
 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 العشروناالجتماع 

 2016أبريل/نيسان  30-25 كندا، ،مونتلاير
 من جدول األعمال 13البند 

 
 فرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتوصية معتمدة من الهيئة ال

 تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات بما في ذلك - 20/15التوصية 
 ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية ،والغابات ،الزراعة

 إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،
 عناصر ذات صلة بالتعميم،  التي تتضمن 19/1إلى التوصية  إذ تشير
ذ تدرك االستراتيجية لتعزيز تنفيذ االتفاقية والخطة  جراااتاإل في اجتماعها األول،، ستناقش أن الهيئة الفرعية للتنفيذ وا 

 لتنوع البيولوجي،ا، مع التركيز على تعميم 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
ذ تدرك أيضا ومصايد األسماك وتربية األحياا المائية في  ،حراجةوال ،تعميم في الزراعةلاالروابط الوثيقة بين  وا 

الهيئة إلى  تطلب، وبهدف إزالة االزدواجية، ها األولالهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماع ستتناول بحثهاالقضايا األوسع نطاقا التي 
ودمجها في وثيقة واحدة تحتوي على مجموعة واحدة من  تينالفرعي تينتعميم من الهيئال بشأنالفرعية للتنفيذ جمع التوصيات 

 التوصيات لينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر،
وتربية األحياا المائية والسياحة، فإن ومصايد األسماك  ،حراجةوال ،باإلضافة إلى الزراعة أنه تعترف -1
 أيضا   ، تؤثروالصناعة التحويلية والتعدين ،والبنية التحتية ،قليميوالتخطيط الحضري واإل ،الطاقة فيها، بما األخرى القطاعات

تعميم ، اجتماع الحق، في في معالجة في اجتماعه الثالث عشر مؤتمر األطرافبأن ينظر  توصيعلى التنوع البيولوجي، و
 ؛، فضال عن تناول أية أعمال إضافية بشأن التعميمالتنوع البيولوجي في هذه القطاعات األخرى

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

 من االتفاقية، 10)ب( و6إلى المادتين  إذ يشير
ذ يشير أيضا   األمم المتحدة للتنوع  المتعلق بعقد 65/161من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  19إلى الفقرة  وا 

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

والحوافز االجتماعية االقتصادية  ؛أو السياساتيةاألطر القانونية  :البيولوجي سيتطلب تنفيذ مجموعة من اإلجرااات، تشمل عادة
شراك عامة الناس وأصحاب المصلحة ؛المتواامة مع هذه األطر  عبرالسياسات  اتساقواإلنفاذ؛ مع ضمان  ؛والرصد ؛وا 

 ،عنيةالقطاعات والوزارات الحكومية الم
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ذ يعترف  بما يلي: وا 
والخطة  2030،1خطة التنمية المستدامة لعام ل والمتعاضدالفرص التي تنشأ من التنفيذ المتكامل  )أ(

طار العمل االستراتيجيين للسنوات العشر من أجلو  2020،2-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي  تنفيذ اتفاقية تعزيز  خطة وا 
اعة لمنظمة األغذية والزر  2019-2010المراجع  واإلطار االستراتيجي 3،(2018-2008تحدة لمكافحة التصحر )األمم الم

 ؛األهداف والغايات المتفق عليها دوليا  تحقيق من أجل  4لألمم المتحدة
األحيائية وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وكذلك  للسالمةدور وأهمية بروتوكول قرطاجنة  )ب(

 ؛المستدامة م الغذائية والزراعةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، في المساهمة في النظ
على التنوع البيولوجي  تعتمد اعتمادا  كبيرا  ومصايد األسماك وتربية األحياا المائية  ،حراجةوال ،الزراعةبأن  (ج)

على التنوع البيولوجي  ا  أن هذه القطاعات تؤثر أيضو ، تدعمهاالنظم اإليكولوجية التي وخدمات ومكوناته، وكذلك على وظائف 
على هذه  ؤثر سلبا  ي قد المترتب على ذلك فقدان التنوع البيولوجي وأنالمباشرة وغير المباشرة،  دوافعالل مختلف المن خ

 ؛للبشرية حيويةالتي هي  ةم اإليكولوجيالنظ ووظائف هدد األمن الغذائي وتوفير خدماتالقطاعات، ويحتمل أن ي
ذ يشير األطراف والحكومات األخرى تطبيق نهج النظام  تعزز نبأ وصىأ حيث ،7/11المقرر و  5/6إلى المقرر  وا 

 على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، ما ينطوي عليه ذلك من آثار محتملة اإليكولوجي في جميع القطاعات مع
ذ يعترف اا وتربية األحي ومصايد األسماك ،والزراعة ،نها الغاباتمن بيقطاعات  التنوع البيولوجي في تعميمبأن  وا 

 فقدان التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،لوقف أمر ضروري  المائية
ذ يعترف ظ التنوع البيولوجي يمكن أن تكون حفلومصايد األسماك والحراجة  ،الزراعةالناجمة عن  منافعأن الب أيضا وا 

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، عدىيتفيما ة مهم
ذ سيما برامج إطار االتفاقية، ال فيفي برامج العمل  قد أتيحت ذات الصلة في هذا الصدد اإلرشادات نأإلى  يشير وا 

