
 

  الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة
 االجتماع العشرون

  2016نیسان /أبریل 30-25مونتلایر، كندا، 
  *من جدول األعمال المؤقت 13البند 

  الهیئة الفرعیة للتنفیذ
 االجتماع األول
  2016 أیار/مایو 6-2مونتلایر، كندا، 

  **من جدول األعمال المؤقت 7البند 
 

  تعمیم التنوع البیولوجي عبر القطاعات بما في ذلك
 الزراعة والغابات ومصاید األسماك

  مذكرة من األمین التنفیذي
  مقدمة  - أوال

مواصلة النظر في ، قرر مؤتمر األطراف، ضمن جملة أمور، )12/31المقرر ( في برنامج عمله المتعدد السنوات -1
اإلجراءات االستراتیجیة لتعزیز والتقاریر الوطنیة الخامسة؛ و  التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجياإلصدار الرابع من آثار نتائج 

بما في ذلك  ،ذات الصلة القطاعات على صعید هجممن خالل تعمیم التنوع البیولوجي ود سیماالوطني، ال على الصعید التنفیذ
أهداف التنمیة و  2015خطة األمم المتحدة للتنمیة لما بعد عام  لىاآلثار المترتبة ع؛ و الزراعة والغابات ومصاید األسماك

 .عمل االتفاقیة في المستقبلبوالعملیات الدولیة األخرى ذات الصلة  المستدامة

، وبهدف المساهمة في التحضیرات لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر 12/1ال بالمقرر وفي اجتماعها التاسع عشر، عم -2
األطراف بشأن المسائل المذكورة أعاله، استعرضت الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة اآلثار الرئیسیة والنتائج 

اریره التقنیة األساسیة فضال عن المعلومات اإلضافیة من التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي وتق ةلإلصدار الرابع من نشر 
 .19/1التقاریر الوطنیة الخامسة وتقدیمات أخرى، واعتمدت التوصیة 

وفي اجتماعها التاسع عشر، كان أمام الهیئة الفرعیة وثیقة قدمت معلومات عن سیاق التعمیم بموجب االتفاقیة،  -3
بیولوجي عبر القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك الزراعة والغابات ومصاید عرضا عاما للمسائل المتصلة بدمج التنوع ال

وتظل هذه المعلومات ذات . (UNEP/CBD/SBSTTA/19/2)األسماك، وقائمة للخطوات القادمة المحتملة للنهوض بالتعمیم 
 .مذكرة الحالیةصلة في المناقشة الحالیة؛ ومالحظة بعد االستنتاجات الرئیسیة بإیجاز في القسم ثانیا من ال

وكان متاحا لالجتماع التاسع عشر للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة كوثائق إعالمیة، مشاریع  -4
وطلب إلى األمین التنفیذي، في التوصیة . دراسات متعمقة بشأن الزراعة والغابات ومصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة

 بالتعاون مع منظمة األغذیة والزراعة لألمممن أجل تنقیحها ، عالمیةوثائق اإللهذه العراض األقران الست وضع ترتیبات، 19/1
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 الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة،عن المعلومات ذات الصلة  مراعاةالمتحدة والمنظمات األخرى ذات الصلة، مع 
تاحتها ٕ . األول االفرعیة للتنفیذ في اجتماعه وللهیئةجیة في اجتماعها العشرین للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولو  وا

، یتاح تقریر حلقة العمل 19/1أیضا في التوصیة  تإلى ذلك، وكما طلبوباإلضافة  1.تتوافر الدراسات المحدثةوبناء على ذلك، 
  .(SBSTTA/20/INF/52)الدولیة بشأن تعمیم التنوع البیولوجي التي استضافتها المكسیك 

مة ببعض األدوات الرئیسیة واإلرشادات بشأن تعمیم التنوع البیولوجي في القطاعات ئوتقدم مذكرة إعالمیة إضافیة قا -5
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/55) .7غذیة والزراعة مذكرة إعالمیة عن اإلرشادات لتحقیق الهدف وقدمت منظمة األ 

رشادات عن بناء رؤیة مشتركة لألغذیة  (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/53)من أهداف أیشي لألغذیة والزراعة  ٕ وا
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/54)والزراعة المستدامة 

میم اجعة من الشركاء والنتائج من حلقة العمل الدولیة بشأن تعالوثائق اإلعالمیة المنقحة والتعلیقات المر وقد استند إلى  -6
ویلخص القسم ثالثا الضغوط من القطاعات اإلنتاجیة على التنوع . لمذكرة الحالیةاتحضیر التنوع البیولوجي وذلك عند 

ویرد في . تلك القطاعات كمبرر منطقي للتعمیم، ویناقش القسم رابعا الفرص لدمج اعتبارات التنوع البیولوجي فيالبیولوجي 
 .القسم خامسا التوصیات المقترحة

وتكمل المذكرة الحالیة وثیقة بشأن اإلجراءات االستراتیجیة لتعزیز تعمیم التنوع البیولوجي عبر القطاعات، أعدتها  -7
  .(UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.2)الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها األول 

عبر القطاعات ذات الصلة، بما في دمج التنوع البیولوجي   - ثانیا
  ذلك الزراعة والغابات ومصاید األسماك

الزراعة، (تتطلب معالجة الدوافع المباشرة وغیر المباشرة وراء فقدان التنوع البیولوجي تركیزا على القطاعات األساسیة  -8
ع البیولوجي وهي تعتمد أیضا على التنوع وتؤثر هذه القطاعات على التنو ). والغابات، ومصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة

ومن المتوقع أن یزداد الطلب على السلع والخدمات التي تولدها هذه القطاعات عبر العقود القادمة نتیجة لتزاید . البیولوجي
جي عبر هذه ومن الضروري تعمیم اعتبارات التنوع البیولو . السكان، مما یزید من متوسط الثروة والتغیرات الدیمغرافیة األخرى

. ، بل أیضا البقاء المستمر لهذه القطاعاتمالتنوع البیولوجي واستخدامه المستدا ظالقطاعات من أجل ضمان لیس فحسب حف
لى درجة كبیرة، الحلول القائمة على  ٕ وهناك إمكانیة كبیرة لبعض تدابیر اإلدارة الصدیقة للتنوع البیولوجي في هذه القطاعات، وا

لتعزیز هذه التدابیر وسیحتاج األمر إلى إشراك طائفة من أصحاب المصلحة . في هذه التدابیر امهم ادور  ؤديتالتنوع البیولوجي 
 .وتحقیق التعمیم

لجداالت التقنیة لدمج التنوع البیولوجي في القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والغابات اوقد تم قبول على نحو واسع  -9
وهناك عدد من الخیارات . هناك تحدیات تعترض تعمیم التنوع البیولوجي في هذا القطاعاتغیر أنه ما زالت . ومصاید األسماك

وتشمل هذه إعداد أطر . لتعزیز العمل في إطار االتفاقیة للتشجیع على مزید من التعمیم للتنوع البیولوجي في القطاعات وعبرها
شراك الشعوب األصلیة والمجتمعات المح ٕ لیة وأصحاب المصلحة بفاعلیة، وتعزیز تنسیق المعلومات سیاساتیة شاملة ومتسقة، وا

وتدفقاتها عبر القطاعات، وزیادة الدعم من المنظمات الشریكة، وتحسین التوعیة بأهمیة ومنافع تعمیم التنوع البیولوجي 
قنیة إضافیة عن تعمیم وعالوة على ذلك، قد یحتاج األمر إلى إرشادات ت. واالستخدام األكبر لألطر الدولیة للتنمیة المستدامة

لوجي، خصوصا بشأن المسائل المتعلقة بالتخطیط المكاني واإلدارة لتعزیز النهج المتكاملة للمناظر الطبیعیة و التنوع البی
األرضیة والمناظر الطبیعیة البحریة، وبشأن دمج التنوع البیولوجي في مختلف القطاعات ذات االعتمادات المباشرة أو غیر 

التي قد تؤدي إلى ) بما في ذلك الحوافز االقتصادیة واالجتماعیة(ولوجي، ووسائل لتعدیل الحوافز یالتنوع البالمباشرة على 
 .تغیرات في السلوك وتساعد في معالجة العقبات المتصلة بالمسائل السیاساتیة واالقتصادیة وسلوك اإلنسان والمسائل المؤسسیة

                                                      
، (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/50)، والغابات (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/49)التنوع البیولوجي ونظم األغذیة والزراعة    1

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/51)ومصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة 
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ات ومصاید األسماك، على الخطة والغاب ،التأثیرات الرئیسیة للزراعة  -ثالثا

