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 مقّدمة -أوال
 
المنتدى الدولي الرئيسي الذي تقوم الحكومات من خالله هي منّظمة األغذية والزراعة  - 1

وهي . غذية والزراعةبرسم السياسات ووضع البرامج، فيما يتعّلق بكاّفة النواحي الخاّصة باأل
تنفيذ هذه الصكوك والبرامج  ويقتضي .بالغة األهّمية والبرامج الدولية الصكوكتستضيف عددًا من 

العمل مع المنّظمات األخرى المنخرطة في إدارة الموارد الطبيعية من منّظمة األغذية والزراعة 
ذه المنّظمات ضروريًا لمنّظمة تبر التعاون مع مثل هعوُي. لألغذية والزراعة، والبيئة والتجارة

لتوّجه المتواصل نحو ا في ظّلاألغذية والزراعة ولقطاع األغذية والزراعة بشكّل عاّم، وذلك 
للحاجة المتزايدة  نظرًا ته واعتماد أطرافه على بعضها البعض،عولمتتزايد اقتصاد عالمي 
ألغذية والزراعة مع المنتديات  وتتعاون منّظمة ا.1 تنظيمية مشترآة أو متكاملةلسياساٍت وألطر

 ،منّظمة األغذيةالمواضيع المتعّلقة بالزراعة، والتي تشمل بالنسبة ل لتعاطي معبغية ا الصلةذات 
 الصكوُك الدولية عكَستوهي تسعى إلى ضمان أن .  والغابات ومصايد األسماكالزراعةقطاعات 
ة والزراعة، ومصائد طاعات األغذيقبالخاّصة واالهتمامات  الحاجاِتوبشكل مالئم،  ،المعنية
ٌتقّدوآذلك ،  والغاباتاألسماك

2
سياسات للمنتديات التي تتعاطى مع الموارد  المشورة المالئمة حول َم

 .الطبيعية، والبيئة والتجارة

 وغيرها من منّظمة األغذيةللتعاون والتنسيق مع تطوير اآلليات المالئمة  إلى 

 بأنشطة قياَم
عم ب

 بعَضبالبحث ل هذه الوثيقة -5
قة  وذات العال،المواضيع المحّددة
ومالية على بشرية شطة وسيكون . المباشرة بالهيئة

                                                     

 
، منّظمة األغذية والزراعةاختصاصات التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة هو في قلب  -2

وقد تعاونت منّظمة . ن الريفاغذية واإلنتاجية الزراعية وتحسين حياة سّك زيادة تحسين التبهدف
وتقوم . 1993حّيز التنفيذ في عام األخيرة  منذ دخول اّتفاقية التنّوع البيولوجياألغذية عن آثب مع 

ون بين منّظمة األغذية والزراعة ومؤتمر اهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بتسهيل التع
 ضمنو ،وتسعى الهيئة. واإلشراف عليه، 3اّتفاقية التنّوع البيولوجي اف المنضوية تحتاألطر

مجاالت واليتها،
 .الهيئات الدولية

 
 الموّقعة على مع طلبات مؤتمر األطراف هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةتتجاوب  -3

 مؤتمر وقد دعا.  التعاون بين المنّظمات، وقد قامت بشكل منتظم بنقاشاّتفاقية التنّوع البيولوجي
 تأخذ على عاتقها اللكي السنين منّظمَة األغذية والزراعة مّر على االّتفاقيةأطراف 

رامج عملها اّتفاقية التنّوع مر بالتعاون المتزايد مع عادّية التاسعة، رّحب المؤتالدورته وإّبان . لد
 .المشترآة بين القطاعاتو األنشطة الِقطاعيةب فيما يتعلق على نطاق واسع البيولوجي

 
اّتخذت األطراف العديد ، ) للمؤتمرالسابعاالجتماع  (2004وخالل مؤتمرها األخير، في  -4

 لكّل من ، ووّجهت ّعدة مطالَبلزراعةهيئة الموارد الوراثية لألغذية واقرارات فيما يخّص المن 
 .منّظمَة األغذية والزراعة والهيئة للمساعدة في مواضيع محّددة

 
 عاّمة حول التعاون السابق بين المنّظمات، وتتناو تقّدم نظرًة

مة على مدار السنوات القليلة القاداالّتفاقية التي ستعالجها 
 منّظمة األغذية والزراعة بهذه األناللتزاِم

 
 http://www.fao.org/strategicframework/default.htm، 52، الفقرة 2000-2015 

 .56، الفقرة 2000-2015 
 .http://www.fao.org/ag/cgrfa/statC.htm : (CGRFA-10/04/inf.1)النظام الداخلي لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة،   3
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 األحسن للُمضي قدمًا في اتحول األولوّيات والكيفّيصح الُن إسداءالمنّظمة، والمطلوب من الهيئة 
ه ال

 والزراعة في 

لتي تعالج التنّوع البيولوجي الزراعي، والتنّوع البيولوجي للغابات 
نّوع البيولوجي لألراضي البحري والساحلي، والتوالتنّوع البيولوجي ، وللجبالوللمياه الداخلية 

اّفة 

اّتفاقية التنّوع مة األغذية والزراعة شريكًا ومساهمًا رئيسيًا في تطبيق 
منّظمة األغذية لمجاالت الرئيسية التي ساهمت فيها لتقّدم موجزًا الفقرات التالية . البيولوجي

مذّآرة " في اّتفاقية التنّوع البيولوجي ومنّظمة األغذية والزراعة، دخلت 1997في عام  -
ن

الُميسِّر الرئيسي في مساعدة ّظمة األغذية والزراعة 
شارآت بفّعالية في وضع واألطراف في 
ع البيولوجي البرامج العمل 
البحري والساح
لالّتفاقية، والم

وجي؛ نهج النظام اإليكولوجي؛  المستدام للتنّوع البيولدامعلىصول حال

مسائل  .هذ
 

مساهمة منّظمة األغذية  -ثانيا
 اّتفاقية التنّوع البيولوجيذ تنفي

 
 منتدًى أساسيًا لتطوير اّتفاقية التنّوع البيولوجيأصبحت ، 1992في "  قّمة األرض "منذ  -6

البيولوجية د االستراتيجيات وخطط العمل لصيانة التنّوع البيولوجي، واالستخدام المستدام للموار
 .الوراثية والتقاسم العادل للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد

 
، وهي االّتفاقيةلقد تّم إعداد العديد من برامج العمل لمساعدة األطراف في تحقيق أهداف  -7

تشمل برامج العمل الِقطاعية ا

وشبه الرطبة من  ،تشتملهي ، والمشترآة بين القطاعات آما تّم تطوير عدد من المبادرات .الج
الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع؛ المعرفة التقليدية؛ :  على، تشتملجملة ما

.  والتعاونقانةالبيولوجي؛ نقل التاالبتكارات والممارسات؛ المؤّشرات؛ االستخدام المستدام للتنّوع 
 للمساعدة في  الدولية، بما فيها منّظمة األغذية والزراعة،المنّظماِت وتدعو برامج العمل بانتظام

وُتعتبر منّظ. تنفيذها

 .االّتفاقية في تطبيق والزراعة

 
8

 التي تنطوي على مصالح مبادرات التنّوع البيولوجيب للرقّيلة ّعاس ترتيبات عمل فأسِّ ُت"تعاو
انتيِن  بين األم" لبرنامج العمل المشترك "وهي توّفر إطارًا .  والسير بها قدمًاادلة للمنّظمتينمتب

