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 موجز
 

 لتعميم التنوع البيولوجي؛ وطلب من  رّحب مؤمتر املنظمة، يف دورته األربعني، مببادرة املنظمة للعمل كمنصةةةةةةةةةةةةةةة
ر، بالتعاون مع اةةةركائ ا على غرار اتفاقية التنوّع البيولوجي وغ ها من منظمات األمم املت دة،  املنظمة أن تيسةةةّ
إدراج إجراءات من اةةةةةةظ ا حفو التنوع البيولوجي واسةةةةةةتخدامه املسةةةةةةتدام وإدارته واسةةةةةةتصةةةةةةالحه بشةةةةةةكل منّظم 

 الزراعية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.ومّتسق يف خمتلف القطاعات 
 

   ،إعداد املنظمة السةةةةةياتيجية وأقر اجمللس، يف دورته السةةةةةتني بعد املائة بعد التشةةةةةاور مع اللجان الفنية التابعة له
متر لتعميم التنوع البيولوجي يف القطةةةاعةةةات الزراعيةةةة، لكي تنظر اي ةةةا ونةةةة العرةةةام  واجمللس وت عر  على مؤ 

، وذلك مت يًدا إلعداد اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي اخلاص باتفاقية التنوع البيولوجي 2019املنظمة يف عام 
 1 .2020ملا بعد عام 

 
  وتعر  هذه الوثيقة معلومات عن التقدم احملرز يف وضةةةةةةةةع اسةةةةةةةةياتيجية خا ةةةةةةةةة بتعميم التنوع البيولوجي عع خمتلف

عنا ةةةر رئيسةةةية لوضةةةع االسةةةياتيجية وتلتمس مشةةةورة ونة العرام  بشةةةظن وضةةةع الصةةةي ة القطاعات الزراعية، وتقيح 
 الن ائية هلذه االسياتيجية.

 التوجيهات المطلوبة من لجنة البرنامج
 

  إن اللجنة مدعوة إىل اسةةةةةةةتعرا  العنا ةةةةةةةر املقيحة لالسةةةةةةةياتيجية اخلا ةةةةةةةة بتعميم التنوع البيولوجي عع خمتلف
وإسةداء املشةورة بشةظن وضةع ا يف  ةي ت ا الن ائية عدم اعتمادها من قبل مؤمتر املنظمة يف  القطاعات الزراعية

 .دورته احلادية واألربعني
 

  

                                        
 .REP CL/160)د( من الوثيقة  9)م( و 8)س( و 6الفقرات   1
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 مقدمة
 
للتنمية املسةةةتدامة التنوع البيولوجي يف  ةةةلب العديد من األرشةةةطة االقتصةةةادية، وخا ةةةة  2030تضةةةع خطة عام  -1

بالقطاعات الزراعية املسةةةةةةةةةةةةتدامة، وتدعو إىل إدراج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف األرشةةةةةةةةةةةةطة املتصةةةةةةةةةةةةلة 
التخطيط الوطين واحمللي ويف عمليات التنمية واسةةةةةةةةةةةياتيجيات احلّد من الفقر وتعزيز التقاسةةةةةةةةةةةم العاد  واملنصةةةةةةةةةةةف للمنااع 

 .اسب إىل هذه املوارد، حسب ما هو متفق عليه دولًياالناائة عن استخدام املوارد الوراثية، وإمكارية الو و  املن
 
ورّحب مؤمتر املنظمة، يف دورته األربعني، مببادرة املنظمة للعمل كمنصةةةةةةةةةةةةةةة لتعميم التنوع البيولوجي؛ وطلب من  -2

ر، بالتعاون مع اةةةةةةةةةةةركائ ا على غرار اتفاقية التنوّع البيولوجي وغ ها من منظمات األمم املنظمة   املت دة، إدراج أن تيسةةةةةةةةةةةّ
إجراءات من اةةةةظ ا حفو التنوع البيولوجي واسةةةةتخدامه املسةةةةتدام وإدارته واسةةةةتصةةةةالحه بشةةةةكل منظّم ومتّسةةةةق يف خمتلف 

 2 . القطاعات الزراعية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية
 
إعداد املنظمة السةةةةةةياتيجية وأقر اجمللس، يف دورته السةةةةةةتني بعد املائة بعد التشةةةةةةاور مع اللجان الفنية التابعة له،   -3

لتعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية، لكي تنظر اي ا ونة العرام  واجمللس وت عر  على مؤمتر املنظمة يف عام 
 3. 2020اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي اخلاص باتفاقية التنوع البيولوجي ملا بعد عام  ، وذلك مت يًدا إلعداد2019

 
وتعر  هذه الوثيقة معلومات عن التقدم احملرز يف وضةةع اسةةياتيجية خا ةةة بتعميم التنوع البيولوجي عع خمتلف  -4

ذه لعرام  بشةةةظن وضةةةع الصةةةي ة الن ائية هلالقطاعات الزراعية، وتقيح عنا ةةةر رئيسةةةية لالسةةةياتيجية وتلتمس مشةةةورة ونة ا
 السياتيجية، ب ر  اعتمادها من قبل مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعني.ا

 

 معلومات أساسية

 
التباين بني الكائنات العضةةةةةةةةوية املسةةةةةةةةتمدة من كااة املصةةةةةةةةادر مبا اي ا، ضةةةةةةةةمن أمور   ‘‘التنوع البيولوجي’’يعين  -5

؛ وذلك يتضةةةةةةةةةةمن حياء املائية واملركبات اإليكولوجية اليت تعد جزءاً من األية والب رية واأخرى، النظم اإليكولوجية األرضةةةةةةةةةة
ويقر هةةذا التعريف بثالثةةة مسةةةةةةةةةةةةةةتويةةات للتنوع البيولوجي: النظم  4التنوع داخةةل األرواع وبني األرواع والنظم اإليكولوجيةةة. 

 حيوياً جملموعات الكائنات العضةةةةةةةةةةةةةةوية الدقيقة النباتية اإليكولوجية واألرواع واوينات. ويعين النظام اإليكولوجي  جممعاً 
  5واحليوارية يتفاعل مع بيئت ا غ  احلية باعتبار أ ا متثل وحدة إيكولوجية. 

                                        
 C 2017/REPمن الوثيقة  55الفقرة   2
 .REP CL/160 الوثيقة من( د) 9و( م) 8و( س) 6 الفقرات  3
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 2املادة   4
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 2املادة   5



PC 126/7 4 

 

ل التنوع البيولوجي األسةةاس الذي تقوم عليه عيع القطاعات الزراعية. االتنوع البيولوجي ككل يسةةاهم يف ويشةةكّ  -6
مكورات التنوع يف  الذي يتمثل ذي الصلة البيولوجي ع البيولوجي لألغذية والزراعة  التنوع األغذية والزراعة. ويشمل التنو 

ل البيولوجي اليت تدعم الوظائف األسةةاسةةية لجرتاج ال ذائي والزراعي، من خال  توا  خدمات مثل تدوير امل ذيات، و لّ 
را ، والتلقيح الذي يعود بالنفع على إرتاج احملا ةةةةيل املادة العضةةةةوية، وتكوين اليبة واسةةةةتصةةةةالح ا، وتنظيم ا اات واألم

ا جوهريًا م ًما من النظم اإليكولوجية والثروة احليوارية، وتوا  املوئل لألرواع النااعة األخرى. ويعتع التنوع ذو الصةةةةةةةةةةةةلة جزءً 
تسةةةةةةاهم  ،تنوع البيولوجي املائيالزراعية. والنظم اإليكولوجية الب رية والسةةةةةةاحلية والداخلية هي موئل جملموعة متنوعة من ال

 إىل حٍد كبٍ  يف اووارب االقتصادية واالجتماعية والثقااية للمجتمعات احمللية يف خمتلف أرجاء العامل.
 
اجة إليه إلرتاج ما يكفي إذ متس احلويضةةةةةةطلع التنوع البيولوجي بدور رئيسةةةةةةي يف  قيق األمن ال ذائي والت ذية.  -7

مت  ة عددهم يف  رظم غذائيةهلم على حنو مسةةةةةةةةةةةتدام يف ظل  ديات، من قبيل ت   املناخ وسةةةةةةةةةةةكان امل ذية غذية من األ
. ويعتمد السةةةةةةةةةةواد األعظم من الفقراء يف العامل اعتماًدا مبااةةةةةةةةةةرًا على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، تزايد
املكاسةةةب يف جما  التنمية االقتصةةةادية قد ولكن يولوجي. سةةةبل عيشةةة م تتظثر سةةةلباً أوال وقبل كل اةةةيء  سةةةارة التنوع البا