 2020- 2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

فالتنوع البیولوجي . إن التطورات في الحراجة ومصاید األسماك والزراعة تشكل حالة التنوع البیولوجي إلى درجة كبیرة -10
ضمان توفیر األغذیة، واألخشاب، ویلعب دورا مهما في أوى ثلثي جمیع أنواع الحیوانات والنباتات على األرض، یللغابات 

أیضا المصدر ألكثر من  ووه. في صیانة عملیات النظم اإلیكولوجیة التي تسهم في رفاه اإلنسانو واأللیاف، والوقود والدواء 
ویعتمد كثیر من الناس على  2.إلى األخشاب والمالبسمنتجات تسویق تجاریة، تتراوح بین المستحضرات الصیدالنیة  5000

 ستجابة واعدةاشكل ت) استزراع األسماك(تربیة األحیاء المائیة و . ألسماك وتربیة األحیاء المائیة للغذاء وكمصدر للدخلمصاید ا
وتؤدي الزراعة إلى منافع مهمة، بما فیها ضمان األمن الغذائي . السكان في العالم یادةز للطلب المتزاید على األغذیة الناتج عن 

وخصوصا في البلدان النامیة، یظل القطاع هو . من الفقر، وتساهم في حفظ التنوع البیولوجيوالتغذیة، فضال عن الحد 
. المصدر الرئیسي لسبل العیش في معظم المناطق الریفیة وینظر إلیه على نحو واسع بأنه الطریق الصحیح للخروج من الفقر

ویمكن أن . ن، في صیانة التنوع البیولوجي الزراعيمساهمة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، والمزارعیمهمة عتبر تو 
 .تكون مهمة أیضا منافع الزراعة لحفظ التنوع البیولوجي فیما یتجاوز التنوع البیولوجي الزراعي

فالتنوع . وتعتمد الغابات، ومصاید األسماك والزراعة على التنوع البیولوجي بوسائل مختلفة وبنطاقات متعددة -11
ونات اإلنتاج، التي تشمل المحاصیل، والماشیة، واألسماك المستزرعة، والتنوع البیولوجي البري البیولوجي هو مصدر مك

تنوع  برزوی. یسمح بالتكیف مع االحتیاجات الحالیة والتكیف مع االحتیاجات المستقبلیة لكذالمحصود، والتنوع الجیني ضمن 
ة، والنباتات ولحوم حیوانات األدغال، والحشرات، والطحالب، األنواع، والسالالت واألصناف، فضال عن مصادر األسماك البری

والستدامة خدمات النظم اإلیكولوجیة،  والتنوع البیولوجي هو ضروري أیضا لنظم إنتاج األغذیة. ة الجیدةالتنوع الغذائي والتغذی
خزن الكربون، وحمایة المجاري المائیة، بما في ذلك خصوبة التربة، ودورة المیاه والمغذیات، ونشر البذور، والتحلل، والتلقیح، و 

 .ومكافحة اآلفات وتنظیم األمراض

والطلب المتزاید على السلع الزراعیة والحرجیة والسمكیة، المرتبط بتوقعات نمو السكان، والذي یزید الثروة والتحوالت  -12
على البیئة وتجنب اآلثار السلبیة في أنماط االستهالك، یسلط الضوء أیضا على المناطق الطبیعیة من أجل تقلیل الضواغط 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن نسبة عالیة من األغذیة تهدر حالیا بعد اإلنتاج وسیكون لمعالجة هذه الخسارة . على التنوع البیولوجي
كما أن استعادة كمیة كبیرة من . التنوع البیولوجيعلى منافع رئیسیة بما في ذلك من خالل تقلیل الضغوط على الموارد و 

 .راضي المتدهورة یمكن أن تزید من إنتاج األغذیة وتستعید الغابات، والتنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیةاأل

وهناك اتفاق عام في أن ممارسات الزراعة الحدیثة، ومصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة والحراجة قد أدت إلى  -13
ولذلك، من المهم معالجة االتجاهات في نظم . على خدمات النظم اإلیكولوجیة آثار مهمة على التنوع البیولوجي، مع آثار ضارة

، من المتوقع أن آثار الدوافع 2050وبحلول عام . 2020-2011األغذیة في تحدید نجاح الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
تربیة األحیاء المائیة والحراجة ستكون أكبر من المباشرة وراء فقدان التنوع البیولوجي المرتبطة بالزراعة، ومصاید األسماك، و 

والنظم اإلیكولوجیة  ، وذلك على األقل بالنسبة للنظم اإلیكولوجیة األرضیةلتغیر المناخ على التنوع البیولوجي ةاآلثار المتوقع
كبر في المدى القصیر إلى ویحتمل أن الدوافع المباشرة وراء فقدان التنوع البیولوجي یمكن معالجتها بسهولة أ 3.للمیاه العذبة

وتهدد الممارسات الضارة واإلدارة السیئة استدامة هذه القطاعات، وبعض الخیارات، مثل المشتركین في . المدى المتوسط
لدیها تأثیرات كبیرة على الطلبات على النظم الزراعیة،  ،التوسعات كبیرة الحجم للوقود الحیوي، للتخفیف من تغیر المناخ

 .التنوع البیولوجيوبالتالي على 

                                                      
، مونتلایر، مارسات الجیدةمدلیل لل: لوجي وسبل العیشو اإلدارة المستدامة للغابات، التنوع البی. 2009أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي،    2

 .صفحات 3+  47كندا، 
 16-4والشكل ) ، من النسخة اإلنجلیزیة137الصفحة ( 5-21، الشكل عات العالمیة للتنوع البیولوجي، اإلصدار الرابعالتوقانظر    3
تقییم التجاهات : التقدم المحرز نحو تحقیق أهداف أیشي –من السلسلة التقنیة التفاقیة التنوع البیولوجي  78من العدد ) 82الصفحة (

 .السیاسات واإلجراءات الرئیسیة التنوع البیولوجي، وسیناریوهات
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عدد من النتائج مع تأثیرات سلبیة ى لإ، استنادا إلى االتجاهات الراهنة، 2050وتشیر التوقعات المستقبلیة لعام  -14
وتوحي السیناریوهات أن الطلب المتزاید على األراضي الخصبة للزراعة، بما في ذلك الطاقة الحیویة، . بالنسبة لرفاه اإلنسان

لى تدهور على الموائل األرضیة الطبیعیة و دة متزایضغوط لى إ دتأ ٕ السیناریوهات أیضا إلى  یرشوت. كبیر في التنوع البیولوجيا
نضوب الكثیر من مصاید األسماك البریة، وأن استبدالها بتربیة األحیاء المائیة، نتج عنه زیادة محتملة في التلوث، وطلب أكبر 

وهي تشیر كذلك إلى تزاید تغیر المناخ، الذي أدى إلى فقدان . ى األراضيعلافس زید من التنمعلى األعالف عالیة البروتین 
وعلى . التنوع البیولوجي، وتغیر النظم اإلیكولوجیة مع اضطراب نظم إنتاج األغذیة، وتزاید ندرة المیاه في كثیر من المناطق

ع البیولوجي تقوض بالفعل اإلنتاجیة ، فإن حاالت التدهور في التنو المستوى المحلي ومستوى المناظر الطبیعیة األرضیة
وعلى النطاق العالمي، فإن الخلط بین الدوافع یمكن أن یدفع بعض النظم . الزراعیة، وخصوصا فیما یتعلق بصحة التربة

غیر أنه على الرغم من هذه اآلفاق المظلمة، هناك عدد من الحلول المحتملة لتجنب اآلثار . اإلیكولوجیة لتتجاوز نقاط التحول
 .المقترحة في هذه السیناریوهات

الفرصة لدمج اعتبارات التنوع البیولوجي في الزراعة،   -رابعا 
 والغابات ومصاید األسماك

التخطیط الشامل والرؤیة المشتركة للتآزرات بین القطاعات مطلوبة لجعل الزراعة، والغابات ومصاید األسماك إن  -15
فالتوسع في أنشطة الزراعة والحراجة یكون . ن السیاسات والممارسات المستدامةأكثر إنتاجیة واستدامة من خالل تنفیذ المزید م

وینبغي أن تنظر الرؤیة . عادة على حساب الغابات ویمكن أن یؤثر التلوث المحتمل الناتج عن ذلك في مصاید األسماك
قلیل المنافسة بین القطاعات إلى أدنى یجب أن تستكشف الفرص إلیجاد التآزرات وت: الشاملة لالستدامة فیما یتجاوز المقایضات

 .حد

التعمیم إذا تمت مواءمة التنوع  حرة لوسائل اإلنتاج الصدیقة للتنوع البیولوجي، ومن المرجح أن ینجیوهناك إمكانیة كب -16
ویتطلب ذلك أن تكون . البیولوجي مع القیم األساسیة واالهتمامات االقتصادیة للجهات ذات الصلة، وخصوصا المنتجین

