
 

  للتنفيذالهيئة الفرعية 
  االجتماع األول

  2016أيار /مايو 6-2، كندا، مونتريال
  *من جدول األعمال 7البند 

 
  تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات بما في ذلك

 مصايد األسماك وتربية األحياء المائيةالزراعة، والغابات، و
  مذكرة من األمين التنفيذي

  إضافة
  مقدمة

بما في ذلك الزراعة، والغابات، بشأن تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات  20/15يحيل األمين التنفيذي طيه التوصية 
حياء المائية، التي اعتمدتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها ومصايد األسماك وتربية األ

من جدول األعمال بشأن اإلجراءات  7صياغة توصيتها في إطار البند ند عالهيئة الفرعية للتنفيذ العشرين، لنظر 
مؤتمر األطراف في وذلك لنظر ، في القطاعات وعبرهااالستراتيجية لتعزيز التنفيذ، بما في ذلك تعميم التنوع البيولوجي 

  .اجتماعه الثالث عشر
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  توصية معتمدة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات بما في ذلك  -  20/15التوصية 

 يةومصايد األسماك وتربية األحياء المائ ،والغابات ،الزراعة
  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،

  التي تتضمن عناصر ذات صلة بالتعميم،  19/1إلى التوصية  إذ تشير
االستراتيجية لتعزيز تنفيذ االتفاقية  جراءاتاإل في اجتماعها األول،، ستناقش أن الهيئة الفرعية للتنفيذ وإذ تدرك

  لتنوع البيولوجي،ا، مع التركيز على تعميم 2020-2011البيولوجي والخطة االستراتيجية للتنوع 
ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية في  ،حراجةوال ،تعميم في الزراعةالالروابط الوثيقة بين  وإذ تدرك أيضا

إلى  تطلبلة االزدواجية، ، وبهدف إزاها األولالهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماع ستتناول بحثهاالقضايا األوسع نطاقا التي 
ودمجها في وثيقة واحدة تحتوي على مجموعة  تينالفرعي تينتعميم من الهيئال بشأنالهيئة الفرعية للتنفيذ جمع التوصيات 

  واحدة من التوصيات لينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر،
وتربية األحياء المائية والسياحة، فإن ماك ومصايد األس ،حراجةوال ،باإلضافة إلى الزراعة أنه تعترف  - 1
 ، تؤثروالصناعة التحويلية والتعدين ،والبنية التحتية ،والتخطيط الحضري واإلقليمي ،الطاقة فيها، بما األخرى القطاعات

، قاجتماع الح، في في معالجة في اجتماعه الثالث عشر مؤتمر األطرافبأن ينظر  توصيعلى التنوع البيولوجي، و أيضاً
  ؛، فضال عن تناول أية أعمال إضافية بشأن التعميمتعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات األخرى

  :على غرار ما يلي في اجتماعه الثالث عشر مقرراً مؤتمر األطرافبأن يعتمد  توصي  - 2
  إن مؤتمر األطراف،

  من االتفاقية، 10و) ب(6إلى المادتين  إذ يشير
األمم المتحدة للتنوع  المتعلق بعقد 65/161من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  19فقرة إلى ال وإذ يشير أيضاً

  ،2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  نفيذفي ت ومساهمته 2020-2011للفترة  البيولوجي
معظم أهداف أيشي  تحقيقاألطراف أن  فيها ، التي الحظت12/1المقرر من ) ج(7إلى الفقرة  وإذ يشير كذلك

والحوافز االجتماعية  ؛األطر القانونية أو السياساتية :للتنوع البيولوجي سيتطلب تنفيذ مجموعة من اإلجراءات، تشمل عادة
 اتساقواإلنفاذ؛ مع ضمان  ؛والرصد ؛وإشراك عامة الناس وأصحاب المصلحة ؛االقتصادية المتواءمة مع هذه األطر

  ،عنيةوزارات الحكومية المالقطاعات وال عبرالسياسات 
  :بما يلي وإذ يعترف

والخطة  2030،1لخطة التنمية المستدامة لعام  والمتعاضدالفرص التي تنشأ من التنفيذ المتكامل   )أ(
تنفيذ تعزيز  خطة وإطار العمل االستراتيجيين للسنوات العشر من أجلو 2020،2- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

لمنظمة األغذية  2019- 2010المراجع  واإلطار االستراتيجي 3،)2018- 2008(تحدة لمكافحة التصحر الماتفاقية األمم 
  ؛األهداف والغايات المتفق عليها دولياًتحقيق من أجل  4والزراعة لألمم المتحدة

                                                           
  .، المرفق"2030خطة التنمية المستدامة لعام : تحويل عالمنا"بشأن  2015أيلول /سبتمبر 25المؤرخ  70/1قرار الجمعية العامة    1
  .، المرفق10/2، مقرر مؤتمر األطراف 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي    2
 انظر( 2007أيلول /سبتمبر 14-3حر، مؤتمر األطراف، الدورة الثامنة، مدريد، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التص   3

