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 الزراعة جلنة

 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30-26روما، 

 اإلعداد لالجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي

 (2016ديسمرب/كانون األول  17-4)املكسيك 

 تعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات وعربها

 

 مقدمة -أواًل 

 

والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( تاريخ طويل من التعاون مع االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولووج،   ملنظمة األغذية  - 1

كما يتضح من عدد من القرارات وبرامج العمل املشرتكة اليت اعتمدها أو أيدها مؤمتر اتفاقية التنوع البيولوج، واألجهوزة  

مبوجب اتفاقية  1برنامج العمل اخلاص بالتنوع البيولوج، الزراع، الرئاسية والدستورية ملنظمة األغذية والزراعة. وحيدد

التنوع البيولوج،  الذي اعُتمد يف متابعة التقيويم املشورتكة بون منظموة األغذيوة والزراعوة واتفاقيوة التنووع البيولووج،          

ركوان هاموة اوذا التعواون.     للصكوك يف هذا اجملال  التقييمات واإلدارة املتأقلمة وبناء القودرات والتعمويم  علوى أنهوا أ    

  بشوأن مبوادرات عامليوة لواملة تتعلوق      2006وتتعاون منظمة األغذية والزراعة واتفاقية التنووع البيولووج،  منوذ عوام     

 .  واألغذية والتغذية  والتنوع البيولوج، للرتبة2بامللقحات
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مة الويت هو، تات ةولة بتعمويم     وقد تناولت جلنة الزراعة  يف مناسبات خمتلفة  املواضويع املتعلقوة باالسوتدا    - 2

  4  ونظوم الورتاا الزراعو، اااموة عامليوا      3التنوع البيولوج،  مثل تكثيف اإلنتاج املسوتدام والونظم الغذائيوة املسوتدامة    

  وحتديث مدونة السلوك الدولية بشوأن توييوع املبيودات    6األراض، واملياه   وموارد5تكثيف اإلنتاج احملصول، املستدامو

 . 8الثروة احليوانية   أو احلوكمة يف قطاع7واستعمااا

 

وسينظر مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوج، خالل اجتماعه الثالوث عشور  الوذي مون القورار عقوده يف        - 3

يف كانكون  املكسيك  يف اإلجراءات االسرتاتيجية لتعزيز تنفيذ خطتوه   2016ديسمرب/كانون األول  17و 4الفرتة ما بن 

"مبا يف تلك بالنسبة إىل تعمويم وإدمواج التنووع البيولووج، يف القطاعوات       2020-2011االسرتاتيجية للتنوع البيولوج، 

.وعربها"
 اتفاقيوة التنووع البيولووج،     ويعتزم املكسيك  بوةفه البلد املضيف لالجتماع الثالث عشر ملوؤمتر األطوراف يف   9

تسليط الضوء على أهمية تعميم التنوع البيولوج، من أجول حتقيوق أهوداف أيشو، للتنووع البيولووج، وأهوداف التنميوة         

املستدامة  وسيعقد اجتماعا وياريا رفيع املستوى بغية تسهيل اعتماد إعالن بشأن تعميم التنووع البيولووج، يف قطاعوات    

. وقد عمم املكسيك مؤخرا   عون طريوق األمون التنفيوذي التفاقيوة      صايد األمساك والسياحة  وعربهاالزراعة والغابات وم

.التنوع البيولوج،  ورقة غري رمسية حتدد بعض العناةر احملتملة اذا اإلعالن
10 

 

يوانيوة  ينعكس التزام منظمة األغذية والزراعة بتعميم وإدماج التنوع البيولوج، يف قطاع احملاةويل والثوروة احل   - 4

  11وعربه  وكذلك يف القطاعات األخرى  الغابات واملنتجات احلرجية األساسية  ومصايد األمساك واملنتجات البحريوة 

اإلدارة واالستخدام املستدامن للموارد الطبيعية  مبا يف تلوك األراضو،  وامليواه  وااوواء  واملنوا        بشأن  3يف اادف 

  يشكل التنوع البيولووج،  12ويف إطار برنامج العمل وامليزانية احلال، .اضر واملستقبلواملوارد الوراثية  لصاحل أجيال احل

مون الزراعوة والغابوات     ييادة وحتسن توفري السولع واخلودمات      املتمثلة يف 2جزءا ال يتجزأ من األولوية االسرتاتيجية 

