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 منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتعميم التنوع البيولوجي اسرتاتيجية
 يةعرب خمتلف القطاعات الزراع

 )2019نيسان /أبريل 1مسوّدة (
 

 معلومات أساسية
F 0                                 التنمية املســــــــتدامة يف قطاعات الزراعة   (      املنظمة )                       منظمة األغذية والزراعة     تشــــــــجع  - 1

                      مبا يف ذلك إنتاج احملاصــــــــيل  (  1
         على اجلوع                                      كوســيلة للتخفيف من وطأة الفقر والقضــاء   )                                                           واإلنتاج احليواين، والغابات ومصــايد األمساك وتربية األحياء املائية

إدارة املوارد الطبيعية واســـــتخدامها بشـــــكل "ملنظمة يف اليت تنشـــــدها اويتمثل أحد األهداف العاملية الثالثة   .             وســـــوء التغذية
F 1".مســــتدام، مبا يف ذلك األراضــــي، واملياه واهلواء واملناخ واملوارد الوراثية ملا فيه صــــاحل أجيال احلاضــــر واملســــتقبل

وتكتســــي  2
البيولوجي لألغذية والزراعة واســـتخدامه بشـــكل مســـتدام أمهية حمورية بالنســـبة إىل والية املنظمة، وهي التنوع  حفظمســـألة 

 .1948مدرجة على جدول أعمال املنظمة منذ عام 
 
      كانون  /         ففي ديســـــمرب. حظيت أمهية تعميم التنوع البيولوجي، خالل الســـــنوات األخرية، باهتمام عاملي أكربوقد   - 2

                                  إعالن كانكون بشـــأن تعميم حفظ التنوع                                                       اجلزء الرفيع املســـتوى ملؤمتر األمم املتحدة للتنوع البيولوجي        ، اعتمد     2016     األول 
              لتعميم التنوع       منصــــة                                   ويف تلك املناســــبة، أعلنت املنظمة إنشــــاء   F3 2 .                                                البيولوجي واســــتخدامه املســــتدام من أجل حتقيق الرفاهية

                لتنوع البيولوجي  ا                                    ت وأصحاب املصلحة اآلخرين خبصوص استخدام                                                البيولوجي لتيسري احلوار وتبادل املعلومات بني احلكوما
                                                                   عرب خمتلف القطاعات الزراعية من أجل بناء جســــور بني القطاعات، وحتديد أوجه                  وإدارته واســــتصــــالحه بشــــكل مســــتدام 

          اع الثالث           وخالل االجتم  .                                                                                 التآزر، ومواءمة األهداف، ووضــع �ج متكاملة مشــرتكة بني القطاعات لتعميم التنوع البيولوجي
                            مباشـــــــرة بعد مؤمتر األمم املتحدة    ،                                                                       عشـــــــر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي انعقد يف كانكون، املكســـــــيك

                                                                                                       للتنوع البيولوجي، دعت األطراف إىل تعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية، واعتمدت إعالن كانكون، 
ّ     ورّحبت مب   F4 3 .       بيولوجي         التنوع ال      تعميم     نصة   

 
                              إدارة املناخ والتنوع البيولوجي       2016           كانون األول  /                                         ويف ضـــــــوء هذه املســـــــتجدات، أنشـــــــأت املنظمة يف ديســـــــمرب  - 3

اتفاقية األمم : وتضــــــــــطلع هذه اإلدارة بدور هام يف دعم األعضــــــــــاء لتنفيذ اتفاقيات ريو الثالث، وهي   .              واألراضــــــــــي واملياه
 .اقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجياملتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتف

 

                                        
  .                                                                                            أجزاء هذه الوثيقة إىل إنتاج احملاصيل واإلنتاج احليواين، والغابات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية     يف كل   "               قطاعات الزراعة "          يشري مصطلح     1
                       ms431reve.pdf             - http://www.fao.org/3/a  .     روما  .                       اإلطار االسرتاتيجي املراجع  .     2017  .                      منظمة األغذية والزراعة    2
  .UNEP/CBD/COP/13/24        الوثيقة     3
  .          الثالث عشر    عه     اجتما  يف                                                   الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي    13/ 3    قرر      من امل   6       الفقرة     4
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ّ   الدعوة املوّجهة إىل املنظمة والبلدان لتعميم التنوّع  "                             مؤمتر املنظمة، يف دورته األربعني،        ّ ، أقرّ     2017    متوز  /       يف يوليو  و   - 4                                   ّ           
      ّ                   مع تغّري املنــاخ والتخفيف من                                                                         ّ  البيولوجي يف الزراعــة، لتعزيز مســـــــــــــــامهتــه يف توفري خــدمــات النظــام اإليكولوجي والتكّيف

F 4  ."     آثاره

ر، و "؛ "رّحب املؤمتر مببادرة املنظمة للعمل كمنصــــــــــــــة لتعميم التنوع البيولوجي"كما  5 طلب من املنظمة أن تيســــــــــــــّ
بالتعاون مع شــــــــــركائها على غرار اتفاقية التنوّع البيولوجي وغريها من منظمات األمم املتحدة، إدراج إجراءات من شــــــــــأ�ا 

ع البيولوجي واسـتخدامه املسـتدام وإدارته واسـتصـالحه بشـكل منّظم ومّتسـق يف خمتلف القطاعات الزراعية على حفظ التنو 
ودعا مؤمتر املنظمة أيضا جلنة الزراعة وجلنيت مصايد األمساك والغابات ملعاجلة هذا  F6 5".املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية

 F7 6.عتباره مسألة شاملة، با2018األمر، خالل اجتماعاهتا يف عام 
 
احلوار املتعدد أصحاب املصلحة بشأن تعميم التنوع متثل أحد األنشطة األوىل ملنصة تعميم التنوع البيولوجي يف و   - 5

 ؛يف روما 2018أيار /ظم باالشـــــــــرتاك مع اتفاقية التنوع البيولوجي يف مايونُ الذي البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية 
دعا التقرير قد و  F8 7.من خالل تقرير مشــرتك للرؤســاء املشــاركني جملموعات العمل اليت أنشــئت خالل احلواروأتيحت نتائجه 

 :املشرتك املنظمة إىل القيام مبا يلي
 

كحد أقصى وبالتعاون مع الشركاء وأصحاب املصلحة، على إعداد اسرتاتيجية   2020العمل، حبلول عام  •
 املستقبلية؛ خاصة بالتنوع البيولوجي حتدد األنشطة 

عقد د للحوار بشأن السياسات، ومن صالحيتها يف الدعوة إىل ياواالستفادة من دور املنظمة كمنتدى حم •
 على خمتلف املستويات، ومن دعمها الفين ووظائفها يف إدارة املعارف؛  ااالجتماعات وتيسريه

بشـــأن التقييم، والســـياســـات وتيســـري تبادل املعلومات، مبا يشـــمل دراســـات احلاالت ومجاعات املمارســـني  •
والتشـــــــريعات؛ والرتويج للتعّلم يف ما بني املزارعني وأصـــــــحاب املصـــــــلحة وصـــــــانعي القرارات بطرق تعرتف 

 ؛هحفظو البيولوجي بقيمة املعارف احمللية واألصلية يف استخدام التنوع 

التنوع  حفظتعزيز ف هبدومؤشرات لقياس التأثري وأداء اإلجراءات املتخذة مقاييس ومجع البيانات ووضع  •
البيولوجي واســـتخدامه بشـــكل مســـتدام، مع املشـــاركة النشـــطة للمؤســـســـات البحثية وأصـــحاب املصـــلحة 

 .اآلخرين، مثل مجعيات املستهلكني واملوردين
 
، يف النتائج اليت خلص إليها احلوار املتعدد 2018ونظرت اللجان الفنية للمنظمة، خالل دوراهتا املعقودة يف عام   - 6

وأشــــــــادت جلنة . 2018أيار /حاب املصــــــــلحة بشــــــــأن تعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية يف مايوأصــــــــ
مصـــــــــايد األمساك بعمل املنظمة حول تعميم التنوع البيولوجي وطلبت منها وضـــــــــع خطة خاصـــــــــة مبصـــــــــايد األمساك وتربية 

يجيتها املتعلقة بالتنوع البيولوجي ومســامهة يف إطار عمل اتفاقية األحياء املائية والتنوع البيولوجي وتنفيذها كجزء من اســرتات

                                        
 C 2017/REP           من الوثيقة   )  ب (    43       الفقرة     5
  .C 2017/REP           من الوثيقة     55       الفقرة     6
  .C 2017/REP           من الوثيقة   )  ب (    43       الفقرة     7
  .COAG/2018/10         الوثيقة      ومرفق    ؛FO:COFO/2018/Misc و  COFI/2018/SBD.20          الوثيقتان     8
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وطلبت جلنة الغابات من  F9 8.، باالســــتفادة من منصــــة تعميم التنوع البيولوجي التابعة هلا2020التنوع البيولوجي ملا بعد عام 
اع احلرجي وعرض اخلطة على املنظمة وضـــــع اســـــرتاتيجية للتنوع البيولوجي تتضـــــمن خطة لتعميم التنوع البيولوجي يف القط

وطلبت جلنة الزراعة من املنظمة إعداد اســــــــــــــرتاتيجية لتعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات  F10 9.جلنة الغابات للنظر فيها
الزراعية مع ضـــمان االتســـاق مع اســـرتاتيجيات املنظمة األخرى مبا فيها االســـرتاتيجية اخلاصـــة بتغري املناخ، لكي تنظر فيها 

متهيًدا إلعداد اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي اخلاص  ،2019امج واجمللس، وتُعرض على مؤمتر املنظمة يف عام جلنة الربن
2020F.  10باتفاقية التنوع البيولوجي ملا بعد عام 

11  
 
  

