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 تقييم النشاطات الجارية واألولويات لبرنامج عمل : يولوجي الزراعي التنوع الب

 مذآرة من األمين التنفيذي
 موجز تنفيذي

أعـد األميـن التـنفيذي هـذه المذآـرة فـي تعاون مع الفاو لتسهيل عمل هفمعتت في إعطاء مشورة                      
ق بالتــنوع الــبيولوجي وتوصــيات لمؤتمــر األطــراف فــي اجــتماعه الخــامس بشــأن تعزيــز بــرنامج العمــل المتعــل 

وتسـتمد هـذه المذآـرة عناصـرها مـن النتائج الرئيسية لعملية التقييم لألنشطة الجارية ذات الصلة                  . الـزراعي 
، وهي األنشطة التي تقوم بها أمانة       )UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/10(بالموضـوع ومـن الصـكوك المتعلقة به         

 . 3/11 من المقرر 2مؤتمر األطراف في الفقرة االتفاقية والفاو بالتشارك بينهما، استجابة لطلب 

أن التـنوع الـبيولوجي الزراعي هو مصطلح واسع النطاق يشمل جميع مكونات التنوع البيولوجي ذات                 
وهـو يشمل طائفة متنوعة من الحيوان والنبات والكائنات الدقيقة، على المستويات            . الصـلة باألغذيـة والـزراعة     

األنظمــة اإليكولوجيــة، وهــي الزمــة لــلحفاظ عــلى الوظــائف األساســية للــنظام الجيــنية والــنوعية ومســتويات 
 .اإليكولوجي الزراعي، وعلى هيكله وعلى عملياته، في سبيل إنتاج الغذاء واألمن الغذائي

وتتصل هذه العناصر بنهج النظم     . هـناك أربعـة عناصـر لـبرنامج عمـل مقـترح أن تـنظر فيهـا هفمعـتت                   
والعناصر األربعة في البرنامج . ز على الوظائف اإليكولوجية للتنوع البيولوجي في الزراعة اإليكولوجيـة، مع الترآي   

وسيكون من الضروري وضع أولويات لألنشطة في      . مقصـود منها أن تساند بعضها بعضًا، وأن تنفذ تنفيذًا متوازياً          
 الخـاص بالمخرجات  آـل عنصـر مـن عناصـر الـبرنامج، آمـا جـاء ذلـك فـي قسـم الطـرائق والوسـائل والـتوقيت                 

 :ولتلك العناصر األهداف التشغيلية اآلتية . المتوقعة

القيـام بتحـليل شـامل للوضـع القـائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي الزراعي            : 1العنصـر    )أ( 
العـالمي، آأسـاس لتـبين المجـاالت الـتي تقتضـي انتـباهًا مـن بـاب األولويـة، والسياسـات المناسبة وخططا                       

 األطـراف، مـن خالل برنامج منسق للتقييمات الجارية والمزمعة لمختلف مكونات التنوع البيولوجي   وبـرامج مـن   
 .الزراعي، ووضع المنهجيات الالزمة واألدوات المنشودة

ــع       : 2العنصــر  )ب(  ــزز الوق ــتي تع ــنولوجيات والسياســات ال ــي اإلدارة والتك ــبين الممارســات ف ت
التـنوع الـبيولوجي الـزراعي، وتعزز اإلنتاجية والمقدرة على توفير    اإليجـابي وتخفـف مـن الوقـع السـلبي عـلى         

سـبل العيـش، بتوسـيع المعـارف والـتفهم والـتوعية بالسـلع والخدمـات الكثيرة التي يوفرها التنوع البيولوجي                     
 .الزراعي على المستويات المختلفة وبالوظائف المتباينة التي يؤديها
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ين و مجتمعاتهما وغيرهم من أصحاب المصلحة، على إدارة         تعزيـز قدرات المزارع   :  3العنصـر    )ج( 
التـنوع الـبيولوجي الــزراعي حـتى يســتطيعوا زيـادة مــنافعهم ولـتعزيز الــتوعية واتخـاذ الــتدابير المسـؤولة مــن        

 .منظمات المنتجين والمشاريع الزراعية المختلفة

عمال المستدام للتنوع   مسـاندة وضع خطط واستراتيجيات وطنية للصيانة واالست        : 4العنصـر    )د( 
 .البيولوجي الزراعي، وتعزيز تكاملها بخطط وبرامج قطاعية ومشترآة بين سائر القطاعات

مساندة وضع : والعناصـر المقـترحة فـي بـرنامج العمـل تـم وضـعها مـع مـراعاة الحاجـة إلى مـا يلي                      
مــن خطــط عمــل وبــرامج  وتكــامل االســتراتيجيات والــبرامج وخطــط العمــل الوطــنية، البــناء عــلى هــو موجــود   

واسـتراتيجيات مـتفق عـليها دوليًا، وغير ذلك من االتفاقات، وآفالة االنسجام مع المجاالت الموضوعية األخرى                
لالتفاقيـة، وتعزيـز تضـافر الجهـود والتنسـيق بيـنها وتفادي االزدواجية بين البرامج الموجودة المتصلة بالموضوع          

 .يات المعطتات لتلك البرامجلدى المنظمات الدولية، واحترام الصالح

 التوصيات المقترحة 

 :قد ترغب هفمعتت في أن توصي مؤتمر األطراف بما يلي  

 عناصـر الـبرنامج المطلوب إدماجها في مرفق بالمقرر الذي يصدره            يسـاند  -1
 ∗المؤتمر 

 األطراف والبلدان والمنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات المجتمع        ويحـث  -2
 الهيئات ذات الصلة على أن تعزز حسب مقتضى الحال وتنفذ برنامج            المدنـي وغيـر ذلك من     

 .العمل

 21 المـرفق العـالمي للبيـئة إلى توفيـر السند المالي وفقا للمادة               ويدعـو  -3
 .من االتفاقية، لألنشطة وبناء القدرات في سبيل تنفيذ برنامج العمل

ع  مــن األميــن التــنفيذي أن يدعــو الفــاو إلى أن تواصــل العمــل مــ ويطــلب -4
 .هيئات أخرى ذات صلة، لتعزيز تنفيذ برنامج العمل

                                                           
 على أساس القسم الثالث من هذه المذآرة  ∗
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أن تقييم األنشطة الجارية والصكوك المتعلقة بالتنوع البيولوجي الزراعي ورادة في   ∗
 UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/10 الوثيقة
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 مقدمة -أوال

، 3/11، أقام بموجب مقـرره 1996أن مؤتمـر األطـراف، في اجتماعه الثالث المعقود بوينس أيرس في             -1
عـدة سـنوات من األنشطة في مجال التنوع البيولوجي الزراعي، وطلب من األمين التنفيذي أن يدعو              بـرنامجًا ل  

. الفـاو فـي تعـاون وثيـق مع هيئات أخرى ذات صلة، إلى تبين وتقييم النشاطات الجارية والصكوك المعمول بها           
. يولوجي من خالل هفمعتتونـتيجة هـذا الـتقييم مطـلوب تقديمهـا إلى مؤتمـر األطـراف في اتفاقية التنوع الب                  

، بتقديم طلب 4/6 وبموجب مقرره 1998وقـام مؤتمـر األطـراف فـي اجتماعه الرابع المعقود في براتسالفا في              
إلى هفمعـتت بـأن تضع وتقدم إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس المشورة والتوصيات في سبيل مزيد         

 .ي الزراعيمن تطوير برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوج

أن الـتقييم السـابق اإلشـارة إليـه المتعـلق باألنشـطة الجاريـة ومـا هـو موجود من صكوك في مجال                      -2
 :الصيانة واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي، قد تم تنفيذه على أساس ما يلي 

 الوطنية بشأن تنفيذ الـتقارير الوطـنية المقدمـة ألمانـة االتفاقيـة مـن البـلدان وآذلك التقارير             )أ( 
 .االستراتيجيات وخطط العمل المتفق عليها

دراسـة المـنظمات الدوليـة دعيـت بموجـبها تلك المنظمات إلى تقديم بيانات عن أنشطتها،                )ب( 
بمـا فيهـا دراسـات الحـاالت، وآذلـك تقديـم تقاريـر منتظمة من تلك المنظمات إلى لجنة الفاو المعنية بالموارد                

 .والزراعةالجينية للغذاء 

ورش مـثل الورشـة الدوليـة المعنية بالصيانة واالستعمال المستدام للملقحات في الزراعة،               )ج( 
، والورشة 1998مـع الـترآيز عـلى الـنحل، وهـي الورشـة الـتي عقـدت فـي سـان بولـو بالـبرازيل، فـي أآتوبر                      

راعي، المعقــودة بــروما فــي المتعــلقة بمســاندة التــنوع الــبيولوجي الــزراعي ووظــائف الــنظام اإليكولوجــي الــز
 .1998ديسمبر 

(VIII)                الـبحث وتحديـث المعـلومات مـن خـالل اإلنترنت واستعراض ما ينشر في
 /1.هذا الشأن

(يجـرى توزيـع الـنص الكـامل لـتقرير الـتقييم باعتـباره وثيقـة إعالميـة لالجتماع الخامس لـ هفمعتت                        -3
UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/10.( 

لمذآـرة فـي تعـاون مـع الفـاو لتسـهيل عمـل هفمعتت في مشاوراتها                 أعـد األميـن التـنفيذي هـذه ا         -4
وتوصـياتها إلى مؤتمـر األطراف في سبيل مزيد من تطوير برنامج العمل، آما طلب ذلك مؤتمر األطراف بموجب             

وتتضـمن المذآـرة موجـزًا للنـتائج الرئيسـية التي تم استخالصها من عملية التقييم، وتستمد من        . 4/6مقـرره   
 .ائج لتبين العناصر المقترحة لتطوير برنامج العملتلك النت