ومن املتوقع أن يقّر االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولووج،   ومصايد األمساك بطريقة مستدامة.
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  باعتبواره مسواهمة هاموة يف تنفيوذ اخلطوة االسورتاتيجية للتنووع        2019-2010باإلطار االسرتاتيج، املراجع للمنظموة  

 13.وحتقيق أهداف أيش، للتنوع البيولوج، 2020-2011البيولوج، 

 

لتنفيذي التفاقية التنوع البيولوج،  وكذلك ممثلو احلكومة املضيفة لالجتماع الثالوث عشور ملوؤمتر    لّدد األمن ا - 5

الدول األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوج،  مرارا وتكرارا علوى ضورورة مشواركة منظموة األغذيوة والزراعوة يف )إعوداد(        

التنووع البيولووج، ومنظموة األغذيوة والزراعوة بانتظوام        وتتشواور أمانوة اتفاقيوة     .االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطوراف 

 .وتتعاونان بشكل وثيق  إلعداد االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف

 

  وتلخو  التوةويات   لزراعوة احتدد هذه الوثيقة بعض التحديات والفرص لتعميم التنوع البيولووج، يف قطواع    - 6

 .متر األطراف من قبل اايئة الفرعية للتنفيذ التفاقية التنوع البيولوج،املعتمدة يف التحضري لالجتماع الثالث عشر ملؤ

 

 أنشطة منظمة األغذية والزراعة إعدادًا لالجتماع الثالث عشر  -ثانيًا 

 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي

 

الفواو يف االجتمواعن    حتضريا  لالجتماع الثالث عشر ملوؤمتر األطوراف يف اتفاقيوة التنووع البيولووج،  لواركت       - 7

  14التاسع عشر والعشرين للهيئة الفرعية املعنيوة باملشوورة العلميوة والتقنيوة والتكنولوجيوة التفاقيوة التنووع البيولووج،        

الفواو أيضوا يف املوؤمتر الثوامن املعو        سواهمت . كما 15للتنفيذ التفاقية التنوع البيولوج، ةواالجتماع األول للهيئة الفرعي

 ملسوتقبل مسوتداما الوروابط بون التنووع البيولووج، والزراعوة"        " النظم الغذائيوة وج، يف تروندهايم املعنون بالتنوع البيول

هوذا املوؤمتر علوى اجلوزء رفيوع       16وسويعر  تقريور  (  2016يونيوو/حزيران   3 –مايو/أيوار   31)تروندهايم  النرويج  

 البيولوج،. املستوى لالجتماع الرابع عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع

 

خالل فرتة التحضريات  تعقد الفاو وأمانة اتفاقية التنوع البيولوج، مشواورات منتظموة لتحسون التعواون مون       - 8

  بنواء علوى   لفنيوة اوداخليا   مت تشكيل فريق عمل موع مموثلن عون اإلدارات     .أجل املنفعة املتبادلة بن الزراعة والبيئة

 طلب من املدير العام.
 

                                                      
-2011اإلجراءات االسرتاتيجية لتعزيز تنفيذ االتفاقية واخلطة االسورتاتيجية للتنووع البيولووج، للفورتة      UNEP/CBD/SBI/REC/1/4الوثيقة   13

 .  مبا يف تلك تعميم التنوع البيولوج، يف القطاعات وعربها2020
 https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-  أنظووووووووووور Rev.4/INF/19/SBSTTA/UNEP/CBD/1الوثيقوووووووووووة   14

  en.pdf-1rev-04-inf-19-/information/sbstta19 
اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع الوراث، يف ختطيط التكيوف موع تغوري املنوا  علوى        UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/4الوثيقة   15

حالة إعداد التقريور عون حالوة التنووع البيولووج، يف العواي لألغذيوة والزراعوة؛           UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/42املستوى الوط ؛ والوثيقة 

من أهداف أيش، للتنوع البيولوج،؛  7بناء رؤية مشرتكة لألغذية والزراعة املستدامة وتنفيذ اادف   UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/53والوثيقة 

 .املبادئ والنهج –بناء رؤية مشرتكة الستدامة األغذية والزراعة  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/54والوثيقة 
16  summary/-and-http://www.miljodirektoratet.no/en/Biodiversity/Home/Report 

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/sbstta-19-inf-04-rev1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/sbstta-19-inf-04-rev1-en.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/en/Biodiversity/Home/Report-and-summary/
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 التحديات والفرص املتاحة أمام تعميم التنوع البيولوجي  –ثالثًا 

