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 (؛QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

 www.fao.org وثائق أخرى على موقع املنظمةوميكن االطالع على 

A 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة
 من جدول األعمال المؤقت 1-2البند 

 عشرة السادسةالدورة العادية 

 2017 فبراير/شباط 3 – كانون الثاني/يناير 30روما، 

 االحتياجات واإلجراءات الممكن اتخاذها –التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
 

 مذكرة من األمانة
 
قررت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، لدى اعتمادها لربنامج عملها املتعدد السنوات يف دورهتا  -1

لتقرير االعادية احلادية عشرة، الشروع يف إعداد التقييم العاملي عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وقررت عرض 
وأقّرت اهليئة  1)التقرير(، على اهليئة يف دورهتا العادية السادسة عشرة. الزراعة يف العاملعن حالة التنوع البيولوجي لألغذية و 

 2، اهليكل املقرتح للتقرير.2013يف دوراهتا العادية الرابعة عشرة، املنعقدة يف عام 
 
 ، 2015واستعرضت اهليئة حالة إعداد التقرير، خالل دورهتا األخرية املنعقدة يف يناير/كانون الثاين  -2

اهليئة خالل  هوطلبت إىل األمني مواصلة العمل من أجل وضع اللمسات األخرية على التقرير ورفع مشروع تقرير لتنظر في
جلهات املاحنة واملنظمات الدولية ذات الصلة، إىل توفري املوارد وباإلضافة إىل ذلك، دعت اهليئة ا 3دورهتا العادية املقبلة.

املالية من خارج امليزانية، فضاًل عن الدعم العيين إلعداد التقرير، مبا يف ذلك إلجراء املشاورات اإلقليمية وإعداد التقارير 
معلومات حمّدثة عن إعداد التقرير،  5ة يف العاملإعداد حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعوتوفر الوثيقة املعنونة  4القطرية.

 مبا يف ذلك إعداد التقارير القطرية، وعن املعلومات الواردة من مصادر أخرى، وعن املشاورات اإلقليمية غري الرمسية 
غذية والزراعة صون التنوع البيولوجي لأللاليت ُعقدت لتبادل املعلومات وحتديد االحتياجات واإلجراءات املمكن اختاذها 

                                                 
 .Report-CGRFA/11/07 الوثيقة من املرفق هاء  1
 .Report-CGRFA/14/13 الوثيقة من القسم الثاين  2
 .Report-CGRFA/15/15الوثيقة من  11 الفقرة  3
 .،Report-CGRFA/15/15الوثيقة  من 31 الفقرة  4
 .CGRFA-16/17/3الوثيقة   5
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مشروع  – ملعاال يف حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ستدام. ويرد مشروع التقرير يف الوثيقة املعنونةملاواستخدامه 
 7كما أنه مّتت إتاحة تقارير املشاورات اإلقليمية اليت عقدت خالل الفرتة ما بني الدورتني، لكي تتطلع عليها اهليئة. 6التقرير.

 
، علماً 2016ديسمرب/كانون األول  17إىل  4وأحاط مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي ُعقد من  -3

بعملية إعداد التقرير، ودعا منظمة األغذية والزراعة واهليئة إىل "النظر يف وضع خطة عمل عاملية على أساس تقرير حالة 
 ".التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل

 
 الزراعةلألغذية و  وتتضمن هذه الوثيقة االحتياجات واإلجراءات املمكن اختاذها لصون التنوع البيولوجي -4

واستخدامه املستدام، كما مت حتديدها خالل املشاورات اإلقليمية وتوحيدها من قبل األمانة. وقد حاولت األمانة، لدى 
 إعادة هيكلتها، حبسب االقتضاء.ددة و توطيد الوثيقة، احلّد من التكرار وتلخيص االحتياجات واإلجراءات احمل