 التنوع البيولوجي للغابات والتنوع البيولوجي البحري والساحلي،و  ،التنوع البيولوجي الزراعيالمتعلقة بالعمل 
ذ ي عوب األصلية في تمكين الش 5للتنوع البيولوجي المستدام المألوفاالستخدام ب المتعلقة أهمية خطة العمل الحظوا 

ومصايد األسماك وتربية األحياا  ،والغابات ،اعتبارات التنوع البيولوجي في الزراعة والمجتمعات المحلية من مواصلة معالجة
 المائية،

ذ يعترف السياسات ذلك ، وكق إنتاج مستدامةائلضمان طر  نماط االستهالك واإلنتاججوهرية في أالتغييرات ال بأن وا 
ومصايد األسماك وتربية األحياا  ،والغابات ،الزراعة هابين من قطاعاتوالتقنية والمالية في  ،والتدابير القانونية ،المتعاضدة
 ،2030لعام  المستدامة خطة التنميةلتحقيق  هي حيويةالمائية، 

ذ يعترف النظام اإليكولوجي وقيم  دمج عو إلىيدالتنمية المستدامة  من أهداف 9، الغاية 15الهدف  أنبكذلك  وا 
 ،الحد من الفقر وحسابات واستراتيجيات ،عمليات التنميةو التنوع البيولوجي في التخطيط الوطني والمحلي، 

ذ يعترف أيضا    الفعالة األخرى القائمة في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الناشئة ةم اإليكولوجيبأن خدمات النظ وا 
ومصايد األسماك وتربية األحياا  ،والغابات ،الزراعة هافي إنتاجية العديد من القطاعات، بما في تساهمعلى أساس المناطق 

                                                           
 ، المرفق."2030بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  2015سبتمبر/أيلول  25المؤرخ  70/1قرار الجمعية العامة   1
 ، المرفق.10/2، مقرر مؤتمر األطراف 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   2
 )انظر 2007سبتمبر/أيلول  14-3اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤتمر األطراف، الدورة الثامنة، مدريد،   3

ICCD/COP(8)/16/Add.1،  3المقرر/COP/8). 
 .C 2013/7، 2013يونيو/حزيران  22-15منظمة األغذية والزراعة، الدورة الثامنة والثالثون، روما،  مؤتمر  4
 ، المرفق.12/12المقرر   5

http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop8/16add1eng.pdf
http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop8/16add1eng.pdf
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أو تقليل إلى تجنب و  الترابط في نظم المناطق المحميةزيادة  من أجلمع هذه القطاعات  وأن من المطلوب التعاونالمائية، 
 المناطق المحمية، علىية المحتملة لهذه القطاعات عكساآلثار الأدنى حد 

ذ يأخذ في االعتبار في  تعقد التي 6بشأن تعميم التنوع البيولوجيلخبراا لدولية لعمل االحلقة استنتاجات تقرير و  وا 
حلقة استضافة على عن تقديره لحكومة المكسيك إذ يعرب ، و2015 /تشرين الثانينوفمبر 19إلى  17من  سيتي مكسيكو
 ،دعم على ما قدمته منسويسرا لو العمل 

 هاستخدامتعميم التنوع البيولوجي و لى تعزيز جهودها الرامية إلى إالحكومات األخرى  ويدعواألطراف،  يحث -1
ومصايد األسماك وتربية األحياا المائية، على جميع  حراجة،، وال، بما في ذلك الزراعةهاوعبر  المستدام داخل مختلف القطاعات

أفضل المتعلقة بواإلرشادات  ومراعاة المعايير المعنيينراك أصحاب المصلحة إش بوسائل منها، نطاقاتالمستويات وال
 ؛لتنوع البيولوجي في هذه القطاعاتبا ذات الصلة الممارسات

 :، بما يلي، حسب االقتضاالى أن تضطلعإ الحكومات األخرى يدعوو األطراف يشجع  -2
واإلدارة قطاعية نفيذ استراتيجيات قطاعية وعبر خالل ت ، منوعكس مساره فقدان التنوع البيولوجي الحد من )أ(

، وتحديد حسب االقتضاا ،التي تعزز الممارسات المستدامةالمتكاملة للمناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية 
 في كذلكو إلقليمية نهج المكانية واالوالنظر في  ،الممكنة للمساهمة في صحة النظم اإليكولوجية وقدرتها على التحملالتدابير 

موائل ، و لتعزيز الحفظ واستعادة المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالتدابير المناسبة 
نعاشو األنواع المهددة باالنقراض،   ؛األنواع المهددة باالنقراض ا 

حداث تغيرات المستالقطاعين العام والخاص لتعزيز االستهالك  مع مشاركةال )ب( سلوكية في أنماط دام، وا 
 بما في ذلك من خالل ،في جميع مراحل اإلنتاج واالستهالك في النظم الغذائيةالمهدرة  الموارد اإلنتاج واالستهالك، والحد من

 ؛عامةتوعية حمالت حمالت تثقيفية و  تنظيم
 حراجة،وال ،نوع البيولوجي في الزراعةتعميم الت تمكينمن شأنها بين القطاعات إنشاا وتعزيز آليات تنسيق  )ج(

الخطط لتعميم التنوع البيولوجي في  ةرئيسيال معالمال تحديدومصايد األسماك وتربية األحياا المائية وغيرها من القطاعات، و 
 الوطنية؛

