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  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شررابع عاالجتماع ال
  ٢٠١٠أيار /مايو ٢١- ١٠نيروبي، 

  ∗من جدول األعمال المؤقت ١-١-٤البند 

  ٩/١في المقرر  متابعة طلبات مؤتمر الدول األطراف: التنوع البيولوجي الزراعي
  مذكرة من األمين التنفيذي

  الملخص التنفيذي
يجري العمل بخصوص تحديد الطرق أو الوسائل المالئمة، بما في ذلك األهداف أو األغراض المؤقتة، 

نفيذ برنامج العمل بشأن التنوع والمؤشرات، وتشمل المؤشرات الحالية، وذلك من أجل إجراء تقييم ذاتي لكيفية مساهمة ت
وقد أنجز ). ٩/١من القرار  ٦الفقرة (البيولوجي الزراعي في تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية والخطة االستراتيجية لالتفاقية 

العمل الكثير بشأن األهداف والمؤشرات الخاصة بالتنوع البيولوجي وتجري في الوقت الراهن اللجنة المعنية بالموارد 
وهناك حاجة إلى تحقيق توافق آراء بشأن الوسائل والسبل الالزمة . لوراثية لألغذية والزراعة تقييما جوهريا في هذا الصددا

وُأعدت خطة . ٢٠١٠لتعزيز إدراج اعتبارات التنوع البيولوجي الزراعي في الخطة االستراتيجية لالتفاقية لفترة ما بعد عام 
انظر (يولوجي لألغذية والزراعة مع اللجنة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة العمل المشتركة بشأن التنوع الب

ويفيد تقييم لتطبيق المبادئ والمبادئ . ويرفق بهذه المذكرة باللغة التي حرر به االتفاق بشأنه) ٩/١من المقرر  ٣٧الفقرة 
إلى أن المبادئ التوجيهية تسري عموما على ) ٩/١رر من المق ٣٢الفقرة (التوجيهية ألديس أبابا لالستخدام المستدام 

ولكي تفيد المبادئ التوجيهية في توجيه االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي . االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي
بحفظ التنوع  بغرض معالجة الشواغل المحددة التي تحيط اواإلبالغ عنه اأو تشغيلهها الزراعي، ينبغي توضيح معظم

وتؤيد وثائق المعلومات . مستدام، ال سيما فيما يخص الموارد الوراثية النباتية والحيوانيةالخدامه تالبيولوجي الزراعي واس
المواضيع آنفة الذكر وتقدم أيضا مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بالتقدم المحرز في المواضيع األخرى الواردة في المقرر 

  .تقديم تقرير مرحلي عن األنشطة التي تقوم بها منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة بين الدورات، بما في ذلك ٩/١

  
 

∗   UNEP/CBD/SBSTTA/14/1 



UNEP/CBD/SBSTTA/14/11 
Page 2 
 

/… 

  التوصيات المقترحة
في توصية مؤتمر الدول األطراف باعتماد مقرر وفقا لما  قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  :يلي

  إن مؤتمر األطراف

بالعمل الجاري للجنة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة بخصوص األهداف  علما مع التقدير إذ يحيط  - ١
  والمؤشرات الالزمة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، بما في ذلك على مستويي النظم اإليكولوجية والموارد الوراثية؛

ية والزراعة، فيما يخص المجاالت التي تندرج في إطار واليتها، اللجنة المعنية بالموارد الوراثية لألغذ وإذ يدعو  - ٢
من خالل إعداد األهداف الخاصة  ٢٠١٠لزيادة المساهمة في تنفيذ الخطة االستراتيجية المنقحة لالتفاقية لفترة ما بعد عام 

، ورصد التقدم المحرز نحوها بالتنوع البيولوجي الزراعي، بما في ذلك على مستويي النظم االيكولوجية والموارد الوراثية
  الستخدام المؤشرات؛

الدول األطراف والحكومات األخرى على تعزيز، والقيام عند الضرورة، بوضع األهداف على المستوى  وإذ يحث  - ٣
الوطني لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي وإدراجها في الصيغة المنقحة لالستراتيجيات وخطط األعمال 

ة للتنوع البيولوجي جداول زمنية، والمسؤوليات واألهداف، بوصفها مساهمة في الخطة االستراتيجية المنقحة الوطني
  لالتفاقية؛

بخطة العمل المشتركة بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزارعة مع اللجنة المعنية بالموارد الوراثية  وإذ يرحب  - ٤
  .الواردة في المرفق بهذا الوثيقة
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  المقدمة   -أوال 
من األمين التنفيذي، على التوالي أن يقوم بما  ٩/١من المقرر  ٣٧و  ٣٢و  ٦طلب مؤتمر األطراف في الفقرة   - ١

