
 

 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30-19 ،بون
   من جدول األعمال1- 3البند 

  
  ؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لممعتمدة فيالمقررات ال

      استعراض متعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي9/1المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

   باستعراض متعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي،بعد القيام
ه السلبية على استدامة الزراعة واألمن الغذائي في         تجاه ضياع التنوع البيولوجي وتأثيرات     وإذ يشعر باالنزعاج  

  العالم،
بأن الزراعة تعتمد على التنوع البيولوجي، وأن النظم المـستزرعة تـوفر األغذيـة واألعـالف         وإدراكا منه   

  واأللياف والوقود، ولكن بعض الممارسات غير المستدامة يمكنها أن تؤثر على خدمات النظام اإليكولوجي األخرى،
 مـن األهـداف اإلنمائيـة    7 و 1 بأن التنوع البيولوجي الزراعي رصيد حيوي لتحقيق الهـدفين    ناعا منه واقت

  لأللفية،
  على أهمية تعزيز التعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والمنظمات األخرى،وإذ يشدد 

لعلمـاء، والوكـاالت الدوليـة،    بأهمية مساهمات المزارعين، وحائزي الماشـية والمـربين، وا       واعترافا منه   
  والحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين في حفظ التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه المستدام،

 بالمساهمة المهمة التي تقدمها المجتمعات األصلية والمحلية، بما فـي ذلـك المزارعـون               أيضا واعترافا منه 
واستخدامه المستدام، وخـصوصا فـي مراكـز منـشأ التنـوع           وحائزو الماشية، في حفظ التنوع البيولوجي الزراعي        

  البيولوجي الزراعي، وبقيمة معارفها التقليدية ومساهمتها المهمة في تحقيق أهداف االتفاقية الثالثة،
 فـي  (IAASTD)م والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية ووالعل بنتائج التقييم الدولي للمعارفوإذ يحيط علما  

  تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي،سياق مواصلة 
 على أهمية جميـع األدوار      وإذ يشدد  بالتحدي المتمثل في كفالة االستدامة العالمية إلنتاج األغذية          واعترافا منه 

وزيـادة  والمهام في الزراعة الستدامة إنتاج األغذية، واإلبقاء على قدرة النظم اإليكولوجية لتقديم الـسلع والخـدمات،                 
  اإلنتاج الزراعي من أجل االحتياجات المحلية، وذلك كخطوة مهمة للقضاء على الفقر واستدامة سبل العيش،
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 الحاجة إلى وجود إرادة سياسية مستمرة على جميع المستويات، وإلى توفير الموارد، وتعزيـز               وإذ يشدد على  
قدرات، لمساندة البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نمـوا   تبادل المعلومات، والحصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء ال       

والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتعزيز البرامج الوطنية من أجل تنفيذ برنـامج   
  العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي،

حسين األثر اإليجابي للزراعة علـى التنـوع البيولـوجي     بالحاجة إلى بذل جهود معززة لزيادة ت واعترافا منه 
  والتخفيف من تأثيراتها السلبية،

، بالطبيعة الخاصة للتنوع البيولوجي الزراعي، وسماته المميزة، والمشاكل         5/5 اعترافه، في المقرر     وإذ يكرر 
  التي تتطلب حلوال مميزة،

 هذا اليوم لتعزيز    على أهمية ويشدد   ،2008 سنةليوم الدولي للتنوع البيولوجي ل     باالحتفاالت با  يرحب  -1
، وحالته الحالية، ومعدل ضياعه، والحاجة إلى مساندة حفظ التنوع البيولـوجي            التنوع البيولوجي الزراعي  الوعي بقيمة   

 واستخدامه المستدام وتنفيذ اإلجراءات التي ستؤدي إلى وقف ضياعه، وذلك لصالح األمن الغذائي وأمن الطاقة، وتغذية               
البشر، والقضاء على الفقر وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية، مع التنويه بأهمية التنـوع البيولـوجي الزراعـي         

  لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛
باإلسهام الكبير للزراعة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المـستدام مـن خـالل أفـضل          ينوه    -2

لتنوع البيولوجي الزراعي، والتجديد والتقدم المحرز في مـساندة الزراعـة المـستدامة،             الممارسات األكيدة في إدارة ا    
والتقليل من التأثيرات السلبية للزراعة، وال سيما مساهمتها اإليجابية في تخفيض الجوع والفقر، وتحسين األمن الغـذائي    

  وتحسين رفاه اإلنسان؛
لوجي الزراعي، بما في ذلك مبادراته الدولية الثالث،         على أن برنامج العمل بشأن التنوع البيو       يوافق  -3

  ما زال يوفر إطارا مهما لتحقيق أهداف االتفاقية؛
  التقييم: تنفيذ أنشطة برنامج العمل

 تقريرالإعداد  من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبخططها في           بالتقدم المحرز    يرحب  -4
التحـديث الجـاري   ، بما في ذلك على وجـه الخـصوص    " العالم لألغذية والزراعة   حالة التنوع البيولوجي في   " بعنوان

حالة المـوارد الوراثيـة   "  عنتقريروشروعها مؤخرا في إصدار ال "ية في العالمنباتحالة الموارد الوراثية ال"عن تقرير  لل
حالـة  "عـن  تقريـر  وال "بات في العـالم حالة الموارد الوراثية للغا"، والعمل نحو إعداد التقرير عن      "ية في العالم  حيوانال

ـ      دراس، وال "الموارد الوراثية المائية في العالم     ات مـن  ات األخرى بشأن حالة واتجاهات الكائنات الحية الدقيقة والالفقاري
ـ الها حـسب     إعـداد   على االنتهاء مـن    منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة     ويشجع،  أجل األغذية والزراعة   ة خط

 األطراف والحكومات األخرى على تقديم المعلومات التي من شأنها أن تمكّـن منظمـة األغذيـة                 شجعويالموضوعة؛  
ة الموضوعة؛ ومساندة البلدان النامية، وال      خطالحسب  والزراعة لألمم المتحدة من إتمام إعداد أو تحديث هذه التقارير،           

  ؛البلدان ذات االقتصاد االنتقالي تحقيقا لهذه الغايةسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك 
األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تمويل وإجراء البحوث، حسب الحالة،           يدعو    -5

من أجل مواصلة تطوير وتطبيق الطرائق واألساليب لتقييم ورصد حالـة واتجاهـات التنـوع البيولـوجي الزراعـي                  
نوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية الزراعية، وجمع وتنقيح البيانات المعدة في شكل مجموعـة      والمكونات األخرى للت  

  متجانسة استنادا إلى أفضل ممارسات الرصد؛
 المعنية والمنظمات   منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة    إلى األمين التنفيذي أن يتعاون مع        يطلب  -6

مالئمة، بما في ذلك غايات وأهداف مؤقتة ومؤشرات، تشمل المؤشرات الموجودة،           الطرائق أو السبل ال   األخرى لتحديد   
 تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي فـي تحقيـق أهـداف              إسهامكيفية  لإلجراء تقييم موضوعي    وذلك  



UNEP/CBD/COP/DEC/IX/1 
Page 3 
 

 

من قبـل مـؤتمر األطـراف فـي         ، بما يتمشى مع اإلطار المعتمد        لالتفاقية ستراتيجيةال ا الخطةوتنفيذ  الثالثة  االتفاقية  
 واألهداف اإلنمائية لأللفية، استنادا إلى المبادرات       2010وذلك كمساهمة في تحقيق هدف عام       ،  15/8  و 30/7المقررين  
 إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن التقدم المحرز إلى اجتماع للهيئة الفرعيـة يعقـد قبـل                   ويطلب كذلك الجارية،  

  ؛ؤتمر األطرافاالجتماع العاشر لم
، المنظمات المعنيـة األخـرى    ، بالتعاون مع    إلى القيام  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة     يدعو  -7