قـام فريق اتصال من الخبراء بمراجعة مشروعات هذه الوثيقة والتقرير عن التقييم نفسه في سبتمبر           -5
وآذلك فريق من الخبراء   / 2، وهـؤالء الخـبراء قـادمون مـن مـنظمات دوليـة تعمل في الميادين ذات الصلة                   1999

 . مدين من جدول الخبراء، ثم وضع النص في صورته النهائية في ضوء ما ورد من تعليقـاتمتوازن إقليميًا، مست

 النتائج الرئيسية المستخلصة من التقييم  -ثانيا

I-  نطاق التنوع البيولوجي الزراعي 

أن عـبارة التنوع البيولوجي الزراعي هي عبارة واسعة تشمل جميع عناصر التنوع البيولوجي المتصل    -6
وآمــا لوحــظ فــي الورشــة المتعــلقة بمســاندة التــنوع الــبيولوجي الــزراعي ووظــائف الــنظام  .  والــزراعةبــالغذاء

اإليكولوجـي الـزراعي، تشـمل هذه العبارة مختلف الحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة على المستوي      

                                                           
المتضمنة الخلفية بشأن التنوع البيولوجي الزراعي        بما في ذلك الورقة الصادرة عن الفاو            /1

وهي الورقة التي أعدت للمؤتمر المشترك بين هولندا و الفاو، عن الطابع المتعدد الوظائف للزراعة ولألراضي                  
  )Maastricht، 1999سبتمبر (

 اإلنمائي لألمم   الفاو، أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، أمانة المرفق العالمي للبيئة، البرنامج              /   2
بالنيابة عن برنامج الموارد الجينية الممتدة       (، المعهد الدولي للموارد الجينية النباتية،         )اليوئنديبي  (المتحدة  

وهو برنامج مراآز البحث التابعة للفريق االستشاري المعني بالبحث الزراعي                  ) على نطاق النظام آله        
المعهد العالمي للموارد، وبرنامج بيولوجية التربة المدارية                الدولي، والمعهد الدولي للبيئة والتنمية، و            

والخصوبة، والمعهد الدولي للبحوث المتعلقة بالماشية، والمرآز الدولي لفيزيولوجية وإيكولوجية الحشرات،                 
 . والمنشأة الدولية للتقدم الريفي 
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ساسـية للـنظام اإليكولوجي     الجيـني ومسـتوى األنـواع واألنظمـة اإليكولوجيـة، الالزمـة لمسـاندة الوظـائف األ                
 .الزراعي وهيكله وعملياته من أجل إنتاج الغذاء وتحقيق األمن الغذائي

أعـترف مؤتمـر األطـراف بالطبيعة الخاصة للتنوع البيولوجي الزراعي، وبسماته المميزة، وبالمشكالت               -7
 :والسمات المميزة تشمل ما يلي / 3التي تحتاج إلى حلول متميزة 

وع الـبيولوجي الزراعي أمر جوهري للوفاء باحتياجات البشر من الغذاء وتحقيق األمن         أن التـن   )أ( 
 .الغذائي

(II)  أن التــنوع الــبيولوجي الــزراعي أمــر يديــره المــزارعون بنشــاط، وآــثير مــن
ــتدخل مــن جــانب البشــر      ــبقى دون هــذا ال ــنوع ال يمكــن أن ت ــك الت ــات ذل ــرفة . مكون والمع

 السـكان األصـليون هي جزء ال يتجزأ من إدارة التنوع   والممارسـات الـزراعية الـتي يقـوم بهـا      
 البيولوجي الزراعي 

هـناك ترابط آبير بين البلدان فيما يتعلق بالموارد الجينية للغذاء والزراعة، ومرد ذلك إلى حد                 )ج(
حيوانات بعيـد إلى أن آثيرًا من األنظمة الزراعية ذات القيمة االقتصادية الكبيرة إنما تقوم على محاصيل وعلى                  

 . مدخلة من الخارج

فيمـا يتعـلق بالمحاصـيل والحيوانات األليفة، يكون التنوع بين األنواع أمر ال يقل أهمية، إذ أن             )د( 
 .التنوع بين األنواع حصل فيه توسع آبير عن طريق الزراعة

نتاجية بسـبب درجـة اإلدارة البشرية للتنوع البيولوجي الزراعي، فأن صيانته في األنظمة اإل              )هـ( 
أمـر مرتـبط ارتـباطًا وثيقـًا باالسـتعمال المسـتدام، أمـا الحفـظ مـن خـالل المـناطق المحميـة فهـو أقـل ارتباطًا                             

 /4بالموضوع 

ومـع ذلـك فـأن األنظمـة الـزراعية مـن الطراز الصناعي شأنها شأن التنوع البيولوجي، تحفظ                    ) و( 
 . بتربية الكائنات الحية بدًال من حفظها في المزارعاآلن خارج الموضع في بنوك للجينات أو في مواد للقائمين

 /5: تحقيقًا إلغراض التقييم، تم تبين اإلبعاد اآلتية للتنوع البيولوجي الزراعي  -8

األنواع،والســالالت والضــروب المختــلفة، وأقاربهــا اآلبــدة، ( المــوارد الجيــنية لــلغذاء والــزراعة  )أ(
 :يلي شامًال ما ) والغذاء اآلبد الذي تم جنيه

ــواع الــتي تعيــش فــي     (1) ــنية للنــبات بمــا فيهــا المــراعي واألن المــوارد الجي
 .المساحات البرية، والموارد الجينية للغابات

 /6الموارد الجينية الحيوانية شاملة الموارد الجينية لألسماك  (2)

بمــا فيهــا البكــتريا الريــزوبية والفطــريات مــثل (المــوارد الجيــنية الجــرثومية  (3)
 / 7)  اب إلى أخره الخميرة وعيش الغر

                                                           
  .بيولوجي الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع ال2/15أنظر المقرر /   3
أن المناطق المحمية لها دور في صيانة التنوع البيولوجي الذي يهم الغذاء والزراعة، بما في ذلك                /   4

 .األقارب اآلبدة للمحاصيل خارج مناطق اإلنتاج 
تناظر هذه بصفة تقريبيه األبعاد الثالثة التي تم تبينها في الورشة المتعلقة باستدامة التنوع                     /  5
 : زراعي ونظام اإليكولوجي الزراعي البيولوجي ال

 للغذاء وغيره من المنتجات الزراعية مع الترآيز على تعزيز االستدامة في              اإلنتاج المستدام  )أ(
األنظمة اإلنتاجية على جميع األصعدة من حيث الكثافة وتحسين الصيانة واالستعمال المستدام وتعزيز التنوع               

 .يما الموارد الجينية النباتية والحيوانية، في جميع أنواع أنظمة اإلنتاج لجميع الموارد الجينية للغذاء وال س
لإلنتاج مع الترآيز على الصيانة واالستعمال المستدام          المساندة البيولوجية أو الحياتية           )ب(

قحات وتعزيز الموارد البيولوجية التي تساند أنظمة إنتاجية مستدامة، خصوصًا الكائنات الحية في التربة والمل                
 .والكائنات المفترسة 

التي توفرها األنظمة اإليكولوجية الزراعية مثل المناظر           الخدمات اإليكولوجية واالجتماعية       )ج(
ودورة المياه وجودة المياه    ) الخصوبة والهيكل والوظيفة    (الطبيعية وحماية الحياة اآلبدة وحماية التربة والصحة         

  .وجودة الهواء وحراسة الكربون وغير ذلك
واقع على الزراعية المائية والزراعة البحرية، بما في          فأن الترآيز  وبالنسبة ألغراض هذه المذآرة   /  6

  .إنتاج األسماك، الذي هو جزء ال يتجزأ من نظم الزراعة ذلك
  .(nutrient cycling)من خالل توفير خدمات في تدوير المواد الغذائية  /  7
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واألنواع المستزرعة، بما فيها األنواع المستأنسة، تنتمي       . هـذه هـي الوحـدات الرئيسـية لإلنـتاج فـي الزراعة            
ويمكن أن يدرج هنا أيضا النبات والحيوان اآلبد الذي يدار      ". فـئة التـنوع البيولوجي الزراعي المخطط        " أصـًال إلى  

والتنوع األخير . مسـتوى األنـواع آمـا هـو هـام عـلى المسـتوى الجيني        والتـنوع هـام عـلى ب      /  8. إدارة عـلمية  
والتكـنولوجيات الـبيولوجية الجديـدة توفر طرائق    /. 9يسـمح بالـتطور أو بالتحسـين المقصـود مـن خـالل الـتربية              

 .للتوسع في استعمال الموارد الجينية

 وتدخل هذه أساسًا تحت .مكونـات التـنوع الـبيولوجي الـزراعي التي توفر خدمات إيكولوجية        ) ب( 
 : وهي تشمل " التنوع الزراعي المنتسب " عنوان 

في أنظمة اإلنتاج الزراعي نفسها، والتي " التـنوع الـبيولوجي الوظيفي    "  (1)
 :التي تسهم فيما تسهم فيه فيما يلي /10.تنشأ عن طائفة مختلفة من الكائنات الحية

( لمادة العضوية والحفاظ على خصوبة التربة       فـي دورة المـواد الغذائيـة بمـا في ذلك تحلل ا             )أ(
خصوصًا بكتريا التربة وغيرها من الكائنات الدقيقة، ودود األرض والنمل األبيض وما يرتبط بذلك من الميكروفلورا،                 