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

الطوعية للسلع والخدمات المنتجة على نحو مستدام، بما في ذلك في  إصدار الشهاداتمن نظم  االستفادة (ه)]
 لتعزيز ،والتعاون مع المنظمات ذات الصلةالمتعددة األطراف، حسب االقتضاا ووفقا  لقواعد التجارة ، مجال المشتريات العامة

، مع تراخيصالركائز الثالث للتنمية المستدامة في معايير ال انعكاسوالتشجيع على إصدار الشهادات، خطط  تطويرمواصلة 
 [خصوصيات البلدان النامية؛ مراعاة

تقييم بالقائمة المتعلقة  اترشاداإلقتضاا، الحكومات األخرى إلى استخدام، حسب اال ويدعواألطراف  يحث -3
دعم السياسات لتعزيز لالمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة، و  منظمة األغذية والزراعةل ةاألغذية والزراعة التابع استدامة نظم

كة لألغذية بناا رؤية مشتر  بشأنطوعية الرشادات باإل يحيط علماو  7؛اإلنتاج المستدام وخدمات النظم اإليكولوجيةتكثيف 
 ، حسب االقتضاا؛رشاداتاإل هتطبيق هذإلى الحكومات األخرى  ويدعواألطراف ويشجع  8،والزراعة المستدامة

                                                           
6  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/52. 
 2013-19.اإلدارة المتكاملة للمحاصيل، العددحدة، منظمة األغذية والزراعة لألمم المت  7
  Publications/ICM19.pdf-http://www.fao.org/ag/ca/CA 

8 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/54 

http://www.fao.org/ag/ca/CA-Publications/ICM19.pdf
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ومصايد األسماك  ،الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضيبيحيط علما   -4
الحكومات األخرى  يدعوو األطراف  شجعوياألمن الغذائي العالمي  التي أقرتها لجنة 9والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني،

مكانية الوصول  ضمان حقوق الحيازةلتعزيز حسب االقتضاا،  ،، من هذه اإلرشاداتاالستفادةلى إ  ،األراضي منصف إلىالوا 
 ؛د األسماك والغاباتيومصا

مؤتمر  وأقرها د الوراثية لألغذية والزراعةة الموار هيئالعمل العالمية التي اعتمدتها  بخطط كذلك يحيط علما   -5
 ؛والحيوانية والحرجية ،بشأن الموارد الوراثية النباتيةاألغذية والزراعة لألمم المتحدة  منظمة

 الزراعة
في صحة اإلنسان ورفاهه، بما في  يق األمن الغذائي والتغذية وبدورهبأهمية التنوع البيولوجي في تحقعترف ي -6

م النظ عمليات في ات الطبية، وكذلك من خالل مساهمتهوالنباتا ،والوقود الحيوي ،واأللياف ،اج الغذااذلك من خالل إنت
 ؛من حدة تغير المناخ والتكيف معهوالتخفيف  ةاإليكولوجي

 ةم اإليكولوجيالنظ خدماتوكذلك على وظائف و الزراعة تعتمد على التنوع البيولوجي،  بأن ا  أيض يعترف -7
موائل في مجموعة تحافظ على والمراعي  ة للمزارعاإلدار ممارسات بأن بعض  أيضا   ه يعترف، ولكنذه التنوعالتي يدعمها ه

 ؛اعية التي تدعم التنوع البيولوجيمتنوعة من المناطق الزر 
مهمة  آثار يكون لها قدمن الممارسات الزراعية غير المستدامة التي  عديدال بأن هناك حاليا   يعترف كذلك -8

 لتنوع البيولوجي والموائل؛على ا
القضاا على الجوع، وتحقيق األمن الغذائي،  إلىالذي يشير من أهداف التنمية المستدامة  2 بالهدف يعترف -9

الحفاظ على و  إلى نظم اإلنتاج الغذائي المستدام،اللتان تشيران  5، و4وغايتيه وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، 
 ؛وما يتصل بها من األنواع البرية والنباتات المزروعة والحيوانات الداجنة واألليفة ،بذورالتنوع الجيني لل

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

 لتحقيق أهداف االتفاقية؛ إطار مناسباصل تقديم يو ، البيولوجي لألغذية والتغذية
وتقييماته  10التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي نشرة أن أحد استنتاجات اإلصدار الرابع من إلى يشير أيضا   -11

في إنجاح الخطة االستراتيجية  سيكون حيويا   عن النظم الغذائيةوط على التنوع البيولوجي الناشئة الضغ بأن معالجةالداعمة 
 مستدامة؛اتخاذ إجرااات عاجلة لتحقيق نظم غذائية وأن هناك حاجة إلى  2020،11-2011للتنوع البيولوجي 

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

على االعتراف بأهمية المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في استدامة األطراف  يشجع -13
 ية والمجتمعات المحليةلشعوب األصلنظرة ا مع التي تتواام، الزراعة البيئيةالزراعة وتعزيز الزراعة المجتمعية واألسرية، مع 

 ع والدورات البيئية التي تعزز اإلنتاج المستدام وتحسن التغذية؛ي، التي تؤيد التنو (cosmovisión)للكون 
واضحة  قانونية حسب االقتضاا، أطر ،إنفاذ/أو و إعدادإلى الحكومات األخرى  ويدعو األطراف يشجع]  -14