 من برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي،    5-1 و   4-1ومع مراعاة المبادرات الجارية، وتمشيا مع النشاطين        
  :ما يليمعلومات عونشر بتجميع 

مكونات التنوع البيولـوجي    جميع  الزراعية على   والسياسات  ممارسات  لل  اإليجابية والسلبية  التأثيرات  )أ(
  المتعلقة بالزراعة والمناظر الطبيعية والنظم اإليكولوجية والسلع والخدمات التي يقدمها النظام اإليكولوجي؛

 اإليكولـوجي لمـساندة     أفضل الممارسات لالستخدام المستدام والتعزيز الفعال لسلع وخدمات النظام          )ب(
  الزراعة؛

  أثر الحوافز المتعلقة بالتجارة على التنوع البيولوجي الزراعي؛  )ج(
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلـى تزويـد األطـراف بمعلومـات عـن      يدعو واستنادا إلى هذه المعلومات،  

   في تحقيق أهداف االتفاقية؛تساهمية للزراعة، والخيارات التي تشجع على الزراعة المستدامة، وتخفض التأثيرات السلب
 بمساهمة المجتمعات األصلية والمحلية في حفظ التنوع البيولـوجي واسـتخدامه المـستدام              يعترف  -8

 وهدف مؤتمر القمة العالمية للتنميـة المـستدامة لعـام    2010باعتبارها مساهمة في بلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام       
 باعتبارها السنة الدولية للبطاطا، الشعوب األصلية في منطقة األنديز على قيامهـا  2008ق سنة   ، ويهنئ، في سيا   2010

  بإنشاء وتشغيل مركز التنوع الطبيعي للبطاطا؛
  اإلدارة التكيفية وبناء القدرات: تنفيذ أنشطة برنامج العمل

لتأثيرات اإليجابية وتخفـف     بالحاجة إلى اإلسراع في تنفيذ السياسات التي تشجع على ا          واعترافا منه   -9
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية علـى        يحثمن التأثيرات السلبية للزراعة على التنوع البيولوجي،        

  تعزيز القدرات الالزمة لتنفيذ برنامج العمل، بما في ذلك من خالل حلقات العمل اإلقليمية؛
مات الدولية واإلقليمية المعنية، والمجتمعـات المحليـة    األطراف، والحكومات األخرى، والمنظ يدعو  -10

واألصلية، والمزارعين، ورعاة الماشية، ومربي النباتات والحيوانات إلى تشجيع ومساندة وإزالة القيـود علـى حفـظ                 
التنوع البيولوجي الزراعي في األراضي الزراعية وفي الموقع الطبيعي من خالل عمليات تشاركية لصنع القـرار مـن       
أجل تعزيز حفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية، ومكونات التنوع البيولوجي ذات الصلة في الـنظم اإليكولوجيـة                 

  الزراعية، ووظائف النظام اإليكولوجي ذات الصلة؛
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى أن تقـدم لألمـين التنفيـذي أفـضل                يدعو  -11

 إلـى   ويطلبقة بمسألة حفظ التنوع البيولوجي الزراعي في األراضي الزراعية وفي الموقع الطبيعي،             الممارسات المتعل 
األمين التنفيذي، بالتشاور مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، أن يجمع هذه المعلومات وينشرها من خالل آلية                 

 إلـى الهيئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة والتقنيـة             غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة، وإتاحتها       
  هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛إلى والتكنولوجية و

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تعزيز اآلليات لحفظ البذور واستخدامها          يدعو  -12
  الل األنظمة الرسمية وغير الرسمية على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية؛المستدام من خ

  التعميم: تنفيذ أنشطة برنامج العمل
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 األطراف والحكومات األخرى على التأكد من أن الخطط والبرامج واالسـتراتيجيات الوطنيـة              يحث  -13
لوجي الزراعي واستخدامه المـستدام، وعلـى تنفيـذ         القطاعية والمشتركة بين القطاعات تشجع على حفظ التنوع البيو        

