعمل فيه أمانة املعاهدة الدولية،
من خالل املنظمة ،كوكالة مستتامهة .ومنذ عام  2016واألمانة تقدم املعلومات والبيانات الالزمة بشتتأن هذا املؤشتتر املتعلق
بتنفيذ املعاهدة الدولية .ويتمثل مص ت ت ت ت ت تتدر املعلومات للبيانات املقدمة يف التقرير الذخ يرفعه كل طرف متعاقد عن التدابري
املتخذة لتنفيذ االلتزامات امللقاة على عاتقه مبوج املعاهدة الدولية ،عمال باإلجرااات واآلليات التشت ت ت ت ت ت تغيلية لتش ت ت ت ت ت تتجيع
االمتثال ومعاجلة قضايا عدم االمتثال.

خامسا -خاتمة
ا
 -28وضت ت ت ت ت تتعت احلكومات ارطة التةولية والطموحة واملتعددة األبعاد اليف ينبغي حتقيقها حبلول عام  ،2030ووافقت
على إطار للمؤش ترات العاملية للمستتاالة عن حتقيقها .وستتعيا إىل حتقيق املقاصتتد وبلوغ األهداف املتفق عليها ،ينبغي دعم
االلتزامات الدولية ذات الص ت تتلة بالتدابري الوطنية الالزمة .وتعد امللكية القطرية القوية إحدى الس ت تتمات الرئيس ت تتية رطة عام
 2030على امتداد العملية اراصة هبا ،مبا يف ذلك تنفيذ السياسات وال امج ذات الصلة.
 -29وبالنظر إىل الروابم ذات الص تتلة احملددة بني املعاهدة الدولية وخطة عام  ،2030ميكن لألطراف املتعاقدة املض تتي
قدما حنو حتقيق األهداف واملقاصد ذات الصلة الواردة يف خطة عام  ،2030خاصة لتةقيق املقصدين  5-2و 6-15من
خالل تنفيذ املعاهدة الدولية تنفيذا كامال .ويعت االمتثال لألحكام ذات الص ت ت ت ت ت تتلة للمعاهدة الدولية ،مبا يف ذلك اإلبالغ
عن املواد يف النظام املتعدد األطراف ،وتوفري ما يكفي وما يلزم من املوارد املالية واملست ت ت ت ت ت تتاعدة الفنية ،من بني االلتزامات
العامة امللقاة على عاتقها كأطراف متعاقدة.
 -30ويقتض تتي الطابع املعقد وامل ابم ألهداف التنمية املس تتتدامة أيض تتا اعتماد هنج متكامل وم ابم لتةقيقها ،وخطة
عام  2030تش تتدد يف هذا الص تتدد على أمهية الشت تراكات .ويش تتكل تنش تتيم الشت تراكة العاملية وس تتيلة التنفيذ الرئيس تتية لبلوغ
أهداف التنمية املس تتتدامة .وبغية تيس تتري جهود األطراف املتعاقدة الرامية إىل ص تتون املوارد الوراثية النباتية واس تتتخدامها على
حنو مستدام ،تتيح املعاهدة الدولية ما يلزم من إطار وفر للتعاون الدويل من أجل حشد املوارد املالية وتطوير التكنولوجيا
ونقلها وبناا القدرات.

سادسا -التوجيهات المطلوبة
ا
 -31إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل األخذ علما هبذا التقرير والنظر يف اعتماد قرار ،مع مراعاة العناصر الواردة يف مرفق
هذه الوثيقة ،باعتبارها توجيهات بشأن مسامهة املعاهدة الدولية يف حتقيق خطة عام .2030
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المرفق
مشروع القرار 2017/XX

مساهمة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
في خطة التنمية المستدامة لعام 2030
إ ّن الجهاز الرئاسي،
إذ يقر بأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املوارد الوراثية النباتية) ال غىن عنها بالنست ت تتبة إىل البلدان لضت ت تتمان األمن
الغذائي والنهوض بالزراعة املستدامة والتكيب مع تغري املناظن

وإذ يؤكيد تتددا على التتدور املهم للمعتتاهتتدة التتدوليتتة يف إتتتاحتتة إطتتار حوكمتتة فعتتال من أجتتل إدارة املوارد الوراثيتتة النبتتاتيتتة
وتبادهلان
وإذ يش ي ي ي ي ي ي ّدد على أن التنفيتتذ الفعتتال للمعتتاهتتدة التتدوليتتة يس ت ت ت ت ت تتهم يف حتقيق خطتتة التنميتتة املست ت ت ت ت ت تتتتدامتتة لعتتام
(خطة عام  )2030وأهداف التنمية املس ت تتتدامة ،ال س ت تتيما املقص ت تتدان  5-2و 6-15املتعلقان باحلفاظ على املوارد الوراثية
النباتية واحلصول عليها وتقاسم منافعهان
2030