ICCD/COP(8)/16/Add.1،  3المقرر/COP/8(.  
  .C 2013/7، 2013حزيران /يونيو 22-15منظمة األغذية والزراعة، الدورة الثامنة والثالثون، روما،  مؤتمر   4
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فع، األحيائية وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنا للسالمةدور وأهمية بروتوكول قرطاجنة   )ب(

 وكذلك المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، في المساهمة في النظم الغذائية والزراعة
  ؛المستدامة

على التنوع  تعتمد اعتماداً كبيراًومصايد األسماك وتربية األحياء المائية  ،حراجةوال ،الزراعةبأن   )ج(
على  اًأن هذه القطاعات تؤثر أيضو، تدعمهاالنظم اإليكولوجية التي وخدمات ائف البيولوجي ومكوناته، وكذلك على وظ
 قد المترتب على ذلك فقدان التنوع البيولوجي وأنالمباشرة وغير المباشرة،  دوافعالتنوع البيولوجي من خالل مختلف ال

 حيويةالتي هي  ةم اإليكولوجيالنظ ظائفوو هدد األمن الغذائي وتوفير خدماتعلى هذه القطاعات، ويحتمل أن ي ؤثر سلباًي
  ؛للبشرية

األطراف والحكومات األخرى تطبيق نهج  تعزز بأن وصىأ حيث ،7/11المقرر و 5/6إلى المقرر  وإذ يشير
  على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، ما ينطوي عليه ذلك من آثار محتملة النظام اإليكولوجي في جميع القطاعات مع

وتربية  ومصايد األسماك ،والزراعة ،نها الغاباتمن بيقطاعات  التنوع البيولوجي في تعميمبأن  رفوإذ يعت
  فقدان التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،لوقف أمر ضروري  األحياء المائية

التنوع البيولوجي يمكن أن ظ حفلومصايد األسماك والحراجة  ،الزراعةالناجمة عن  منافعأن الب أيضا وإذ يعترف
  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، عدىيتفيما ة مهمتكون 

سيما إطار االتفاقية، ال فيفي برامج العمل  قد أتيحت ذات الصلة في هذا الصدد اإلرشادات أنإلى  يشير وإذ
  لتنوع البيولوجي البحري والساحلي،التنوع البيولوجي للغابات واو ،التنوع البيولوجي الزراعيالمتعلقة ببرامج العمل 
عوب األصلية في تمكين الش 5المستدام للتنوع البيولوجي المألوفاالستخدام ب المتعلقة أهمية خطة العمل الحظوإذ ي

ومصايد األسماك وتربية  ،والغابات ،اعتبارات التنوع البيولوجي في الزراعة والمجتمعات المحلية من مواصلة معالجة
  ئية،األحياء الما

، وكذلك ق إنتاج مستدامةائلضمان طر نماط االستهالك واإلنتاججوهرية في أالتغييرات ال بأن وإذ يعترف
ومصايد األسماك  ،والغابات ،الزراعة هابين من قطاعاتوالتقنية والمالية في  ،والتدابير القانونية ،السياسات المتعاضدة

  ،2030لعام  المستدامة لتنميةخطة التحقيق  هي حيويةوتربية األحياء المائية، 
النظام اإليكولوجي وقيم  دمج يدعو إلىالتنمية المستدامة  من أهداف 9، الغاية 15الهدف  أنبكذلك  وإذ يعترف

  ،الحد من الفقر وحسابات واستراتيجيات ،عمليات التنميةوالتنوع البيولوجي في التخطيط الوطني والمحلي، 
 الفعالة األخرى القائمة في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الناشئة ةم اإليكولوجيبأن خدمات النظ وإذ يعترف أيضاً

ومصايد األسماك وتربية األحياء  ،والغابات ،الزراعة هافي إنتاجية العديد من القطاعات، بما في تساهمعلى أساس المناطق 
أو تقليل إلى تجنب و بط في نظم المناطق المحميةالترازيادة  من أجلمع هذه القطاعات  وأن من المطلوب التعاونالمائية، 
  المناطق المحمية، علىية المحتملة لهذه القطاعات عكساآلثار الأدنى حد 

في  تعقد التي 6بشأن تعميم التنوع البيولوجيلخبراء لدولية لعمل االحلقة استنتاجات تقرير و وإذ يأخذ في االعتبار
حلقة استضافة على عن تقديره لحكومة المكسيك إذ يعرب ، و2015 الثاني تشرين/نوفمبر 19إلى  17من  سيتي مكسيكو
  ،على ما قدمته من دعمسويسرا لوالعمل 

تعميم التنوع البيولوجي لى تعزيز جهودها الرامية إلى إالحكومات األخرى  ويدعواألطراف،  يحث  - 1
ومصايد األسماك وتربية األحياء  حراجة،، وال، بما في ذلك الزراعةهاوعبر المستدام داخل مختلف القطاعات هاستخدامو

                                                           
  .، المرفق12/12المقرر    5
6   UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/52.  
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واإلرشادات  ومراعاة المعايير المعنيينإشراك أصحاب المصلحة  بوسائل منها، نطاقاتالمائية، على جميع المستويات وال