                                        
  .C 2019/23        الوثيقة    من      102       الفقرة     9

 C 2019/24           من الوثيقة   )  4   ) ( د (    14       الفقرة     10
 C 2019/21           من الوثيقة     47       الفقرة     11
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 مفاهيم رئيسية
           أمور أخرى،                                                                  التباين بني الكائنات العضــــــوية املســــــتمدة من كافة املصــــــادر مبا فيها، ضــــــمن "   هو                   التنوع البيولوجي

وذلك يتضـــــــــــمن   .                                                                                ً     النظم اإليكولوجية األرضـــــــــــية والبحرية واألحياء املائية واملركبات اإليكولوجية اليت تعد جزءاً منها
، بثالثة مستويات للتنوع البيولوجييقّر هذا التعريف إن و  12."التنوع داخل األنواع وبني األنواع والنظم اإليكولوجية

   ً      ً                  جممعــًا حيويــًا جملموعــات الكــائنــات      فيعين                   النظــام اإليكولوجي    أمــا  و. اع واجلينــاتالنظم اإليكولوجيــة واألنو : وهي
            وتوجد النظم   13 .                                                                                          العضـــــــــــــوية الدقيقة النباتية واحليوانية يتفاعل مع بيئتها غري احلية باعتبار أ�ا متثل وحدة إيكولوجية

بني املكونات احلية، مثل بعالقات معقدة منها ويتســــــــم كل نظام إيكولوجي   .                          ّ اإليكولوجية على مســــــــتويات شــــــــىتّ 
                    ىل اجملموعة املتنوعة من  إ        األنواع          ويشــــــري تنوع . النباتات واحليوانات والبشــــــر، واملكونات غري احلية، مثل اهلواء واملاء

                                      إىل اجملموعة املتنوعة من اجلينات املوجودة يف   )       األنواع     ضــمن       التنوع  (         الوراثي                يف حني يشــري التنوع   .              األنواع املختلفة
  .                                                      واحليوانات والالفقاريات والفطريات والكائنات احلية الدقيقة         النباتات 

                               ُ   َّ                        فئــة فرعيــة من التنوع البيولوجي ويُعرَّف على أنــه تنوع احليوانــات                                   التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة      ويشــــــــــــــكــل 
         اليت تدعم                                                                                               والنباتات والكائنات الدقيقة وتباينها على املســـــــتوى الوراثي وعلى مســـــــتويي األنواع والنظم اإليكولوجية

                                                                                                   هيـاكـل النظـام اإليكولوجي ووظـائفـه وعمليـاتـه داخـل نظم اإلنتـاج وحوهلـا، وتوفر املنتجـات الزراعيـة الغـذائيـة وغري 
                                                                                                ويعترب التنوع البيولوجي املرافق فئــة فرعيــة من التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة وهو يعين نطــاق األنواع   .        الغــذائيــة

 14 .                ووظائفه وعملياته           اإليكولوجي                           ج وحوله وتدعم هياكل النظام    تا  ن                          األخرى اليت تتواجد يف نظام اإل
                                                              عملية إدراج اعتبارات التنوع البيولوجي يف الســياســات واالســرتاتيجيات  "        على أنه                         تعميم التنوع البيولوجي         ومت تعريف 

                   البيولوجي أو تعتمد                                                                                   واملمارســـــات اخلاصـــــة باجلهات الفاعلة الرئيســـــية يف القطاعني العام واخلاص اليت تؤثر على التنوع 
ُ        ً        ً  ُ               ً      ً     ً       ً عليه، كي ُحيفظ حفظاً مســــــــــتداماً وُيســــــــــتخدم اســــــــــتخداماً منصــــــــــفاً حملياً وعاملياً  وترى املنظمة أن تعميم التنوع   15  ".         

البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية ينطوي على حتديد أولويات الســـــــــــــياســـــــــــــات واخلطط والربامج واملشـــــــــــــاريع 
 ،ي النظام اإليكولوجييتؤثر تأثريًا إجيابيا على التنوع البيولوجي على مســـــــــــــتو  واالســـــــــــــتثمارات الغذائية والزراعية اليت

. واألنواع واملســـتوى الوراثي، فضـــال عن خدمات النظم اإليكولوجية، اليت تعترب ضـــرورية الســـتدامة القطاعات الزراعية
النظم اإليكولوجية الزراعية واحلرجية وهذا ينطوي على تعزيز االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف 

 .والبحرية، وتقليل تأثري القطاع الزراعي على مجيع النظم اإليكولوجية إىل أدىن حد ممكن
                                                                             هو اســــــــــرتاتيجية لإلدارة املتكاملة لألراضــــــــــي واملياه واملوارد احلية، تعزز احلفظ واالســــــــــتخدام                        ونهج النظام اإليكولوجي

اإليكولوجي على تطبيق املنهجيات العلمية املناسبة اليت تركز على مستويات  النظام �ج ويقوم  .                    املستدام بطريقة منصفة
ويعرتف . التنظيم البيولوجي اليت تشـــــــمل البىن والعمليات والوظائف والتفاعالت األســـــــاســـــــية بني الكائنات احلية وبيئتها

 16.ديد من الُنظم اإليكولوجيةهذا النهج بأن البشر، مبا هلم من تنوع ثقايف، هم جزء ال يتجزأ من الع

                                        
  .                           من اتفاقية التنوع البيولوجي   2      املادة     12
  .                           من اتفاقية التنوع البيولوجي   2      املادة     13
  .    روما  .                                       تنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل       حالة ال  .     2019  .                      منظمة األغذية والزراعة    14
Biodiversity mainstreaming in practice: A review of GEF experience .. 2016 .مرفق البيئة العاملية  15

https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/GEF_MainstreamingBiod_11.28.16.pdf 
 .اف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف اجتماعه اخلامسرادر عن مؤمتر األطالص 5/6املقرر     16
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                                                                                ، أو اإلدارة املتكــاملــة عرب املنــاظر الطبيعيــة واملنــاظر البحريــة، على نظم اإلنتــاج واملوارد                     نهج المنــاظر الطبيعيــة       وينطوي 
                                                                                                الطبيعية يف مكان مادي كبري مبا يكفي لتقدمي خدمات حيوية للنظم اإليكولوجية، ولكن صــــــــــــغري مبا يكفي إلدارته من 

                                                               وإن اعتماد �ج للمناظر الطبيعية يف جمال اإلدارة يشمل مراعاة اخلصائص  17 .                   يستخدمون هذه اخلدمات          قبل أشخاص 
                                   ويؤكد الرتابط القائم بني هذه العوامل   .     أيضــــا                                                                 املادية والبيولوجية ملنطقة ما واملؤســــســــات واألشــــخاص الذين يؤثرون عليها

 18 .                                       ية واالجتماعية واالقتصادية بطريقة متكاملة                                                   على قيمة العمل عرب خمتلف القطاعات ويعاجل القضايا البيئ
               وهي تتضــــــــــــــمن توفري   .                                            املنافع اليت جينيها األشــــــــــــــخاص من النظم اإليكولوجية                        خدمات النظم اإليكولوجية     ومتثل 

                                                                                        خدمات مثل األغذية واملياه واخلشــــــــــــــب واأللياف؛ وخدمات تنظيمية تؤثر على املناخ والفيضــــــــــــــانات واألمراض 
                                                                             ؛ وخـدمـات ثقـافيـة توفر منـافع ترفيهيـة ومجـاليـة وروحيـة؛ وخـدمـات دعم مثـل تكوين الرتبة                     واملخلفـات وجودة امليـاه

                                                                ويف حني يتســـــىن لألجناس البشـــــرية اتقاء شـــــر التغريات البيئية بفضـــــل الثقافة   .                               والتمثيل الضـــــوئي وتدوير املغذيات
 19 .                                                                   والتكنولوجيا، فإ�ا تعتمد بشكل أساسي على تدفق خدمات النظام اإليكولوجي

                  مبا يف ذلك املزارعون  (                                                                 المعارف واالبتكارات والممارسات الخاصة بالمجتمعات األصلية والمحلية   سي    تكت
                                       التنوع البيولوجي واســتخدامه على حنو قابل        صــيانة                أمهية بالنســبة إىل   )                                   والرعاة وصــيادو األمساك وســكان الغابات

خالهلا التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وقد شكل البشر معامل العمليات التطورية اليت تطور من  20 .        لالستمرار
عن طريق تعــديــل الظروف احليــة وغري احليــة يف النظم اإليكولوجيــة الطبيعيــة وتوفري موائــل اصــــــــــــــطنــاعيــة يف نظم 

ً                                                ومتثل املعارف األصــــــلية واحمللية رصــــــيًدا مهًما من التجارب التطورية التكيفية اليت تعترب مواصــــــلة . اإلنتاج الزراعي      ً                              
وتعرتف االتفاقات الدولية بدور أصحاب   .             ً                                      ستخدامها أمًرا ال غىن عنه لضمان األمن الغذائي والتغذية          تكييفها وا

 21.احليازات الصغرية بوصفهم جهات قّيمة على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املاضي واحلاضر واملستقبل
        ملستقبل.       أجيال ا              نقل املعارف إىل               من األمهية مبكان  و
                                                                 تلك األمناط الغذائية اليت هلا آثار بيئية حمدودة وتســـاهم يف األمن الغذائي     فهي                       ط الغذائية المســتدامة     األنما    أما  و

وتوفر األمناط الغذائية املســـتدامة الوقاية واالحرتام   .                                                  والتغذوي ويف حياة مفعمة بالصـــحة ألجيال احلاضـــر واملســـتقبل
ومناســبة  ؛، وعادلة اقتصــادياً وكلفتها معقولةيف املتناولًياً، وللتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، وهي مقبولة ثقاف

وتؤدي يف الوقت ذاته إىل تعظيم االســــــــــــــتخدام األمثل للموارد الطبيعية  ؛من الناحية التغذوية، وآمنة وصــــــــــــــحية
 22.والبشرية

 
  