قطاعات على إدراك أعلى بقیم التنوع البیولوجي، وأهمیة التشغیل الجید للنظم اإلیكولوجیة، والفرص التي یوفرها التنوع ال
هي رئیسیة الداة األینبغي أن تكون  ،ولذلك. البیولوجي فضال عن المخاطر المحتملة لفقدان التنوع البیولوجي على عملیاتها

زالة القیود على التغیر اإلیجابي  ٕ ى أخذ هناك أمثلة كثیرة علفعلى سبیل المثال، . في السلوك من جانب المنتجینتحدید وا
، والتي نشأت عادة عن طریق تعزیز الروابط بین االستدامة في الغالب یقودها المزارعون التيالممارسات المحسنة بسرعة، 

 .المزارع بحیةر و المحسنة 

الغابات ومصاید األسماك على نحو كبیر في العشرین سنة وقد تقدمت المعارف عن التنوع البیولوجي للزراعة، و  -17
التوسع اإلیكولوجي لإلنتاج، والتنوع المحسن في النظم  –وتشیر هذه المعارف إلى الحاجة إلى نتائج معززة متداعمة . الماضیة

ى النتائج الثالث، ولكن وتحتاج جمیع األطراف إلى التركیز عل. ر الطبیعیة األرضیة، واالستهالك المستدامظالزراعیة والمنا
جراءات عدد من . الفرص المحددة ستختلف مع الظروف الوطنیة ٕ وجمیع النتائج الثالث هي سائدة بالفعل على خطط وا

وبالرغم من أن هناك تقدم محرز في جمیع هذه المجاالت، فهو حالیا على . عالمیةلاالمنتدیات والمنظمات الوطنیة واإلقلیمیة و 
 .لقى قلیل من الدعم الحكومي أو دعم القطاع الخاصمستوى غیر كاف ویت

 التوسع اإلیكولوجي لإلنتاج  -ألف 

اءة استخدام الموارد وفي نفس الوقت تحسین القیمة الغذائیة لألغذیة، وتقلل فتوفر النظم اإلیكولوجیة وسیلة لتحسین ك -18
ات المدخالت وبالنسبة لنظم المزارع الموسعة ذ. من العوامل الخارجیة، وتعزز حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام

إعادة تهیئة األساس اإلیكولوجي للزراعة، بما في ذلك استعادة تنوع المناظر الطبیعیة األرضیة،  كالعالیة، یمكن أن یشمل ذل
لذي یتم تعزیزه على وهذا هو المبرر المنطقي وراء النهج ا. التي یمكن أن تعزز اإلنتاج المستدام وفي بعض الحاالت، تزید منه
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وهي عملیة توسیع المعارف التي تتطلب  4،لثروة الحیوانیةاإلنتاج المحاصیل و " التوسع اإلیكولوجي"نحو واسع المعروف باسم 

. اإلدارة المثلى للوسائل اإلیكولوجیة للطبیعة والتنوع البیولوجي من أجل تحسین أداء النظم الزراعیة، وفعالیتها وسبل العیش
هجا للمناظر الطبیعیةیكولوجي التوسع اإلویقترح  وتركز نُهج . ها النظم اإلیكولوجیةر فو ستخدم الوظائف الطبیعیة التي تت 5نُ

شراك أصحاب المصلحة و  ٕ  .متعددةأهداف المناظر الطبیعیة األرضیة على اإلدارة المكیفة، وا

ي تفالوسائل ال. وسع اإلیكولوجي لإلنتاجرئیسیة في الت ةثغر وتمثل المعارف بخصوص اتساق السیاسات ومواءمتها  -19
یمیة والمتداعمة للنظم اإلیكولوجیة ما زال مفهوما على نحو ظن فیها التنوع البیولوجي الزراعي من الخدمات التنیحسیمكن أن 
عبر  وسیتطلب سد هذه الثغرة برنامجا متكامال من البحوث. كیفیة تحقیق منافع فعلیة في مختلف نظم اإلنتاج حیثسیئ من 

المجاالت یشرك بالكامل المنتجین، ویربط طرائق اإلنتاج إلى اعتماد الممارسات التي یمكن أن تدعم الوظائف البیولوجیة في 
 .نظم اإلنتاج

لزراعة المستدامة والغابات ومصاید النسبة لبوصون ورصد التنوع البیولوجي وعكس فقدان التنوع البیولوجي حیوي  -20
ة التحدیات المستقبلیة في اإلنتاج واألهداف االجتماعیة األخرى صون خدمات النظم ویتطلب معالج. األسماك المستدامة

اعة في ر لز لطلب والعرض بالنسبة لومع ذلك، فإن نفس الخدمات التي یتم تدهورها حالیا والتوقعات ل. اإلیكولوجیة أو تعزیزها
إلى النماذج الجاریة ال تحسب عادة لردود الفعل السلبیة وتربیة األحیاء المائیة، والحراجة استنادا المستقبل، ومصاید األسماك 

غیر أن عددا من األدوات الممكنة . سبة للتنوع البیولوجي من فقدان التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیةنالمحتملة بال
للغابات في منظمة األغذیة فعلى سبیل المثال، صندوق أدوات اإلدارة المستدامة . هذا التحديلتصدي لاللمساعدة في  تاحم

المنظمة الدولیة لألخشاب والزراعة والمبادئ التوجیهیة الطوعیة لإلدارة المستدامة للغابات المداریة الطبیعیة التي أعدتها 
دارة المناظر الطبیعیة للغاباتالمداریة ٕ  .، یمكن أن تقدم إرشادات مفیدة أخرى عن دمج حفظ التنوع البیولوجي في تخطیط وا

 صیانة التنوع البیولوجي في المناظر الطبیعیة لإلنتاج  - باء

وتحتاج المناظر الطبیعیة لإلنتاج إلى صیانة خلیط من األنواع والموائل والتنوع عبر المناظر الطبیعیة األرضیة  -21
یر مستدامة في والتنوع البیولوجي ضروري لالستدامة ولضمان أن التوسع ال یؤدي إلى زیادات غ. والمناظر الطبیعیة البحریة

والحفاظ على تنوع الموارد . وهو مكمل مهم بالنسبة لجهود الحفظ األخرى التي تركز على حمایة الموائل الطبیعیة. المدخالت
 نافعمفإن تحسین مرونة الزراعة والمناظر الطبیعیة األرضیة یشكل وبصفة خاصة، . الجینیة في نظم اإلنتاج ضروري أیضا

 ومن بین التأثیرات لزیادة التنوع البیولوجي في النظم. یولوجي هذا أو على استعادة هذا التنوع البیولوجيللحفاظ على التنوع الب
هناك اإلنتاجیة األكبر، وحجز الكربون، واالحتفاظ بالمغذیات، والقدرة  6،جري مؤخراأاستعراض الزراعیة التي تم مالحظتها في 

وباإلضافة إلى  .علیها، بما في ذلك اآلفات، واألمراض والجفاف أو الفیضان األكبر على مقاومة مختلف أشكال الجهد والتغلب
ذلك، تبین دراسة حدیثة لنظم المحاصیل األحادیة المبسطة والمتوسعة بدرجة عالیة أن تنوع المناظر الطبیعیة األرضیة لم یقدم 

دارة ال ٕ إنتاج  تربة، فضال عن زیادات في نفس الوقت فيفحسب منافع للتنوع البیولوجي بل أیضا حسن من المیاه، والمغذیات وا
األغذیة قبل الحصاد مع تقلیل الحاجة إلى مدخالت  اقدفبدرجة كبیرة من  إلیكولوجيأن تقلل نُهج التوسع ا ویمكن 7.المحاصیل

                                                      
 grow/-and-http://www.fao.org/ag/save: الصادر عن منظمة األغذیة والزراعة الحفظ والتوسعمثال،    4
 _https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/research/BVIs/BVI_B- و

ilient_farms_forests_factsheet.pdfProductive_and_resilient_farms_and_forests/Productive_res   
   enintensification-sitemap/theme/biodiversity/ecological-http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic/و 

: المبادئ العشر لنهج المناظر الطبیعیة لتوافق الزراعة والحفظ واالستخدامات األخرى المتنافسة على األراضي   5
http://www.pnas.org/content/110/21/8349  

6     Cardinale, B.J., Duffy, J.E., Gonzalez, A., Hooper, D.U., Perrings, C., et al. 2012. Biodiversity loss and its 
impact on humanity. Nature. doi: 10.1038/nature11148.  