 ).  مع المحاصيل والبهائم الزراعيةsymbiontsوآذلك الكائنات المتكافلة 

 خصوصـًا الحشـرات وغيـرها مـن اإلرثروبودا،          (وتسـهم آذلـك فـي تـنظيم اآلفـات واألمـراض              )ب(
باعتـبارها أعـداء طـبيعية آلآـلة األعشـاب ؛ والتـنوع الجيـني للمحاصـيل قد يسهم آذلك في الحد من أمراض                       

 ؛) النبــات 

ال ســيما عــن طــريق الــنحل وغيــره مــن الحشــرات، وعــن طــريق بعــض الطيــور،    ( التــلقيح  )ج(
 )والوطاويط وغيرها من األنواع 

ــنوع (2) ــة عــلى نطــاق أوســع   الت ــات إيكولوجي ــر خدم ــذي يوف ــبيولوجي ال .  ال
وتشـمل هـذه الخدمـات مـا هـو هـام لـلزراعة والمـناظر الطـبيعية والنظام الزراعي من أجل                      
اسـتجماع الميــاه ونضـحها فـي األرض، وإعـادة تدويـر المـاء بين التربة والجو، والحفاظ على           

 وتنظيم المياه التي تجرى على سطح       جـودة المـاء، وحمايـة الخـط الفاصـل لجـريان الميـاه،             
الــتربة، والمحافظــة عــلى الــتربة والمــاء وإدارة آــليهما، وتــنظيم المــناخ المحــلي، وحراســة  

 .الكربون، والحفاظ على اآلوابد المحلية وموائلها

العوامــل غيــر الحياتيــة الــتي لهــا تأثيــر حاســم عــلى هــذه الجوانــب مــن التــنوع الــبيولوجي  )ج(
 . ، تناولتها أيضا عملية التقييم3/11 مع المقرر الزراعي، وتتمشى

األبعـاد االجتماعية االقتصادية والثقافية، التي نظر فيها أيضا، باعتبارها مسائل مشترآة بين    )د(
عـدة قطاعـات، حيـث أن التـنوع الـبيولوجي الـزراعي أمـر يشـكله إلى حـد بعيـد النشـاط البشرى وممارسات                      

 :ويشمل ذلك ما يلي . اإلدارة

ــليات       )ا( ــثقافية والعم ــل ال ــزراعي، والعوام ــبيولوجي ال ــنوع ال ــلية للت ــليدية والمح ــرفة التق المع
 . التشارآية

 .البيئة االجتماعية االقتصادية شاملة الممارسات التجارية والتسويق وحقوق الملكية ) 2(

ي في سبيل الغذاء    ويرآـز الـتقييم عـلى قيمة السلع والخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي الزراع              -9
 . واألمن الغذائي

II-  الموارد الجينية للغذاء والزراعة 

                                                           
ائر التي أعتبرت آبادة آانت في الواقع أنواعًا وعشائر يديرها الناس،              أن آثيرا من األنواع والعش      /  8

وإن تكن إدارتها أقل آثافة من إدارة األنواع المستزرعة أو المستأنسة، وآثيرًا ما تكون ذات أهمية آبيرة للغذاء                  
 . ولألمن الغذائي 

تحدث في الموضع داخل األنظمة     أن التفاعل بين البيئة والموارد الجينية وممارسات اإلدارة التي           /  9
على المستوى  . اإليكولوجية الزراعية تكفل الحفاظ على محفظة ديناميكية من التنوع البيولوجي الزراعي                 

أجناس أرضية أو سالالت حيوانية، متوائمة مع التغيير البيئي المحلي              (المحلي يؤدي ذلك إلى مواد جينية         
جتماعي االقتصادي لنظام اإلنتاج، وآذلك ممكن أن يتوائم مع                الحياتي أو غير الحياتي، ومع السياق اال           

ويستكمل هذا برامج رسمية لتربية المحاصيل والبهائم بما في ذلك                  . الظروف المتغيرة في المستقبل        
استعمال التكنولوجيات البيولوجية الجديدة التي تستمد استمدادًا آبيرًا من الموارد الجينية التي يتم حفظها                 

 .موضع خارج ال
ففي األنظمة الزراعية األقرب إلى اإلنتاج الصناعي حلت           . تحل مدخالت خارجية محل اإلنتاج      /  10

 .األسمدة غير العضوية والمبيدات الكيماوية ومبيدات الحشائش محل عناصر اإلنتاج بدرجات متفاوتة
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هـو عـبارة لم تدخل في استعمال شائع إال منذ   " التـنوع الـبيولوجي الـزراعي       " عـلى الـرغم مـن أن         -10
وقـت قصـير نسـبيًا، إال أن الـتقييم يـبين أن عمـل بعـض المكونات في التنوع البيولوجي الزراعي إنما هو عمل               

ســخ، خصوصــًا فــي القطاعــات المختــلفة المعــنية بالصــيانة واالســتعمال المســتدام لــلموارد الجيــنية لــلغذاء را
والـزراعة، حيـث توجـد فعـًال أو يـزمع إيجـاد آـثير مـن الترتيـبات المؤسسية الالزمة لتعزيز الصيانة واالستعمال                        

 :سماك، ويشمل ذلك المستدام للمحاصيل والغابات وحيوانات الزراعة والموارد الجينية لأل

مثل مدونة السلوك بشأن مصائد األسماك المسؤولة والمبادرة  الدولية         ( االتفاقـات الدوليـة      )أ( 
 /).11بشأن الموارد الجينية النباتية 

مثل ( الـتقييمات العالميـة واألنظمـة اإلعالميـة العالميـة الـتي ترتكز على البلدان المختلفة                  )ب( 
ع المـوارد الجيـنية النـباتية في العالم، والتقرير الموازي لذلك المزمع إصداره بشأن           الـتقارير الدوريـة بشـأن وضـ       

 . الموارد الجينية الحيوانية، والنظام اإلعالمي للتنوع في الحيوانات األليفة

ــًا    )ج(  ــة للصــيانة واالســتعمال   ( خطــط العمــل المــتفق عــليها عالمي مــثل خطــة العمــل العالمي
 .، التي توفر أطرًا للخطط واألنشطة الوطنية)ة النباتية من أجل الغذاء والزراعة المستدام للموارد الجيني

لجنة (  بلدًا عضوًا، وجميع هيئات أصحاب المصلحة 160محفـل حكومي عالمي، يشارك فيه    )د( 
 /.12) الفاو المعنية بالموارد الجينية النباتية للغذاء والزراعة 

ن عمليات لتحديد األولويات يبين أن األمر ال يزال يقتضي آثيرا من مـع ذلك فأن ما يجرى من تقييم وم   -11
واالستراتيجيات وخطط العمل المتفق عليها والتي أخذت بها البلدان أو التي           . العمـل حـتى في هذه المجاالت      

تحدد االحتياجات ذات ) المحاصـيل، الغابـات، الحيوانات الزراعية واألسماك      ( يجـرى وضـعها لكـل قطـاع فـرعي           
. األولويـة فـي سـبيل الـبحث وبـناء القـدرات وتوعيـة الجمهور وآذلك فيما يتعلق بوضع السياسات والتشريعات        

وتـنفيذ تـلك االسـتراتيجيات وخطـط العمل هو تحد رئيسي يقتضي موارد مالية آافية وتعزيزا مؤسسيا مناسبا       
تتعلق بالتنوع تحت مستوى أمـا الفجوات الخاصة فهي  . عـلى جميـع المسـتويات مـن محـلية ووطـنية ودوليـة         

 . األرض، وباألنواع اآلبدة والقليلة االستعمال التي تهم الغذاء والزراعة

أن المسـائل المشـترآة بيـن عـدة قطاعـات والـتي نجمـت عن الخطط والعمليات التي تتناول الموارد           -12
ثيرين والحاجة إلى  الجيـنية مـن أجـل الغـذاء والـزراعة، تشـمل الحاجـة إلى تسـهيل إشراك أصحاب مصلحة آ                    

 .والبرامج الوطنية ذات القاعدة الواسعة هي أمر جوهري بهذا الصدد. توفير التخطيط والتنسيق الالزمين

بالنسـبة لكـثير مـن القطاعـات الفـرعية، هناك فجوات في وضع المؤشرات الخاصة بالتنوع البيولوجي         -13
يد بيئات اإلنتاج بطريقة تساعد على المقارنة بين وهناك أيضا حاجة إلى تحد/. 13الـزراعي وضـياع ذلـك التـنوع       

القطاعـات الفـرعية وتسـمح بالـنظر في استعمال الموارد الجينية في األنظمة اإلنتاجية على نحو أآثر شموًال                   
 . وتكـامًال، مع مراعاة الترابط بين مكونات التنوع البيولوجي الزراعي

V-  يكولوجيةاإلمات خدالمكونات التنوع البيولوجي الزراعي التي توفر 

فـي آثير من مجاالت الزراعة آان هناك عمل جار من شأنه أن يعتبر اآلن عمال مسهمًا في                   -14
الحفـظ واالسـتعمال المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي، ولكن لم يعترف به صراحة على هذا النحو           

لى المستوى الحقلي،   فـاإلدارة المتكامـلة لآلفـات، تنطوي مثًال على إدارة ع          . إال فـي اآلونـة األخيـرة      
والزراعة . من المزارعين، للحشرات المفيدة والضارة، وغير ذلك من مكونات التنوع البيولوجي الزراعي           

. المـتعددة ألسـماك الميـاه العذبـة تحسـن اسـتعمال المـواد الغذائيـة وتخفض من المدخالت الالزمة                   
لحرث، تستهدف تحسين هيكل    وهـناك بعـض الممارسـات فـي إدارة الـتربة، مـثل القـدر األدنى من ا                 

