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 مقدمة - ًال أوّ 

أعضـــــــــــاء هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة)، يف مناســـــــــــبات عديدة، على أمهية تعاون اهليئة مع  شـــــــــــّدد -1
من األمانة مواصــلة تعزيز  خاصبشــكل يف دورهتا األخرية، طلبت اهليئة، و والصــكوك واملنظمات الدولية األخرى.  األجهزة

لإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  اإلعداد، ال ســـــــــــــــيما يف ســـــــــــــــياق يالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوج
ا على أنه  2،حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملعند النظر يف متابعة التقرير عن و  20201. وافقت اهليئة أيضــــــً

متســــًقا معها، أن يكون مة األغذية والزراعة، و للعمليات واملبادرات األخرى يف منظ ، وليس تكرارًا،ينبغي أن يكون مكمالً 
ـــرب خمتلف القطاعات الزراعيةمثل  ــــ ـــوجي عـ ــــ ـــوع البيولـ ــــ ـــيم التنـ ــــ ـــأن تعمـ ــــ ـــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشـ ــــ (اسرتاتيجية  اسـ

 3).نظمةامل

والصـــــــــــــــكوك  لألجهزةتقـــدم هـــذه الوثيقـــة حملـــة عـــامـــة موجزة عن خمتلف األحـــداث املتعلقـــة ابلتنوع البيولوجي و  -2
ص الوثيقة اســرتاتيجية لخّ تُ و . 2020/2021  الفرتةقدت أو كان من املقرر عقدها يف األصــل يفواملنظمات األخرى، اليت عُ 

لإلطار العاملي للتنوع  التحضـــــــــــــــرياتعن حالة  اإلبالغ وتواصـــــــــــــــل هذه الوثيقة 4تنفيذها.من أجل املنظمة وخطة العمل 
واسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة واإلطار العاملي للتنوع  اهليئةالروابط بني عمل  كما حتدد  ،2020البيولوجي ملا بعد عام 
 . نظر فيهاالعلًما هبا و  اهليئة حاطةوذلك إل، 2020البيولوجي ملا بعد عام 

 

 معلومات أساسية -اثنًيا 

، مستو�ت غري والزراعةمنذ الدورة األخرية للهيئة، شهد التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي لألغذية  -3
االعرتاف، يف �اية تنامي مســـــتوى االهتمام مع تزايد تزامن و . واجلمهور العاممســـــبوقة من االهتمام من جانب احلكومات 

يف  مبا ،لتنوع البيولوجيل العاملية هدافاأل حتقيق حنواحملرز ، أبن التقدم 2020-2011عقد األمم املتحدة للتنوع البيولوجي 
 5.اكافيً مل يكن   ،ذلك أهداف التنمية املستدامة

  

                                                            
 Report-CGRFAÆ/17/19من الوثيقة  105 الفقرة  1
 .J. Bélanger & D. Pilling (eds.). حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل،2019. منظمة األغذية والزراعة  2

 الرابط: (متاح أيًضا علىصفحة  572 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة. روما. تقييمات
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf.( 

 .Report/19/17-CGRFA من الوثيقة 44 الفقرة  3
 . روما.اســرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشــأن تعمــيم التنــوع البيولــوجي عــرب خمتلف القطاعات الزراعية. 2020. منظمة األغذية والزراعة  4

 2023-2021. 2021. منظمة األغذية والزراعة ؛)http://www.fao.org/3/ca7722en/CA7722EN.pdf الرابط: (متاح أيًضا على
 . روما.القطاعات الزراعية خمتلف اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب من أجل تنفيذخطة العمل 

 .)http://www.fao.org/3/cb5515en/cb5515en.pdf الرابط: أيًضا على متاح(
للعديد من أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابلتنوع البيولوجي، ووكالة مسامهة  الراعيةاألمم املتحدة  وكالةبدور منظمة األغذية والزراعة  تضطلع  5

، 1-ج-14، 1-ب-14، 1-7-14، 1-6-14، 1-4-14، 1-3-12، 2-4-6، 1-4-6، 2-5-2، 1-5-2، 1-4-2؛ أهداف التنمية املستدامة ألهداف أخرى