 
 قد ترغب اهليئة يف أن: -5
 

حتيط علمًا مبشروع االحتياجات واإلجراءات املمكن اختاذها من أجل صون التنوع البيولوجي لألغذية  )أ(
 ؛املرفق األولوالزراعة واستخدامه املستدام، على النحو الوارد يف 

تطلب إىل األمني دعوة األعضاء واملراقبني إىل التعليق على االحتياجات واإلجراءات املمكن اختاذها  )ب(
 ، واقرتاح املزيد من االحتياجات واإلجراءات املمكن اختاذها لصون التنوع البيولوجياملرفق األولالواردة يف 

عتبار لنتائج ، مع األخذ يف اال2018فرباير/شباط  15واستخدامه املستدام حبلول  لألغذية والزراعة
 مشروع التقرير املنقح؛

تطلب إىل األمني استعراض ومراجعة مشروع االحتياجات واإلجراءات املمكن اختاذها لصون التنوع  )ج(
البيولوجي واستخدامه املستدام، حبسب االقتضاء، يف ضوء املالحظات واالقرتاحات الواردة، مع األخذ 

 نقح؛بعني االعتبار لنتائج مشروع التقرير امل
تطلب من كل إقليم تعيني ما يصل إىل نقطتني اتصال وطنيتني يتم حتديدمها إلعداد التقارير القطرية  )د(

بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، عن طريق إخطار األمني من خالل عضو املكتب املسؤول 
 عنهما؛

أيام لنقاط االتصال الوطنية املعينة من قبل أقاليمها، الستعراض  3تطلب إىل األمني عقد اجتماع ملدة  )هـ(
وتنقيح، حسب االقتضاء، مشروع االحتياجات واإلجراءات املمكن اختاذها لصون التنوع البيولوجي 

 لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام، لكي تنظر فيه اللجنة يف دورهتا العادية السابعة عشرة. 
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 .to 11.6-CGRFA 16/17/11.1الوثيقة   7
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 المرفق األول
 

 شروع االحتياجات واإلجراءات الممكن اتخاذها لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةم
 واستخدامه المستدام

 
 بيان المحتويات

 
 تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصده -1

 حتسني توافر املعلومات واملعرفة واحلصول عليها 1-1
 حتسني التعاون والدعم املايل 1-2

 
 صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه المستدام  -2

 حتسني البحوث واملعرفة 2-1
 تطوير األسواق وسالسل القيمة 2-2
 حتسني الصون يف املواقع الطبيعية وخارجها 2-3
 األطر التنظيمية  2-4

 
 ةالبيولوجي لألغذية والزراعالسياسات، والبرامج، وتنمية القدرات، والتعاون، ذات الصلة بالتنوع  -3

 السياسات والربامج 3-1
 تعزيز القدرات  3-2
 حتسني التعاون  3-3

 
 المواضيع الشاملة  -4

 زيادة الوعي 4-1
 التمويل 4-2
 والزراعة األسرية اجلنسني املساواة بني 4-3
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ناول االحتياجات واإلجراءات لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام، القطاعات املختلفة تت 
 للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، وخدمات النظم اإليكولوجية، والتنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربيّة. 

 
 لألغذية والزراعة ورصده البيولوجيتقييم التنوع  -1
 
 توافر المعلومات والمعرفة والحصول عليهاتحسين  1-1
 
وضع املعايري: توضيح املصطلحات واملفاهيم املستخدمة يف املناقشات املتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية     1-1-1

والزراعة. توحيد مجع البيانات والربوتوكوالت ونظم اجلرد للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وال سيما للتنوع البيولوجي 
 مؤسسي بشأن مفهوم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.  املرافق واألغذية والربيّة؛ التوصل إىل اتفاق

 
ظرة عامة عن املعرفة القائمة بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة: جتميع وهيكلة البيانات القائمة على ن    1-1-2