  ؛لتنوع البيولوجي في هذه القطاعاتبا ذات الصلة أفضل الممارساتالمتعلقة ب
  :، بما يلي، حسب االقتضاءلى أن تضطلعإ ىالحكومات األخر يدعوواألطراف يشجع   - 2
قطاعية خالل تنفيذ استراتيجيات قطاعية وعبر  ، منوعكس مساره فقدان التنوع البيولوجي الحد من  )أ(

، حسب االقتضاء ،التي تعزز الممارسات المستدامةواإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية 
نهج المكانية واإلقليمية الوالنظر في  ،الممكنة للمساهمة في صحة النظم اإليكولوجية وقدرتها على التحملدابير وتحديد الت

لتعزيز الحفظ واستعادة المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم التدابير المناسبة  في كذلكو
  ؛األنواع المهددة باالنقراض إنعاشو موائل األنواع المهددة باالنقراض،، واإليكولوجية
سلوكية في أنماط المستدام، وإحداث تغيرات القطاعين العام والخاص لتعزيز االستهالك  مع مشاركةال  )ب(

بما في ذلك من  ،في جميع مراحل اإلنتاج واالستهالك في النظم الغذائيةالمهدرة  الموارد اإلنتاج واالستهالك، والحد من
  ؛عامةتوعية حمالت ت تثقيفية وحمال تنظيم خالل

 ،تعميم التنوع البيولوجي في الزراعة تمكينمن شأنها بين القطاعات إنشاء وتعزيز آليات تنسيق   )ج(
لتعميم التنوع البيولوجي  ةرئيسيال معالمال تحديدومصايد األسماك وتربية األحياء المائية وغيرها من القطاعات، و حراجة،وال

  الخطط الوطنية؛في 
فيها والتربة والمياه في جميع القطاعات، بما  ،استخدام الموارد الطبيعية، مثل األراضي رصدتعزيز   )د(
  وصول الجمهور إلى بيانات الرصد؛ فرص ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية، وتحسين حراجة،وال ،الزراعة

لمنتجة على نحو مستدام، بما في ذلك في الطوعية للسلع والخدمات ا إصدار الشهاداتمن نظم  االستفادة  )ه([
 ،والتعاون مع المنظمات ذات الصلةحسب االقتضاء ووفقاً لقواعد التجارة المتعددة األطراف، ، مجال المشتريات العامة

الركائز الثالث للتنمية المستدامة في معايير  انعكاسوالتشجيع على إصدار الشهادات، خطط  تطويرمواصلة  لتعزيز
  ]خصوصيات البلدان النامية؛ مراعاة، مع تراخيصال

القائمة المتعلقة  اترشاداإلالحكومات األخرى إلى استخدام، حسب االقتضاء،  ويدعواألطراف  يحث  - 3
دعم السياسات لالمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة، و منظمة األغذية والزراعةل ةاألغذية والزراعة التابع استدامة نظمتقييم ب

بناء رؤية مشتركة  بشأنطوعية الرشادات باإل يحيط علماو 7؛اإلنتاج المستدام وخدمات النظم اإليكولوجيةف تكثيلتعزيز 
  ، حسب االقتضاء؛رشاداتاإل هتطبيق هذإلى الحكومات األخرى  ويدعواألطراف ويشجع  8،لألغذية والزراعة المستدامة

ومصايد األسماك  ،لمسؤولة لحيازة األراضيالخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة ابيحيط علماً   - 4
الحكومات  يدعوواألطراف  شجعويالتي أقرتها لجنة األمن الغذائي العالمي  9والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني،

 منصف إلىالوإمكانية الوصول  ضمان حقوق الحيازةلتعزيز حسب االقتضاء،  ،، من هذه اإلرشاداتاالستفادةلى إاألخرى 
  ؛د األسماك والغاباتيومصا ،راضياأل

 وأقرها ة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةهيئالعمل العالمية التي اعتمدتها  بخطط كذلك يحيط علماً  - 5
  ؛والحيوانية والحرجية ،بشأن الموارد الوراثية النباتيةاألغذية والزراعة لألمم المتحدة  مؤتمر منظمة

  الزراعة

                                                           
  2013-19.اإلدارة المتكاملة للمحاصيل، العددمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،    7

  Publications/ICM19.pdf-org/ag/ca/CAhttp://www.fao.  
8  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/54  
  .http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf: متاحة على. 2012منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،    9

http://www.fao
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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في صحة اإلنسان ورفاهه،  يق األمن الغذائي والتغذية وبدورهالبيولوجي في تحق بأهمية التنوععترف ي  - 6

 عمليات في ات الطبية، وكذلك من خالل مساهمتهوالنباتا ،والوقود الحيوي ،واأللياف ،بما في ذلك من خالل إنتاج الغذاء
  ؛من حدة تغير المناخ والتكيف معهوالتخفيف  ةم اإليكولوجيالنظ

 ةم اإليكولوجيالنظ خدماتوكذلك على وظائف والزراعة تعتمد على التنوع البيولوجي،  بأن اًأيض يعترف  - 7
موائل في تحافظ على والمراعي  ة للمزارعاإلدارممارسات بأن بعض  أيضاً ه يعترف، ولكنالتي يدعمها هذه التنوع