                                        
 . :Landscapes for life (                ألغذية والزراعة                من أجل اســــتدامة ا                                                 املناظر الطبيعية للحياة: �ج إلدارة املناظر الطبيعية    .    2017                       منظمة األغذية والزراعة.     17

Approaches to landscape management for sustainable food and agriculture. روما .(       .  
 Climate change and food security: risks and (                                            تغري املنــاخ واألمن الغــذائي: املخــاطر واالســـــــــــــــتجــابــات   .    2016                       منظمــة األغــذيــة والزراعــة.     18

responses. .(   روما    .  
  . ن                    ع. آيالند بريس، واشنط                                   النظم البيئة ورفاهية اإلنسان: التجمي   .    2005   .                          تقييم النظام البيئي لأللفية    19
  .                           من اتفاقية التنوع البيولوجي   8      املادة     20
                  ق الفالحني وغريهم من                                                                                                                       اتفاقية التنوع البيولوجي واملعاهدة الدولية بشـــــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وإعالن األمم املتحدة املتعلق حبقو     21

  .                        العاملني يف املناطق الريفية
 ). روما.Sustainable Diets and Biodiversity. (                            املستدامة والتنوع البيولوجي               األمناط الغذائية    .    2012              ذية والزراعة.          منظمة األغ    22
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 األساس المنطقي
 
         إىل زيادة        يؤديان                    ارتفاع مســــتوى الدخل                النمو الســــكاين و  ف          مفرتق طرق.   يف ُ                            نُظم األغذية والزراعة يف العامل      توجد   - 7

                                                                                                          الطلب على األغذية (واملنتجات غري الغذائية األخرى واخلدمات، مثل األلياف واألدوية وقوى اجلر، ومواد البناء، والطاقة) 
بل وصــــول األشــــخاص إىل                                                                                 ُ                  وإحداث تغيريات يف األفضــــليات الغذائية. وحيد اســــتمرار الفقر وعدم املســــاواة والبطالة من ســــُ

                                                      ِّ                                                   ألغــذيــة، ويعيق حتقيق أهــداف األمن الغــذائي والتغــذيــة. وممــا يقيــِّد اإلنتــاج الزراعي ازديــاد نــدرة األراضــــــــــــــي واملوارد املــائيــة  ا
ُ            وانكماشهما، إىل جانب عدم كفاية االستثمار يف الزراعة املستدامة. ويزداد تأثري تغريُّ املناخ على الغالت وُسبل العيش يف                    ُّ                                                                          

 F23  22 .                          ً                       الزراعة يف الوقت نفسه مصدراً النبعاثات غازات الدفيئة                         املناطق الريفية، وال تزال
 
                           ُ   ِّ        ُ                                    ُ                            وتتعرض املوارد الطبيعية اليت ُتشكِّل ركيزة نُظم األغذية والزراعة لضغوط متزايدة. وُيشكل تعميم التنوع البيولوجي   - 8

                  الطبيعية يف العامل.                                        ضــــــــــــــروري لتخفيف الضــــــــــــــغوط الواقعة على املوارد    "        حتول نوعي "                                يف مجيع القطاعات الزراعية جزءا من 
                                                                                                          وحتتاج الزراعة يف املســـــــــــــتقبل إىل حفظ التنوع البيولوجي وإدارة املوارد الطبيعية بطريقة مســـــــــــــتدامة. وميكن هلذا التحول أن 
                                                                                                   حيمي وظائف النظام اإليكولوجي يف التنوع البيولوجي ويعززها: تدوير املغذيات، وتكوين الرتبة واســــــــــــــتصــــــــــــــالحها، وعزل 

                                                                                       وئـــل لألنواع الربيـــة، واملكـــافحـــة البيولوجيـــة لآلفـــات، والتلقيح. وميكن للزراعـــة بـــذلـــك أن تتنوع أكثر                  الكربون، وتوفري امل
                                           على توفري جمموعة من األغذية لضــــــــــــــمان أمناط غذائية    ة    قدر     كثر                                          وتكتســــــــــــــب بالتايل قدرة أكرب على الصــــــــــــــمود وتغدو أ

       ً       ً                        ُّ       جي عامالً رئيســياً للحد من التعرض آلثار تغريُّ املناخ                                                               مســتدامة. ويشــكل تعزيز املمارســات الزراعية اليت حتســن التنوع البيولو 
                                          ُّ  وينطوي على أمهية قصوى يف أي اسرتاتيجية للتكيُّف.

 
   من             مليون نســـــمة     800                                                                       وهذا التحول النوعي حاســـــم بصـــــفة خاصـــــة يف عامل يزداد ســـــكانه باســـــتمرار ويعاين فيه   - 9

                 مليون شــــــــــــخص مصــــــــــــابون      672       ، منهم       الزائد              شــــــــــــخص من الوزن       مليار   2                                   نقص التغذية. وباإلضــــــــــــافة إىل ذلك، يعاين 
                                                                                         ويرتبط تعميم التنوع البيولوجي يف مجيع القطاعات الزراعية باالســــــــــــــتهالك واإلنتاج املســــــــــــــتدامني يف قطاعات   F24  23 .        بالبدانة

بل عيش األشـــخاص الذين يعتمدون اعتماداً مباشـــراً  ُ                                    ً       ً الزراعة. وســـيســـاهم تعميم التنوع البيولوجي أيضـــاً يف احلفاظ على ســـُ              ً                                            
                                                                                                         لزراعة، مبن فيهم صـــــــغار املزارعني واملزارعون األســـــــريون باعتبارهم الرعاة الرئيســـــــيني للتنوع البيولوجي الزراعي. ويدير      على ا

                    مليون مزرعة يف العامل      500                      ُ   َّ             يف املائة من املزارع اليت يُقدَّر عددها بنحو     80                                       صـــــغار املزارعني واملزارعون األســـــريون أكثر من 
                          ً ويعد التنوع البيولوجي أمراً   F25  24 .                       جزء كبري من العامل النامي  يف       ســــــــــــــتهلك  ت              من األغذية اليت          يف املائة    80                وينتجون أكثر من 

      ً                                                                                                أســــــــــــــاســــــــــــــياً لألمن الغذائي والتغذية. ويف ظل التحديات االجتماعية والبيئية الكثرية اليت يواجهها العامل، يتســــــــــــــم التنوع 
                                                 ً ذية املغذية. ويعتمد عدد كبري من فقراء العامل اعتماداً                                                            البيولوجي بأمهية أساسية يف اإلنتاج املستدام لكميات كافية من األغ

                                        
 The future of food and agriculture–  (      2050                    مســــــــــــــــارات بديلة إىل عام    -                       مســـــــــــــــتقبل األغذية والزراعة   .     2018                       منظمة األغذية والزراعة.     23

Alternative pathways to 2050( .   .روما      
               ، ومنظمة الصحة                                                                                                                      منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العاملي    24

        . روما،                                   املناخ من أجل األمن الغذائي والتغذية                                ُّ بناء القدرة على الصـــــــــــــــمود يف وجه تغريُّ    -    2018                                   حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل   .     2018         العاملية. 
                       منظمة األغذية والزراعة.

                    Smallholders, food                                            أصـــــحاب احليازات الصـــــغرية واألمن الغذائي والبيئة (  .     2013                                                           الصـــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.     25

security and the environment                            .(   
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      ً                               ُ                                                             ً       ً     مباشــــــــــراً على التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية املرتبطة به، ويؤثر فقدان التنوع البيولوجي تأثرياً مباشــــــــــراً على 
بل عيشــــــهم. وحتققت يف بعض احلاالت مكاســــــب يف التنمية االقتصــــــادية على حســــــاب التنوع البيولو        ا عرض      ّ جي، ممّ  ُ                                                                              ســــــُ
ُ                                           للخطر آفاق محاية األمن الغذائي والتغذية وضمان ُسبل كسب عيش قادرة على الصمود يف املدى البعيد.                                              

 
                                                                                               وميكن للقطاعات الزراعية أن تســــاهم يف حفظ التنوع البيولوجي واســــتخدامه املســــتدام. غري أن الضــــغوط الواقعة   -  10

                                                            يعاجل الطلب املتزايد على الســــــلع الغذائية والزراعية بشــــــكل مناســــــب.                                            على التنوع البيولوجي ســــــتســــــتمر يف االزدياد ما مل 
                                                                   ُ                                   وعندما تدار القطاعات الزراعية على حنو مســــــــــتدام فإ�ا تدعم تقدمي خدمات الُنظم اإليكولوجية. ويف ظل ازدياد الطلب 

                  ملستدام أكثر أمهية.           واستخدامه ا                                                                          على املنتجات الزراعية، سيصبح دور القطاعات الزراعية يف صون التنوع البيولوجي
 

                                                                     ً                        ومع ذلك، على الرغم من اجلهود العاملية املســــــــــــــتمرة منذ عدة عقود، يســــــــــــــتمر عموماً تآكل التنوع البيولوجي.   -  11
                                               ُ                   ُ                                   ُ    وســــــــــــــيكمن النجاح يف تعميم التنوع البيولوجي يف األخذ بُنهج متكاملة، مثل الُنهج القائمة على املناظر الطبيعية والُنظم 

ر        ُ                                                                                  هذه الُنهج دمج إجراءات الســـتخدام التنوع البيولوجي وإدارته املســـتدامة يف مجيع القطاعات الزراعية               ُ  ِّ  اإليكولوجية. وتُيســـِّ
                                            َّ      ُ                                                     على املســـتويات الوطنية واإلقليمية والدولية. وحتدَّد يف الُنهج املتكاملة فرص إلجياد تآزرات واحلد من املفاضـــالت بني أداء 

                                                              لص من تلك املفاضالت. وميكن لتعميم التنوع البيولوجي أن يساهم بدور                                             القطاعات الزراعية واحلماية البيئية أو حىت التخ
                                                               وتوفري مسار تستكشف من خالله بطريقة منهجية عالقات الدعم املتبادل بني       2030                                هام يف خطة التنمية املستدامة لعام 