مراجعة مذّآرة التعاون، آما هو ُموضّّح في الجزء على  المنّظمتان حاليًا هذا وتعِكف. العاّمتين لهما
 .من هذه الوثيقة اثالث

 
ألمانة العاّمة الّتفاقية التنّوع ا ة والزراعةمنّظمة األغذي أّمدت، 2003 و 1997 بين عامّي -9

 ألنشطتها، ألوليةفي المرحلة امن أجل دعمها الزراعي،  عن التنّوع البيولوجي لمسؤوالبيولوجي ب
 .ولتسهيل التعاون بين المنّظمتيِن وتنفيذ األنشطة المشترآة الُمتَفق عليها

 
إعداد وتنفيذ معظم برامج العمل التي تّم المشارآة في ب األغذية والزراعة طولبْت منّظمُة -10

آانت منلقد و. االّتفاقيةوضعها ضمن إطار 
آما ل حول التنّوع البيولوجي الزراعي،  برنامج العمضع

للمياه الداخلية، وللجبال، والتنّوو، باتللغاالتنّوع البيولوجي ب خاّصة
تابعة المبادرات الوساهمت منّظمة األغذية والزراعة في تطوير العديد من . لي

 األنواع الغريبة الغازية؛ :بخصوص، بما فيها مبادرات شترآة بين القطاعات
تقاسم المنافع؛ االستخ 
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الستراتيجية الا
الموالمبادرات 

 :ّصة، منها

المتعّلق بالتنّوع 
 .البيولوجي الزراعي

 . 

 
ي بأّن العديد من االّتفاقات والبرامج -12

، ويشمل االّتفاقيةمنّظمة األغذية والزراعة تساهم مباشرًة في بلوغ أهداف بوالسياسات الخاّصة 
 :، على من  ما يشمل،ذلك

ا •
الوراثية

مدونة ا •
موارد 
، فيما يت

الخّطة  •
المستدام

ة الموارد الوراثية الحيوانية  • حالة ال
 ].جي الزراعيفهم حالة وتوّجهات التنّوع البيولو[لألغذية والزراعة للعالم 

 00

 .ولوجي الحرجي
عدد من المبادرات األخرى تدعم بصورة مباشرة االستخدام المستدام للتنّوع  •

في تنفيذ جميع برامج العمل  آذلكمنّظمة األغذية وتساهم . عالمية لحفظ النبات
 .نفة الذآراآل شترآة بين القطاعات

 
 األنشطة التي آان بتقديم العون والمساعدة بشأنقامت منّظمة األغذية والزراعة وهيئتها  -11

 قد طلب من منّظمة األغذية تسهيلها وتنسيقها، وتقومان اّتفاقية التنّوع البيولوجيمؤتمر أطراف 
عدد من البرامج الخابقيادة حاليًا 

 .قحات واستخدامها المستداممل الصيانةالمبادرة الدولية ل •
 .تخدامها المستدام واسالتنّوع البيولوجي للتربةالمبادرة الدولية لحفظ  •
تطوير مؤّشرات لرصد وتقييم حالة وتوّجهات التنّوع البيولوجي الزراعي آجزء  •

من الجهود لمساعدة األطراف في تطبيقها لبرنامج العمل 

دراسة حول اآلثار المترتّّبة على تقنيات قيود االستخدام الوراثي على التنّوع  •
لوجي الزراعي وعلى ُنُظم اإلنتاج الزراعيالبيو

إضافًة لذلك، ُيِقّر مؤتمر أطراف اّتفاقية التنّوع البيولوج 

جملة
 

صيانة الموارد [ الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بخصوص الدولية لمعاهدة
 ].لموارد وتقاسم المنافععلى ال ستخدامها المستدام، بما فيها الحصو وا

حفظ وإدارة وتنمية [لسلوك بشأن الصيد الرشيد التابعة لمنّظمة األغذية والزراعة 
 للنظام اإليكولوجي وللتنّوع البيولوجي؛ واجبلمائية، مع االحترام الاألحياء ا

 ].عّلق بتربية األحياء البحرية، وموارد األحياء البحرية والساحلية

واستخدامها لألغذية والزراعة فظ الموارد الوراثية النباتية النشاط العالمية لحعمل 
 ].حفظ الموارد الوراثية واستخدامها المستدام [

موارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للعالم وحال

 ].للغاباتفهم حالة وتوّجهات التنّوع الوراثي  [20
 
 :وإضافًة لذلك
 بتسهيل جهود البلدان لتحديد وتنفيذ المعايير منّظمة األغذية والزراعةتقوم  •

معايير والمؤّشرات ، بما فيها ال مة للغاباتاوالمؤّشرات الخاّصة باإلدارة المستد
لصيانة التنّوع البي

،  مثًالبالصيانةفمن خالل شراآتها مع عدد من منّظمات الخاّصة . البيولوجي
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لحوم  و لحوم الطرائد أزمةحاليًا على معالجة  والزراعةمنّظمة األغذية تعكف
 . في إفريقياالمداريةفي الغابات  الحيوانات البرية

 تساهم في  حاليًا،قيد التنفيذ التي هي منّظمة األغذية والزراعةاألخرى لنشط أل •
تطبيق النهج اإليكولوجي ضمن الزراعة، وإدارة الزراعة ضمن البيئة األوسع، 

ةا

المكافحة المتكاملة بما في ذلك من خالل برامج لبناء قدرات المزارعين في مجال 
 100,000  الحقلية للمزارعين في أآثر منالمدارُسلآلفات، والتي التزمت بها 

ومن . لمنّظمتينلفَع منا ينطوي على لى تعاون ناجح،
 المتزايد من برامج العمل إّن العدَدفعلى أّي حال، .  أن يتواصل التعاون ويتعّززحة آلتيهمامصل
ن

 .بار

 إطارًا عمليًا لتآزر متزايد بين المنّظمتين، في مجال التنّوع ستوّفر مذّآرة التعاون المنّقحة
 وظائف آلٍّالبيولوجي ذ
المعاهدة : ىمنّظمة منهما

ة لحماية النبات، خّطة  الدولية حول الموارد الو
، مها المستدامالنشاط العالمية لحفظ الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدا

التنّوع  أو أنشطة تطلب اّتفاقيُةأنشطة مشترآة وجود  علىالمنّقحة  مذّآرة التعاون نّصست - 15

يمكن طرح و. السعي سويًا لتعبئة الموارد لمثل هذه األنشطةب األغذية والزراعة
على اجتماعات مؤتمر أطراف االّتفاقية واجتماعات هيئة منّظمة األغذية، مثل هذه الميزانيات 

 

إيفاد ب زراعةمنّظمة األغذية وال ستقوم  للتعاون،ُمدّعموآخطوة إضافية نحو إيجاد إطاٍر  -16
سؤول اتم

تطوير السي
 

وإذا -17
ر  .ئةيلهل

 وهيئتهاوالزراعة غذية 

 .ي، على مدى العشرين عامًا المنصرمةمجتمع محّل
 

 إطار للتعاون المستقبلي: مراجعة مذّآرة التعاون -ثالثا
 

برهن عالمبادرات المذآورة أعاله ُت - 13

منّظمة إلى ّتفاقية االمؤتمر أطراف ، والمطالَب التي يوّجهها اّتفاقية التنّوع البيولوجيضم إطار 
، الجسيمةبات طّلمت من الالكثيَرة والمالية موارد المنّظمة البشري، آل ذلك يجّشم األغذية والزراعة

