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 بعد المائة نو الثانية والستالدورة 

 2019 تموزيو/ليو  1روما، 

 التطورات في المنتديات التي تهّم والية منظمة األغذية والزراعة
 

 موجز
بالتطورات احلاصـــلة يف املنتديات األخرى اليت هتّم والية منظمة اط اجمللس علما، عمًال باملمارســـىة املتبعة، حي 

 األغذية والزراعة (املنظمة):
 

مؤمتر األمم املتحدة للتنوّع البيولوجي ونتائج الدورة الســـابعة للجلســـة العامة للمنرب احلكومة الدويل للعلوم  )1(
 (املنرب)؛والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 

 وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية؛ )2(
)، 2019مايو/أيار  10 -أبريل/نيســان  29ونتائج مؤمتر األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام وســتوكهومل ( )3(

 .جنيف

 اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب المجلس
 

 املذكورة أعاله على اجمللس يف دورته الثانية والستني بعد املائة لإلحاطة فحسب. املواضيعتُعرض  
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 مؤتمر األمم المتحدة للتنوّع البيولوجي ونتائج الدورة السابعة أوالً 
في مجال  للمنبر الحكومة الدولي للعلوم والسياسات للجلسة العامة

 (المنبر)التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 
 
إىل  17ُعقد مؤمتر األمم املتحدة للتنوع البيولوجي يف شرم الشيخ، مجهورية مصر العربية خالل الفرتة املمتدة من  -1

ومشل املؤمتر االجتماع الرابع عشــر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوّع البيولوجي بالتوازي مع . 2018نوفمرب/تشــرين الثاين  29
 1راف اليت كانت مبثابة اجتماعات لألطراف يف بروتوكوالت اتفاقية التنوّع البيولوجي.اجتماعات مؤمتر األط

 
ووافق االجتماع الرابع عشر ملؤمتر األطراف على تسريع عجلة اإلجراءات املتخذة لتحقيق أهداف آيتشي للتنوع  -2

ا على عملية إعداد اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي 2020-2011للفرتة  2010واملعتمدة يف عام  البيولوجي . واتفق أيضــــــــــً
والذي من املتوقع االتفاق عليه خالل االجتماع املقبل ملؤمتر األطراف (االجتماع اخلامس عشــــــــــــــر) يف ، 2 2020ما بعد 

 .2020بيجني خالل سنة 
 
ية اجتماًعا للشـــــّق الرفيع املســـــتوى منه وقبل انعقاد االجتماع الرابع عشـــــر لألطراف، عقدت مجهورية مصـــــر العرب -3

. واعتمد الوزراء املشــــاركون يف االجتماع الرفيع املســــتوى إعالن شــــرم الشــــيخ: 2018نوفمرب/تشــــرين الثاين  15و 14يومي 
االســـــــــتثمار يف التنوع البيولوجي من أجل اإلنســـــــــان والكوكب. ويدعو هذا اإلعالن من ضـــــــــمن مجلة أمور اجلمعية العامة 

على مستوى رؤساء الدول قبل االجتماع اخلامس عشر لألطراف،  البيولوجيتحدة إىل عقد مؤمتر قمة عن التنوع لألمم امل
من أجل تسليط الضوء على احلاجة امللحة إىل العمل على أرفع املستويات بغرض مساندة اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي 

ا مجهورية مصــــــــــــــر العربية يف 2020ما بعد  . وقبل انعقاد االجتماع الرابع عشــــــــــــــر ملؤمتر األطراف، اســــــــــــــتضــــــــــــــافت أيضــــــــــــــً
األفريقية مؤمتر قمة لوزراء البلدان األفريقية بشـــــــــــأن التنوع البيولوجي وخطة عمل البلدان  2018نوفمرب/تشـــــــــــرين الثاين  13

 .3لرتميم النظم اإليكولوجية وزيادة القدرة على الصمود.
 