 ؛[وطنيةالوالموائل  واستخدامه على نحو مستدام جيلتنوع البيولو ا الستخدام األراضي التي تضمن حفظ
لججى إعججداد، حسججب االقتضججاا، أطججر سياسججاتية السججتخدام إالحكومججات األخججرى  يججدعوو األطججراف  أيضججا يشجججع]  -15

األراضي تعكس األهداف الوطنية للتنوع البيولوجي، التي توجه صنع القرارات على مختلف نطاقات ومستويات اإلدارة، من أججل 

                                                           
 .http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf: . متاحة على2012منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،   9

10  https://www.cbd.int/gbo4/. 
 ، المرفق.10/2المقرر   11
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ألراضججي الزراعيججة والمراعججي الحاليججة مججع تعزيججز ل وتنويججع اإلنتججاج[] نتاجيججةاإلمججن بينهججا تعزيججز الزيججادات المسججتدامة فججي  عججدة أمججور
النظم اإليكولوجية، بما في ذلك تلك الخدمات التي تسهم في اإلنتجاج الزراعجي )مثجل التلقجيم، ومكافحجة اآلفجات، ووظائف خدمات 

 واسججتخدامها علججى نحججو مسججتدامللتنجوع البيولججوجي أيضججا مجع حمايججة واسججتعادة الموائججل الطبيعيججة وتجوفير الميججاه، ومكافحججة التعريججة(، و 
 [وتعزيز الترابط في المناظر الطبيعية األراضية؛

اإليكولجججوجي  لجججى تعزيجججز ودعجججم، حسجججب االقتضجججاا، التكثيجججفإالحكومجججات األخجججرى  يجججدعوو األطجججراف  يشججججع]  -16
بمجا فجي ذلجك تعزيجز اسجتخدام محاصجيل متنوعجة ومكيفجة علجى نحجو جيجد والثجروة  ،البيئيجةالنهج الزراعيجة لزراعة و والمستدام وتنويع ا

مكافحججة اآلفججات، كائنججات الحيوانيججة، وأصججنافها وسججالالتها، والتنججوع البيولججوجي المججرتبط بججالنظم الزراعيججة، بمججا فججي ذلججك الملقحججات، و 
 [ي تقليل أو استبدال الحاجة إلى المدخالت الكيميائية؛والكائنات المتواجدة في التربة التي تعزز تدوير المغذيات، وبالتال

لجى اسجتخدام مجزيج مناسجب مجن التجدابير إالحكومجات األخجرى، حسجب االقتضجاا  يجدعوو أيضجا األطجراف  يشجع -17
صججالح  واامالتنظيميججة والتحفيزيججة التججي تتجج مججع األهججداف الوطنيججة للتنججوع البيولججوجي، بمججا فججي ذلججك القضججاا، والججتخلص التججدريجي وا 

وتججدهورها وتجزئتهججا، وزيججادة كفججااة  ،لحججد مججن فقججدان الموائججلا مججن بينهججا مججن أجججل جملججة أمججور للتنججوع البيولججوجي ةضججار حججوافز الال
المصجادر العامجة والخاصجة علجى توجيجه تشججيع الوتجنجب اسجتخدامها غيجر المناسجب، و اآلفجات واألسجمدة ومبيجدات  ،استخدام الميجاه

ا تحسجين اسججتدامة اإلنتجاج مجع الحججد مجن فقججدان التنجوع البيولجوجي، وتشجججيع ودعجم اسججتعادة للتمويجل إلجى الممارسججات التجي مجن شججأنه
الججنظم اإليكولوجيججة التججي تججوفر الخججدمات األساسججية بطريقجججة تججوفر احتياجججات الشججعوب األصججلية والمجتمعججات المحليججة، وال تسجججبب 

 ؛ةتزامات الدوليواالل يكولوجية، وبما يتفق مع التشريع الوطنيضررا لغيرها من النظم اإل

ر فجججي جميججع مراحجججل اإلنتجججاج الهججدو  الفاقجججدلججى الحجججد مججن إالحكومججات األخجججرى،  يجججدعوو األطججراف  كجججذلك يشجججع -18
 بعد الحصاد؛ الفاقد، بما في ذلك الحد من في النظام الغذائي واالستهالك

تعزيجججز الججججدروس المسججججتفادة وأفضججججل إلججججى الحكومججججات األخجججرى وأصججججحاب المصججججلحة  ويججججدعواألطججججراف  يشججججع -19
يججة، وتعزيججز سالسججل االسججتهالك واإلنتجججاج األغذ المهججدر مجججنالممارسججات مججن مختلججف القطاعججات، مثججل تنظجججيم حمججالت للحججد مججن 

 واإلمداد المستدامة؛

ألغذية والزراعة وأنواعهجا للموارد لالتنوع الوراثي  إلى صيانةالحكومات األخرى  ويدعواألطراف أيضا  يشجع -20
 ي؛وراثسيما في مراكز التنوع الالغذائية، المكاسب المستدامة و النتاجية اإلسي لتحقيق ها البرية كمسار رئيقارباألصلية وأ

لججى دعججم نمججاذج التنميججة الزراعيججة التججي إالحكومججات األخججرى، حسججب االقتضججاا،  يججدعوو األطججراف  كججذلك يشجججع -21
 ، حسجب االقتضجاا،وتطبيجق 12لمنظمجة األغذيجة والزراعجة لألمجم المتحجدة 2019-2010 راججعتتماشى مع اإلطار االسجتراتيجي الم