 . التربة ووظيفتها، ومرد ذلك إلى حد بعيد إلى زيادة التنوع البيولوجي للتربة

أن هـذه المجـاالت الـثالثة وحدهـا توفر آثيرا من دراسات الحاالت التي تبين قيمة الخدمات الوظيفية                    -15
 توجــد تقييمــات شــاملة لهــذه الوظــائف الــتي يوفــرها التــنوع الــبيولوجي الــزراعي لإلنــتاج الــزراعي بيــد أنــه ال

اإليكولوجيـة ولخدمـات األنظمة اإليكولوجية، ثم أن اآلليات المتخصصة الالزمة لوضع سياسات وبرامج مناسبة،               

                                                           
  .تجرى اآلن إعادة نظر في المبادرة الدولية بما يتمشى واالتفاقية /  11
وتشمل، بشرط موافقة   ،  ، بتوسيع نطاقها  1995أن صـالحيات هـذه اللجـنة قـام مؤتمـر الفـاو في               /  12

الهيـئات المشـرفة عـلى الفـاو، حسـب مقتضى األحوال، االستجابة لطلبات مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع              
لك توفير المعلومات الـبيولوجي فـي مجـاالت محـددة من الموارد الجينية ذات أهمية للغذاء والزراعة، بما في ذ                 

وللجـنة المذآـورة أفرقة عمل فرعية تقنية   . وغيـرها مـن الخدمـات إلى مؤتمـر األطـراف وإلى هيـئاته الفـرعية         
 . حكومية دولية، تتعلق بالموارد الجينية للنبات والحيوان 

أن هفمعتت في اجتماعها الخامس سوف تنظر آذلك في وضع مؤشرات للتنوع البيولوجي،                   /  13
  ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/12(  أمامها مذآرة من األمين التنفيذي عن هذا الموضوع وسيكون
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ومـن ناحيـة أخرى، آان هناك تقدم آبير جدًا في التنفيذ على المستوى العملي،    . ليسـت آليـات جيـدة الـنمو       
للتعـليم وبـناء القـدرات يمكـن تطـبيقها عـلى إدارة مكونـات أخرى من              وهـناك بعـض المـنهجيات الـتي وضـعت           

 . مكونات التنوع البيولوجي الزراعي

وعـلى الـنحو نفسـه آـان هـناك قدر آبير من العمل على مستوى األنظمة الزراعية، مثًال في سبيل             -16
ضع أنظمة زراعية متطورة، غير الـتكامل فـي الـزراعة الغاباتية، والزراعة المختلطة بين المحاصيل واألسماك، وو    
 .أن ذلك لم يتم تكامله إال نادرًا مع مستويات أخرى من التنوع البيولوجي الزراعي

آـثيرا مـا يكـون للممارسات الزراعية وقع على الموائل خارج مناطق اإلنتاج، من خالل استخراج الماء                   -17
اإلضافة إلى ذلك فأن التوسع في المناطق      وب. والجـريان السـطحي لـلماء ونضـح األسـمدة والمبيدات المفرطة           

والتنوع البيولوجي لهذه الموائل آثيرًا ما يكون ذا أهمية مباشرة    / 14. المسـتزرعة يطـغى عـلى تـلك المجـاالت         
والمـناطق غيـر المسـتزرعة، مـثًال، قـد تصـبح موائـل لحشـرات مفيـدة، أو تأوي أقارب آبادة                  . لـلزراعة واألغذيـة   

ر أال تقييـم قليل لقيمة السلع والخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي في هذه   ولـم يجـ   . ألجـناس المحاصـيل   
 . المجاالت، وال توجد أال برامج قليلة تتناول مباشرة هذا الموضوع

التربة، ( وتوجـد آذلـك آـثير مـن المعـلومات بشـأن المـوارد غيـر الحياتيـة التي تكون أساسًا للزراعة                        -18
وتوجد آثير من البرامج التي ). عماله، المـناطق المـناخية واإليكولوجيـة الـزراعية         المـاء، الغطـاء األرضـي واسـت       

 . تتناول إدارة الموارد الطبيعية، والزراعة المستدامة مثل الخطوط الفاصلة لتدفق المياه، وإدارة قيعان الوديان

وآما . ألنظمة اإليكولوجية يـبين التقييم أن هناك تفهما متزيدا ألهمية التنوع البيولوجي الزراعي في ا             -19
جـاء تحديـد ذلـك في االتفاقية، إنما النظام اإليكولوجي هو تجميع ديناميكي للنبات والحيوان والكائنات الدقيقة          

وتحتاج األنظمة اإليكولوجية الزراعية إلى     . وبيـئاتها غيـر الحيـة، وهو تجمع يقوم بالتفاعل بوصفه وحدة وظيفية            
الحقل، المحصول، القطيع، أو البحيرة ؛ ونظام زراعي        :  أو مقاييس عدة، مثًال      الـنظر فيهـا عـلى مستويات عدة       

وفــي أي حالــة خاصــة، يــتحدد . أو نظــام الســتعمال األرض، خــط فاصــل لــلمياه ؛ أو مــنطقة إيكولوجيــة زراعيــة
ي وحيـث أن التـنوع الـبيولوجي الـزراعي يختلف أيضا ف          . المقيـاس بالمسـألة أو المشـكلة المطـلوب معالجـتها          

بيد أنه ال يوجد شئ مثل      . الـزمن هـناك آذلـك حاجـة إلى النظر في التغييرات الموسمية والسنوية أو الدائمة               
المسـتوى األمـثل المـبدئي، أو خـليط مـن التـنوع الـبيولوجي الـزراعي فـي نظام إيكولوجي زراعي ؛ والشكل               

 أهميــة، بالظــروف االجــتماعية  المــرغوب إنمــا يــتحدد بالظــروف المحــلية الطــبيعية وآذلــك، وهــو أمــر ال يقــل   
 . االقتصادية

VIII- التنسيق بين التخطيط ووضع استراتيجيات وطنية للتنوع البيولوجي الزراعي 

أن جهـدًا منسـقًا ومتضافرًا يعالج مختلف مكونات التنوع البيولوجي الزراعي هو أمر يرتهن بوجود إطار                  -20
ل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي     متماسـك يرشـد االسـتراتيجيات والـتدابير الوطـنية في سبي           

ــات      ــناميكية الــتي تكفــل المــرونة عــلى المســتوى القطــري، وتحديــث األولوي ــزراعي وآذلــك العمــليات الدي ال
 .والعمليات على المستوى اإلقليمي والدولي

جب أشراآهم أن القطـاع الزراعي شديد التعقيد، هناك آثير من أصحاب المصلحة المختلفين اللذين ي           -21
ويشـمل أصـحاب المصـلحة هؤالء المزارعين وغيرهم من المنتجين والعلميين     . فـي عمـلية الـتخطيط والتـنمية       

والتقـنيين وصـانعي القـرار فـي القطاعـات المختـلفة داخـل الحكومـة والمؤسسات شبه الحكومية والمنظمات           
ستشارية الشفافة الزمة للسماح بتبادل     والعمليات اال . الدوليـة وغير الحكومية، والقطاع الخاص والمستهلكين      

. األفكـار والشــواغل، وللسـماح آذلـك بالتفاوض وبما يلزم من حل المنازعات بين أصحاب المصلحة المختلفين               
ووجـود آليـات تغذيـة مـرتدة فعالـة بيـن المـزارعين والباحثين والمستويات التقنية ورسم السياسة العامة، أمر                     

لويـات، ولتصـميم االسـتراتيجيات والـتدابير المناسـبة، ولرصد وتقييم األداء ووقع            جوهـري لتـبين المسـائل واألو      
 . البرامج والتدابير

ويعـزز الـتقييم الحاجـة إلى اعتـبارات رئيسـية تتعـلق بالتـنوع البيولوجي الزراعي في االستراتيجيات                    -22
بات ومصائد األسماك، والحاجة إلى الوطـنية وفي البرامج وخطط العمل الوطنية في سبيل الغذاء والزراعة والغا   

إدمـاج مـثل هـذه االعتـبارات فـي اسـتراتيجيات التـنوع البيولوجي الوطني، وفي خطط األعمال وخطط التدابير                     
 . البيئية الوطنية

 المزيد من تطوير برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي -ثالثا

I-  األهداف والنهج والمبادئ اإلرشادية العامة 

أن الغـرض العـام مـن بـرنامج العمـل هـو تعزيـز أهـداف االتفاقية في مجال التنوع البيولوجي الزراعي                 -23
 .4/6 و 3/11 و 2/15تمشيا مع المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف والسيما المقررات 

                                                           
 1، المرفق 3/11أنظر المقرر  /  14
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 : هي 3/11 من المقرر 1وعلى نحو أشد تحديدًا، فأن األهداف آما جاءت في الفقرة  -24

تعزيـز اآلثـار اإليجابيـة وتخفيـف اآلثـار السـلبية لألنظمـة والممارسـات الـزراعية عـلى التنوع                  )أ( 
 . البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية الزراعية وتراآبها مع األنظمة اإليكولوجية األخرى

مالية للغذاء  تعزيز الصيانة واالستعمال المستدام للموارد الجينية ذات القيمة الحالية أو االحت           )ب( 
 .والزراعة

 .تعزيز التقاسم المنصف والعادل للمنافع الناشئة عن الموارد الجينية )ج( 

 :والعناصر المقترحة في برنامج العمل قد وضعت مع مراعاة ما يلي  -25

ــبيولوجي      )أ(  ــنوع ال ــرامج وخطــط عمــل وطــنية ترآــز عــلى الت مســاندة وضــع اســتراتيجيات وب
، وتعزيز إدماجها في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية والمشترآة بين 3/11قرر الـزراعـي، تمشـيا مع الم    

 .عدة قطاعات

البـناء عـلى مـا هـو موجـود مـن خطـط العمـل والبرامج واالستراتيجيات الدولية التي وافقت                      )ب( 
 الجينية للنبات عـليها البـلدان، والسـيما خطـة العمـل العالمية من أجل الصيانة واالستعمال المستدام للموارد       

