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 السلع مشكالت لجنة
 والسبعون الثانيةالدورة 

 2018 أيلول/سبتمبر 28-26روما، 

 منصة تعميم التنوع البيولوجي
 

 موجز
تعرض هذه الوثيقة مفهوم التنوع البيولوجي وتعميم التنوع البيولوجي يف الزراعة والغابات ومصااااااااااااااايد األ ا .  

ل إليها محدر األمم املتندة بشااااوج التنوع البيولوجي الذ، ا عقد يف كا كوج،  وهي تذّكر بالنتائج األساااااسااااية الإ تواااااّ
ع البيولوجي وأهدافها. وترمي هذه الوثيقة إىل إعالم جلنة ، وتعرض مفهوم منصااااااااة تعميم التنو 2016املكسااااااااي ، عام 

 مشكالت السلع بإ شاء هذه املنصة.
 

 اإلجراء المقترح اتخاذه من قبل اللجنة
 باملعلومات املقدمة هلا بشوج إ شاء منصة تعميم التنوع البيولوجي. اإلحاطة علًمااللجنة مدعوة إىل  إجّ  

 

 مضموج هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أ، استفسارات عن 
René Castro-Salazar 

 املدير العام املساعد
 تنوع البيولوجي واألراضي واملياهإدارة املناخ وال

 Rene.Castro@fao.org: الربيد اإللكرتوين
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 مقّدمة -أولا 
 
تعرض هذه الوثيقة مفهومي التنوع البيولوجي وتعميم التنوع البيولوجي. وهي تذّكر بالنتائج األساسية الإ توّال  -1

، وبرتحيب املحدر، 2016إليها محدر األمم املتندة بشااااااااااااااوج التنوع البيولوجي الذ، ا عقد يف كا كوج، املكسااااااااااااااي  عام 
أج تكوج اثااابااة منصاااااااااااااااة لتعميم التنوع البيولوجي، و ي  هااذه الوثيقااة جلنااة دورتااه األربعمب ابااادرة املنظمااة املتمثلااة يف  يف

مشااااااكالت الساااااالع علماً بنتائج اأوار املتعدد أااااااانام املصاااااالنة بشااااااوج تعميم التنوع البيولوجي عرب الق اعات الزراعية 
 بوافه النشاط األول الذ، قامت به املنّصة.

 
 معلومات أساسية -ثانياا

 
البيولوجي" التبااين بمب الكاائناات اأياة من ايع املصااااااااااااااادر اا فيهاا، ضاااااااااااااامن أمور أخرى، النظم يعين "التنوع  -2

اإليكولوجية الربية والبنرية واملائية واملرّكبات اإليكولوجية الإ تعد جزءاً منها. ويشاااااااااااااامل لل  التنوع داخل األ واع وبينها 
 وتنوّع النظم اإليكولوجية.

 
عامالً مهماً يف  قيق األمن الغذائي و ساااااااااااااامب التغذية. وتعتمد ايع الق اعات الزراعية وميثل التنوع البيولوجي  -3

)زراعة احملاااااايل والثروة اأيوا ية، والغابات، ومصااااايد األ ا ، وتربية األحياء املائية( على التنوع البيولوجي وعلى و ائ  
ه، تحثر هذه الق اعات بدورها يف التنوع البيولوجي من النظام اإليكولوجي وخدماته الإ ترتكز عليها. ويف الوقت  فساااااااااااااا

 خالل حمركات مباشرة وغري مباشرة خمتلفة.
 
التنوع البيولوجي يف حمور العديد من األ ش ة االقتصادية، وخبااة  2030وقد وضعت خ ة التنمية املستدامة لعام  -4

اج التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي يف التخ ي  األ ش ة املتصلة بالق اعات الزراعية املستدامة. وتدعو إىل إدر 
الوطين واحمللي ويف عمليات التنمية واسااااااااارتاتيجيات اأّد من الفقر وتعزيز التقاسااااااااام العادل واملنصااااااااا  للمنافع الناشااااااااائة عن 

ولًيا. ومن شوج تعميم مفهوم استخدام املوارد الوراثية، وإمكا ية الواول املناسب إىل هذه املوارد، حبسب ما هو متفق عليه د
التنوع البيولوجي بصاااااورة  اجعة أج يساااااهم يف  قيق مقاااااااد أهداا التنمية املساااااتدامة لات الصااااالة وغايات  يتشاااااي للتنوع 

 .2020، الإ ما زالت اعظمها بعيدة حالياً عن التنقيق ضمن األجل احملدد أ، حبلول عام 1البيولوجي
 