                                تصحر واتفاقية التنوع البيولوجي.                                    ُّ                                      اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال
 

 2030التنوع البيولوجي وخطة التنمية المستدامة لعام 
 

                                                        ً       ً                                       يرتبط تعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية ارتباطاً مباشراً وغري مباشر بعدة أهداف من أهداف التنمية   -  12
         الوكالة      بدور        املنظمة      تقوم     اليت                 التنمية املســتدامة       ألهداف        مؤشــرا            حد والعشــرين   وا                                 املســتدامة. ويربز ذلك بصــفة خاصــة يف ال

 ،F26  25 .                                                                                 الراعية هلا. ويتفق أربعة عشر من هذه املؤشرات مع مؤشرات أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي
26  F

27 

 
F  27                                             ً       ً                                          وترى املنظمة أن التنوع البيولوجي مرتبط ارتباطاً مباشراً وغري مباشر بأهداف التنمية املستدامة التالية  -  13

28:  
 

                                        
         )؛ وحالة  1 - 5 - 2                                         )؛ وحفظ املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ( 1 - 4 - 2                       )؛ واالســتدامة الزراعية ( 2 - 1 - 2                                 ما يلي: شــدة انعدام األمن الغذائي (                  تشــمل هذه املؤشــرات    26

              ســـتدامة األرصـــدة      )؛ وا 2 - 4 - 6                  )؛ واإلجهاد املائي ( 1 - 4 - 6                         )؛ وكفاءة اســـتخدام املياه ( 1 - أ - 5                                 )؛ وملكية املرأة لألراضـــي الزراعية ( 2 - 5 - 2                     خطر الســـالالت احليوانية (
   )؛  1 - ب   -  14                                                    )؛ وحقوق وصــــــول مصــــــايد األمساك الصــــــغرية إىل املوارد البحرية ( 1 - 6 -  14                                          )؛ والصــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ( 1 - 4 -  14         الســــــمكية (

                      )؛ ومؤشر الغطاء األخضر  1 - 6 -  15        وراثية (                                             )؛ وأطر التقاسم العادل واملنصف ملنافع املوارد ال 1 - 2 -  15                             )؛ واإلدارة املستدامة للغابات ( 1 - 1 -  15                 ومساحات الغابات (
  . ) 2 - 4 -  15       اجلبلي (

                          التفاقية التنوع البيولوجي.      2020 -    2011                                                                                    تساعد أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي على تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة     27
    ً        ً                           إجراًء مرتابطاً لتوجيه صـــــــــــــناع القرار. وثيقة     20                  التنمية املســـــــــــــتدامة:                                         حتويل األغذية والزراعة من أجل حتقيق أهداف  .     2018                       منظمة األغذية والزراعة.     28

 http://www.fao.org/3/CA1647EN/ca1647en.pdf        . روما.             مرجعية تقنية
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  )  1                                                                             وع البيولوجي يف االســــــتدامة الطويلة األجل لإلجنازات املرتبطة بالقضــــــاء على الفقر (اهلدف ُ          ُيســــــاهم التن •
   ). 2                                   واجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية (اهلدف 

  F29  28 ) 2ُ                                               ً       ً                               ُميثل حفظ التنوع البيولوجي واســـــتخدامه املســـــتدام شـــــرطاً ضـــــرورياً لتحقيق الزراعة املســـــتدامة (اهلدف  •
   ).  13               هة املناخ (اهلدف                               وبناء القدرة على الصمود يف مواج

ُ                                                                                           ُيســـــاهم تعميم التنوع البيولوجي بدور مباشـــــر يف مجيع أهداف التنمية املســـــتدامة املرتبطة بضـــــمان اســـــتدامة  •
                                    ) واالســــــــــــــتخدام املســــــــــــــتدام للموارد البحرية  6                                                قاعدة املوارد الطبيعية: املياه والصــــــــــــــرف الصــــــــــــــحي (اهلدف 

   ).  15                                  �اية لتآكل التنوع البيولوجي (اهلدف             ُ                         ) ومحاية الُنظم اإليكولوجية الربية ووضع  14      (اهلدف

                                                                             يســـــــــاعد ضـــــــــمان ترشـــــــــيد أمناط االســـــــــتهالك على إجياد حوافز تشـــــــــجع على تعميم التنوع البيولوجي  •
                      منة وقادرة على الصــــــــــــمود  آ                                           ويتطلب جعل املدن واملســــــــــــتوطنات البشــــــــــــرية شــــــــــــاملة و   F30  29 . )  12   دف  اهل (

                                  رتاث الثقايف والطبيعي يف العامل، مبا يف                                  ) تعزيز اجلهود من أجل محاية وصــــــون ال  11               ومســــــتدامة (اهلدف 
                      ذلك التنوع البيولوجي.

 
                                                                                           وينبغي اإلشــــــــارة إىل أن التآزرات واملفاضــــــــالت اليت ميكن أن تنشــــــــأ عند حماولة تنفيذ إجراءات لتحقيق جمموعة   - 4 1

                  ل أن التقدم يف احلد                                                                                        متعددة من أهداف التنمية املســـــتدامة ميكن أن تؤثر على التنوع البيولوجي. من ذلك على ســـــبيل املثا
  )   15 و    14                            ُ                                                ) ميكن حتقيقه على حســـــاب محاية الُنظم اإليكولوجية الربية والبحرية واســـــتعادهتا (اهلدفان  2              من اجلوع (اهلدف 

ت الطريقة اليت تســــــــــــــتخدم هبا املوارد الطبيعية. وبالنظر إىل أن التنوع البيولوجي منفعة عامة تســــــــــــــتمد منها منافع         َّ                                                                                                    إذا تغريَّ
         ً                                                                                     يعقد أيضاً إدارة التنوع البيولوجي ويؤثر على طريقة إدارة تلك املنافع واألشخاص الذين يستفيدون منها          فإن ذلك   ،    خاصة

                                وكيفية معاجلة التآزرات واملفاضالت.
 

 عمل المنظمة في مجال التنوع البيولوجي
 

            بطة بالتنوع                                                                             تتيح املنظمة، منذ تأســــــــيســــــــها، منصــــــــة حكومية دولية ميكن من خالهلا مناقشــــــــة الســــــــياســــــــات املرت  -  15
                                                                 ً                            البيولوجي والتفاوض على االتفاقات من جانب األعضـــــــــــاء. ووضـــــــــــعت املنظمة عدداً من الصـــــــــــكوك واخلطوط التوجيهية 
                                                                                                       واألدوات املختلفة اليت تعاجل مسائل التنوع البيولوجي املثرية للقلق. ويشمل ذلك وضع صكوك قانونية غري ملزمة وخطوط 

                                                                               ن الصيد الرشيد؛ وخطط العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية واحلرجية والنباتية                                     توجيهية طوعية، مثل: مدونة السلوك بشأ
F  30                                                         اليت تشــــــرف هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على صــــــياغتها

                                               ؛ واخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــــأن احلوكمة املســــــؤولة 31
                                         وطين؛ واملبادئ اخلاصــــة باالســــتثمارات املســــؤولة يف                                                          حليازة األراضــــي ومصــــايد األمساك والغابات يف ســــياق األمن الغذائي ال

                                        
      لتنوع                                                   ً      ً                           املتعلق مبســـاحة الزراعة املســـتدامة، وتشـــمل املنهجية مؤشـــراً فرعياً الســـتخدام املمارســـات املراعية ل   1 - 4 - 2                         وضـــعت املنظمة منهجية املؤشـــر     29

           البيولوجي.
   ). 1 -  12                                                                                         من إطار العمل العشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة (هدف التنمية املستدامة    ا    ُ                       ً شكل نُظم األغذية املستدامة جزءً  ت    30
:www.fao.org/cgrfa/policies/global//http-                                                                               مزيد من املعلومات، ميكن الرجوع إىل صـــــفحة خطط العمل العاملية يف املوقع اإللكرتوين للهيئة:  ل ل    31

instruments/gpa/en/ .  
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         ُ                                                                                             الزراعة ونُظم األغذية؛ ومدونة الســــــــــــــلوك الدولية اخلاصــــــــــــــة بإدارة مبيدات اآلفات؛ واخلطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة 
         ه اجلمعية            الذي اعتمدت                                          كبري يف بلورة مفهوم اإلدارة املســـــتدامة للغابات        شـــــكل                                 ً  املســـــتدامة للرتبة. وســـــامهت املنظمة أيضـــــاً ب

ّ   قّر ب      الذي ي  و       2007                         العامة لألمم املتحدة يف عام    .                 أحد عناصره السبعة       احلرجي ك                 التنوع البيولوجي  
 

                                                                                                ووضـــــــــــــعت املنظمة، من خالل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، جدول األعمال العاملي املتعلق حبفظ املوارد   -  16
                                                                الوصـول إليها وتقاسـم منافعها، وتعمل يف الوقت نفسـه يف تعاون وثيق مع                                               الوراثية لألغذية والزراعة واسـتخدامها املسـتدام و 

ُ                                                                               ُوضــــعت خطط عمل عاملية على أســــاس التقييمات العاملية للهيئة بشــــأن حالة املوارد الوراثية    قد                             اتفاقية التنوع البيولوجي. و 
               عمل عاملية بشــــأن   ة        بوضــــع خط   ،       عة عشــــرة             يف دورهتا الســــاب   ،           وأوصــــت اهليئة  32 .                                          النباتية واحليوانية واحلرجية لألغذية والزراعة

                   واشـــــــــرتطت أن تكون خطة    .    2021                                املوارد الوراثية املائية حبلول عام              خطة عمل بشـــــــــأن                                    التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة و 
ّ                                                                            العمل بشـــأن التنوع البيولوجي مكّملة للعمليات واملبادرات األخرى يف املنظمة، من قبيل اســـرتاتيجية املنظمة بشـــأن التنوع                                