7     Liebman, M., Schulte, L.A. 2015. Enhancing agroecosystem performance and resilience through increased 
diversification of landscapes and cropping systems. Elementa: Science of the Anthropocene. 3: 000041.  doi: 
10.12952/journal.elementa.000041.  elementascience.org. 

http://www.fao.org/ag/save
https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/research/BVIs/BVI_B_
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic
http://www.pnas.org/content/110/21/8349
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كوادور، والمغرب وأغندا من أجل تحدید كیفیة لابالعمل خارجیة ضارة على النحو المبین  ٕ زراعة سالالت جاري في الصین، وا
 8.قلل من أضرار اآلفات واألمراضتیمكن أن  مختلفة لنفس المحصول

ومن الحواجز المهمة للحفاظ على التنوع البیولوجي في المناظر الطبیعیة األرضیة لإلنتاج، هناك اإلزدوائیة الزائفة  -22
/ الصناعي مقابل التنوع العالي مدخالت عالیة، وتنوع قلیل، والزراعة على المستوى(بخصوص النهج الزراعي المناسب 

غیر أن  9.)"تقاسم األراضي"مقابل " تجنیب األراضي"والمدخالت القلیلة، ونظم الزراعة الصغیرة، ویشار إلیها أحیانا باسم 
. ل یمیل إلى التغاضي عن كفاءة المكاسب المتاحة حتى في النظم ذات المدخالت العالیة من خالل التوسع اإلیكولوجيالجد
الي في تبسیطه في الغالب، ویستند إلى افتراضات غیر واقعیة، ویتغاضى عن وقائع الشعوب األصلیة والمجتمعات ویغ

 10.وظائف النظم اإلیكولوجیة وقدرتها على التحملو  المحلیة، وینظر غالبا إلى مساهمة التنوع البیولوجي في األغذیة والتغذیة 
ة لالستدامة، بما في ذلك استخدام خدمات معززة للنظم اإلیكولوجیة، في تقلیل ویمكن أن یساعد تطویر وتطبیق معاییر مشترك

 .االستقطاب في هذه المسألة

 تقلیل إهدار الموارد –االستهالك المستدام   -جیم 

وفي حالة الزراعة، فإن . یمكن أن یساعد تعزیز االستهالك المستدام في معالجة الضغوط المتزایدة على نظم اإلنتاج -23
في المائة  30وتشیر التقدیرات إلى أن حوالي . في المائة من اإلنتاج الحالي تهدر من خالل الخسائر بعد اإلنتاج 40ته ما نسب
 .هدر األغذیة القضاء علىیمكن تجنبها من خالل  2050للتنوع البیولوجي الزراعي بحلول عام  اإلجمالي المتوقع فقدانمن ال

غذیة من اإلجراءات ذات األولویة لتقلیل فقدان التنوع البیولوجي وینبغي دمجه في ولذلك، ینبغي أن یكون تقلیل هدر األ
غیر أن التحدیات لتقلیل هدر األغذیة والموارد تختلف كثیرا بین البلدان وتعتمد على ظروف . استراتیجیات التنوع البیولوجي

ائد الرئیسي نتیجة للبنیة التحتیة الضعیفة على مدار وبصفة عامة، في البلدان النامیة، ینشأ الف. دة وحاالت محلیة محددةدمح
م الهدر على مستوى ظوفي البلدان المتقدمة، تمیل الخسائر المتعلقة بالبنیة التحتیة أن تكون أقل، ویحدث مع. سلسلة اإلمدادات

 .تجار التجزئة والمستهلكین

طریق تعزیز حفظ التنوع البیولوجي وضمان ویمكن أن تكون التراخیص أداة مفیدة لتعزیز االستهالك المستدام عن  -24
وقد زادت المساحة الخاضعة لتراخیص . اإلدارة البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة المستدامة من خالل تدابیر اإلدارة المناسبة
الخشبیة  المهتمة بتعزیز تراخیص المنتجاتإدارة الغابات في السنوات األخیرة، غیر أن ذلك حدث بدرجة كبیرة في األسواق 

كما أن هناك تقدم كبیر في استخدام معاییر ومقاییس االستدامة، وخطط منح التراخیص، من خالل سالسل . وغیر الخشبیة
ولو أن هذه ال تغطي أغلبیة اإلنتاج في  11،فول الصویا، وزیت النخیل والوقود الحیويلسلع الرئیسیة، السیما ات لبعض ااإلمداد

 .مفیدا لتطبیق مجموعة أوسع للسلع وسالسل اإلمدادات وهي تقدم نموذجا. كل سلعة

 لتي یجبا ةفاعلجهات الویتمثل أحد الحواجز الرئیسیة أمام تعزیز االستهالك المستدام في العدد الكبیر من ال -25
ة وتشمل األدوات للتخفیف من تلك المشكلة زیادة التوعیة، وبناء التوافق العام فیما بین أصحاب المصلحة، والمشارك. اإشراكه

                                                      
8   diseases/-and-ecosystems/pests-portfolio/agricultural-tp://www.bioversityinternational.org/researchht  
 Phalan, B., Onial, M., Balmford, A. & Green, R.E. (2011). Reconciling Food Production     :انظر مثال   9

and Biodiversity Conservation: Land Sharing and Land Sparing Compared.  Science 333, 1289-1291  
متاح . منظور الشعوب األصلیة والمجتمعات الریفیة: األراضي األراضي وتقاسمجنیب ت .انظر منبر بحوث التنوع البیولوجي الزراعي   10

 sparingsharing1.pdf-Land-http://agrobiodiversityplatform.org/files/2013/11/PAR: على العنوان التالي
لطاقة الحیویة ل؛ والشراكة العالمیة http://rsb.org: المائدة المستدیرة بشأن المواد البیولوجیة المستدامة   11

http://www.globalbioenergy.org فول الصویا المستدامبشأن ؛ والمائدة المستدیرة :http://www.responsiblesoy.org/en/  ؛ والمائدة
: المستدیرة بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامین في أوروبا دة؛ والمائhttp://www.rspo.org/about: المستدیرة لزیت النخیل المستدام

scp.eu-http://www.food . تم النظر في التقدم المحرز في هذا الخصوص في االجتماع السادس عشر للهیئة الفرعیة للمشورة قد و
من السلسلة التقنیة  65في العدد  لهذا، ویرد موجز للمعلومات األساسیة المقدمة 16/13العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة مما أدى إلى التوصیة 

 en.pdf-65-ts-ations/cbdhttps://www.cbd.int/doc/public: التفاقیة التنوع البیولوجي

http://www.bioversityinternational.org/research
http://agrobiodiversityplatform.org/files/2013/11/PAR
http://rsb.org
http://www.globalbioenergy.org
http://www.responsiblesoy.org/en/
http://www.rspo.org/about
http://www.food
https://www.cbd.int/doc/public
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وهناك أربع فئات عریضة ألصحاب المصلحة التي یتطلب إحداث تغیر في . الفعالة والحوار الفعال في تطویر السیاسات

 .المنتجین، والمستهلكین، والقطاعین الخاص والعام –السلوك فیها 

ن عن طریق وقد تكون هناك فرص إضافیة لتعزیز قوة اختیار المستهلكی. ویخلق المستهلكون الطلب على المنتجات -26
غیر أن هناك تحدیات أمام . التشدید على األمن الغذائي، والصحة والتنوع البیولوجي، والتكالیف والمنافع لخیارات المستهلكین

تحقیق النظم الغذائیة المستدامة قد یشكل تحدیا بصفة خاصة، إذ أنه یتطلب تغیر  أن وبالرغم من. خلق التغیر في السلوك
والشركاء المهمین في هذا المجال هم مؤسسات . ، فله إمكانیة أیضا في أن یكون فعاال بصفة عامةكبیر في سلوك المستهلكین

وم واألغذیة حالصحة العامة، نظرا ألن نظم األغذیة المستدامة، التي تتصف بتنوع قلیل لألغذیة ذات النسب العالیة من الل
یف النظم فخوتنطوي السبل والوسائل لت 12.لى الصحة العامةالمجهزة، هي أیضا غیر صحیة ومن المتوقع أن یكون لها آثار ع

لیدیة أو قالغذائیة المستدامة أساسا التأثیر على سالسل اإلمدادات وخیارات المستهلكین، بما في ذلك تعزیز الثقافات الغذائیة الت
 .المحلیة أو الوطنیة التي تكون في الغالب مستدامة وصحیة على نحو أكبر

لقطاع الخاص مهما في المساهمة في تغیر السلوك المطلوب لتعزیز األنماط المستدامة لالستهالك ویمكن أن یكون ا -27
وبرامج المسؤولیة االجتماعیة للشركات واالعتراف المتزاید بأن استدامة قطاع األعمال تعتمد على مجموعة من . واإلنتاج
بعض نماذج األعمال على األقل قد قللت من الصراعات بین  ات النظم اإلیكولوجیة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي یعني أنخدم