التعاون مع منظمة األمم المتحدة للزارعة واألغذية والمنظمات األخرى ذات الصلة لتحديد الطرق أو الوسائل ) ١: (يلي
لمؤشرات المؤقتة، وتشمل المؤشرات الحالية، لتقييم تنفيذ برنامج العمل تنفيذا المالئمة، بما فيها األهداف واألغراض وا

للتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والمنظمات المعنية األخرى لزيادة إعداد المبادئ التوجيهية ) ٢(منطقيا؛ 
ع البيولوجي الزراعي، مع مراعاة الطابع الخاص التشغيلية المتعلقة للمبادئ والخطوط التوجيهية الخاصة باستخدام التنو

والعمل مع منظمة األمم المتحدة ) ٣(للتنوع البيولوجي الزراعي، وسماته المتميزة، والمشاكل التي تحتاج إلى حلول متميزة؛ 
واألغذية وذلك إلعداد للزراعة واألغذية وأمانة اللجنة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة المنظمة الزراعة 

  .خطة عمل مشتركة بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

وبناء عليه، أعد األمين التنفيذي هذه المذكرة، بالتعاون مع فصول منظمة األغذية والزراعة ألف وباء وجيم   - ٢
وفضال عن ذلك، يقدم الفصل دال  .للفصل الثاني من هذه المذكرة التي تعرض التقدم المحرز لشأن الفقرات الثالث أعاله

يدعو فيها إلى تقديم معلومات عن مختلف المواضيع األخرى للمقرر  ١٣٠-٢٠٠٨معلومات عن الردود على البالغ رقم 
  ).على النحو الوارد بشكل مفصل أدناه( ٩/١

علومات تقدم تقريرا مرحليا كما أعدت منظمة األمم المتحدة للزراعة واألغذية بالتعاون مع األمين التنفيذي وثائق م  - ٣
المبادرة الدولية لحفظ الملقحات ، بما في ذلك عدة أمور من بينها ٩/١عن عدد من المواضيع األخرى الواردة في المقرر 

انظر الفقرة (؛ والمبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامها المستدام )٢١انظر الفقرة ( واستخدامها المستدام
؛ وحالة الموارد )٢٥ ةانظر الفقر(مبادرة الشاملة للقطاعات بشأن التنوع البيولوجي في مجال الغذاء والتغذية ؛ وال)٢٣

؛ والخيارات التي تشجع الزراعة المستدامة، وتحد من األثر السلبي للزراعة وتساهم في )٤انظر الفقرة (الوراثية العالمية 
؛ وأفضل الممارسات المتعلقة بمسالة بحفظ التنوع البيولوجي الزراعي في المزارع )٧انظر الفقرة (تحقيق أهداف االتفاقية 

انظر (؛ والتنوع البيولوجي الزراعي وتكييف تغير المناخ وتخطيط التخفيف من حدته )١١انظر الفقرة (وداخل المواقع 
وردا على دعوة مؤتمر األطراف الواردة . )٣٦انظر الفقرة (؛ وتطبيق نهج النظم اإليكولوجية المتعلق بالزراعة )٢٧الفقرة 

منظمة األمم المتحدة للزراعة واألغذية ايضا تقرير االجتماع رفيع المستوى بعنوان  ، قدمت٩/١من المقرر  ٣٠في الفقرة 
األمن الغذائي العالمي وتحديات تغير المناخ والتنوع البيولوجي إلطالع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية "

  .والتكنولوجية
 ٢٠نوفمبر و /كانون الثاني ٢٠نُشرت مسودة عن هذه المذكرة الستعراضها فيما بين النظراء خالل الفترة من   - ٤

  .وُأدرجت التعليقات الواردة على النحو الواجب ٢٠٠٩ديسمبر /تشرين األول

  ٩/١متابعة طلبات مؤتمر األطراف في المقرر   -ثانيا 
  المؤشراتاألهداف واألغراض و  -ألف 

. تجري حاليا أعمال كثيرة بشأن األهداف والمؤشرات ذات الصلة ببرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي  - ٥
ويتسم هذا الموضوع بالتعقيد نظرا للطابع العام لألنشطة الزراعية وأثرها على النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي داخل 

تم بعد التوصل إلى توافق آراء نهائي محدد حيث تكون األهداف والمؤشرات أفضل الطرق ولم ي. النظم الزراعية وخارجها
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دون نشر مجموعة من المؤشرات في االستخدامات (العملية والموثوقة لتقييم تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي 
  ).الحالية

، بأهمية )٢٠٠٧عام (دورتها العادية الحادية عشرة وأقرت اللجنة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة، في   - ٦
تحديد أهداف ومؤشرات للتنوع البيولوجي لألغذية والزارعة بغية تعزيز اتساق السياسات بين المنتديات الدولية في هذا 

اثية لألغذية والحظت اللجنة المعنية بالموارد الور. الصدد وتخفيض أعباء تقديم التقارير التي الملقاة على عاتق البلدان
لتنفيذ برنامج عملها متعدد السنوات، المعتمد في دورتها العادية الحادية ) ٢٠١٧-٢٠١٠(والزراعة في خطتها االستراتيجية 