دمات النظام اإليكولوجي أساسيمب من أجل وضع حد للجوع وا عدام األمن الغذائي ويعترب التنوع البيولوجي وخ -5

من أهداا التنمية املساااتدامة(. وتعتمد ايع الق اعات الزراعية )زراعة احملااااايل  2)اهلدا أشاااكاله كافة وساااوء التغذية ب
التنوع البيولوجي وعلى و اااائ  النظاااام والثروة اأيوا ياااة، والغااااباااات، ومصاااااااااااااااااياااد األ اااا ، وتربياااة األحيااااء املاااائياااة( على 

اإليكولوجي وخدماته الإ يوفرها. فباإلضاااااااااافة إىل توفري األغذية بصاااااااااورة مباشااااااااارة، يوفر التنوع البيولوجي خدمات للنظام 
اإليكولوجي تفيد اإل تاج الزراعي بصاااااااااورة غري مباشااااااااارة، من خالل تدوير املغذيات و لل املادة العضاااااااااوية، وتكوين الرتبة 

  ادة توهيلها، وتنقية املياه وتنظيم اآلفات واألمراض والتلقيح.وإع

                                                      
 https://www.cbd.int/sp/targets/:غاية وقد أدرجت هذه الغايات ضمن مخسة أهداا اسرتاتيجية 20للتنوع البيولوجي   يتشييبلغ عدد غايات   1

https://www.cbd.int/sp/targets/
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من أهداا التنمية املساااااااااااااتدامة(. فالنظم  1ويحّد، التنوع البيولوجي دورًا هاًما يف اساااااااااااااتئصاااااااااااااال الفقر )اهلدا  -6
اإليكولوجية السااااليمة ضاااارورية لزيادة القدرة على الصاااامود واإل تاج الغذائي يف سااااياه التغريات الإ يشااااهدها العا ، اا يف 
للاا  تغرّي املنااااخ. ويعتماااد عاادد كبري من الفقراء يف العاااا  بصااااااااااااااورة مبااااشاااااااااااااارة على التنوع البيولوجي وخاادمااات النظاااام 

. وقد استعاج املنتجوج يف  ظم حثر سلباً بالدرجة األوىل يف سبل معيشتهمتكما أج خسارة التنوع البيولوجي يكولوجي،  اإل
اأيازات الصااااااااغرية والنظم التقليدية عرب التاريع بالتنوع البيولوجي، اا يشاااااااامل التنوع البيولوجي الزراعي، كضااااااااما ة وك لية 

فض املخاطر اواجهة تنامي ا عدام اليقمب والصااااااااااادمات. وقد تتوثر  سااااااااااابة أكرب من تكيفية لزيادة املرو ة وللتوساااااااااااع أو خ
السااكاج بساابب اال سااار يف توفري خدمات النظام اإليكولوجي املتصاالة بإ تاج األغذية والتغذية واملياه والصاارا الصااني. 

 14و 2يف  قيق أهداا التنمية املستدامة وال بّد لتعميم التنوع البيولوجي عرب الق اعات الزراعية أج يسهم على  و كبري 
 ككل.  2030وخ ة التنمية املستدامة لعام  15و
 
وحيمل مصاااااااااااااا لح "التعميم" تعريفات وتفسااااااااااااااريات ّعّدة جتل  باختالا الق اعات واالحتياجات والظروا  -7

فريق العلمي واالسااتشااار، ملرفق الوطنية الإ من شااو ا أج  دد كيفية تعري  التعميم وتنفيذه. وعلى ساابيل املثال، حدد ال
البيئة العاملية التعميم على أ ه "عملية تضااااااممب اعتبارات التنوع البيولوجي يف السااااااياسااااااات واالساااااارتاتيجيات واملمارسااااااات 
ف   اخااااااااااة باجلهات الفاعلة الرئيسااااااااية يف الق اعمب العام واخال الإ تحثر على التنوع البيولوجي أو تعتمد عليه، كي حي 

. وتشاااري الوثيقة  فساااها إىل أج التعميم عملية طويلة األجل، 2مساااتداماً وي ساااتخدم اساااتخداماً منصااافاً حملياً وعاملياً"حفظاً 
وجتربة اجتماعية تن و، على تغيري هياكل قيم املحساااساااات واألفراد وترتتب عليها  تائج هامة للعا  ال بيعي وللبشااار الذين 