وقد تناول االجتماع الرابع عشــر لألطراف جمموعة واســعة من املســائل اليت تعين منظمة األغذية والزراعة مباشــرة،  -4

من بينها صــون امللقحات واســتخدامها على حنو مســتدام، والتنوع البيولوجي وتغري املناخ، واإلدارة املســتدامة للحياة الربية، 
نواع الغريبة الغازية، والصــــحة والتنوع البيولوجي و"معلومات التســــلســــل الرقمية" والتنوع البيولوجي البحري والســــاحلي، واأل

ا عن تقديره للتعاون الفعال بني املنظمة واتفاقية التنوع البيولوجي ورّحب هبذا  بالنســــــــــــــبة إىل املوارد الوراثية. وأعرب أيضــــــــــــــً
لتنوع البيولوجي؛ والتقدم احملرز يف إعداد التقرير الصدد بأنشطة حمددة تضطلع هبا املنظمة من بينها: تشغيل منصة تعميم ا

؛ والتزامات الشــراكة العاملية من أجل الرتبة والفريق حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملالذي صــدر مؤخرًا عن 
بـادرة هيئــة املوارد الوراثيــة لألغـذيـة الفين احلكومي الـدويل املعين بـالرتبـة املنبثق عنهــا إزاء الرتويج للتنوع البيولوجي للرتبـة؛ وم

والزراعة من أجل وضـــع خطة عمل بشـــأن امليكروبات والالفقاريات؛ واجلهود املبذولة يف ســـبيل حتســـني مواءمة التقارير عن 
ظمة البيانات الوطنية اخلاصــة مبســاحة الغابات البكر اليت أفيد عنها يف إطار التقييم العاملي للموارد احلرجية الصــادر عن من

 .األغذية والزراعة؛ وعمل املنظمة بشأن املؤشرات اخلاصة بنسبة املساحة الزراعية اخلاضعة للزراعة املنِتجة واملستدامة
 

                                        
1  https://www.cbd.int/conferences/2018 
2  CBD/COP/14/12 
3  BiodiversityAfrican Ministerial Declaration on  وAfrican Action Agenda on Ecosystem Restoration for Increased Resilience-Pan 

https://www.cbd.int/doc/c/2000/ec3f/0cbb700fcf8f8e170b5f4afb/cop-14-12-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/cecc/efc0/a1d1f03092d93a286193f3b6/cop-14-afr-hls-02-final-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/274b/80e7/34d341167178fe08effd0900/cop-14-afr-hls-04-final-en.pdf
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بشـــأن  2030-2018وقد دعا االجتماع الرابع عشـــر ملؤمتر األطراف املنظمة إىل تيســـري تنفيذ خطة العمل للفرتة  -5
وُدعيت املنظمة كذلك إىل البحث يف إمكانية إعداد تقرير عن  4املبادرة الدولية حلفظ امللقحات واســـــــتخدامها املســـــــتدام.

ا  حالة املعارف املتاحة عن التنوع البيولوجي للرتبة مبا يشــمل احلالة الراهنة والتحديات واإلمكانات املســتقبلية. وطلب أيضــً
ر األطراف من أمينه التنفيذي مواصــلة العمل مع املنظمة للتشــجيع على تعميم التنوع البيولوجي االجتماع الرابع عشــر ملؤمت

يف قطاعات الزراعة واحلراجة ومصــــايد األمساك والعمل، بالتشــــاور مع املنظمة، على اســــتعراض تنفيذ املبادرة الدولية حلفظ 
 .العمل مع املنظمة يف جمال تقييم املوارد احلرجية العامليةالتنوع البيولوجي للرتبة واستخدامه على حنو مستدام وملواصلة 

 
بقرار  2011الصــــــــادر عن الدورة الســــــــابعة والثالثني ملؤمتر املنظمة يف يونيو/حزيران  14/2011ورّحب القرار رقم  -6

احلكومات إنشاء املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (املنرب). 
، من برنامج األمم 2013وطلبت اجللســــــــة العامة هلذا املنرب، يف دورهتا األوىل اليت عقدهتا خالل شــــــــهر يناير/كانون الثاين 

مات األمانة للمنرب ودعت كالً من برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم املتحدة للبيئة توفري خد
والثقافة (اليونســـــــكو) ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل إقامة رابط مؤســـــــســـــــي باملنرب من خالل 