ففي . بصفة خاصة ،للغایةتسویق األغذیة مؤثرة الرئیسیة لسالسل الویمكن أن تكون . تحقیق األرباح وحفظ التنوع البیولوجي
نتاج ة بین البذور، ومبیدات اآلفات، واألسمدة وشركات إاربضقطاع الزراعة، تتمثل الحواجز الرئیسیة في االهتمامات المت

 .وتسویق الماكینات وبین أهداف التنوع البیولوجي

غنى عنه في إنشاء بیئة تمكینیة لالستهالك المستدام من خالل خلیط مناسب من القواعد  الویظل القطاع العام  -28
التخطیط فإنشاء مجموعات العمل المشتركة بین الوزارات، والبرامج المشتركة بین الوكاالت، والتخطیط والتمویل، و . والحوافز

المتكامل الستخدام األراضي، واإلدارة المسؤولة، والحوافز المتعددة األغراض، والمعلومات المتشاركة ونظم الرصد هي أمثلة 
ولدى الحكومات . وینبغي أن تستمر الحكومة في دعم هذه اإلجراءات. للتدابیر التي تسمح بالتعاون بین أصحاب المصلحة

بالتدابیر الحافزة، مثل استهداف أفضل لإلعانات، أو إلغاء وقد تتعلق هذه . ة للمساهمة في ذلكأدوات سیاساتیة وغیر سیاساتی
فضال عن مزید من االستثمارات في البحوث والبنیة التحتیة  13زالتها التدریجیة أو تعدیلهاإأو  اإلعانات الضارة والحوافز األخرى

مشتریات العامة مواءمة على نحو أفضل نحو إنشاء الطلب لجیات اویمكن أیضا أن تكون استراتی. للمعارف وبناء القدرات
 .للمنتجات المستدامة

ویمكن تعویض التقدم . وتظل تأثیرات العولمة والتجارة واإلزاحة مغطاة على نحو ضعیف في االستراتیجیات الوطنیة -29
. زاید االعتماد على السلع المستوردةفي االستدامة المحسنة على المستوى الوطني بزیادة البصمات الخارجیة الناشئة عن ت

وستسهم العنایة بتدابیر . المحلیة على المواد األولیة في بعض البلدان لثروة الحیوانیةانتاج إلومثال لذلك االعتماد المتزاید 
 .هذه المشكلةلتصدي لااالستدامة في سالسل اإلمدادات للسلع الرئیسیة في 

غیر المناخ تمثل أحد الثغرات المهمة في السیاسات الزراعیة، القدرة على تحمل تویالحظ تقییم أجري مؤخرا أن  -30
تحدیات  ، لمساعدته في مواجهةالقطاع" التحوط لمستقبل"ن كو ی ألنویوصي بأن الهدف الشامل لصناع السیاسات ینبغي 

تغیر المناخ على في الحسبان آثار  للتوقعات العالمیة للتنوع البیولوجيولم یأخذ النموذج المذكور في اإلصدار الرابع  14.متعددة
ومن العناصر الرئیسیة لالستدامة هناك إدماج القدرة على التحمل في األغذیة . متطلبات الموارد الطبیعیة المتصلة بالزراعة

                                                      
أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي . استعراض حالة المعارف –التنوع البیولوجي وصحة اإلنسان : الربط بین األولویات العالمیةانظر    12

 en.pdf-biodiversity-t/health/SOKhttps://www.cbd.in. 2015. ومنظمة الصحة العالمیة
في ) الحوافز واإلعانات( للتنوع البیولوجي شيأیمن أهداف  3الكامل للهدف  یلعفالطرائق المتعلقة بالتتمت مواصلة النظر في    13

راض التنفیذ في اجتماعه االجتماع الثامن عشر للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة وفي الفریق العامل المعني باستع
 ).UNPE/CBD/WGRI/5/4/Add.1 و UNEP/CBD/SBSTTA/18/11انظر (الخامس 

. منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، باریس. 2015النقاط البارزة لعام : رصد وتقییم السیاسات الزراعیة   14
2015.pdf-july-highlights-2015-evaluation-policies/monitoring-http://www.oecd.org/tad/agricultural 

https://www.cbd.in
http://www.oecd.org/tad/agricultural
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 وبعض األدوات العملیة. المساهمة على نحو أعظم في التخفیف من تغیر المناخ والتكیف معه نموالزراعة وتمكین الزراعة 
بدأ الفریق االستشاري العلمي والتقني التابع لمرفق البیئة العالمیة العمل في مجال إطار و  15.هذا الموضوعمتاحة بالفعل عن 

وبرنامج البحوث  16.للقدرة على التحمل، والتكیف والتحول یسعى إلى إعداد أداة إلحداث تحول الموضوع من النظریة إلى العمل
في هیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة لدیه أیضا تركیز رئیسي على  (CCAFS)بشأن تغیر المناخ والزراعة واألمن الغذائي 

إدماج القدرة على التحمل في األغذیة والزراعة وتیسیر الزراعة للمساهمة في التخفیف من تغیر المناخ والتكیف معه ویقدم 
ن تغیر المناخ والزراعة واألمن الغذائي ومنبر وقد تعاون برنامج البحوث بشأ 17.ادات سیاساتیة تمكینیة بشأن هذا الموضوعشإر 

مؤخرا مع هیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة من أجل إعداد الخطوط التوجیهیة  (PAR)بحوث التنوع البیولوجي الزراعي 
عد ذلك، دعت الهیئة وب. التي أیدتها الهیئة 18،الطوعیة لدعم إدماج التنوع الوراثي في التخطیط الوطني للتكیف مع تغیر المناخ

 أمانة هیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة إلى إحالة الخطوط التوجیهیة إلى منظمة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ
للغایة إدراجها في خطط التكیف الوطنیة التي تعدها  وتتاح أحد األدوات المفید 19.وغیرها من الهیئات الدولیة ذات الصلة

وكذلك اإلرشادات بشأن  20،منظمة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ واإلرشادات عن كیفیة القیام بذلكلدان في إطار الب
وتشمل أدوات التنفیذ األخرى ذات الصلة خطة  21.دور وأهمیة الموارد الوراثیة والتنوع البیولوجي في التصدي لتغیر المناخ

 .وراثیة الحرجیة لمنظمة األغذیة والزراعةالعمل العالمیة بشأن الموارد ال

 التوصیة المقترحة  –خامسا 
قد ترغب الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في التوصیة بأن یعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه  -31

 :الثالث عشر مقررا على غرار ما یلي

  إن مؤتمر األطراف،
  من االتفاقیة، )ج(10و) ب(6إلى المادتین  إذ یشیر

ذ یشیر أیضا ٕ التوقعات من  الرابع صدارإلمن ااالستنتاجات العامة ضمن ، الذي الحظ فیه، 12/1إلى المقرر  وا
تشمل  ،تنفیذ مجموعة من اإلجراءاتسیتطلب تحقیق معظم أهداف أیشي للتنوع البیولوجي أن  22،العالمیة للتنوع البیولوجي

شراك عامة ال ،والحوافز االجتماعیة االقتصادیة المتواءمة مع هذه األطر ،السیاساتیةاألطر القانونیة أو  عادة ٕ ناس وأصحاب وا
البد من اتساق السیاسات عبر القطاعات والوزارات الحكومیة المعنیة وذلك التخاذ مجموعة أنه و  ،واإلنفاذ ،المصلحة، والرصد

  ،من اإلجراءات الفعالة

                                                      
السیاسات : ؛ والزراعة الذكیة مناخیاwww.fao.org/docrep/014/i2316e/i2316e00.pdfالتكیف في منظمة األغذیة والزراعة : مثال   15

جعي ؛ والكتاب المر www.fao.org/docrep/013/i1881e/i1881e00.htmوالممارسات والتمویل لألمن الغذائي، والتكیف والتخفیف 
؛ وتطویر الزراعة الذكیة مناخیا على المستوى القطري، الدروس www.fao.org/docrep/018/i3325e/i3325e.pdfللزراعة الذكیة مناخیا 

 .www.fao.org/docrep/016/ap401e/ap401e.pdf: المستفادة من التجارب األخیرة
16     O’Connell, D., Walker, B., Abel, N., Grigg, N. (2015) The Resilience, Adaptation and Transformation 
-resilience-http://www.stapgef.org/the Assessment Framework: From Theory to Application. CSIRO, Australia.
.framework/-assessment-transformation-and-adaptation  

