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A 

 المؤتمر
 األربعونالدورة 

 2017 تّموز/يوليو 8-3روما، 

 نتائج االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي:
 البيولوجي عبر القطاعات الزراعية التنوعتعميم 

 
  موجز

 حقيق األمن الغذائي وحتسكككككككككككككككم التغذية. وتعتمد زيع الق اعات الزراعيةتلاً مهمالتنوع البيولوجي عامالً  يشككككككككككككككككل 
وعلى وظائف  جيالبيولو  التنوعوتربية األحياء املائية( على  ،مصكككككككككككككككايد األ ا و  ،الغاباتو  ،احليوانيةالثروة و احملاصكككككككككككككككيل زراعة )

الل خمتلف العوامل من خ البيولوجي التنوع. غري أن الق اعات تؤثر أيضكككككككككاً على وخدمات النظام اإليكولوجي اليت ترتكز عليها
ألمن الغذائي والتغذية اوبالتايل حيتمل أن ي ال  على الق اعات الزراعية،وقع أيضاً كون هلذا التأثري وقد ي املباشرة وغري املباشرة.

  لنظم اإليكولوجية.ليوية احلدمات اخلوظائف و ال وتقدمي
 2016األول  البيولوجي يف ديسكككككككككككككككم  كككانون التنوعالبيولوجي الككذع عقككدتككق ات ككاقيككة  لتنوعمؤمتر األمم املتحككدة لودعككا  

ن املؤمتر ب نككامو تعميم التنوع التنوع، املكسكككككككككككككككيكك ، إىل تعميم كككانكونيف    البيولوجي ع  زيع الق ككاعككات الزراعيككة. كمككا رحككرب
 ة.البيولوجي الذع أطلقتق منظمة األغذية والزراع

 
تنوع البيولوجي وتقرتح اخل وات األوىل اليت جيكككن أن يتخكككذهكككا برنكككامو تعميم ال عوتعرض هكككذه الوثيقكككة م هوم تعميم التنو  

يف شككرم الشككي   2018 شككرين الثايتالبيولوجي قبل الدورة التالية ملؤمتر األطراف يف ات اقية التنوع البيولوجي اليت سككوف تنعقد يف نوربم  
 . العربية مصر زهورية يف

  المؤتمر المقترح اتخاذها من جانباإلجراءات 
  إن املؤمتر مدعو إىل القيام مبا يلي: 

 البيولوجي؛ التنوعلتعميم  منصةك  للعملالرتحين مببادرة املنظمة  (أ)
، ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطني ياتالق اعات الزراعية على املسككتو  يفاج التنوع البيولوجي ر ال لن إىل املنظمة تسككهيل إدو  (ب)

 وذل  بالتعاون مع شركائها.

 بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل: است ساراتميكن توجيق أع 
 René Castro Salazar السيد

 املساعد املدير العام
 إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه

 +39 06570 56192 اهلاتف:
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 أساسيةمعلومات  -الا أوّ 
 
ية عحقيق األمن الغذائي وحتسكككككككم التغذية. وتعتمد زيع الق اعات الزرالت اً مهميشككككككككل التنوع البيولوجي عامالً  -1
يولوجي وعلى وظائف الب التنوعوتربية األحياء املائية( على  ،ومصككككايد األ ا  ،الغاباتو  ،والثروة احليوانيةاحملاصككككيل زراعة )

 لبيولوجيا التنوععليهككككا. ويف الوقككككق ذاتككككق، قككككد تؤثر هككككذه الق ككككاعككككات على وخككككدمككككات النظككككام اإليكولوجي اليت ترتكز 
بالتايل و  ،لق اعاتعلى ا البيولوجي قد تؤثر سككلًبا التنوع ، كما أن خسككارةمن خالل خمتلف العوامل املباشككرة وغري املباشككرة