 ّققت، يف بعض احلاالت، على حسةةةةات التنوع البيولوجي، وعرضةةةةت للخطر ناال األمن ال ذائي والت ذية، وقدرة سةةةةبل 
 الطويل.على املدى العيش على الصمود 

 
مسةةتدام. ولكن الطلب بشةةكل خدامه وتتمتع قطاعات الزراعة بإمكارية املسةةا ة يف  ةةون التنوع البيولوجي واسةةت -8

املتزايد على السةةةلع ال ذائية والزراعية سةةةيزيد من الضةةة ون على التنوع البيولوجي ما مل يتم التصةةةدي بشةةةكل مناسةةةب لتلك 
ويف ظل الضة ون. وإن القطاعات الزراعية، عندما تتم إداراا على حنو مسةتدام، تدعم توا  خدمات النظم اإليكولوجية. 

 ةةةةةةةةةةةةون التنوع يف  بات دور القطاعات الزراعية،  التزايد يف خمتلف أحناء العاملطلب على املنتجات الزراعية يفاسةةةةةةةةةةةةتمرار ال
 .البيولوجي أكثر أ ية

 

 التنوع البيولوجيمجال دور المنظمة في  - أولا 

 
  وضةةةةع    تسةةةةعى املنظمة جاهدة إىل مواءمة احلاجة إىل األغذية مع احلاجة إىل  اية املوارد الطبيعية من خال -9

 متكامل لالستدامة عع قطاعات الزراعة وال ابات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
 

وقد أتاحت، املنظمة منذ تظسةةةيسةةة ا، منصةةةة حكومية دولية رري يف إطارها مناقشةةةة السةةةياسةةةات املتصةةةلة بالتنوع  -10
وضةةةةةةةةعت املنظمة عدًدا من كما األعضةةةةةةةةاء.  البيولوجي والتفاو  بشةةةةةةةةظن الصةةةةةةةةكوك ذات الصةةةةةةةةلة واملوااقة علي ا من قبل 

الصكوك واخلطون التوجي ية واألدوات املختلفة اليت تعاجل الشواغل املتعلقة بالتنوع البيولوجي. وينطبق ذلك بصورة خا ة 
على الصةكوك القارورية غ  امللزمة واخلطون التوجي ية الطوعية، مثل: مدورة السةلوك بشةظن الصةيد الراةيد؛ وخطط العمل 

 6لعةةامليةةة للموارد الوراثيةةة احليواريةةة واحلرجيةةة والنبةةاتيةةة املوضةةةةةةةةةةةةةةوعةةة  ةةت إاةةةةةةةةةةةةةةرام هيئةةة املوارد الوراثيةةة لألغةةذيةةة والزراعةةة؛ا
التوجي ية الطوعية بشةةةةظن احلوكمة املسةةةةؤولة حليازة األراضةةةةي ومصةةةةايد األمساك وال ابات يف سةةةةيال األمن ال ذائي  واخلطون

                                        
6  /instruments/gpa/ar-http://www.fao.org/cgrfa/policies/global 
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ات املسةةةةةةةةةةؤولة يف الزراعة ورظم األغذية؛ ومدورة السةةةةةةةةةةلوك الدولية اخلا ةةةةةةةةةةة بإدارة الوطين؛ واملبادئ اخلا ةةةةةةةةةةة باالسةةةةةةةةةةتثمار 
 ا اات. مبيدات

 
وتشةةةةةةةمل الصةةةةةةةكوك القارورية امللزمة الصةةةةةةةادرة عن املنظمة ذات الصةةةةةةةلة بالتنوع البيولوجي االتفاقية الدولية لوقاية  -11

االتفاقية اثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة الدولية(. النباتات )االتفاقية الدولية( واملعاهدة الدولية بشةةةةةةةةةةةةةةظن املوارد الورا
إىل ضةةةةةةمان العمل املشةةةةةةيك والفعا  ملنع ارتشةةةةةةار ودخو  ا اات اليت تصةةةةةةيب النباتات واملنتجات النباتية، ادم الدولية 

د الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بينما تتمثل أهدام املعاهدة الدولية يف  ةةةةةةيارة املوار  7وتروي  التداب  املالئمة ملكاا ت ا.
واسةةةةةتخدام ا املسةةةةةتدام واقتسةةةةةام املنااع النااةةةةةئة عن اسةةةةةتخدام هذه املوارد على حنو عاد  ومتكاا ، مبا يتسةةةةةق مع اتفاقية 