لك أهداف التنمية ذ املستوى الوطين، وحتديد املؤشرات القائمة، واستكشاف مؤشرات حمتملة ختدم أغراض متعددة )مبا يف
 شي(.يآاملستدامة وأهداف 

 
استعراض نظم الرصد احلالية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وحيثما أمكن استخدامها وتكييفها    1-1-3

ذات الصلة بالتنوع  جي(و )مثل أهداف التنمية املستدامة، واتفاقية التنوع البيولوجي، واسرتاتيجية االحتاد األورويب للتنوع البيول
 ، وتعزيز نظم الرصد اليت مت وضعها برعاية اهليئة.  البيولوجي لألغذية والزراعة

 
حتديد األنواع ذات األولوية، ونظم اإلنتاج أو خدمات النظام اإليكولوجي، داخل القطاعات وعربها، من أجل    1-1-4

 صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. 
 
طر العمل بيولوجي لألغذية والزراعة بطريقة تشاركية؛ ومراجعة أتعزيز وإنشاء نظم الرصد وأدوات التقييم للتنوع ال   1-1-5

لتقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة )مبا يف ذلك تصنيف نظم اإلنتاج(، لقياس حالة واجتاهات وظائف النظم 
دمات النظام صال خاإليكولوجية، وانتشار املمارسات اإلدارية اليت تؤثر على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وإي

 اإليكولوجي.
 
مجع املعلومات األساسية ومراقبة خمتلف اجلوانب املتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك    1-1-6

املمارسات اإلدارية، وآثار القرارات اإلدارية على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وأمناط استخدام األراضي، واألغذية 
االقتصادي والبيئي لنظم اإلنتاج، وتوصيف خدمات النظم اإليكولوجية، ذات الصلة ثقافياً، والتوصيف االجتماعي و 

 واملعارف التقليدية، واملخاطر والتهديدات من القوى الدافعة، مبا يف ذلك اآلفات واألمراض. 
 
ا يف ذلك مبتطوير نظم إلدارة املعرفة وحتسني تبادل ونشر املعارف املتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،    1-1-7

 استخدامه املستدام وصونه.
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 تحسين التعاون والدعم المالي 1-2
 
يتعلق بالتنوع  ما وخاصة يفيف جمال الرصد، لجميع، لتعزيز مشاركة نظم البحوث الرمسية، مبا يف ذلك العلم    1-2-1

 البيولوجي املرافق.
 
تضمن ذلك ميكن أن يو حتديد أهداف واضحة لرصد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وحتديد املسؤوليات.    1-2-2

الزراعة  يمع البيانات ورصد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه )على سبيل املثال، من قطاعجبتكليف وكالة وطنية 
 البيئة، أو كليهما(. أو 
 
ن، حسب االقتضاء، بني الوزارات، خاصة يف قطاعي الزراعة والبيئة، ومستويات خمتلفة من احلكومة تعزيز التعاو    1-2-3

 ما يتعلق بتقييم ورصد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.  )احمللية واإلقليمية والوطنية(، يف
 
 ات ن خالل تعزيز دور الشراكزيادة الدعم الشعيب لتقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصده، م   1-2-4

 لجميع.لعلم لابني القطاعني العام واخلاص، واملزارعني، ومريب املاشية، وسكان الغابات، والصيادين، ومصادر أخرى مثل 
 
 لألغذية والزراعة واستخدامه المستدام  البيولوجيصون التنوع  -2
 

 االستخدام المستدام
 
 تحسين البحوث والمعرفة 2-1
 
ملعرفة حول كيفية تأثري ا توليدلاستخدام الوثائق واملمارسات اإلدارية املتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،    2-1-1

املمارسات اإلدارية على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وحتديد أفضل املمارسات اليت ميكن أن تسهم يف استخدامه 
 املستدام. 

