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 الزراعة لجنة
 الدورة السادسة والعشرون

 2018أكتوبر/تشرين األول  5-1روما، 

 منصة تعميم التنوع البيولوجي
 

 موجز
التنميوة املسوتدامة،  وا   يعترب صوو  التنووع البيولوووي واسوتخدامس املسوتدام أساسويج مون أوول اقيوق أهودا   

دهور األراضوي، واألهوم مون هوذا كلوس لتحوديات املتصولة باملنواو، ومكا حوة تول ك األمن الغذائي والتغذية، والتصديذل
 .األرض كوكبضما  صحة البشر و 

التنوووع املتمثلووة   دورهووا كمنصووة لتعموويم  بووادرة منظمووة األغذيووة والزراعووة وقوود رح ووب املوو در،   دورتووس األربعووج  
ووور، بالتعووواو  موووع توووركائ ا، إدموووات تووودابو مووون أوووول صوووو  التنووووع البيولوووووي 1البيولوووووي . وطلوووب إىل املنظموووة أ  تيس 

 ات الوطنية واإلقليمية والدولية.وإدارتس وترميمس عرب القطاعات الزراعية على املستوي املستدامواستخدامس 
بعقد حوار بج أصحاب  2018مايو/أيار  31إىل  29املنظمة من قيام  ،وكا  أحد أول األنشطة الرئيسية هلذه املنصة

ويوورد   هووذه الوثيقووة تقريوور مشوو   رب القطاعووات الزراعيووة )ا(وووار(. املصوولحة املتعووددين حووول تعموويم التنوووع الزراعووي عوو
 (وار.ملشاركة   الرؤساء جمموعات العمل ا

 من قبل اللجنة االمقترح اتخاذه اتاإلجراء
 توصية بأ  يقوم امل در  ا يلي:اللجنة مدعوة إىل ال إ    
بالتعوواو  مووع اتةاقيووة التنوووع  2018مايو/أيووار  31إىل  29ال حيووب بالوودعوة إىل ا(وووار الووذي عقوود موون  (1)

 البيولووي؛

                                                      
 .C 2017/REP من الوثيقة 55والةقرة ؛ C 2017/33 الوثيقة 1 
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بوووأ  تاوووع اسووو اتيجية للمنظموووة بشوووأ  تعمووويم التنووووع البيولوووووي عووورب القطاعوووات  ةنظمووواملوالطلوووب إىل  (2)
 ، كي ينظر  ي ا امل در خالل دورتس املقبلة؛ الزراعية

والطلوب إىل املنظمووة بوأ  تعقوود، رهون إتاحووة املوووارد مون خووارت امليزانيوة، مشوواورات إقليميوة بشووأ  مشووروع  (3)
 اتيجية تعميم التنوع البيولووي؛اس  

 كمنصة لتعميم التنوع البيولووي؛  والطلب إىل املنظمة أ  تستمر   أداء دورها (4)
 لبيولووي عرب قطاعاهتا الزراعية.ودعوة البلدا  إىل تعميم التنوع ا (5)

 

 ميكن توويس أي استةسارات عن مامو  هذه الوثيقة إىل:
René Castro-Salazar 

 املدير العام املساعد
 تنوع البيولووي واألراضي واملياهإدارة املناو وال
 56192 06570 39+: اهلاتف
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 مقّدمة -أولا 
 
لتعميم التنوع البيولووي. وطلب  منصة  ثابة امل در،   دورتس األربعج  بادرة املنظمة املتمثلة   أ  تكو  رح ب -1

 مات األمم املتحدة، إدمات تودابور، بالتعاو  مع تركائ ا مثل اتةاقية التنوع البيولووي وغوها من منظإىل املنظمة أ  تيس  
عوورب  إعادتووس إىل حالتووس األصووليةسووتخدامس املسووتدام وإدارتووس و التنوووع البيولووووي وابطريقووة منظمووة ومتناسووقة، موون أووول صووو  

 2القطاعات الزراعية، على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
 

 معلومات أساسية -ثانياا
 

يعترب التنوع البيولووي وخدمات النظام اإليكولووي أساسيج من أول وضع حد للجوع وانعودام األمون الغوذائي  -2
اعوة اااصويل وتعتمود القطاعوات الزراعيوة كا وةر ) ر مون أهودا  التنميوة املسوتدامة(.  2وسوء التغذية بكا ة أتكالس )اهلد  

املائيوووة( علوووى التنووووع البيولوووووي وعلوووى وكوووائف النظوووام اإليكولووووووي  ومصوووايد األ وووا  وتربيوووة األحيووواء واملاتوووية وا(راووووة
وباإلضوا ة إىل توو و األغذيوة بصوورة مباتورة، يتويو التنووع البيولوووي خودمات للنظوام خلدمات الو  يقودم ا هوذا األخوو. وا

