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 اجتماع خاص
 مساهمة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 في القدرة على الصمود
 

 17:30-10:00، الساعة 2017يناير/كانون الثاني  28السبت، 
 روما، إيطالياالقاعة الحمراء، المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة، 

 
متثل التغريات البيئية، مبا يف ذلك تغري املناخ والكوارث الطبيعية وتلك اليت هي من صنننننننننننننننر ا   ننننننننننننننا ،   طارا  
، لى حنو كبريعتؤثر العيش. وهذه الصنننندمات والتغريات البيئية الطوألل األجل  ك نننن   هتدد األمن الغذائي وسننننبل ج نننني ة

 لتنوع البيولوجي لأل ذألة والزراعة و دمات النظام ا ألكولوجيوإ  ايف البشننننننننننر والبيئة.  ،بشننننننننننكل مباشننننننننننر و ري مباشننننننننننر

األمن الغذائي وسنننبل  لى ع ةسنننلبيتبعات  ابدورمهسنننيكو    ا تأثرا سنننلبيا،  ا تأثر ألت د عليها إ تاج األ ذألة، عندما اليت ألع
ر ة تؤثر بشنننننننننننننندن يف اير   واع  ظ  ا  تاج وايالعيش. وعوامل ا جهاد واملخاطر متنوعة، وتأثرياهتا املرتاك ك نننننننننننننن  
 خمتلف  رجاء العامل. يف - النباتات واحليوا ات واملوارد املائية والغابات الكائنات احلية الدقيقة والالفقارألات - القطاعات

 
 العيش على الصننن ود  مام التهدألداتك ننن  زألادن قدرن سنننبل   حد األهداف االسنننرتاتي ية لل نظ ة يف ك ن وأل 
، مبا يف ذلك الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ يف سنننننننننل نننننننننلة األ ذألة والصننننننننندمات االجت اعية واالقتصنننننننننادألة واألزمات

 كّيفإذا متتعننب بننالقنندرن على الت ،بننأ   ظ  األ ننذألننة والزراعننة املتنننامي قرار اإ  عننات العني ننة واألزمننات امل تنندن. و والنزا

عدده ، ألتزاألد ت سننننننننكا  احتياجا كرب  عالية بتليب  ،الجت اعية ودوافر التغيريمر آثار االجتاهات البيئية واالقتصننننننننادألة وا
صنننننننننو  واسنننننننننتخدام ر وعة كبرين من املوارد الوراثية يف را  دو القدرن على الصننننننننن ود. وألب االهت ام مب هومإىل زألادن  دى 
لزراعة و دمات لبيولوجي لأل ذألة واعنصنر  سناسني من عناصنر اسنرتاتي يات القدرن على الصن ود. وألعترب التنوع اكالزراعة  

ا عنصننننننننننرا رئي ننننننننننيا متكامال من قدرن  ظ  ا  تاج على الصنننننننننن ود. فأفراد ا ت عات ا لية هالنظام ا ألكولوجي اليت ألدع 
 ل التكّيف، من  جننك نناو و وعنناو األ ننذألننة  والبنناحثو  ألعت نندو  على التنوع البيولوجي لأل ننذألننة والزراعننة لت  نننننننننننننن  إ تنناج 

 ات والصدمات واحلد من آثارها، ومواجهة الت دألات يف امل تقبل.مر التغيري 
 

عننا  )ا يئننةه هي املنتنندى احلكومي النندوي الوحينند الننذ  أل التننابعننة لل نناو وهيئننة املوارد الوراثيننة لأل ننذألننة والزراعننة 
بشننننننننننننكل لدد التنوع البيولوجي لأل ذألة والزراعة )   النباتات واحليوا ات واملوارد املائية والغابات والكائنات احلية الدقيقة 

التنوع البيولوجي  حافظة  يةوتن من اجلوع من  ال  تعزألز استخدام عامل  ا   النهوض ب علىا يئة ع ل والالفقارألاته. وت
 بأك لها اليت هي ذات  مهية بالن بة إىل حتقيق األمن الغذائي والتخ يف من حدن ال قر يف الرألف.

 
 وسننننننننننننننيؤد  هننذا االجت نناع ا ننا  إىل ت ننننننننننننننليو اللننننننننننننننوء على األدوار اليت ألؤدألهننا التنوع البيولوجي لأل ننذألننة 

 لى الصنننن ود.و ظ  ا  تاج عسننننبل ك نننن  العيش ا سننننهام يف  نننن ا  قدرن والزراعة والقيود اليت ألعاين منها يف ما ألتعلق ب



 

 

وسنننيناقش م هوم القدرن على الصننن ود، مبا يف ذلك املنظورات القصنننرين والطوأللة األجل، وسنننيتيا ال رصنننة لتباد  الت ار  
 الص ود. درن علىمبا ألربز الصالت القائ ة ب  التنوع البيولوجي لأل ذألة والزراعة والق ،القطاعية و/ و القطرألة

 
ك ا سيتيا االجت اع لل ندوب  وصا عي ال ياسات وا رباء فرصة لتباد  املعلومات وا ربات ولت دألد ال ر   

ق الصدمات و ظ  ا  تاج يف ظل التغيريات البيئية وسياسبل ك   العيش املتاحة وسبل امللي قدما لتعزألز قدرن ص ود 
 واألزمات.