يججة التججي وافقججت عليهججا لجنججة األمججن الغججذائي العججالمي فججي أكتججوبر غذاألنظججم ة و الزراعججالسججتثمار المسججؤول فججي الطوعيججة ل مبججادئال
، والرعججي فججي ضججوا هيمنتهججا فججي مجججال األمججن سججرية الصججغيرةعلججى وجججه الخصججوص أهميججة الزراعججة األ مججع مالحظججة 2014،13

 في جهود الحفاظ على الزراعة والتنوع البيولوجي؛ نصاف االجتماعيواإل ،حد من الفقرالغذائي والتغذية، وال

عبر سالسجل والعمليات لقضاا على إزالة الغابات من إنتاج السلع الزراعية لالقطاع الخاص بمبادرات  يرحب -22
االقتضجاا، إلجى  حسجباألطجراف،  ويجدعو، المزيد من الشركات على اعتماد وتنفيجذ التزامجات مماثلجة ويشجعالخاصة بهم،  مداداإل

 ؛دعم هذه الشركات لتحقيق مبادراتها

نتجاج األغذيجةبتقيجيم الملقحجات، والتلقجيم، و يرحب  -23 فجي الجذي أججراه المنبجر الحكجومي الجدولي للعلجوم والسياسجات  ا 
 14؛--/13أهمية المقرر  ويالحظالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، مجال 

وأول  15اقتصججاديات الججنظم اإليكولوجيججة والتنججوع البيولججوجي للتقريججر المؤقججت لألغذيججة والزراعججة"إعججداد "يالحججظ  -24
 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم" الصادر عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛تقرير عن "

                                                           
 .C2013/7، 2013يونيه/حزيران  22-15مؤتمر منظمة األغذية والزراعة، الدورة الثامنة والثالثون، روما،  12
13 ml291e.pdf-//www.fao.org/3/ahttp: 
14 

التنجوع البيولجوجي وخجدمات الجنظم فجي مججال بشأن تقييم المنبر الحكجومي الجدولي للعلجوم والسياسجات  20/9حسب توصية الهيئة الفرعية  
نتاج األ بشأناإليكولوجية   .غذيةالملقحات، والتلقيم وا 

15 UNEP/CBD/SBI/INF/18. 

http://www.fao.org/3/a-ml291e.pdf
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فيهججا الزراعججة  يججة لألغذيججة والزراعججة ولجنججةلوراثالمججوارد اوهيئججة منظمججة األغذيججة والزراعججة لألمججم المتحججدة،  يجدعو -25
 إلى ما يلي:

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

 والزراعية المستدامة؛

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

 توفير معلومات عن التقدم المحرز إلى الهيئات ذات الصلة في إطار االتفاقية؛ (ج )

المجوارد الوراثيجة النباتيجة لألغذيجة  لجى تنفيجذ المعاهجدة الدوليجة بشجأنإالحكومات األخجرى  ويدعواألطراف  يشجع -26
والزراعججة وبروتوكججول ناغويججا بشججأن الحصججول علججى المججوارد الجينيججة والتقاسججم العججادل والمنصججف للمنججافع الناشججئة عججن اسججتخدامها، 

 ؛ةعاضدمتبطريقة 

 الغابات
 ،نمية المسجتدامةهم في التوظائف النظم اإليكولوجية التي تسبدور التنوع البيولوجي للغابات للحفاظ على  يقر -27

 ،واألليجاف ،باخشجواأل ،والميجاه النظيفجة ،والعلجف ،والقضاا على الفقر وتحقيق رفاه اإلنسان، بما في ذلك من خالل توفير الغجذاا
 ة تغير المناخ والتكيف معه؛حدوالوقود، والدواا، والترفيه، وكذلك التخفيف من 

ة مهمججسججات غيججر مسججتدامة، مججع وجججود آثججار سججلبية أنججه مججا زالججت هنججاك غابججات تججدار فججي إطججار ممار  أيضججا يقججر -28
 على التنوع البيولوجي والموائل؛

التي تشير إلى اإلدارة المسجتدامة لجميجع أنجواع  2من أهداف التنمية المستدامة وغايته  15بالهدف  يقر كذلك -29
عادة التشجي  ر بصورة كبيرة؛الغابات، ووقف إزالة الغابات، واستعادة الغابات المتدهورة، وزيادة التشجير وا 

بشججأن الترتيججب الججدولي المتعلججق بالغابججات لمججا بعججد  2015/33قججرار المجلججس االقتصججادي واالجتمججاعي  يالحججظ -30
التنميجججة  خطجججةواالجتماعيجججة والبيئيججة لجميجججع أنجججواع الغابجججات فجججي تحقيجججق  ،، والجججذي يؤكجججد علجججى المسجججاهمات االقتصجججادية2015عججام 

تحقيجق اإلدارة المسجتدامة نحجو س بالتقجدم الجذي أحرزتجه البلجدان وأصجحاب المصجلحة المجلجفيجه ، والجذي أقجر 2030المستدامة لعام 
 والنماذج واألدوات الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة؛ ،ُنهجوال ،للغابات، مع مراعاة اختالف الرؤى

شججير ي، الججذي يصججف اإلدارة المسججتدامة للغابججات، و 62/98قججرار الجمعيججة العامججة لألمججم المتحججدة  أيضججا الحججظي -31
 عية السبعة، التي اعتمدها منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات؛و ضإلى العناصر المو 