والتي يجب أخذها بعين االعت
 

14 - 
ألهداف وصالحيات والواجبة مراعاة الي العالقة باألغذية والزراعة، مع 

 وتّقر المذّآرة على هذا الصعيد بأهّمية ما يلي، ضمن جملة أمور أخر.
راثية النباتية لألغذية والزراعة، االّتفاقية الدولي

، مدونة السلوك بشأن الصيد ات المزرعةاالستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثية لحيوان
 .الرشيد

 

ّفاقاٍت منفصلة ملحقٍة بمذّآرة التعاون، من خالل اتها  تنفيَذاألغذية والزراعة من منّظمةالبيولوجي 
 ميزانية وضعو مسؤوليات آّل منّظمٍة من المنّظمتين وغيرهما من المنّظمات المتعاونة، مع تحديِد

 التنّوع آّل ِمن اّتفاقيةأن تقوم على  تشترط أيضًا وهي .المتعّلقة بالميزانية المسؤولياتوتخصيص 
البيولوجي ومنّظمة 

االنتباه بصددها،  .ةلمشورألغراض ا ولفت
 

 رفيع المستوى لألمانة العاّمة لالّتفاقية، لتعزيز التآزر والتعاون في جميع جوانب صال
 .اسات والبرامج

حينئٍذ  ما تّم استكمال المذّآرة الُمنقَّحة ُقبيل اجتماع الهيئة، فستكون المذّآرة متوّفرة 

 التعاون مع لزيادةاألطراف مطالب من مؤتمر  -عااب
منّظمة األ
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بينما تَؤو -18

عبر  دور منّظمة األغذية والزراعة، يذهبن أطراف االّتفاقية 
عدد من األنشطة 

 
19-

يشمل، 
النظم 
ارالمع

 مصلحةتنطوى على  محّددةقضايا إّما تناول  قرارات المؤتمر السابع لألطراف تعدد من - 20
 لمنّظخاّصة

العمل الّتفاقية التنّوع البيولوجي حول التنّوع سلسلة من القرارات ذات العالقة ببرنامج  •

 لالستخدام توجيهية
والسالالت األنواع ب ، ال سّيما فيما يتعّلق، بشكل أآبر"المستدام للتنوع البيولوجي

 

، اتالنباتصيانة والغايات لوالمبادئ األهداف وهي تحتوي على ). 13الفقرة ، 6/9 القرارالسادس، 

 مؤتمر المنبثقة عن فإّن القرارات  إطارًا للتعاون،الُمنقَّحةالتعاون  مذّآرة سِّس
أسئلة مثل إلى أي مدًى يجب أ تثير

 .سيأتيفيما بإيجاز وهذه مبّينة . والبرامج المحّددة

 وذلك ألطراف،السابع لمؤتمر الفي معظم قرارات  منّظمة األغذية والزراعةى ر إليشُأ 
 األراضي الجاّفة وشبه الرطبة؛ ؛هاوتقاسمعلى المنافع صول الح: مياديَن ،على سبيل المثال

؛ التنّوع البيولوجي البحري والساحلي؛ المناطق المحمّية؛ اإليكولوجية للمياه الداخلية
 .ف التقليدية

 

 :مطالب خاّصة مباشرة من المنّظمة، وتشملوإّما مة األغذية والزراعة، 

 
 الموارد الوراثية النباتية لألغذية صيانة العالمية لعملخّطة المطلب ببحث آيف يمكن ل •

 اتالنباتصيانة والزراعة واستخدامها المستدام، اإلسهام في تنفيذ االستراتيجية العالمية ل
 ؛أهدافهاة من التاسعهدف الالتابعة الّتفاقية التنّوع البيولوجي، وخّصيصًا 

 :البيولوجي الزراعي، والذي يمكن لمنّظمة األغذية والزراعة أن تقوده من خالل

لبرنامج العمل البيولوجي حول التنّوع  عّمقةتإنشاء آلّيات مشترآة لمراجعة م •
 حول التنّوع قطاعاتالبين  مشترآةطرح خيارات لمبادرة وإجراء مشاورات،  • البيولوجي الزراعي؛

 وذلك فى اطار برنامج العمل الخاص بالتنوع ؛ولوجي لألغذية والتغذيةيالب
 البيولوجى الزراعى فى االتفاقية؛

مبادئ أديس أبابا وخطوطها ال"  إنشاء آلّيات مشترآة لتطوير •

التنّوع البيولوجي ب الخاّص، في إطار برنامج العمل واألصناف المستأَنسة
 الزراعي؛

 بالمشارآة في فرق العمل حول المؤّشرات بهدف تقييم منّظمة األغذية والزراعةمطالبة  •
رة في  للخساتقليص النسبة الحاليةالهادفة إلي  2010 االّتفاقية لعام هدفنحو المحرز التقّدم 

 .التنّوع البيولوجي
 

 . في الفقرات التالية بتفصيل أآثَرسُتعرض األمور وهذه -21
 

 خّطة العمل العالمية لصيانة الموارد الطبيعية الوراثية لألغذية والزراعة -لفأ

 
االجتماع  ( خالل المؤتمر السادس لألطرافات النباتيانةصتّم تبّني االستراتيجية العالمية ل -22
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وقد تتباين األهداف الُقطرية التي تّم تطويرها ضمن .  لصياغة السياسات وآقاعدة للرقابةآإطار
  )13، الفقرة 6/9 القراراالجتماع السادس،  (ت والقدرات الُقطريةهذا اإلطار، تبعًا لألولوّيا

 
االستراتيجية  و المنّظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقة إقراروالقرار المذآور نفسه يدع -23

عوالمسا ض

 على مراجعة التقّدم  الثامن والعاشر،ريها، خالل مؤتمت األطراف
 . المراجعةتوفير إرشاد إضافي على ضوء تلك، و العالميةألهدافاالُمنجز لبلوغ 

 

 و 9 و 6 ألهدافاالمصلحة بخصوص شاورة ألصحاب 
، بُنظم المعيشة ما ترتبط بههذه القرارات ترتبط، من جملة و): مرفق األولانظر ال (13 و 12

  التنّوع الوراثي للمحاصيل،،على المستوى المحّلياألمن الغذائي والرعاية الصحّية والمستدامة، 
، بالتعاون مع المعهد منّظمة األغذية والزراعةذلك، قامت  وتجاوبًا مع. وأراضي اإلنتاج المستدام

ّمة غير الدولي 
جراء  وشرعت بإ، األربعالغايات بإعداد مذّآرات للمعلو، )]الحكومية

لحة2003ورات في عام امش  القيام بالمزيد من هذا وينبغي.  بين مجمو
ل،

، شّددت 7/10 ها وفي قرار.7/31للقرار   برنامج العمل المتعّدد السنواتجب
، على وجه الخصوص، ضمن برنامج العمل 12 و 9 و 6 ألهدافااألطراف على وجوب دمج 

ن ا

على ما يرتبط بها من 
 ").معارف محلية وأصلية 

عها موض التنفيذهمة في  المّتفق عليها من أجل األهداف بما في ذلك من خالل تبّني ، و
وقد قّررت األطراف .  الخسارة في التنّوع البيولوجي النباتيإيقاف بغيةشترآة تعزيز الجهود الم

  النهائيةألهدافااستخدام  في ا رياديا نهجاتالنباتصيانة  االستراتيجية العالمية لأيضًا اعتباَر
الخّطة االستراتيجية، والتطبيق األوسع لهذا النهج في الّتفاقية، ضمن إطار  المنصوص عليها في ا