 التنوعاج ر ربإن إد ،ل لذو . اإليكولوجيةدمات احليوية للنظم وتقدمي الوظائف واخلاألمن الغذائي والتغذية حيتمل أن ت ال 
خسككككارة  لوقف سككككاسككككيمر أأواخل ط وال امو ذات الصككككلة اليت تتناول زيع الق اعات الزراعية  السككككياسككككاتيف البيولوجي 
 1األمن الغذائي وحتسم التغذية. ولتحقيقالبيولوجي  التنوع
 
  يولوجي،الب التنوع ات كككاقيكككة مع التعكككاون من طويكككل تكككاري ( املنظمكككة) املتحكككدة لألمم والزراعكككة األغكككذيكككة ملنظمكككةو  -2

واألجهزة  يولوجيالب التنوع ات اقية مؤمتر دهاأيرب  أو اعتمدها اليت املشككككككرتكة العمل وبرامو القرارات من عدد من يتضكككككك  كما
 لككذع انعقككدجي امؤمتر األمم املتحككدة للتنوع البيولو  أعككاد. وإقرارًا هبككذا األمر، منظمككةلل التككابعككة الرئككاسككككككككككككككيككة والككدسككككككككككككككتوريككة

التوجيهات الصكككككككككادرة عن املنظمة  اسكككككككككتخدامإىل لحكومات لدعوتق التأكيد على ، أخرى زلة أمورضكككككككككمن يف كانكون، 
 اليت أقرربها جملس املنظمة 2اخلمسككككككككككككككة السككككككككككككككتدامة األغذية والزراعة باد ة، مبا يف ذل  امليالزراعق اعات واملتصككككككككككككككلة بال

كأسككككككاا للحوار بشككككككأن السككككككياسككككككات والرتتيبات اخلاصككككككة باحلوكمة والضككككككرورية لتحديد مسككككككارات التنمية " 2016عام  يف
 3."وع  الق اعات وعلى امتداد سالسل القيمة املتصلة هبا زيعهااملستدامة ع  أهداف التنمية املستدامة 

 
يها مؤمتر األمم رئيسككككككككككككككية اليت خل  إلإحدى النتائو ال والبيولوجي، وه التنوعتعرض هذه الوثيقة م هوم تعميم و  -3

 توجيهات من املؤمتر لن، وت )املنصكككككككككككة( البيولوجي التنوعتعميم  منصكككككككككككةاملتحدة للتنوربع البيولوجي. وتقدربم أيضكككككككككككاً م هوم 
 .نصةامل يفالتنمية وأنش ة رئيسية ممكنة  يف ما خي 

 
 مؤتمر األمم المتحدة للتنوّع البيولوجي -اثانيا 

 
األمم املتحدة للتنوربع البيولوجي، الذع يضكككم االجتماع الثالش عشكككر ملؤمتر األطراف يف ات اقية التنوع انعقد مؤمتر  -4

يف كانكون، املكسكككككككككككككي .  2016ديسكككككككككككككم  كانون األول  17إىل  4 ال رتة من البيولوجي واجتماعات أجهزهتا ال رعية، يف
بشكككككككككأن  بصكككككككككورة خاصكككككككككةومترب التوصكككككككككل إىل ات اقات  4وجي.البيول التنوعمن أجل  بالعملوخل  املؤمتر إىل التزامات هامة 

 التنوع البيولوجي يف الق اعات الزراعية واملسككككككككككككككافة يف حتقيق أهداف التنمية املسككككككككككككككتدامة. دراجة إلاإلجراءات الضككككككككككككككروريرب 
التزم الوزراء  ،إعالن كانكون بشأن تعميم ح ظ التنوع البيولوجي واستخدامق املستدام من أجل حتقيق الررباهيةومن خالل 