 .goals/indicators/ar-development-http://www.fao.org/sustainable ر الرابط:انظ، 15-6-1 ،15-4-2، 15-3-1، 15-2-1، 15-1-1

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/ar/
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ُيشـــار ، 2020االجتماعات الرئيســـية املتعلقة ابلتنوع البيولوجي املقرر عقدها يف عام من ســـلســـلة إىل عقد ظرًا ون -4
رفع كان من املقرر أن تســـــــاهم العديد من االجتماعات العاملية يف و ". ابمتياز تنوع البيولوجيال عام" إىل هذا العام على أنه

األطراف يف  اتمؤمتر ، مبا يف ذلك اجتماعات 2020لتنوع البيولوجي يف عام اب املتعلقةالطموحات وااللتزامات  مســـــــــــــــتوى
املتحدة للبيئة،  األمم جلمعية اخلامســــــــــة والدورةالبيولوجي،  واتفاقية التنوع  املناخاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــــــــأن تغّري 

 .الطبيعة حلفظواملؤمتر العاملي لالحتاد الدويل  ،للغا�ت ؤمتر العاملياملومؤمتر األمم املتحدة للمحيطات، و 

أتجيل العديد من االجتماعات. ومع ذلك، انعقدت قمة  توجب، 19-كوفيدلســوء احلظ، بســبب جائحة  لكن  -5
إلجراءات العاجلة يف احتت عنوان " 2020 أيلول/ســــــبتمرب 30يف  بصــــــورة افرتاضــــــيةاألمم املتحدة بشــــــأن التنوع البيولوجي 

لبناء الزخم من قادة العامل احلدث االفرتاضي  100حضر أكثر من قد و ". ةجمال التنوع البيولوجي من أجل التنمية املستدام
انضـــــــم املدير العام و يف كومنينغ، الصـــــــني. ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي الســـــــياســـــــي لالجتماع اخلامس عشـــــــر 

من كيا�ت األمم املتحدة الشـــــــــــــــقيقة، إىل الدعوة إىل اختاذ  عددعن  ابلنيابةملنظمة األغذية والزراعة، متحداًث يف القمة 
 6.إجراءات عاجلة بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية املستدامة

لقمة األمم  الســــابق ؤمترامل، وُعقد ةاإليكولوجي النظم إلصــــالحعقد األمم املتحدة  جرى إطالق، 2021يف عام و  -6
يف  7الغذائية بشــــــــــــأن النظمتنعقد قمة األمم املتحدة من املقرر أن و يوليو/متوز.  28-26يف  الغذائية بشــــــــــــأن النظماملتحدة 

، دعت حكومة فرنسا، ابلتعاون مع األمم املتحدة والبنك الدويل، 2021 كانون الثاين/. ويف يناير2021 أيلول/سبتمرب 23
) 1مواضــــــيع على وجه اخلصــــــوص: ( أربعةجرت خالهلا مناقشــــــة و  8تنوع البيولوجي.ال كوكب واحد من أجلإىل عقد قمة  

محــايــة الغــاابت و ) 4متويــل التنوع البيولوجي؛ (و ) 3؛ (اإليكولوجيــة الزراعــةتعزيز و ) 2( ؛واألرضـــــــــــــــيــةمحــايــة املنــاطق البحريــة 
ة مبواصل املنظمةاملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، يف خطاب افرتاضي، التزام  برزأو االستوائية واألنواع وصحة اإلنسان. 

 دعم تعميم التنوع البيولوجي عرب قطاعي الزراعة واألغذية.

للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والســــــــــــــياســــــــــــــات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات  الثامن االجتماع العام ُعقدو  -7
جمموعات العمل،  ضـــــــمنســـــــاعات من املداوالت بعد . و 2021 حزيرانيونيو/ 24إىل  14يف الفرتة من  النظم اإليكولوجية

ــــدويل للعلوم نتــــائج  متثلــــت، املثرية للجــــدلحــــل معظم البنود  جرى خالهلــــا االجتمــــاع العــــام الثــــامن للمنرب احلكومي ال
 :ما يلييف والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 والغذاء والصـــــــــــــــحة ،واملياه ،بني التنوع البيولوجي للروابط واضـــــــــــــــيعيامللتقييم لاملوافقة على تقرير حتديد النطاق  -
 (تقييم الرتابط)؛

العوامل املوافقة على تقرير حتديد النطاق للتقييم املواضـــــــــــــيعي لألســـــــــــــباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، و  -
(تقييم التغيري للتنوع البيولوجي  2050حتقيق رؤيـــة عـــام  من أجـــلاملتـــاحـــة  يـــاراتاخللتغيري التحويلي، و احملـــددة ل

 التحويلي)؛
 .2022-2021لمنرب لفرتة ما بني الدورات ل املهام اخلمسة التابعةاملوافقة على خطط العمل املؤقتة لفرق  -

  

                                                            
 .WA4-CL 165/INF/4و WA3-CL 164/INF/4 التفاصيل يف الوثيقتنيترد   6
7  summit-summit/pre-systems-https://www.un.org/ar/food. 
 .CL 166/INF/4 الوثيقة ا)؛ انظر أيضً 2021 كانون الثاين/يناير 12التنوع البيولوجي ( للعمل من أجل التزامات -كوكب واحد   قمة  8
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تزامنت األنشـــــطة واألحداث املتعلقة ابلتنوع البيولوجي على املســـــتوى العاملي مع أنشـــــطة واعدة على املســـــتويني و  -8
، على ســـــبيل املثال، عن خطوات جريئة اخلاص بهاألخضـــــر  االتفاقكجزء من   وأعلن االحتاد األورويب، .والوطيناإلقليمي 

، وافق جملس الزراعة ومصايد األمساك التابع 2020 تشرين األول/يف أكتوبرو التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام.  صونل
ودعا املفوضية األوروبية إىل  9املائدةلالحتاد األورويب على االستنتاجات املتعلقة ابسرتاتيجية االحتاد األورويب من املزرعة إىل 

إىل  ودعاها ،ا املســــــتدام""اختاذ إجراءات ملموســــــة لضــــــمان محاية املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واســــــتعادهتا واســــــتخدامه
تربية األحياء املائية والغاابت والزراعة اليت تستند إىل عمل هيئة من أجل  الوراثيةموارد لل"تقدمي اسرتاتيجية االحتاد األورويب 

على  وافق جملس البيئــــة التــــابع لالحتــــاد األورويبو  ."املوارد الوراثيــــة لألغــــذيــــة والزراعــــة التــــابعــــة ملنظمــــة األغــــذيــــة والزراعــــة
وأشـــار إىل "االلتزامات واجلهود املبذولة  203010االســـتنتاجات املتعلقة ابســـرتاتيجية االحتاد األورويب للتنوع البيولوجي لعام 

والتنمية املستدامة،  صونتنفيذ مبادئ المن أجل والزراعة  األغذيةاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة  هيئة ضمن
، فضــــًال عن اجملاالت املواضــــيعية الناشــــئة مبا يف ذلك واحلرجيةما يتعلق ابملوارد الوراثية احليوانية واملائية والنباتية  يف ال ســــيما

 بغية" أمهية التعاون الوثيق واملســتمر مع هذا املنتدى على دوأكّ ، والتغذية والصــحة" ،والالفقار�ت ،الكائنات احلية الدقيقة
 .ة"ابستخدام املوارد بكفاءة وجتنب االزدواجيذلك و حتقيق األهداف املشرتكة، 

 

 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم التنوع البيولوجي -اثلثًا 
 من أجل تنفيذهاوخطة العمل  القطاعات الزراعيةخمتلف عرب 

اســـــرتاتيجية منظمة األغذية ، 2019يف ديســـــمرب/كانون األول  الثالثة والســـــتني بعد املائةاعتمد اجمللس، يف دورته  -9
يف جمال إنتاج احملاصـــيل والثروة احليوانية، والغاابت، ومصـــايد األمساك، ها على عمل املنظمةتنطبق اســـرتاتيجية و  11والزراعة.