 

تعتمد الزراعة  مبا يف تلك إنتاج احملاةيل والثروة احليوانيوة  والغابوات ومصوايد األمسواك وتربيوة األحيواء        - 9

م اعتمادا كبريا على التنوع البيولوج، ومكوناته  وكذلك على وظائف النظوام اإليكولووج، واخلودمات الويت يقوو     املائية  

عليها. وميكن خلسارة التنوع البيولوج، أن تؤثر سلبا  على هذه القطاعات  موع احتموال تهديود األمون الغوذائ، وتووفري       

 .وظائف وخدمات النظام اإليكولوج، اليت تعترب حيوية بالنسبة للبشرية

 

املبالورة.   ومع تلك  تؤثر هذه القطاعات على التنوع البيولووج، مون خوالل خمتلوف العوامول املبالورة وغوري        - 10

4 وخت  التوقعات العاملية للتنوع البيولوج،
 ".على أنها التهديد العامل، الرئيس، للتنووع البيولووج،  بالذكر الزراعة " 17

ويع  تعميم التنوع البيولوج، يف الزراعة االعرتاف بالدور األساسو، للزراعوة يف حتقيوق األمون الغوذائ، يف العواي  مون        

ع البيولووج، الوذي يووفر األسواي جلميوع أغوذيتنا والوذي تهودده أسواليب اإلنتواج غوري            جهة  والدور األساس، للتنوو 

ويتطلب تعميم التنوع البيولوج، عرب خمتلوف قطاعوات إنتواج األغذيوة والزراعوة  تكثيوف        .املستدامة  من جهة أخرى

لزراعية واملناظر الطبيعيوة  مبوا يف   اإلنتاج على أساي العمليات اإليكولوجية والتنوع البيولوج،  وييادة التنوع يف النظم ا

. ومن دون هذا التحول  18تلك من خالل ييادة الربط بن خمتلف نظم احلفظ القائمة على املنطقة  واالستهالك املستدام

 .سيستمر اإلنتاج الغذائ، والزراعة بتدمري التنوع البيولوج،  وبالتال، تهديد األمن الغذائ، يف العاي

 

يز جمموعة متنوعة من املوائل ونظم اإلنتواج يف املنواظر الطبيعيوة  وبقوع املوائول الطبيعيوة       وتساعد ةيانة وتعز - 11

ولبه الطبيعية يف املزارع  يف االستفادة من التنوع البيولوج، والعملية اإليكولوجية لتعزيز إنتاجية الونظم الزراعيوة  مبوا    

 . 19يف تلك التلقيح

 

 اصيل والثروة احليوانيةتعميم التنوع البيولوجي يف احمل  –رابعًا 

 

اعتمدت اايئة الفرعية للتنفيذ  خالل دورتها األوىل  سلسلة من التوةيات إىل االجتماع الثالوث عشور ملوؤمتر     - 12

وأوةت اايئة  يف مجلوة أموور  بوأن يقووم      .21  تتعلق بتعميم التنوع البيولوج،20األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوج،

 :مؤمتر األطراف مبا يل،
 

                                                      
 . 4التوقعات العاملية للتنوع البيولوج،   17
 تعميم التنوع البيولوج، عرب القطاعات مبا يف تلك الزراعة والغابات ومصايد األمساك.  UNEP/CBD/SBSTTA/20/15 الوثيقة   18
 COAG/2016/INF/7الوثيقة   19
  مبا يف تلك تعميم التنوع البيولوج، 2020-2011اإلجراءات االسرتاتيجية لتعزيز تنفيذ االتفاقية واخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوج، للفرتة   20

 .القطاعات وعربهايف 
  UNEP/CBD/SBI/REC/1/4الوثيقة  21
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            واخلطوة  2030أن يقّر بالفرص الويت تنشوأ مون التنفيوذ املتكامول واملتعاضود خلطوة التنميوة املسوتدامة لعوام  

  واخلطة وإطار العمل االسرتاتيجين للسنوات العشر من أجول  2020-2011االسرتاتيجية للتنوع البيولوج، 

-2010طوار االسورتاتيج، املراجوع    (  واإل2018-2008تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصوحر ) 

 ملنظمة األغذية والزراعة لتحقيق األهداف والغايات املتفق عليها دوليا؛ 2019

  أن حيث الدول األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوج،  وأن يدعو احلكومات األخرى إىل تعزيز جهودها الرامية