ولقد وافق.  األخرىلميادينا

لالّتفاقية فيذية ن العاّمة التدعت األمانُة، ات النباتصيانةوبعد تبّني االستراتيجية العالمية ل -24
مإجراء تسهيل لنّظمَة األغذية والزراعة م

منظ" [13 هدف من أجل الالنباتو سكانال"ومع (للموارد الوراثية النباتية 
 منهدفمات األساسية لكّل 

عة واسعة من أصحاب المص
 بين والتفاعل معالم المراحل وتمكين التنسيق  تحديدالعم من ضمن أشياَء أخرى، لضمان

 .القطاعات على المستوى الُقطري

 
صيانة راتيجية العالمية ل االستأهدافطراف إدراج وفي مؤتمرها السابع، قّررت األ -25

 المشترآة بين أو البرامجالمواضيعية البرامج   سواء، ودمجها ضمن جميع برامج عملهااتالنبات
وقد طلبت األطراف من الهيئة الفرعية ). 7/10 القراراالجتماع السابع، (وذات الصلة  قطاعاتال

موعد العندما يحين ، العمل المعنية لبرامج مقترحات إعداَد والتكنولوجية فنيةللمشورة العلمية وال
بمو، مراجعتها لحددالم

 .لتنّوع البيولوجي الزراعيبشأ

 
 إلى لموارد الوراثية لألغذية والزراعة ا هيئَةهو اآلخريدعو ) 12الفقرة  (7/10القرار  -26

 للمحاصيل الوراثي من التنوع ٪70صون  ("9 هدفال ، وبوجه خاص، في تنفيذ اإلستراتيجية
رئيسية ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية، والحفاظ وأنواع النباتات ال

 
 اإلرشاد المنشود من الهيئة
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 على وجه خاص، وأن ُتدلَي بآرائها 9 هدفوال، صيانة النباتاتي تنفيذ اإلستراتيجية العالمية ل
 .مليةحول آ

 

. ية باألمر، لتحديد وتقييم أنشطة وصكوك المستوى الجارية األخرى المعنات
ل هذه األنشطة، مّما سمح  تقييم مثتستهدف عمليًة منّظمة األغذية والزراعةاستجابًة لذلك، قادت 

وقد طلبت األطراف من األمانة العاّمة .  االجتماع السادس للمؤتمرأثناءب 
للدراسات ذات الصلة   بحثيتأليٍف، إلعداد منّظمة األغذية والزراعةالتنفيذية أن تتعاون مع 

لي

ة أن تدعو منّظمة العاّمة التنفيذي، خالل مطرافاأل طلبت -30
ذي ا

، أو إجراء هاأو استبدال معّينة تحديث برنامج العمل،   •
 تعديالت تعكس التغّيرات في اإلطار الدولي؛

 

 ف
الشروع بهذه العوجوب يفية 

 التنّوع البيولوجي الزراعي،الخاصة بالّتفاقية لبرنامج العمل التابع  -باء 
 ومراجعة برنامج العمل

 
إنشاَء برنامج عمل متعّدد  ) الثالثهاجتماعفي (ر األطراف ، قّرر مؤتم1996في عام  -28

حول التنّوع البيولوجي الزراعي، آما رّحب بعرض منّظمة األغذية والزراعة السنوات لألنشطة 
آما شّدد على ضرورة تجّنب  ، البلدان في تنفيذ االّتفاقية على هذا الصعيدمساعدةلمواصلة 

عن  منّظمَة األغذية والزراعة، بالتعاون ودعت األطراُف). 3/11 الُمقّرر(االزدواجية في العمل 
 مع المنّظمآثب
و

 2000 متعّدد السنوات حول التنّوع البيولوجي الزراعي في عام  بتبّني برنامج عمللألطراف
 للبرنامج، وهي  عناصَر رئيسيٍةأربعِةوهذا األخير يحتوي على ). 5/5 القراراالجتماع الخامس، (

  .، في ذيل هذه الوثيقة
 

 وتّم إعادة ،برنامج العملدعم تنفيذ إلى   األغذية والزراعةمنّظمَةالمؤتمر  أطراُفدعت  -29
التأآيد على هذا المطل

ل الثغرات والفرص في تنفيذ برنامج العمل  المؤتمر  أمامط البحثاك على بسيطرح ذلآي  ،وتح
على على التقارير المواضيعية الُقطرية و اعتمادًا، وذلك 2006الثامن لألطراف المزمع عقده في 

 )6/5، القرار سادساالجتماع ال( المنّظمات المعنية قّدمتهاالمعلومات التي 

 
من األمانة  ؤتمرها السابع،

ة  بالتعاون مع المنّظمات األخرى ذات العالقة، لتحديد وتقييم األنشطة ،والزراعة ألغ
والمعلومات المتوّفرة حول التنّوع البيولوجي الزراعي، وذلك قبل قيام األطراف بتقديم تقاريرها 

ج عمل متعّدد السنوات حتى برنامخالل مؤتمرها السابع، هذا وقد تبّنت األطراف، . الُقطرية الثالثة
حول التنّوع  مراجعة متعّمقة لبرامج العمليقضي بإجراء والذي ، )7/31القرار بموجب  (2010عام 

 :على ما يلي ذلك  ُيرآِّزووافقت األطراف على أن. البيولوجي خالل مؤتمر األطراف التاسع

 
 تقييم فّعالية تنفيذ البرنامج؛ •

أنشطةورة، عبر تنحية عند الضر

 .لُقطرى واإلقليميالدعم العملي للتنفيذ اتوفير  •
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تّم وضع برامج العمل الحالي حول التنّوع البيولوجي وتطويره عبر ُمدخالت جوهرّية  -31
.  للتعاطي مع عدد من القضايا الهاّمةًا أتاح البرنامج فرصّمة األغذية والزراعة، وقدقّدمتها منظ

 أعاله، فقد تمّخض عنه أيضًا الشروع بمبادرات ذاِت شأن على اوآما هو ُمشار إليه في القسم ثاني
تو

لمساعدة في بهدف ا السياسات والبرامج لوضعتتمّتع بالكفاءة 
أن آذلك ويمكن لمنّظمة األغذية والزراعة . وتحديد القضايا الطارئةحرز الُمتقييم مدى التقّدم 

خد
و

 اإلرشاد المنشود من الهيئة
 

بالتعاون مع األمانة  ، والزراعة أن قد ترتأي الهيئة -34
 عمل  بمراجعة متعّمقة لبرنامجبدء عملية لل قيادةتوّليالعاّمة التنفيذية الّتفاقية التنّوع البيولوجي، 

عن استعداد منّظمة األغذية والزراعة لقيادة عملية المراجعة، واإلشارة  يذية لالّتفاقية
 .لتعاون لتعبئة الموارد الضرورية الخارجة عن الميزانيةا ضرورةإلى 

 

التنّوع البيولوجي في خدمة " لموضوع 2004 الذي آّرس يوم األغذية العالمي األغذية والزراعة 
ذية بالمشارآة في هذا  العاّمة التنفيَتهوحّث المؤتمُر األطراَف والحكومات وأمان". األمن الغذائي

 .االحتفال

ى العالمي ر نجاحات الماضي، فال بّد من اإلبقاء على الشراآات القائمة اكريتسّنى ت ولكي .المس
شراك أصحاب وإلعة برنامج العمل الراهن توّفر الفرصة لتجديد الشراآات، إّن مراج. أو توطيدها