  سياسات زراعية تسهم في بقاء التنوع البيولوجي وتناهض الممارسات الزراعية التي تسبب ضياع التنوع البيولوجي؛
 الزراعـة   تأثيرات نحو إدارة    مهمةمساهمة  باعتباره   1 بالتقييم الشامل إلدارة المياه في الزراعة      ينوه  -14
  ؛ على المياه

المجتمعات  إلى تشجيع المشاركة الفعالة من       ةالمعني والحكومات األخرى والمنظمات     ، األطراف حثي  -15
جميع من  أصحاب المصلحة اآلخرين، بما في ذلك        ومربي الحيوانات و   ، ورعاة الماشية  ، والمزارعين  والمحلية، األصلية

على يكولوجي  تطبيق نهج النظام اإل   ، لدى لزراعي وحفظه تعتمد سبل عيشهم على االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ا        
الزراعة؛ بما في ذلك عن طريق احترام وصيانة واإلبقاء على المعارف واالبتكارات والممارسات المتعلقـة بالزراعـة            

  ؛لدى المجتمعات األصلية والمحلية
 تحسينية والمحلية إلى    والمجتمعات األصل والمنظمات المعنية    ، والحكومات األخرى  ،ألطرافا يدعو  -16

  :تنفيذ برنامج العمل من خالل
 على جميع المستويات في الحكومة، بما في ذلـك علـى        الفاعلين المعنيين تحسين التعاون بين جميع       )أ(

  ؛القطاع الخاص، حسبما هو مالئمالمجتمعات األصلية والمحلية والمستوى المحلي، وإشراك 
البيولوجي واستخدامه المستدام في عمليات اإلنتاج الزراعـي مـع          بأهمية حفظ التنوع     الوعي   إدماج  )ب(

  تلبية الطلبات على األغذية والمنتجات األخرى؛
جعل العناصر ذات الصلة في برنامج العمل متوافقة مع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع                )ج(

  ع برامج العمل األخرى في إطار االتفاقية؛البيولوجي والسياسات ذات الصلة، بما في ذلك إنشاء صالت مالئمة م
  :ما يلي على المعنية والمنظمات  األخرى، والحكومات، األطرافيحث  -17

، حسبما  رعينازملل ة والوطنية  الدولي منظماتتعزيز الحوار مع المزارعين، بما في ذلك من خالل ال           )أ(
  ؛ عند تنفيذ برنامج العملوذلك  هو مالئم،

جاد الفرص إلشراك المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المحليين فـي           التشجيع على إي    )ب(
  إعداد وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل والبرامج الوطنية للتنوع البيولوجي من أجل التنوع البيولوجي الزراعي؛

  ؛يتحسين بيئة السياسات لمساندة إدارة التنوع البيولوجي الزراعي على المستوى المحل  )ج(
 التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم       بخطة العمل العالمية بشأن الموارد الوراثية الحيوانية       يرحب  -18

عقد في انترالكن بسويسرا في     من التي اعتمدها المؤتمر التقني الدولي األول المعني بالموارد الوراثية الحيوانية ال           المتحدة،
 وتنميـة وحفـظ   ، لالستخدام المستداماالستراتيجيةيا يشتمل على األولويات  ، كإطار متفق عليه دول    2007أيلول  /سبتمبر

 والحكومـات األخـرى     ، األطـراف  ويـدعو الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة، وأحكام للتنفيذ والتمويـل،          
 وأصـحاب   عنيـة الم والمنظمـات    ، ومربي الحيوانـات   ، ورعاة الماشية  ، والمزارعين ،والمجتمعات األصلية والمحلية  

  المصلحة اآلخرين إلى ضمان التنفيذ الفعال لخطة العمل العالمية؛

                                                
المعهد الدولي : إيرثسكان، وكولومبو:  لندن.يم شامل إلدارة المياه في الزراعةتقي: الماء للغذاء، الماء للحياة . 2007  1