خمتلوف القطاعوات وعربهوا  مبوا يف تلوك الزراعوة       إىل تعميم حفظ التنوع البيولووج، واسوتخدامه املسوتدام يف    

واحلراجة ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية  والسياحة على مجيع املسوتويات والنطاقوات  مبوا يف تلوك     

عن طريق إلراك أةحاب املصلحة املعنين واألخوذ بعون االعتبوار املعوايري تات الصولة واإلرلوادات املتصولة        

 علقة بالتنوع البيولوج، يف هذه القطاعات؛بأفضل املمارسات املت

 حيث الدول األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوج، علوى اسوتخدام  حسوب االقتضواء  اإلرلوادات القائموة        أن

املتعلقة باخلطوط التوجيهية لتقييم استدامة النظم الغذائية والزراعية الوذي رريوه منظموة األغذيوة والزراعوة       

عم السياسات من أجل تعزيز تكثيف اإلنتاج املستدام وخدمات النظم اإليكولوجية؛ وأن واخلطوط التوجيهية لد

حييط علما باإلرلادات الطوعية بشأن بناء رؤية مشرتكة لألغذيوة والزراعوة املسوتدامة  وأن يشوجع األطوراف      

 ويدعو احلكومات األخرى إىل تطبيق هذه اإلرلادات  حسب االقتضاء؛

   التوجيهيوة الطوعيوة بشوأن احلوكموة املسوؤولة حليواية األراضو، ومصوايد األمسواك           أن حييط علموا  بواخلطوط

والغابات يف سياق األمن الغذائ، الوط   واليت أقرتها جلنوة األمون الغوذائ، العوامل، ويشوجع األطوراف  وأن       

يواية  يدعو احلكومات األخرى إىل أن تستفيد  حسب االقتضاء  من هذه اإلرلادات لتعزيوز ضومان حقووق احل   

 وإمكانية الوةول بشكل منصف إىل األراض، ومصايد األمساك والغابات؛

    أن يشجع الدول األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوج، وأن يدعو احلكومات األخرى على أن تضوطلع  حسوب

 ااالقتضاء  مبا يل،

 
o     ولواملة لعودة   احلد من خسارة التنوع البيولوج، وعكس مساره  من خالل تنفيوذ اسورتاتيجيات قطاعيوة

قطاعات واإلدارة املتكاملة للمناظر الطبيعية األرضية والبحريوة الويت تعوزي املمارسوات املسوتدامة  حسوب       

االقتضاء  وحتديد التدابري املمكنة للمساهمة يف سالمة النظم اإليكولوجية وقودرتها علوى الصومود  والنظور     

اسوبة لتعزيوز احلفوظ واسوتعادة املنواطق تات األهميوة       يف الُنهج املكانية واإلقليميوة وكوذلك يف التودابري املن   

اخلاةة للتنوع البيولوج، وخدمات النظم اإليكولوجيوة  وموائول األنوواع املهوددة بواالنقرا   واسوتعادة       

 األنواع املهددة باالنقرا ؛

o   عوات  إنشاء وتعزيز آليات تنسيق مشرتكة بن القطاعات من لأنها إتاحة تعميم التنووع البيولووج، يف قطا

الزراعة واحلراجة ومصايد األمساك وتربيوة األحيواء املائيوة والسوياحة وغريهوا مون القطاعوات  وحتديود         

 مراحل رئيسية لتعميم التنوع البيولوج، يف اخلطط الوطنية؛

o  تعزيز رةد استخدام املوارد الطبيعية  مثل األراض، والرتبة واملياه يف مجيع القطاعات  مبا فيها قطاعات

والغابات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية  وحتسن فرص وةول عامة اجلمهور إىل بيانات الزراعة 

 .الرةد
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   أن يطلب إىل األمن التنفيذي  رهنا  بتوافر املوارد وبالتنسيق مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وغريهوا

هوم "االسوتدامة" يف األغذيوة والزراعوة فيموا يتعلوق      من الشركاء املعنين  إعداد املزيد من التوجيهات بشأن مف

بالتنوع البيولوج،  ونشرها إىل األطراف  وتشجيع وتعزيز تبادل املعلومات تات الصلة ونقل التكنولوجيا بون  

األطراف  وال سيما يف البلدان النامية  واالستناد إىل املبادرات القائمة  حيثما كان تلوك ممكنوا   مثول مبوادرة     