 
 ال ورألة باللغات: ة دمات الرتا حستتا 

 العربية وا جنليزألة وال ر  ية وا سبا ية
  



 

 

 البرنامج المؤقت
 

 التسجيل 9:00
 

 مالحظات افتتاحية 10:00-11:00
، املدألر العام امل نننننننننننناعد، إدارن املناخ والتنوّع البيولوجي واألرض واملياه، René Castro السييييييييييد

 هال اواملت دن )منظ ة األ ذألة والزراعة لألم  
 

 السياق العالمي للقدرة على الصمود 
بر امج  ك ننننن ورد مارتن بشنننننأ  م نننننتقبل األ ذألة، جامعة  ،مدألر، Charles Godfray السيييييد
  ك  ورد

 
جي ومسييييياهمة التنوع البيولو  ،برنامج المنظمة االسيييييتراايجي الااص بالقدرة على الصيييييمود 

 لألغذية والزراعة في حاالت الطوارئ وفي القدرة على الصمود
 5، م نننننننننننؤولة االتصنننننننننننا  والع ليات، فرألق ا دف االسنننننننننننرتاتي ي Sylvie Wabbes السييييييييييدة

 ال اوه، زألادن قدرن سبل ك   العيش على الص ود  مام التهدألدات واألزمات)
 أسئلة ومناقشة 

 
11:00-13:00 

 
 الطوارئ؟ غاةة في حاالتبالنسبة إلى اإل مشكلة نوع البيولوجي لألغذية والزراعة:الت

 وصون الموارد الوراةية النبااية واستادامها المستدام ت البذورمعونا 
 اوال ، م ؤو  زراعي، شعبة ا  تاج النبايت ووقاألة النباتات، Shawn McGuire السيد

 
 الموارد الوراةية الحيوانية واستادامها المستدام مكافحة األمراض الحيوانية وصون 

ية عاألري صننننننننن ة احليوا ات الربألة، املنظ ة العاملاملعنية مبيئة ا  ،، رئيسEtienne Bonbo السييييييييد
 لص ة احليوا 

 
وإعادة التأهيل في قطاعي مصيييييييييايد األسيييييييييما  واربية األحياء  الطوارئ، حاالت مواجهات 

 الوراةية المائية واستادامها المستدامالمائية، وصون الموارد 
ائية، فرع ال ننننياسننننات املحياء األامسا  وتربية األ، م ننننؤولة مصنننناألد Florence Poulainالسييييدة 

 ال اوواالقتصادألات واملؤس ات، إدارن مصاألد األامسا  وتربية األحياء املائية، 
 

المااطر، وصيييييييييييون الموارد كينيا: اإلغاةة في حاالت الطوارئ في مجال الحراجة، وإدارة  
 الوراةية الحرجية واستادامها المستدام

العل اء و بري استشار  يف تكنولوجيا البذور، معهد الب وث  ، كبريWilliam Omondi السيد
احلرجينننة يف كينينننا/  نننائننن  رئيس، مكتننن  بر نننامج النبننناتنننات والبنننذور احلرجينننة يف منظ نننة التعننناو  

 والتن ية يف امليدا  االقتصاد 



 

 

 ال او، إدارن الغابات ،ال ينلتن يق والدع  يف را  ا، كبري ا رباء Moctar Sacandeالسيد 
  

 أسئلة ومناقشة
 

 استراحة الغداء  14:30 – 13:00

 
14:30-17:30 

 

 مييا بعييد عمليييات اإلغيياةيية في حيياالت الطوارئ: التنوع البيولوجي لألغييذييية والزراعيية
 في سياق التغيرات واألزمات

  
 النهج القائم على النظم اإليكولوجية للحد من مااطر الكوارث

، باحثة رفيعة امل ننننننننننننننتوى يف جامعة لوزا ، معهد علوم Karen Sudmeier-Rieux السييييييييييييدة
 الطبيعة  حل ظ العاملي التابعة لالحتاد ا ألكولوجية النظ  رنبإدا املعنية والل نة سوأل را،األرض، 

 
وع البيولوجي والتن الصيييييادرة عن ال او الاطوط التوجيهية بشيييييأن اإلدارة البيئية والمجتمعية 

 لألغذية والزراعة
 ال او،  ائ  املدألر بالنيابة، شعبة املناخ والبيئة، Mark Davisالسيد 

 
 استادام الموارد الوراةية النبااية في فترة ما بعد األعاصير  جزر كو : 

 ، مدألر شعبة الب ث والتطوألر، وزارن الزراعة، جزر كو William Wigmoreالسيد 
 

المكسييييييييييي : الحوافز المتعددة ألغراض الصييييييييييون والقدرة على الصييييييييييمود والرفا : اجربة  
 الممرات البيولوجية

املدألر العام، شننننننننننعبة التعاو  الدوي وتن يذه، ا يئة املك ننننننننننيكية ، Hesiquio Benitezالسيييييييييد 
 هCONABIOلل عرفة واستخدام التنوع البيولوجي )

 
 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم 

)التنوع البيولوجي والبيئةه،  ما ة هيئة املوارد الوراثية  ةفني ةم ننننننننننؤول، Julie Bélangerالسيييييييييدة 
 ال اولأل ذألة والزراعة، 

 أسئلة ومناقشة
 

 مالحظات ختامية 

 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Karen+Sudmeier-Rieux%22