مـن أجـل الغـذاء والـزراعة، واالسـتراتيجية العالميـة إلدارة المـوارد الجينية للحيوانات الزراعية، ومدونة السلوك                  
 . لصيد األسماك بطريقة مسؤولة واالتفاقية الدولية لحماية النبات

اقية، بما في ذلك    تحقيقًا للتناغم مع برامج العمل األخرى المتصلة بالموضوع، في إطار االتف           )ج( 
الـبرامج المتعـلقة بالتـنوع البيولوجي الحراجي واألنظمة اإليكولوجية للجبال والتنوع البيولوجي للمياه الداخلية             
والتـنوع الـبيولوجي الـبحري والسـاحلي واألراضـي الجافـة، وآذلـك فيما يتعلق بالمسائل المشترآة بين عدة                    

ع واالستعمال المستدام والمؤشرات واألنواع الغريبة، والمبادرة       قطاعـات مـثل إمكانيـات التوصل وتقاسم المناف        
 ). ي (8العالمية للتصنيف والمسائل المتعلقة بالمادة 

تعزيـز تضـافر الجهود والتنسيق، لتفادي االزدواجية، بين البرامج ذات الصلة التابعة لمنظمات               )د( 
ليمية التي وضعت برعاية المنظمات الدولية، مع دوليـة مختـلفة، وبيـن الـبرامج عـلى المستويات الوطنية واإلق        

احــترام التكــليفات وبــرامج العمــل الــتي لــدي آــل مــنظمة، والســلطة الحكوميــة الدوليــة للهيــئات اإلشــرافية   
 .المختلفة واللجان وغيرها من المحافل

وف يطبق مع عـند تنفيذ برنامج العمل فأن نهج األنظمة اإليكولوجية الذي أخذ به بموجب االتفاقية س             -26
وتطبيق هذا النهج ينطوي من ضمن ما   /. 15الـترآيز عـلى المهـام اإليكولوجيـة للتـنوع الـبيولوجي فـي الزراعة                

يـنطوي عـليه عـلى تعـاون بيـن القطاعـات المختـلفة وعـلى تحقيق الالمرآزية في اإلدارة إلى أدني مستوى                       
م لسياسـات إداريـة يمكن أن تتعامل مع   مناسـب، وعـلى الـتوزيع العـادل للمـنافع، وعـلى االسـتعمال المـتوائ             

. الموضـوعات المحفوفـة بالشـكوك، والـتي تعـدل فـي ضـوء مـا يكتسـب مـن خبرة وفي ضوء الظروف المتغيرة                 
 8وسـوف ينبـني التنفيذ على المعرفة واالبتكارات والممارسات لدى المجتمعات المحلية مما يستكمل المادة                

هج مشــترك بيـن عــدة قطاعــات مـن العــلم، يـأخذ فــي الحســبان    ومـن المطــلوب األخــذ بـن  .مـن االتفاقيــة ) ي(
 .المسائل العلمية واالجتماعية واالقتصادية

وتــنفيذ ذلــك /. 16 3/11وبــرنامج العمــل المقــترح قــد وضــع فــي ضــوء قــاعدة العمــل المــرفقة بالمقــرر   -27
واالتجاهات في التنوع  مـن الـبرنامج سوف يلقي مزيدًا من الضوء على الوضع القائم      1والسـيما تـنفيذ العنصـر       

 /17البيولوجي الزراعي 

II-  عمل الالعناصر المقترحة لبرنامج 

                                                           
ــنفيذي         /  15 ــن التـــ ــرة األميـــ ــي مذآـــ ــه فـــ ــنظور فيـــ ــة مـــ ــة اإليكولوجيـــ ــج األنظمـــ (أن نهـــ

UNEP/CBD/SBSTTA/5/11 (حول هذا الموضوع، والتي ستكون أمام هفمعتت في اجتماعها الخامس . 
وضـع ذلـك عـلى أسـاس توصـيات هفمعـتت، الـتي اسـتمدت بدورهـا من مذآرة وضعها األمين                       /   16
وهناك مزيد من المناقشة    . ، مقدمة إلىهفمعتت في اجتماعها الثاني       )UNEP/CBD/SBSTT/2/10(التنفيذي  

الورقة التي فـي التـنوع الـبيولوجي الـزراعي ووظائفـه المـتعددة واألسـباب الكامـنة وراء ضـياعه، موجودة في                      
هولندا، حول / تتضـمن معـلومات خـلفية والـتي عـنوانها التـنوع الـبيولوجي الـزراعي، التي أعدت لمؤتمر الفاو                

  . أعاله1الطابع المتعدد الوظائف للزراعة واألرض، والمشار إليه في الهامش 
ة والصكوك ينـبغي أن يالحـظ أن الـتقييم الـذي تسـتمد مـنه هـذه الوثيقـة قـد رآز على األنشط                    /  17

 الجاريـة ولم يكن المقصود منه تقديم تحليل نهائي لألوضاع القائمة واالتجاهات في التنوع البيولوجي الزراعي               
. 
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ومن . عـلى أسـاس مـا سـبق، فأن العناصر اآلتية لبرنامج عمل مقترحة آخيارات تنظر فيها هفمعتت                  -28
ت ذلك أن مخرجا: المهـم أن يالحـظ أن العناصـر األربعـة فـي الـبرنامج مقصود منها أن يساند آل منها األخرى                      

وتبعًا لذلك، فأن ترتيب العناصر ال ينطوي على ترتيب تتابعي في     . بعـض العناصـر سـوف تغـذي العناصر األخرى         
بيـد أن فـرض األولويـات فـي األنشـطة فـي آـل عنصـر مـن عناصـر الـبرنامج أمر ضروري آما ورد في                            . التـنفيذ 

 .قعةاألقسام المتعلقة بالطرائق والوسائل والتوقيت المنتظر للمخرجات المتو

 تقييمات األوضاع القائمة واالتجاهات في التنوع البيولوجي الزراعي.  1عنصر البرنامج 
  والمدفوعة باعتبارات تتعلق بالبلدان 

 الهدف التشغيلي 

فـي سـبيل القيـام بتحـليل شـامل للوضـع القـائم واالتجاهـات فـي التـنوع الـبيولوجي الزراعي على                      
جاالت التي تحتاج إلى أولوية في االهتمام، ووضع السياسات المناسبة          الـنطاق العـالمي، وآقـاعدة لتبين الم       

وخطـط وبـرامج العمل لدى األطراف، من خالل برنامج منسق من التقييمات الجارية والمزمعة لمختلف مكونات              
 . التنوع البيولوجي الزراعي ووضع المناهج واألدوات الالزمة

 المنطق الكامن وراء المسألة 

ت التي تجري في التقييمات المدفوعة باعتبارات تتعلق بالبلدان هي عمليات موجودة فعًال             أن العمليا  
وبالنسبة . أو يجـرى العمـل عـلى إنجازهـا بالنسـبة لمكونـات المـوارد الجيـنية للمحاصـيل والحيوانـات الزراعية                     

. سع لهذه القطاعات  لـلموارد الجيـنية لألسـماك والغابـات، فهـي عمـليات تجـرى باعتـبارها جـزءًا مـن تقييم أو                     
وهناك أيضا آثير من المعلومات بشأن      . والـتقييمات تسـتمد وتسـهم فـي وضـع بيانات شاملة وأنظمة إعالمية             

التربة، الماء، الغطاء األرضي واستعماله، المناطق المناخية       ( المـوارد غيـر الحياتية التي توفر األساس للزراعة          
 تقييمات شاملة من هذا القبيل بالنسبة للموارد الجينية الجرثومية، أو     بيد أنه ال توجد   ). واإليكولوجيـة الزراعية    

الخدمـات اإليكولوجيـة المقدمة للزراعة من التنوع        ( فـي الـزراعة     " التـنوع الـبيولوجي الوظيفـي       " بالنسـبة لــ     
 ).البيولوجي فيما يتعلق بدورة المواد الغذائية وتنظيم اآلفات واألمراض والتلقيح 

لى ذلـك فـأن تقييمـات المكونـات المختـلفة تجـري على نحو منفصل، فليس هناك تقييم                   وباإلضـافة إ   
وهناك أيضا نقص في المؤشرات التي يمكن االعتماد عليها والتي          . مـتكامل للتـنوع الـبيولوجي الـزراعي آكـل         

طبيق هذه ومـزيد مـن تنمية وت  . تكـون مقـبولة قـبوًال واسـعًا والمتعـلقة بالتـنوع الـبيولوجي لمختـلف المكونـات             
المؤشــرات، وآذلــك مــنهجيات الــتقييم، أمــر الزم للســماح بتحــليل األوضــاع القائمــة واالتجاهــات فــي التــنوع   

أنظر (الـبيولوجي الـزراعي ومختـلف مكوناتـه، ولتسـهيل تـبين الممارسات الزراعية الصديقة للتنوع البيولوجي                  
 ). من البرنامج 2العنصر 

 األنشطة

ريـة أو المـزمعة لـلمكونات المختـلفة للتـنوع البيولوجي الزراعي مثل التقارير            مسـاندة الـتقييمات الجا     1-1
الدوريـة بشـأن حالة الموارد الجينية النباتية العالمية لألغذية والزراعة، والتقرير األول عن حالة الموارد العالمية                 

ها من المنظمات لألرض والمياه     الجيـنية الحيوانية لألغذية والزراعة، وآذلك تقارير عن حالة تقييمات الفاو وغير           
والغابـات ومصـائد األسـماك، بمـا فـي ذلك ما يوازي هذا التقييم على صعيد التقييمات الوطنية واإلقليمية، مع                     