                                        
 املستدامة. الزراعةالتنوع البيولوجي من أجل  - البيولوجي(. الزراعة املستدامة من أجل التنوع 2016منظمة األغذية والزراعة )  1
 .األغذية والزراعة الستدامةبناء رؤية مشرتكة (. 2014منظمة األغذية والزراعة )  2
 .  REP155CL/الوثيقة  يف )ب( 10ال قرة   3
 . INF/156CL/4الوثيقة يف  4إىل  1 من ال قراتأيضاً  انظر  4

http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
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 البيولوجي عالتنو الق اعات لتعميم  حكوماهتم وع  كلرب  داخلوغريهم من رؤسكككككككككككاء الوربود بالعمل على املسكككككككككككتويات كاربة 
لبيولوجي ا التنوعصككون لإجراءات  إدراجمنظمة ومتسككقة ب القيام ب ريقةمن خالل إجراءات عديدة، مبا يف ذل  من خالل 

يف التدابري و الق اعية  واخل ط وال امو ها يف السككككياسككككاتاسككككتصككككالحوإدارهتا و  املسككككتدام واسككككتخدامها اإليكولوجيةوالنظم 
 5القانونية واإلدارية ويف امليزانيات.

 
هوم زيد من التوجيهات، بالتعاون مع املنظمة، حول م املاألمم املتحدة للتنوربع البيولوجي إعداد  طلن مؤمتر كما -5

 إىل البحش ودعا املنظمة وأجهزهتا الرئاسككككككية والدسككككككتورية 6البيولوجي. التنوع"االسككككككتدامة" يف األغذية والزراعة يف ما خي  
 نصكككككككةمتر أيضكككككككاً مبورحربن املؤ  7ا.موتوجيهات وأدوات لتعزيز عملية تعميم التنوع البيولوجي ودعمه يف وضكككككككع وتن يذ تدابري

 جسككككككككككككككككككور بكككككنكككككككاءالكككككقككككك كككككككاعكككككككات الكككككزراعكككككيكككككككة ككككككككأداة لكككككزكككككيكككككع املكككككنكككككظكككككمكككككككة لكككككتكككككعكككككمكككككيكككككم الكككككتكككككنكككككوع الكككككبكككككيكككككولكككككوجكككككي عككككك  
 لتنوعابم الق كاعكات وحتكديكد أوجكق التكوزر ومواءمكة األهكداف ووضككككككككككككككع لو متككاملكة ومشككككككككككككككرتككة بم الق كاعكات لتعميم 

 8ة.يق اعات الزراعالالبيولوجي يف 
 

 البيولوجي التنوعتعميم  -اثالثا 
 
ى، النظم ا ربيهكا، ضككككككككككككككمن أمور أخر املصككككككككككككككادر مبك زيعالككائنكات احليكة من  التبكاين بم "البيولوجي "التنوعيعين  -6
 داخل األنواع وبينها التنوعل ؛ وهذا يشككككككككككككككميكولوجية اليت تعد جزءاً منها"اإل باتواملركرب املائية و ة والبحري ال يةيكولوجية اإل

صكككلة باألغذية لوأما "التنوع البيولوجي الزراعي" ربيشكككمل زيع مكونات التنوع البيولوجي ذات ا 9وتنوربع النظم اإليكولوجية.
اتككات والنبكك يوانككاتاحل ونوع وتبككاينيكولوجيككة الزراعيككة؛ ل النظم اإلنككات التنوع البيولوجي اليت تشكككككككككككككككككرب مكورب وزيع  والزراعككة

لرئيسية النظام اإليكولوجي، الضروريان الستمرار الوظائف اعلى املستوى الوراثي وعلى مستوى األنواع و  والكائنات الدقيقة
  10للنظام اإليكولوجي الزراعي، وهيكليتق وعملياتق.