  .                                                 البيولوجي، وأن تتفادى االزدواجية معها وتتماشى معها
 

                   ً                                               ً                                     وتستضيف املنظمة أيضاً االتفاقات املتصلة بالتنوع البيولوجي امللزمة قانوناً. وتعرتف املعاهدة الدولية بشأن املوارد   -  17
                       ُ   ِّ  ئي والزراعة املســــــــــــتدامة، وُتســــــــــــلِّم                                                                                    الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بأن التنوع الوراثي النبايت ضــــــــــــروري لتحقيق األمن الغذا

ر املعاهدة تبادل املوارد الوراثية النباتية وتوفر  ل               باملســــــامهة اهلائلة                                              ُ  ِّ                                               لمزارعني يف صــــــون تنوع احملاصــــــيل اليت تغذي العامل. وتُيســــــِّ
  ج                                                                                                ُ قواعد مشـــــرتكة بشـــــأن احلصـــــول على تلك املوارد وتقاســـــم منافعها. وتوافق البلدان، من خالل املعاهدة، على وضـــــع �ُ 

                                                                                 ُّ         ُ              متكاملة لصـــــــــــون التنوع الوراثي النبايت واســـــــــــتخدامه للتغلب على التحديات العاملية، مثل تغريُّ املناخ. وُتشـــــــــــكل االتفاقية 
                                                                                                                   الدولية لوقاية النباتات معاهدة دولية حلماية املوارد النباتية من اآلفات النباتية. وهذه االتفاقية تشــــــــــــــمل الغابات والنباتات 

                                                                                         ت املستزرعة والنباتات الربية. وهتدف االتفاقية إىل تنفيذ إجراءات مشرتكة وفعالة ملنع انتشار ودخول                      املائية، وتغطي النباتا
 F33  32 .                      لتدابري املالئمة ملكافحتها ل                                                  اآلفات اليت تصيب النباتات واملنتجات النباتية، وترويج 

 
  F34  33 .                          على قضايا التنوع البيولوجي                                                 وثيق مع االتفاقيات والصكوك الدولية األخرى اليت تركز        بشكل              وتعمل املنظمة   -  18

                                                                                                         وتتعاون منذ عهد طويل مع اتفاقية التنوع البيولوجي، وهو ما تشــــــــــــــهد عليه برامج العمل واملبادرات املشــــــــــــــرتكة. وتتعاون 
F  34                                                                    عــديــد من برامج عمــل اتفــاقيــة التنوع البيولوجي: التنوع البيولوجي الزراعي  ال                                         املنظمــة واتفــاقيــة التنوع البيولوجي يف تنفيــذ 

  ؛ 35

                                        
s Biodiversity for Food and ’The State of the World (               زراعة يف العامل                                  . حالة التنوع البيولوجي لألغذية وال    2019                       منظمة األغذية والزراعة.     32

Agriculture, J. Bélanger & D. Pilling eds(  .  صـــــــــــــــــــفـــــحــــــــة.      572                                الـــــوراثـــــيــــــــة لـــــألغــــــــذيــــــــة والـــــزراعــــــــة. رومــــــــا.                      تـــــقـــــيـــــيـــــمــــــــات هـــــيـــــئــــــــة املـــــوارد      
) http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf(  

     تات.                            التفاقية الدولية لوقاية النبا ل    من   1         من املادة    1       الفقرة     33
                                        الــدوليــة بــأنواع احليوانــات والنبــاتــات الربيــة                                                                                                    اتفــاقيــة التنوع البيولوجي، ومعــاهــدة احملــافظــة على األنواع املهــاجرة من احليوانــات الفطريــة، واتفــاقيــة التجــارة    34

                           ة الدولية لوقاية النباتات،                                                                                                                      املهددة باالنقراض، واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، واتفاقية الرتاث العاملي، واهليئة الدولية لشؤون صيد احليتان، واالتفاقي
                              ن جهازين فرعيني تابعني للمنظمة.                            ومتثل هاتان االتفاقيتان األخريتا                                                             واملعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

           وجي للرتبة، ُ                                                                                                                  ُتشــــــارك املنظمة يف املبادرات الدولية الثالث هلذا الربنامج: حفظ امللقحات واســــــتخدامها املســــــتدام، واالســــــتخدام املســــــتدام للتنوع البيول    35
                                                                                       دورة األخرية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، وعقب جناح تنفيذ املبادرة الدولية األوىل                                                  والتنوع البيولوجي من أجل األغذية والتغذية. وخالل ال

ُ                        املتعلقة بامللقحات، ُدعيت املنظمة إىل تيسري وضع     .                                  ية حلفظ امللقحات واستخدامها املستدام              للمبادرة الدول      2030 -    2018          خطة العمل                   

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-06-en.pdf
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                                                                                                          تنوع البيولوجي احلرجي؛ والتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي. ووضعت املنظمة    وال
                                                                                                               ترتيبات تعاونية مماثلة مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى، مثل اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة اليت تعاجل 

                              ع املهددة وإعادة تكوين أرصدهتا.                                                 ية؛ واتفاقية األنواع املهاجرة اليت تعاجل إدارة األنوا                           إدارة األراضي الرطبة الرئيس
 

                                                                                                     وتضـــــــع املنظمة أكرب قواعد البيانات العاملية املتعلقة بإحصـــــــاءات األغذية والزراعة وتتوىل إدارهتا: قاعدة البيانات   -  19
                                                  الســمكي يف العامل، وقاعدة البيانات اإلحصــائية للغابات.                                                       اإلحصــائية املوضــوعية يف املنظمة، والنظام الكمبيوتري للمصــيد 

        لتقييم      صــــــــــلبة       قاعدة            ً حتديثها ســــــــــنوياً                                             ِّ                         وبفضــــــــــل اإلبالغ عن البيانات من الدول األعضــــــــــاء، توفِّر قواعد البيانات اليت يتم 
                   اآلثار الرئيسية على                                                                                     اجتاهات اإلنتاج احملصويل واحليواين؛ واالستخدام األساسي لألراضي والعمالة واملدخالت الكيميائية؛ و 

                                تبطة باتفاقية التنوع البيولوجي.                ُ                                                                  املناخ والبيئة. وُتساهم بيانات املنظمة يف شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي، وهي شراكة مر 
 

   ويف   F36  35 .                                             َّ                           مع مرفق البيئة العاملية، وهو اآللية املالية املعيَّنة التفاقية التنوع البيولوجي            بشـــــــــــــكل وثيق                وتتعاون املنظمة   -  20
                                                                                                      ، اختريت املنظمة لتكون الوكالة الرائدة لربنامج أثر اإلدارة املســـتدامة للغابات بشـــأن املناظر الطبيعية املســـتدامة     2018   ام  ع

                                                                                                        لألراضـــــي اجلافة يف إطار التجديد الســـــابع ملوارد الصـــــندوق االســـــتئماين ملرفق البيئة العاملية. وســـــتقوم املنظمة بدور هام يف 
                                                                          ســـتخدام األراضـــي واســـتصـــالحها، حتت إشـــراف البنك الدويل. ويشـــكل التنوع البيولوجي أحد            ُ             برنامج أثر نُظم األغذية وا

                                                                                                          جماالت تركيز إطار الســـــــنوات األربع لألولويات الربناجمية لفرتة التجديد الســـــــابع ملرفق البيئة العاملية. واهلدف األول يف هذا 
                     عية واملشاهد البحرية.                                                        اجملال هو تعميم التنوع البيولوجي بني القطاعات واملناظر الطبي

 
                          البيانات اليت تستخدم يف رصد       توفر    فهي                                                                   وتتمتع املنظمة بسجل قوي يف تقييم املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي.   -  21

     ِّ         ، تقدِّم املنظمة     1948                                                                                     التقدم احملرز يف حتقيق جمموعة من األهداف اإلمنائية، مبا فيها أهداف التنمية املســـــــــتدامة. ومنذ عام 
                                                                                                  عن حالة الغابات يف العامل من خالل تقييم املوارد احلرجية يف العامل. وتنشـــــــر املنظمة كل ســـــــنة تقرير حالة األغذية         تقارير

                                                                                                         والزراعة، وتنشـــــــر كل ســـــــنتني تقرير حالة مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل، وحالة الغابات يف العامل. وجتري 
          توســــــــيع هذه       2020                                                         ييمات عاملية منتظمة تتناول حالة موارد الرتبة. وســــــــيجري يف عام                                الشــــــــراكة العاملية من أجل الرتبة تق

                                        التقييمات لتشمل التنوع البيولوجي للرتبة.
 