 .إلدارة المياه
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 بالروابط الوثيقة بين المعاهدة الدولية بشأن المـوارد الوراثيـة النباتيـة        يقر،  6/6 بمقرره   وإذ يذكّر   -19
ق بالنظام المتعدد األطـراف   بالتقدم المحرز في تنفيذ المعاهدة، وخصوصا فيما يتعل    يرحبلألغذية والزراعة واالتفاقية،    

   األطراف على مواصلة مساندة تنفيذ المعاهدة؛ويحثلحقوق المزارعين واستراتيجية التمويل، 
  المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام

 بتقرير التقييم السريع لحالة الملقحات الذي أعدته منظمة األغذية والزراعة لألمـم المتحـدة               يرحب  -20
(UNEP/CBD/COP/9/INF/24)؛  

بالتعـاون مـع األطـراف، والحكومـات األخـرى         ،  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة     يدعو  -21
سيما ما   ، وال )6/5المقرر  ( إلى مواصلة تنفيذ المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام           ،المعنيةالمنظمات  و

  :يلي
   وتفاعالتها؛يكولوجيتهاإ ووأعدادها وتصنيفهاالملقحات  أنواع معلومات عن استكمال  )أ(
  وضع إطار لرصد االنخفاضات وتحديد أسبابها؛  )ب(
واآلثـار  واآلثار اإليكولوجيـة،    تقييم آثار انخفاض الملقحات من حيث اآلثار على اإلنتاج الزراعي             )ج(
  ؛االقتصادية -االجتماعية
  وس المستفادة؛تجميع معلومات عن أفضل الممارسات والدر  )د(
إعداد خيارات االستجابة لتشجيع ومنع المزيد من فقدان خدمات التلقيح التـي تـساند سـبل عـيش                  )ه(
  اإلنسان؛

  نشر النتائج بشكل علني من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة؛  )و(
  ؛قبل انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافتقنية والتكنولوجية للمشورة العلمية وال الهيئة الفرعية وإتاحة تقرير مرحلي لنظر

 األطراف من البلدان المتقدمة، والحكومات األخرى في البلدان المتقدمة والمنظمات المعنية إلى             يدعو  -22
ات االقتـصاد  مساعدة البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميـة، وكـذلك البلـدان ذ        

  أعاله؛ 21االنتقالي، وذلك في تنفيذ الفقرة 
  المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام

 مـساندة  االسـتمرار فـي   إلى األمين التنفيذي   ويطلب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة     يدعو  -23
وأصـحاب المـصلحة     والمحلية، والمزارعين رعـاة الماشـية        ، والمجتمعات األصلية   والحكومات األخرى  ،األطراف
  تنفيذ المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام         على ، بما في ذلك المبادرات اإلقليمية،     اآلخرين

ل آلية غرفـة     من خال  الممارسات والدروس المستفادة  أفضل   القدرات ونشر    بناء، بما في ذلك من خالل       )6/5المقرر  (
  ؛تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمنظمات والمبادرات األخرى ذات الـصلة،            يدعو أيضا   -24
إلى القيام بمزيد من العمل وتجميع ونشر معلومات لتحسين فهم التنوع البيولوجي للتربة، وتفاعله مع التنوع البيولـوجي    
فوق سطح األرض، والوظائف األخرى للتربة، ومختلف سلع وخدمات النظام اإليكولوجي التي يقـدمها، والممارسـات        

، وإتاحـة تقريـر لنظـر     تسهيل دمج مسائل التنوع البيولوجي للتربة في السياسات الزراعية        الزراعية التي تؤثر فيه، و    
 ؛ قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  المبادرة الدولية للتنوع البيولوجي لألغذية والتغذية
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منظمـة   و، ومنظمـة الـصحة العالميـة   منظمـة األغذيـة والزراعــة لألمـم المتحـدة،       يدعو  -25
Biodiversity Internationalمعـات األصـلية   ، والمجت والحكومات األخـرى ، واألمين التنفيذي إلى مساندة األطراف