منظمة األمم المتحدة للزراعة واألغذية المشاركة أنه يتعين ) ٢٠٠٩أكتوبر /األول نكانو ٢٣إلى  ١٩في الفترة من (عشرة 
والمؤشرات ذات  ٢٠١٠ما بعد عام ) أهداف(ووضع أوجه التآزر في تحديد هدف  ٢٠١٠عام في استعراض تحقيق هدف 

ومن . الصلة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، بما في ذلك على مستوى النظم االيكولوجية ومستوى الموارد الوراثية
عداد ورقة أولية الستعراض األهداف والمؤشرات اللجنة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة في إالمقرر أن تنظر 

ومن المزمع أن تقوم األفرقة العاملة التقنية الحكومية الدولية التابعة ). ٢٠١١عام (الدولية في دورتها العادية الحادية عشرة 
؛ ويتوقع أن ٢٠١٢ام للجنة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة بتقييم األهداف والمؤشرات الدولية ذات الصلة لع

 فباستعراض األهدا) ٢٠١٣عام (تقوم اللجنة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة في دورتها العادية الرابعة عشرة 
. والمؤشرات التي تشمل النظر في تطورات السياسات، وتحليل أوجا التآزر المحتملة والثغرات، والبرامج المستقبلية الممكنة

هذه اللجنة أيضا التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية النباتية العالمية لألغذية والزراعة وذلك في دورتها  وقد اعتمدت
  .العادية الثانية عشرة

وهناك مجال لتعزيز التعاون والتآزر بين اتفاقية التنوع البيولوجي اللجنة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية   - ٧
وبالرغم من أن االستنتاجات . ة أمور من ضمنها أهداف ومؤشرات التنوع البيولوجي الزراعيوالزراعة فيما يخص عد

) أهداف(المفصلة للجنة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة بشأن األهداف والمؤشرات متوقعة بعد النظر في هداف 
لوجي، أدرج التعاون بشأن هذا الموضوع في خطة من جانب مؤتمر اإلطراف في اتفاقية التنوع البيو ٢٠١٠ما بعد عام 

ويقوم األمين التنفيذ . العمل المشتركة ألمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي واللجنة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة
ولوجي الزراعي والمؤشرات الخاصة بالتنوع البي منظمة األمم المتحدة للزراعة واألغذية بخصوص األهدافباالتصال مع 

، بما في ذلك السبل ٢٠١٠فيما يتعلق بإعداد الخطة االستراتيجية المنقحة التفاقية التنوع البيولوجي لفترة ما بعد عام 
. اللجنة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعةوالوسائل الكفيلة بزيادة تبسيط وتنسيق اتفاقية التنوع البيولوجي وعمليات 

التي ترمي إلى تحقيق النتائج، والمؤشرات ذات  ضواألغرا فين التنفيذي بتوزيع مذكرة عن دراسة األهداويقوم األم
من  ٣.٤وذلك لتعرض على نظر األطراف بموجب البند  ٢٠١٠الصلة، والنظر في تعديالتها الممكنة لفترة ما بعد عام 

ورة العلمية والتقنية والتكنولوجية جدول األعمال المؤقت لالجتماع الرابع عشر الهيئة الفرعية للمش
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/10.(  

ويشمل ذاك . وتقوم شراكة المؤشرات الخاصة بالتنوع البيولوجي بإعداد عدد من المؤشرات المرتبطة بالزراعة  - ٨
عمليات جمع و) ٢(المجاالت التي تندرج في إطار اإلدارة المستدامة؛ ) ١: (عدة أمور من ضمنها مؤشرات تتعلق بما يلي

) ٥(والوضع الغذائي للتنوع البيولوجي؛ ) ٤(والتنوع البيولوجي للحيوانات البرية المدجنة؛ ) ٣(المحاصيل داخل المواقع؛ 
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منظمة  ١٨وتساهم ). http://www.twentyten.net/Indicators/tabid/59/Default.aspx(التنوع البيولوجي لألغذية واألدوية 
  ).http:/www.twenty.net/keyindicatorpartners(ومؤسسة بفعالية كشركاء رئيسيين للمؤشرات 

منظمة األمم المتحدة للزراعة واألغذية بالتعاون مع المنظمة الدولية للتنوع البيولويجي عمليتي مشاورات ونظمت   - ٩
وانعقدت المشاورة األولى في ساو بالو . مؤشرات النيتروتين للتنوع البيولوجي فيما يتعلق بمكونات األغذية للخبراء بشأن

، أما المشاورة الثانية فانعقدت في واشنطن العاصمة ٢٠٠٧أكتوبر /كانون األول ٢٧إلى  ٢٤في البرازيل في الفترة من 
ه بلدان وأعدوا مؤشرا محتمال، وحددوا مصادر البيانات، خبيرا من  ١٢، حيث حدد ٢٠٠٩يونيو /حزيران ٩و  ٨يمي 