 املحسسات القوية عوامل حا ة لنجاح التعميم.يعتمدوج عليه. ودثل اأوكمة اجليدة و 
 

 مبادرة منظمة األغذية والزراعة للعمل كمنصة لتعميم التنوع البيولوجي -ثالثاا
 
تتمتع منظمة األغذية والزراعة بتاريع طويل يف جمال السااااااااااااااعي إىل  قيق هدفها املتمثل يف التخفي  من وطوة  -8

ج النظام الفقر يف األرياا والقضااااااااااء على اجلوع و  ساااااااااوء التغذية من خالل تشاااااااااجيع التنمية الزراعية املساااااااااتدامة وتنفيذ   
اإليكولوجي. وقد وضاااعت املنظمة عدداً من الصاااكو  املختلفة، واخ وط التوجيهية واألدوات وغريها من املواد الفنية الإ 

 حال   فذت على املساااتويات الوطنية من تدمج الشاااواغل املرتب ة بالتنوع البيولوجي، والإ تثّبت فائدبا بصاااورة خاااااة يف
 خالل اجلهود املتسقة بمب الدوائر املعنية بق اعي الزراعة والبيئة.

 
ب يف دورتاه األربعمب -9 اباادرة املنظماة للعمال كمنصااااااااااااااة لتعميم التنوع  3وكااج محدر منظماة األغاذياة والزراعاة قاد رحاّ

وطلب أج تقوم، بالتعاوج مع شركائها، بتيسري عملية التعميم املنظّمة واملتسقة لإلجراءات الرامية إىل اوج التنوع  4البيولوجي
البيولوجي واسااااااتخدامه املسااااااتدام وإدارته واسااااااتعادته يف ايع الق اعات الزراعية على املسااااااتويات الوطنية واإلقليمية والدولية. 

 سااااامب تنسااااايق الساااااياساااااات واملمارساااااات بمب الق اعات من أجل أج تقوم جمموعة  وتعمل املنصاااااة على   اه عاملي  دا
                                                      

2. Huntley, B.J. and Redford, K.H 2014‘ .Global ’. Mainstreaming biodiversity in Practice: a STAP advisory document

Environment Facility, Washington, DC. 
 C 2017/33الوثيقة   3
 CBD/COP/DEC/XIII/3املقرر من  5 الفقرة  4
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واساااااااعة من أاااااااانام املصااااااالنة بتعميم التنوع البيولوجي. وتدعم األ شااااااا ة اإلقليمية والوطنية هذه العملية العاملية. وبدا 
 تنوع البيولوجي من خالل:من أهداا التنمية املستدامة إىل تعميم ال 15و 14و 2املنصة من خالل معاجلة األهداا 

 
 تيسري اأوار بمب اأكومات وااعات املمارسمب وأانام املصلنة اآلخرين؛ 

  وتيساااري تبادل املعلومات والبيا ات بشاااوج التنوع البيولوجي واملمارساااات والساااياساااات الزراعية املراعية للتنوع
 البيولوجي بمب أانام املصلنة؛

 السياسات وجاهزة للت بيق حبسب املقتضى، لكي تنظر فيها األجهزة وتراة املعارا إىل توايات متصلة ب
 الرئاسية والدستورية ملنظمة األغذية والزراعة.

 
ويتمثل اهلدا النهائي للمنصااااااة يف تشااااااجيع وتيسااااااري اعتماد  ارسااااااات جيدة عرب ايع الق اعات الزراعية الإ  -10

ى  و مسااتدام، وترفع إ تاجية  ظم اإل تاج واسااتقرارها وقدربا سااوا تدعم اااوج التنوع البيولوجي واسااتخدامه وإدارته عل
على الصمود ضمن  ج متكامل. وسوا يت ّلب لل  أيضاً تنسيقاً أفضل بمب الق اعات الزراعية املختلفة سّيما أج أياً 

 من هذه الق اعات قادر على معاجلة مسولة التنوع البيولوجي افرده.
 

 المتعدد أصحاب المصلحة بشأن تعميم التنوع البيولوجي الحوار -رابعاا 
 عبر القطاعات الزراعية

 
بشوج تعميم  2018مايو/أيار  31إىل  29أانام املصلنة من  حوارًا متعددعقدت منظمة األغذية والزراعة  -11

األ ش ة الرئيسية األوىل الإ تض لع  ا املنظمة. وقد مت  أحد ه، بواف)اأوار( التنوع البيولوجي عرب الق اعات الزراعية
تنظيم هذا اأوار اشاركة اتفاقية األمم املتندة للتنوع البيولوجي. ويف الفرتة الإ سبقت هذا اأدث، أجريت مشاورة على 

لتعليقات واالقرتاحات اإل رت ت عن طريق منتدى منظمة األغذية والزراعة بشوج األمن الغذائي والتغذية من أجل اع ا
 5بشوج هذا اأوار.