ة هلذا الطلب، عقدت األجهزة األربعة التابعة لألمم املتحدة اتفاق شــــــــــــراكة تعاون يف جمال عمل املنرب وأمانته. واســــــــــــتجابً 
 .5شراكة تعاون مع اجللسة العامة للمنرب

 
أبريل/نيســــــــــــــان إىل  29وُعقدت الدورة الســــــــــــــابعة للجلســــــــــــــة العامة للمنرب يف باريس خالل الفرتة املمتدة من  -7
 .2019مايو/أيار  4
 
اخلاص بصــانعي الســياســات عن التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات ووافقت اجللســة العامة على امللخص  -8

وقبلت بكل من الفصــــــــول اليت تضــــــــّمنها وملخصــــــــاهتا، على شــــــــرط أن تقوم األمانة يف وقت الحق  6النظام اإليكولوجي
التقييم العاملي  مبراجعة تلك الفصــول لضــمان اتســاقها مع امللخص اخلاص بصــانعي الســياســات بالصــيغة اليت أقّر هبا. وإنّ 

للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي يضــــــــــــــيف عنصــــــــــــــرًا هاًما للمجموعة املتنامية من األدّلة على أمهية التنوع 
البيولوجي بالنســبة إىل اجلهود الرامية إىل القضــاء التام على اجلوع ولتحقيق أهداف التنمية املســتدامة. وإّن عمليات التقييم 

والتقييم العاملي الصــــادر  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملنظمة، على غرار التقرير األخري عن اليت أجرهتا امل
شــــدد على احلاجة امللحة عن املنرب وعمليات التقييم اليت أجرهتا اتفاقية التنوع البيولوجي وغريها من الصــــكوك واملنظمات ت

إىل حتســـــــني حفظ التنوع البيولوجي واســـــــتخدامه على حنو مســـــــتدام وتؤكد أمهية التعاون املشـــــــرتك بني القطاعات واملتعدد 
 االختصاصات بني خمتلف صانعي القرارات وسائر أصحاب املصلحة على املستويات كافة.

 

                                        
4  CBD/COP/14/6. 
5  2/8-Decision IPBES اتفاقية شـــــراكة تعاون إلقامة رابط مؤســـــســـــي بني اجللســـــة العامة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للرتبية :

 .افة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيوالعلم والثق
 .نسخة أولية غري حمررة - ات النظام االيكولوجىملخص لصانعي السياسات عن تقرير التقييم العاملي بشأن التنوع البيولوجي وخدم  6

http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/2000/ec3f/0cbb700fcf8f8e170b5f4afb/cop-14-12-en.pdf
https://www.ipbes.net/system/tdf/downloads/Decision%20IPBES_2_8_0.pdf?file=1&type=node&id=14673
https://www.ipbes.net/system/tdf/spm_global_unedited_advance.pdf?file=1&type=node&id=35245
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) االســـــــــــــتخدام 2) األنواع الغريبة الغازية ومكافحتها و(1يلي: (وتتناول عمليات التقييم اجلارية من قبل املنرب ما  -9
ا القرار  بشــــــأن برنامج العمل املتجدد للمنرب خالل  IPBES-7/1املســــــتدام لألنواع الربيّة. واعتمدت اجللســــــة العامة أيضــــــً

) فهم 1جلديد ما يلي: (. وتشـــــمل املواضـــــيع الثالثة األوىل ذات األولوية يف برنامج العمل ا2030الفرتة املمتدة حىت ســـــنة 
) فهم األســــــــــــــباب الكامنة وراء خســــــــــــــارة التنوع 2؛ و(2030أمهية التنوع البيولوجي لتنفيذ خطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام 

) قيــاس األثر على 3للتنوع البيولوجي؛ و( 2050البيولوجي وحمــددات التغري التحويل واخليــارات املتــاحــة لتحقيق رؤيــة عــام 
ارية واالعتماد على التنوع البيولوجي وعلى مســــــامهة الطبيعة بالنســــــبة إىل األفراد. ووافقت اجللســــــة مســــــتوى األعمال التج

العامة أيًضا على إعداد وثيقة فنية عن التنوع البيولوجي وتغري املناخ وطلبت من أمانة املنرب السعي مع أمانة اهليئة احلكومية 
شـــــطة املشـــــرتكة املمكنة يف جمايل التنوع البيولوجي وتغري املناخ، مبا يف ذلك الدولية املعنية بتغري املناخ إىل اســـــتكشـــــاف األن

 إمكانية العمل مًعا على إعداد هذه الوثيقة الفنية ورفع تقرير عن ذلك إىل الدورة املقبلة للجلسة العامة.
 