ويجري إعداد تقرير المشاورة الثانية باالنجليزية والفرنسية واالسبانية . والثغرات، وأوصوا بوضع آلية لتقديم التقارير
 ٢٠٠٩قارير األساسية لعام ويجري إعداد الت.  وسيتاح كوثيقة معلومات للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

ويتوقع أن تشمل في المستقبل . وتوضح أن هناك دراسات استقصائية فقط استطاعت لحد اآلن التحقيق في األغذية المستهلكة
مزيد من الدراسات االستقصائية األغذية على مستوى مختلف األنواع وكذلك األغذية البرية وأغذية الشعوب األصلية ألنها 

وسوف تحفز هذه المؤشرات أيضا إعداد وتشكيل بيانات تركيبية واستهالكية خاصة . بالمغذيات الدقيقة قد تكون غنية
باألغذية غير المستغلة والبرية ومختلف األنواع والسالالت، وبالتالي األساس الالزم للبحوث في مجال التنوع البيولوجي 

  . والتغذية

صلة لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة فيما يتعلق بالمؤشرات ويرد عدد كبير من األنشطة األخرى ذات ال  -١٠
ويجري إعداد آلية . التقدم إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية) وثيقة معلومات(في تقريرها المرحلي 

لمنظمة األمم المتحدة ألغذية  التابع تقييم تدهور التربة في األرض الجافةهامة إلدراج هذه المواضيع عبر مشروع 
  .والزراعة

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بتنظيم حلقة عمل بشأن المؤشرات البيئية الزراعية للمنظمة وتقوم   -١١
في ليسن في سويسرا  ٢٠١٠مارس /آذار ٢٦إلى  ٢٣وهي الدروس المستفادة والقرارات المستقبلية، في الفترة من 

)www.oecd.org/env/indicators/workshop .( وهو ما يعكس إدماج متزايد للمؤشرات المرتبطة بالتنوع البيولوجي
ولكن إلى اآلن لم تتحقق أي نتائج واضحة من حيث جدوى هذه المؤشرات . ورصدها ضمن األنشطة ذات الصلة بالزراعة

  .)أو ما بعده( ٢٠١٠دف عام الخاصة بعمليات التقييم العالمية ألثر برنامج العمل بشأن تحقيق ه

ويبقى مجال الزراعة قطاعا رئيسيا يؤثر على النتائج السلبي وااليجابية للتنوع البيولوجي ومما الشك فيه أنه البد   -١٢
وبالنظر إلى أهمية برنامج العمل بشأن . واإلبالغ عن ذلكمن تحسين مستوى رصد التقدم المحرز نحو تحقيق االستدامة 

وجي الزراعي هناك فرصة سانحة لتعزيز الجهود المبذولة نحو تحديد أفضل السبل الالزمة لتحسين مستوى التنوع البيول
ورصد التقدم نحوها عبر ) بما في ذلك في إطار األهداف ذات الصلة التفاقية التنوع البيولوجي(عمليات تحديد األهداف 

كاء بالفعل هذا الموضوع فيما يتعلق بالخطة االستراتيجية ويناقش الشر. مجموعة واسعة من االعتبارات والجهات المعنية
وهنا اعتبار رئيسي يتمثل في تحديد السبل والوسائل الكفيلة التي تساعد على تطوير المصالح الزراعية . المنقحة لالتفاقية

 .  وتحديد أهدافها في مجاالت ذات صلة ورصد التقدم المحرز نحوها واإلبالغ عنها

http://www.twentyten.net/Indicators/tabid/59/Default.aspx
http://www.twenty.net/keyindicatorpartners
http://www.oecd.org/env/indicators/workshop
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  مستدامالوالخطوط التوجيهية ألديس أبابا الستخدام التنوع البيولوجي الزراعي المبادئ   -باء 

عقدت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واالتحاد العالمي لإلنتاج الحيواني اجتماعا للخبراء بشأن استخدام   -١٣
-http://dad.fao.org/cgi( ٢٠٠٦يوليه /مستدام، وذلك في إيطاليا في تموزالالموارد الوراثية الحيوانية 

bin/getblob.vgi?sid=1,297 .( ومع اعتبار الخطوط التوجيهية ألديس أبابا كنقطة بداية، تمثلت األهداف الرئيسية لهذا
مستدام؛ وتحديد المبادئ التوجيهية؛ وإعداد مخطط للمبادئ التحديد استخدام الموارد الوراثية الحيوانية : االجتماع فيما يلي

  .الخاصة باستخدام الموارد الوراثية الحيوانية التوجيهية

وُأنجزت أعمال أخرى بشأن تطبيق المبادئ والخطوط التوجيهية ألديس أبابا على التنوع البيولوجي الزراعي   -١٤
اعة بواسطة التعاون بين األمين التنفيذي، غير أن المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزر

وقد خلص مشروع وثيقة معلومات يلخص نتائج هذا العمل إلى أن المبادئ والخطوط التوجيهية ألديس أبابا . التنوع الدولية
غير أن ذلك يشار إليه . مستدامالمستدام تسري عموما على استخدام التنوع البيولوجي الزراعي الالستخدام التنوع البيولوجي 

ولكي تفيد المبادئ التوجيهية في توجيه االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي، . في معظم األحوال بصورة عامة
بغرض معالجة الشواغل المحددة التي تحيط بحفظ التنوع البيولوجي  اواإلبالغ عنه اأو تشغيلهها ينبغي توضيح معظم

وقد نوقش هذا الموضوع وكذلك  .والحيوانية مستدام، ال سيما فيما يخص الموارد الوراثية النباتيةالخدامه تالزراعي واس
االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي بصفة أعم، مناقشة مستفيضة فيما يتعلق باالستعراض المتعمق لالستخدام 

  ).UNEP/CBD/SBSTTA/14/7(المستدام في مذكرة لألمين التنفيذي 

  ارد الوراثية لألغذية والزراعةخطة العمل المشتركة مع اللجنة المعنية بالمو   -جيم 

أعد األمين التنفيذي، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، خطة عمل مشتركة، وردت في المرفق   -١٥
وأشير إلى عناصر خطة العمل المشتركة  في االجتماع الثاني عشر للجنة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية . األول

  .٢٠٠٩أكتوبر /كانون األول ٢٣إلى  ١قد في روما في الفترة من والزراعة المنع

  ١٣٠-٢٠٠٨ردود األطراف والمنظمات الدولية وغير الحكومية على البالغ   -دال 

كانون  ٣في  ١٣٠-٢٠٠٨من مؤتمر األطراف، أصدر األمين التنفيذي بالغا رقم  ٩/١وكرد على المقرر   -١٦
أفضل الممارسات ) ١(ت الدولية وغير الحكومية المعنية إلى تقديم معلومات عن ، يدعو فيه المنظما٠٠٨أكتوبر /األول

 ة؛ والدروس المستفاد)٩/١من المقرر  ١١انظر الفقرة (المتعلقة بمسألة حفظ التنوع البيولوجي في المزارع وداخل المواقع 
تغير المناخ وتخطيط التخفيف والتخطيط مستدام، وذلك للنظر في تكييف المن حفظ التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه 
؛ واألنشطة ذات الصلة لتخفيض خطر )٩/١من المقرر  ٢٢٧انظر الفقرة (الشامل لكل القطاعات في المجاالت الزراعية 

من  ٤٠انظر الفقرة (مستدام النقل المواد المغذية، وخاصة ترسب النيتروجين، إلى حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 
  ).٩/١المقرر 

http://dad.fao.org/cgi
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ويمكن االطالع عليها بواسطة آلية ) من أستراليا، وبلجيكا، وجمهورية التشيك والمكسيك(وقد وردت أربعة ردود   -١٧
   http://cbd.int/agro/responses.shtml: غرفة المقاصة على العنوان التالي

 ----  

http://cbd.int/agro/responses.shtml
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[In English only] 

Annex 

JOINT WORK PLAN OF THE SECRETARIATS OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL 
DIVERSITY AND OF THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED 

NATIONS AND ITS COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND 
AGRICULTURE  

Enhancing synergies in the implementation of the programmes of work of the Convention and the 
multi-year programme of work of the Commission 

Phase 1: (2009-2011) Preparation for Post 2010 Cooperation 

1. Introduction 

In 1997, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, hereinafter referred to as FAO, 
and the Secretariat of the Convention on Biological Diversity, hereinafter referred to as the CBD 
Secretariat, entered into a Memorandum of Cooperation, which provided a framework in which the two 
Secretariats advance biodiversity initiatives of mutual interest. In May 2005, a revised Memorandum of 
Cooperation was signed, to ensure continued effective working arrangements. The revised Memorandum 
recognizes that the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, hereinafter referred as 
the FAO Commission, is the international forum where Governments specifically address all components 
of biological diversity of relevance to food and agriculture. The revised Memorandum also contains, in 
article V, provision for development of joint programmes1 of work aimed at specific objects of 
cooperation of mutual relevance.  
 
FAO has supported the development and implementation of the Convention on Biological Diversity, 
since its entry into force. This has been done through, inter alia, the provision of technical and policy 
advice and analysis, documentation, the secondment of staff as well as technical assistance to countries.  
In addition, FAO's International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, negotiated 
through the FAO Commission, is in harmony with the CBD.  FAO is currently involved in the 
implementation of many thematic and cross- cutting programmes of work of the CBD including the 
coordination of the pollinators, soil biodiversity and biodiversity for food and nutrition initiatives.   
 