 
ويشكككككل التنوع البيولوجي قاعدًة  ميع الق اعات الزراعية. ربهو أسككككاا الزراعة كما هو مصككككدر زيع احملاصككككيل  -7

ة وتشككككككربل عضكككككويوحتلربل املواد ال ئف األسكككككاسكككككية، مثل تدوير املغذياتلوظا. وأمربا اواألنواع املختل ة ربيها املدجربنةواحليوانات 
ربتحاربظ عليها النظم  ،والثروة احليوانيةوالتلقي  امل يد إلنتاج احملاصككككككككككككككيل  مراضوتنظيم اآلربات واأل الرتبة وإعادة تأهيلها

النظم و اإلنسكككككككككان.  ةلررباهي ، وبالتايلالتغذيةضكككككككككمان و  ا ة لالسكككككككككتمرار يف إنتاج األغذيةاإليكولوجية اليت تتربسكككككككككم بأفية ح
 كبرير   اهم إىل حد  تسكككككككككككككك ائياملبيولوجي ال التنوعئل جملموعة متنوعة من هي مو  والسككككككككككككككاحلية والداخلية اإليكولوجية البحرية
ية األحياء املائية العامل. وتعتمد مصايد األ ا  وترب حولواالجتماعية والثقاربية للمجتمعات احمللية  يف ا وانن االقتصادية

على االسكككككككككتخدام املسكككككككككتدام للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية من أجل احملاربظة على املناربع االقتصكككككككككادية واالجتماعية 
                                        

  ./24/13UNEP/CBD/COPالوثيقة   5
 . /3CBD/COP/DEC/XIIIالوثيقة  ( يف)ج109ال قرة   6
 ./3CBD/COP/DEC/XIIIالوثيقة  يف 75و 58و 40و 36ال قرات   7
  ./3CBD/COP/DEC/XIIIالوثيقة  يف 6ال قرة   8
 ات اقية التنوع البيولوجي.  من 2املادة   9

  الذع اعتمده مؤمتر األطراف يف ات اقية التنوع البيولوجي يف اجتماعق اخلامس. 5 5مرربق املقرر   10

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-24-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-03-ar.pdf
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يم ة مبكان تعمألفيواإليكولوجية يف األجل ال ويل. كما أن التنوع البيولوجي هو مصككدر مصككايد األ ا  ال ية، ولذا من ا
والت ري   تغذيةمواقع ال لوال امو واخل ط املتصكككككلة مبصكككككايد األ ا  حلماية املوائل اليت متثرب  التنوع البيولوجي يف السكككككياسكككككات

تنوع . وتكتنف الغابات أغلبية التنوع البيولوجي ال ع يف العامل. ربالال بيعيةواحلضكككككككككككككانة األسكككككككككككككاسكككككككككككككية جملموعات األ ا  
 الغابات يضكككككمرب زيع أشككككككال احلياة املوجودة يف املناطق احلرجية إضكككككاربًة إىل األدوار اإليكولوجية اليت تؤديها. البيولوجي يف

وربربر للسكان بعيد حبالة تنوربع النظم اإليكولوجية للغابات واألنواع ربيها. ربهي ت وسوف تتأثر آرباق التنمية املستدامة إىل حد  
حدود توربري األخشككككككككككككككاب. كما أن خدمات النظام اإليكولوجي اليت تقدربمها  كبرير حد   إىل  جمموعة من املناربع اليت تتعدى

 عديدينكل بالنسبة إىل تشربهي عالوًة على ذل ، و . وال ئات املستضع ةالغابات تتربسم بأفية خاصة بالنسبة إىل ال قراء 
 . والروحانية والنظرة إىل العامل ساسياً من عناصر اهلوية الثقاربيةعنصراً أ

 
ة، العديد من األنشككككككك ة االقتصكككككككادي صكككككككلنالبيولوجي يف  التنوعتضكككككككع للتنمية املسكككككككتدامة  2030وإن خ ة عام  -8

ولوجي كالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإلي إدراجوتدعو إىل  املسكككتدامة، ةيالزراعق اعات وخباصكككة األنشككك ة املتصكككلة بال
ف للمناربع واسككككككرتاتيجيات احلدرب من ال قر وتعزيز التقاسككككككم العادل واملنصكككككك الوطين واحمللي ويف عمليات التنمية التخ يطيف 

 .وارد، حسن ما هو مت ق عليق دولًياامل هذه ىلاملناسن إصول و الإمكانية و ، الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية
 