 .عناية خاصة بالفجوات في التقييمات السابقة

وع وضــع وتــنمية تقييمــات محــددة للعناصــر اإلضــافية فــي التــنوع الــبيولوجي الــزراعي والســيما التــن   1-2
الـبيولوجي الوظيفـي الـذي يوفـر الخدمـات اإليكولوجيـة لـلزراعة، شـامًال التنوع الجرثومي، والذي يستمد من                     

 . من البرنامج2مخرجات العنصر 

تــنوع الــبيولوجي الــزراعي، وضــع مــنهجيات وتقــنيات لــتقييم ورصــد الوضــع القــائم واالتجاهــات فــي ال 1-3
 : شـامًال

ــلزراعة،    بالنســبة لمجموعــة محــدودة   )أ(  ــبيولوجي ل ــنوع ال ــر والمؤشــرات فــي الت مــن المعايي
لتسـهيل الرصـد والـتقييم لالتجاهـات القائمـة واألوضـاع بمختلف األنظمة اإلنتاجية والبيئات، والوقع الصادر عن            

 /18الممارسات المختلفة، مع البناء على ما هو جار من عمل 

يكولوجيــة الــزراعية وأنظمــة اإلنــتاج األخــذ بمصــطلحات وتصــنيف مــتفق عــليهما لألنظمــة اإل )ب( 
لتسـهيل المقارنة والتحليل بين التقييمات ورصد العناصر المختلفة في التنوع البيولوجي الزراعي، على جميع               

 /19المستويات وبجميع المقاييس بين البلدان والمنظمات الشريكة 

                                                           
  ينبغي السعي إليه بطريقة  تتماشى مع برنامج العمل الخاص بالمؤشرات/  18
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صًا من خالل آلية غرفة     تـبادل الـبيانات والمعـلومات بشـأن التـنوع البيولوجي الزراعي وخصو             )ج( 
 .المقاصة العاملة في ظل االتفاقية، مع البناء على ما هو موجود من شبكات وقواعد بيانات وأنظمة إعالمية

 الطرائق والوسائل

تبادل واستعمال الخبرات والمعلومات والنتائج الصادرة عن التقييمات هو أمر سوف يصبح أآثر سهولة               
 .ن البلدان والمؤسسات بما في ذلك استعمال الشبكات الموجودة إلى آخرهمن خالل الشبكات والتشاور بي

سوف يجري تنفيذها ) 1-1النشاط (والـتقييمات لـلموارد الجيـنية المدفوعـة باعتـبارات تتعلق بالبلدان         
األمر وقد يحتاج ). بالميزانية العادية وموارد خارجة عن الميزانية (مـن خـالل بـرامج الفاو وغيرها من المنظمات           

، الـتي سـوف تسـتمد مـن عناصـر الــبرامج       )2-1النشــاط ( إلى مـوارد إضـافية لمسـاندة الـتقييمات اإلضـافية      
 .  من البرنامج2الموجودة لدى المنظمات الدولية، ومخرجات العنصر 

، سـوف تـتم مساندته من خالل أنشطة حافزة،          3-1أن هـذا العنصـر مـن الـبرنامج، خصوصـًا النشـاط               
مــع بيــن الـبرامج الموجــودة، فــي ســبيل وضــع مؤشـرات للتــنوع الــبيولوجي الــزراعي، ووضــع   تبـني عــلى وتج 

مصــطلحات مــتفق عــليها إلى آخــره مــن خــالل طــرق يكــون مــنها الــورش التقــنية واالجــتماعات والمشــاورات   
من وسـيكون تمويل هذه األنشطة الحافزة    . والمؤتمـرات بالـبريد اإللكـتروني وإعـداد أوراق مناقشـة، واألسـفار            

 .من المنظمات المشارآة) أي غير نقدي(خالل األمانة، مع إسهام نوعي 

 توقيت المخرجات المتوقعة 

قائمـة مؤشـرات التـنوع الـبيولوجي الـزراعي وضـياع هـذا التـنوع، والمصـطلحات المتفق عليها بشأن                 
 .2002البيئات اإلنتاجية، بحلول 

، حسب ما هو )النبات، الحيوان، الغابات، األسماك( تقاريـر دوريـة عـن حالـة المـوارد الجينية العالمية        
مـبرمج، ممـا يـؤدي تدريجيـًا إلى تقييـم شـامل وتفهـم للتـنوع الـبيولوجي الـزراعي، مـع الـترآيز عـلى التنوع                            

 . 2010البيولوجي الوظيفي في الزراعة، بحلول 

ا يتصل بذلك من سياسات     تـبين وتعزيـز ممارسـات إداريـة وتكـنولوجيات تواؤمية وم             من البرنامج 2العنصر 
 .وتدابير حافزة

 الهدف التشغيلي 

تـبين الممارســات والتكــنولوجيات والسياسـات اإلداريــة الــتي تعـزز الوقــع اإليجــابي وتخفـف مــن الوقــع      
السـلبي لـلزراعة عـلى التـنوع الـبيولوجي وتعـزز اإلنتاجية والمقدرة على توفير وسائل العيش، بتوسيع نطاق         

الـتوعية لمختـلف السـلع والخدمـات التي تقدمها المستويات المختلفة والوظائف المتنوعة          المعـارف والـتفهم و    
 .للتنوع البيولوجي الزراعي

 المنطق الكامن في هذه المسألة 

هـناك بـرامج واسـعة ومحـددة تحديـدًا جيـدًا لـلموارد الجيـنية الخاصـة بالمحاصـيل والحيوانـات الزراعية                        
مل ذلـك تعزيز الصيانة واستراتيجيات االستخدام اإلضافي، ويرآز على تعزيز           ويشـ . والغابـات ومصـائد األسـماك     

وهناك أيضا عدد متزايد من دراسة الحاالت . الصـيانة واالسـتخدام لألنـواع غيـر المسـتعملة بعد استعماال آافيا      
تكامـلة في  الـتي تتعـلق مـثًال بصـيانة المـوارد الجيـنية فـي المـزارع وفـي الموضـع، وفيمـا يتعـلق بـاإلدارة الم                     

بيـد أنـه يحـتاج األمر إلى مزيد من التفهم للوظائف المتعددة للتنوع البيولوجي في         . المجـتمع الخاصـة باآلفـات     
ويحـتاج األمـر إلي مزيد من البحوث الكثيرة، التي تتعلق مثًال بالنظر في العالقة بين التنوع        . األنظمـة اإلنـتاجية   

 .يكولوجية الزراعيةواستعادة االنتعاش واإلنتاج في األنظمة اإل

 ويسـتعمل مـزيج من الممارسات والتكنولوجيات التقليدية والجديدة في الزراعة، التي تستعمل أو تؤثر             
فـي التـنوع الـبيولوجي الـزراعي بطـرق مختـلفة، مـع عواقب متميزة على التنوع البيولوجي وعلى االستدامة          

قًا أحسن لهذه التفاعالت المعقدة يمكن أن يساعد على         أن تفهمـًا أفضل وتطبي    . واإلنـتاجية لألنظمـة الـزراعية     
 .األخذ بنظام أمثل في إدارة التنوع البيولوجي الزراعي في األنظمة اإلنتاجية

                                                                                                                                                                             
ي مجال  ف) بدون السعي إلى أن يحل محل تلك األنظمة       (يسـتمد هـذا من األنظمة القائمة          /19

مـثًال المجـال اإليكولوجـي والمـناطق اإليكولوجية الزراعية          (التصـنيف لألنظمـة اإليكولوجيـة واألنظمـة الـزراعية           
البيئات، وأنظمة الزراعة والنوعيات الزراعية إلى      / والمـناظر الطـبيعية وأنظمـة تقييـم األراضـي وأنظمـة اإلنـتاج               

، وخصائص )الهواء، المناخ، األرض، الماء، أنواع النبات (ية عـلى أن يؤخـذ فـي الحسـبان الموارد الفيزيق         ) أخـره   
 ودرجة تكامل األسواق) آثافة السكان، الضغوط المتعلقة باستعمال األراضي، أنماط التوطن    (المـوارد البشرية    

. 
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 الصادر عن مؤتمر األطراف، 3/2ومـثل هـذا العمـل هـو عمـل أساسـي فـي سبيل إدراج أهداف المقرر                    
عة على التنوع البيولوجي، وتعزيز اإلنتاجية والمقدرة على       لـتعزيز الوقـع اإليجـابي وتخفيف الوقع السلبي للزرا         

 .توفير سبل العيش

 األنشطة

القيـام بسلسـلة مـن دراسـات الحـاالت فـي طائفـة مـن البيـئات واألنظمة اإلنتاجية وفي آل                 2-1
 :منطقة، وذلك في سبيل ما يلي 

ي وتبين التهديدات تـبين السـلع والخدمـات الرئيسـية الـتي يوفـرها التنوع البيولوجي الزراع               )أ( 
 .على هذا التنوع

(II) تبين أفضل الممارسات اإلدارية. 

(V)             رصـد وتقييـم الوقـع الفعـلي واالحـتمالي لمـا هـو موجـود من تكنولوجيات زراعية وما
 .يستجد منها

يتـناول هـذا النشـاط مهـام التـنوع الـبيولوجي الـزراعي والـتفاعل بين المكونات المختلفة، آما هي واردة في                       
 :، مع الترآيز على المسائل الخاصة مثل ما يلي /20 هذه المذآرة  من8الفقرة 

(I)   الدور والقدرات لألنواع والمنتجات اآلبدة(wild)القليلة االستعمال والمهملة  . 