ملوارد وقد مت التفاو  بشةظن املعاهدة الدولية من قبل هيئة ا 8التنوع البيولوجي، من أجل الزراعة املسةتدامة واألمن ال ذائي.
من دسةةةةةتور املنظمة يتعامل  ديدا مع  6الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، وهي ج از حكومي دويل أرشةةةةة  مبوجب املادة 

 عيع مكورات التنوع البيولوجي ذات الصلة باألغذية والزراعة.
 

البيولوجي. ولدى وتعمل املنظمة بشةةةةةةةةكل وثيق مع االتفاقيات والصةةةةةةةةكوك الدولية اليت تركز على قضةةةةةةةةايا التنوع  -12
كما يتضةةةةةةةةح من برام  العمل واملبادرات املشةةةةةةةةيكة. ااملنظمة   ،املنظمة تاريخ مديد من التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي

واالتفاقية تتعاوران يف تنفيذ بررام  عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بشةةةةةةةةةةةةةةظن التنوع البيولوجي الزراعي، مبا يف ذلك املبادرات 
ظن  ةون امللق ات واسةتخدام ا املسةتدام، واملبادرة الدولية لصةون التنوع البيولوجي لليبة واسةتخدامه املسةتدام، الدولية بشة

 واملبادرة الشاملة للتنوع البيولوجي لألغذية والت ذية.
 

 كما لدى املنظمة سةةةةةةةجل حاال يف جما  االضةةةةةةةطالع بتقييمات املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي، وتقدم بيارات -13
عن حالة ال ابات يف العامل  ، واملنظمة تعد تقارير1948ألغرا  الر ةةد، مبا يف ذلك أهدام التنمية املسةةتدامة. امنذ عام 

من خال  تقييم املوارد احلرجية يف العامل. كما تنشةةر تقرير حالة املوارد السةةمكية وتربية األحياء املائية يف العامل كل سةةنتني. 
اهليئة، تقييمات ااملة قطرية حلالة املوارد الوراثية النباتية واحليوارية واحلرجية واملائية لألغذية من  توجيهبوقد أعدت املنظمة، 
، أ درت املنظمة التقرير األو  عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف 2019ويف اعاير/ابان  9والزراعة يف العامل.

 10يشي للتنوع البيولوجينمؤارا من مؤارات أهدام  28العامل. واملنظمة هي او ة املسؤولة عن تقدمي بيارات  صوص 
  11تعد املنظمة الوكالة املشراة علي ا.من ا تقابل مؤارات أهدام التنمية املستدامة اليت  13واليت 

                                        
 (.1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) 1-1املادة   7
 من املعاهدة الدولية بشظن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 1-1املادة   8
9 /assessments/ar-http://www.fao.org/cgrfa/assessments/global 

 التفاقية التنوع البيولوجي. 2020-2011يشي للتنوع البيولوجي من أجل تفعيل اخلطة االسياتيجية للتنوع البيولوجي للفية نتعمل أهدام   10
حالة خطر و (؛ 1-5-2(؛ وحفو املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )1-4-2(؛ واالسةةةةةةةتدامة الزراعية )2-1-2وهي تشةةةةةةةمل: اةةةةةةةدة ارعدام األمن ال ذائي )  11

(؛ واسةةةةةةةةتدامة األر ةةةةةةةةدة 2-4-6(؛ واإلج اد املائي )1-4-6(؛ وكفاءة اسةةةةةةةةتخدام املياه )1-أ-5(؛ وملكية املرأة لألراضةةةةةةةةي )2-5-2السةةةةةةةةالالت احليوارية )
(؛ 1-ت-14(؛ وحقول و و  مصايد األمساك الص  ة إىل املوارد الب رية )1-6-14(؛ والصيد غ  القاروين دون إبالغ ودون تنظيم )1-4-14السمكية )

 (.2-4-15(؛ ومؤار ال طاء األخضر اوبلي )1-2-15(؛ واإلدارة املستدامة لل ابات )1-1-15ومساحات ال ابات )
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ويتضمن العمل يف جما  التنوع البيولوجي الذي تقوم به املنظمة على املستوى القطري علة أمور من ا، رظم الياث  -14
د أحالتنوع البيولوجي شةةةةةةةةّكل الزراعي ذات األ ية العاملية. وتتمتع املنظمة بسةةةةةةةةجل حاال بالتعاون مع مراق البيئة العاملية. وي