  ؛اعية التي تدعم التنوع البيولوجيمجموعة متنوعة من المناطق الزر
مهمة  آثار يكون لها قدمن الممارسات الزراعية غير المستدامة التي  عديدال بأن هناك حالياً ذلكيعترف ك  - 8

  على التنوع البيولوجي والموائل؛
القضاء على الجوع، وتحقيق األمن  إلىالذي يشير من أهداف التنمية المستدامة  2 بالهدف يعترف  - 9

 إلى نظم اإلنتاج الغذائي المستدام،اللتان تشيران  5، و4وغايتيه امة، الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستد
  ؛وما يتصل بها من األنواع البرية والنباتات المزروعة والحيوانات الداجنة واألليفة ،الحفاظ على التنوع الجيني للبذورو

بيولوجي الزراعي، بما في التنوع الالمتعلق ببرنامج العمل أن على ، 9/1 في المقرر أنه وافق، يشير إلى  - 10
 للتربةواالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  المتعلقة بحفظ الملقحات واستخدامها المستدام، مبادراته الدولية الثالثذلك 

  لتحقيق أهداف االتفاقية؛ إطار مناسباصل تقديم يو، والتنوع البيولوجي لألغذية والتغذية
 10التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي نشرة ات اإلصدار الرابع منأن أحد استنتاج إلى يشير أيضاً  - 11

في إنجاح الخطة  سيكون حيوياً عن النظم الغذائيةالضغوط على التنوع البيولوجي الناشئة  بأن معالجةوتقييماته الداعمة 
  مستدامة؛قيق نظم غذائية اتخاذ إجراءات عاجلة لتحوأن هناك حاجة إلى  2020،11- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

أن الطلب المتزايد على السلع الغذائية والزراعية سيزيد من الضغوط على التنوع البيولوجي ما لم  يالحظ  - 12
  ؛مناسب على نحو تلك الضغوط تعالج

على االعتراف بأهمية المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في األطراف  يشجع  - 13
لشعوب األصلية نظرة ا مع التي تتواءم، الزراعة البيئيةالزراعة وتعزيز الزراعة المجتمعية واألسرية، مع استدامة 

  ع والدورات البيئية التي تعزز اإلنتاج المستدام وتحسن التغذية؛ي، التي تؤيد التنو(cosmovisión)للكون  والمجتمعات المحلية
واضحة  قانونية حسب االقتضاء، أطر ،إنفاذأو /و إعدادإلى الحكومات األخرى  ويدعو األطراف يشجع[  - 14

  ]؛وطنيةالوالموائل  واستخدامه على نحو مستدام لتنوع البيولوجيا الستخدام األراضي التي تضمن حفظ
لى إعداد، حسب االقتضاء، أطر سياساتية الستخدام إالحكومات األخرى  يدعوواألطراف  أيضا يشجع[  - 15

نية للتنوع البيولوجي، التي توجه صنع القرارات على مختلف نطاقات ومسـتويات اإلدارة،  األراضي تعكس األهداف الوط
ألراضي الزراعية والمراعي الحالية ل ]وتنويع اإلنتاج[ نتاجيةاإلمن أجل عدة أمور من بينها تعزيز الزيادات المستدامة في 

مثـل التلقـيح،   (ت التي تسهم في اإلنتاج الزراعي النظم اإليكولوجية، بما في ذلك تلك الخدماووظائف مع تعزيز خدمات 
للتنـوع البيولـوجي   ، وأيضا مع حماية واسـتعادة الموائـل الطبيعيـة    )ومكافحة اآلفات، وتوفير المياه، ومكافحة التعرية

 ]وتعزيز الترابط في المناظر الطبيعية األراضية؛ واستخدامها على نحو مستدام

اإليكولـوجي   لى تعزيز ودعم، حسب االقتضاء، التكثيفإخرى الحكومات األ يدعوواألطراف  يشجع[  - 16
بما في ذلك تعزيز استخدام محاصيل متنوعة ومكيفة على نحـو جيـد    ،النهج الزراعية البيئيةلزراعة ووالمستدام وتنويع ا

كائنـات  لملقحـات، و والثروة الحيوانية، وأصنافها وسالالتها، والتنوع البيولوجي المرتبط بالنظم الزراعية، بما في ذلـك ا 
مكافحة اآلفات، والكائنات المتواجدة في التربة التي تعزز تدوير المغذيات، وبالتالي تقليل أو استبدال الحاجة إلى المدخالت 

 ]الكيميائية؛

                                                           
10   https://www.cbd.int/gbo4/.  
  .، المرفق10/2المقرر    11
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لى استخدام مزيج مناسب من التدابير إالحكومات األخرى، حسب االقتضاء  يدعووأيضا األطراف  يشجع - 17

مع األهداف الوطنية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك القضاء، والتخلص التدريجي وإصالح  واءمالتي تت التنظيمية والتحفيزية
وتدهورها وتجزئتها، وزيادة كفاءة  ،لحد من فقدان الموائلا من بينها من أجل جملة أمور للتنوع البيولوجي ةضارالحوافز ال