 
شأن خمتلف اجلوانب املتعلقة باستخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك دور إجراء البحوث ب   2-1-2

الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف أداء النظم اإليكولوجية، وتفاعالهتا، واالستخدام املستدام للنباتات واحليوانات 
لزراعة، ملمارسات اليت يُعتقد أهنا تعزز التنوع البيولوجي لألغذية وااملتأقلمة حمليًا لألغذية والزراعة، واآلثار النامجة عن ا

والفرص الستخدام األنواع احمللية لتعزيز إيصال خدمات النظم اإليكولوجية، ومسامهة األغذية الربيّة يف حتقيق األمن الغذائي 
 والتغذية. 

 
 وضع خطوط توجيهية وأدوات لتسهيل تطبيق أفضل املمارسات.    2-1-3
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 دمج املعرفة بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربيّة،    2-1-4
 يف إدارة املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك املناطق احملمية وتدابري الصون الفعالة األخرى حبسب املنطقة. 

 
 على استخدامها، مبا يف ذلك من خالل تبادل املعرفة بني البلدان. توثيق املعارف التقليدية والتشجيع    2-1-5
 
 تعزيز نظم اإلنتاج املتنوعة )على سبيل املثال، النظم الزراعية اإليكولوجية املتكاملة(.   2-1-6
 
 ذلك واالسرتاتيجيات املناسبة الستعادة التنوع البيولوجي يف نظم اإلنتاج، وتنفيذها، مبا يف لتكنولوجياتاحتديد    2-1-7

 دخال والتدجني.اإلإعادة 
 
تطوير أدوات نظم املعلومات اجلغرافية من أجل رصد وإدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املناظر الطبيعية    2-1-8

 والبحرية. 
 
 تطوير األسواق وسالسل القيمة 2-2
 
مواصلة تطوير األسواق وسالسل القيمة للمنتجات من نظم اإلنتاج اليت تؤيد صون التنوع البيولوجي لألغذية    2-2-1

والزراعة واستخدامه املستدام، وتشجيع استخدام األغذية احمللية/التقليدية لتحسني التغذية والصحة، ورفع الوعي لدى 
 املستهلك. 

 
 تعزيز الروابط بني البحوث واألسواق.   2-2-2
 
إجراء تقييم، مبا يف ذلك تقييمات تشاركية، لقيمة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك خدمات النظم    2-2-3

 اإليكولوجية، والتنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربيّة. 
 
 ، مات اليت تعتمد على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة )على ســـــــبيل املثالإضـــــــافة القيمة إىل املنتجات واخلد   2-2-4

من خالل التوســــيم، وإصــــدار الشــــهادات، والتتبع، وتســــمية املنشــــأ، والتحديد اجلغرايف، والعالمات التجارية، وفن الطهو، 
 تهلكني. نتاج مع املس( وتبادل املعلومات بشأن جودة املنتج والتأثري البيئي اإلجيايب لإلما إىل ذلكو والسياحة، 

 
 لوجي لألغذية والزراعةصون التنوع البيو 

 
 تحسين الصون في المواقع الطبيعية وخارجها 2-3
 
 وضع أولويات لصون التنوع البيولوجي املرافق وخدمات النظم اإليكولوجية ذات الصلة.    2-3-1
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ضمان التكامل بني هنج صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املواقع الطبيعية وخارجها، وال سيما يف جمال    2-3-2
 التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربيّة. 

 
قليدية تتعزيز صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، عند االقتضاء، من خالل جمموعة من املمارسات اإلدارية ال   2-3-3

والتكنولوجيات احلديثة، وتعزيز األحباث يف جمال التقنيات اجلديدة لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على املدى 
 الطويل، وحتسني استخدام التكنولوجيات احلديثة لتوصيف البيانات، ومجعها، وختزينها، وتوثيقها، وإدارهتا. 

 
ينات، مبا يف ذلك احلفاظ على الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، وحتسني تعزيز وإنشاء بنوك فعالة للج   2-3-4

 تسجيل اجملموعات واستعراضها داخل البلدان.
 