ت وتربية األحياء املائية ("القطاعات الزراعية") اليت تعتمد يف استمرارها على التنوع البيولوجي والنظام اإليكولوجي واخلدما
إىل تعزيز قدرات األعضــاء على تطوير ســياســات وبرامج  . وهي هتدفاألخرى اليت يوفرها التنوع البيولوجي، أو تؤثر عليها

. مهوتقيي أثرها القطاعات الزراعية ورصــــد خمتلف تعميم التنوع البيولوجي عربمن أجل  وتنفيذها وأنشــــطة قائمة على األدلة
ابلتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك من خالل تعزيز القدرات الفنية والتنسيق  املتصلةاملنظمة  أعمال وإجنازالتنسيق املعزز  عدّ ويُ 

نظمة أيًضا إىل املهتدف اسرتاتيجية و األفضل بني إدارات املنظمة واملكاتب اإلقليمية والقطرية، نتيجة أخرى لالسرتاتيجية. 
ذات  والدستورية الرائسية األجهزة رتح أن تنظرقتو منظور التنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها،  إدماج

 .بصورة منتظمة لتنوع البيولوجياملنظمة ابالصلة يف 

خالل و . ، لتفعيل االسرتاتيجيةازمنيً  جدوًال ، مبا يف ذلك من املنظمة وضع خطة عمل سرتاتيجيةهذه اال تتطلبو  -10
خطة  مشـروع إعداد ، سـامهت جلنة الزراعة وجلنة الغاابت وجلنة مصـايد األمساك، ابلتعاون مع جلنة الرب�مج، يف2020عام 

 .عليهأبدت تعليقاهتا و  12،العمل

                                                            
9  strategy_en-fork-topics/farm-https://ec.europa.eu/food/horizontal. 

10  2030_en-strategy-eu/environment/strategy/biodiversityhttps://ec.europa.. 
∫ أيًضا على الرابط ةاملتاح¨ CL 163/11 Rev.1 والوثيقة CL 163/REPª من الوثيقة ®ز©10 الفقرة  11

http://www.fao.org/publications/card/ar/c/CA7722AR. 
 .PC 130/7 Rev.1و COFI/2020/9.1و COFO/2020/5 Rev.2و COAG/2020/16الواثئق   12

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
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موعة جهات التنسيق الوطنية املعنية جمعلى طلب جلنة الزراعة وجلنة الغاابت، طُلب ابإلضافة إىل ذلك من  بناءً و  -11
الوطنية) تقدمي تعليقات ومدخالت بشـــــــــــــــأن  التنســـــــــــــــيق(جمموعة جهات ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة التابعة للهيئة 

نظمة وخطة عملها يف املالوطنية إىل الدور اهلام الســــــرتاتيجية  جهات التنســــــيقأشــــــارت جمموعة و  13العمل. خطة مشــــــروع
التنوع البيولوجي  صـــــــــــونو تعميم التنوع البيولوجي عرب قطاعاهتم الزراعية  من أجلدعم املنظمة لألعضـــــــــــاء  وتيســـــــــــريتوجيه 

 كاملة يف تنفيذ  بصـــــورةواســـــتخدامه على حنو مســـــتدام. وأوصـــــت أبن تشـــــارك اهليئة نفســـــها يف املســـــتقبل  لألغذية والزراعة
تقرير عن تنفيذ اســــــرتاتيجية املنظمة  بعرض كذلك  أوصــــــتو . هماوحتديث هماواســــــتعراضــــــ ة املنظمة وخطة عملهاياســــــرتاتيج

 .يف كل دورة على اهليئةوخطة عملها 

قائمة، الجهزة األصــــكوك و المن خالل  ر ابلفعل،توفّ  نظمةاملالوطنية على أن  التنســــيقدت جمموعة جهات شــــدّ و  -12
 لصـــــــــــــون عاملًياا والزراعة (املعاهدة الدولية)، إطارً ملعاهدة الدولية بشـــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية وامبا يف ذلك اهليئة 