ة العاوووية، وتكوووين ال بوووالوول املووادة  موون خووالل توودوير املغووذيات ،اإليكولووووي تةيوود اإلنتووات الزراعووي بصووورة غووو مباتوورة
 تنظيم اآل ات واألمراض والتلقيو.و  وإعادة تأهيل ا، وتنقية املياه

 
مون أهودا  التنميوة املسوتدامة(.  1)اهلود  جبميع أتكالس   استئصال الةقر  اا هامر وي د ي التنوع البيولووي دورر  -3

واإلنتوات الغوذائي   سويال التغيوو العواملي،  وا يشومل  إ  النظم اإليكولووية السوليمة ضورورية لزيوادة القودرة علوى الصومود 
تغو  املناو.  ويعتمود عودد كبوو مون الةقوراء   العوا  بشوكل مباتور علوى التنووع البيولوووي وخودمات النظوام اإليكولوووي،  

ا(يوووا ات  وقووود اسوووتعا  املنتجوووو    نظووومخسوووارة التنووووع البيولوووووي.  كموووا أ  سوووبل معيشوووت م تتوووأثر بالدرووووة األوىل ووووراء
تكيةيوة لزيوادة  الصغوة والنظم التقليدية عرب التاريخ بالتنوع البيولووي،  ا يشمل التنوع البيولووي الزراعي، كامانة وكآلية

أكوورب بكثووو موون السووكا   وقوود تتووأثر نسووبةتنووامي انعوودام اليقووج والصوودمات.  أو خلةووا املخوواطر  واو ووة توسووعاملرونووة ولل
 والتغذية واملياه والصر  الصحي.  خدمات النظام اإليكولووي املتصلة بإنتات األغذيةتو و االحنسار  بسبب 

 
 الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن تعميم التنوع البيولوجي -ثالثاا

 عبر القطاعات الزراعية
 

بعقوود حوووار بووج  2018مايو/أيووار  31إىل  29قيووام املنظمووة موون  ،كووا  أحوود أول األنشووطة الرئيسووية هلووذه املنصووة -4
أصووحاب املصوولحة املتعووددين حووول تعموويم التنوووع الزراعووي عوورب القطاعووات الزراعيووة )ا(وووار(. وقوود اتوو ك  اتةاقيووة األمووم 

وخووالل الةوو ة قبيوول انعقوواد ا(وووار، عقوودت  .وي(   تنظوويم ا(ووواراملتحوودة بشووأ  التنوووع البيولووووي )اتةاقيووة التنوووع البيولووو 
 ت واالق احات املتعلقة با(وار.خالل منتدى املنظمة لألمن الغذائي والتغذية، هبد  مجع التعليقا مشاورة إلك ونية من
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وصاحب مصلحة ميثلوو  طائةوة واسوعة مون ا  وات الةاعلوة  وا   ذلوك  اخبور  250وقد استقطب ا(وار حوايل  -5
 3ظمات ا(كومية الدولية.ا(كومات وقطاع البحوث ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واملن

 
بأهنوا و  قود وواءت   الوقو  املناسوبد ا(وار بأ  عملية تعميم التنوع البيولووي عرب القطاعوات الزراعيوة وقد أك   -6

كمووا اسووتطلع ا(الووة الراهنووة   ووود تعموويم التنوووع البيولووووي والتجووارب   هووذا اجملووال علووى    موون األولويووات. لكوهنوواضوورورية 
 ايولوووي واسوتخدامس املسوتدام، دعمرووضوع هنوم متكاملوة لصوو  التنووع البلاالت العمول املشو   كا ة املستويات، وحدد جم

عموول املنظموووة  وتنوواول ا(وووارالطلووب املتزايوود علووى الغووذاء. ألهوودا  التنميووة املسووتدامة، مووع  يووادة اإلنتووات موون أووول تلبيووة 
وودورهووا كمنصوو موون خووالل مسووتقبالر امللمووو   لتعموويم التنوووع البيولووووي ضوومن القطاعووات  اة لتعموويم التنوووع البيولووووي، دعمر

 ستوى الوطين واإلقليمي والعاملي.الزراعية وعربها، على امل
 
: ا(وكموووة العامليوووة؛ والسياسوووات عمووول لةوووة ضووومن أربوووع جمموعووواتاملوضووووع مووون وو وووات نظووور  توتنووواول ا(ووووار  -7