17   https://ccafs.cgiar.org/   
التخفیف من حدة تغیر المناخ للدورة الخامسة عشرة العادیة الخطوط التوجیهیة لدعم إدماج التنوع الوراثي في التقریر الوطني لتخطیط    18

  mm660e.pdf-http://www.fao.org/3/a. التذییل دال. 2015كانون الثاني /ینایر 23- 19لهیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، روما، 
19         updates/-session-regular-15-http://agrobiodiversityplatform.org/par/2015/01/20/cgrfa 

analysis-planning-adaptation-change-climate-biodiversity-https://ccafs.cgiar.org/publications/agricultural- و
national#.VbuHOfn5U3l  

20   -national-through-agriculture-in-diversity-genetic-http://www.bioversityinternational.org/news/detail/promoting
plans/-adaptation   

21   http://www.fao.org/publications/card/en/c/0099d145-f240-4e61-b30e-3d210972ceb8/  
  Synthesis_low_FINAL.pdf-content/uploads/2010/05/PAR-biodiversityplatform.org/blog/wphttp://agroو

22   https://www.cbd.int/gbo4/   

http://www.fao.org/docrep/014/i2316e/i2316e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1881e/i1881e00.htm
http://www.fao.org/docrep/018/i3325e/i3325e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/ap401e/ap401e.pdf
http://www.stapgef.org/the
https://ccafs.cgiar.org/
http://www.fao.org/3/a
http://agrobiodiversityplatform.org/par/2015/01/20/cgrfa
https://ccafs.cgiar.org/publications/agricultural
http://www.bioversityinternational.org/news/detail/promoting
http://www.fao.org/publications/card/en/c/0099d145-f240-4e61-b30e-3d210972ceb8/
https://www.cbd.int/gbo4/
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ذ یقر ٕ ت، ومصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة هي قطاعات تعتمد على التنوع البیولوجي، بأن الزراعة، والغابا وا

أن هذه القطاعات ستؤثر أیضا على التنوع و یها، لع زركتبما في ذلك مكوناته، وكذلك وظائف وخدمات النظم اإلیكولوجیة التي 
یمكن أن یؤثر سلبیا على هذه القطاعات، مع تقویض البیولوجي من خالل دوافع مختلفة، وأن فقدان التنوع البیولوجي الالحق 

  محتمل للزیادات السابقة في السلع والخدمات وتهدید األمن الغذائي وتوفیر خدمات النظم اإلیكولوجیة التي هي حیویة للبشریة،
ذ یقر ٕ الزراعة، بالدور المركزي لنهج النظام اإلیكولوجي والنهج التحوطي في إرشاد جمیع األنشطة ذات الصلة ب وا

  والغابات، ومصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة التي تنفذ في سیاق االتفاقیة،
ذ یقر أیضا ٕ لمتعلقة امج العمل في إطار االتفاقیة، السیما برامج العمل ارشادات ذات الصلة المقدمة في بر باإل وا

  بالتنوع البیولوجي الزراعي، والتنوع البیولوجي للغابات والتنوع البیولوجي البحري والساحلي،
والخطة  2030،23التنمیة المستدامة لعام  طةخبالفرصة السانحة من التنفیذ المتكامل والشامل ل یقر -1

لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم  2019-2010 راجعواإلطار االستراتیجیة الم 202024-2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
لتحقیق األمن الغذائي وتحسین التغذیة، واألمن المائي، والحد من الفقر، وتغیر المناخ، والحد من مخاطر الكوارث،  25المتحدة

 ؛مترابطة فیما بینها ومتداعمةوأهداف الصحة والتنوع البیولوجي وأن هذه األهداف 

ل، بما في ذلك السیاسات المتداعمة، والتدابیر القانونیة، والتقنیة والمالیة في التحول الشامبأن  یقر أیضا -2
 هذه القطاعات، مطلوبة للوفاء بأهداف التنمیة المستدامة المتفق علیها؛

األطراف ویدعو  ویشجع 26رؤیة مشتركة لألغذیة والزراعة المستدامة باإلرشادات الطوعیة بشأن بناءیرحب  -3
تطبیق هذه اإلرشادات، حسب االقتضاء، دعما للنهج المتكامل لالستدامة عبر الزراعة، والغابات  الحكومات األخرى إلى

 ومصاید األسماك، مع االعتراف بالترابط فیما بین هذه القطاعات؛

بخطط العمل العالمیة التي اعتمدتها هیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في منظمة األغذیة  یرحب أیضا -4
 لألمم المتحدة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة، والحیوانیة والحرجیة؛ والزراعة

أهمیة خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البیولوجي في تمكین الشعوب یالحظ  -5
ومصاید األسماك  األصلیة والمجتمعات المحلیة من المساهمة في معالجة اعتبارات التنوع البیولوجي في الزراعة، والغابات،

 وتربیة األحیاء المائیة؛

األطراف، والحكومات األخرى على تعزیز جهودها المبذولة في تعمیم التنوع البیولوجي في قطاعات  یحث -6
الزراعة، والغابات، ومصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة على جمیع المستویات والنطاقات، بما في ذلك إشراك أصحاب 

 عن طریق انعكاس التنوع البیولوجي في المعاییر القطاعیة؛ین و المصلحة المعنی

األخرى على تنفیذ االستراتیجیات الشاملة واإلدارة المتكاملة للمناظر الطبیعیة  األطراف والحكوماتیحث  -7
ار السلبیة من األرضیة والمناظر الطبیعیة البحریة من أجل الحد من فقدان التنوع البیولوجي، بما في ذلك عن طریق تقلیل اآلث

الزراعة، والحراجة، ومصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة، مع تحدید التدابیر الممكنة للمساهمة في صحة النظم اإلیكولوجیة 
 وقدرتها على التحمل؛

الخطوط التوجیهیة الطوعیة بشأن الحوكمة المسؤولة لحیازة األراضي ومصاید األسماك والغابات في  یالحظ -8
األطراف ویدعو الحكومات األخرى إلى االستفادة من هذه  ویشجعلمنظمة األغذیة والزراعة،  27،ن الغذائي الوطنيسیاق األم

اإلرشادات، حسب االقتضاء، لمراجعة، وعند الضرورة، تعدیل حیازة األراضي وحیازة الموارد األخرى أو المسائل المتعلقة 
 باإلشراف؛

                                                      
  .، المرفق"2030لعام خطة التنمیة المستدامة : تحویل عالمنا"بشأن  2015أیلول /سبتمبر 23المؤرخ  70/1قرار الجمعیة العامة    23
  .، المرفق10/2مقرر مؤتمر األطراف    24
  .C 2013/7، 2013حزیران /یونیو 22-15مؤتمر منظمة األغذیة والزراعة، الدورة الثامنة والثالثون، روما،    25
26   UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/54  
   http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf: متاحة على. 2012ظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، من   27

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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اءمة الحوافز المالیة والمدفوعات القائمة على األداء مع األهداف والحكومات األخرى على مو  األطراف یحث -9
، ولتوجیه مصادر التمویل العام والخاص إلى الممارسات التي هاتفتتو  هاتدهور الوطنیة للتنوع البیولوجي لخفض فقدان الموائل، و 

یكولوجیة الحرجة بطریقة تلبي احتیاجات نظم اإلتحسن استدامة اإلنتاج مع تقلیل فقدان التنوع البیولوجي وتعزیز استعادة ال
 المجتمع المحلي، وال تسبب ضررا للنظم اإلیكولوجیة األخرى، وتمتثل للقواعد البیئیة القانونیة الساریة؛

األطراف والحكومات األخرى على تعزیز رصد استخدام الموارد في الزراعة، والغابات ومصاید  یحث أیضا -10
 ة، وتحسین حصول الجمهور على بیانات الرصد؛األسماك وتربیة األحیاء المائی

األطراف والحكومات األخرى على تعزیز حمالت التثقیف والتوعیة العامة من أجل تقلیل هدر یحث كذلك  -11
 األغذیة إلى أدنى حد وتعزیز النظم الغذائیة الصحیة مع إیالء االعتبار الواجب الستدامتها؛

الفرص للمناقشة والتعلم المتبادل بین مجموعات أصحاب  األطراف والحكومات األخرى على تقدیم یحث -12
 المصلحة المنختلفة في القطاعات وبینها لتیسیر تحدید التآزرات والمقایضات والتفاوض حول الحلول المشتركة؛

األطراف والحكومات األخرى على االستفادة على نحو واسع من خطط منح التراخیص الحالیة  یحث أیضا -13
مزید من التطویر لخطط منح التراخیص الى نحو مستدام من الزراعة، والحراجة ومصاید األسماك، وتعزیز المنتجة علللسلع 
ات الحالیة، مع ضمان انعكاس حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام في معاییر التراخیص، والنظر في انعكاس غر ثلسد ال