، مبا يف ذلك املوارد الوراثية، اليت ينبغي االســــــــتفادة منها يف عمل املســــــــتدامالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واســــــــتخدامه 
إىل اهليئة واجلهاز ، ابإلشـــــارة صـــــراحة ســـــرتاتيجيةال هااســـــتعراضـــــ عند، املنظمة املنظمة يف جمال التنوع البيولوجي. وأوصـــــت

 ".الةللمعاهدة يف القسم اخلاص "ابحلوكمة الفعّ  الرائسي

ن أبالتنوع البيولوجي يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها، و إبدماجالوطنية  التنسيق جهاتأوصت جمموعة و  -13
دت على الدور اهلام للتعاون والشــــراكات من أجل يف املنظمة ابنتظام. وشــــدّ املعنية  والدســــتوريةتنظر فيه األجهزة الرائســــية 

التعاون بشــــــكل وثيق يف هذا  والدســــــتورية الرائســــــيةتنفيذ اســــــرتاتيجية املنظمة وخطة عملها، وطلبت من املنظمة وأجهزهتا 
املنظمات غري و ومعاهد البحوث الوطنية واإلقليمية والدولية،  ،الصــــــــــــــدد مع املنظمات والصــــــــــــــكوك الدولية ذات الصــــــــــــــلة

 .ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ،كوميةاحل

وخطة العمل واإلطار العاملي  املنظمة،الوطنية على أمهية تكامل اســــــرتاتيجية  جهات التنســــــيقدت جمموعة شــــــدّ و  -14
رصــــــــــد تنفيذ خمتلف الصــــــــــكوك من أجل على احلاجة إىل التنســــــــــيق الوثيق  وأّكدت، 2020للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

حالة التنوع اســــــــتجابة اهليئة على مســــــــتوى الســــــــياســــــــات للتقرير عن  أنإىل اجملموعة مع التقدير  وأشــــــــارتواإلبالغ عنه. 
، واســــرتاتيجية املنظمة وخطة عملها ســــتعّزز دور املنظمة يف تنفيذ اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل

 .2020ما بعد عام  البيولوجي

لتنفيذ اســـرتاتيجية  2023-2021 للفرتة ، على خطة العملالســـادســـة والســـتني بعد املائةوافق اجمللس، يف دورته و  -15
 14.املنظمة

  

                                                            
 .PC 130/7 Inf.Note1 أيًضا انظرCGRFA ª-18/21/7.1.1الوثيقة   13
∫ أيًضا على الرابط املتاحةPC 130/7 Rev.1 ª والوثيقة ؛CL 166/REPمن الوثيقة  (ح) 24 الفقرة  14

http://www.fao.org/publications/card/fr/c/CB5515EN. 

http://www.fao.org/publications/card/fr/c/CB5515EN
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 لإلطار العاملي للتنوع البيولوجي التحضرياتحالة  -رابًعا 
 2020ملا بعد عام 

اتفاقية التنوع البيولوجي اإلطار العاملي للتنوع ملؤمتر األطراف يف اخلامس عشـــــــــــــــر  االجتماعمن املتوقع أن يعتمد  -16
حتقيق  مســارويضــع اجملتمع العاملي على  2030الذي يســاهم يف خطة التنمية املســتدامة لعام  2020البيولوجي ملا بعد عام 

 ".مع الطبيعة انسجامللتنوع البيولوجي، "العيش يف  2050 رؤية عام

عن م األمني حتديثًا قدّ  15،اهليئة لطلبات اســـــــتجابةً و واملشـــــــاورات جارية بشـــــــأن اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي.  -17
اســـــــــتضـــــــــافت و  202016.طار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام اإلإىل اتفاقية التنوع البيولوجي وســـــــــاهم يف  اهليئةعمل 

يف  2020جتماع الثاين جملموعة العمل املفتوحة العضـــــــــــــــوية املعنية ابإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام االنظمة امل
وقدمت ، 2020للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  متنيإطار عاملي  وضــــــعنظمة دعم عملية امل. وتواصــــــل 2020فرباير/شــــــباط 