التي تعزز الحاجة إلى فهم مر الحراجة العالمي الرابع عشر، من مؤت 16،كذلك عناصر إعالن ديربان الحظي -32
 للتنوع البيولوجي في أداا النظم اإليكولوجية للغابات؛ األساسيأعمق للدور 

المبجادئ التوجيهيجة للمنظمجة و المبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة المستدامة للغابات المدارية الطبيعية، يالحظ  -33
للحفظ واالستخدام المسجتدام للتنجوع البيولجوجي فجي غابجات  2009الدولية لألخشاب االستوائية/ االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لعام 

منظمجججات الا عجججدد مجججن ئ التوجيهيجججة ذات الصجججلة التجججي أعجججدهمجججن األدوات والمبجججادإنتجججاج األخشجججاب االسجججتوائية، فضجججال عجججن غيرهجججا 
الشراكة التعاونية في مجال الغابات لتفعيل اإلدارة المسجتدامة للغابجات، وضجمان الحفجظ واالسجتخدام المسجتدام للتنجوع األعضاا في 

 البيولوجي؛

للتنوع البيولوجي عنجد تنفيجذ اإلججرااات  يالا االعتبار الواجبإلى إالحكومات األخرى  يدعوو األطراف  يشجع -34
 ؛التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 17من اتفاق باريس 5المنصوص عليها في المادة 

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

FCCC/CP/2015/10/Add.1 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Durban_Declaration_1.pdf
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الشججعوب  هم، بمججا فججيالمعنيججينالحكومججات األخججرى، وكججذلك أصججحاب المصججلحة  يججدعوو األطججراف  يشجججع أيضججا -35
والمسججججاهمة فجججي إعججججداد الخطججججة  18،دة مججججن صجججك األمججججم المتحججججدة المتعلجججق بالغابججججاتالسججججتفاإلجججى ااألصجججلية والمجتمعججججات المحليججججة، 

، فجي إطجار منتجدى األمجم المتحجدة المعنجي بالغابجات، وضجمان إيجالا 2030-2017بالغابجات  المعنجياالستراتيجية للترتيب الجدولي 
قيجججق االلتزامجججات واألهجججداف المتعجججددة االعتبججار الواججججب للتنجججوع البيولجججوجي، وذلجججك بهجججدف التجججرويج لجججنهج متماسجججك ومنسجججق لجججدعم تح

 ؛األطراف ذات الصلة بالغابات، بما في ذلك أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

لججى تعزيججز الجهججود الراميججة إلججى تعزيججز الججوعي لججدى جميججع إالحكومججات األخججرى  يججدعوو األطججراف  يشجججع كججذلك -36
المسججتدامة للغابججات، بمججا فججي ذلججك تججدابير لحفججظ  أصججحاب المصججلحة ومشججاركتهم فججي وضججع وتنفيججذ سياسججات واسججتراتيجيات لججإلدارة

ودور  الشججعوب األصججلية والمجتمعججات المحليججة ممارسججاتأهميججة ب التججي تعتججرفتخدامه المسججتدام، واسججتعادة التنججوع البيولججوجي واسجج
 التجدد الطبيعي في األنظمة الحية؛

لمجتمعجات المحليجة كججزا لجى تعزيجز مشجاركة الشجعوب األصجلية واإالحكومات األخرى  يدعوو األطراف  يشجع -37
 هذه المجتمعات؛لعيش الوسبل  الرفاهمن استراتيجية لحماية الغابات، واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي و 

لجى خلججق ظجروف مواتيججة وتحفيجز اعتمججاد ممارسججات اإلدارة إالحكومجات األخججرى  ويججدعو األطجراف شججع أيضججاي -38
الغابججات علججى دمججج وبشججكل مناسججب  الكومججالعاملججة فججي مجججال الغابججات لشججركات ا ويشجججعالمسججتدامة للغابججات فججي قطججاع الغابججات، 

إصجججدار الشجججهادات وخطجججط  ،وحفجججظ واسجججتعادة التنجججوع البيولجججوجي فجججي تطجججوير واسجججتخدام خطجججط إدارة الغابجججات ،االسجججتخدام المسجججتدام
 الحرجية أو اآلليات الطوعية األخرى؛

ر أو تعزيججز رصججد آثججار األنشججطة الحرجيججة علججى لججى تطججويإالحكومججات األخججرى  يججدعوو األطججراف  يشجججع كججذلك -39
لتحقق من التقدم المحرز، من خجالل منهجيجات الرصجد المختلفجة، مثجل نظجم رصجد الغابجات التجي تثبجت الصجحة االتنوع البيولوجي و 

 المتكاملة للنظم اإليكولوجية للغابات؛

ا وصجججيانة و/أو تطجججوير لجججى تعزيجججز جهودهجججا الراميجججة إلجججى إنشجججاإالحكومجججات األخجججرى  يجججدعوو األطجججراف  يشججججع -40
عطججاا األولويججة للشججبكات القائمججة، وعنججد  رابطججةشججبكات منججاطق محميججة للغابججات الوطنيججة أو اإلقليميججة المججدارة والمت بصججورة جيججدة، وا 

السجججتخدام المسجججتدام لاالقتضجججاا، تطبيجججق أدوات التخطجججيط المكجججاني واسجججتخدام األراضجججي لتحديجججد المنجججاطق ذات األهميجججة الخاصجججة 
 التنوع البيولوجي للغابات، بما في ذلك في المناطق العازلة؛والحفاظ على 