 جدول أعمال مشترك لوضعالمصلحة في الشأن الزراعي بشكل أآبر عبر إتاحة الفرصة لهم 
 قيادَة منّظمة األغذية والزراعةتوّلي إّن  . القضايا المتعّلقة بالتنّوع البيولوجي الزراعيلمعالجة
إلى سُيفضي حتمًا متعّمقة لبرنامج العمل الخاّص بالتنّوع البيولوجي الزراعي المراجعة الزمام 

 .منافَع جوهرية
 

لنهوض بمثل هذه المراجعة، على اها سابقًا على قدرت منّظمة األغذية والزراعة لقد برهنت  -32
. جي الزراعي األساس لتبّني برنامج العمل الحالي حول التنّوع البيولوأرست قادت العملية التي فقد

والزراعة منّظمة األغذية آما أّن 

م شبكتها العالمية ألصحاب المصالح وعالقات ة للمساعدة في وضع ها مع المنّظمات المعنيتست
لويات المستقبلية  .األ

 
وآقائدة لعملية المراجعة، يمكن لمنّظمة األغذية والزراعة ضمان أن يتّم فهم واحترام  -33

من وذلك سيقّلص . المنّظمات الضالعة في شؤون التنّوع البيولوجي الزراعيمختلف اختصاصات 
 مع المنّظمات األخرى، والتي سيكون لتفاعلاعزز سيإمكانية ازدواجية الجهد فيما بين الهيئات و
 .نّقح الُمدعمها الكامل ضروريًا لتنفيذ برنامج العمل

 

 منّظمة األغذيةتعرضبأن توصي 

التاسع ألطراف االتفاقّية ه خالل المؤتمر االّتفاقية الخاّص بالتنّوع البيولوجي الزراعي، للنظر في
العاديِة الحاديَة عشرَة دورتها متوّفرة للهيئة في خالل  ، على أن تكون االستنتاجات األّولية)2008(
األمانة  بتبليغ بأن يقوم المدير العاّم   أن توصيقد ترتأي الهيئةر آذلك، فاألموإن آان ). 2006(

العاّمة التنف

  والتغذيةالتنّوع الغذائي لألغذية
 

منّظمة  المنضوية تحت اّتفاقية التنّوع البيولوجي بقرار طرافاأل، رّحبت 7/3في القرار  -35

 

CGRFA\J3409 



9  CGRFA-10/04/12 

بالترابط بين التنّوع البيولوجي واألغذية والتغذية،  األطراف أقّرت، 7/32في القرار  -36
 بهدف مكافحة الفقر وسوء  االستخدام المستدام للتنّوع البيولوجيتعزيز لوأشارت إلى الحاجة

 راعةمنّظمة األغذية والزالتعاون مع وطلبت األطراُف من أمانتها العاّمة التنفيذية، ب. التغذية
ع

ّظمات المعنية بتعزيز المبادرات 
 فيالقائمة حول األغذية والتغذية وزيادة التآزر ودمج اهتمامات التنّوع البيولوجي دمجًا آامًال 

هم

ذية لدعم تنّوع  والطويل في مجالي األغذية والتغمنجز
النظام

 
 شاد المنشود من الهيئةاإلر

  قابلية انطباق مبادئ أديس أبابا استكشاف: االستخدام المستدام
 ولوجي الزراعيتوجيوخطوطها ال

 

هد الدولي للموارد الوراثية النباتية،  بالشروع في إجراء  العمَل الجاري في اعتبارها، آخذًةوالم
المشاورات الضرورية وطرح الخيارات لينظر فيهما مؤتمر األطراف الثامن، بخصوص مبادرة 

لزراعة، وذلك ضمن برنامج العمل القائم حول متعّددة القطاعات حول التنّوع البيولوجي لألغذية وا
 وشّدد القرار على ضرورة قيام المن.الزراعيالتنّوع البيولوجي 

، والقاضي (األّول من أهداف األلفية للتنمية   من الهدف2 هدفوذلك ضمن رؤية لبلوغ ال عمل
وغيرها من  )2015 و 1990تقليص نسبة السّكان الذين يعانون من الجوع للنصف، بين عامي ب

 .أهداف األلفية للتنمية ذات العالقة

 
ينّص صراحًة وبشكل مباشر على تعّهد الحكومات الهدف األّول من أهداف األلفية للتنمية  -37
، 1996الذي تبّناه مؤتمر القّمة العالمية لألغذية عام و هإعالن روما وخّطة العمل المنبثقة عن في

. 2002 خالل مؤتمر القّمة العالمية لألغذية في عام لتأآيد عليه بعد ذلك بخمس سنوات،والذي ُأعيد ا
ال منّظمة األغذية والزراعةوآجزء من عمل 

، وهي ُتظهر الدور الهاّم الذي يمكن أن يقوم به  القيام بسلسلة من األنشطة الغذائي، فقد تّم
وعالوًة على ذلك، فقد . 4استخدام التنّوع البيولوجي المحّلي لضمان تحسينات مستدامة في التغذية

 وخالل اجتماعها الثاني، بإجراء أوصت مجموعة العمل الحكومية حول الموارد الوراثية النباتية،
مة الصّحة وتنّوع في خد  ُتعنى بمسألة مساهمة الموارد الوراثية النباتيةوإحدى تلك الدراسات. 

 .النظام الغذائي

 

 
ّقدم المشورة حول األهمّية النسبية إلنشاء مبادرة مشترآة بين  أن تقد ترتأي الهيئة -38

ألغذية والتغذية ضمن نطاق برنامج العمل القائم للتنّوع القطاعات حول التنّوع البيولوجي ل
لوية لمثل هذه البيولوجي الزراعي، وأن تقترح خيارات تخص العناصر واألنشطة ذات األو

 .المبادرة
 

 على التنوع البيهية

 

                                                     
. 
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بوصفه استخدام مرّآبات التنّوع البيولوجي بطريقة وبنسبة ال " االستخدام المستدام " ُتعرِّف  
على تلبية   هذا التنّوعقدرة صيانة وبالتاليتؤّديان إلى تدهور بعيد األجل للتنّوع البيولوجي، 

ثار على التنّوع اآلتفادي بشكل يمكن معه بيولوجي بتبّني تدابير تتعّلق باستخدام التنّوع ال فتطالب 
 . أو تقليلهاالبيولوجي

 العمل هذه في العاصمة اإلثيوبية ت لها ورش العم
مبادئ " ، والتي تحمل اسم توجيهيةعلى، ووافقت 2003أديس أبابا في 

أد 

 ".البيولوجي الزراعي 

العالمية إلدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة، والنظام 
منّظمة األغذية والزراعة ولُدولها ونظرًا ألهمّية هذه المسائل ل. العالمي للموارد الوراثية النباتية

، بالتعاون مع األمانة منّظمة األغذية والزراعة
 قيادة عملية إلشراك أصحاب المصلحة المعنيين  الّتفاقية التنّوع البيولوجي، توّلَيالعاّمة التنفيذية

 لالستخدام توجيهيةمبادئ أديس أبابا وخطوطها ال" بالتنّوع البيولوجي الزراعي في تحليل 

 
 توجيهيةطلبت األطراف من األمانة العاّمة التنفيذية تجميع المبادئ العملية والخطوط ال -40

حيائية، والتي أل الخاّص بالقطاعات وبالمناطق اتوجيهللتشغيل والوثائق المرتبطة بها، وآذلك ال
وضع طرق لتحقيق االستخدام المستدام للتنّوع في عد األطراف والحكومات يمكن أن تسا