    ِّ                                                 ً      ً      ً                               ُ     وتروِّج منصـــة تعميم التنوع البيولوجي التابعة للمنظمة �جاً منظماً وشـــامالً حيال تعميم التنوع البيولوجي. وتُعزز   -  22
                                                                          ني عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي وأنشــــــطتها يف ســــــائر اجملاالت ذات الصــــــلة وتســــــلط                         املنصــــــة املذكورة التآزرات ب

                                                                                                           الضــوء عليها. وتدعم املنظمة البلدان وتعمل مع الشــركاء للمســامهة يف تعميم التنوع البيولوجي يف الزراعة ومصــايد األمساك 
ُ   ً               هذه املشــاريع والربامج ُ�جاً مرتســخة ولكنها ال                                   وبرامج يف مجيع أرجاء املعمورة. وتشــمل      اريع                 واحلراجة من خالل مشــ      تزال                      

                                                                                                   ذات صــــــــــــــلة، مثل اإلدارة املتكاملة لآلفات، وتطبيق �ج النظام اإليكولوجي يف مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، 
                       ما يستجد من قضايا، مثل                                                                           ً         واإلدارة املستدامة للغابات، واإلنتاج احملصويل واحليواين املستدام. وتعزز املنظمة أيضاً عملها يف 

ُ                                           ُ                                                            نُظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية، وتدعم نُظم األغذية للشعوب األصلية، وتسدي املشورة إىل البلدان بشأن توفري 

                                        
 :Feeding People, Protecting the Planet (        يف العمل        شركاء   -                                                                     إطعام العامل ومحاية الكوكب: منظمة األغذية والزراعة ومرفق البيئة العاملية      انظر     36

FAO and the GEF- Partners in Action(   http://www.fao.org/3/CA0130EN/ca0130en.pdf.  
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                                                 ، والزراعـة ذات االنبعـاثـات الكربونيـة املنخفضـــــــــــــــة، ودعم  ة         اإليكولوجيـ        الزراعـة               ُ                     حوافز خلـدمـات الُنظم اإليكولوجيـة، ودعم 
   37 .            ُ                            يح وخدمات الُنظم اإليكولوجية عن طريق الرتبة           خدمات التلق

 
 الرؤية

 
                                                                       عامل متحرر من اجلوع وســــوء التغذية تســــاهم فيه األغذية والزراعة يف حتســــني مســــتويات  "                    تتمثل رؤية املنظمة يف   -  23

F  37  ."                   ً                ً                                           معيشة اجلميع، وخصوصاً الفئات األشد فقراً، بطريقة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة

38 
 

                                                                                                     والتنوع البيولوجي شرط أساسي ال ميكن االستغناء عنه لتحقيق هذه الرؤية ألنه يكفل استدامة القطاعات الزراعية.  -  24
 

                                ً                                                         ُ           ويف هذا السياق، تتوخى املنظمة عاملاً يسوده التنوع البيولوجي يف كل قطاعاته الزراعية وتساهم فيه نُظم األغذية   -  25
                                                                امها املستدام من أجل األمن الغذائي والتغذية ألجيال احلاضر واملستقبل.                                     والزراعة يف حفظ املوارد الطبيعية واستخد

 
 النطاق

 
                                                                                                 يتطلب تعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية األخذ بنهج متكامل وشامل يف سياسات األغذية والزراعة   -  26

                                الســـياســـات اليت تنطوي على أثر إجيايب                                                                      وخططها وبراجمها ومشـــاريعها واســـتثماراهتا. ويهدف إىل إعطاء األولوية إلجراءات 
        ُ                                                  ُ               صعيد الُنظم اإليكولوجية واألنواع واملوارد الوراثية، وخدمات الُنظم اإليكولوجية.      كل من                           على التنوع البيولوجي على  

 
     ً                                                                                    وســـــــــعياً إىل حفظ التنوع البيولوجي وضـــــــــمان اســـــــــتدامة القطاعات الزراعية على األجل الطويل، يشـــــــــمل نطاق   -  27

                                                                                                     نظمة لتعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية أنشطة زراعية تعتمد يف استمرارها على التنوع البيولوجي             اسرتاتيجية امل
    ُ                                      من نُظم إيكولوجية زراعية أو حرجية أو حبرية.                        ً عليهما، سواء أكانت جزًءا         ُ                       وخدمات الُنظم اإليكولوجية أو تؤثر 

  

                                        
 :املوقع التايل                                                       ِّ                                       لمزيد من املعلومات عن بعض هذه األمثلة، ميكن الرجوع إىل كتي ب منصة املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي يفل  37

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/CA2403EN/ 
        . روما.                      اإلطار االسرتاتيجي املراجع  .     2017                       منظمة األغذية والزراعة.     38
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 الغاية
 

البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية إىل تعزيز قدرة املنظمة على  ترمي االســـــــرتاتيجية اخلاصـــــــة بتعميم التنوع -28
النهوض بقدرات البلدان األعضــــــــــــــاء فيها لدعم تعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية ولتحقيق أهدف 

 2030ة املســــتدامة لعام وغايات التنوع البيولوجي ذات الصــــلة بالقطاعات الزراعية، مبا فيها أهداف ومقاصــــد خطة التنمي
ىل إقيمة ذات الصـــلة. وتضـــيف االســـرتاتيجية  واتفاقية التنوع البيولوجي، مبا يتماشـــى متاماً مع االتفاقات املتعددة األطراف

عمل املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي عرب توســـــــــيع نطاق املبادرات القائمة اليت تدعم تعميم هذا التنوع، وحتديد الثغرات 
 يات املستقبلية، وتعزيز التعاون بني القطاعات على مجيع املستويات.واألولو 

 
 األهداف الرئيسية

 
ر العمل ذلك ف                                   لن يكون من الســــــــــهل حتقيق رؤية املنظمة. -29 يتطلب الرتكيز على نقاط القوة الرئيســــــــــية اليت تيســــــــــّ

ذكورة أدناه واليت ترتبط بالتنوع املتســـــــــق والفعال بني جمموعة من أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة. وتقوم األهداف االســـــــــرتاتيجية امل
البيولوجي على مســــــتوى النظام اإليكولوجي واألنواع واملوارد الوراثية، بوصــــــف أهم املســــــارات لتغيري نظم األغذية والزراعة 

 لى أرض الواقع.عبغية تعزيز مسامهتها يف ترمجة رؤية املنظمة 
 

             ومصـــــــــــــايد األمساك           والغابات        الزراعة        قطاعات          ملســـــــــــــتدام يف                                            ويقر اإلطار االســـــــــــــرتاتيجي للمنظمة بأمهية اإلنتاج ا -30
        )، واحلد  1                                                                          )، والروابط املوجودة بني هذا اهلدف واألمن الغذائي والتغذية (الربنامج االســــــرتاتيجي  2                   (الربنامج االســــــرتاتيجي 

         )، وقدرة  4            ج االســرتاتيجي                                        )، ونظم األغذية الشــاملة والكفوءة (الربنام 3                                             من الفقر يف املناطق الريفية (الربنامج االســرتاتيجي 
ويتســــــــم التنوع البيولوجي باألمهية لكل هدف من هذه    ). 5                                                 ســــــــبل العيش الزراعية على الصــــــــمود (الربنامج االســــــــرتاتيجي 
 األهداف وال بد من تعزيزه يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة.

 
                       عية والنظم اإليكولوجية.                                                               االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي من خالل اعتماد �ج املناظر الطبي    (أ)

                                                                                        ســــــتعود �ج املناظر الطبيعية واإلدارة املســــــتدامة للغابات والنظم اإليكولوجية يف مصــــــايد األمساك مبنافع 
                                                                                         مشــــــــرتكة إجيابية بالنســــــــبة إىل اإلنتاج الزراعي والتكيف مع املناخ والتنوع البيولوجي والســــــــكان احملليني. 

                                                           تماعية واالقتصادية بطريقة متكاملة لدعم صون التنوع البيولوجي                                     وتعاجل هذه النهج القضايا البيئية واالج
                                                                                   واستخدامه املستدام مع توفري سبل عيش مستدامة يف الريف يف الوقت ذاته. وهي تنطوي على ضمان 
                                                ً                                   احلوكمة املسؤولة للحيازة واحلقوق اخلاصة باملوارد، فضالً عن احلصول على املدخالت واخلدمات بصورة 

       مالئمة.

                                              وضمان توفري خدمات النظم اإليكولوجية بشكل مستمر.          واستصالحه         وتعزيزه                 التنوع البيولوجي      حفظ    (ب)
                                                                                          تعتمد اجملتمعات الريفية على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. ولذلك، ينبغي للقطاعات 

    فظ              الحه. فتدابري احل                                                                           الزراعية إعادة النظر يف العالقة القائمة بني اإلنتاج وصون التنوع البيولوجي واستص
                                             واالستصالح تدعم اإلنتاج الزراعي وتكفل استدامته.
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                                                                                             تعزيز استدامة نظم األغذية والزراعة اليت تدرج اعتبارات التنوع البيولوجي على امتداد سالسل القيمة.    (ج)
      األمهية                                                         لإلنتاج ويؤثر يف املمارســات الزراعية واســتدامتها. ولذلك، من        ً رئيســياً                    ً يشــكل االســتهالك عامالً 

                                                                                      مبكان تشـــــجيع االســـــتهالك املســـــؤول وزيادة كفاءة اســـــتخدام املوارد واألداء البيئي لنظم األغذية، األمر 
                                                                                 الذي ينطوي على دعم املنتجني األولني ليعتمدوا ممارســــات أكثر اســــتدامة وتشــــجيع املســــتهلكني على 

                     غذائية أكثر استدامة.      أمناط      اتباع 

                                                           ي، وما يتصــــل بذلك من معارف أصــــلية وحملية، يف ضــــمان األمن الغذائي                            تعزيز مســــامهة التنوع البيولوج    (د)
                                                                والتغذية، والقضاء على الفقر، وصون سبل العيش القادرة على الصمود.