 الدوليـة للتنـوع البيولـوجي        تنفيذ المبـادرة   في وأصحاب المصلحة اآلخرين     والمحلية، والمزارعين وحائزي الماشية   
، مثل االستخدام الزائـد  ةجيدتنمية القدرات ونشر الممارسات الإجراء البحوث و، بما في ذلك من خالل   لألغذية والتغذية 

من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخـرى ذات           والدروس المستفادة، للمحاصيل والماشية غير المستغلة،     
  الصلة؛

  التنوع البيولوجي الزراعي وتغير المناخ
 المرصودة لتغير المنـاخ علـى التنـوع         تأثيرات على توثيق ال    والحكومات األخرى   األطراف يشجع  -26

القطاعـات فـي   المشترك بـين  ستخدام المعلومات في التخطيط  المتوقعة، وا  تأثيراتالبيولوجي الزراعي، والنظر في ال    
  ؛، وإتاحة هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلةالمجاالت الزراعية

 األطراف والحكومات األخرى، بالتعاون مع منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة                يشجع  -27
والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين، على جمع معلومات عن الدروس المستفادة بـشأن حفـظ              والمجتمعات األصلية   

التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه المستدام، للنظر في هذه المعلومات عند التخطيط للتكيـف مـع تغيـر المنـاخ                   
هذه المعلومات من خـالل آليـة   والتخفيف من حدته والتخطيط المشترك بين القطاعات في المجاالت الزراعية، وإتاحة         

  غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة؛
إلى األمين التنفيذي مواصلة التعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمـم المتحـدة، وفريـق            يطلب    -28

إليكولوجية، والمجتمعات  االتصال المشترك التفاقيات ريو، والمنظمات المشاركة في عملية المتابعة لتقييم األلفية للنظم ا            
  :األصلية والمحلية والشركاء اآلخرين وذلك لجمع ونشر معلومات عما يلي

الصالت بين تغير المناخ، والزراعة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك على وجه الخصوص تـأثيرات       )أ(
ية، والتنـوع البيولـوجي للتربـة       تغير المناخ على المحاصيل، واألقارب البرية للمحاصيل، والماشية، واألغذية والتغذ         

  والملقحات، وكذلك توافر المياه؛
السبل والوسائل لبناء القدرة على التحمل في أنظمة أساليب العيش الغذائية والزراعية كجـزء مـن                  )ب(

صول استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ، وخصوصا في مجتمعات البلدان النامية التي تعتمد على الزراعة البعلية للح               
  على إمدادات األغذية المحلية؛

طريقة تكيف المجتمعات المعرضة للتهديد، وخصوصا في البلدان النامية، مع تـأثيرات التغيـرات                )ج(
  الناتجة عن المناخ في ممارسات الزراعة؛

  أثر تغير المناخ على الحياة البرية والموائل في النظم اإليكولوجية الزراعية؛  )د(
، بالتعـاون مـع األمـين        األخرى المعنية والمنظمات   غذية والزراعة لألمم المتحدة   منظمة األ  يدعو  -29

البيانـات واألدوات والمعلومـات لتكييـف سياسـاتها         والحكومات األخـرى ب    مواصلة تزويد األطراف   إلى   التنفيذي،
 حـائزي  و،لمـزارعين  وتحسين قـدرات ا  ،مع المناخ المتغير  وبرامجها المشتركة بين القطاعات     وممارساتها الزراعية   

على تخفيض األخطار المرتبطة    ومربي النباتات والحيوانات، والمنظمات المعنية وأصحاب المصلحة اآلخرين          ،الماشية
  ؛المناخ بتغير

حزيـران  /يونيـو رفيع المستوى في ال مؤتمرلل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة   بتنظيم   يرحب  -30
 منظمة األغذية والزراعـة لألمـم       ويدعو ية،حيو تحديات تغير المناخ والطاقة ال     :عالمياألمن الغذائي ال  ب المعني 2008