ن للهيئة يالقطاعية واملواضـــــــــــيعية، مبا يف ذلك االجتماع الرابع والعشـــــــــــر و العاملية واإلقليمية  املشـــــــــــاوراتمدخالت لعدد من 
وشـــــــــــــــاركت يف االجتماع  ،واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ ،شـــــــــــــــورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةاملعنية ابملالفرعية 
إلطار العاملي للتنوع لوىل املســــــــــودة األوجرى نشــــــــــر . 2021 آب/أغســــــــــطسالعضــــــــــوية يف  ةاملفتوح جملموعة العملالثالث 

 .202117 متوز/يف يوليو 2020 عام البيولوجي ملا بعد

نظمة وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي احلوار العاملي بشـــــــــــــــأن امل عقدت، 2021عالوة على ذلك، يف يوليو/متوز و  -18
يف  هـذا احلوار جـاتهم خمر اوســـــــــــــــتســــــــــــــــ 202018،دور األغـذيـة والزراعـة يف اإلطـار العــاملي للتنوع البيولوجي ملـا بعــد عـام 

 .ملؤمتر األطراف اخلامس عشر واالجتماع 202019ملا بعد عام  اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي وضعب اخلاصةاملناقشات 

 

 واإلطار العاملي للتنوع البيولوجي روابط اهليئة مع اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة -خامًسا 
 2020ملا بعد عام 

تنفيذها واإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا من أجل أن اســــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة مع خطة العمل  مع -19
ا،  وينطو�ن علىمجــاهري خمتلفــة  خيــاطبــان 2020بعــد عــام  عمــل كالمهــا على ياملــأمول أن  إال أنــه منوظــائف خمتلفــة متــامــً
التنوع البيولوجي  وصــــون املســــتدام االســــتخدام على صــــعيد إحراز تقدممن أجل اهليئة وأعضــــائها  لصــــاحل ظروفالحتســــني 

 .، مبا يف ذلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعةلألغذية والزراعة

                                                            
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  105و 99و 44و 40و 39ات الفقر   15
¨ 2020 عام دعوة لتقدمي مقرتحات بشأن اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد 2019 – 075 لإلخطار 28 رقم التقدمي  16

https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions/2019-075. 
17  framework-biodiversity-global-1-https://www.cbd.int/article/draft. 
18  /agriculture/ar-food-biodiversity-dialogue-http://www.fao.org/biodiversity/global. 
 ،2020دور األغذية والزراعة يف اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  بشأنوار العاملي يف احلاملشرتك للرؤساء املشاركني  التقرير  19

 .https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-03/documents¢ متاح حتت عنوان "واثئق أخرى

https://www.cbd.int/article/draft-1-global-biodiversity-framework
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عبهاا مســؤولية مشــرتكة بني مكاتب املنظمة عترب تنفيذمهيُ فيما إىل املنظمة ها االســرتاتيجية وخطة عملتتوجه و  -20  وشــُ
 وســــــتكفل، عناملنظمة مع جتنب االزدواجية يف العمل.  ضــــــمنتعزز التنســــــيق والتعاون  وهيومكاتبها القطرية واإلقليمية. 

دعم  أن �خذالتنوع البيولوجي عرب ســـــياســـــات املنظمة وبراجمها وأنشـــــطتها، وتنســـــيق األنشـــــطة ذات الصـــــلة،  إدماج طريق
 .االعتبار للهيئة، بعنيمبا يف ذلك خطط العمل العاملية  ،البيولوجياملتعلقة ابلتنوع  االعتبارات املنظمة للبلدان

التنوع  لصون دولًياعليها  امتفقً  هامة اأطرً  اهليئةحتت رعاية  بشأ�االتفاوض  جرىخطط العمل العاملية اليت  وتُعدّ  -21
ما من خالل هذه الصكوك، يلتزم أعضاء املنظمة ببذل و البيولوجي واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام. 

 التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة واملوارد الوراثيــة لألغــذيــة والزراعــة صـــــــــــــــونالختــاذ إجراءات بشــــــــــــــــأن أمكن من جهود 
األول على فإن مســــــــؤولية تنفيذها تقع يف املقام  وابلتايل،فًقا لقدراهتم وظروفهم الوطنية. و ذلك املســــــــتدام، و  واســــــــتخدامها

 .عاتق أعضاء املنظمة

 للهيئةفيه خطط العمل العاملية  تشـــــــــّكلإطار عمل  2020ســـــــــيوفر اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام و  -22
ســــيكون من و دعائم أســــاســــية هامة. نظمة ذات الصــــلة ابلتنوع البيولوجي، املأنشــــطة  ابإلضــــافة إىلوالســــياســــات األخرى، 

 صـــونو للزراعة،  اإليكولوجيةن احلد من البصـــمة أب االعرتاف 2020الضـــروري لإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
مستدام لألغذية والزراعة، وابلتايل حتويل الزراعة والغاابت ومصايد األمساك، يتطلب  على حنوالتنوع البيولوجي واستخدامه 

 املاشــــــية، على وجه اخلصــــــوص البلدان النامية وأصــــــحاب املصــــــلحة املعنيني، مثل املزارعني ومريب دعًما نشــــــطًا من البلدان
 .وصيادي األمساك واحلراجيني

 ةاملطلوب اتالتوجيه – سادًسا

 :القيام مبا يلي مدعوة إىل اهليئة إنّ  -23

 بتعاون منظمة األغذية والزراعة وأمانة اهليئة مع اتفاقية التنوع البيولوجي؛ الرتحيب )1(
ســرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشــأن تعمــيم التنــوع البيولــوجي عــرب خمتلف القطاعات ابا علمً  خذاألو  )2(

 ؛الزراعية وخطة العمل من أجل تنفيذها
 ؛ 2020لإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  التحضرياتا حبالة علمً  خذاألو  )3(
ذه الوثيقة، ودعوة املدير العام إىل هب املرفقوتنقيح، حســـب االقتضـــاء، مشـــروع القرار الوارد يف  اســـتعراضو  )4(

 اجمللس إىل القرار للموافقة عليه. عنايةلفت 
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 املرفق

 
 هصونو  والزراعةلتنوع البيولوجي لألغذية لاالستخدام املستدام 

 2020واإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

 قرار مشروع

 
 ،اجمللسإّن 

 (اهليئة)؛يف تقرير الدورة العادية الثامنة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  نظر إذ

بني التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والصكوك واألطر العاملية ذات الصلة، ال سيما خطة  اهلامةعلى الروابط  يشّددوإذ 
وخطة عمل أديس أاباب الصــــــــــادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ، واتفاق ابريس، 2030التنمية املســــــــــتدامة لعام 

 ا مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي؛حاليً  العمل على إعدادهاجلاري  2020ملا بعد عام  للتنوع البيولوجي العاملي واإلطار

ستذكروإذ  ، مبا يف ذلك املوارد الوراثية احليوانية واسـتخدامه املسـتدام البيولوجي لألغذية والزراعة التنوع صـونبالتزام اهليئة  ي
 وارد؛والتقاسم العادل واملنصف للمنافع املستمدة من هذه امل واحلرجيةواملائية والنباتية 

، مبا يف ذلك املوارد واســــــــــتخدامه املســــــــــتدام لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةا صــــــــــونلا ا عامليً ن اهليئة توفر إطارً أبيقّر وإذ 
 الوراثية؛

ا يقرّ وإذ  ــــً ـ ـ ـ ـ ـ تعزيز إدارة املوارد الوراثية احليوانية واملائية من أجل للعمل الوطين  كأطرمهية خطط العمل العاملية للهيئة  أب أيضــ
 واإلقليمية والعاملية؛ الوطنيةوالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على املستو�ت  واحلرجيةوالنباتية 

، حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملاســـــــتجابة اهليئة على مســـــــتوى الســـــــياســـــــات للتقرير عن  أن وإذ يالحظ
وخطة العمل من أجل  الزراعية ســرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشــأن تعمــيم التنــوع البيولــوجي عــرب خمتلف القطاعاتاو 

 ؛وتنفيذه 2020يف اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  هامةتقدم مسامهات  ،تنفيذها