المصادر العامة والخاصة على توجيه تشجيع الدامها غير المناسب، ووتجنب استخاآلفات واألسمدة ومبيدات  ،استخدام المياه
للتمويل إلى الممارسات التي من شأنها تحسين استدامة اإلنتاج مع الحد من فقدان التنوع البيولوجي، وتشجيع ودعم استعادة 

المجتمعات المحلية، وال تسـبب  النظم اإليكولوجية التي توفر الخدمات األساسية بطريقة توفر احتياجات الشعوب األصلية و
 ؛ةوااللتزامات الدولي يكولوجية، وبما يتفق مع التشريع الوطنيضررا لغيرها من النظم اإل

ر في جميع مراحل اإلنتـاج  الهدو الفاقدلى الحد من إالحكومات األخرى،  يدعوواألطراف  كذلك يشجع - 18
 بعد الحصاد؛ الفاقد، بما في ذلك الحد من في النظام الغذائي واالستهالك

تعزيز الدروس المسـتفادة وأفضـل   إلى الحكومات األخرى وأصحاب المصلحة  ويدعواألطراف  يشجع - 19
ية، وتعزيز سالسل االسـتهالك واإلنتـاج   األغذ المهدر منالممارسات من مختلف القطاعات، مثل تنظيم حمالت للحد من 

 واإلمداد المستدامة؛

ألغذية والزراعـة  للموارد لالتنوع الوراثي  إلى صيانةرى الحكومات األخ ويدعواألطراف أيضا  يشجع - 20
سيما في مراكز التنـوع  الغذائية، المكاسب المستدامة والنتاجية اإلها البرية كمسار رئيسي لتحقيق قاربوأنواعها األصلية وأ

 ي؛وراثال

راعية التي لى دعم نماذج التنمية الزإالحكومات األخرى، حسب االقتضاء،  يدعوواألطراف  كذلك يشجع - 21
، حسـب  وتطبيـق  12لمنظمة األغذية والزراعة لألمـم المتحـدة   2019-2010 راجعتتماشى مع اإلطار االستراتيجي الم

ية التي وافقت عليها لجنة األمن الغذائي العالمي في غذاألنظم ة والزراعالستثمار المسؤول في الطوعية ل مبادئال االقتضاء،
، والرعي في ضوء هيمنتها في مجال سرية الصغيرةالخصوص أهمية الزراعة األعلى وجه  مع مالحظة 2014،13أكتوبر 

 في جهود الحفاظ على الزراعة والتنوع البيولوجي؛ نصاف االجتماعيواإل ،األمن الغذائي والتغذية، والحد من الفقر

عبـر  والعمليـات  لقضاء على إزالة الغابات من إنتاج السلع الزراعية لالقطاع الخاص بمبادرات  يرحب - 22
 حسـب األطـراف،   ويدعو، المزيد من الشركات على اعتماد وتنفيذ التزامات مماثلة ويشجعالخاصة بهم،  مدادسالسل اإل

 ؛االقتضاء، إلى دعم هذه الشركات لتحقيق مبادراتها

سياسـات  الذي أجراه المنبر الحكومي الدولي للعلوم وال إنتاج األغذيةبتقييم الملقحات، والتلقيح، ويرحب  - 23
 14؛--/13أهمية المقرر  ويالحظالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، في مجال 

 15"اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي للتقرير المؤقت لألغذيـة والزراعـة  "إعداد يالحظ  - 24
 ظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛الصادر عن من" حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم"وأول تقرير عن 

الزراعة  لوراثية لألغذية والزراعة ولجنةالموارد اوهيئة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  يدعو - 25
 :إلى ما يليفيها 

واألدوات لتعزيز تعميم التنوع البيولوجي في  اتواإلرشاد ،وتنفيذ التدابير تطويرتقديم مزيد من الدعم ل  )أ (
والثروة الحيوانية وقطاعي األغذية والتغذية، وذلك بهدف دعم البلدان األعضاء في التحول إلى النظم الغذائية  ،المحاصيل

 والزراعية المستدامة؛

النظر في وضع خطة عمل عالمية على أساس تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في   )ب (
 العالم؛

                                                           
  .C2013/7، 2013حزيران /يونيه 22-15ة، الدورة الثامنة والثالثون، روما، مؤتمر منظمة األغذية والزراع 12
13  ml291e.pdf-http://www.fao.org/3/a  
بيولوجي وخـدمات  التنوع الفي مجال بشأن تقييم المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات  20/9حسب توصية الهيئة الفرعية   14

 .غذيةالملقحات، والتلقيح وإنتاج األ بشأنالنظم اإليكولوجية 
15 UNEP/CBD/SBI/INF/18.  
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 ئات ذات الصلة في إطار االتفاقية؛توفير معلومات عن التقدم المحرز إلى الهي  )ج (

لى تنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثيـة النباتيـة   إالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يشجع - 26
لألغذية والزراعة وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عـن  

 ؛ةاضدعمتاستخدامها، بطريقة 

  الغابات
ـ  بدور التنوع البيولوجي للغابات للحفاظ على  يقر - 27 هم فـي التنميـة   وظائف النظم اإليكولوجية التـي تس