الصةةةندول االسةةةتئماين ملراق اجملاالت احملورية إلطار العمل الذي مدته أربع سةةةنوات لألولويات العاجمية للتجديد السةةةابع ملوارد 
البيئةةة العةةامليةةة، ويتمثةةل اهلةةدم األو  يف تعميم التنوع البيولوجي عع خمتلف القطةةاعةةات وكةةذلةةك املنةةاظر الطبيعيةةة واملنةةاظر 

، وقع االختيار على املنظمة باعتبارها الوكالة الرائدة لعرام  أثر اإلدارة املسةةةةةةةةةةةةتدامة لل ابات بشةةةةةةةةةةةةظن 2018 ويف عام الب رية.
 الصندول االستئماين ملراق البيئة العاملية.املناظر الطبيعية املستدامة لألراضي اوااة يف إطار التجديد السابع ملوارد 

 

 راعة بشأن تعميم التنوع البيولوجيمشاورة منظمة األغذية والز  - اثانيا 

 
مبناسةةةةةةبة ارعقاد االجتماع الثالمل عشةةةةةةر ملؤمتر األطرام يف اتفاقية التنوع البيولوجي، إرشةةةةةةاء منصةةةةةةة  ،أعلنت املنظمة -15

سةةةور بني القطاعات و ديد أوجه الت زر ومواءمة األهدام ووضةةةع    متكاملة عع اولتعميم التنوع البيولوجي من أجل مد 
 12ب مؤمتر األطرام بذلك.رحّ قد لتعميم التنوع البيولوجي يف قطاعات الزراعة وال ابات ومصايد األمساك. و  القطاعات

 
املنظمة والبلدان لتعميم التنوّع البيولوجي يف الزراعة،   ة إىلدعوة املوجّ الوأقر مؤمتر املنظمة، يف دورته األربعني،  -16
يكولوجي والتكّيف مع ت ّ  املناخ والتخفيف من توا  خدمات النظام اإل سةةةةةةةةةةةةا ته يفيف ذلك الثروة احليوارية، لتعزيز م مبا

ر، بالتعاون مع  13نثاره. ورّحب املؤمتر مببادرة املنظمة للعمل كمنصةةةةةة لتعميم التنوع البيولوجي؛ وطلب من املنظمة أن تيسةةةةةّ
اةةةةةةةةةركائ ا على غرار اتفاقية التنوّع البيولوجي وغ ها من منظمات األمم املت دة، إدراج إجراءات من اةةةةةةةةةظ ا حفو التنوع 

صةةةالحه بشةةةكل منّظم ومّتسةةةق يف خمتلف القطاعات الزراعية على املسةةةتويات البيولوجي واسةةةتخدامه املسةةةتدام وإدارته واسةةةت
كما دعا املؤمتر ونة الزراعة وونيت مصةةةةةةةةةةةةةةايد األمساك وال ابات ملعاوة هذا األمر، خال    14الوطنية واإلقليمية والدولية.
 15، باعتباره مسظلة ااملة.2018اجتماعااا القادمة يف عام 

 
ان ملنصةةةةةة تعميم التنوع البيولوجي، حوارا متعدد أ ةةةةة ات املصةةةةةل ة بشةةةةةظن تعميم وعقدت املنظمة، كظو  رشةةةةة -17

ظم هذا احلوار باالاياك . ور  2018مايو/أيار  31إىل  29التنوع البيولوجي عع خمتلف القطاعات الزراعية خال  الفية من 
املشاركني جملموعات العمل اليت أرشئت  أتي ت رتائجه من خال  تقرير مشيك للرؤساءقد مع اتفاقية التنوع البيولوجي. و 

 ااملة حدداا أربع جمموعات عمل أثناء احلوار:وأاار التقرير إىل ثالث قضايا  16خال  احلوار.
 