 ).5/24 الُمقّرر(البيولوجي، ضمن إطار نهج النظام اإليكولوجي 
 

. واستجابًة للمطلب السابق، قامت اللجنة التنفيذية بعقد ثالث ورش عمل إقليمية للخبراء -41
شة عمل مفتوحة باب العضوية لتجميع ودمج وفي المؤتمر السادس، وافقت األطراف على عقد ور

وقد التقت ورشة. اإلقليميةل النتائج التي خُلص
والخطوط ال   وضع المبادئ

أبابا وخطوطها ال وقامت األطراف بتبّني ". يولوجيتدام للتنّوع الب لالستخدام المستوجيهيةيس
التنّوع البيولوجي لم يتّم التعامل معه " ذلك، بأّن فعلها ل إّبان مؤتمرها السابع، معترفًة بهذه الوثيقة

  وأّن ثّمَة حاجًةتوجيهيةوضع مبادئ أديس أبابا وخطوطها البالكامل خالل العملية التي قادت إلى 
ستأَنسة في سياق  ال سّيما فيما يتعّلق باألنواع والسالالت واألصناف الُم،لتطويرها بشكل أآبر
برنامج العمل للتنّوع 

 
 أن تستكشفوقد طلبت األطراف من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  -42

البيولوجي الزراعي، وخاّصًة على  على التنّوع توجيهيةقابلية انطباق هذه المبادئ والخطوط ال
 التوصيات المناسبة، قبل انعقاد المؤتمر األنواع والسالالت واألصناف الُمستأَنسة، وأن تقّدَم

وإضافًة لذلك، تقوم منّظمة األغذية والزراعة بتنسيق عدد من األنشطة المرتبطة باالستخدام . 
المستدام في إطار االستراتيجية 

 .األعضاء، فهي تقود هذا المسعى بالتعاون مع األمانة العاّمة التنفيذية الّتفاقية التنّوع البيولوجي

 
 اإلرشاد المنشود من الهيئة

 
بأن تعرض  أن توصي قد ترتأي الهيئة -43

، ضمن رؤية لبحث تطبيق هذه المبادئ وتطويرها أآثر، خاّصًة "المستدام للتنّوع البيولوجي 
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تعّل ق باألنواع والسالالت واألصناف الُمستأَنسة في سياق برنامج العمل للتنّوع البيولوجي فيما
 .الزراعي

 
 المؤّشرات -جيم

 
 القيام بدور قيادي في وضع مؤّشرات لرصد منّظمة األغذية والزراعةطلبت األطراف من  -44

وتقييم حالة وتوّجهات التنّوع البيولوج

 ي

ج العمل للتنّوع البيولوجي ي الزراعي، آجزء من تنفيذ برنام
اصل منّظمة األغذية جهودها لتحديد وتطوير مؤّشرات للتنّوع البيولوجي الزراعي، بما وتو.

ل
 . بهذا الصدد5اقية التنّوع البيولوجي بالتقّدم الُمحرز

 
45- 

، في 2010 الهدف
ل المعّد

في التخ
مؤتمر 

التّقدم الم .  عالميًاوترويجها 2010 هدف نحو حرزللمساهم
 لمكّونات التنّوع تقليص معّدل الخسارة: ي ُطلب من المنّظمة أن تساهم فيها هيوالمجاالت الت

 نشود من الهيئة

 تطوير مؤّشرات للتنّوع  منّظمة األغذية والزراعةلبأن تواصقد ترتأي الهيئة أن توصي  .- 46

لتنّوع  الراهن للخسارة في ا
 .البيولوجي الزراعي

 زراعة
 

 البيولوجي  -47
  على منّظمات أخرىوهي تعّولتوّسع بسرعة آخذ في الوبرنامج عملها . واستخدامه المستدام

                                                     

 
المنّظمة ، واالضمحالل الجيني، وقابلية التأّثر الوراثي، وستقوم يشم مؤّشرات للتنّوع الوراثي

بإعالم اّتف

 لتقييم التّقدم المحرز صوب ية التنّوع البيولوجي في تطوير المؤّشراتتشترك أطراف اّتفاق
تحقيق تقليص هاّم، مع حلول عام "  الهادفة إلى 2010تنّوع البيولوجي لعام 

 التنّوع البيولوجي، على المستوى العالمي واإلقليمي والُقطري، آإسهام فيخسارة الراهن 
وانسجامًا مع قرار . "طأة الفقر ولصالح الحياة جمعاَء على آوآب األرضفيف من و
 منّظمة األغذية والزراعة، قامت األمانة العاّمة التنفيذية لالّتفاقية بدعوة 7/30األطراف 

ة واالشتراك في فرق العمل لتقييم 

األنواع ) ب(حيائية، والموائل، والُنُظم اإليكولوجية؛ ألالمناطق ا) أ: ( بما يشمل البيولوجي
التنّوع الوراثي؛ صيانة سالمة النظام االيكولوجي وتقديم السلع والخدمات التي ) ج(والسّكان؛ 

تشجيع آذلك دعم رفاه اإلنسان؛ ول الُنُظم اإليكولوجية، ولمصلحةا التنّوع البيولوجي يوّفره
 بتقديم منّظمة األغذية والزراعةقامت فقد ، يادينمالهذه وفي . االستخدام المستدام للتنّوع البيولوجي

 .بعض الُمدخالت
اإلرشاد الم

 

 في وذلك للمساعدةالبيولوجي الزراعي، بما يشمل مؤّشرات التنّوع الوراثي لألغذية والزراعة، 
 لتقليل المعّدل2010 االّتفاقية لعام هدف نحو محرزتحديد التّقدم ال

 

ثار المترّتبة على برنامج عمل منّظمة األغذية والاآل -خامسا

تتمّتع اّتفاقية التنّوع البيولوجي بصالحيات واسعة فيما يخّص صيانة التنّوع

 
تنظيم مش ي للموارد الوراثية النباتية لمراجعة وتطوير مؤّشرات ورة خبراء بشكل مشترك من ِقبل منّظمة األغذية والمعهد الدولا 

 .تخّص التنّوع الوراثي، واالضمحالل الجيني، وقابلية التأّثر الوراثي
تّم 5  
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منّظمة واالّتفاقية غدت تتوّجه أآثَر فأآثَر نحو . نشطة التقنيةدخالت السياسات ولتنفيذ األ
 فيما يتعّلق بالكثير من النواحي الخاّصة باألغذية والزراعة، آما ُتظهر طلبات  والزراعة
ألطراف 

لتقديم م
األغذية

الذي ُعقد مؤّخرًا  .مؤتمر ا
 

 البيولوجي ومنّظمة  بين اّتفاقية التنّوع، أتساعًا وعمقًا،، تطّور التعاون1 -48
 اّتفاقية التنّوع البيولوجي، بناًء على طلب 
 وضع سياسات وبرامج عمل مشترآة أو 

حترام المتبادل تكميلية، آما أثمر لحدٍّ آبير عن تجّنب ازدواجية األنشطة، بروح من اال
 ُيتيح فرصًة ذا التعاونهإّن ، فمنّظمة األغذية والزراعةومن وجهة نظر . الختصاصات آّل منهما

 السياسات فيما بين القطاعات والمنتديات، وضمان أن ُتؤَخذ طبيعة وحاجات القطاع انسجاملتعزيز 
الزراع
المسار الرئيسي ، لدمج التنّوع البيولوجي في ة والزراعةوعلى 