 ،والميـاه النظيفـة   ،والعلـف  ،والقضاء على الفقر وتحقيق رفاه اإلنسان، بما في ذلك من خالل توفير الغـذاء  ،المستدامة
 ة تغير المناخ والتكيف معه؛حديه، وكذلك التخفيف من والوقود، والدواء، والترف ،واأللياف ،باخشواأل

ـ أنه ما زالت هناك غابات تدار في إطار ممارسات غير مستدامة، مع وجود آثار سلبية  أيضا يقر - 28 ة مهم
 على التنوع البيولوجي والموائل؛

ة لجميـع  التي تشير إلى اإلدارة المسـتدام  2من أهداف التنمية المستدامة وغايته  15بالهدف  يقر كذلك - 29
 أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، واستعادة الغابات المتدهورة، وزيادة التشجير وإعادة التشجير بصورة كبيرة؛

بشأن الترتيب الدولي المتعلق بالغابات لما بعد  2015/33قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  يالحظ - 30
التنميـة   خطـة جتماعية والبيئية لجميع أنواع الغابات في تحقيق واال ،، والذي يؤكد على المساهمات االقتصادية2015عام 

تحقيق اإلدارة المستدامة نحو المجلس بالتقدم الذي أحرزته البلدان وأصحاب المصلحة فيه ، والذي أقر 2030المستدامة لعام 
 لمستدامة؛والنماذج واألدوات الالزمة لتحقيق التنمية ا ،نُهجوال ،للغابات، مع مراعاة اختالف الرؤى

شير ، الذي يصف اإلدارة المستدامة للغابات، وي62/98قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  أيضا الحظي - 31
 عية السبعة، التي اعتمدها منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات؛وضإلى العناصر المو

ي تعزز الحاجة إلى التمر الحراجة العالمي الرابع عشر، من مؤت 16،كذلك عناصر إعالن ديربان الحظي - 32
 للتنوع البيولوجي في أداء النظم اإليكولوجية للغابات؛ األساسيفهم أعمق للدور 

المبـادئ التوجيهيـة   والمبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة المستدامة للغابات المدارية الطبيعية، يالحظ  - 33
للحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  2009م االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لعا/ للمنظمة الدولية لألخشاب االستوائية

ا عدد مـن  ئ التوجيهية ذات الصلة التي أعدهفي غابات إنتاج األخشاب االستوائية، فضال عن غيرها من األدوات والمباد
واالسـتخدام   الشراكة التعاونية في مجال الغابات لتفعيل اإلدارة المستدامة للغابات، وضمان الحفظاألعضاء في منظمات ال

 المستدام للتنوع البيولوجي؛

يالء االعتبار الواجب للتنوع البيولـوجي عنـد تنفيـذ    إلى إالحكومات األخرى  يدعوواألطراف  يشجع - 34
 ؛التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 17من اتفاق باريس 5اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

الشعوب  هم، بما فيالمعنيينكومات األخرى، وكذلك أصحاب المصلحة الح يدعوواألطراف  يشجع أيضا - 35
والمسـاهمة فـي إعـداد الخطـة      18،الستفادة من صك األمم المتحدة المتعلق بالغاباتإلى ااألصلية والمجتمعات المحلية، 
بالغابات، وضمان إيالء ، في إطار منتدى األمم المتحدة المعني 2030-2017بالغابات  المعنياالستراتيجية للترتيب الدولي 

االعتبار الواجب للتنوع البيولوجي، وذلك بهدف الترويج لنهج متماسك ومنسق لدعم تحقيق االلتزامات واألهداف المتعـددة  
 ؛األطراف ذات الصلة بالغابات، بما في ذلك أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

                                                           
16  /Durban_Declaration_1.pdfhttp://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents  
انظر ( CP.21/1تغير المناخ، مؤتمر األطراف، الدورة الحادية والعشرون، المقرر شأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ب 17

FCCC/CP/2015/10/Add.1 
 .2015كانون األول /ديسمبر 22المؤرخ  70/199انظر قرار الجمعية العامة   18
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الرامية إلى تعزيز الوعي لدى جميع  لى تعزيز الجهودإالحكومات األخرى  يدعوواألطراف  يشجع كذلك - 36

أصحاب المصلحة ومشاركتهم في وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات لإلدارة المستدامة للغابات، بما في ذلك تدابير لحفظ 
ودور  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ممارساتأهمية ب التي تعترفتخدامه المستدام، واستعادة التنوع البيولوجي واس

 جدد الطبيعي في األنظمة الحية؛الت

لى تعزيز مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعـات المحليـة   إالحكومات األخرى  يدعوواألطراف  يشجع - 37
 هذه المجتمعات؛لعيش الوسبل  الرفاهكجزء من استراتيجية لحماية الغابات، واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي و

لى خلق ظروف مواتية وتحفيز اعتمـاد ممارسـات   إاألخرى الحكومات  ويدعو األطراف شجع أيضاي - 38
الغابات على دمج وبشـكل   الكومالعاملة في مجال الغابات الشركات  ويشجعاإلدارة المستدامة للغابات في قطاع الغابات، 