  ؛المتحدة إلى رفع تقرير لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  دمج مسألة الوقود الحيوي في برنامج العمل
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 العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي،       دمج مسألة إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في برنامج        يقرر  -31
وذلك بوجه خاص من خالل معالجة إنتاج الوقود الحيوي، ال سيما عندما يكون قائما على مواد أولية منتجة من خـالل                

  :الزراعة، وذلك من أجل ما يلي، ضمن جملة أمور
ت الفاعلية مـن حيـث   تحديد معلومات والترويج لنشر معلومات حول الممارسات والتكنولوجيات ذا         )أ(

التكلفة، وما يتصل بها من إجراءات السياسات والحوافز التي تعزز التأثيرات اإليجابية وتقلل مـن التـأثيرات الـسلبية                
 من  2 من عنصر البرنامج رقم      2النشاط  (للزراعة على التنوع البيولوجي، واإلنتاجية والقدرة على استدامة سبل العيش           

  ؛)5/5المقرر 
ع على أساليب الزراعة المستدامة التي تستخدم أساليب اإلدارة والتكنولوجيات والسياسات التي            التشجي  )ب(

تشجع على التأثيرات اإليجابية وتقلل من التأثيرات السلبية للزراعة على التنوع البيولوجي، مع التركيز بـصفة خاصـة       
  ؛)5/5 من المقرر 2ن عنصر البرنامج رقم  م3النشاط (على احتياجات المزارعين والمجتمعات األصلية والمحلية 

تأييد األطر المؤسسية والسياسة وآليات التخطيط لتعميم التنوع البيولوجي في االستراتيجيات وخطط              )ج(
 مـن عنـصر   1النشاط (العمل الزراعية وإدماجه في االستراتيجيات وخطط العمل األوسع في مجال التنوع البيولوجي            

  ؛)5/5رر  من المق4البرنامج رقم 
  مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بشأن االستخدام المستدام

 المعنية والمنظمات   منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة    تعاون مع   أن ي  إلى األمين التنفيذي     يطلب  -32
خدام المـستدام  مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بـشأن االسـت   الخطوط التوجيهية التشغيلية ل    شرح لزيادةاألخرى  

الطبيعة الخاصة للتنوع البيولـوجي الزراعـي       مع مراعاة   ،  )، المرفق الثاني  7/12 المقرر   (للتنوع البيولوجي الزراعي  
  ؛وسماته المميزة والمشاكل التي تتطلب حلوال مميزة

لماليـة،   األطراف من البلدان المتقدمة على التنفيذ الكامل اللتزاماتها بخصوص توفير المساندة ا         يحث  -33
 من االتفاقية، ونقل التكنولوجيـا، والتعـاون العلمـي وبنـاء            20بما في ذلك موارد مالية جديدة وإضافية، وفقا للمادة          

القدرات، حسبما تم االتفاق عليه في مواد االتفاقية ذات الصلة، وفي مؤتمر األمم المتحـدة المعنـي بالبيئـة والتنميـة                     
(UNCED)    نمية المستدامة   ، ومؤتمر القمة العالمي للت(WSSD)       والمؤتمرات المتعددة األطراف الرئيسية األخرى، من ،

أجل ضمان االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي تمشيا مع مبادئ أديس أبابا وخطوطهـا التوجيهيـة بـشأن                  
  االستخدام المستدام، ومع تنقيحاتها التالية؛

  قضايا البحوث
األخرى والمنظمات المعنية إلى تمويل وإجراء البحوث التي من شـأنها            األطراف والحكومات    يدعو  -34

  :أن تسهم في تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، بما في ذلك ما يلي على سبيل المثال
تقييم أداء السياسات الزراعية في بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق خفض ملحوظ في معـدل ضـياع                   )أ(
  يولوجي؛التنوع الب

إجراء دراسات متعددة التخصصات لتقييم قدرة النظم الزراعية المختلفة على حفظ التنوع البيولوجي               )ب(
  الزراعي واستخدامه المستدام وتوفير القوة االقتصادية؛

