
 
طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام 

 .تماعات وعدم طلب نسخ إضافيةويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االج .من هذه الوثيقة

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  شررابع عاالجتماع ال

  2010أيار /مايو 21-10 نيروبي،

  ∗المؤقت من جدول األعمال 1- 1-4البند 
  

  9/1في المقرر  لدول األطرافمتابعة طلبات مؤتمر ا: التنوع البيولوجي الزراعي

  لفريق العامل األولالرؤساء المشاركين لمقدم من  نصمشروع 

أهمية التنوع البيولوجي الزراعي بالنسبة للخطة  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الحظت

لحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى األطراف، وا وتدعو  2010االستراتيجية المنقحة لالتفاقية لفترة ما بعد عام 

هذا الصدد، بما في ذلك ما يتعلق باألهداف والمؤشرات المقترحة ذات الصلة، ضمن مداوالت الفريق العامل المساهمة في 

  الخاص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية؛ 

ر مقرجية بأنه قد يرغب مؤتمر األطراف في اعتماد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولووتوصي 

  :وفقا لما يلي

  ، مؤتمر األطرافإن 

التنوع األغذية والزراعة بين أمانتي االتفاقية المتعلقة بخطة العمل المشتركة بشأن ] ؤيدي] [يرحب[إذ   - 1

ثية لألغذية والزراعة، الواردة في المرفق ولجنتها المعنية بالموارد الورامنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والبيولوجي 

  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/14/12بالوثيقة 

العمل المتواصل لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، ولجنتها المعنية بالموارد الحظ مع التقدير إذ يو  - 2

  برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي؛الوراثية، بشأن تنفيذ 

ة خطة العمل المشتركة بين أمانتي االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومنظمة األمم أهمي وإذ يالحظ  - 3

خطة العمل ة لزيادة تعزيز متاحالمتحدة لألغذية والزراعة ولجنتها المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة والفرص ال

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة في صيغتها المنقحة  ويدعواألمين التنفيذي  وإذ يطلب منتنقيحها عند المشتركة 

  :ما يلي لعدة أمور من ضمنها اهتمام خاصإيالء إلى لخطة العمل المشتركة 

 ؛2017سب االقتضاء واإلمكان، إلى غاية عام تمديدها، ح    ) أ(

مستوى التغذية ن ، لتحسيغير المستخدمة استخداما كامال استخدام التنوع الزراعي، ال سيما المحاصيل    ) ب(

 ؛مواجهة تغير المناخ والمساهمة في األمن الغذائي لمن أجالبشرية، 
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  ."داخل المواقع"و" في المزارع" محافظةال  )ج(

الجوانب ذات الصلة للحصول على المنافع وتقاسمها بموجب االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واللجنة   )د(

  ؛الزراعةالمعنية بالموارد الوراثية لألغذية و

  ؛العمل المتعلق بالمساهمة في استعادة وصيانة المناظر الطبيعية الزراعية الغنية بالتنوع البيولوجي  )ه(

، بما في 2010المسائل ذات الصلة الناشئة عن الخطة االستراتيجية المنقحة لالتفاقية لمرحلة ما بعد عام   )و(

   ؛برنامج العمللالهامة بالنسبة  هداف والمؤشراتك النظر في المسائل المتعلقة باألذل

  اإلجراءات المحتملة للترويج للممارسات الزراعية التي تعزز خدمات تخزين الكربون التي تقدمها التربة؛  )ز(

) ي مقررات الحقة ذات صلة بالموضوعوأ 11/2بناء على المقرر (تفاقية أوجه الترابط بين عمل اال  )ح(

  لوجي، ال سيما فيما يتعلق بأمن الغذاء؛واللجنة بخصوص أنواع الوقود البيو

راء مجتمعات الشعوب غار المزارعين والمنتجين وآإيجاد السبل والوسائل الالزمة لتعزيز إدراج آراء ص  )ط(

األصلية والمجتمعات المحلية ومشاركتها الكاملة والفعالة في جميع مداوالت اللجنة وتنفيذ برنامج العمل 

  ؛متعدد السنوات

مراكز التنسيق المعنية باالتفاقية المتعلقة على المعلومات  نشروتوضيح وتملية معززة لتحديد وضع ع  )ي(

  بالتنوع البيولوجي واللجنة بخصوص المسائل ذات االهتمام المشترك؛

راضي ذات القيمة الطبيعية ية الغنية بالتنوع البيولوجي واألتعزيز استعادة المناظر الطبيعية الزراع  )ك(

  إدارتها باستدامة؛ة ورفيعال

ي خطط أعمالها عي بالكامل فزرااألطراف على إدراج برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي ال وإذ يحث  - 4

  ؛واستراتيجياتها الوطنية للتنوع البيولوجي

فيذي توطيد التعاون مع أمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية نمن األمين التطلب وإذ ي  - 5

مستوى التعاون فيما يخص تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي والمعاهدة بما تحسين للألغذية والزراعة 

 مساعدة في ذلك عدة أمور من ضمنها ما يتعلق بتيسير برامج المحافظة داخل المواقع وخارجها؛ وإمكانيات إزالة العراقيل ل

أفضل الممارسات المرتبطة بالمحافظة في المزارع  نشرأغراض تجارية؛ وتحقيق ة لأنواع تقليديعلى استخدام المزارعين 