شخصاً من اخرباء وأانام املصلنة الذين ميثلوج جمموعة واسعة من اجلهات  250وقد اع هذا اأوار حوايل  -12
 6الفاعلة، اا يف لل  اأكومات وق اع البنوث ومنظمات اجملتمع املدين والق اع اخال واملنظمات اأكومية الدولية.

 
أّكد اأوار أج عملية تعميم التنوع البيولوجي عرب الق اعات الزراعية قد جاءت يف الوقت املناسااااااااااااب وبو ا  وقد -13

ضاااااااااارورية باعتبارها من األولويات. وكذل  اساااااااااات لع اأالة الراهنة جلهود تعميم التنوع البيولوجي والتجارم يف هذا اجملال 
لوضااااع  ج متكاملة لصااااوج التنوع البيولوجي واسااااتخدامه املسااااتدام، ، وحدد جماالت العمل املشاااارت  املسااااتويات كافة  على

وتناول اأوار عمل املنظمة  دعًما ألهداا التنمية املساااااااتدامة، مع زيادة اإل تاج من أجل تلبية ال لب املتزايد على الغذاء.
وع البيولوجي ضااامن الق اعات امللموس يف املساااتقبل من خالل دورها كمنصاااة لتعميم التنوع البيولوجي، دعًما لتعميم التن

 الزراعية وعربها، على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي.
 

                                                      
5  mainstreaming-http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/biodiversity 
6  /nbiodiversity/e-on-dialogue-stakeholder-http://www.fao.org/about/meetings/multi 

http://www.fao.org/about/meetings/multi-stakeholder-dialogue-on-biodiversity/en/
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وتناول اأوار املوضاااااااااوع من وجهات  ظر خمتلفة ضااااااااامن أربع جمموعات عمل: اأوكمة العاملية؛ والساااااااااياساااااااااات  -14
د ق ّدمت  تائج املناقشااات الإ أجربا والتشااريعات الوطنية؛ واأوافز واالسااتثمار؛ والربامج ال وعية إلااادار الشااهادات. وق

 إىل جزء رفيع املستوى حضره  ثلوج عن وزارات الزراعة والبيئة. 2018مايو/أيار  31جمموعات العمل يف 
 

 يف املرفق  ذه الوثيقة. 7وترد مناقشات جمموعة العمل حبسب ما أوجزها رؤساء جمموعات العمل -15
 

 المقترح أن تتخذه اللجنة اإلجراء -خامساا 
 

ستناط اللجنة علماً باإلجراءات الإ تتخذها األما ة من أجل إ شاء منصة تعميم التنوع البيولوجي وباخ وات  -16
 املقبلة املتوخاة.

 
 أخذ العلم باملعلومات املقدمة هلا. اللجنة مدعوة إىل وإجّ  -17

  

                                                      
Sá  Otávio Antonio)املكسي (، والسيد  Martha Bárcena Coqui)إيراج( وااحبة املعايل  Mohammad Hossein Emadiااحب املعايل   7
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 المرفق
 

 الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين فيمجموعات العمل المشاركين للرؤساء لالتقرير المشترك 
 بشأن تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعية

 
اسااااتق ب اأوار الة من اآلراء بشااااوج ما وب أج تكوج املنصااااة عليه وما عليها أج تفعله. فتقرر أوالً أ ه ينبغي  

أج تكوج  ساااااااخة عنها. وثا ًيا، ينبغي أج تساااااااتفيد من دور املنظمة هلذه املنصاااااااة أج تكوج مكّملة للمبادرات األخرى وال 
كمنتدى حياد، للنوار بشااااااااااوج السااااااااااياسااااااااااات، ومن اااااااااااالحيتها يف الدعوة إىل االجتماعات وتيسااااااااااريها، على خمتل  

 املستويات، ومن دعمها الفين وو ائفها يف إدارة املعارا.
 