نة ائي والتغذية احملالقضكككككككككاء على ا وع وتوربري األمن الغذمن أهداف التنمية املسكككككككككتدامة إىل  2يرمي اهلدف و  -9 سكككككككككرب

 2030. وبالنظر إىل هذه املقاصكككككد املختل ة، يوربربر هذا اهلدف مثاًل عن ميزة رئيسكككككية يف خ ة عام وتعزيز الزراعة املسكككككتدامة
من انعدام األمن  ال عال داحلويتوقف تدامة ومقاصكككدها. سكككتشكككدربد على الرتابط والتكاربل بم العديد من أهداف التنمية امل

 2قيق اهلدف حت يفوعلى العكس، سكككككككككككيتوقربف التقدم احملرز ة املسكككككككككككتدامة. يالزراعالق اعات الغذائي وسكككككككككككوء التغذية على 
 هذا يفقدربم تغريرب املناخ. ومن أجل إحراز ت مواجهةئصال ال قر و ت، مبا يف ذل  اسأهداف أخرى ةحتقيق عد يفعلى التقدم 

السكككككياسكككككات وأصكككككحاب املصكككككلحة معا ة هذه الت اعالت احلا ة، من حيش أوجق التوزر اهلدف، سكككككيتعمرب على صكككككانعي 
 2مكككككن جكككككهكككككككة وبكككككم اهلكككككككدف  2، بكككككم خمكككككتكككككلكككككف مكككككقكككككككاصككككككككككككككككككككد اهلكككككككدف سككككككككككككككككككواءر  عكككككلكككككى حكككككككدر  واملكككككقكككككككايضككككككككككككككككككككات

ح ظ احملي ات والبحار واملوارد البحرية يرمي إىل الذع  14اهلدف على سككككبيل املثال، واملقاصككككد األخرى من جهة أخرى. 
محاية النظم اإليكولوجية ال ية وترميمها وتعزيز اسككككتخدامها  الذع يصككككبو إىل 15 اهلدفوعلى حنو مسككككتدام  امهاواسككككتخد

ة الغابات على حنو مسككتدام، ومكاربحة التصككحر، ووقف تدهور األراضككي وعكس مسككاره، ووقف على حنو مسككتدام، وإدار 
 ىل حد كبري يف حتقيقإ البيولوجي ع  الق اعات الزراعية سكككككككككيسكككككككككاهم التنوعوبالتايل، ربإن تعميم  .ربقدان التنوع البيولوجي

 بصورة عامة.  2030من أهداف التنمية املستدامة وخ ة عام  15و 14و 2األهداف 
 

 تعميم التنوع البيولوجي منصة -اابعا ر 
 

وع وسككككككككوء التغذية والقضككككككككاء على ا  املتمثل يف التخ يف من وطأة ال قريف حتقيق هدربها  طويل تاري  منظمةلل -10
و النظام اإليكولوجي. وقد وضككككككككككككعق املنظمة عدداً من الصكككككككككككككو   من خالل تعزيز التنمية الزراعية املسككككككككككككتدامة وتن يذ لي

ق تثبرب  واألدوات وغريها من املواد ال نية اليت تدمو الشككككواغل املتصككككلة بالتنوع البيولوجي، واليت توجيهيةال واخل وطاملختل ة، 
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 ة بق اعيالدوائر املعنيبم ائدهتا بصككككككككككورة خاصككككككككككة يف حال ني ذت على املسككككككككككتويات الوطنية من خالل جهود متسككككككككككقة رب

 11الزراعة والبيئة.
 