م  نتوائم مناقشوات جمموعوات د  وقود ق و ربامم الطوعيوة إلصودار الشو ادات.والتشريعات الوطنيوة؛ وا(ووا ز واالسوتثمار؛ والو
 ثلو  عن و ارات الزراعة والبيئة.إىل وزء ر يع املستوى حاره مم 2018مايو/أيار  31العمل   

 
   املر ق هبذه الوثيقة. 4وترد مناقشات جمموعة العمل حبسب ما أووزها رؤساء جمموعات العمل -8
 

 النقاط المعروضة للبحث على اللجنة -ارابعا 
 
 إ  اللجنة مدعوة إىل التوصية بأ  يقوم امل در  ا يلي: -9
 

 مايو/أيار بالتعاو  مع اتةاقية التنوع البيولووي؛ 31إىل  29ال حيب بالدعوة إىل ا(وار الذي عقد من  (1)
والطلوووب إىل املنظموووة بوووأ  تاوووع، بالتشووواور موووع األو وووزة الرئاسوووية والدسوووتورية، اسووو اتيجيةر للمنظموووة بشوووأ   (2)

 تعميم التنوع البيولووي عرب القطاعات الزراعية، كي ينظر  ي ا امل در خالل دورتس املقبلة؛
بوووأ  تعقوود، رهوون إتاحوووة املوووارد موون خوووارت امليزانيووة، مشوواورات إقليميوووة بشووأ  مشوووروع  والطلووب إىل املنظمووة (3)

 اس اتيجية تعميم التنوع البيولووي؛
 التنوع البيولووي؛ لتعميموالطلب إىل املنظمة بأ  تستمر   أداء دورها كمنصة  (4)

   ر، بالتنسيق موع توركائ ا، مثول اتةاقيوة التنووع البيولوووي وغوهوا مون منظموات األموم املتحودة، وأ  تيس
سوتخدامس املسوتدام وإدارتوس منظموة ومتناسوقة، مون أوول صوو  التنووع البيولوووي وا تدابو بطريقةإدمات 

 والدولية. عرب القطاعات الزراعية على املستويات الوطنية واإلقليمية إعادتس إىل حالتس األصليةو 

                                                      
3  biodiversity/en/-on-dialogue-stakeholder-http://www.fao.org/about/meetings/multi 
 Antonio Otávio Sá)املكسويك(، والسويد  Martha Bárcena Coqui)إيورا ( وصواحبة املعوايل  Mohammad Hossein Emadiصاحب املعايل   4

Ricarte  الربا يول( وصواحب املعوايل(François Pythoud  وصواحب املعوايل )سويسورا(Godfrey C. Magwenzi  والسويدة ،)مبوابوي (Gunnvor 

Berge  النرويم( والسيد(Brian Baldwin ألغذية الزراعية()الشبكة الدولية ل 
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 مارسج وأصحاب املصلحة اآلخرين؛وتيسر ا(وار بج ا(كومات ومجاعات امل 

  وتيسوور تبووادل املعلومووات والبيانووات بشووأ  التنوووع البيولووووي واملمارسووات والسياسووات الزراعيووة املراعيووة
 للتنوع البيولووي بج أصحاب املصلحة؛ 

  حبسب املقتاى، كي تنظور  ي وا  وواهزة للتطبيق وم املعار  إىل توصيات متصلة بالسياسات أ  تو
 الدستورية للمنظمة؛األو زة الرئاسية و 

 ودعوة البلدا  إىل تعميم التنوع البيولووي عرب قطاعاهتا الزراعية. (5)
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 المرفق
 التقرير المشترك لرؤساء مجموعات العمل التابعة إلى الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين

 ع البيولوجي عبر القطاعات الزراعيةبشأن تعميم التنو 
 

 أ  علي وا تقورر أوالر ا(وار مجلة من اآلراء بشأ  موا بوب أ  تكوو  املنصوة عليوس وموا علي وا أ  تةعلوس.  استقطب 
ى ينبغوووي أ  تسوووتةيد مووون دور املنظموووة كمنتووود ،اوثانيرووووال أ  تكوووو  نسوووخة عن وووا. مكم لوووة للمبوووادرات األخووورى أ  تكوووو  

، علووى  تلووف املسووتويات، وموون  االوتماعووات وتيسوووهصووالحيت ا   الوودعوة إىلحيووادي للحوووار بشووأ  السياسووات، وموون 
 لةين ووكائة ا   إدارة املعار .دعم ا ا

 
مووع اتةاقيووات ريووو، وأ  تعووز  التووآ ر وتسووتخدم  ار علووى أنووس ينبغووي للمنصووة أ  تنظوور   هنووم نظوواميد ا(ووو وتوود   

متكاملوة ورؤيوة  اا اويليرووسويتطلب ذلوك تغيوور روابط ولكي تصل بج أهودا  التنةيوذ.  ستدامة لكي تقيمأهدا  التنمية امل
ومن املتوقع أ  تكو  نوواتم هوذا ا(ووار مون أبور  النقواد   الودورة الرابعوة عشورة ملو در األطورا    لنظم الزراعة واألغذية. 