 .  ومع االلتزامات الدولية11/25و 10/32اما  مبا يتسق مع القرارين ساتوي

 

وبصورة خاةة  اعتمد اجلهاي الفرع، املع  بالتنفيذ توةيات االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية  - 13

 التنوع البيولوج، بشأن الزراعة  بأن يقوم مؤمتر األطراف مبا يل،ا 

 

 بأهمية التنوع البيولوج، يف حتقيق األمن الغذائ، والتغذية  وبدوره يف ةوحة اإلنسوان ورفاهوه  مبوا يف      أن يقر

الطبيوة  وكوذلك مون خوالل مسواهمته يف       والنباتوات  ألحيوائ، اتلك من خالل إنتاج األغذية واأللياف والوقود 

 عمليات النظام اإليكولوج، والتخفيف من آثار تغري املنا  والتكيف معه؛

  الوذي  بأن الزراعة تعتمد على التنوع البيولوج،  فضال عن وظائف وخدمات النظوام اإليكولووج،    أن يقر أيضا

يقوم عليها  ولكن أن يقر أيضا  بأن بعوض املمارسوات اإلداريوة الزراعيوة ويف املراعو، حتوافظ علوى املوائول يف         

 ؛ جمموعة متنوعة من املناطق الزراعية اليت تدعم التنوع البيولوج،

  بأن هناك حاليا  العديد من املمارسات الزراعية غري املستدامة الويت ميكون أن يكوون اوا توأثريات       أن يقر أيضا

 كبرية على التنوع البيولوج، واملوائل؛ 

  لقضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائ، وحتسن التغذيوة  ا  الذي يشري إىل 2بهدف التنمية املستدامة أن يقر

نظم اإلنتاج الزراع، املسوتدامة  واحلفواظ علوى    ن إىل اشري  اللتن ت5و 4املستدامة  وغايتيه  وتشجيع الزراعة

 للبذور والنباتات املزروعة واحليوانات األليفة وما يتصل بها من األنواع الربية؛ لوراث،االتنوع 

  على أن يستمر برنامج العمل بشأن التنوع البيولووج، الزراعو،  مبوا يف     9/1بأنه مت االتفاق يف القرار أن يذكر

بشأن حفظ امللقحات واسوتخدامها بشوكل مسوتدام واالسوتخدام املسوتدام للتنووع        تلك املبادرات الدولية الثالا

 قية؛ البيولوج، يف الرتبة والتنوع البيولوج، لألغذية والتغذية  بتوفري إطار مناسب لتحقيق أهداف االتفا

  والتقييموات الداعموة    22بأن إحدى االستنتاجات الصادرة عن التوقعات العاملية للتنوع البيولوج، أن يذكر أيضا

يتعلوق   ما تشري إىل أن معاجلة الضغوط بشأن التنوع البيولوج، النارة عن النظم الغذائية ستكون حامسة يفاا 

2020-2011بنجاح اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوج، 
  وأنه من الضوروري اختوات إجوراءات عاجلوة     23

 لتحقيق النظم الغذائية املستدامة؛ 

 أن الطلب املتزايد على السلع الغذائية والزراعية سيزيد من الضغوط على التنوع البيولوج، موا ي يوتم    أن يلحظ

 التصدي بشكل مناسب لتلك الضغوط. 

                                                      
22  /4https://www.cbd.int/gbo  
  مللحقا 10/2القرار   23

https://www.cbd.int/gbo4/
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-en.doc
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 النسبة إىلباألطراف على االعرتاف بأهمية املعارف التقليدية للشعوب األةلية واجملتمعات احمللية  أن يشجع 

  الويت تتوافوق موع    لزراعة اإليكولوجيةاتعزيز الزراعة اجملتمعية واألسرية  إىل جانب على استدامة الزراعة و

م التنويوع والتنواوب البيئو،    دعت ليتاواجملتمعات احمللية   ألةليةاللشعوب  (cosmovisión) ةالعاملي لرؤيةا

 اإلنتاج املستدام وحتسن التغذية؛ لتعزيز

   مناسب من التدابري التنظيمية واحلووافز   جاألطراف ويدعو احلكومات األخرى إىل استخدام مزيأن يشجع أيضا

ولووج،  اليت تتمالى مع أهداف التنوع البيولووج، الوطنيوة  مبوا يف تلوك إنهواء احلووافز املضوّرة بوالتنوع البي        