مواصلة البحث في استخدام التنوع البيولوجي الزراعي إلعداد نظم زراعية مستدامة من شـأنها أن                 )ج(
ين سبل العيش، وتعزز التنوع البيولوجي وتستغل منافعه، وكذلك حفظ أكثر األنـواع عرضـة للتهديـد                 تسهم في تحس  

  واألنواع المفيدة المحتملة؛
  تقييم ووضع سمات البالزما الوراثية التي يحتمل أن تكون مناسبة للتكيف مع تغير المناخ؛  )د(
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  إجراء بحوث لتعزيز قدرة النظم الزراعية على التحمل؛  )ه(
  اعتبارات عامة

ة الموارد الوراثية لألغذيـة والزراعـة التابعـة         هيئاعتماد برنامج العمل المتعدد السنوات ل      ب يرحب  -35
برامج العمل في إطـار االتفاقيـة،       تنفيذ  ل مساهمة مهمة تنفيذه  سيكون  ، والذي   لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة    

  جي الزراعي؛برنامج العمل بشأن التنوع البيولووخصوصا 
بالتقدم المحرز في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحـدة بـشأن تطبيـق نهـج النظـام                 يرحب    -36

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمنظمات المعنية إلـى تعزيـز            ويدعواإليكولوجي في مجاالت اختصاصها     
  تطبيق نهج النظام اإليكولوجي على الزراعة؛

ب من هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمـم             استجابة لطل   -37
منظمة األغذية والزراعة لألمـم المتحـدة       عمل مع   أن ي  إلى األمين التنفيذي     يطلب المتحدة في اجتماعها الحادي عشر،    

، طـراف األمن شـأنها أن تـساعد    زراعة   إلعداد خطة عمل مشتركة بشأن التنوع البيولوجي لألغذية وال         وأمانة الهيئة 
 بـين  قليميـة والوطنيـة   واإلة الدوليات وتسهيل الحوار على المستوي،تبسيط متطلبات اإلبالغعلى  ضمن أمور أخرى،    

خـر وسـلطته الحكوميـة    البيئة والزراعة، مع احترام كل طرف الختصاصات الطـرف اآل الهيئات التي تعالج شؤون   
  ؛ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، وتقديم تقرير إلىالدولية

على أهمية الزراعة للتنمية المستدامة في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والـدول               يشدد   إذ  -38
 سيما البلدان التي هـي مـن مراكـز المنـشأ أو     الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، وال        

األطراف، وال سيما األطراف من البلدان المتقدمة، على اتخاذ إجـراءات بغيـة تـشجيع الممارسـات                 يشجع  التنوع،  
 واألهداف اإلنمائية المتفق عليهـا دوليـا، وغيـر ذلـك مـن             ، مع االتفاقية  المتمشية والمتجانسة والسياسات الزراعية   

  الدولية ذات الصلة؛االلتزامات 
  : الحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى ما يليويدعواألطراف من البلدان المتقدمة، يحث   -39

التأكد من توفير موارد مالية للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزريـة الـصغيرة                   )أ(
 سيما البلدان التي هي من مراكز المنشأ أو التنوع، من أجل تمكينهـا  النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، وال      

   من االتفاقية؛20من التنفيذ الكامل لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، وفقا للمادة 
تيسير الحصول على التكنولوجيات التي تسهم في إعداد ممارسات الزراعة المستدامة وتيسير نقـل                 )ب(
   من االتفاقية؛16لوجيات، وفقا للمادة هذه التكنو

، علـى معالجـة مـسألة التحميـل     8/15 األطراف والحكومات األخرى، مع مالحظة المقرر     يحث  -40
بالمغذيات، وخصوصا رواسب النتروجين، وتقديم معلومات إلى األمين التنفيذي عن األنشطة المتعلقة بتقليـل التهديـد                

مه المستدام ونشر هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات ووسـائل             على حفظ التنوع البيولوجي واستخدا    
 أخرى؛

----  