(II)                دور التـنوع الجيـني فـي توفيـر مقـدرة استعادة االنتعاش وتخفيض حاالت
 .بيئات والحاجات المتغيرةالضعف وتعزيز التواؤمية في األنظمة اإلنتاجية تمشيًا مع ال

مثل بين المحاصيل والحيوانات    ( تضـافر الجهـود والـتفاعالت بيـن المـوارد الجيـنية المختـلفة                )ج( 
  ).(wildlife)الزراعية واألسماك وما يرتبط بها من موارد جينية لألوابد 

األنواع المدخلة دور عناصـر التـلقيح، مـع اإلشـارة بصـفة خاصة إلى منافعها االقتصادية وآثار                  )د( 
 .على عناصر التلقيح األصلية والجوانب األخرى في التنوع البيولوجي

دور الـتربة وغيـرها مـن التنوع البيولوجي الموجود تحت سطح األرض، في مساندة األنظمة                 )هـ( 
 .اإلنتاجية الزراعية، خصوصًا دورة المواد الغذائية

في ذلك دور األعداء الطبيعيين وغيرها من الكائنات       آليـات الـتحكم في اآلفات واألمراض، بما          ) و( 
 وآثار ذلك على إدارة األنظمة (host)عـلى مسـتوى الحقـول والمـناظر الطـبيعية، ومقاومـة النـبات المستضـيف           

 .اإليكولوجية الزراعية

 مثًال تنظيم المناخ،  ( الخدمـات اإليكولوجيـة األوسـع الـتي يوفرها التنوع البيولوجي الزراعي              ) ز( 
 ) الدورة المائية، صيانة التربة والماء 

(VI) دور األنماط المختلفة الزمنية والفضائية، في فسيفساء من استعمال األراضي. 

تـبين وتعزيـز ممارسـات وتكـنولوجيا مجديـة مـن ناحيـة الـتكاليف، ومـا يتصـل بهـا من سياسات وتدابير                         2-2
عة على التنوع البيولوجي واإلنتاجية والمقدرة      حافـزة، تعـزز الوقـع اإليجـابي وتخفـف مـن الوقـع السـلبي للزرا                

 :على توفير سبل العيش وذلك من خالل عدة مسائل ومنها ما يلي 

تحـاليل شـاملة فـي أنظمـة إنـتاجية مخـتارة للـتكاليف والمنافع التي توفرها دراسات إدارية                    )أ( 
 .رها التنوع البيولوجي الزراعي، والنهوض بقيمة السلع والخدمات التي يوف1-2بديلة آما تتبين من النشاط 

تحليل شاملة لوقع اإلنتاج الزراعي على البيئة وتبين الطرائق لتخفيف الوقع السلبي وتعزيز              )ب( 
 .الوقع اإليجابي

تـبين السياسـات المناسـبة فـي التسـويق والتجارة على الصعيد الدولي والصعيد المحلي،           )ج( 
 : عزيز الممارسات المفيدة، فمثًال والتدابير القانونية واالقتصادية التي ت

 تعزيز المحاصيل المهملة أو المستعملة استعماًال قليًال (1)

الـتدابير إلضـافة قيمـة لمنـتجات أنظمـة اإلنـتاج الـتي تساند التنوع البيولوجي وتنوع                   (2)
 .فرص السـوق

 .تدابير التوصل وتقاسم المنافع والمسائل المتعلقة بالملكية الفكرية (3)
                                                           

  أعاله 7أنظر صفحة   /20



UNEP/CBD/SBSTTA/5/10
Page 13 

دية بما في ذلك إزاحة الحوافز الضارة، والتدريب وبناء القدرات مساندة           الحوافز االقتصا  (4)
 .لما سبق

 الطرائق والوسائل 

سـتجري دراسـات حـاالت عـلى يـد المؤسسـات الوطـنية ومـنظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث                     
 التغذية المرتدة بـتأييد مـن المـنظمات الدوليـة لحفـز إعـداد الدراسـات وتعبـئة األمـوال ونشـر النـتائج وتسهيل                   

وقـد يحـتاج األمـر إلى موارد جديدة    . والـدروس المسـتفادة لـلقائمين بدراسـات الحـاالت ولراسـمي السياسـة             
لـتعزيز مـثل هـذه الدراسـات وتحـليل النـتائج وتوفيـر مـا يـلزم مـن بناء القدرات والموارد البشرية خصوصًا على                        

وعندما يتبين وجود   . ت اإلدارية للمناطق المختلفة   المسـتوى المشترك بين الجماعات أو على صعيد التقسيما        
حالـة، مـثًال مـن خـالل الـدروس المسـتفادة مـن دراسات حاالت سابقة، سيتم تعزيز برامج إقليمية أو عالمية                    

 .لدراسات الحاالت، أو تعزيز التدابير التي تتخذ في مجال البحث

 توقيت المخرجات المتوقعة

وينــبغي أن تكــون هــذه . 2005 نشــرها وتحليــلها وتوزيعهــا بحــلول ثالثيــن دراســات حالــة مخــتارة يــتم  
الدراسـات لـلحاالت ذات صـفة تمثيـلية للمسـائل اإلقـليمية وأن تعطـي أولويـات ألفضـل الممارسـات والدروس            

 .المستفادة التي يمكن تطبيقها على نطاق واسع

م من أصحاب المصلحة في     تعزيـز المشـارآة وتقويـة القـدرات لـدى المزارعين وغيره            3عنصر البرنامج 
 .اإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي الزراعي

 الهدف التشغيلي 

ــنوع        ــرهم مــن أصــحاب المصــلحة عــلى إدارة شــؤون الت ــزارعين ومجــتمعاتهم وغي ــدرات الم ــز ق تعزي
الـبيولوجي الـزراعي فـي سـبيل زيادة منافعهم ونشر الوعي والتصرف المسؤول من جانب منظمات المنتجين         

 .مشروعات الزراعيةوال

 المنطق الكامن وراء المسألة 

أن إدارة التـنوع الـبيولوجي الزراعي أمر ينطوي على آثير من أصحاب المصلحة وآثيرا ما ينطوي أيضا                   
ولذا فمن الضروري جدًا وضع آليات ليس . عـلى تحويـل الـتكاليف والمـنافع بين مجموعات من أصحاب المصلحة       

أصحاب المصلحة ولكن أيضا في سبيل تسهيل إسهامهم الفعلي في صنع القرار            فقط للتشاور بين مجموعات     
 .وفي تقاسم المنافع

واإلدارة المسـتدامة للتنوع الزراعي من جانب المزارعين ومجتمعاتهم بصفة خاصة، هو شرط مسبق            
، 3/11أن المقرر   . ضـروري لـتحقيق الزيادات المستدامة في األغذية واألمن الغذائي، ولحماية الموارد الطبيعية            

الصـادر عـن مؤتمـر األطـراف يشـجع األطـراف عـلى تعزيز تعبئة المجتمعات من المزارعين، بما                    ) ج (17الفقـرة   
فيهـم المجـتمعات األصـلية والمحـلية، في سبيل وضع وصيانة واستعمال ما لديهم من معرفة وممارسات في                

 من  15اع الزراعي والبلدان مدعوة، بموجب الفقرة       الصـيانة واالسـتعمال المستدام للتنوع البيولوجي في القط        
المقـرر نفسه، إلى أن تقييم وتصون محافل على المستوى المحلي للمزارعين والقائمين بالبحث والمرشدين              

فكرة " المدارس الحقلية للمزارعين  "وآانت  . الـزارعين وغيـرهم مـن أصـحاب المصـلحة إليجاد شراآات حقيقية            
ؤون اآلفات وتعزيز قدرة المزارعين على التعامل مع آفات الزراعات وعشائر الكائنات            ناجحـة فـي تعزيـز إدارة شـ        

والـتربية المتشـارآة واسـتراتيجيات االخـتيار في المحاصيل     . المفترسـة فـي األنظمـة اإليكولوجيـة للمحاصـيل         
وهناك قدرة  . المحليةالـزراعية آـانت ناجحـة في تبين البذور والمواد الزراعية التي تتالءم مع الظروف واألحوال                 

غيـر مفهومـة إلى حـد بعيد على تطبيق مثل هذه النهج لتحسين إدارة الجوانب األخرى في التنوع البيولوجي     
الوظيفـي، الذي آثيرا ما يسمح للمجتمعات أن تمارس طلبات فعلية على تكنولوجيات وخدمات متصلة بالتنوع               

 .البيولوجي

 منظمات المنتجين أن تسهم في تعزيز اهتمام المزارعين       ويمكـن لمجموعـات المزارعين وغيرهم من       
بإيجـاد أحسـن األنظمـة اإلنتاجية المستدامة والمتنوعة، وتبعًا لذلك تعزيز التدابير المسؤولة المتعلقة بالصيانة               

 .ويتزايد تأثير منظمات المستهلكين في هذا الصدد. واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي

 األنشطة

تعزيـز قـدرات أفضـل إلدارة شؤون التنوع البيولوجي الزراعي لدى المزارعين والمجتمعات المحلية من                3-1
خـالل وسـائل مـنها توفيـر محـافل عـلى المسـتوى المحـلي تمكن المزارعين والمجتمعات من ممارسة طلب                

وبـرامج تربية الكبار غير  فعـال عـلى الخدمـات والتكـنولوجيات المتصـلة بالتـنوع الـبيولوجي، بمـا فيهـا الـتدريب                   
 .الرسمية، ومع االستمداد من المعرفة المحلية والمبتكرات والممارسات المحلية
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توفيـر فـرص لـلمزارعين والمجـتمعات المحـلية وغيـرهم من مجموعات أصحاب المصلحة، للمساهمة           3-2
، من خالل سياسات    فـي وضـع وتـنفيذ اسـتراتيجيات وطـنية وخطـط وبـرامج وطنية للتنوع البيولوجي الزراعي                 