نتاجية إومصكككككككككككايد األ ا  أكثر  والغاباتجعل الزراعة للمنظمة الذع يرمي إىل " 2إن ال نامو االسكككككككككككرتاتيجي و  -11
 ةيق اعات الزراعلايف اإلنتاجية يف  زيادات حتقيق طلن من خاللالبيولوجي  التنوع" يعكس احلاجة إىل تعميم اسكككككككككتدامةو 

 الككعكككككككديكككككككدوالككبككيككئككيكككككككة واالجككتككمكككككككاعككيكككككككة. ومككن خككالل الككعككمكككككككل مككع  تككرتاربككق مككع االسكككككككككككككككتكككككككدامكككككككة االقككتصككككككككككككككككككككاديكككككككة حبككيكككككككش
اسككككككتدامة ، مبا يف ذل  من خالل لو 12البيولوجي التنوعيف تعميم  خمتل ةشككككككركاء، تسككككككاهم املنظمة على مسككككككتويات من ال

والنظم  ولوجيت الزراعية على التنوع البياألغذية والزراعة الذع تعتمده. وبالتايل، ميثل ت ادع اآلثار السكككككككككككلبية للممارسكككككككككككا
الصككككككككادرة عن املنظمة.  13ةاإلدارة البيئية واجملتمعي اخل وط التوجيهية بشككككككككأنطلباً رئيسككككككككياً يف اإليكولوجية واملوائل ال بيعية 

تخدامق على حنو على التنوع البيولوجي واسككككك احل اظ منظمةللالتابعة  الرتاث الزراعي ذات األفية العامليةنظم ويعزز برنامو 
صككككككككلية التقليدية املتوربرة لدى اجملتمعات األواملمارسككككككككات مسككككككككتدام من خالل إدارة املوارد ال بيعية باالسككككككككتناد إىل املعارف 

 واحمللية.
 

خدمات شأن للمنظمة بجمال العمل الرئيسي و  مؤخراً  واملياه يضاالبيولوجي واألر إدارة للمناخ والتنوع إنشاء مع و  -12
 "يولوجي"جمموعة أصكككككككككككدقاء التنوع البوشكككككككككككبكات األعضكككككككككككاء غري الر ية حتق إطار  النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي

سم  هلا بأن تعمل  يموقع جيد يف ة املنظمباتق مؤخراً،  "النظم اإليكولوجية"جمموعة أصدقاء التنوع البيولوجي و وتشكيل 
 البيولوجي. التنوعلتعميم  منصةك
 

مبا يسككهربل  يعلى أن تبحش أجهزهتا الرئاسككية والدسككتورية يف التنوع البيولوج ،نصككةبوصكك ها امل ،سككتحرا املنظمةو  -13
ميم متسككككقة لتعملموسككككة و  خ واتبشككككأن ا اذ اآلخرين  أصككككحاب املصككككلحةو وزاعات املمارسككككم  احلوار بم احلكومات

ر امل املصككككلحة  أيضككككاً تبادل املعلومات والبيانات بم أصككككحاب نصككككةالتنوع البيولوجي ع  الق اعات الزراعية. وسككككوف تيسككككرب
نوع البيولوجي لة بالتعلى اخلدمات املتصكككككك احل اظللوصككككككول إىل ربهم مشككككككرت  للوضككككككع الراهن واال اهات واملقايضككككككات يف 

 ىإىل املسككتو  املسككتوع احمللي وتنسككيقها من لةصككذات ال م عملية صككياغة السككياسككاتاخل ات لتحسكك وتبادل، واسككتخدامها
ذات  عرربةملمن اأشككككككال إىل  املعرربةيف ترزة ثراء وتنوربع أشككككككال ، العمل كمنصكككككةلدى  ،سكككككوف تسكككككاعد املنظمةو الدويل. 
 بالسياسات اليت ميكن تقا ها بم خمتلف الق اعات الزراعية. الصلة
 

يف اعتماد ممارسكككككككات جيدة ع  زيع الق اعات الزراعية اليت سكككككككوف تدعم  نصكككككككةاهلدف النهائي هلذه املويتمثل  -14
 املناظرل من متكامصككككككككككون التنوع البيولوجي وترربع إنتاجية نظم اإلنتاج واسككككككككككتقرارها وقدرهتا على الصككككككككككمود ضككككككككككمن لو 

 سكككككككيقاً أربضكككككككلواألنواع. وسكككككككوف يت لربن ذل  أيضكككككككاً تن، مبا يقلرب  الضكككككككغط على املوائل ال بيعية البحرية املناظر ال بيعية