                                                                                         يساهم التنوع البيولوجي مسامهة هامة يف ضمان األمن الغذائي والتغذية، واحلد من الفقر، وصون قدرة 
                                               هذه املسامهة من خالل معارف الشعوب األصلية واجملتمعات                                     َّ سبل العيش الريفية على الصمود. وتقدَّم

                                                                                     احمللية يف صـــون التنوع البيولوجي واســـتخدامه املســـتدام، وحتتاج إىل أن حتظى باالعرتاف والدعم لتنهض 
                                                                                       مبســـــامهتها يف معاجلة حالة انعدام األمن الغذائي العاملي الراهنة، مبا يف ذلك عرب ترتيبات احلصـــــول على 

            اسم املنافع.          املوارد وتق

 
 النتائج

 
  :    2030                                                ، ستسعى املنظمة إىل حتقيق النتائج التالية حبلول عام     2030                             مع خطة التنمية املستدامة لعام        ً متاشياً  -31

 
                                                                   تعزيز برامج املنظمة وسياساهتا وصكوكها من خالل إدماج التنوع البيولوجي؛ -1

                                ســــــتثمارات وبرامج قائمة على األدلة                                                    تعزيز قدرات البلدان األعضــــــاء على وضــــــع وتنفيذ ســــــياســــــات واو  -2
     ّ                                         وتتعّلق بالتنوع البيولوجي، ورصد أثرها وتقييمه؛

                                                                                         ً    ً     إبراز الدور اهلام للتنوع البيولوجي يف ضمان األمن الغذائي والتغذية، والقطاعات الزراعية، إبرازًا تاًما يف و  -3
                                      االتفاقات والعمليات الدولية ذات الصلة؛

                               جمال التنوع البيولوجي وإجنازه.                        تعزيز تنسيق عمل املنظمة يفو  -4
 

 التفعيل
 

                إىل اختاذ إجراءات      تدعو                                                                          اســـــرتاتيجية املنظمة اخلاصـــــة بتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية    إن  -32
 39                                                                                      منسقة على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية وستنطوي على عمل قطاعي ومشرتك بني القطاعات.

                                        
                                                          ً                                                        وارد املالية اإلضـــــــــافية املتفق عليها يف خطة العمل وامليزانية وفقاً لالحتياجات احملددة: دعم أمانة منصـــــــــة تعميم التنوع البيولوجي             ســـــــــيتم ختصـــــــــيص امل    39

   ية        الســــتشــــار                                                                                                                       وتنســــيق عملها يف املنظمة؛ ودعم املكاتب اإلقليمية واإلدارات التقنية التابعة للمنظمة يف وضــــع خطط عملها؛ وتنســــيق العمل مع اجلماعة ا
         ل املختلط                                                                                                                        للبحوث الزراعية الدولية (مثل التنوع البيولوجي وصــندوق احملاصــيل) وغريها من أصــحاب املصــلحة املتعددي األطراف؛ وتطوير مشــاريع التموي

             اط الزراعية.                                                                                                         مع املاحنني والبنوك والقطاع اخلاص؛ وتطوير املنتجات املعرفية العاملية؛ وتعزيز احلوار العاملي واإلقليمي والوطين يف األوس
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                                                                                       ى طلب األجهزة الرئاســــــية للمنظمة، ســــــيتم إعداد اخلطط القطاعية بشــــــأن تعميم التنوع البيولوجي عرب         وبناء عل -33

  .  1                                                وترد التوجيهات بشـــــــــأن إعداد اخلطط القطاعية يف امللحق   40       ألقاليم. ل                                       خمتلف القطاعات الزراعية باملشـــــــــاركة النشـــــــــطة 
  ، 41                                     ذلك اســــــــــــرتاتيجية املنظمة اخلاصــــــــــــة بتغري املناخ                                                       وســــــــــــتتم إقامة أوجه تآزر مع اســــــــــــرتاتيجيات املنظمة األخرى، مبا يف 

                ً                                       وســيتم الســعي أيضــاً إىل حتقيق أوجه التآزر مع خطط عمل املنظمة   42 .                                نظمة ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية  امل          اســرتاتيجية 
               هتا هيئة املوارد                                                                                                األخرى ذات الصـــــــــــلة، مثل خطط العمل العاملية بشـــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية، اليت أعد

          عمل عاملية    ة  خط      بوضــع      عشــرة                                                   ً                               الوراثية لألغذية والزراعة واليت تقوم برصــد تنفيذها أيضــاً. وأوصــت اهليئة يف دورهتا الســابعة 
    أن        واشــــــرتطت  .     2021                                املوارد الوراثية املائية حبلول عام       بشــــــأن          عمل عاملية      خطة                                        بشــــــأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة و 

ّ   مكّملة                 التنوع البيولوجي       بشــــــأن       العمل   ة  خط     كون ت         املنظمة           اســــــرتاتيجية      قبيل    من         املنظمة،   يف       األخرى           واملبادرات         لعمليات ل    
  .    معها         وتتماشى      معها           االزدواجية        تتفادى     وأن            البيولوجي،        التنوع      بشأن

 
         ســــــــرتاتيجية                                               ً      ً                                  وســــــــتؤدي األجهزة الرئاســــــــية والدســــــــتورية للمنظمة دوراً حيوياً يف توفري الزخم والتوجيهات لتنفيذ اال -34

وســـــــــتؤدي هذه األجهزة أيضـــــــــاً دوراً ريادياً يف وضـــــــــع                                                            وإدراج تنفيذها على جداول أعماهلا أو براجمها املتعددة الســـــــــنوات.
واعتماد الســــــياســــــات أو الصــــــكوك اجلديدة بشــــــأن تعميم التنوع البيولوجي، عند احلاجة، أو يف اســــــتعراض الســــــياســــــات 

 والصكوك القائمة ورصدها.
 

                                 اتباع �ج ذي توجه قطري يف وضــــــع اخلطط                            وااللتزام إىل أقصــــــى حد، ســــــيتم       األمور              ســــــتوى تويل زمام  م        ولزيادة  -35
  43                                                                                                      القطاعية وتنفيذها ورصــدها بالتعاون مع أصــحاب املصــلحة والشــركاء. وســيتماشــى هذا النهج مع مبادئ فعالية التنمية

ً                                              وسيطبق �جاً شامًال إزاء تنمية القدرات من شأنه أن يقوي الناس وامل                                              نظمات واملؤسسات والبيئة السياساتية التمكينية.          ً    
 

        ومنظمات                                               من احلكومات واملنتجني واملســــتهلكني واملنظمات البحثية                                 ً ويشــــمل أصــــحاب املصــــلحة والشــــركاء كالً  -36
                                                                                            واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص. وسـتأخذ عملية وضـع اخلطط يف االعتبار األدوار واملسـؤوليات املختلفة        اإلرشـاد 

                             ّ                                                                      صـــحاب املصـــلحة والشـــركاء يف ما يتعّلق بإدارة التنوع البيولوجي. ويف معظم اجملتمعات، ختتلف معارف املنتجني النســـاء  أل
بالتايل، هناك حاجة إىل مشاركة النساء والرجال يف إعداد وتنفيذ اخلطط و                                            والرجال وأدوارهم يف ما خيص التنوع البيولوجي.

                                        
     صـــــــــايد                                                                                                                  طلبت جلنة مصـــــــــايد األمساك يف دورهتا الثالثة والثالثني وجلنة الغابات يف دورهتا الرابعة والعشـــــــــرين إىل املنظمة وضـــــــــع خطط عمل لقطاعي م    40

                                                                                                   األمساك وتربية األحياء املائية والغابات على التوايل باالستناد إىل اسرتاتيجية املنظمة بشأن التنوع البيولوجي.
                           وخدمات النظم اإليكولوجية من                   التنوع البيولوجي           بأمهية محاية    )i7175e.pdf-http://www.fao.org/3/a (                                      تقر اســــــــرتاتيجية املنظمة اخلاصــــــــة بتغري املناخ     41

                        ملناخ والتخفيف من آثاره،                                                                                                   ّ         ّ  أجل التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره. ويتيح الدعم الذي تقدمه املنظمة للبلدان األعضــــــــــــاء يف جمال التكّيف مع تغّري ا
                          ملتعلقة بالتنوع البيولوجي.                                                                   ً                               ّ                 مبا يف ذلك دعمها لتطوير وتنفيذ عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة، فرصاً لتحقيق التآزر بني اإلجراءات املتعّلقة باملناخ وتلك ا

                          ، كمبدأ توجيهي، باحلاجة إىل  )//:i4185a.pdf-www.fao.org/3/ahttp (                  عمل يف جمال التغذية   لل     تها    ورؤي                      منظمة األغذية والزارعة               تقر اســـــــــــــــرتاتيجية     42
                                                                         جعل نظم األغذية والزراعة أكثر مراعاة للتغذية، مبا يف ذلك زيادة تنوع األغذية.

 :على العنوان التايل                                                                         ّ   للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقع الشراكة العاملية من أجل تعاون إمنائي فع ال  43
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=692&menu=3170 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=692&menu=3170
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=692&menu=3170
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=692&menu=3170
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تخدامه املســــتدام. وهلذا الســــبب، ســــتســــعى اســــرتاتيجية املنظمة اخلاصــــة بتعميم التنوع التنوع البيولوجي واســــ فظالفعالة حل
 البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية إىل ضمان املشاركة الفعالة للنساء والرجال على السواء.

 
تســــــــق وكما ذكر أعاله، ت                                                  من خالل رفع التقارير بشــــــــأن اإلطار االســــــــرتاتيجي للمنظمة.      الرصــــــــد        وســــــــيجري  -37

األهداف االســرتاتيجية مع الربامج االســرتاتيجية للمنظمة. وســيتم اختيار مؤشــرات املخرجات لرصــد خمرجات حمددة من 
اخلطط القطاعية. وميكن اســــتخدام مؤشــــرات أهداف التنمية املســــتدامة ذات الصــــلة لرصــــد أثر تعميم التنوع البيولوجي 

 على املستوى الوطين.
 