والتخل  التدرجي، منها وإةالحها  من أجل احلد من فقودان املوائول وتودهورها وتفتتهوا  يف مجلوة أموور        

وييادة كفاءة استخدام املياه واألمسدة واملبيدات ورنب استخدامها غري املناسوب  ولتشوجيع مصوادر التمويول     

اإلنتواج موع احلود مون فقودان التنوووع      العاموة واخلاةوة وتوجيههوا إىل املمارسوات الويت حتسون مون اسوتدامة         

البيولوج،  ولتعزيز ودعم استعادة النظم اإليكولوجية اليت توفر اخلدمات األساسية بطريقوة تلوا احتياجوات    

الشعوب األةلية واجملتمعوات احملليوة  وال تضور بوالنظم اإليكولوجيوة األخورى  وتتمالوى موع التشوريعات          

 ؛الوطنية وااللتزامات الدولية

 األطراف ويدعو احلكوموات األخورى إىل احلود مون الفاقود واملهودر يف مجيوع مراحول اإلنتواج          جع أيضا  أن يش

 واالستهالك يف النظام الغذائ،  مبا يف تلك احلد من الفاقد ما بعد احلصاد؛

  تعزيووز الوودروي املسووتفادة وأفضوول األطووراف ويوودعو احلكومووات األخوورى وأةووحاب املصوولحة إىل أن يشووجع 

ن خمتلف القطاعات  مثل احلمالت للحد من هدر الغوذاء  وتعزيوز سالسول االسوتهالك واإلنتواج      املمارسات م

 واإلمداد املستدامة؛ 

  ًاحلكومات األخرى إىل احلفاظ على التنوع الوراث، للمووارد مون أجول األغذيوة      يدعواألطراف وأن يشجع أيضا

ومكاسوب غذائيوة     ةة لتحقيوق إنتاجيوة مسوتدام   والزراعة والسالالت احمللية وأقاربها الربية  كطريقة أساسي

 سيما يف مراكز التنوع الوراث،؛  وال

   األطراف ويدعو احلكومات األخرى  حسب االقتضاء  إىل دعم منواتج التنميوة الزراعيوة الويت     أن يشجع أيضا

  ويطبوق   24ملنظموة األغذيوة والزراعوة لألموم املتحودة      2019-2010تنسجم مع اإلطار االسرتاتيج، املراجوع  

اخلطوط التوجيهيوة الطوعيوة لالسوتثمار املسوؤول يف الونظم الزراعيوة والغذائيوة الويت         مبادئ حسب االقتضاء  

2014أقرتها جلنة األمن الغذائ، العوامل، يف أكتوبر/تشورين األول   
  موع اإللوارة علوى وجوه اخلصووص إىل      25

 جمال األمن الغذائ، والتغذية  واحلود مون   أهمية الزراعة األسرية الصغرية النطاق  والرع، نظرا  إىل انتشاره يف

 الفقر  والعدالة االجتماعية يف الزراعة  وجهود احلفاظ على التنوع البيولوج،؛ 

 مببادرات القطاع اخلاص للقضواء علوى إيالوة الغابوات مون إنتواج السولع الزراعيوة والعمليوات عورب            أن يرحب

شركات على اعتماد وتنفيذ التزاموات مماثلوة  وأن يودعو    سالسل التوريد اخلاةة بها  وأن يشجع املزيد من ال

 األطراف  حبسب االقتضاء  إىل دعم هذه الشركات لتحقيق مبادراتها؛

                                                      
 .C2013/7  الوثيقة2013يونيو/حزيران  22-15روما    منظمة األغذية والزراعة ملؤمتر الدورة الثامنة والثالثون  24
25  e.pdf291ml-/a3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/a-ml291e.pdf
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  احلكووم، الودول، للسياسوات     املنورب بالتقييم بشأن امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذيوة  الوذي نفوذه    أن يرحب

 26؛---/13أهمية القرار  ن يلحظأإليكولوجية  والعلمية يف جمال التنوع البيولوج، وخدمات النظم ا

  إعووداد "التقريوور املرحلوو، القتصوواديات الوونظم اإليكولوجيووة والتنوووع البيولوووج، موون أجوول الزراعووة  أن يلحووظ

الصوادر عون منظموة األغذيوة     يف العواي   حالة التنوع البيولوج، لألغذية والزراعة  وأول تقرير عن 27واألغذية"

