
طبع عدد محدود من ، يدة مناخيامحا األمم المتحدة لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  العاشر االجتماع
  2010 األولتشرين /أكتوبر 29- 18، ناغويا، اليابان

  من جدول األعمال 1- 6 البند
  

   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشردة في االجتماع الالمقررات المعتم
  الزراعيالتنوع البيولوجي     10/34المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 التنوع البيولوجي الزراعي لألمن الغذائي والتغذية وخاصة في مواجهـة تغيـر             يشدد على أهمية    -1

  1؛ذلك إعالن روما لمؤتمر القمة العالمي لألمن الغذائيالمناخ والموارد الطبيعية المحدودة حسبما أقر ب
المـوارد  هيئـة   و،  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعـة      العمل المتواصل ل   يالحظ مع التقدير    -2

والمبـادرات  تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعـي         المتعلق ب  لألغذية والزراعة التابعة لها      يةوراثال
 بالخطـة   ويرحـب لثالث بشأن التنوع البيولوجي للتربة والملقحات والتنوع البيولوجي لألغذية والتغذيـة            الدولية ا 

 من أجل تنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوات الذي ُأقر في الدورة العادية الثانيـة     2017-2010االستراتيجية للفترة   
وفي هذا السياق، يرحب بالتقرير الدوري       2009،2عام   في لألغذية والزراعة    الجينيةالموارد  ب لجنة المعنية عشرة ل 

 بصفة خاصة   يرحبالمقرر للموارد الجينية النباتية العالمية لألغذية والزراعة، ومختلف مكونات الموارد الوراثية،            
واصـلة  مقاعدة تقنيـة صـلبة ل     بنشر التقرير الثاني للموارد الجينية النباتية العالمية لألغذية والزراعة الذي سيوفر            

ية بشأن الموارد الوراثية النباتية واعتماد استراتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمـل العالميـة              مالالعالعمل   ةخطإعداد  
 المجـاالت  األطراف، والحكومات األخرى إلى مراعاة الطبيعـة المتعـددة           ويدعو بشأن الموارد الجينية الحيوانية،   
  ؛اعيالعمل بشأن التنوع البيولوجي الزرتنفيذها لبرامج   فيالمطبوعاتوالمشتركة بين القطاعات لهذه 

  لألغذية والزراعـة التابعـة     يةوراثالموارد ال هيئة   و منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة     يدعو  -3
لتنـوع البيولـوجي    لفي تنفيذ الخطة االستراتيجية     ة  مساهمالإلى  ،  المجاالت المدرجة ضمن واليتها   يتعلق ب  ما في لها،

                                                        
  .WSFS 2009/2 )الفاو(منظمة األغذية والزراعة وثيقة    1
  .CGFRA-12/09/Report المرفق زاي بالتقرير   2
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أهداف للتنوع البيولوجي الزراعي، بما في ذلك على مستويي النظام اإليكولوجي           تحسين  عن طريق    2011-2020

  والموارد الجينية، ورصد التقدم المحرز نحو تحقيقها باستخدام مؤشرات؛
منظمـة األمـم    أهمية خطة العمل المشتركة بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي و   يالحظيرحب و   -4
مـذكرة  ، والـواردة فـي المرفـق ب    لألغذية والزراعة التابعة لهايةوراثالموارد الهيئة  و غذية والزراعة المتحدة لأل 

التي أعدت لالجتمـاع الرابـع       9/1في المقرر   الواردة  متابعة لطلبات مؤتمر األطراف     األمين التنفيذي بخصوص    
 مـن   7 و 1مة فـي بلـوغ الهـدفين        هممتها ال  ومساه 3،عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      

األهداف اإلنمائية لأللفية، والفرص المتاحة لزيادة تعزيز خطة العمل المشتركة وفقاً للمسائل ذات الـصلة الناشـئة                 
، بما في ذلك النظر فـي المـسائل المتعلقـة باألهـداف             2020-2011لتنوع البيولوجي   لعن الخطة االستراتيجية    

-2010ة ببرنامج العمل، والمسائل ذات الصلة الناشئة عن الخطـة االسـتراتيجية للفتـرة               والمؤشرات ذات الصل  
   لألغذية والزراعة؛يةوراثالالموارد لهيئة  برنامج العمل المتعدد السنوات لتنفيذ 2017