The Conference of the Parties to the CBD and the FAO Commission have regularly recognized the 
importance of cooperation between FAO and the CBD and have called for development of mutually 
supportive activities. The FAO Commission, at its Eleventh Session, recommended “a joint work plan on 
biodiversity for food and agriculture between FAO and its Commission and the Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity”2, and requested this recommendation be forwarded to the 
Conference of the Parties to the CBD. At the same Session, the Commission adopted major milestones 
and outputs to be addressed in its multi--year programme of work (MYPOW), over its next five sessions, 
and considered that it provided an excellent basis to prepare the joint work plan. 
 
At its ninth meeting, the Conference of the Parties to the CBD, in response to the request from the FAO 
Commission, requested the Executive Secretary to work with FAO and the Secretariat of the Commission 
“to prepare a joint work plan on biodiversity for food and agriculture that would assist Parties in, inter 
alia, streamlining reporting requirements, and facilitating the dialogue at international, regional and 
national level between bodies dealing with environment and agriculture, while respecting each other’s 

 
1 Although the Memorandum of Cooperation refers to joint programmes of work, this document will use the term joint work 
plan.  Moreover the guidance provided by the FAO Commission and the Conference of the Parties to the Convention on 
Biological Diversity use this terminology 
2 CGRFA-11/07/REP, para. 80. 
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mandates and intergovernmental authority”3.  This joint work plan between the Secretariats of the CBD 
and of FAO and the FAO Commission will be annexed to the revised Memorandum of Cooperation.  

2. Goal and rationale 
This joint work plan is aimed at enhancing synergies in the implementation of the FAO Commission’s 
multi-year programme of work and the CBD programmes of work including work on cross-cutting issues. 
In the current phase, the Secretariats have focused the joint work plan on areas where cooperation can be 
consolidated in the short-term, for the mutual benefit of both institutions. It should therefore be noted that 
the scope of cooperation between FAO and the CBD is much broader than the scope of this joint work 
plan. New areas of work could be included in the next phases of this joint work plan or through other joint 
plans. 

At its tenth meeting, the Conference of the Parties to the CBD will consider the post 2010 Strategic Plan 
for the implementation of the CBD. The joint work plan provides an opportunity to enhance long- term 
collaboration between CBD, FAO and the FAO Commission. 

3.  Mechanisms of collaboration between the FAO and the CBD 

 
Both the FAO Commission and the Conference of the Parties to the CBD have repeatedly stressed the 
need for enhanced cooperation. This section presents enhanced mechanisms of cooperation at different 
levels. 

Between Secretariats:   
The Secretariats will: 

(a) Hold consultations on preparations of relevant papers, for mutual benefit; 

(b) Regularly assess progress with and update the joint work plan, at least annually, through 
joint Secretariat meetings (both in person and by e-mail and teleconference); 

(c) Extend mutual invitations to relevant meetings and consult regarding dates of 
intergovernmental and other meetings, as appropriate; and  

(d) Submit joint notifications in areas of mutual interest, to streamline reporting. 

Between intergovernmental bodies:   

The Conference of the Parties to the CBD (and/or its subsidiary bodies) and the FAO Commission may 
consider decisions or recommendations of mutual interest amongst them. They can also exchange views 
and develop further guidance on cooperation. In addition to any formal decisions or recommendations of 
these officially convened forums, communication can be expedited and enhanced through, for example, 
the exchange of experts to discuss a specific issue, organizing meetings4 between representatives , of their 
various bodies inter-sessionally (e.g., the Bureaux or the Chairs thereof) or otherwise liaise regarding 
recommendations for the next phase of the joint work plan. Where appropriate, other relevant 
intergovernmental forums may be provided with information of relevance to them, including any relevant 
decisions of the Conference of the Parties to the CBD, recommendations of its subsidiary bodies or 
decisions or recommendations of the FAO Commission. Bone-fide representatives of such other forums, 
on a case-by-case basis and subject to identified needs, may also be invited to contribute to relevant 
processes under this joint work plan.   

 
3 COPIX/1, para. 37. 
4 Membership and TORs of reference to be developed. 
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In preparing meeting documents, the Secretariats of the CBD and the FAO Commission will suggest 
ways and means to enhance collaboration between the Conference of the Parties to the CBD and the FAO 
Commission, such as: 

(a) Inform one another of relevant decisions and provide updates on activities adopted by the 
intergovernmental bodies which are relevant to the joint work plan; 

(b) Invite Bureau members of the intergovernmental bodies to participate in relevant joint 
Secretariat meetings to facilitate cooperation; and  

(c) Organize “joint meeting(s)” to discuss specific matters of mutual interest. 

Within national Governments: Fostering collaboration between agencies responsible for agriculture and 
environment working on biodiversity presents an essential mechanism for promotion of synergies and 
avoidance of unnecessary duplication at the national level. The FAO Commission and the Conference of 
the Parties to the CBD have both noted the importance of this collaboration. To facilitate such 
collaboration, FAO and the CBD Secretariats will encourage the respective relevant national focal points 
to interact with their respective counterparts at the national level.  

