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 مقدمة -الا أو  

في دورته الحادية  )المنظمة( بناًء على تفويض صادر عن مؤتمر منظمة األغذية والزراعة -1
اعتمد مجلس المنظمة في دورته الثالثة والستتتتتتتين بعد المائة  2(،2019واألربعين )يونيو/حزيران 

كانون األول  قدة في ديستتتتتتمبر/ عة لتعميم التنوع  2019المنع ية والزرا استتتتتتتراتيجية منظمة األغذ
وبموجب هذه االستتتتتتراتيجية ينب ي  3البيولوجي عبر مختلف القطاعات الزراعية )االستتتتتتراتيجية(.

، لتفعيل االستتتتراتيجية لكي تنظر فيها اللجان جدوالً زمنيًاللمنظمة "وضتتتع خطة عمل، بما في  ل  
 4الفنية في المنظمة ويوافق عليها المجلس."

ئة -2 ما عد ال نة والعئتتتتتترين ب ثام ها ال قدة واستتتتتتتعرضتتتتتتتم لجنة البرنامل في دورت في  المنع
ستراتيجية  مئروعل أو   2020يونيو/حزيران  منظمة األغذية والزراعة لخطة العمل من أجل تنفيذ ا

 6وأدلم بتعليقات مفصلة. 5)خطة العمل( تعميم التنوع البيولوجي عبر مختلف القطاعات الزراعيةل

عن تقديره  2020وقد أعرب المجلس، في دورته الرابعة والستين بعد المائة المنعقدة في يوليو/تموز 
 باستعراض م في تنفيذ االستراتيجية، وشد د على ضرورة قيام اللجان الفنية المعنيةلما أُحرز من تقد  

  7خطة العمل، كما أوصى بتمديد فترة تنفيذ خطة العمل إلى ثالث سنوات. مئروع

أكتوبر/تئتتترين  -وأوصتتتم لجنة الزراعة، في دورتها الستتتابعة والعئتتترين )ستتتبتمبر/أيلول  -3
 2020 ولاأل

بعقد  ،(2020(، ولجنة ال ابات في دورتها الخامستتتة والعئتتترين )أكتوبر/تئتتترين األول 8
عملية تئتتاورية مفتوحة وشتتفافة يقودها األعلتتاء لوضتتع الصتتي ة النهائية لمئتتروع خطة العمل، 

ية، وكذل  مجموعة جهات ب باألخذو التعليقات والمستتتتتتتاهمات المقدمة من قبل جميع اللجان الفن
التنستتتتتتيق الوطنية المعنية بحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة التابعة لهيوة الموارد الوراثية 

  9.)الهيوة( لألغذية والزراعة

تعليقات على الوتعرض هذه الوثيقة بإيجاز االستتتتتراتيجية ومئتتتتروع خطة العمل، وتلتمس  -4
مئتتروع " بعنوانويرد مئتتروع خطة العمل في الوثيقة  مستتاهمات بئتت نه.المئتتروع خطة العمل و

التنوع البيولوجي عبر مختلف  لتعميم منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتةاستتتتتتتراتيجيتتة تنفيتتذ  عمتتل خطتتة
 10."القطاعات الزراعية

 استراتيجية منظمة األغذية والزراعة لتعميم التنوع -ثانياا
 البيولوجي عبر مختلف القطاعات الزراعية

االستتتتتتراتيجية إلى "تعميم التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات الزراعية وعلى تستتتتتعى  -5
شتتتتتتى المستتتتتتويات الوطنية والقليمية والدولية بصتتتتتورة منظ مة ومتستتتتتقة، مع مراعاة األولويات 

وهي "تطبق  11المستوى الوطني وأطر البرمجية القطرية". واالحتياجات واألنظمة والسياسات على
 ي الصتتتتلة في مجال إنتام المحاصتتتتيل والثروة الحيوانية، وال ابات، ومصتتتتايد  على عمل المنظمة

األستتتتتمار، وتربية األحياء المائية )"القطاعات الزراعية"( التي تعتمد في استتتتتتمرارها على التنوع 
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البيولوجي والنظتتتام اليكولوجي والختتتدمتتتات األخرى التي يوفرهتتتا التنوع البيولوجي، أو تؤثر 
 12عليها."

االستتتتتتراتيجية إلى أن منظمة األغذية والزراعة تتيف بالفعل إطاًرا عالميًا لصتتتتتون وتئتتتتتير  -6
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستتتتتخدامه على نحو مستتتتتدام، بما في  ل  الموارد الوراثية، 

والمعاهدة  ،لألغذية والزراعة من خالل الصتتتكور واألجهزة القائمة، بما فيها هيوة الموارد الوراثية
 13لألغذية والزراعة. النباتية الدولية بئ ن الموارد الوراثية

ووفقًا لالستتتتراتيجية، ستتتتتناول خطة العمل "مستتت لة تعميم التنوع البيولوجي بين القطاعات  -7
قة". منظمة بإشتتترار جميع الوحدات الوتلزم االستتتتراتيجية  الزراعية وداخلها بطريقة مت ستتتقة ومنستتت 

العمل وتنفيذها، ومواصتتتتتتلة تعزيز الحوار والتعاون مع القطاعات المعنية في عملية تطوير خطة 
  ات الصلة، بما في  ل  قطاعات البيوة والصحة واالقتصاد والتعليم والئؤون المالية.