أ  تصوبو الودورة    األمول عورب عونيسوتند إلي وا إعوال  كوانكو . وأ   بيولووي الو  سوتعقد   مصور، الو معاهدة التنوع ال
تشووديد علووى   وع البيولوووويف، ،  ثابووة فاتةووال بوواريا بشووأ  التنوواخلامسووة عشوورة ملوو در األطوورا  الوو  سووتعقد   الصووج

 العمل   هذا الصدد.باإلحجام عن الروابط القائمة بج خسارة التنوع البيولووي وتغو املناو، واملخاطر املرتبطة 
 

تعلقوووة للمناقشوووات املثمووورة الووو  عقووودت خوووالل ا(ووووار، سوووو  تتنووواول املنظموووة بدقوووة التووودابو ااوووددة امل واسوووتجابةر  
 بتعميم التنوع البيولووي.

 
الاورورة القصووى  -1 وهي: ،وقد بر ت ثالث مسائل عابرة للتخصصات   مناقشات جمموعات العمل األربع 

من كحد أقصى وبالتعاو  مع الشركاء وأصحاب املصلحة املعنيج،   2020حبلول عام  ية للتنوع البيولوويداد اس اتيجإلع
 أمهية معايو القيا .و  -3الدور التحةيزي إلدارة املعار ؛ و  - 2د األنشطة املستقبلية؛ يادتأهنا 

 
 تبووادللووب إىل املنصووة تيسووو وط  و. ا موون ااركووات ا(يويووة للتغيوووقوود ا التشووديد علووى إدارة املعووار  باعتبارهوو 

املعلوموووات،  وووا يشووومل دراسوووات ا(ووواالت ومجاعوووات املمارسوووج بشوووأ  التقييموووات والسياسوووات والتشوووريعات، والووو ويم 
اسوتخدام التنووع لتثقيف املزارعج وأصحاب املصلحة وصوانعي القورارات، واالعو ا  بقيموة املعوار  االيوة واألصولية   

 البيولووي وحةظس.
 

قيوا  توأثو املقواييا، وم تورات  ووضوع ،تجبموع البيانوا األخرى ال  استووب  الودعم  تتعلوقأما أحد اجملاالت  
علووى املسووتوى الوووراثي ومسووتوى األنووواع  ،وصووونس تخدام املسووتدام للتنوووع البيولوووويممارسووات اإلدارة وأدائ ووا   جمووال االسوو
 دين.املست لكج واملور ملصلحة اآلخرين كوأصحاب ا والنظام اإليكولووي،  ا يشمل البحوث

  حات إىل اجملموعتج التاليتج:وتقس م املق
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 الحوكمة العالمية -1
 
 لتعميم التنووع البيولوووي عورب القطاعوات الزراعيوة، مون قبول اللجوا   ادعمر  راض اس اتيجية التنوع البيولوويسيتم استع

وي عووورب إدارات املنظموووة التقنيوووة واملووو درات اإلقليميوووة ومووو در املنظموووة، وسيسوووتعا  هبوووا لتحسوووج تعمووويم التنووووع البيولوووو 
 وأنشطت ا؛

  املمارسج وأصوحاب املصولحة تقدمي منتدى حمايد من خالل منصة تعميم التنوع البيولووي لصاحل ا(كومات ومجاعات
األخوووورين علووووى امتووووداد السلسوووولة الغذائيووووة، ألووووول موووود ا سووووور بووووج القطاعووووات، واديوووود  وووورص التووووآ ر، والتقريووووب بووووج 

  ع البيولووي   قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األ ا ؛األهدا ، ووضع هنم متكاملة عرب القطاعات لتعميم التنو  
 املصوولحة املتعووددين وبووج القطاعووات علووى املسووتوى اإلقليمووي والوووطين، هبوود  اديوود  وتيسووو ا(وووارات بووج أصووحاب

 يشمل البحوث والتنةيذ والتأثو؛الثغرات والةرص، مع ال كيز على العمليات والسياسات والتشريعات  ا 
 يولووووي   تنوووع البوضووع رؤيووة للوونظم الغذائيووة املسووتدامة   املسووتقبل، وخطووة عموول عامليووة توواملة حووول تعموويم ال تووويل