 .جها الغذائية والزراعية القطريةسياساتها وبرامل

 والزراعة منذ األغذيةلقد طرأ تحّسٌن آبير على التنسيق داخل األمانة العاّمة لمنّظمة  -49
تأسيس
لإلدارة

، فهي ذيةناشئةال
 متوّفر

أطراف
وارَد 

50-
:نوعين  
 هذه البرامج واألنشطة عناصرمن عدد  ثّمَةف. عداد برامج وأنشطة فنّية موضوعيةإ •

والمنّظمة قامت . المنّظمة، ويمكن بالتالي استيعابهامن األنشطة الفنّية الخاّصة ب

•
ومن المهم . ة األغذية وبلدانها األعضاء على سياسات منّظماالّتفاقية لها تبعات

تعزيز نطاق العمل هذا، من أجل ضمان استخدام فّعال لموارد المنّظمة المحدودة، في 
 . الميزانيةتقييداتغى عليه 

             

993منذ عام 
دعم تنفيذوإلى حّد بعيد، في سبيل األغذية والزراعة، 
على تشجيعوقد ساعد هذا التعاون . مؤتمر األطراف

 ،تطلبأصبحت فإّن البلدان وفوق ذلك، . ي بالحسبان ضمن عمل اّتفاقية التنّوع البيولوجي
منّظمة األغذي دعَمنحو متزايد، 

 

 (PAIA/IDWG)" مجموعة العمل الفرعية /جاالت األولوية للعمل المتعدد التخصصاتم " 
وتقّدم األخيرة الخبرة . PAIA/BOID( 6( المتكاملة للتنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

من أجل التحليل التقني والسياسي للقضايا المتعّددة التخّصصات والمشترآة بين اإلدارات المالئمة 
 الدائرة المستدامة لمنّظمة األغأّما.  من خالل التعاون مع اّتفاقية التنّوع البيولوجي

رآز اّتصال وتنسيق لالّتصاالت الرسمية ومتابعة تنفيذ الدعوات التي ُيوجُِّهها مؤتمر 
ة تعتمد إلى اآلن على وبهذا الصدد، فما تزال منّظمة األغذية والزراع.  االّتفاقية للمنّظمة

م .موّظفين محدودة جّدًاومالية 

 
، من  والزراعةةعلى البرنامج العادي لمنّظمة األغذيجوهرية آثار ذلك يترّتب على و 

 

 تقترب
آالدعم الذي تقّدمه هولندا مثًال، من ( خارجة عن الميزانية لألنشطة المشترآة أموالبتعبئة 

 مذّآرة وينبغي هنا أن تعمد).  وهولندا والزراعةذيةخالل برنامج الشراآة بين منّظمة األغ
ايدًة من عناصر البرامج  متزنسبًة أّن هناك غير. تحسين تعبئة األموالإلى التعاون 

 . موارد البرنامج العاديطرفواألنشطة التي تتطّلب التزامًا محّددًا وإضافيًا من 

 فالعديد .تنفيذ آاّفة استجابات المنّظمة للطلبات التي تتلّقاها من اّتفاقية التنّوع البيولوجي 
من أنشطة 

وقت تط
 

                                         
 5-12.  
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اّتفاقية التنّوع البيولوجي ومن الدول  وفي وقت تكاثرت فيه الطلبات الموّجهة للمنّظمة من - 51
 عن ٍة

غية تعزيز التعاون فيما بين منّظمة األغذية والزراعة واألمانة  موّظفيَن متفانين ُبإلىو) الميزانية
ّمة

 اإلرشاد المنشود من الهيئة -سادسا
 

ُيتوّخى الحصوُل على إرشاد الهيئة حول آيفّية تعزيز التعاون مع االّتفاقية، وتحديد  - 52
 . والطرق والوسائل للتعاطي مع هذه األولويات هذا التعاونياتأولو

 
 :، فمن المطلوب من الهيئة الشامليِنالتعاون والتنسيقيما يخّص ف - 53

 لتعزيز إطار التعاون مع منّظمة األغذية والزراعةالخطوات التي اّتخذتها في  تنُظَرأن  •
 طلوب بشأن الخطوات اإلضافية؛متقّدَم أّي إرشاد أن اّتفاقية التنّوع البيولوجي و

يات التعاون المستقبلي، والذي تقوَم بإسداء الُنصح لمنّظمة األغذية والزراعة حول أولوأن  •
رامج عملها وبالمتوالية للمنّظمة ضمن الخطة المتوّسطة األجل ُيمكن أخذه باالعتبار 

 نية والتنسيقية؛األنشطة التعاواألمور المتعّلقة بتها المتتالية، بما يشمل اوميزاني

تقوَم بإسداء الُنصح لمنّظمة األغذية والزراعة بشأن تعبئة الموارد، وبضمنها الموارد أن  •
الخارجة عن الميزانية، من أجل تنفيذ األنشطة والبرامج المشترآة اآلخذة في االّتساع مع 

 االّتفاقية؛
اف اّتفاقية التنّوع توجَِّه التوصيات ذات العالقة التي قد ترتأي توجيهها لمؤتمر أطر •

  .البيولوجي
 : الهيئة والتي تّم استعراضها بالتفصيل آنفًا، فقد ترتأي

 
 22 – 27[ 
 

تقّدم وجهات نظرها أن  و باألخّص،9 هدف في االستراتيجية العالمية لحفظ النبات، وال
 .حول آيفية القيام بهذه العملية

 
 28 – 33[ 

 
ّظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع األمانة العاّمة التنفيذية  بأن تعرض منتوصَيأن  •

الّتفاقية التنّوع البيولوجي، توّلي قيادة عملية مراجعة متعّمقة لبرنامج عمل االّتفاقية الخاّص 

ومن موارَد خارج(الموارد من البرنامج العادي توفير إلى ناك حاجة األعضاء، فستكون ه

الحصوُل على إرشاد الهيئة حول آيف يجب على هنا  وُيتوّخى .العا الّتفاقية التنّوع البيولوجي
ضمن الخطة المتوّسطة األجل المتوالية ّظمة األغذية أن تضع هذا التعاون على سلم أولوياتها من

 . تها المتتاليةاللمنّظمة وبرامج عملها وميزاني
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التفاقّية، على أن  بالتنّوع الب
 . العاديِة الحاديَة عشرَةدورتهاّولية بين يدي الهيئة في خالل تكون االستنتاجات األ

المدير العاّم  بتبليغ األمانة العاّمة التنفيذية أن يقوم إن آان األمر آذلك، أن توصَي،  •
 األغذية والزراعة لقيادة عملية المراجعة، مشيرًا إلى ضرورة 

 
 

 
ة حول األهمّية النسبية إلنشاء مبادرة مشترآة بين القطاعات حول التنّوع 
البيولوجي لألغذية والتغذية ضمن نطاق برنامج العمل القائم للتنّوع البيولوجي الزراعي، 

 .واألنشطة ذات األولوية لمثل هذه المبادرة العناصر ّص

 
 

 
أ 

 لالستخدام المستدام توجيهيةس أبابا وخطوطها ال

 
 44 – 46[ 

او

 
 .ويجوز للهيئة آذلك أن تحّدَد قضايا أخرى للتعاون غيَر تلك المحّددة في هذه الوثيقة -55

56-
مع القضايا الخاصة التي تّم تحديدها،   تقّدَم التوصيات للهيئة، ولمنّظمة األغذية أن وهد

؛ أو إن تّم تنظيم ذلك بشكل مشترك من ِقبل جي

 