 يـة وراثالموارد الهيئة و منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة    ويدعو إلى األمين التنفيذي     يطلب  -5
غذية والزراعة التابعة لها إلى العمل معاً على وضع المرحلة الثانية من خطة العمل المشتركة التي تغطي فتـرة                 لأل

أيشي للتنوع البيولـوجي فـي   مع التركيز على التعديالت المطلوبة نتيجة أهداف    ،  األقل على   2017 حتى عام تمتد  
  :ع مراعاة أيضا، حسب الحاجة، جملة أمور، منها، ولكن م2020-2011 لتنوع البيولوجيالخطة االستراتيجية ل

المحاصيل غير المستخدمة استخداماً كامالً واألقارب البرية للنباتات المزروعـة وغيرهـا مـن                )أ(
والـضغوط األخـرى    مصادر الغذاء المحتملة، لتحسين مستوى التغذية البشرية، من أجل معالجة آثار تغير المناخ              

  ي؛للمساهمة في األمن الغذائو
؛ الطبيعية وخارج المواقـع الطبيعيـة    لتنوع البيولوجي الزراعي في المزارع، وفي المواقع        احفظ    )ب(

  مؤتمر األطراف؛لصادر عن  ا9/1وفقاً للمقرر 
تفاقيـة التنـوع    وفقـا لألحكـام ذات الـصلة ال       الجوانب ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنـافع          )ج(

فاوض بشأن النظام الدولي بشأن الحصول على المنـافع واالسـتفادة منهـا             بما في ذلك رهنا بنتائج الت     البيولوجي،  
 لألغذية والزراعة، مع مراعـاة التعـاون القـائم بـين            يةوراثالموارد ال هيئة  ووكذلك في سياق    بموجب االتفاقية،   

  ؛منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة الصادر عن مؤتمر 18/2009األمانتين وفقاً للقرار 
المتعلقة بنطاق براءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية األخـرى، مثـل           تعراض االتجاهات   اس  )د(

حماية األصناف النباتية، التي طُلب الحصول عليها وجرى منحها في المجاالت المتعلقة بالموارد الجينيـة النباتيـة                
ت الصلة، حـسبما حـددتها التقييمـات        بما في ذلك الموارد الجينية الحرجية والمراعي ذا       ،  والميكروبيةوالحيوانية  

، بما فـي ذلـك آثـار        منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة    العالمية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة التابعة ل      
حقوق الملكية هذه على المجتمعات األصلية والمحلية وصغار المزارعين في البلدان النامية، مع األخذ في االعتبـار   

 لتنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوات الموافق عليه في         2017-2010من الخطة االستراتيجية للفترة      VI.1اإلجراء  
لمنظمـة األمـم المتحـدة لألغذيـة        التابعـة   ية لألغذية والزراعة    وراثالموارد ال لهيئة  الدورة العادية الثانية عشرة     

لى أمن الغذاء عندما تكون الموارد الوراثيـة     وينبغي أن يشمل هذا االستعراض، عند الضرورة، األثر ع        . والزراعة
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المستحـضرات  موثقة ببراءة اختراع أو تكون حقوق الملكية الفكرية مكتسبة بالنسبة للقطاعـات األخـرى مثـل                 
  التجميل واألنواع األخرى من الصناعات؛مستحضرات ، والصيدالنية
ت الصلة بالتنوع البيولـوجي التـي   اإلجراءات المحتملة لتعزيز الممارسات الزراعة المستدامة ذا     )ه(

تساهم في التنوع البيولوجي فضال عن عزل الكربون في التربة القائم على النظم اإليكولوجية وفي حفظ واسـتعادة                  
  الكربون العضوي في التربة والكتلة الحيوية؛

خدام الوقـود   السبل والوسائل لتعزيز التأثيرات اإليجابية وتجنب التأثيرات السلبية إلنتـاج واسـت             )و(
الحيوي على التنوع البيولوجي واآلثار على التنوع البيولوجي التي تؤثر في الظروف االجتماعية واالقتصادية ذات               