 نظم األغذية والزراعة.
 سيما اتةاقية التنوع البيولووي؛ وتعزيز تنسيق العمل مع املنتديات والصكو  الدولية األخرى ذات الصلة، وال 
  التابع لالتةاقية، حنو اقيق رؤيوة التنووع البيولوووي لعوام  2020واملسامهة   إطار التنوع البيولووي العاملي ملا بعد عام

 ة لألهدا  وااللتزامات ااتملة.،  ا   ذلك البيانات واملعلومات األساسي2050

 
 السياسات والتشريعات الوطنية -2
 
  مسوواعدة البلوودا    التوعيووة بقيمووة التنوووع البيولووووي وخوودمات النظووام اإليكولووووي ودورهووا األساسووي موون أووول الر وواه

 األمن الغذائي والتغذوي؛البشري و 
  الوطنيووة واإلقليميووة   جمووال السياسووات، ووليووات ا(وكمووة والوون م التنظيميووة الوو  تعمووم بةعاليووة صووو   املبووادراتورصوود

  ال املمارسات والنماذت الناوحة؛التنوع البيولووي واستخدامس املستدام ضمن القطاعات الزراعية وعربها؛ وتو و أ
  مثووول مووودونات املمارسوووات واخلطوووود التووي يوووة  وضوووع صوووكو  وديووودة واوووديج الصوووكو  املوووووودة أو تكميل ووواو(

 القطاعات الزراعية بةعالية أكرب؛واملعايو( هبد  دعم البلدا    االستخدام املستدام للتنوع البيولووي وصونس عرب 
  ودعووم البلوودا    وضووع اسوو اتيجيات وطنيووة لتعموويم التنوووع البيولووووي وتنةيووذها،  ووا   ذلووك السياسووات وااللتزامووات

 ية الطوعية والتدابو التنظيمية؛وطنال
 ن القطاعوات واديد وتشجيع الن م واملمارسات ال  تعمم بةعالية صوو  التنووع البيولوووي واسوتخدامس املسوتدام ضوم

املنوواكر الطبيعيووة الربيووة والبحريووة ) ووا يشوومل التجووارب مووع الزراعووة اإليكولوويووة ونظووم  الزراعيووة وعربهووا، وعلووى امتووداد
 ز البحوث والتدريب ونظم اإلرتاد؛مع ال كيز على تعزي ،اعي ذات األمهية العاملية(ال اث الزر 

 
 البرامج الطوعية إلصدار الشهاداتالحوافز والستثمارات و  -3
 
 ات الوطنيووة، والووتخل  املسووامهة   اسووج الطوورل لتقيوويم التنوووع البيولووووي وخوودمات النظووام اإليكولووووي   ا(سوواب

 العقبات؛ من
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  ووي وصووووونس   البلوووودا    مراوعووووة بوووورامم التحةيووووز وتنقيح ووووا موووون أووووول االسووووتخدام املسووووتدام للتنوووووع البيولووووودعووووم
 القطاعات الزراعية؛

 ووووتوووو و منتووودى حمايووود لصوووياغة معوووايو األداء الزراعوووي ا اصوووة املسووو ولة واملعوووايو لالسوووتثمارات اخل الووو  قووود تشوووكل أسسر
 الطوعية؛

  لحووود مووون خسوووارة التنووووع ي   نظوووم الزراعوووة واألغذيوووة لواملراعوووي للتنووووع البيولووووووالتشوووجيع علوووى االسوووتثمار الرتووويد
 ولووي وترميم النظم اإليكولووية.البي

 باالسووتعانة بوووالتنوع البيولووووي والتووأثو  يووس، وتشوووجيع أصووحاب املصوولحة كا ووةثقووة والشووةا ية بوووج  وتيسووو ا(وووار وال ،
 لة؛للسياسات وسالسل القيمة الشامالتغيو املن جي 

 دية واملتجاوبة من أول املنتجج؛وتشجيع االستثمار   خدمات اإلرتاد ا(يا 
 لف القطاعات الزراعية واألقاليم.وتنةيذ ورد لربامم إصدار الش ادات ا(الية    ت 
 ،ة ورى االع ا  بارورة وضوع رؤيوة للمودى البعيود حوول كيةيوة ا موع بوج التنووع البيولوووي وبوج األغذيو و  اخلتام

و  هذا الصدد، دعا املشاركو  املنظمة إىل وضوع ، كل   جمال عملس. االتقدم معر  والزراعة املستدامة، ملساعدتنا على
 ا اخلاصة بشأ  التنوع البيولووي.اس اتيجياهت

 