د مئتتتتتتروع خطة العمل الجراءات التي يجب اتخا ها لتنفيذ األنئتتتتتتطة المتوخاة في ويحد   -8
الذي تلتتطلع به المنظمة وشتتركابها بهدا زيادة  ريالجا وي خذ في االعتبار العمل االستتتراتيجية.

ل استتتتتراتيجيات وستتتتياستتتتات  أوجه التآزر وتجن ب ازدواجية العمل. وإن مئتتتتروع خطة العمل يكم 
بما فيها استتتتتتتراتيجية المنظمة لت ير المنات، واستتتتتتتراتيجية المنظمة  ها،ويتستتتتتتق تماًما مع أخرى

وربيتها للعمل في مجال الت ذية، وستتياستتة المنظمة المتعلقة بالئتتعوب األصتتلية والقبلية، وستتياستتة 
 المنظمة بئ ن المساواة بين الجنسين.

دمل  خطة العمل إلى ستتعيفي دورتها الستتابعة والعئتترين ضتترورة  الزراعة لجنةوأبرزت  -9
التنوع البيولوجي في جميع القطتتاعتات الزراعيتتة بتاعتبتتارهتا استتتتتتتراتيجيتتة لتحقيق النظم ال تتذائيتة 

إبراز عالقة ب الرئيستتتتتيةوطلبم من هذا المنطلق أن تقوم الجراءات والنتائل  .والت ذية المستتتتتتدامة
ت اللجنة  واضحة باألغذية والزراعة.  لها التي تدامةالمس الزراعية الممارسات تئجيع ب هميةوأقر 

ع في فع ال إيجابي ت ثير  14.البيولوجي التنو 

وستتتتتوا تؤدي االستتتتتتراتيجية وخطة العمل التابعة لها دوًرا مهًما في توجيه وتيستتتتتير دعم  -10
المنظمة للبلدان في تنفيذ نتائل العمليات الحكومية الدولية المرتبطة بالتنوع البيولوجي، بما في  ل  

 الدولية بئ ن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. والمعاهدةالعمل العالمية للهيوة،  خطط

 العالمية على صعيد السياسات االستراتيجية وبين االستجابةالعالقة بين  -ثالثاا
 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالملتقرير 

حالة التنوع البيولوجي لألغذية إن االستتتتتتتجابة العالمية على صتتتتتتعيد الستتتتتتياستتتتتتات لتقرير  -11
قيد التطوير حاليًا في شتتكل صتت  معياري تتفاوض البلدان بئتت نه لتوفير إطار  ،والزراعة في العالم

وكما هو موضتتتتتف أعاله، تطب ق االستتتتتتراتيجية على العمل  البلدان بصتتتتتورة رئيستتتتتية. تنفذهعمل لل
بالتنوع البيولوجي الذي تلتتتتتتطلع به المنظمة، بما في  ل  جهودها لدعم البلدان في تنفيذ  المرتبط

 مستتتوىعلى  ستتتجابةاالوبالتالي فإن  نتائل العمليات الحكومية الدولية المرتبطة بالتنوع البيولوجي.
ولالستراتيجية ستكون تكميلية  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالمالسياسات لتقرير 
 وغير ازدواجية.
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 التوجيهات المطلوبة -رابعاا

 : القيام بما يلي قد ترغب مجموعة جهات التنسيق الوطنية في -12

ا بتتاستتتتتتتراتيجيتتة المنظمتتة لتعميم التنوع البيولوجي عبر مختلف القطتتاعتتات  (أ) الحتتاطتتة علمتتً
 ن أجل تنفيذ االستراتيجية؛الزراعية، والترحيب بالتقدم المحرز في وضع خطة العمل م

وتيستتتير دعم خطة العمل التابعة لها في توجيه لالستتتتراتيجية ولالدور الهام بوالحاطة علًما  (ب)
  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدول
في ما يتصل بتعميم التنوع البيولوجي عبر مختلف القطاعات الزراعية، وتحقيق االستخدام 

 ؛المستدام للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصونه

والحاطة علًما ب همية ضتتتمان االنستتتجام والتكامل والدعم المتبادل بين خطة العمل وغيرها  (م)
 من الصكور واألنئطة  ات الصلة؛ 

إطار  ب همية ضتتمان استتتحداث، وضتتع خطة العمل بصتتي تها النهائيةوالحاطة علًما، لدى  (د)
رعاية  تحم يجري وضتتتتعهاتي ال صتتتتكور الستتتتياستتتتاتتمكيني للعمل من أجل تعزيز تنفيذ 

حالة التنوع البيولوجي الهيوة، بما في  ل  االستجابة العالمية على صعيد السياسات لتقرير 
 .لألغذية والزراعة في العالم

 