 ،مواصجلة دعجم تطجوير وتنفيجذ التجدابيرإلجى  فيهجا الغابجات ةمنظمة األغذية والزراعجة لألمجم المتحجدة ولجنج يدعو -41
لججى ات واألدوات لتعزيججز تعمججيم التنججوع البيولججوجي فججي قطججاع الغابججات، و رشججادواإل وسججائل الو  بلالسجج، فججي علججى أسججاس منججتظمالنظججر ا 

 ية المستدامة ذات الصلة؛تنمأهداف الفي أهداف أيشي للتنوع البيولوجي و لتعزيز المساهمات 

 مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

بجججأن الجججنظم اإليكولوجيجججة الصجججحية البحريجججة والسجججاحلية وللميجججاه الداخليجججة والتنجججوع البيولجججوجي هجججي ضجججرورية  يقجججر -42
 ة محسنة في توفير األغذية وسبل العيش؛لتحقيق زيادات مستدامة ومرون

بوجود عدد من مصايد األسماك غير المدارة على نحو مستدام وعمليات وممارسات تربيجة األحيجاا  يقر أيضا -43
 المائية التي لها آثار سلبية كبيرة على التنوع البيولوجي وعلى الموائل؛

، التججي تشججير إلججى اإلدارة المسججتدامة 6و 4و 2ه اتججمججن أهججداف التنميججة المسججتدامة وغاي 14بالهججدف  يقججر كججذلك -44
لجججى واسجججتعادة الجججنظم اإليكولوجيجججة البحريجججة لجججى التنظجججيم الفعجججال للحصجججاد، وا  د يرة فجججي مصجججااحظجججر بعجججض أشجججكال الحجججوافز الضججج، وا 

 األسماك، على التوالي؛
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لقجة ات إدارة مصجايد األسجماك علجى مواصجلة النظجر فجي المسجائل المتعهيئج ويشججع، 11/18إلى المقرر  يشير -45
، بمجججا فجججي ذلجججك مجججن خجججالل التعجججاون فيمجججا بجججين تمشجججيا مجججع نهجججج النظجججام اإليكولجججوجيبجججالتنوع البيولجججوجي فجججي إدارة مصجججايد األسجججماك 

 للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛ المجديةالوكاالت ومع المشاركة الكاملة و 

مجججع منظمجججة األغذيجججة  ، الجججذي شجججدد فيهمجججا علجججى أهميجججة التعجججاون11/18و 10/29إلجججى المقجججررين  يشجججير أيضجججا -46
فيمجججا يتعلجججق بمعالججججة  هجججاوخطجججط عمللمصجججايد األسجججماك واتفاقيجججات البحجججار اإلقليميجججة ات اإلقليميجججة هيئجججوالزراعجججة لألمجججم المتحجججدة، وال

 اعتبارات التنوع البيولوجي في مصايد األسماك المستدامة وتربية األحياا المائية المستدامة؛

واتفجاق  19،صجلة، بمجا فجي ذلجك اتفاقيجة األمجم المتحجدة لقجانون البحجاربأن عدد مجن الصجكوك الدوليجة ذات ال يقر -47
تنفيججذ أحكججام اتفاقيججة األمججم المتحججدة لقججانون البحججار ل 1995عججام واتفججاق  20،بشججأن االمتثججال 1993منظمججة األغذيججة والزراعججة لعججام 

دارة األرصجججدة السجججمكية المتداخلجججة المنجججابشجججأن  1982ديسجججمبر/كانون األول  10المجججؤرخ  طق واألرصجججدة السجججمكية الكثيجججرة حفجججظ وا 
 تمثججل 1995،22 ومدونججة السججلوك بشججأن الصججيد الرشججيد لمنظمججة األغذيججة والزراعججة لعججام مججع احتججرام أطرافهججا المتعاقججدة، 21،االرتحججال

دارتهججا  ، مججع مججا يصججاحبها مججن مبججادئ توجيهيججة وخطججط عمججل،ألطرافهججا المتعاقججدة إطججارا عالميججا شججامال لسياسججة مصججايد األسججماك وا 
 تعميم التنوع البيولوجي في مصايد األسماك وتربية األحياا المائية؛ودعم 

لججى اسججتخدام الصججكوك المتاحججة لتحقيججق إالحكومججات األخججرى والمنظمججات ذات الصججلة  يججدعوو األطججراف  يشجججع -48
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 6الهدف 

ت األخججرى إلججى التصججديق علججى الحكومججا ويججدعواألطججراف  ويشجججع، 10/29مججن المقججرر  55إلججى الفقججرة  يشججير -49
بشججأن التججدابير التججي تتخججذها دولججة المينججاا لمنججع الصججيد غيججر القججانوني دون إبججال  غذيججة والزراعججة لألمججم المتحججدة منظمججة األ اتفججاق

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

إلى مزيد من التعاون وتشارك المعلومات بين  ويدعو، 12/22و 11/17و 10/29المقررات  إلى يشير أيضا -50
ألسجججماك فيمجججا يتعلجججق مصجججايد اأمانجججة اتفاقيجججة التنجججوع البيولجججوجي، ومنظمجججة األغذيجججة والزراعجججة لألمجججم المتحجججدة، والهيئجججات اإلقليميجججة ل