                                                      ً                ساتية ووضع األساس لتفعيل االسرتاتيجية، ستتخذ املنظمة فوراً اخلطوات التالية:                  ولتقوية قدرهتا املؤس -38
 

، مبشاركة املكاتب 44إقامة وتيسري جمموعة عمل فنية مشرتكة بني اإلدارات تعىن بتعميم التنوع البيولوجي -1
 اإلقليمية، لتوفري التنسيق وتقييم االحتياجات والثغرات وحتديد األولويات؛

اض اإلطار االســـــــــرتاتيجي للمنظمة، واملبادرات اإلقليمية، وأطر الربجمة القطرية، وعمليات دورة اســـــــــتعر و  -2
 املشاريع، والضمانات البيئية واالجتماعية هبدف تعميم التنوع البيولوجي؛

رفع التقارير املنتظمة إىل األجهزة الرئاســــــــــية والدســــــــــتورية للمنظمة بشــــــــــأن التطورات املتصــــــــــلة بالتنوع و  -3
 يولوجي يف املنتديات األخرى؛الب

 تعيني جهات اتصال متخصصة معنية بالتنوع البيولوجي يف املكاتب اإلقليمية والشعب الفنية؛و  -4

                                        م يف جمال تعميم التنوع البيولوجي للموظفني.     ّ التعلّ   فرص      إتاحة و  -5

                                        
                                                   موعة العمل الفنية املشــرتكة بني اإلدارات اليت ســتشــمل ممثلني                                                                                ســيتوىل املدير العام املســاعد يف إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضــي واملياه رئاســة جم    44

                                                                        مصـــايد األمساك والغابات والزراعة)، واملكاتب اإلقليمية، وهيئة املوارد الوراثية    ،                     على ســـبيل املثال ال احلصـــر   ،                               الشـــعب الفنية ذات الصـــلة (مبا فيها    كل    عن  
                                                                                                      ثية النباتية لألغذية والزراعة، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتفاقية روتردام، ونظم الرتاث الزراعي                                                    لألغذية والزراعة، واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الورا

                   ذات األمهية العاملية.
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 توجيهات بشأن وضع الخطط القطاعية :1الملحق 
 

وينبغي إشــــــــــراك األقاليم  45يم القطاعية بناء على طلب األجهزة الرئاســــــــــية للمنظمة.من املتوقع أن يتم إعداد خطط التعم
يف ذلك املكاتب اإلقليمية واهليئات اإلقليمية املعنية يف املنظمة) بطريقة نشـــــــــطة يف هذه العملية لضـــــــــمان قيامها على  (مبا

  :                           ً                 وميكن وضع اخلطط القطاعية وفقاً للمنهجية التالية  أساس متني يف كل سياق.
 

                                                                                     استخدام األهداف االسرتاتيجية إلجراء حتليل تشاركي لألوضاع مع أصحاب املصلحة والشركاء املعنيني يف  -1
                                                                                         مـا خيص تعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطـاعـات الزراعيـة، وحتـديـد االحتيـاجـات والفرص والثغرات، 

 46                                   مبا يف ذلك حتديد أوجه التآزر والتبادل.

                                                                      تطوير خمرجات حمددة مع الرتكيز على العمل القطاعي واملشــــــرتك بني القطاعات، وربط                  اســــــتخدام النواتج لو  -2
                                                 كل خمرج مبؤشر للمخرجات من اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة.

                        وضع اخلطط لتعبئة املوارد.و  -3
 

                                                                           وميكن أن تكون القائمة التالية مبجاالت العمل احملتملة مفيدة يف وضع اخلطط القطاعية.
 

                              من املستويني اإلقليمي والعاملي)            الوطين (بدعم            على املستوى 
 

                                                                                            القدرات القطرية لوضــع الســياســات والربامج املناســبة لتعميم التنوع البيولوجي بطريقة شــاملة وتنفيذها       عزيز ت -1
                                        ورصدها مع أصحاب املصلحة والشركاء املعنيني.

من خالل الشــــــــــراكات بني القطاعني  اخلاص لتعميم التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك       القطاعتعزيز مشــــــــــاركة و  -2
 ، والتعاون مع املؤسسات املالية الدولية، مبا يف ذلك مع البنوك اإلقليمية والوطنية.     واخلاصالعام 

املســـــــــــائل احلرجة والناشـــــــــــئة (مثل االبتكارات واحليازة واحلقوق) املتصـــــــــــلة بتعميم التنوع      بشـــــــــــأندعم احلوار و  -3
 ة، وال سيما بشأن آثارها احملتملة على األمن الغذائي والتغذية وسبل العيش.البيولوجي يف نظم األغذية والزراع

                                                                                              تعزيز قاعدة األدلة بشــأن أوجه التفاعل بني التنوع البيولوجي، والقطاعات الزراعية، وســالســل القيمة ذات و  -4
           التقليدية.                                                                  األمن الغذائي والتغذية، باالستناد إىل أحدث االكتشافات العلمية واملعارف    بني          الصلة، و 

                                        
      مصـــــــايد     ات                                                                                                              طلبت جلنة مصـــــــايد األمساك يف دورهتا الثالثة والثالثني وجلنة الغابات يف دورهتا الرابعة والعشـــــــرين إىل املنظمة وضـــــــع خطط عمل لقطاع    45

                  التنوع البيولوجي. ب       اخلاصة       املنظمة                                                                      األمساك وتربية األحياء املائية والغابات على التوايل باالستناد إىل اسرتاتيجية 
      لوجية                                                                                                                  ميكن أن يشمل ذلك حتديد وترتيب اجملاالت املهمة لوظائف وخدمات النظم اإليكولوجية األساسية حبسب األولوية، مبا يف ذلك النظم اإليكو     46

        ســـــــــــــــتنقعـات                                                                                                                    املهمــة لألغـذيـة (مثــل املنغروف ملصــــــــــــــــايـد األمسـاك) وللحــد من آثـار تغري املنــاخ (مثــل النظم اإليكولوجيــة الكثيفــة بـالكربون، كـالغــابـات وامل
                  خفيف من حدة الفقر                                                                                                                   واملنغروف)، ولألمن املائي (مثل اجلبال والغابات واألراضي الرطبة واألعشاب اليت توفر املياه السطحية واجلوفية على السواء)، وللت

             اآلثار النامجة                                                                                                                        (مثل النظم اإليكولوجية اليت توفر ســبل البقاء وســبل العيش والعمالة)، وللحد من خماطر الكوارث (مثل النظم اإليكولوجية اليت ختفف من 
            بشــــأن املناطق               CBD/COP/DEC/1             4/8 Decision            نظر الوثيقة  ا                                                                       عن العواصــــف الســــاحلية كالشــــعب املرجانية والطحالب البحرية والســــهول الفيضــــية). 

 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-ar.pdf  .            أساس املناطق                                            احملمية وتدابري احلفظ الفعالة األخرى القائمة على 
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                                                                    عقد حوارات وطنية عرب خمتلف القطاعات الزراعية ومع قطاعي البيئة والصحة.و  -5

ــ        التوعيــة و  -6                                                                           أمهيــة التنوع البيولوجي وخــدمــات النظم اإليكولوجيــة، ومســـــــــــــــامهتهم يف اإلنتــاج واالســــــــــــــتهالك  ب
                                    املستدامني وصحة ورفاه اإلنسان والبيئة.

                                                       ســـــــبل معاجلة أوجه التآزر والتبادل بني صـــــــون التنوع البيولوجي                                   توفري توجيهات للبلدان األعضـــــــاء بشـــــــأنو  -7
                                                                                            واســــــــتخدامه املســــــــتدام، والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، والزراعة، واليت تقوم على �ج داعمة 

                                           للحد من الفقر وضمان األمن الغذائي والتغذية.

                                         قطاعات الزراعية واألمن الغذائي والتغذية يف                                                  مســــــــاعدة البلدان األعضــــــــاء يف إدراج األولويات املتصــــــــلة بالو  -8
                            ّ                                                                 االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنّية بشأن التنوع البيولوجي؛ وتطوير أوجه التآزر مع خطط العمل املتصلة 
                                                                                               باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــأن تغري املناخ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصـــحر، وإدماج أولويات 

                                    وجي يف اخلطط الوطنية لألغذية والزراعة.             التنوع البيول

                                                                                     دعم البلدان األعضاء يف تعبئة املوارد وزيادة االستثمارات املسؤولة لتعميم التنوع البيولوجي.و  -9
 

                  على املستوى العاملي

اء دعم إدراج القضـــايا املتعلقة بتعميم التنوع البيولوجي يف دورات األجهزة الرئاســـية والدســـتورية للمنظمة، بن -1
 األعضاء.        البلدان    طلبعلى 

والربامج والصــكوك اليت وضــعتها املنظمة واســتضــافتها لتعميم التنوع البيولوجي والنهوض          الســياســاتتعزيز و  -2
 الغذائي والتغذية، والتصدي للثغرات عند االقتضاء.      باألمن

ور القطــاعــات الزراعيــة يف تعميم دبــوالعمليــات الــدوليــة املتعلقــة بــالتنوع البيولوجي،          االتفــاقــاتيف  ،التوعيــةو  -3
 وتوفري سبل العيش واألمن الغذائي والتغذية.          البيولوجيالتنوع 

                                                                                            تعزيز التعــاون والشــــــــــــــراكــات بني املنظمــة واالتفــاقــات احلكوميــة الــدوليــة واملنظمــات الــدوليــة املعنيــة بــالتنوع و  -4
 47                                            البيولوجي، وال سيما اتفاقية التنوع البيولوجي.

                                                                                   لبيولوجي لألغذية والزراعة يف العمليات العاملية املتصـــــــــــــلة باألمن الغذائي والتغذية (مثل عقد         التنوع ا    راج   إدو  -5
                      عقد األمم املتحدة لعلوم                                                                      األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية، وعقد األمم املتحدة للزراعة األســــــــــــــرية، و 

  .                              احمليطات من أجل التنمية املستدامة

                                        
                                                             من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــأن تغري املناخ، واتفاقية األمم                                      واملنظمات الدولية األخرى ذات الصــــــلة كال                              تشــــــمل االتفاقات احلكومية الدولية     47

                                                                               األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات احليوان والنبات الربية، واتفاقية رامســـــار، واملؤمتر    يف                                                     املتحدة ملكافحة التصـــــحر، واالتفاقية بشـــــأن التجارة الدولية 
   رب            للبيئة، واملن                                                                                                                        ومي الدويل بشـــــــــأن التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية، ومنظمة الصـــــــــحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة   احلك

                           ُ               التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية.      يف جمال                               احلكومي الدويل للعلوم والسياسات 