 عقد األمم المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية -ثانًيا
 

 A/RES/73/284، بتوافق اآلراء القرار 2019اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف األول من مارس/آذار  -10
عقد األمم املتحدة إلصـــــــــــــالح النظم اإليكولوجية ضـــــــــــــمن حدود الُبىن واملوارد  2030-2021الذي أعلنت مبوجبه الفرتة 

ة وذلــك بغرض مؤازرة وتعزيز اجلهود املبــذولــة للوقــايــة من تــدهور النظم اإليكولوجيــة يف خمتلف أحنــاء العــامل ووقفــه املتــاحــ
 وعكس مساره والتوعية بأمهية النجاح يف إصالح النظم اإليكولوجية.

 
ا يســاهم يف وحبســب ما جاء يف نص القرار، شــددت اجلمعية العامة على أّن إصــالح النظم اإليكولوجية وصــو� -11

باإلضافة إىل وثائق ختامية هامة أخرى صادرة عن األمم املتحدة واتفاقات بيئية متعددة األطراف،  2030تنفيذ خطة عام 
مبا يف ذلك اتفاق باريس املعتمد يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــأن تغري املناخ وحتقيق أهداف آيتشـــــــي للتنوع 

 .2020ي للتنوع البيولوجي ما بعد البيولوجي واإلطار العامل
 

وبعبارة أخرى اســـتناًدا إىل ما ورد يف النص، شـــّجعت اجلمعية العامة الدول األعضـــاء على اختاذ تدابري على غرار  -12
تعميم إصالح النظم اإليكولوجية يف السياسات واخلطط ملعاجلة األولويات اإلمنائية الوطنية الراهنة والتحديات الناشئة عن 

ا للنظم اإليكولوجية ت دهور النظم اإليكولوجية البحرية والربية وخســارة التنوع البيولوجي والتعرض لتغري املناخ، مما يوّلد فرصــً
 لزيادة قدرهتا على التكيف وفرًصا أيًضا للحفاظ على سبل عيش اجلميع وحتسينها.

 
األغـذيـة والزراعـة إىل قيـادة جهود تنفيـذ هـذا العقـد ودعـت اجلمعيـة العـامـة برنـامج األمم املتحـدة للبيئـة ومنظمـة  -13

بالتعاون مع أمانة كّل من اتفاقيات ريو وغريها من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة واهليئات التابعة ملنظومة 
 قتضى.األمم املتحدة كّل ضمن نطاق واليتها وحبدود املوارد املتاحة، ومن خالل مسامهات طوعية، حسب امل

 
ودعا القرار كذلك احلكومات واملنظمات الدولية واإلقليمية وســــــــــائر أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة املعنيني، مبا يف ذلك  -14

اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوســــــــاط األكادميية، إىل توفري دعم حثيث لتنفيذ هذا العقد مبا يف ذلك من خالل تأمني 
 مسامهات طوعية، حسب املقتضى.

 

https://undocs.org/A/RES/73/284
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حالًيا منظمة األغذية والزراعة بشــــــــكل وثيق مع برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمات شــــــــريكة رئيســــــــية  وتعمل -15
أخرى إلعداد اســــــــــــرتاتيجية من أجل تنفيذ هذا العقد. وعقدت مشــــــــــــاورات أولية مع أمانات اتفاقيات ريو الثالث. ومن 

 2021نية أخرى من اآلن وحىت يناير/كانون الثاين املقرر إجراء جمموعة واســـعة من املشـــاورات مع األعضـــاء وجمموعات مع
لالســـتفادة إىل أقصـــى حد من الفرص اليت تتيحها الشـــراكات واالســـرتشـــاد هبا يف اســـرتاتيجية التنفيذ املســـتحدثة. وتســـعى 

ا منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة إىل اســـــــــــتخالص الدروس من عقود األمم املتحدة الســـــــــــاب قة أيضـــــــــــً
 وتسعيان إىل التعاون مع العقود اجلارية.