 ي في المتطلبات الوطنیة؛المعاییر الطوعیة الحالیة المقبولة على المستوى العالم

یة اإلقلیمیة ذات مصارف التنمالمنظمات الدولیة، بما فیها مرفق البیئة العالمیة، والبنك الدولي و  یشجع -14
المحاسبة القومیة، والضمانات الصلة، على دعم اآللیات، بما فیها خطط منح التراخیص، والمدفوعات مقابل الخدمات البیئیة، و 

اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع من أجل دمج التنوع البیولوجي في القطاعات اإلنتاجیة، وتعزیز األدوات البیئیة واالجتماعیة و 
م حوافز للجهات الفاعلة من أجل اتخاذ تدابیر لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه ر والمبادئ التوجیهیة بطریقة تقدوالمعایی

 ولوجي؛یلتنوع البي اف احدث تدهور تالمستدام وتعدیل الممارسات التي قد 

نب جمنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، بالتعاون من الشركاء اآلخرین ذوي الصلة، ومع ت یدعو -15
ذات الصلة، بما یتسق والخطة االستراتیجیة األخرى اإلزدواجیة في الجهود، إلى دعم تنفیذ المقرر الحالي والسیاسات والتدابیر 

لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم  2019-2010للفترة  جعار الستراتیجي المواإلطار ا 2020،24- 2011للتنوع البیولوجي 
  23؛2030وخطة التنمیة المستدامة لعام  25المتحدة

 الزراعة

 بأهمیة التنوع البیولوجي لألمن الغذائي والتغذیة ودوره في صحة اإلنسان؛ یقر -16

ع البیولوجي الزراعي، بما في ذلك ، وافق على برنامج العمل المتعلق بالتنو 9/1في المقرر  ،إلى أنه یشیر -17
 مبادراته الدولیة الثالث، یواصل تقدیم إطار ذي صلة لتحقیق أهداف االتفاقیة؛

 وتقییماته الداعمةالتوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي إلى أن أحد استنتاجات اإلصدار الرابع من  یشیر أیضا -18
نظم األغذیة سیكون حیویا في إنجاح الخطة االستراتیجیة للتنوع معالجة الضغوط على التنوع البیولوجي الناشئة من أن هي 

 وأن هناك حاجة إلى إجراء عاجل لتحقیق النظم الغذائیة المستدامة؛ 2020،24- 2011البیولوجي 

بنمو السكان، وتزاید الثروة والتحوالت في  سلع الغذائیة والزراعیة، المرتبطمتزاید على الالطلب الأن  یالحظ -19
 تهالك، سیكون له أثر على التنوع البیولوجي ما لم یتم معالجته على نحو مناسب؛أنماط االس

تهدر حالیا بعد اإلنتاج وأن تقلیل هذا الهدر سیكون من المنافع الرئیسیة، عالیة من األغذیة نسبة أن یالحظ  -20
 مثل التخفیف من الضغوط على الموارد، بما في ذلك التنوع البیولوجي؛

أن استعادة النظم الزراعیة المتدهورة حالیا یمكن أن تزید إنتاج األغذیة وتستعید التنوع  ضایالحظ أی -21
 م اإلیكولوجیة المهمة للزراعة واالحتیاجات األخرى؛ظالبیولوجي وخدمات الن

اعة منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، وهیئتها بشأن الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ولجنة الزر  یدعو -22
 :فیها إلى
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النظر في مزید من الدعم لتطویر وتنفیذ التدابیر، واإلرشادات واألدوات لتعزیز تعمیم التنوع البیولوجي في   )أ(

  قطاعات المحاصیل، والثروة الحیوانیة واألغذیة؛
  إضافة التحول إلى األغذیة والزراعة المستدامة كبند دائم على جدول أعمال هذه الهیئات؛  )ب(
 بالغ عن التقدم المحرز إلى الهیئات ذات الصلة في إطار االتفاقیة؛اإل  )ج(

األطراف والحكومات األخرى على إعداد أطر قانونیة أو سیاساتیة واضحة الستخدام األراضي تعكس  یشجع -23
أجل عدة أمور نطاقات ومستویات اإلدارة، من مختلف ، مع إجراءات للتخطیط المكاني على األهداف الوطنیة للتنوع البیولوجي

من بینها تعزیز الزیادات المستدامة في إنتاجیة األراضي الزراعیة والمراعي الحالیة مع تعزیز خدمات النظم اإلیكولوجیة، بما 
وأیضا ، )عریةمثل التلقیح، ومكافحة اآلفات، وتوفیر المیاه، ومكافحة الت(في ذلك تلك الخدمات التي تسهم في اإلنتاج الزراعي 

 الموائل الطبیعیة وتعزیز الترابط في المناظر الطبیعیة األراضیة؛حمایة مع 

الحكومات األخرى إلى تعزیز حفظ واستخدام التنوع البیولوجي كجزء من نهج نحو  ویدعواألطراف  یحث -24
وع التن ظللزراعة، مع تعزیز استخدام محاصیل متنوعة ومكیفیة على نحو جید وأصناف المحاصیل وحف" التوسع اإلیكولوجي"

البیولوجي المرتبط بها في المناظر الطبیعیة األرضیة الزراعیة، بما في ذلك الملحقات وكائنات مكافحة اآلفات، مع تقلیل أو 
 ؛یثما أمكنحاستبدال المدخالت الكیمیائیة، 

أو حوافز لزیادة فاعلیة استخدام المیاه، /األطراف والحكومات األخرى على وضع تدابیر تنظیمیة و یشجع -25
ألسمدة ومبیدات اآلفات، وعلى تجنب استخدامها غیر المناسب، مثال عن طریق تعزیز اإلدارة المتكاملة لآلفات، وتقلیل وا

 بعد الحصاد؛ اقدفاإلهدار في جمیع مراحل اإلنتاج واالستهالك في نظم األغذیة، بما في ذلك تقلیل ال

بناء األساس اإلیكولوجي للزراعة، بما  األطراف والحكومات األخرى على استعادة وصون أو أیضا یشجع -26
في ذلك من خالل حفظ واستعادة التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في المناظر الطبیعیة األرضیة الزراعیة، بما في 

تدامة والمكاسب أنواعها األصلیة وأقاربها البریة كمسار رئیسي لتحقیق اإلنتاجیة المسذلك الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة و 
 التغذویة؛

على دعم نماذج التنمیة الزراعیة التي تتسق مع اإلطار األطراف والحكومات األخرى یشجع كذلك  -27
وتنفیذ مبادئ االستثمار المسؤول في نظم  25لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة 2019-2010االستراتیجیة المراجع 

مع مالحظة بصفة خاصة  2014،28تشرین األول /نة األمن الغذائي العالمي في أكتوبرالزراعة واألغذیة التي وافقت علیها لج
صغار المزارعین األسریین والرعي نظرا لسیطرتهم من حیث األمن الغذائي والتغذیة، والحد من الفقر، واإلنصاف أهمیة 

 االجتماعي في الزراعة والجهود المبذولة لحفظ التنوع البیولوجي؛

 الغابات

ور التنوع البیولوجي للغابات في المساهمة في رفاه اإلنسان من خالل إنتاج األغذیة، واألخشاب، بد یقر -28
 واأللیاف، والوقود، والدواء، والمیاه النظیفة، واألكسجین ومساهمتها في عملیات النظم اإلیكولوجیة؛

هج، ى برؤ  س، الذي اعترف فیه المجل2015/33قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  یالحظ -29 مختلفة، ونُ
 ونماذج وأدوات لإلدارة المستدامة للغابات؛

من الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر الحراجة العالمي، الذي یشجع  29ربان،عناصر إعالن دیالحظ أیضا  -30
 الحاجة إلى فهم أعمق للدور الذي ال یتجزأ للتنوع البیولوجي في عملیات النظام اإلیكولوجي للغابات؛

یل الكامل لإلدارة المستدامة عفاهمات األعضاء اآلخرین في الشراكة التعاونیة في مجال الغابات للتبمس یقر -31
 التنوع البیولوجي؛ ظللغابات مع ضمان حف

                                                      
28   home/activities/resaginv/en/-rg/cfs/cfshttp://www.fao.o   
29   http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Durban_Declaration_1.pdf  

http://www.fao.o
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Durban_Declaration_1.pdf
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أصحاب المصلحة اآلخرین المعنیین على المساهمة في تحضیر و األطراف والحكومات األخرى  یشجع -32
 ؛2020- 2017الخطة االستراتیجیة للترتیب الدولي للغابات 

األطراف والحكومات األخرى على إقامة ظروف تمكینیة العتماد ممارسات اإلدارة الرشیدة للغابات،  حثی -33
على نحو مالئم في تطویر واستخدام  لتنوع البیولوجيدمج االمؤسسات العاملة في مجال الغابات ومالك الغابات على  ویشجع