                                        
ة التنوع أدوات وتوجيهات املنظمة بشأن األغذية والزراعة للمساعدة يف تن يذ ات اقي، تبليغ ات اقية التنوع البيولوجي انظر، القائمةلالطالع على   11

 .2020-2011البيولوجي واخل ة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي لل رتة 
 .التنوع البيولوجي من أجل الزراعة املستدامة -الزراعة املستدامة من أجل التنوع البيولوجي (. 2016) منظمة األغذية والزراعة  12
 )من النسخة اإلنكليزية( 28إىل  25. الص حات من اخل وط التوجيهية بشأن اإلدارة البيئية واجملتمعية(. 2015منظمة األغذية والزراعة )  13

https://www.cbd.int/doc/notifications/2014/ntf-2014-099-agri-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2014/ntf-2014-099-agri-en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6602e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf
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 بم الق اعات الزراعية املختل ة سككككككككككككككيربما أن أياً من هذه الق اعات قادر على معا ة مسككككككككككككككألة التنوع البيولوجي مب رده.
ؤدع ت وحيش أن للمنظمة والية مشككككرتكة بم الق اعات تشككككمل زيع الق اعات الزراعية، ربهي حتتل موقعاً جيداً خيوربهلا أن

 .نصةدور آلية التنسيق من خالل امل
 

، تسكككككهيل احلوار غري الر ي املتعدد أصكككككحاب املصكككككلحة بم ق اعي البيئة والزراعة رمبكرب نشكككككاط وتعتزم املنظمة، ك -15
هبدف حتديد جماالت العمل املشرت  لوضع نكيهيو متكاملة من أجل صون التنوع البيولوجي واستخدامق على حنو مستدام. 

 .2018عقد أول حوار غري ر ي متعدد أصحاب املصلحة يف أوائل عام  املرتقنالضرورية، من ربر املوارد املالية ابتو  ورهناً 
 

 وسكككككككطأن  رع يف األجل املت منصكككككككةومع األخذ يف االعتبار نتيجة احلوار املتعدد أصكككككككحاب املصكككككككلحة، ميكن لل -16
 إىل ال ويل أنش ة أخرى، مبا يف ذل :

 
 لق كاعكاتالبيولوجي يف زيع ا التنوعالثغرات يف السككككككككككككككيكاسككككككككككككككات والتحكديكات يف احلوكمكة املتصككككككككككككككلكة بكحتكديكد  (أ)

 ذات الصلة؛
 املسكككككككافة يف حتقيق أهداف التنمية املسكككككككتدامة ذات الصكككككككلة وأهداف آيشكككككككي للتنوربع البيولوجي يف إطار خ ةو  (ب)

 ؛2030عام 
لتنوع ة القائمة اليت تقوم على حنو ربعال بتعميم صككككككككككون احتديد وتعزيز آليات احلوكمة واملبادرات السككككككككككياسككككككككككاتيو  )ج(

 البيولوجي واستخدامق على حنو مستدام داخل الق اعات الزراعية وع ها؛
اسكككككككككتمداد  نللسكككككككككماح للق اعات الزراعية م ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطني ياتعلى املسكككككككككتو  ا سكككككككككور بناءتعزيز و  (د)

 ومن ق اع البيئة وحتديد أوجق التوزر ومواءمة األهداف؛ الدروا من بعضها البعض
تنسككككيق عملية تعميم التنوع البيولوجي مع جهود ترمي إىل صككككون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسككككتخدامها و  (ه)

 ؛هالمناربع الناشئة عن استخدامالعادل واملنصف لتقاسم الو على حنو مستدام، 
 .هاتنسيقو  ،البيولوجي ع  الق اعات الزراعية التنوعتعميم  يف جمالجهود منظومة األمم املتحدة  وقيادة (و)
 