إصـدار   وخطـط  ،وحفظ واستعادة التنوع البيولوجي في تطوير واستخدام خطط إدارة الغابات ،مناسب االستخدام المستدام
 الشهادات الحرجية أو اآلليات الطوعية األخرى؛

لى تطوير أو تعزيز رصد آثار األنشطة الحرجية على إالحكومات األخرى  يدعوواألطراف  يشجع كذلك - 39
لتحقق من التقدم المحرز، من خالل منهجيات الرصد المختلفة، مثل نظم رصد الغابـات التـي تثبـت    االتنوع البيولوجي و

 ملة للنظم اإليكولوجية للغابات؛الصحة المتكا

أو تطـوير  /لى تعزيز جهودها الرامية إلى إنشاء وصيانة وإالحكومات األخرى  يدعوواألطراف  يشجع - 40
بصورة جيدة، وإعطاء األولوية للشـبكات القائمـة،    رابطةشبكات مناطق محمية للغابات الوطنية أو اإلقليمية المدارة والمت

السـتخدام  لالتخطيط المكاني واستخدام األراضي لتحديد المناطق ذات األهميـة الخاصـة    وعند االقتضاء، تطبيق أدوات
 المستدام والحفاظ على التنوع البيولوجي للغابات، بما في ذلك في المناطق العازلة؛

 ،مواصلة دعم تطوير وتنفيذ التدابيرإلى  فيها الغابات ةمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ولجن يدعو - 41
 السـبل ، فـي  على أسـاس منـتظم  النظر إلى ات واألدوات لتعزيز تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الغابات، ورشاداإلو
 ية المستدامة ذات الصلة؛تنمأهداف الفي أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ووسائل لتعزيز المساهمات الو

 مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

ة الصحية البحرية والساحلية وللمياه الداخلية والتنوع البيولوجي هي ضرورية بأن النظم اإليكولوجي يقر - 42
 لتحقيق زيادات مستدامة ومرونة محسنة في توفير األغذية وسبل العيش؛

بوجود عدد من مصايد األسماك غير المدارة على نحو مستدام وعمليات وممارسـات تربيـة    يقر أيضا - 43
 ة كبيرة على التنوع البيولوجي وعلى الموائل؛األحياء المائية التي لها آثار سلبي

، التي تشير إلى اإلدارة المستدامة 6و 4و 2ه اتمن أهداف التنمية المستدامة وغاي 14بالهدف  يقر كذلك - 44
د يرة فـي مصـا  احظر بعض أشكال الحوافز الض، وإلى التنظيم الفعال للحصاد، وإلى واستعادة النظم اإليكولوجية البحرية

 ى التوالي؛األسماك، عل

ات إدارة مصايد األسماك على مواصلة النظر في المسائل المتعلقة هيئ ويشجع، 11/18إلى المقرر  يشير - 45
، بما في ذلك من خالل التعاون فيمـا بـين   تمشيا مع نهج النظام اإليكولوجيبالتنوع البيولوجي في إدارة مصايد األسماك 

 ب األصلية والمجتمعات المحلية؛للشعو المجديةالوكاالت ومع المشاركة الكاملة و

، الذي شدد فيهما على أهمية التعاون مع منظمـة األغذيـة   11/18و 10/29إلى المقررين  يشير أيضا - 46
فيما يتعلق بمعالجـة   هاوخطط عمللمصايد األسماك واتفاقيات البحار اإلقليمية ات اإلقليمية هيئوالزراعة لألمم المتحدة، وال

 ي في مصايد األسماك المستدامة وتربية األحياء المائية المستدامة؛اعتبارات التنوع البيولوج
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واتفاق  19،بأن عدد من الصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار يقر - 47

حدة لقانون البحـار  تنفيذ أحكام اتفاقية األمم المتل 1995عام واتفاق  20،بشأن االمتثال 1993منظمة األغذية والزراعة لعام 
حفظ وإدارة األرصدة السمكية المتداخلة المناطق واألرصدة السمكية الكثيرة بشأن  1982كانون األول /ديسمبر 10المؤرخ 
 1995،22 ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لمنظمة األغذية والزراعـة لعـام   مع احترام أطرافها المتعاقدة، 21،االرتحال

إطارا عالميا شامال لسياسة مصـايد األسـماك    ، مع ما يصاحبها من مبادئ توجيهية وخطط عمل،دةألطرافها المتعاق تمثل
 وإدارتها ودعم تعميم التنوع البيولوجي في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية؛

لى استخدام الصكوك المتاحة لتحقيق إالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  يدعوواألطراف  يشجع - 48
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 6ف الهد

الحكومات األخرى إلى التصديق على  ويدعواألطراف  ويشجع، 10/29من المقرر  55إلى الفقرة  يشير - 49
بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبـالغ  غذية والزراعة لألمم المتحدة منظمة األ اتفاق

 ، الذي ينص على وسيلة لمعالجة أنشطة صيد األسماك هذه؛2009، المعتمد في عام والقضاء عليه ودون تنظيم وردعه

إلى مزيد من التعاون وتشارك المعلومات  ويدعو، 12/22و 11/17و 10/29إلى المقررات  يشير أيضا - 50
ألسماك فيما يتعلق مصايد ااإلقليمية ل بين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والهيئات