نججججاطق البحريججججة المهمججججة إيكولوجيججججا أو بيولوجيججججا والججججنظم المعججججايير للمسججججتوفي باسججججتخدام المعلومججججات العلميججججة عججججن المنججججاطق التججججي ت
 اإليكولوجية البحرية الضعيفة دعما لتحقيق مختلف أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

لججى اسججتخدام، حسججب االقتضججاا، اإلرشججادات الموجججودة المتصججلة إالحكومججات األخججرى  ويججدعواألطججراف  يحججث -51
 ؛األحياا المائية بنهج النظام اإليكولوجي لمصايد األسماك وتربية

الحكومجججات األخجججرى إلجججى تحسجججين التجججازرات فجججي إدارة الضجججغوط فجججي البيئجججات البحريجججة  يجججدعوو األطجججراف  يشججججع -52
مججن أهججداف أيشججي للتنججوع البيولججوجي  10والميجاه الداخليججة، بمججا فججي ذلججك مججن خججالل تنفيججذ اإلججرااات ذات األولويججة لتحقيججق الهججدف 

 23؛الوثيقة االرتباط بهاللشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية 

لجججى إنشجججاا، حسجججب االقتضجججاا، أو تعزيجججز اآلليجججات القائمجججة إلدارة إالحكومجججات األخجججرى  ويجججدعواألطجججراف  يحجججث -53
 تمشججيا مججع ديباجججة االتفاقيججة، سججيما الججنهج التحججوطي،ال، فججي الحسججبان مصججايد األسججماك، وأخججذ اعتبججارات التنججوع البيولججوجي بالكامججل

دارة طاقجججات مصجججايد األسجججماك وتخفيضجججها، بمجججا فجججي ذلجججك التجججدابير واللجججوائم بهجججدف تعزيجججز حفجججظ عنجججد تصجججميم وتنفيجججذ السياسجججات إل
نعاشو   األنواع المهددة باالنقراض؛ ا 

يين الصجغار إلجى المجوارد لجى تجوفير وصجول الصجيادين الحجرفإالحكومات األخجرى  ويدعواألطراف  يحث أيضا -54
 األسواق؛، وعند االقتضاا، البحرية
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التنجججوع البيولجججوجي  خصجججوصوميجججة الدوليجججة المختصجججة علجججى مواصجججلة تعزيجججز التعجججاون بالمنظمجججات الحك يشججججع -55
 ؛ومصايد األسماكالبحري 

بين منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحجدة، واالتحجاد الجدولي لحفجظ الطبيعجة واألمجين  جاريبالتعاون ال يرحب -56
 نوع البيولوجي؛من أهداف أيشي للت 6التنفيذي، لتحسين اإلبال  والدعم لتنفيذ الهدف 

 تطجويردعجم فجي ومواصجلة لنظجر إلجى امنظمة األغذية والزراعجة لألمجم المتحجدة ولجنجة مصجايد األسجماك  يدعو -57
رشادو  ،وتنفيذ تدابير  ات وأدوات لتعزيز ودعم تعميم التنوع البيولوجي في قطاعي مصايد األسماك وتربية األحياا المائية؛ا 

ة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى تجميع، بالتعاون، الخبرات في منظم ويدعوإلى األمين التنفيذي  يطلب -58
د األسماك، وجعل هجذا يد األسماك، بما في ذلك من خالل نهج النظام اإليكولوجي لمصايمجال تعميم التنوع البيولوجي في مصا

 مؤتمر األطراف قبل اجتماعه الرابع عشر؛لالتجميع متاحا 

 مزيد من العمل

 :رهنا بتوافر الموارد، االضطالع بما يلي مين التنفيذي،األإلى  يطلب -59

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

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

 والهيئات األخرى ذات الصلة؛
تنوع البيولوجي، ونشرها إعداد مزيد من اإلرشادات عن مفهوم "االستدامة" في األغذية والزراعة فيما يتعلق بال (ج )

إلى األطراف، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والشركاا اآلخرين المعنيين، وتعزيز وتقوية الدعم لتشارك 
ثما ، حيسيما في البلدان النامية، مع البناا على المبادرات القائمةالتكنولوجيا فيما بين األطراف، ال المعلومات ذات الصلة ونقل

 ؛وبما يتفق مع االلتزامات الدولية ،11/25، و10/32المقررين مثل مبادرة ساتوياما، بما يتفق مع  أمكن،
إتاحة اإلرشادات واألدوات القائمة ذات الصلة بمعالجة اعتبارات التنوع البيولوجي في القطاعات ذات  (د )

ياا المائية، من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات في الصلة، بما في ذلك الزراعة، والحراجة، ومصايد األسماك وتربية األح
 االتفاقية؛

ات مستهدفة مجموعلتعميم التنوع البيولوجي  بشأنهج رسائل وضع، حسب االقتضاا ورهنا بتوافر الموارد، نُ  )ه(
 رمقر في ال محددعلى النحو الرسائل الهج نُ ستراتيجية االتصال العالمية و اتوصيل محددة تتعلق بهذه القطاعات، كجزا من 

 ؛12/2

منظمجججة األغذيجججة والزراعجججة لألمجججم المتحجججدة، بالتعجججاون مجججع الشجججركاا المعنيجججين اآلخجججرين، إلجججى دعجججم تنفيجججذ  يجججدعو -60
 مشروع المقرر الحالي؛

__________ 