 منصةالب الخاصةالشراكات 
 

"، 2030حتويل عاملنا: خ ة التنمية املستدامة لعام ن "اعنو ب 1 70 رقم القرارلدى اعتماد  ،شدربدت ا معية العامة -17
على أسككككككاا روح من التضككككككامن العاملي املعزز، مع الرتكيز بوجق خاا على احتياجات " 2030على أفية تن يذ خ ة عام 

. وضككككماناً 14"ال ئات األشككككد ربقرا واألكثر ضككككع ا، ومبشككككاركة من زيع البلدان وزيع أصككككحاب املصككككلحة وزيع الشككككعوب
البيولوجي، جين أن تتم هذه العملية على مسككككككككككككتويات احلكومة كاربًة وأن تشككككككككككككمل زيع أصككككككككككككحاب  التنوعل عالية تعميم 
ال اعلة األخرى  عدد من ا هات يضككاربرالصككلة. وباإلضككاربة إىل املنظمة وات اقية التنوع البيولوجي، جين أن  وعاملصككلحة ذ

 ةلنظم اإليكولوجيككككالوجي وخككككدمككككات البيو  التنوعذات الصككككككككككككككلككككة، واملنظمككككات والصكككككككككككككككو  ا هود لككككدعم عمليككككة تعميم 

                                        
 ./1/70A/RESالوثيقة   14

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=a
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 ئيسككيةات وا مع بم جهات رباعلة ر العمل ع  الق اعب منصككةمسككتدام. وللسككماح للواسككتخدامها بشكككل املوارد صككون يف 
 ف واسكككككعبتحال نصكككككةأن تسكككككاعد يف النهوض باإلصكككككالحات الضكككككرورية، جين أن حتظى امل ميكنهاوبناء شكككككراكات جديدة 

 ، مبا يف ذل  ا هات املاحنة، وأن تشار  ب عالية يف مبادرات التعميم ا ارية.من املنظمات وأصحاب املصلحة
 

ال ئات األشكككككد ربقرا ومع األشكككككخاا بروح من التضكككككامن العاملي مع  ،نصكككككةمن خالل امل ،وسكككككوف تعمل املنظمة -18
ر امراطا عامليا مكثرب ، الذين يعيشككككككون يف أوضككككككاع هشككككككة جملتمع املدي ع اخلاا وااحلكومات والق ا للجمع بم  ا وسككككككتكييخنسككككككرب

 لتنوعاوسككككككككككائل التن يذ من زيع املصككككككككككادر املتاحة دعماً لتعميم  وتعبئة ملتحدة وغريها من ا هات ال اعلةومنظومة األمم ا
 . 15و 14ن ااهلدربواألهداف األخرى ذات الصلة، ال سيما من أهداف التنمية املستدامة  2البيولوجي وتن يذ اهلدف 

 
 التالية الخطوات -اخامسا 

 
 2018عام  يف أوائلحوار غري ر ي متعدد أصككحاب املصككلحة إقامة ، تيسككري منصككةللكنشككاط أول   ،تعتزم املنظمة -19

و متكاملة لصككون  البيولوجي واسككتخدامق  التنوعبم ق اعي البيئة والزراعة هبدف حتديد جماالت العمل املشككرت  يف وضككع لي
 على حنو مستدام. 

 
 ألجهزة الرئاسكككككككككية املعنية يف املنظمة والصككككككككككو  واملنظمات الدوليةلويف وقق الحق، سكككككككككوف تيتاح نتائو احلوار  -20

 لبيولوجيا التنوعحبككش موضككككككككككككككوع تعميم يتم ، سككككككككككككككعلى وجككق التحككديككدذات الصككككككككككككككلككة، مثككل ات ككاقيككة التنوع البيولوجي. و 
 بيولوجيال التنوعاملؤمتر وات كككككاقيكككككة ينظر سككككككككككككككو  ة،و كككككالكككككا ال نيككككك منظمكككككةاملؤمترات اإلقليميكككككة للمن قبكككككل  2018يف عكككككام 

 . يف النتائو احملققة
 