 .وخطط ال مرآزية ومن خالل هيئات للحكم المحلي

تـبين وتشـجيع تحسـينات ممكـنة فـي بيـئة السياسـة العامـة، بمـا في ذلك ترتيبات تقاسم المنافع            3-3
 .والتدابير الحافزة لمساندة إدارة التنوع البيولوجي الزراعي على المستوى المحلي

تنوع البيولوجي الزراعي من أجل اإلنتاجية المستدامة       تعزيـز الوعـي بشـأن قيمة ووظائف ال         3-4
بيـن مـنظمات المنـتجين وتعاونيـات الـزراعة والمشاريع الزراعة وبالنسبة للمستهلكين بقصد تشجيع            

 .القيام بممارسات مسؤولة

 الطرائق والوسائل

خدمات اإلنتاج  هـذا العنصـر مـن الـبرنامج ينـبغي تنفيذه أوًال من خالل مبادرات داخل البلدان، تشمل                    
الـزراعي، والحكومـات المحـلية، والمـنظمات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، شاملة منظمات المزارعين               

وهذا العنصر من البرنامج من شأنه أن يشمل     . المنـتجين والمسـتهلكين وآليات تشجع التبادل بين المزارعين        /
لمـنظمات الـتي ليسـت مرتبطة في المعتاد         أوسـع نطـاق ممكـن مـن مـنظمات المجـتمع المدنـي بمـا فيهـا ا                  

 .بمبادرات التنوع البيولوجي

مـن المـرجح أن يكـون الـتمويل قائمـًا عـلى أسـاس المشروعات أو البرامج، من المانحين الثنائيين أو           
والمسـاندة الحافـزية يمكـن توفيـرها مـن خـالل برامج وطنية وإقليمية وعالمية ومنظمات            . المـتعددي األطـراف   

د المســاندة بصــفة خاصــة لبــناء القـدرات والتــبادل والــتغذية المــرتدة للمعــلومات المتعــلقة بــاإلدارة  وذلـك بقصــ 
 مـن الـبرنامج، بيـن المـنظمات المحـلية وراسمي      2واألسـواق، ولـلدروس المسـتفادة مـن ذلـك ومـن العنصـر             
 .السياسة العامة على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي

 توقيت المخرجات المتوقعة

 1000إلنشـاء الـتدريجي لمحـافل عـلى المسـتوى المحلي، مع تغطية مستهدفة قدرها على األقل       ا
 .2010مجتمع، بحلول 

أمثـلة عـلى الصـعيد القطـري لآلليـات التشغيلية للمساهمة من جانب طائفة واسعة من مجموعات                  
 .2002أصحاب المصلحة بما فيها منظمات المجتمع المدني، بحلول 

 .2010والمجتمعات المحلية في معظم البرامج الوطنية بحلول إشراك المزارعين 

 مساندة السياسات واالستراتيجيات والبرامج وخطط العمل الوطنية المنسقة والمتكاملة  . 4عنصر البرنامج 

 الهدف التشغيلي 

مسـاندة وضـع خطـط واستراتيجيات وطنية للصيانة واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي              
 .وتشجيع إدماجها في الخطط والبرامج القطاعية والمشترآة بين عدة قطاعات

 المنطق الكامن وراء المسألة

أن آـثيرا مـن البـلدان آخـذة في الوقت الحاضر في وضع استراتيجيات للتنوع البيولوجي وخطط عمـل                  
طـط األخـرى المتعلقة     فـي إطـار االتفاقيـة، وقـد يكـون لذلـك أيضـا عـدد مـن السياسـات واالسـتراتيجيات والخ                      

وباإلضـافة إلى ذلـك وافقـت البـلدان على خطط أعمال عالمية بالنسبة     / 21بالـزراعة والبيـئة والتـنمية الوطـنية      
للعناصـر الرئيسـية فـي التـنوع الـبيولوجي مـثل المـوارد الجيـنية للنـبات مـن أجل الغذاء والزراعة، وفي جدول                      

  . على خطط للتنمية المستدامة واألمن الغذائي بصفة عامة وخطة عمل الخطة العالمية للغذاء،21األعمال 

وهـناك حاجـة واضـحة لـتعزيز خطـط األعمـال الخاصـة بمكونـات التـنوع البيولوجي الزراعي في خطط                    
التـنمية القطاعيـة المتعـلقة بـالغذاء والـزراعة، وفـي الغابـات ومصـائد األسـماك، وتعزيـز تضـافر الجهود وتفادي                

ومع برامج عمل موضوعية أخرى، يمكن أن يسهم ذلك في     . ط بالنسبة للعناصر المختلفة   االزدواجيـة بين الخط   
 .إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في الخطط الوطنية

                                                           
اتيجيات يشـمل ذلـك خطـط القطـاع الـزراعي وخطـط العمـل الوطـنية فـي مجـال البيـئة، واالستر             /  21

الوطـنية للتـنمية المسـتدامة، وخطـط األعمـال الوطـنية لـلغابات، وخطط البنك الدولي للتصحيح الهيكلي إلى                     
  .أخره 
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أن وضـع وتـنفيذ خطـط األعمـال يقتضـي معـلومات موثوقـا بها وممكن التوصل إليها، غير أن آثيرًا من                        
 واالتصــاالت واإلنــذار المــبكر، أو ليــس لديهــا المقــدرة عــلى  البــلدان ليــس لديهــا أنظمــة مــتقدمة مــن اإلعــالم 

 .االستجابة لما يتبين من تهديدات

 األنشطة

مسـاندة اإلطـار المؤسسـي وآليـات السياسـة والتخطيط في سبيل تعزيز التنوع البيولوجي الزراعي              4-1
علق بالتنوع البيولوجي فـي االسـتراتيجية وخطـط العمـل الـزراعية، وإدماجها في استراتيجيات وخطط أوسع تت             

 :وذلك من خالل التدابير اآلتية 

مساندة المؤسسات في القيام بتقييمات وطنية عن األوضاع القائمة واالتجاهات في التنوع             )أ( 
 .البيولوجي الزراعي في سياق ما يجرى من تقييمات تتعلق بالتنوع البيولوجي والقطاعات

، وإيجاد مواد تدريب، ومساندة مبادرات بناء القدرات        وضع سياسة ومبادئ إرشادية للتخطيط     )ب( 
عـلى صـعيد السياسـة العامـة والشـؤون التقـنية والمحلية، في مجال الزراعة والبيئة، في سبيل وضع وتنفيذ         

 . ورصد وتقييم السياسات والبرامج والتدابير الرامية إلى الصيانة واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي

ــاط االتصــال      تحســين ال )ج(  ــن نق ــلدان بي ــلومات داخــل الب مشــاورات والتنســيق وتقاســم المع
والمؤسسـات الـرائدة، والـلجان التقـنية ذات الصلة والهيئات القائمة بالتنسيق، لتعزيز تضافر الجهود في تنفيذ                  

 .خطط عمل متفق عليها والتنسيق بين ما يجرى من عمليات تقييم وعمليات حكومية دولية

ع أو تحوير األنظمة ذات الصلة في مجال المعلومات واإلنذار المبكر واالتصال للتمكين من مسـاندة وضـ    4-2
القيـام بـتقييم فعـال ألوضـاع التـنوع الـبيولوجي الـزراعي ومـا يقع عليه من تهديدات، ومساندة االستراتيجيات          

 .وخطط العمل الوطنية ومساندة آليات مناسبة لالستجابة

 الطرائق والوسائل 

نشـطة ينبغي تنفيذها أساسًا على المستوى الوطني من خالل تعزيز االتصال وآليات التنسيق          أن األ  
وعمـليات الـتخطيط الـتي يشـترك فيهـا جميـع مجموعـات أصـحاب المصـلحة، عـلى أن تسهل ذلك المنظمات                     

 .الدولية وآليات التمويل

مثل مساندة ( مج الجارية وهـذا العنصـر مـن الـبرنامج ينـبغي أن يسـتمد مـن الخـبرة الـتي لدى البرا            
والقيام بتحليل ناقد للممارسات المعمول     ) اليونيـب لالسـتراتيجيات وخطـط أعمـال التـنوع الـبيولوجي الوطنية              

 .بها

ينـبغي للمشـروع والـبرامج الوطـنية واإلقليمية والدولية التي تعالج وضع السياسة والمؤسسات في        
على غرار ذلك، . ورة  التكامل بين القطاعات المختلفةقطاعـات معيـنة، أن تـراعي حسـب مقتضـى الحـال ضـر         

 .ينبغي القيام بوضع مبادئ توجيهية في سياق أهداف هذا العنصر من البرنامج

وقـد يحـتاج األمـر إلى مـزيد من الموارد لتعزيز أو تحوير اإلنذار المبكر، بما في ذلك المقدرة على تبين          
مـر أن تقـوم آليات االستجابة الفاعلة والمستدامة التي تعتبر أمثلة   العتـبات والـتدابير الالزمـة، آمـا يقتضـي األ          

 .رائدة، بمواجهة التهديدات على الصعيد المحلي والوطني وفوق الوطني

 توقيت المخرجات المتوقعة  

. الـزيادة الـتدريجية فـي المقدرة على الصعيد الوطني على إدارة شؤون المعلومات والتقييم واالتصال                
 .2005 بحلول 2-1 و 1-1من مائة بلد سوف تشارك في التقييمات المختلفة في نطاق النشاطين هناك أآثر 

التنسـيق بيـن الـتقييمات القطاعيـة وخطـط األعمـال عـلى الصعيد الوطني في معظم البلدان بحلول                 
2005. 

بشــأن موضـوعات ســوف تحــدد طــبقًا  (طائفـة مــن المــبادئ الـتوجيهية تنشــر عــلى الصـعيد الدولــي     
 ).حتياجات على الصعيد الوطني واإلقليميلال

 