 

 نتائج مؤتمر األطراف في اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم -ثالثًا
 )، جنيف2019مايو/أيار  10 -أبريل/نيسان  29(

 
ن تطبيق إجراء املوافقة املســـــبقة عن علم على مواد أُعقد االجتماع التاســـــع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام بشـــــ -16

التجارة الدولية بالتزامن مع مؤمتري األطراف يف اتفاقية ســـــتوكهومل واتفاقية  يفكيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة 
 يف، سويسرا.يف جن 2019مايو/أيار  10أبريل/نيسان إىل  29. وُعقد مؤمتر األطراف الثالثي يف االتفاقيات من 7بازل

 
ا باتفاقية روتردام، مبا يف ذلك قرارات بشـــــأن إدراج مادتني كيم 17واعتمد املندوبون  -17 ائيتني جديدتني يقرارًا خاصـــــً

بني منظمة األغذية والزراعة  8ضــــــــــــــمن امللحق الثالث باالتفاقية وزيادة كفاءة االتفاقية واملســــــــــــــاعدة الفنية ومذكرة تفاهم
 وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام.

 
. وتشــــــــــــــكل هذه النتائج خطوة حمورية باجتاه 9وقد جرى اعتماد قرار إلعداد إجراءات وآلية خاصــــــــــــــة باالمتثال -18

 حتسني تنفيذ االتفاقية على املستوى العاملي.
 

ا، مـن خـالل قـراره إدراج مـــــــادة الـفـوراتووافـق مـؤمتـر  -19 (مـبـيـــــــد لـلـحشــــــــــــــرات) ومـــــــادة  10األطـراف أيضــــــــــــــــــــً
 hexabromocyclododecane11 (مادة كيميائية صــــــناعية) ضــــــمن امللحق الثالث باتفاقية روتردام، على إضــــــافة هاتني

علومات عن جتارهتما. ومل يتم املادتني إىل اإلجراء اخلاص باملوافقة املســـــــبقة عن علم مما يســـــــهل بالتايل التواصـــــــل وتبادل امل
التوصــــــــــــل إىل توافق يف اآلراء بشــــــــــــأن إدراج مواد كاربوســــــــــــولفان وفينثيون وتركيبات الباراكوات يف اللوائح ولن ينظر مؤمتر 

 األطراف يف هذا املوضوع يف اجتماعه املقبل.
 

                                        
7   2019COPsØorgÆbrsmeasÆwww∫ØØhttp - وثائق االجتماعات 
8  1ÆRevØ22Ø9ÆCOPØRCØFAOØUNEP -  وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومؤمتر األطراف  لألمم املتحدة ني منظمة األغذية والزراعةب تفاهمالمذكرة

 يف اتفاقية روتردام.
9  1ÆRevØ1ÆAddØ14Ø9ÆCOPØRCØFAOØUNEP -  إجراءات وآليات االمتثال التفاقية روتردام: اقرتاح إضـــــــــــــــافة ملحق ســـــــــــــــابع جديد عن إجراءات

 .وآليات االمتثال التفاقية روتردام
10  8Ø9ÆCOPØRCØFAOØUNEP -  الفورات ضمن امللحق الثالث باتفاقية روتردامإدراج مادة. 
11  7Ø9ÆCOPØRCØFAOØUNEP -  إدراج مادةhexabromocyclododecane ضمن امللحق الثالث باتفاقية روتردام. 

http://www.brsmeas.org/2019COPs
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ب املنــدوبون بعرض حكومــة كينيــا عقــد االجتمــاعــات الثالثيــة التــاليــة ملؤ  -20 مترات األطراف الواحــد عقــب وقــد رحــّ
 .2021اآلخر يف نريويب خالل شهر مايو/أيار 

 
وإّن األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة مدعوون إىل إبداء مالحظاهتم على نتائج الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف  -21

 يف اتفاقية روتردام.