المعايير للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيـا أو بيولوجيـا والـنظم    ستوفي باستخدام المعلومات العلمية عن المناطق التي ت
 اإليكولوجية البحرية الضعيفة دعما لتحقيق مختلف أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

لى استخدام، حسب االقتضاء، اإلرشادات الموجودة المتصلة إ الحكومات األخرى ويدعواألطراف  يحث - 51
 ؛بنهج النظام اإليكولوجي لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية

الحكومات األخرى إلى تحسين التآزرات في إدارة الضغوط في البيئات البحرية  يدعوواألطراف  يشجع - 52
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  10ات ذات األولوية لتحقيق الهدف والمياه الداخلية، بما في ذلك من خالل تنفيذ اإلجراء

 23؛للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها

لى إنشاء، حسب االقتضاء، أو تعزيز اآلليات القائمـة إلدارة  إالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يحث - 53
 تمشيا مع ديباجة االتفاقية، سيما النهج التحوطي،ال، في الحسبان جي بالكاملمصايد األسماك، وأخذ اعتبارات التنوع البيولو

عند تصميم وتنفيذ السياسات إلدارة طاقات مصايد األسماك وتخفيضها، بما في ذلك التدابير واللوائح بهدف تعزيـز حفـظ   
 األنواع المهددة باالنقراض؛ إنعاشو

يين الصـغار إلـى   توفير وصول الصيادين الحـرف لى إالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يحث أيضا - 54
 األسواق؛، وعند االقتضاء، الموارد البحرية

التنوع البيولـوجي   خصوصالمنظمات الحكومية الدولية المختصة على مواصلة تعزيز التعاون ب يشجع - 55
 ؛ومصايد األسماكالبحري 

التحاد الدولي لحفـظ الطبيعـة   بين منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وا جاريبالتعاون ال يرحب - 56
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 6واألمين التنفيذي، لتحسين اإلبالغ والدعم لتنفيذ الهدف 

 تطويردعم في ومواصلة لنظر إلى امنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ولجنة مصايد األسماك  يدعو - 57
 التنوع البيولوجي في قطاعي مصايد األسماك وتربية األحياء المائية؛ات وأدوات لتعزيز ودعم تعميم إرشادو ،وتنفيذ تدابير

                                                           
 .31363 الرقم، 1833، المجلد لمعاهداتة امجموعاألمم المتحدة،   19
20 .  http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130E00.htm  
 .37924 رقمال، 2161، المجلد ة المعاهداتمجموعاألمم المتحدة،   21
22  http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm  
  .12/23انظر المقرر  23

http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130E00.htm
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm
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منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى تجميع، بالتعاون، الخبرات  ويدعوإلى األمين التنفيذي  يطلب - 58

د األسـماك،  يد األسماك، بما في ذلك من خالل نهج النظام اإليكولوجي لمصـا يفي مجال تعميم التنوع البيولوجي في مصا
 مؤتمر األطراف قبل اجتماعه الرابع عشر؛لوجعل هذا التجميع متاحا 

 مزيد من العمل

 :رهنا بتوافر الموارد، االضطالع بما يلي األمين التنفيذي،إلى  يطلب - 59

تعزيز التعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والشركاء اآلخرين المعنيين في جميع   )أ (
 بتنفيذ المقرر الحالي؛ المجاالت المتصلة

ة الموارد الوراثية هيئو حراجةوالإحالة المقرر الحالي لعناية مؤتمر ولجان الزراعة، ومصايد األسماك   )ب (
نظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ولجنة األمن الغذائي العالمي، ومنتدى األمم المتحدة لألغذية والزراعة التابعة لم

  ت األخرى ذات الصلة؛والهيئا ،المعني بالغابات
في األغذية والزراعة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، " االستدامة"إعداد مزيد من اإلرشادات عن مفهوم   )ج (

ونشرها إلى األطراف، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والشركاء اآلخرين المعنيين، وتعزيز وتقوية 
سيما في البلدان النامية، مع البناء على التكنولوجيا فيما بين األطراف، ال ة ونقلالدعم لتشارك المعلومات ذات الصل

وبما يتفق مع االلتزامات  ،11/25، و10/32المقررين مثل مبادرة ساتوياما، بما يتفق مع  ، حيثما أمكن،المبادرات القائمة
  ؛الدولية

ات التنوع البيولوجي في القطاعات ذات إتاحة اإلرشادات واألدوات القائمة ذات الصلة بمعالجة اعتبار  )د (
الصلة، بما في ذلك الزراعة، والحراجة، ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية، من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات في 

 االتفاقية؛

ات مجموعلتعميم التنوع البيولوجي  بشأنهج رسائل وضع، حسب االقتضاء ورهنا بتوافر الموارد، نُ  )ه(
في  على النحو المحددرسائل الهج نُستراتيجية االتصال العالمية واتوصيل دفة محددة تتعلق بهذه القطاعات، كجزء من مسته

 ؛12/2 رمقرال

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين اآلخرين، إلى دعـم تنفيـذ    يدعو - 60
  مشروع المقرر الحالي؛

__________ 