• FAO and CBD Secretariats will provide information in order to enhance cooperation between 
their respective focal points and their counterparts in other agencies as appropriate. Such 
consultation may include communication regarding documents for intergovernmental meetings, 
and input into development of guidance under the respective intergovernmental bodies.   

4. Areas of focus 

The Secretariats have agreed to address five major areas of focus: (i) assessments of biodiversity 
relevant to food and agriculture; (ii) targets and indicators; (iii) best practices for the management of 
agricultural biodiversity; (iv) micro-organisms and invertebrates including the international initiatives on 
soil biodiversity and pollinators; and (v) climate change.  

 
4.1 Assessments: cooperation toward the preparation of global assessments of the State of the 

World’s Biodiversity for Food and Agriculture 

The multi-year programme of work of the FAO Commission foresees the preparation of a number of 
global assessments leading towards The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture, 
including in particular the current updating of (i) The State of the World's Plant Genetic Resources and 
work towards the future updating of (ii) The State of the World's Animal Genetic Resources as well as the 
preparation of (iii) The State of the World's Forest Genetic Resources and of (iv) The State of the World's 
Aquatic Genetic Resources. The Conference of the Parties to the CBD, at its ninth meeting, welcomed the 
progress and plans made by FAO in preparing these assessments and encouraged countries to provide 
information that would enable FAO to complete, as planned, the preparation or updating of these reports. 

(1) The updating of The State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and 
related processes 

• CBD Secretariat will participate in the final peer-review of the update of The State of the World’s 
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture; and  

• FAO and CBD Secretariat will identify issues based on decisions of the Conference of the Parties 
to the CBD which are of relevance to the update of the Global Plan of Action for the 
Conservation and Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 
taking into account the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
and the work of its Governing Body and FAO will bring these issues to the attention of the 
Commission and the Governing Body of the International Treaty.  

(2) The future updating of The State of the World’s Animal Genetic Resources and related processes 
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• In relevant forums and processes, the CBD Secretariat will incorporate consideration of the FAO 
monitoring mechanism on the status and trends of Animal Genetic Resources, including the 
Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS),  and information from FAO on 
progress and experience with the implementation of the Global Plan of Action for Animal 
Genetic Resources. 

(3) Preparation of The State of the World’s Forest Genetic Resources 

• CBD Secretariat will participate in the conceptualization and development of The State of the 
World’s Forest Genetic Resources, including  participating in relevant meetings;  

• Both Secretariats will promote the exchange of information received from national sources in 
both forums and encourage mechanisms to streamline national reporting in the future; and  

• Encourage the participation of the relevant  national officers supporting the preparation of The 
State of the World’s Forest Genetic Resources and the CBD focal points in regional workshops 
and meetings of mutual interest, including the FAO regional forestry commissions, to facilitate 
the implementation of the CBD programme of work on forest biological diversity and the 
preparation of The State of the World’s Forest Genetic Resources. 

(4) Preparation of The State of the World’s Aquatic Genetic Resources 
The CBD Secretariat will participate in the conceptualization and development of The State of the 
World’s Aquatic Genetic Resources and the review undertaken of the information base for aquatic genetic 
resources, including participation in relevant meetings; 

• CBD Secretariat will provide advice on expertise related to aquatic genetic resources and linkages 
between the preparation of The State of the World’s Aquatic Genetic Resources and relevant 
processes being undertaken through the CBD programmes of work on inland water biological 
diversity and marine and coastal biological diversity; and  

• The FAO will provide to the CBD Secretariat available information on this subject that might be 
a useful contribution to the latter two programmes of work, in particular their in-depth review.  

4.2   Targets and Indicators 

The CBD is currently revising the Global Strategy for Plant Conservation and the Strategic Plan of the 
CBD for the period beyond 2010. Both include targets and sub-targets for biodiversity and indicators to 
assess performance towards them. FAO is a major partner of the CBD and genetic resources for food and 
agriculture is an important area in this context. There is a need to streamline reporting and reduce its 
burden on their respective Members by facilitating synergy and coordination between the FAO 
Commission and the Conference of the Parties to the CBD regarding these matters.  

• Both Secretariats will facilitate cooperation to enhance synergy and harmony between the FAO 
Commission and the Conference of the Parties to the CBD on relevant aspects of the revised CBD 
Strategic Plan, in particular the further development and/or refinement of biodiversity targets and 
indicators of relevance to both the CBD and the CGRFA in the post-2010 period; and 

• Both Secretariats will promote and support the development and eventual use by countries of 
standardised indicators for global and regional monitoring and foster streamlined reporting. 

4.3  Best practices for the on-farm and in situ management of agricultural biodiversity 

At its ninth meeting, the Conference of the Parties to the CBD invited countries and relevant 
organizations to submit to the CBD Secretariat best practices concerning the issue of on-farm and in-situ 
conservation of agricultural biodiversity and requested the Executive Secretary, in consultation with the 
FAO, to collate and disseminate this information and make it available to its Subsidiary Body on 
Scientific, Technical and Technological Advice and the FAO Commission. 