 ضمان النسخ اآلمن للمادة الوراثية ذات الصلة باألغذية والزراعة للتأكد من أن هذه املواد يتم االحتفاظ    2-3-5

 من صنع اإلنسان و/أو الكوارث الطبيعية )القدرة على الصمود(. اليت هي هبا يف حالة الكوارث 
 
اء ل أنشطة التوعية وبنخالاحلفاظ على برامج وجهود اإلدارة على مستوى املزرعة، وإشراك اجملتمعات من    2-3-6

 القدرات.
 
تشجيع تطوير و/أو توسيع مناطق الغابات احملمية، واملنتزهات الوطنية، وحمميات احلياة الربية، واملناطق احملمية    2-3-7

الزراعة و  البحرية، وحدائق احليوانات، أو غريها من التدابري الفعالة، القائمة على املناطق، لصون التنوع البيولوجي لألغذية
 وخدمات النظم اإليكولوجية ذات الصلة.

 
تعزيز الشبكات ذات الصلة بصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك على الصعيدين الوطين    2-3-8

ني معاهد بواإلقليمي بني املستخدمني واجملتمعات اليت حتافظ على التنوع البيولوجي يف املزارع و/أو يف املواقع الطبيعية، و 
 البحوث و/أو العلماء. 

 
 وضع خطوط توجيهية وطنية لتعزيز شبكات صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املواقع الطبيعية وخارجها.   2-3-9
 
 حتسني البىن التحتية وضمان صيانة املرافق من أجل صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.    2-3-10
 
 البحوث بشأن تدجني األنواع الغذائية الربية، وصوهنا واستخدامها.  تعزيز   2-3-11
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 الحصول على الموارد وتقاسم منافعها
 
 األطر التنظيمية 2-4
 
تنسيق خمططات احلصول على املوارد وتقاسم منافعها على املستوى الوطين، لتسهيل تبادل التنوع البيولوجي    2-4-1

 التقاسم العادل واملنصف للمنافع.لألغذية والزراعة بني البلدان وضمان 
 

  منافعها والزراعة وتقاسمحتديد االحتياجات واملوارد الالزمة لتسهيل احلصول على املوارد الوراثية لألغذية    2-4-2
 مبا يتماشى مع بروتوكول ناغويا.

 
 وارد الوراثية لألغذية والزراعة.زيادة الوعي بشأن اآلليات القائمة لتبادل امل   2-4-3
 
 السياسات، والبرامج، وتنمية القدرات، والتعاون، ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة -3
 
 والبرامجالسياسات  3-1
 
خطط العمل و  مراجعة االسرتاتيجيات القائمة على التنوع البيولوجي وحتديثها )على سبيل املثال، اسرتاتيجيات   3-1-1

، وخطط العمل العاملية( لكي تشمل التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. تعميم التنوع التنوع البيولوجي بشأن الوطنية
 اسات واللوائح والربامج القائمة.البيولوجي لألغذية والزراعة يف السي

 
استعراض السياسات القائمة، مبا يف ذلك تنفيذها ومدى تأثريها )السليب أو اإلجيايب( على االستخدام املستدام    3-1-2
 نوع البيولوجي لألغذية والزراعة.للت
 
استخدامه املستدام، ي لألغذية والزراعة و وضع اسرتاتيجيات وطنية، أو صيانتها أو تعزيزيها، لصون التنوع البيولوج   3-1-3

، وع البيولوجيالتنبشأن  وخطط العمل الوطنيةثل اسرتاتيجيات م ذات الصلة مبا يتماشى مع االسرتاتيجيات األخرى
والربامج الزراعية اإليكولوجية. ووضع أطر للسياسات/مظالت جلميع قطاعات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على 

على املستويني  تعزيز وضع السياسات املشرتكة بني القطاعاتو ي )الفرعي(، والتصدي لتغري املناخ. املستوى الوطين واإلقليم
 الوطين واإلقليمي من خالل إنشاء جمموعات عمل مشرتكة بني القطاعات، مع األخذ بعني االعتبار للجهود احلالية. 

