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األوجاف املستخدمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عر ها ال تعّّب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمرب 
املتحرررردة يف مررررا يتعلررررق بالو ررررع القررررانو  ألي بلررررد أو إقلرررريب أو مدينررررة أو منعقررررةا أو يف مررررا يتعلررررق بسررررلعاهتا أو بتعيررررا 
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 د الوراثية لألغذية والزراعةهيئة الموار 
 تقرير االجتماع األول لمجموعة جهات التنسيق الوطنية

 المعنية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
 

 2018يونيو/حزيران  20-18روما، إيطاليا، 
 

 المقدمة -أوالً 
ُعقد االجتماع األوا  موعة جهات التنسيق الوطنية املعنية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة )جمموعة جهات  -1

. وتررررد قائمرررة باملشررراركا واملرررراقبا علرررى املوقرررع 2018يونيرررو/حزيرال  20إىل  18التنسررريق الوطنيرررة( يف رومررراا إيعاليررراا مرررن 
 لكاو  لالجتماع.اإل
 

 جتماعافتتاح اال –ثانياً 
 ء باملندوبا.ا نائء رئيس هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(ا االجتماع ورحّ معا اجلرموزيا تتح السيد  -2
 
ا مدير شعبة األرا ي واملياه يف منظمة األغذية والزراعةا باملشاركا نيابرة عرن Eduardo Mansurورّحء السيد  -3

وأشرار إىل أييرة إدارة املنرامل والتنروع  نائء املردير العرام لشر ول املنرامل واملروارد العبيعيرة.ا Maria Helena Semedoالسيدة 
البيولوجي واألرا ي واملياه اليت أنشئ  حديثاًا واليت تعمل أيواً كمنصة منظمة األغذية والزراعة لتعميب التنوع البيولوجيا 

ا وذلر  بالتعراول مرع ة علرى املسرتويات الوطنيرة واإلقليميرة والدوليرةالقعاعرات الزراعير عرّب ا ييسر إدماج التنوع البيولروجي 
عررررّب إىل أوا حرررروار ألجررررحاب املصررررلحة املتعررررددين املعنيررررا بتعمرررريب التنرررروع البيولرررروجي  منصررررورشررررركائها. وأشررررار السرررريد 

يف مقررّر املنظمررةا والررذي أضهررر بو رروح التررزام املنظمررة  2018مايو/أيررار  31إىل  29القعاعررات الزراعيررةا الررذي ُعقررد مررن 
ها بررالتحوا الوررروري للزراعررة لصررول التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة واسررتخدامه املسررتداما وا ررّد مررن البصررمة ئوأعوررا

الت ملموسررة اإليكولوجيررة للزراعررةا  ررا يف ذلرر  أثرهررا علررى التنرروع البيولرروجي. وأررح ا رروارا كخعرروة أوىلا يف  ديررد جمررا
ا مررع زيررادة اإلنترراج يف الوقرر  ذاترره لصررول التنرروع البيولرروجي واسررتخدامه املسررتدامللعمررل املشرراو يف و ررع  ررة متكاملررة 

على ا اجة إىل االتفاق على االحتياجات امللموسرة  Mansurلالستجابة إىل العلء املتنامي على األغذية. وشدد السيد 
ا لتعزيرز جرول التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة واسرتخدامه املسرتداما ومناقشرة كيفيرة واإلجرااات احملددة الواجء اختاذهر

 معاجلة األولويات بشكل مشاوا من خالا التعاول والشراكات.
 
ا أمينرة اهليئرةا يميرع املشراركا يف االجتمراع. وأكرّدت مرن جديرد أل هردف Irene Hoffmannورّحب  السيدة  -4

تقرردير االحتياجررات واإلجررااات املمكنررة لصررول التنرروع وتنقريحا حسررء االقتوررااا مشررروع وثيقرة االجتمراع هررو اسررتعراة 
ا يف  رروا التعليقررات الررواردة مررن األعورراا واملررراقبا ومررع مراعرراة النتررائة البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة واسررتخدامه املسررتدام
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وسررتحاا نتررائة االجتمرراع إىل  .العررال لألغذيررة والزراعررةحالررة التنرروع البيولرروجي يف املنبثقررة عررن مشررروع التقريررر املررنقح عررن 
 لكي تنظر  يها يف دورهتا العادية السابعة عشرة. ااهليئة