  ، وأي مقررات أخرى ذات صلة صادرة عن مؤتمر األطراف؛10/37 و 9/2الصلة، مع مراعاة المقررين 
  :السبل والوسائل لتعزيز التعاون فيما يلي  )ز(

ل على آراء منظمات المزارعين والمنتجين وآراء المجتمعات األصلية والمحليـة         الحصو  )1(
  ؛والنظر في هذه اآلراء

تيسير المشاركة الفعالة لهذه الجهات في مداوالت مؤتمر األطراف في اتفاقيـة التنـوع                )2(
 يـة وراثالمـوارد ال  هيئة   و منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة    البيولوجي ومداوالت   

، حـسب   غذية والزراعة التابعة لها، ومساهماتها في تنفيـذ أعمـال هـذه الهيئـات             لأل
  ؛االقتضاء

لى نقاط االتصال الوطنية التابعة التفاقيـة   إوضع عملية معززة لتحديد وتوضيح ونشر المعلومات          )ح(
ة والزراعة التابعـة لهـا       لألغذي يةوراثالموارد ال هيئة  ألغذية والزراعة و  لألمم المتحدة   االتنوع البيولوجي ومنظمة    

  ؛، بخصوص المسائل ذات االهتمام المشترك
تعزيز النُهج التي تروج الستدامة النظم الزراعية والمناظر الطبيعية، على سبيل المثـال ولـيس                 )ط(
ألمم امنظمة   التابعة ل  (GIAHS) نظم التراث الزراعي للشعوب األصلية ذات األهمية على الصعيد العالمي         الحصر،  

  اتفاقية التنوع البيولوجي وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة ؛بما يتسق مع  ،ألغذية والزراعةلتحدة الم
 صون من خالل  بما في ذلك     ،تعزيز الفرص الخاصة بالزيادات المستدامة في اإلنتاجية الزراعية         )ي(

 باالستعانةها والخدمات التي تقدمها،     فيجي  التنوع البيولو وزيادة   النظم اإليكولوجية الزراعية،     وظائف استعادةأو  /و
ظ المـوارد   والتنوع البيولوجي بما في ذلك حف  نها أوجه التآزر المتاحة بين الزراعة المستدامة      بية أمور من    جملإلى  

  ؛المستدامالوراثية واستخدامها 
الغـذائي، فـي   تعزيز التوعية العامة بأهمية التنوع البيولوجي الزراعي وبعالقته بتطوير األمـن             )ك(

  سياق النظم اإليكولوجية الزراعية الموجهة نحو اإلنتاج، على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية؛
النتائج والتوصيات ذات الصلة بالتقييم الدولي للمعارف والعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجـل               )ل(

   وتنفيذها، حسب االقتضاء؛4التنمية
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ضرورياً، من أجل إعادة تأهيل الـنظم       يكون  مواصلة استكشاف إمكانيات اتخاذ إجراءات، حيثما         )م(

في األراضي التي تـشهد فيهـا    وظائفها االجتماعية واالقتصادية والمناظر الطبيعية واستعادة    اإليكولوجية الزراعية   
، مع المشاركة الكاملة والفعالـة للمجتمعـات        الزراعة تراجعاً أو انقطاعاً، والتي تتدهور فيها األراضي نتيجة لذلك         

  األصلية والمحلية، حسب االقتضاء؛ 
، مثل تنفيذ خطة العمـل      منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة     بأهمية العمليات التي تقودها      يقر  -6

الحفظ واالسـتخدام  ن  وتحديث خطة العمل العالمية بشأ5، لألغذية والزراعةية الحيوانيةوراثالعالمية بشأن الموارد ال 
هم مباشرة في تحقيق األهداف الثالثة التفاقية التنوع        تس والتي   6، لألغذية والزراعة  ية النباتية وراثلموارد ال المستدام ل 
   في قطاعي المحاصيل والثروة الحيوانية؛،البيولوجي
 بـشأن   األطراف إلى أن تدمج، حسب االقتضاء، العناصر ذات الصلة من برنـامج العمـل   يدعو  -7

التنوع البيولوجي الزراعي في استراتيجياتها وخطط عملها للتنوع البيولوجي فـضال عـن سياسـاتها وخططهـا                 
  لقطاعية والمشتركة بين القطاعات؛ا