 
متكني اجملتمعات احمللية وإشراكها يف تطوير وتنفيذ السياسات املتعلقة بصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة    3-1-4

 واستخدامه املستدام. 
 
ة وسكان الغابات املاشي ملريبو تعزيز ووضع السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية اليت حتسن الدعم للمزارعني    3-1-5

حاب املصلحة، مبا يف ذلك من خالل احلوافز والدعم التقين، وتطبيق املمارسات اليت تساعد والصيادين وغريهم من أص
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على صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام، واليت تساهم يف تعزيز األمن الغذائي والتغذية وتعزيز 
 القدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ. 

 
توفري الدعم العام ألصحاب احليازات الصغرية والزراعة األسرية اليت تشجع على التنوع البيولوجي لألغذية    3-1-6

 والزراعة. 
 
جرد األعمال الوطنية القانونية اليت تنظم استخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصونه والوصول إليه    3-1-7

 عني. وتبادله، مبا يف ذلك أنظمة حقوق املزار 
 
 واالجتماعات اإلقليمية والدولية.العمل،  حلقاتإشراك العلماء يف وضع السياسات، والتدريب/   3-1-8
 
 تعزيز القدرات 3-2
 
ية حتسني القدرات البحثية املتعلقة بالتصنيف، ووظائف التنوع البيولوجي املرافق يف توفري خدمات النظم اإليكولوج   3-2-1

يف نظم اإلنتاج، واألغذية الربية، واألقارب الربية للمحاصيل، وممارسات اإلدارة املستدامة، وغريها من اجملاالت ذات الصلة 
 .بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 
حتسني تدريس التصنيف يف اجلامعات، واملدارس، ويف التعليم املهين وغري الرمسي )على سبيل املثال من قبل    3-2-2

 اجلنس.وع ناملنظمات غري احلكومية( الذي يستهدف خمتلف أصحاب املصلحة، مثل العلم للجميع، والفئة العمرية، و 
 
زيادة عدد الباحثني/العلماء املؤهلني، وال سيما خرباء التصنيف، الذين يعملون على التنوع البيولوجي لألغذية    3-2-3

حتفيز التعليم والبحوث يف جمال التنوع البيولوجي، وخاصة يف بعض التخصصات )مثل التصنيف والبيولوجيا و والزراعة. 
ي، وتوفري زيادة االعرتاف، على سبيل املثال من خالل التعويض التنافساإلثنية(، من خالل وسائل خمتلفة )على سبيل املثال 

 البنية التحتية املالئمة، مثل املختربات، وتقدمي الدعم اللوجسيت(.
 
تأمني التعليم املستمر للمزارعني والصيادين ومريب املاشية وسكان الغابات، ملدى احلياة، يف جمال صون التنوع    3-2-4

 ية والزراعة واستخدامه املستدام.البيولوجي لألغذ
 
 تحسين التعاون 3-3
 
 وضع خريطة وتصنيف املؤسسات ذات الصلة ووالياهتا، لتمكني وضع آليات التنسيق.    3-3-1
 
 النظر يف إضفاء الطابع الرمسي على التعاون بني املؤسسات )مبا يف ذلك القطاع اخلاص وجمتمع املنظمات(    3-3-2

 نقاط االتصال/اخلرباء.من خالل حتديد 
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 النظر يف إنشــــــــــــــــاء جلنـــة توجيهيـــة وطنيـــة للتنوع البيولوجي لألغـــذيـــة والزراعـــة، أو حتـــديـــد الوكـــاالت الرائـــدة    3-3-3

إىل الشركاء الداعمني اآلخرين، لتعزيز التعاون بني املؤسسات املعنية، والسعي إىل حتقيق التآزر وتنسيق األنشطة. باإلضافة 
 ثلني عن خمتلف املؤسسات ذات الصلة. وميكن أن تتكون مثل هذه اللجنة التوجيهية من مم

 
وضع سياسات وطنية متماسكة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، تتناول القطاعات املختلفة للموارد الوراثية    3-3-4

ماً علألغذية والزراعة، وخدمات النظام اإليكولوجي، والتنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، وتطوير نظام/آلية توفر د
 متكاماًل ومتعدد القطاعات على املستوى الوطين. 