ّلم وإذ  ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف ســياق تنفيذ خطط اب املتعلقةأبمهية عمل اهليئة يف وضــع األهداف واملؤشــرات يســ
 العمل العاملية للهيئة، واملسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

ــــّدد وإذ  ـ ـ اعة وخطة عملها، واإلطار أمهية تكامل خطط العمل العاملية للهيئة، واســـــــــــرتاتيجية منظمة األغذية والزر  علىيشــ
 :واإلبالغ عنها خمتلف الصكوك، واحلاجة إىل التنسيق الوثيق لرصد تنفيذ 2020العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

جمموعة العمل املفتوحة العضــــوية املعنية ابإلطار العاملي و عرب عن اســــتعداده للتعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي يُ  -1
 ؛التابعة هلا 2020جي ملا بعد عام للتنوع البيولو 

وتنفيذ اإلطار  وضـــــــــــــــعيف إطار واليتهما يف  واهليئةاحلاجة إىل أن تســـــــــــــــاهم منظمة األغذية والزراعة ؤكد جمدًدا يو  -2
 ا حتت رعاية اتفاقية التنوع البيولوجي؛حاليً  إعدادهالذي جيري  2020العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

 :يف اتفاقية التنوع البيولوجي إىل دعو مؤمتر األطرافيو  -3
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الطبيعة اخلاصـــــــــــــــة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وال ســـــــــــــــيما املوارد الوراثية لألغذية والزراعة،  مراعاة )1(

 مميزة؛ تستوجب حلوالً اليت  اكلواملشزة، وخصائصها املميّ 

 ؛هصونأبمهية االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة كمسامهة يف  واإلقرار )2(

لتنوع البيولوجي ا صــونضــمان ويل النظم الزراعية والغذائية ل، حســب االقتضــاء، لعملية حتفاعلتقدمي دعم و  )3(
واملنتجني  ة،والرعا ،للماشــــــــــية ومريب ني،زارعامل من وعدم ترك أي واســــــــــتخدامه املســــــــــتدام، لألغذية والزراعة

 ؛يتخلفون عن الركباملائية  األحياءومريب  ي األمساك،وصياد ،على الغاابت يعتمدون الذين
 

، مع املنظمات 2020يف تنفيذ اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  ،يعرب عن اســــتعداده للتعاون الوثيقو  -4
واإلقليمية والدولية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات  القطريةوالصـــــــكوك الدولية ذات الصـــــــلة ومعاهد البحوث 
 اجملتمع املدين والشعوب األصلية والقطاع اخلاص؛

، وتشـــــــــــــــجيع اجلهات املاحنة على تقدمي الدعم للهيئةيدعو القطاع اخلاص إىل دعم تنفيذ خطط العمل العاملية و  -5
 اخلاص 5-2 املقصــــــــــدية املســــــــــتدامة، وال ســــــــــيما لتحقيق أهداف التنم ة املبذولةالعاملي ودلتنفيذها كجزء من اجله

 ؛الوراثيلتنوع اب

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  صـــــــــــونبما يتعلق  تنمية القدرات يف الرامية إىل املنظمةجهود  مؤازرةيدعو إىل و  -6
 ؛ الثالثيما بني بلدان اجلنوب والتعاون  التعاون يف خاللاملستدام يف البلدان النامية، مبا يف ذلك من  واستخدامه

 :يدعو األعضاء إىلو  -7

واإلقليمية بشــــــــأن  الوطنيةتعميم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف الســــــــياســــــــات والربامج وخطط العمل  )1(
 والقطاعات األخرى ذات الصلة؛  ،والتغذية والصحة ،واألمن الغذائي ، املناخوتغّري  ،الزراعة

الوطنية،  ولو�تاألرتحات متويل بشـــــأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يتفق مع النظر يف وضـــــع مقو  )2(
ومرفق  الصـــندوق األخضـــر للمناخحســـب االقتضـــاء، عند التماس التمويل من مصـــادر خمتلفة، مبا يف ذلك 

 التمويل األخرى. وأساليبالبيئة العاملية وآليات 

 