ك د أقصى وبالتعاون مع الشركاء  2020الضرورة القصوى إلعداد اسياتيجية للتنوع البيولوجي حبلو  عام  (أ)
 ا  ديد األرشطة املستقبلية؛وأ  ات املصل ة املعنيني، من اظ 

 والدور الت فيزي إلدارة املعارم؛ (ب)
 وأ ية معاي  القياس. (ج)

 

                                        
 تنوع البيولوجي.الصادر عن االجتماع الثالمل عشر ملؤمتر األطرام يف اتفاقية ال 3/13من املقرر  6الفقرة   12
 C 2017/REP)ت( من الوثيقة  43الفقرة   13
 C 2017/REPمن الوثيقة  55الفقرة   14
 C 2017/REP)ت( من الوثيقة  43الفقرة   15
 .COFO/2018/Miscومراق الوثيقة  COAG/2018/10بالوثيقة ارظر املراق   16
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أاةةةةةار التقرير املشةةةةةيك إىل اقياحات تتعلق باحلوكمة العاملية، والسةةةةةياسةةةةةات والتشةةةةةريعات الوطنية، واحلوااز، كما  -18
 واالستثمار وخطط إ دار الش ادات الطوعية.

 
، يف النتةائ  اليت خل  إلي ةا احلوار املتعةدد 2018منظمةة، خال  دورااةا املعقودة يف عةام ورظرت اللجةان الفنيةة لل -19

أ ةةةةةةةةةةةةة ات املصةةةةةةةةةةةةةل ة بشةةةةةةةةةةةةةةظن تعميم التنوع البيولوجي عع خمتلف القطاعات الزراعية. وطلبت اللجنة من املنظمة إعداد 
مع اسةةةةةةياتيجيات املنظمة األخرى مبا اي ا اسةةةةةةياتيجية لتعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية مع ضةةةةةةمان االتسةةةةةةال 

مت يًدا  2019االسةةةةةةةةةةةةةياتيجية اخلا ةةةةةةةةةةةةةة بت   املناخ، لكي تنظر اي ا ونة العرام  واجمللس وت عر  على مؤمتر املنظمة يف عام 
وأاادت ونة مصايد األمساك  2020.17ملا بعد عام إلعداد اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي اخلاص باتفاقية التنوع البيولوجي 

بعمل املنظمة حو  تعميم التنوع البيولوجي وطلبت من ا وضةةةةةةةةع خطة خا ةةةةةةةةة بالتنوع البيولوجي يف مصةةةةةةةةايد األمساك وتربية 
األحياء املائية وتنفيذها كجزء من اسةةةياتيجيت ا اخلا ةةةة بالتنوع البيولوجي ومسةةةا ة يف إطار عمل اتفاقية التنوع البيولوجي ملا 

اسياتيجية  كما طلبت ونة ال ابات من املنظمة  18، باالستفادة من منصة تعميم التنوع البيولوجي التابعة هلا.2020عام بعد 
 19للتنوع البيولوجي تتضمن خطة لتعميم التنوع البيولوجي يف القطاع احلرجي ولفت عناية ونة ال ابات إلي ا.

 
 اصة بالتنوع البيولوجيستراتيجية المنظمة الخلالعناصر المقترحة  - اثالثا 

 
تتمثل رؤية املنظمة يف عامل مت رر من اووع وسةةةةةوء الت ذية تسةةةةةاهم ايه األغذية والزراعة يف  سةةةةةني مسةةةةةتويات  -20

ويشةةكل التنوع البيولوجي  20معيشةةة اوميع، وخصةةو ةةاً الفئات األاةةد اقراً، بطريقة اقتصةةادية واجتماعية وبيئية مسةةتدامة.
 .موضع التنفيذ هذه الرؤية وضعة وينب ي السياتيجية عذا الشظن أن تدعم ا من هذه الرؤيا أساسيً عنصرً 
 

ت ذوية الودة اوولتنفيذ هذه الرؤية وضةةةةةةةةةةةةةةمان االرتقا  حنو رظم غذائية وزراعية ذات إرتاج وإرتاجية أاضةةةةةةةةةةةةةةل، و  -21
السةةةةةةةةةعي إىل  ةلالسةةةةةةةةةياتيجيتوا  خدمات النظم اإليكولوجية على املدى الطويل، ميكن كفالة لألغذية؛ ونثار بيئية أقل، و 

 :التالية األهدام الرئيسية بلوغ
 

االسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةةدام املسةةةةةةةةةةةةةةتةةةةدام للتنوع البيولوجي من خال  اعتمةةةةاد    املنةةةةاظر الطبيعيةةةةة /املنةةةةاظر الب ريةةةةة  (أ)
 اإليكولوجية. والنظم