• FAO and the CBD Secretariat will jointly review contributions made by countries and explore the 
next steps for further work of the FAO Commission and Conference of the Parties to the CBD, if 
appropriate. 
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4.4  Micro-organisms and invertebrates including the international initiatives on soil 
biodiversity and pollinators  

Both the Conference of the Parties to the CBD and the FAO Commission recognize the work carried out 
by FAO on soil biodiversity and pollinators and welcome the technical assistance provided to further the 
understanding of their role and importance as providers of ecosystem services.   During this period FAO 
will be developing a number of tools and protocols and will regularly inform the Conference of the 
Parties to the CBD, its Secretariat and the FAO Commission on progress made.   The workplan will aim 
to:   

• Streamline information in both forums, in particular in relation to pollinators and soil 
biodiversity; and 

• Raise awareness of the importance and value of pollinators and soil biodiversity in both forums 

The Commission, the Conference of the Parties to the CBD and both Secretariats have recognised that 
micro-organisms and invertebrates beyond the domains of soil and pollinators are also important 
components of genetic resources for food and agriculture which are currently given insufficient attention. 
The workplan will aim to: 

• Explore ways and means to improve the information availability for micro-organisms and 
invertebrates, other than soil biodiversity and pollinators, and share available information 
between them, with a view to the eventual provision of improved information to the FAO 
Commission and the Conference of the Parties to the CBD (including, if appropriate, its 
Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice) and to their respective 
Members.   

4.5   Climate Change and genetic resources for food and agriculture  

The interface between climate change and biodiversity is an emerging issue at both the FAO Commission 
and Conference of the Parties to the CBD. Both Secretariats will collaborate to explore the links between 
climate change and genetic resources for food and agriculture in particular in the following areas:   

• Impact of climate change on genetic resources for food and agriculture;  
• Lessons learned about ways and means to conserve and use genetic diversity to build resilience 

and adaptation to climate change in food and agriculture systems; 
• Integration of genetic diversity considerations into climate change adaptation and mitigation 

planning; and 
• Integration of climate change consideration in sectorial and cross sectorial planning for genetic 

resources; 

with a view to eventually providing improved information on these subjects to the Commission and the 
Conference of the Parties to the CBD (including, if appropriate, its Subsidiary Body on Scientific, 
Technical and Technological Advice) and to their respective Members.  

5.  Resource Mobilization 

This joint work plan is subject to the availability of resources for its implementation.  

Nothing in this joint work plan shall be binding on financial resources of either Secretariats  unless 
mutually agreed in writing.  

The CBD Secretariat and the FAO will regularly consult each other to determine the availability of 
resources required to implement the activities under this joint work plan and the most equitable way of 
meeting such expenditure, and, if resources are not available, the most appropriate ways to obtain them.  
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The FAO and CBD Secretariats may, preferably jointly or independently where necessary, seek in kind 
and financial resources from other organizations and agencies, including funding agencies, for 
implementation of activities under this joint work plan.  

6.  Duration and timeline 

Phase 1 of this joint work plan concludes on 31 December 2011. Important milestones for this period are: 

• CGRFA-12 (October 2009): Joint progress report presented. (FAO Secretariat will lead on this, 
draft available July 31 2009); 

SBSTTA – 14 (May 2010): Joint report presented as requested by COP-9 together with recommendations 
by CGRFA-12. (FAO Secretariat to provide draft input by 31 October 2009, Secretariat of the CBD to 
incorporate the information into documents prepared for SBSTTA 14); 

• COP-10 (October 2010): Guidance on progress made and future work; and 

• CGRFA-13 (2011): Guidance on progress made, the outcomes of COP-10 and future work.  

Consideration will be given to organizing, between COP-10 and CGRFA-13, a joint meeting with 
representatives of environment and agriculture to discuss phase II of this joint work plan, including 
mechanisms to improve streamlining of reporting and facilitation of sectoral dialogue. 

7.  Focal points for this joint work plan 

Since this joint work plan is between the FAO and the Secretariat of the CBD it is agreed that the focal 
points for this joint work plan shall be designated from within respective Secretariat staff. This does not 
preclude the designation of additional focal points in, for example, the various bureaux of the relevant 
subsidiary bodies.  

The focal points shall be: 

For the CBD: 

 The Principal Officer, Scientific, Technical and Technological Matters; and  

 The Programme Officer in charge of the programme of work on agricultural biodiversity at the 
Secretariat. 

For the FAO:  

 The Senior Officer, Crop Biodiversity, co-chair of the Interdepartmental working group 
on Biodiversity for food and agriculture; and  

 The Senior Liaison Officer of the FAO Commission on Genetic Resources for Food and 
Agriculture.  

-----  
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