يولوجي الزراعي، للنظر فيه خالل المؤتمر التاسع ألطراف ا

لالّتفاقية عن استعداد منّظمة
 .الضرورية الخارجة عن الميزانيةالتعاون لتعبئة الموارد 

35 – 38[ 

 المشورتّقدَمأن  •

 خيارات تخوأن تقترَح

39 – 43[ 

 منّظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع األمانة العاّمة التنفيذية الّتفاقية بعرضتوصي ن •
التنّوع البيولوجي، توّلي قيادة عملية إلشراك أصحاب المصلحة المعنيين بالتنّوع 

مبادئ أدي" البيولوجي الزراعي في تحليل 
، ضمن رؤية لبحث تطبيق هذه المبادئ وتطويرها أآثر، خاّصًة فيما "لتنّوع البيولوجي ل

يتعّلق باألنواع والسالالت واألصناف الُمستأَنسة في سياق برنامج العمل للتنّوع البيولوجي 
 .الزراعي

 
 منّظمة األغذية والزراعة تطوير مؤّشرات للتنّوع البيولوجي بمواصلةتوصي أن  

الزراعي، بما يشمل مؤّشرات التنّوع الوراثي لألغذية والزراعة، من أجل المساعدة في 
•

الّتفاقية لعام هدفتحديد التّقدم الحاصل نح   لتقليل المعّدل الراهن للخسارة في 2010 
 .الزراعيالتنّوع البيولوجي 

 
 في الشروَعهي نفُسها ومن المطلوب من الهيئة أيضًا أن ُتسدَي النصح سواء إن ارتأت  

ف التعامل  ل
والزراعة ولألمانة العاّمة الّتفاقية التنّوع البيولو

واألمانة العاّمةمنّظ   .مة األغذية

CGRFA\J3409 
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 اتالنباتصيانة راتيجية العالمية لأهداف االست:  األّولرفقالم
 
 
 :تفّهم وتوثيق التنّوع النباتي  )أ(

يمكن الحصول عليها على نطاق واسع، آخطوة نألنواع النبات المعروفة، قائمة عمل  -1
 ؛)الفلورا(لنباتات العالم وضع قائمة آاملة 

المستويا على جميع األنواع النباتية المعروفة،الخاّصة بصيانة  اللحالةتقييم تمهيدي  -2
  ة؛ والدولية واإلقليميُقطريةال

حو 

 ت

ث 

 

  ؛ع النباتحفظ تنّومع  بشكل ينسجم في المائة على األقل من أراضي اإلنتاج 30إدارة  -6

ا 
 ؛داخلة في برامج االسترداد وإعادة االنعاش

 للمحاصيل وغيرها من األنواع النباتية ذات القيمة الوراثيفي المائة من التنوع  70حفظ  -9
  ن األصليين والمحليين المرتبط بها؛ معارف السكاواإلبقاء على، االقتصاديةعية االجتما

التي  ةرئيسيال ةغريبالع انومن األ 100 عن ا ال يقّلوضع وتنفيذ خطط إدارة بالنسبة لِم -10
 ؛د النبات ومجموعات النباتات وما يرتبط بها من موائل وأنظمة إيكولوجيةتهّد

 
 : بشكل مستدامتيلتنّوع النباااستخدام   )ج(

 ؛ نتيجة التجارة الدوليةنباتات البّريةلا أنواع ُتهّددالتي إلغاء المخاطر  -11
من مصادَر ُتدار بشكل   في المائة من المنتجات القائمة على أساس النباتات30 استمداد -12

 همومبتكراتالسكان األصليين والمحليين معارف وإيقاف تناقص الموارد النباتية  -13 مستدام؛
 الغذائي  العيش المستدامة واألمَن وسائَلتدعمالتي و،  المرتبطة بتلك المواردهمتوممارسا
 ؛ةي الصحالرعايةالمحلي و

 
 :التنّوع النباتي حول توعيةوال تعزيز التعليم  )د(

ع النبات والحاجة إلى حفظه في برامج االتصال والتربية وتوعية  أهمية تنّوإدراج -14
  ؛الجمهور

 :التنّوع النباتين أجل حفظ  بناء القدرات م) ـه(

 المستدام، على أساس البحخدامه واستات النباتصيانةل بروتوآوالت وضع نماذج تشمل -3
   ؛والخبرة العملية

( :التنّوع النباتيصيانة   )ب
 نطقة من مناطق العالم اإليكولوجية، وبشكل فّعال؛ في المائة على األقل من آل م10حفظ  -4
 ؛ المناطق للتنوع النباتي في المائة من أهّم50 حماية ضمان -5

هذه  الطبيعي لقعداخل المو  في المائة من األنواع النباتية المهددة في العالم،60حفظ  -7
 الطبيعي موقعية المهددة في مجموعات خارج الفي المائة من األنواع النبات 60وضع  -8  األنواع؛

 في المائة منه10على أن تكون  ،ل أن يكون ذلك في بلد المنشأفّضيمكن الحصول عليها، وُي
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حفظ النبات، خاّصة ب في مرافق مالئمة الذين يعملونبين درَّزيادة عدد األشخاص الُم -15
 ،تحقيق أهداف االستراتيجيةُبغية طبقًا لالحتياجات الوطنية، 

 المستويات على الشبكات القائمة؛ تدعيم أو ،ات النباتصيانةإنشاء شبكات ألنشطة  -16
  .ة والدولية واإلقليميُقطريةال
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 العناصر الرئيسية لبرنامج العمل الخاّص بالتنّوع البيولوجي الزراعي:  الثانيرفقالم
 
 لتوفير تحليل شامل لحالة وتوّجهات التنّوع البيولوجي الزراعي للعالم واألسباب الكامنة :تقييماتال

ا التنّوع البيولوجي لع والخدمات الزراعية التي يوّفرهبما يشمل الترآيز على الِس(وراَءهما 
 . بشكل مستداممعرفة المحّلية الدارة هذا التنّوعاللتوفير ، وآذلك )الزراعي

 
 لتحديد الممارسات والتقنيات والسياسات الكفيلة بتعزيز اآلثار اإليجابية للزراعة :اإلدارة المتكّيفة

نتاجية والقدرة على استدامة ولزيادة اإل على التنّوع البيولوجي، والتخفيف من آثارها السلبية عليه،
لتنّوع اوّفرها ي عبر توسيع المعرفة، وفهم ووعي السلع والخدمات المتعّددة التي وسائل المعيشة،

 .، بمستوياته ووظائفه المختلفةالبيولوجي الزراعي
 

منّظماتهم لتعزيز قدرات المزارعين، ومجتمعات السّكان األصلييَن والمحّليين، و: بناء القدرات
 زيادة بهدفرهم من أصحاب المصلحة، على التمّكن من التنّوع البيولوجي الزراعي وإدارته، وغي

 .أرباحهم، وتعزيز الوعي والعمل المسؤول
 

 لدعم تطوير خطط أو استراتيجيات ُقطرية لحفظ التنّوع البيولوجي الزراعي :توحيد المسار
المشترآة لخطط والبرامج القطاعية أو واستخدامه المستدام، ولتعزيز توحيد مسارها ودمجها في ا

 .بين القطاعات
 

 آخذًا بالحسبان المبادرات لقد تّم وضع برنامج العمل المتعّلق بالتنّوع البيولوجي الزراعي،
 وقاية الدولية لالتفاقيةواإلدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة، ، واالستراتيجية العالمية 

 .شامل لحالة وتوّجهات التنّوع البيولوجي الزراعي في العالم بمثابة مساهمات  هاّمة نحو تحليل 
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