 ظامي مع اتفاقيات ريو، وأج تعزز الت زر وتسااااااااااتخدم  وشااااااااااّدد اأوار على أ ه ينبغي للمنصااااااااااة أج تنظر يف  ج 
أهداا التنمية املسااتدامة لكي تقيم الرواب  وترب  بمب أهداا التنفيذ. وساايت لب لل  تغيريًا  ويلًيا ورؤية متكاملة لنظم 

حدر األطراا يف معاهدة الزراعة واألغذية. ومن املتوقع أج تكوج  واتج هذا اأوار من أبرز النقاط يف الدورة الرابعة عشرة مل
التنوع البيولوجي الإ سااتعقد يف مصاار، والإ يسااتند إليها إعالج كا كوج. وأ عرم عن األمل يف أج تصاابح الدورة اخامسااة 
عشااارة ملحدر األطراا الإ ساااتعقد يف الصااامب، اثابة "اتفاه باريت بشاااوج التنوع البيولوجي"، فتشااادد على الرواب  القائمة 

 لتنوع البيولوجي وتغري املناخ، واملخاطر املرتب ة باإلحجام عن العمل يف هذا الصدد.بمب خسارة ا
 

واسااااااااااتجابًة للمناقشااااااااااات املثمرة الإ عقدت خالل اأوار، سااااااااااوا تتناول املنظمة بدقة التدابري احملددة املتعلقة  
 بتعميم التنوع البيولوجي.

 
( الضرورة القصوى 1جمموعات العمل األربع، وهي: )وقد برزت ثالث مسائل عابرة للتخصصات يف مناقشات  

كند أقصى بالتعاوج مع الشركاء وأانام املصلنة املعنيمب، من  2020إلعداد اسرتاتيجية للتنوع البيولوجي حبلول عام 
 ( وأمهية معايري القياس.3( والدور التنفيز، إلدارة املعارا؛ )2شو ا  ديد األ ش ة املستقبلية؛ )

 
التشاااااااااديد على إدارة املعارا باعتبارها من احملركات اأيوية للتغيري. وط لب إىل املنصاااااااااة تيساااااااااري تبادل وقد مت  

املعلومات، اا يشااااامل دراساااااات اأاالت وااعات املمارسااااامب بشاااااوج التقييمات والساااااياساااااات والتشاااااريعات، والرتويج 
ة املعارا احمللية واألاااالية يف اساااتخدام التنوع لتثقي  املزارعمب وأاااانام املصااالنة وااااا عي القرارات، واالعرتاا بقيم

 البيولوجي وحفظه.
 

أما أحد اجملاالت األخرى الإ اسااااتوجبت الدعم فتتعلق امع البيا ات، ووضااااع املقاييت، ومحشاااارات قياس توثري  
الوراثي ومسااااتوى األ واع  ارسااااات اإلدارة وأدائها يف جمال االسااااتخدام املسااااتدام للتنوع البيولوجي واااااو ه، على املسااااتوى 

 والنظام اإليكولوجي، اا يشمل البنوث وأانام املصلنة اآلخرين كاملستهلكمب واملوردين.
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 رتحات إىل اجملموعتمب التاليتمب:وتقّسم املق 
 
 اأوكمة العاملية -1
 

  سااااااتجر، اللجاج الفنية واملحدرات اإلقليمية ومحدر املنظمة اسااااااتعراضاااااااً الساااااارتاتيجية التنوع البيولوجي دعًما
 ذا االسااااااااااتعراض لتنساااااااااامب تعميم التنوع  الزراعية، وساااااااااايسااااااااااتعاجلتعميم التنوع البيولوجي عرب الق اعات 

 البيولوجي عرب إدارات املنظمة ويف أ ش تها؛
  خالل منصاااااااااااة تعميم التنوع البيولوجي لصااااااااااااس اأكومات وااعات املمارسااااااااااامب تقدمي منتدى حمايد من و

وأاااانام املصااالنة األخرين على امتداد السااالسااالة الغذائية، من أجل الرب  بمب الق اعات، و ديد فرل 
الت زر، والتقريب بمب األهداا، ووضااااااااااع  ج متكاملة عرب الق اعات لتعميم التنوّع البيولوجي يف ق اعات 

 عة والغابات ومصايد األ ا ؛ الزرا
  وتيسااري اأوارات بمب أااانام املصاالنة املتعددين وبمب الق اعات على املسااتوى اإلقليمي والوطين،  دا

 ديد الثغرات والفرل، مع الرتكيز على العمليات والسااااااااااااااياسااااااااااااااات والتشااااااااااااااريعات اا يشاااااااااااااامل البنوث 
 والتوثري؛ والتنفيذ

  املساااااااااتدامة يف املساااااااااتقبل، وخ ة عمل عاملية شااااااااااملة حول تعميم التنوع وتويّل وضاااااااااع رؤية للنظم الغذائية
 البيولوجي يف  ظم األغذية والزراعة؛