 
نااع مشةةيكة إبابية بالنسةةبة إىل اإلرتاج مب   املناظر الطبيعية /املناظر الب رية والنظم اإليكولوجية عود سةةت 

الزراعي والتنوع البيولوجي واجملتمعةةات الريفيةةة. وهي اةةدم إىل معةةاوةةة القضةةةةةةةةةةةةةةةايةةا البيئيةةة واالجتمةةاعيةةة 
املسةةةةةةتدام مع توا  سةةةةةةبل عيش واالقتصةةةةةةادية بطريقة متكاملة لدعم  ةةةةةةون التنوع البيولوجي واسةةةةةةتخدامه 

 مستدامة يف الوقت ذاته.
 

                                        
 C 2019/21من الوثيقة  47الفقرة   17
 C 2019/23من الوثيقة  102الفقرة   18
 C 2019/24( من الوثيقة 4)د( )14الفقرة   19
 .CL 155/3من الوثيقة  8الفقرة   20
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  ون التنوع البيولوجي وتعزيزه واستصالحه وضمان توا  خدمات النظم اإليكولوجية بشكل مستمر. ت()
 

تعتمد اجملتمعات الريفية على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. ولذلك، ينب ي للقطاعات  
العالقة القائمة بني اإلرتاج و ون التنوع البيولوجي واستصالحه. اتداب  الصون  الزراعية إعادة النظر يف

 واالستصالح تدعم اإلرتاج الزراعي وتكفل استدامته.
 
 تعزيز استدامة رظم األغذية والزراعة اليت تدرج اعتبارات التنوع البيولوجي على امتداد سالسل القيمة. ج()
 

تاج ويؤثر يف املمارسات الزراعية واستدامت ا. ولذلك، من األ ية يشكل االست الك عامال رئيسيا لجر 
مبكان تشجيع االست الك املسؤو  وزيادة كفاءة استخدام املوارد واألداء البيئي لنظم األغذية من املنتجني 

 األولني إىل املست لكني.
 
يف ضمان األمن ال ذائي  تعزيز مسا ة التنوع البيولوجي، وما يتصل بذلك من معارم أ لية وحملية، )د(

 الفقر، و ون سبل العيش القادرة على الصمود.على والت ذية، والقضاء 
 

نب ي للمسا ة اهلامة ملعارم الشعوت األ لية واجملتمعات احمللية يف  ون التنوع البيولوجي واستخدامه ي 
 املستدام أن  ظى باالعيام والدعم بشكل كامل.

 
، ستسعى املنظمة إىل  قيق األهدام الرئيسية املذكورة أعاله من 2030ة لعام ومتاايا مع خطة التنمية املستدام -22

 خال  النوات  التالية:
 

 تعزيز برام  املنظمة وسياسااا و كوك ا من خال  إدراج التنوع البيولوجي؛ )أ(
تتصل  تعزيز قدرات البلدان األعضاء على وضع وتنفيذ سياسات واستثمارات وبرام  قائمة على األدلة )ت(

 ور د أثرها وتقييمه؛ ،بالتنوع البيولوجي
ا يف ا تامً إبراز الدور اهلام للتنوع البيولوجي يف ضمان األمن ال ذائي والت ذية، والقطاعات الزراعية، إبرازً  )ج(

 االتفاقات والعمليات الدولية ذات الصلة؛
 تعزيز تنسيق عمل املنظمة يف جما  ت   املناخ وإجنازه. )د(

 
 قامة أوجه ت زر مع اسياتيجيات املنظمة األخرى، مبا يف ذلك اسياتيجية املنظمة اخلا ة بت   املناخ.وستتم إ -23
 

 الخطوات المقبلة -ارابعا 
 

اللجنة مدعوة إىل اسةةةةةةةةتعرا  العنا ةةةةةةةةر املقيحة لالسةةةةةةةةياتيجية اخلا ةةةةةةةةة بتعميم التنوع البيولوجي عع خمتلف  إن -24
مة يف دورته بشةةةةةةظن وضةةةةةةع ا يف  ةةةةةةي ت ا الن ائية عدم اعتمادها من قبل مؤمتر املنظالقطاعات الزراعية وإسةةةةةةداء املشةةةةةةورة 

 احلادية واألربعني.