 ؛ىاألخر  المناسبةو  اآللیات الطوعیةفي خطط منح التراخیص، أو 

برامج الغابات على تأثیرات آثار و على إعداد أو تعزیز رصد األطراف والحكومات األخرى یحث أیضا  -34
 التنوع البیولوجي؛

شراكهم  یحث كذلك -35 ٕ األطراف والحكومات األخرى على بذل الجهود لتعزیز توعیة جمیع أصحاب المصلحة وا
 دارة الغابات؛في تطویر وتنفیذ السیاسات واالستراتیجیات إل

األطراف والحكومات األخرى على تعزیز جهودهم إلقامة وصیانة وتطویر شبكات وطنیة أو إقلیمیة  یحث -36
للغابات المحمیة المدارة على نحو جید مع مناطق عزل مدارة، عند االقتضاء، مع تطبیق أدوات التخطیط المكاني وتخطیط 

 لخاصة للتنوع البیولوجي للغابات؛استخدام األراضي لتحدید المناطق ذات األهمیة ا

 مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة

بأن النظم اإلیكولوجیة الصحیة البحریة والساحلیة وللمیاه الداخلیة والتنوع البیولوجي هي ضروریة  یقر -37
 مرونة محسنة في توفیر األغذیة وسبل العیش؛لتحقیق زیادات مستدامة و 

د األسماك غیر المدارة على نحو مستدام وعملیات وممارسات تربیة األحیاء بوجود كثیر من مصای یقر أیضا -38
 المائیة التي لها آثار سلبیة كبیرة على التنوع البیولوجي وعلى الموائل؛

ذ یشیر -39 ٕ ات إدارة مصاید األسماك، بصفتها الهیئات المختصة إلدارة منظم یشجع، 11/18إلى المقرر  وا
ین، في إدارة مصاید األسماك، النظر في المسائل المتعلقة بالتنوع البیولوجي وتطبیق نهج مصاید األسماك، على مواصلة تحس

النظام اإلیكولوجي، بما في ذلك من خالل التعاون فیما بین الوكاالت، ومع المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلیة 
تعزیز أنشطة القدرات وتنفیذ منظمات  إلى ویدعولوجي، والمجتمعات المحلیة وطائفة واسعة من الخبراء في مجال التنوع البیو 

 إدارة مصاید األسماك هذه لهذا الغرض؛

، الذي شدد فیهما على أهمیة التعاون مع منظمة األغذیة والزراعة 11/18و 10/29إلى المقررین  یشیر -40
مصاید األسماك  خطط العمل فیما یتعلق بمعالجة اعتبارات التنوع البیولوجي فيلألمم المتحدة، واالتفاقیات اإلقلیمیة للبحار و 
 المستدامة وتربیة األحیاء المائیة المستدامة؛

الراسخة لمصاید األسماك المستدامة وتربیة األحیاء المائیة المستدامة المنصوص علیها في بالمبادئ  یقر -41
 1993واتفاق منظمة األغذیة والزراعة لعام  30مم المتحدة لقانون البحار،عدد من الصكوك الدولیة، بما في ذلك اتفاقیة األ

 1982كانون األول /دیسمبر 10واتفاق األمم المتحدة لتنفیذ أحكام اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخ  31بشأن االمتثال،
دارة األرصدة السمكیة المتداخلة المناطق واألرصدة السمكیة ابشأن  ٕ بشأن الصید  السلوكمدونة و  32،لكثیرة االرتحالحفظ وا

وأن هذه تمثل، مع ما یصاحبها من مبادئ توجیهیة وخطط عمل، إطارا عالمیا  1995،33لعام  الرشید لمنظمة األغذیة والزراعة
دارتها ودعم تعمیم التنوع البیولوجي في مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة؛ ٕ  شامال لسیاسة مصاید األسماك وا

على إلى التصدیق الحكومات األخرى  ویدعواألطراف  ویشجع، 10/29من المقرر  55 ى الفقرةإلیشیر  -42
بشأن التدابیر التي تتخذها دولة المیناء لمنع الصید غیر القانوني دون إبالغ ودون مم المتحدة غذیة والزراعة لألمنظمة األ اتفاق

 ى وسیلة لمعالجة أنشطة صید األسماك هذه؛، الذي ینص عل2009، المعتمد في عام تنظیم وردعه والقضاء علیه

                                                      
 .31363، العدد 1833، المجلد معاهداتسلسلة الاألمم المتحدة،    30
31   http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130E00.htm  
  .37924، العدد 2161، المجلد سلسلة المعاهداتاألمم المتحدة،    32
33   http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm   

http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130E00.htm
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm
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إلى مزید من التعاون وتشارك المعلومات  ویدعو، 12/22و 11/17و 10/29المقررات  إلى یشیر أیضا -43

ألسماك فیما یتعلق باستخدام ، ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، والهیئات اإلقلیمیة لأمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي بین
والنظم  اأو بیولوجی اإیكولوجیالبحریة المهمة ات العلمیة عن المناطق الوارد وصفها للوفاء بالمعاییر العلمیة للمناطق المعلوم

 وع البیولوجي في هذا الصدد؛دعما لتحقیق مختلف أهداف أیشي للتناإلیكولوجیة البحریة الضعیفة 
متحدة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة واألمین بالتعاون الجاري بین منظمة األغذیة والزراعة لألمم ال یرحب -44

 من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي؛ 6، لتحسین اإلبالغ ودعم تنفیذ الهدف التنفیذي
منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ولجنة مصاید األسماك إلى النظر في مواصلة دعم تطویر  یدعو -45

تعمیم التنوع البیولوجي في قطاعي مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة، بما في وتنفیذ التدابیر، واإلرشادات واألدوات لتعزیز 
 ذلك مخاطر إدخال األنواع الغریبة الغازیة؛

األطراف والحكومات األخرى إلى استخدام، حسب االقتضاء، اإلرشادات الموجودة المتصلة بنهج  یدعو -46
م ظمنظمة األغذیة والزراعة الستدامة النلتقییم  لخطوط التوحیهیةاو لمائیة، النظام اإلیكولوجي لمصاید األسماك وتربیة األحیاء ا

 34التكثیف المستدام لإلنتاج وخدمات النظم اإلیكولوجیة؛دعم السیاسات لتعزیز والخطوط التوجیهیة لالزراعیة 
في إدارة الضغوط على المناظر الطبیعیة  اتوالحكومات األخرى إلى تحسین التآزر األطراف یدعو أیضا  -47

من أهداف  10ر الطبیعیة للمیاه الداخلیة، بما في ذلك من خالل تنفیذ اإلجراءات ذات األولویة لتحقیق الهدف البحریة والمناظ
 35؛اط بهاتبوثیقة االر أیشي للتنوع البیولوجي للشعاب المرجانیة والنظم اإلیكولوجیة ال

ألسماك، وعند الضرورة، الحكومات األخرى إلى تعزیز اآللیات القائمة إلدارة مصاید ا ویدعواألطراف  یحث -48
دارة طاقات إنشاء مثل هذه اآللیات، وأخذ اعتبارات التنوع البیولوجي بالكامل في الحسبان عند تصمیم وتنفیذ السیاسات إل

 مصاید األسماك وتخفیضها؛
 :تنفیذي االضطالع بما یليإلى األمین ال یطلب -49

دة والشركاء اآلخرین المعنیین في جمیع المجاالت تعزیز التعاون مع منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتح  )أ(
  المتصلة بتنفیذ المقرر الحالي؛

في منظمة األغذیة والزراعة  إحالة المقرر الحالي لعنایة مؤتمر ولجان الزراعة، ومصاید األسماك والحراجة  )ب(
  ات والهیئات األخرى ذات الصلة؛لألمم المتحدة، ولجنة األمن الغذائي العالمي، ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغاب

في األغذیة والزراعة فیما یتعلق بالتنوع البیولوجي، ونشرها " االستدامة"إعداد مزید من اإلرشادات عن مفهوم   )ج(
 المعلوماتوتعزیز الدعم لتشارك األغذیة والزراعة لألمم المتحدة والشركاء اآلخرین المعنیین، بالتعاون مع منظمة إلى األطراف، 

  ؛یثما أمكنحونقل التكنولوجیا فیما بین األطراف، مع البناء على المبادرات القائمة  ذات الصلة
مواصلة تجمیع اإلرشادات واألدوات ذات الصلة بمعالجة اعتبارات التنوع البیولوجي في الزراعة، والحراجة،   )د(

تاحة هذه من خالل ٕ آلیة غرفة تبادل المعلومات في االتفاقیة والوسائل األخرى ذات  ومصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة، وا
  .الصلة قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف

___________  
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