( )1يدعو األطراف املتعاقدة إىل إعادة التأكيد على التزاما ا وتعزيز جهودها من أجل تنفيذ املعاهدة الدولية تنفيذا
كامال الستدامة الزراعة وحتقيق األمن الغذائين
( )2يش ّدد أيضا على احلاجة إىل ال كيز بشكل خا على احتياجات األشد فقرا وضعفا واألكثر ختلفا عن الرك
يف تنفيذ املعاهدة الدولية من أجل املسامهة يف إعمال خطة عام 2030ن
( )3يشجع األطراف املتعاقدة على تعميم تنفيذ املعاهدة الدولية يف ال امج الوطنية ذات الصلة خبطة عام 2030ن
( )4يش ي ي ي ي ي ّدد على أن تقارير األطراف املتعاقدة مبوج إجرااات االمتثال بش ت ت ت ت ت تتأن تنفيذ التزاما ا مبوج املعاهدة
الدولية توفر مص ت ت ت ت تتدرا مفيدا للمعلومات لتقييم التقدم احملرز يف احلص ت ت ت ت تتول على املوارد الوراثية النباتية وتقاس ت ت ت ت تتم
منتتافعهتتا ،ويشي ي ي ي ييجع األطراف املتعتتاقتتدة على تقتتدا هتتذه التقتتارير الوطنيتتة لعبالغ عن التقتتدم احملرز يف حتقيق
املقصد 6-15ن
( )5يحث األطراف املتعاقدة على بذل قص تتارى جهودها لض تتمان احلفاظ الطويل األجل على املوارد الوراثية النباتية
حبلول عام  ،2020على حنو ما يدعو إليه املقص تتد  5-2من مقاص تتد أهداف التنمية املس تتتدامة ،ويشي ي ّدد على
أن اجلهود الراميتتة إىل احلفتتاظ على التنوع الوراثي النبتتايت ،يف املوقع الطبيعي وختتارجتته على الست ت ت ت ت ت تواا ،ينبغي أن
تستمر يف متثيل أولوية بعد عام 2020ن
( )6يشي ي ي ي ييجع البلدان من غري األطراف املتعاقدة على أن تص ت ت ت ت ت تتبح أطرافا يف املعاهدة الدولية من أجل تعزيز جهود
التمع الدويل اهلادفة إىل حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باملوارد الوراثية النباتيةن
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( )7يطلب إىل األمني أن يواصت ت ت تتل ،يف املنتديات الدولية ذات الصت ت ت تتلة ،االرتقاا مبست ت ت تتتوى الوعي باملست ت ت تتامهة املهمة
للمعتاهتدة التدوليتة يف حتقيق خطتة عتام  ،2030ودعم األطراف املتعتاقتدة ،بنتاا على طلبهتا ورهنتا بتوافر املوارد،
يف جهودها الرامية إىل تعميم تطبيق املعاهدة الدولية يف ال امج واالس ت ت ت ت ت ت اتيجيات الوطنية ذات الص ت ت ت ت تتلة بإجناز
خطة عام  2030وأهداف التنمية املستدامةن
( )8يطلب إىل األمني مواص ت ت ت ت ت تتلة توفري املعلومات اليف تقدمها األطراف املتعاقدة واجلهات األخرى الس ت ت ت ت ت تتتخدامها
يف عملية الرص ت ت ت تتد بش ت ت ت تتأن حتقيق املقص ت ت ت تتد  ،6-15وذلك بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي اليف تعت
وكاالت األمم املتةدة املسؤولة عن رصد هذا املقصدن
( )9يقرّر أن يقيم ،يف دورته التاس ت ت ت ت ت تتعة يف عام  ،2021التقدم احملرز يف حتقيق اهلدفني  2و 15من أهداف التنمية
املستدامة ،خاصة املقاصد املتصلة باملوارد الوراثية النباتيةن
( )10يطلب إىل األمني أن يبقي األطراف املتعاقدة بصت ت ت ت ت تتورة منتظمة على دراية بالتطورات ذات الصت ت ت ت ت تتلة احلاصت ت ت ت ت تتلة
يف املعاهدة الدولية دعما لتةقيق أهداف التنمية املس ت ت ت ت ت تتتدامة ،من خالل تقدا حتديثات إىل املكت واللجان
املعنية اليف تنعقد خالل ف ة ما بني الدوراتن
( )11يدعو املنظمات الدولية املعنية إىل تقدا الدعم واإلس ت ت ت ت ت تتهامات لتنفيذ املعاهدة الدولية من أجل حتقيق أهداف
التنمية املستدامة اليف تتصل بإدارة املوارد الوراثية النباتيةن
( )12يدعو أصتتةاب املصتتلةة اآلخرين يف تمع املعاهدة الدولية ،الستتيما منظمات التمع املدين واملزارعون وقطاع
البذور  ،إىل مواصت ت تتلة تعبئة املوارد املالية ،وإقامة الش ت ت تراكات الالزمة لتةقيق مقاصت ت تتد أهداف التنمية املست ت تتتدامة
املتعلقة باملوارد الوراثية النباتيةن
( )13يناش ييد اجلهات املاحنة دعم تنفيذ است ت اتيجية املعاهدة الدولية اراص تتة بالتمويل كجزا من التزاما ا بتعبئة املوارد
املالية الالزمة لتةقيق خطة عام  2030وأهداف التنمية املستدامة.