  دة؛والزراعة لألمم املتح

  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  وهيئة املووارد الوراثيوة لألغذيوة والزراعوة وجلنوة الزراعوة إىل       أن يدعو

 القيام مبا يل،ا  
 

o         مواةلة دعم تطوير وتنفيذ التودابري واإلرلوادات واألدوات الاليموة لتشوجيع تعمويم الت نوويع البيولووج، يف

ة  واألغذية والتغذية  بقصد دعم البلدان األعضاء يف جمال التحوّول  قطاعات احملاةيل  والثروة احليواني

 إىل النظم املستدامة لألغذية والزراعة؛

o النظر يف وضع خطة عمل عاملية على أساي تقرير حالة التنوع البيولوج، لألغذية والزراعة يف العاي؛و 

o االتفاقية؛ تقديم املعلومات عن التقدم احملري إىل األجهزة تات الصلة يف إطارو 
 
 احلكومات األخرى إىل تنفيذ املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتيوة لألغذيوة   يدعو األطراف و أن يشجع

والتقاسم العادل واملنصف للمنافع النالئة عون  والزراعة  وبروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد الوراثية 

 استخدامها. 

 

ق من قبول اايئوة الفرعيوة للتنفيوذ بشوأن توةويات االجتمواع الثالوث عشور ملوؤمتر           ي يتم التوةل إىل أي اتفا - 14

 األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوج، بشأن الزراعة  بأن يقوم مؤمتر األطراف مبا يل،ا
 

 [احلكومات األخرى إىل وضع أطر قانونية واضحة الستخدام األراض، تضمن احلفاظ يدعو األطراف و أن يشجع

 التنوع البيولوج، واملوائل الوطنية  واستخدامها املستدام  و/أو تنفيذها  حسب االقتضاء؛[على 

 [  سياساتية السوتخدام   ا ضع  حسب االقتضاء  أطرأن تاحلكومات األخرى إىل  ويدعواألطراف أن يشجع أيضا

يات مسوتو ةوعد  وتوجوه ةونع القورارات علوى خمتلوف       تعكس األهداف الوطنيوة للتنووع البيولووج،    األراض،

األراضو،  نتواج[  إ]وتنويوع   يوة تعزيز الزيوادة املسوتدامة يف إنتاج  ن أجل  ضمن مجلة أمور أخرى  م  احلوكمة

  مع تعزيز وظائف النظام اإليكولوج، وخدماته  مبا يف تلك اخلدمات الويت تسواهم   احلالية واملراع،الزراعية 

الرتبوة(  ويف نفوس   يف اإلنتاج الزراع، )مثل التلقيح  ومكافحة اآلفات  وتوفري امليواه  والسويطرة علوى ت كول     

املنواظر   يفوتعزيوز الرتابوط    واستعادتها واسوتخدامها بطريقوة مسوتدامة    الوقت محاية التنوع البيولوج، للموائل

 الطبيعية؛[

                                                      
الدول، للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوج، وخودمات الونظم اإليكولوجيوة    تقييم املنرب احلكوم، بشأن  20/9وفقا  لتوةية اايئة الفرعية   26

 حول امللقحات والتلقيح وإنتاج األغذية.
27  18UNEP/CBD/SBI/INF/  

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/information/sbi-01-inf-18-en.pdf
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 [التكثيوف والتنويوع      حسوب االقتضواء   دعمتو و تعوزي  نأاحلكوموات األخورى إىل   ويدعو األطراف  أن يشجع

مبا يف تلوك تعزيوز اسوتخدام جمموعوة متنوعوة مون        ة اإليكولوجيةيالزراعالنهج للزراعة و واملستدامنلبيئين ا

احملاةيل والثروة احليوانية املكيفة جيدا   وأةنافها وسالالتها  والتنوع البيولوج، املرتبط بوالنظم الزراعيوة    

مبا يف تلك امللقحات  والكائنات ملكافحة اآلفات  والكائنات يف الرتبة  اليت تعزي تدوير املغوذيات  وبالتوال،   

 ن احلاجة إىل املدخالت الكيميائية أو حتّل مكانها.[ تقلل م

 

 خالصة  –رابعًا 

 

قد ترغب اللجنة يف النظر يف التوةيات املذكورة أعاله بغية توجيوه عمليوة تعمويم التنووع البيولووج، يف قطواع        - 15

 .الزراعة وعرب خمتلف القطاعات

 