 األطراف والحكومات األخرى إلى اتخاذ إجراءات، مع مراعاة الظروف الوطنيـة، لـدعم،         يدعو  -8
الطبيعـي وجهـودهم     الموقع   فينواع واألجناس والسالالت التقليدية     ظ األ ة فئات من ضمنها، المزارعين في حف      عد

ـ             لحفظ األقارب البرية للمحاصيل      ق سكوسيلة لضمان األمن الغذائي والتغذية ودعم سبل العيش التقليديـة، بمـا يت
  االلتزامات الدولية ذات الصلة؛و مع اتفاقية التنوع البيولوجي يتجانسو

ية النباتيـة  وراثوطيد التعاون مع أمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد ال إلى األمين التنفيذي ت  يطلب  -9
لألغذية والزراعة لتحسين مستوى التعاون في تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعـي والمعاهـدة،                 

  حسب االقتضاء؛
دة الدوليـة بـشأن المـوارد    لمعاهل نقاط االتصال الوطنية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي و يدعو  -10

  ية النباتية لألغذية والزراعة إلى تحسين مستوى تعاونها؛وراثال
 إلى تقديم تقرير مرحلي موسع عن تنفيـذ المبـادرة     منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة     يدعو  -11

رير منظمـة األمـم المتحـدة       تقباإلضافة إلى المعلومات المقدمة بالفعل في       (الدولية بشأن التنوع البيولوجي للتربة      
لألغذية والزراعة عن األنشطة المختارة المتعلقة بالتنوع البيولوجي الزراعي التي وزعت فـي االجتمـاع الرابـع          

إلى األمين التنفيذي لنشره من خالل آلية غرفة تبـادل           )7عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      
  المعلومات؛

والتقليدية في تحقيق   وغير الرسمية   مية التنوع البيولوجي الزراعي ونظم المعارف العلمية         بأه يقر  -12
منظمة األمـم المتحـدة     ل بالدور الريادي    ويقر فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي،       خصوصا، و أهداف االتفاقية 

عي باإلضـافة إلـى نظـم المعـارف         في دعم تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزرا         لألغذية والزراعة 

                                                        
5   .pdf.00e1404a/e1404a/010/fao/docrep/org.fao.ftp://ftp. 
6   .pdf.gpaeng/GPA/PGR/documents/agphome/templates/fileadmin/org.fao.3typo://http. 

7   UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/30. 
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 أيضاً بالمساهمات واألدوار المهمة للشركاء اآلخرين في هذا الصدد، بمـا فـي          مع االعتراف ،  التقليدية ذات الصلة  
  ذلك مساهمات وأدوار المجتمعات األصلية والمحلية؛

 األمـم المتحـدة   منظمة التقدم الهائل المحرز فيما يخص التعاون بين األمين التنفيذي و          وإذ يالحظ   -13
منظمة  ويدعو األمين التنفيذي    يطلب إلى ، وأن هناك منافع جمة تتحقق من زيادة توطيد التعاون،           لألغذية والزراعة 

 األطراف والحكومات األخرى إلـى النظـر، حـسب          ويدعو إلى توطيد تعاونهما     األمم المتحدة لألغذية والزراعة   
  الدعم تيسيراً لهذا التعاون الموطّد؛االقتضاء وقدر اإلمكان، في تقديم مزيد من 

 مالحـظ  بالمشاكل المستمرة لتحميل المغذيات بسبب بعض الممارسات الزراعية على النحو ال           يقر  -14
 األطـراف والحكومـات     ويدعو  8،)في االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية         

 الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، إلـى زيـادة             9/1قرر   من الم  40األخرى، وفقاً للفقرة    
تقديم معلومـات إضـافية     إلى   تحميل المغذيات بسبب بعض الممارسات الزراعية و       خفضتعزيز اإلجراءات بشأن    

ها مـن خـالل     األمين التنفيذي أن يجمع هذه المعلومات وينشر       ويطلب إلى إلى األمين التنفيذي عن التقدم المحرز،       
  آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة؛

 أوجه الترابط القائمة بين النظم اإليكولوجية الزراعية والنظم اإليكولوجيـة األخـرى، وال              يالحظ  -15
 األطراف إلى النظر في ضرورة تعزيز االنـسجام بـين           ويدعوسيما من خالل أنشطة استخدام األراضي والمياه،        