           ؛وداخل المواقع، وإذكاء التوعية العامة بأهمية التنوع البيولوجي الزراعي المستدام

جهات التنسيق الوطنية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد  وإذ يدعو  - 6

  ؛الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إلى تحسين مستوى التعاون بشأن صيانة التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه باستدامة

المبادرة تنفيذ تقديم تقرير مرحلي موسع عن  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة إلىوإذ يدعو   - 7

 ت بالفعل في الوثيقةوردإضافة إلى معلومات ( الدولية للحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للتربة
UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/30 (؛ه بواسطة آلية دار المقاصةنشرإلى األمين التنفيذي ل  
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الدور الريادي   وإذ يعيد تأكيدلزراعي بالنسبة لتحقيق أهداف االتفاقية بأهمية التنوع البيولوجي ا قروإذ ي  - 8

يضا أ مع اإلقرارالذي تقوم به منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة في تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي 

  ؛بالمساهمات واألدوار الهامة للشركاء اآلخرين في هذا الصدد

التنفيذي ومنظمة األمم المتحد لألغذية  مينالتعاون بين األ ما يخصلهائل المحرز فيالتقدم ا وإذ يالحظ  - 9

منظمة األمم المتحدة  ويدعواألمين التنفيذي  وإذ يطلب منوالزراعة وأن هناك منافع جمة تتحقق من توطيد التعاون، 

في النظر، حسب االقتضاء واإلمكان، األطراف والحكومات األخرى إلى  ويدعوا ملألغذية والزراعة إلى توطيد تعاونه

  تقديم مزيد من الدعم تيسيرا لهذا التعاون الموطّد؛

على النحو الوارد في (بسبب الممارسات الزراعية  رسب النيتروجينوإذ يقر بالمشاكل المستمرة لت  - 10

وإذ ، )UNEP/CBD/SBSTTA/14/3االستعراض المعمق لبرنامج العمل بشأن النظم اإليكولوجية المائية الداخلية في الوثيقة 
بسبب  رسب النيتروجينجراءات بشأن الحد من ت، إلى زيادة تعزيز اإل11/1المقرر من  40األطراف، وفقا للفقرة  يدعو

 عاألمين التنفيذي جم وإذ يطلب منعن التقدم المحرز،  تنفيذيالممارسات الزراعية وتقديم معلومات إضافية إلى األمين ال

  ا بواسطة آلية دار المقاصة والوسائل األخرى ذات الصلة؛نشرهو هذه المعلومات

ين التنفيذي تزويد اللجنة المعنية بالموارد الوراثية للزراعة واألغذية بالمعلومات األم وإذ يطلب من  - 11

  ؛2008أكتوبر /تشرين األول 3بتاريخ  130- 2008المقدمة ردا على اإلبالغ رقم 

 وإذ يدعوالستخدام المستدام لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي أهمية مسألة ا ذ يالحظوإ  - 12

األمين التنفيذي ضمان تحقيق تناسق بين برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي والمادة  ويطلب مناألطراف 

ظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة من دعوويمن األمين التنفيذي  ويطلب أيضا) االستخدام المستدام(العاشرة من االتفاقية 

تقديم معلومات إضافية عن إلى معنيين آخرين، شريطة توافر الموارد،  للتنوع البيولوجي، إلى جانب شركاءوالمعهد الدولي 

 وثيقةطبيعة االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي والزراعة المستدامة، بما في ذلك استنادا إلى معلومات ترد في ال
UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/34؛  

  التنوع البيولوجي الزراعي وحقول األرز

الصادر عن االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف لالتفاقية المتعلقة باألراضي  31- 10بالقرار  ذ يرحبإ  - 13

راضي ما لألتعزيز التنوع البيولوجي في حقول األرز بوصفها نظ"بشأن موضوع ) 1971رامسار، إيران، عام (الرطبة 
الحقول التي (بلدا على المستوى العالمي وحقول األرز  114ة األرز في زراعالتي تالحظ عدة أمور من ضمنها أن " الرطبة

عة من المياه المفتوحة على مدى قرون وتدعم شاست مناطق أتاح) تغمرها الفيضانات والحقول المروية التي ينمو فيها األرز

الذي يكتسي أهمية بالنسبة للحفاظ على النظم اإليكولوجية لحقول األرز، األرز المرتبط ب من التنوع البيولوجيمستوى 

  ؛ة التقليدية، وكذلك تقديم خدمات عديدة أخرى تتعلق بالنظم اإليكولوجيةزراعوالصحة البشرية، وال

ل صيانة األطراف المعنية، حسب االقتضاء، إلى توسيع نطاق السياسات الزراعية من أج ذ يدعووإ  - 14

التنوع البيولوجي المرتبط باألرز في حقول األرز كوسيلة لتنفيذ برامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي والتنوع 

  ؛البيولوجي للنظم اإليكولوجية المائية الداخلية
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التنفيذ منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، شريطة توافر الموارد، وبالتشاور مع األمين  وإذ يدعو  - 15

بشأن تقييم خدمات النظم اإليكولوجية المقدمة من نظم حقول األرز دراسات مزيد من الوشركاء معنيين آخرين، إلى إجراء 

  .بغية تعزيز دعم اإلرشادات المرتبطة بالسياسات إلى األطراف

 -----  