 
تعزيز التعاون يف جمال صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام بني الشبكات القطاعية    3-3-5

خلاص، قطاع اللموارد الوراثية لألغذية والزراعة، واجلامعات، واحلكومات، واملنظمات غري احلكومية، واجملتمعات، وال
 ومنظمات البحوث، وغريها من اجلهات املعنية، على مجيع املستويات. 

 
ية والزراعة طلبات احلكومات بشأن التنوع البيولوجي لألغذ تساقاحتسني التعاون والتنسيق بني الوزارات لضمان    3-3-6

 عرب املنتديات.
 
ت حتسني تنسيق وتنفيذ برامج التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على املستويات الوطنية، ورفع التقارير الوطنية ذا   3-3-7

سة ما يتعلق بتنفيذ االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي. وميكن أن ينطوي ذلك على إنشاء مؤس الصلة، مبا يف ذلك يف
لبيولوجي ة( تكون مسؤولة عن تنسيق تنفيذ الربامج املختلفة املتعلقة بالتنوع اواحدة )على سبيل املثال نقطة اتصال وطني

 لألغذية والزراعة. 
 
 تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل للسيطرة على األنواع الغريبة الغازية.    3-3-8
 
يمي لتحسني لى املستوى اإلقلع موعة عملجمتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل يف إطار املبادرات القائمة، وإنشاء    3-3-9

 صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام، وإنشاء شبكات إقليمية وآليات لتبادل املعلومات. 
 
 تطوير مراكز املعلومات الوطنية واإلقليمية والعاملية اليت تربط بني اخلرباء وكبار العلماء، لتبادل املعلومات    3-3-10

 ت ذات الصلة، مثل أولويات البحوث ومصادر التمويل من أجل التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.يف اجملاال
 
مواصلة تطوير وتعزيز التعاون الدويل يف األنشطة البحثية بشأن خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي    3-3-11

 املرافق واألغذية الربية. 
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 المواضيع الشاملة -4
 
 زيادة الوعي 4-1
 

زيادة الوعي بشأن أمهية صون التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام لدى املزارعني، ومريب املاشية، والصيادين،  
 وسكان الغابات، واجلمهور العام، واجلهات املاحنة، وصانعي السياسات، واملستهلكني، ووسائل اإلعالم. 

 
 التمويل 4-2
 
تأمني الدعم املايل للتدريب وتنمية القدرات، والتقييم والرصد، واالستخدام املستدام، والصون يف املواقع الطبيعية    4-2-1

 وخارجها. 
 
االستثمار يف البحوث حول تقنيات التوصيف، والرصد، والصون واالستخدام املستدام للمكونات املختلفة    4-2-2

 ظم اإليكولوجية ذات الصلة. للتنوع البيولوجي املرافق، وخدمات الن
 
إنشاء آليات جلمع األموال؛ حتديد اجملاالت ذات األولوية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة يف استخدام املوارد؛    4-2-3

تقييم املشاريع القائمة على املستوى اإلقليمي لتحديد التداخل واخلربات اليت ميكن أن تكون مشرتكة بني البلدان؛ ووضع 
 مار لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام. خطط استث

 
 والزراعة األسرية الجنسين لمساواة بينا 4-3
 

 .املختلفة ة األسرية عرب اجملاالت واإلجراءاتوالزراع لمساواة بني اجلنسنيلضمان إيالء اهتمام خاص  