يذ العناصر ذات الصلة في برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي وبرامج العمل األخرى في االتفاقيـة،           تنف
  المستوى اإلقليمي؛ ،نهج النظام اإليكولوجي، بما في ذلك على المستوى الوطني وحسب االقتضاء بما يتسق مع
عارة موظف لمساعدة األمين التنفيذي،      للمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي على إ      يعرب عن تقديره    -16

  وال سيما فيما يتعلق بعدة أمور من ضمنها التنوع البيولوجي الزراعي واالستخدام المستدام؛
 أهمية مسألة االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي بالنسبة إلى برنامج العمل بشأن التنـوع              يالحظ  -17

 األمين التنفيذي ضمان تحقيق التناسق بين برنامج العمـل بـشأن         إلى ويطلب األطراف   ويدعوالبيولوجي الزراعي   
 من المقـرر    32 من االتفاقية، بشأن االستخدام المستدام، مع مالحظة الفقرة          10التنوع البيولوجي الزراعي والمادة     

ل  الصادر عن مؤتمر األطراف، والتي تتعلق بالزراعة وبمبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشـادية فـي مجـا                 9/1
  االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛

 والمنظمة الدولية للتنوع    منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة     ويدعو إلى األمين التنفيذي     يطلب  -18
البيولوجي، إلى جانب شركاء معنيين آخرين، بمن فيهم المجتمعات األصلية والمحلية، رهناً بتوافر المـوارد، إلـى             

ية عن طبيعة االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي والزراعة المستدامة، بما في ذلـك  تقديم معلومات إضاف  
 إلـى االجتمـاع   االستعانة بالمعلومات الواردة في الوثيقة اإلعالمية التي قدمتها المنظمة الدولية للتنوع البيولـوجي           

  9؛يةالرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوج

 الصادر عن االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف فـي اتفاقيـة األراضـي         31-10 بالقرار   يرحب  -19
تعزيز التنوع البيولوجي في حقـول األرز بوصـفها نظمـا          "بشأن موضوع   ) 1971رامسار، إيران، عام    (الرطبة  

                                                        
8   UNEP/CBD/SBSTTA/14/3.  
9   UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/34.  
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لعـالم، وأن حقـول األرز       بلدا حول ا   114الذي يالحظ عدة أمور من ضمنها زراعة األرز في          " لألراضي الرطبة 

أتاحت مناطق شاسعة من المياه المفتوحـة  ) الحقول التي تغمرها الفيضانات والحقول المروية التي ينمو فيها األرز        (
على مدى قرون وأنها تدعم مستوى عال من التنوع البيولوجي المرتبط باألرز الذي يكتسي أهمية عاليـة بالنـسبة                   

قول األرز، فضال عن تقديم خدمات عديدة أخرى من خدمات الـنظم اإليكولوجيـة؛               النظم اإليكولوجية لح   الستدامة
 األطراف ذات الصلة، إلـى      ويدعوفي تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي         هذا القرار    بصلة   ويقر

  تنفيذ هذا القرار تنفيذاً كامالً، حسب االقتضاء؛
 الزراعية، وال سيما نظم حقـول األرز، فـي حفـظ التنـوع       بأهمية النظم اإليكولوجية   أيضا يقر  -20

، رهناً بتوافر المـوارد، وبالتـشاور      منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة     ويدعوالبيولوجي واستخدامه المستدام،    
ت مع األمين التنفيذي والشركاء المعنيين، بمن فيهم المجتمعات األصلية والمحلية، إلى إجراء مزيـد مـن الدراسـا       

خدمات النظم اإليكولوجية التي تقدمها الـنظم اإليكولوجيـة الزراعيـة، بغيـة      تقدير قيمة التنوع البيولوجي و بشأن
ـ فـي ا  تعزيز دعم اإلرشادات المرتبطة بالسياسات والمقدمة إلى األطراف لينظر فيها مـؤتمر األطـراف          هجتماع

  ذات الصلة؛األخرى االلتزامات الدولية وي تفاقية التنوع البيولوجتجانس مع اق ويس، بما يتالحادي عشر
----  