  وتعزيز تنساااااااااااااايق العماال مع املنتااديااات والصااااااااااااااكو  الاادوليااة األخرى لات الصاااااااااااااالااة، وال ساااااااااااااايمااا اتفاااقيااة
 البيولوجي؛ التنوع

  التابع لالتفاقية،  و  قيق رؤية التنوع  2020املسااااامهة يف وضااااع إطار التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام و
 ، اا يف لل  البيا ات واملعلومات األساسية لألهداا وااللتزامات احملتملة.2050البيولوجي لعام 

 
 السياسات والتشريعات الوطنية -2
 

 ي من أجل مساعدة البلداج يف التوعية بقيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي ودورها األساس
 ضماج رفاه البشر و قيق األمن الغذائي والتغذو،؛

  وراد املبادرات الوطنية واإلقليمية يف جمال السياسات، و ليات اأوكمة والنهج التنظيمية الإ تعمم بفعالية
اااااوج التنوع البيولوجي واسااااتخدامه املسااااتدام ضاااامن الق اعات الزراعية وعربها؛ وتوفري أفضاااال املمارسااااات 

 لج الناجنة؛والنما
  ووضع اكو  جديدة و ديث الصكو  القائمة أو تكميلها )مثل مدو ات املمارسات واخ وط التوجيهية

واملعايري(  دا دعم البلداج يف استخدام التنوع البيولوجي واو ه على  و مستدام عرب الق اعات الزراعية 
 بفعالية أكرب؛

 يم التنوع البيولوجي وتنفيذها، اا يف لل  الساااااااياساااااااات ودعم البلداج يف وضاااااااع اسااااااارتاتيجيات وطنية لتعم
 وااللتزامات الوطنية ال وعية والتدابري التنظيمية؛
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  و ديد وتشاااجيع النهج واملمارساااات الإ تعمم بفعالية ااااوج التنوع البيولوجي واساااتخدامه املساااتدام ضااامن
والبنرية )اا يشاااااااااااااامل التجارم مع الزراعة الق اعات الزراعية وعربها، وعلى امتداد املنا ر ال بيعية الربية 

اإليكولوجياااااة و ظم الرتاث الزراعي لات األمهياااااة العااااااملياااااة(، مع الرتكيز على تعزيز البنوث والتااااادرياااااب 
 اإلرشاد؛ و ظم

 
 الربامج ال وعية إلادار الشهاداتاأوافز واالستثمارات و  -3
 

  ات الوطنية، وخدمات النظام اإليكولوجي يف اأسااااااااااباملساااااااااامهة يف  سااااااااامب ال ره لتقييم التنوع البيولوجي
 العقبات؛ والتخلص من

 وجي واو ه يف ودعم البلداج يف مراجعة برامج التنفيز وتنقينها من أجل االستخدام املستدام للتنوع البيول
 الق اعات الزراعية؛

 ااااااة املسااااحولة مارات اخلالسااااتث الإ قد تشااااكل أسااااسااااً وتوفري منتدى حمايد لصااااياغة معايري األداء الزراعي ا
 واملعايري ال وعية؛

 لند من خساااااااارة ي يف  ظم الزراعة واألغذية لوالتشاااااااجيع على االساااااااتثمار الرشااااااايد واملراعي للتنوع البيولوج
 ولوجي وترميم النظم اإليكولوجية.التنوع البي

 ولوجي والتوثري فيه، ، باالسااااااتعا ة بالتنوع البيأااااااانام املصاااااالنة كافةثقة والشاااااافافية بمب  وتيسااااااري اأوار وال
 للسياسات وسالسل القيمة الشاملة؛وتشجيع التغيري املنهجي 

 دية واملتجاوبة من أجل املنتجمب؛وتشجيع االستثمار يف خدمات اإلرشاد اأيا 
 ل  الق اعات الزراعية واألقاليم.وتنفيذ جرد لربامج إادار الشهادات اأالية يف خمت 

 
جرى االعرتاا بضاااااااااااااارورة وضااااااااااااااع رؤية للمدى البعيد حول كيفية اجلمع بمب التنوع البيولوجي وبمب  ويف اختام،

ويف هذا الصاااااادد، دعا املشاااااااركوج ، كل يف جمال عمله. االتقدم معً  األغذية والزراعة املسااااااتدامة، ملساااااااعدتنا على
 ا اخااة بشوج التنوع البيولوجي.املنظمة إىل وضع اسرتاتيجياب

 