 
 انتخاب الرئيسين المشاركين والمقرر –ثالثاً 

  Axel Diederichsen)بوترررال( والسررريد  Sangay Demaانتخبررر  جمموعرررة جهرررات التنسررريق الوطنيرررة السررريدة  -5
 )األردل( مقرراً. خالد أبو ليلىكرئيسا مشاركا. وانُتخء السيد 

 
وشررركر الرئيسرررال املشررراركال جمموعرررة جهرررات التنسررريق الوطنيرررة علرررى الثقرررة الررريت و رررعتها  يهمرررا. وأشرررار الرئيسرررال  -6

 1املشاركال إىل املهام الرئيسية  موعة جهات التنسيق الوطنية استناداً إىل تقرير اهليئة.
 

 اعتماد جدول األعمال – رابعاً 

 .املر ق ألفاعتمدت جمموعة جهات التنسيق الوطنية جدوا األعماا على النحو الوارد يف  -7
 

 االحتياجات واإلجراءات الممكنة لصون التنوع البيولوجياستعراض  –خامساً 
 لألغذية والزراعة واستخدامه المستدام

شررروع املررنقح لوثيقرررة امل –التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة يف وثيقررة نظرررت جمموعررة جهررات التنسرريق الوطنيررة  -8
بالتعليقرررات الرررواردة مرررن البلررردال بشرررمل مشرررروع وثيقرررة تقررردير  وأحاطررر  علمررراً  2.تقررردير االحتياجرررات واإلجررررااات املمكنرررة

  3املستدام.االحتياجات واإلجرااات املمكنة لصول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه 
 
أ ورررل تنظيمررراً وأكثرررر إارررازاً مرررن النسرررخة ورّحبرر  جمموعرررة جهرررات التنسررريق الوطنيرررة بالوثيقرررةا وأشرررارت إىل أ ررا  -9

ه مت ختفرريع عرردد ا رراالت ذات األولويررة مررن أربعررة إىل ثالثررةا وأنرره قررد أُعيررد توزيررع  يررع السررابقة. وأشررارت أيورراً إىل أنرر
 4األولوية الثالثة املتبقية.احملتويات عّب ا االت ذات 

 
شررروع امل –التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة وقامرر  جمموعررة جهررات التنسرريق الوطنيررة  راجعررة وتنقرريح وثيقررة  -10

مررن هررذا التقريرررا لكرري تنظررر  يرره  املر ررق بررااا علررى النحررو الرروارد يف تقرردير االحتياجررات واإلجرررااات املمكنررةاملررنقح لوثيقررة 
هتررا املقبلررة وتوررع الصرريئة النهائيررة لرره. واقاحرر  أل تنظررر اهليئررة يف دعرروة املرردير العررام إىل عرررة الوثيقررة علررى يف دور اهليئررة 

                                                      
 .1Report Rev./17/16-CGRFAالوثيقة  من 18الفقرة   1
 .BFA-CGRFA/NFP-2/18/1الوثيقة   2
 .1Inf./18/1-BFA-CGRFA/NFPالوثيقة   3
 .CGRFA-4/17/16الوثيقة   4
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املرر .ر. كمررا أ ررا دعرر  اهليئررةا لرردى االنتهرراا مررن و ررع الصرريئة النهائيررة للوثيقررةا إىل العلررء مررن منظمررة األغذيررة والزراعررة 
 اات الواردة يف الوثيقة.النظر يف مساعدة األعواا يف تنفيذ ورجد اإلجرا

 
 البيانات الختامية –سادساً 

الشكر إىل  يع املنردوبا واألمانرة علرى مسراياهتب يف النجراح الرذي  اختتب الرئيسال املشاركال االجتماع بتوجيه -11
 خلص إليه االجتماع.

 
وتوجهررر  بالشررركر إىل املشررراركا والرئيسرررا املشررراركا علرررى توجيهاهتمرررا خرررالا  Hoffmannمث  ررردث  السررريدة  -12

االجتمرراع. وأشررارت إىل أل املناقشررات كانرر  مثمرررة للئايررة وأل النتررائة سررتكول قّيمررة للهيئررة يف املورري قرردماً. كمررا أعربرر  
 عن تقديرها ألعواا  ريقها وتفانيهب.
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 المرفق ألف
 

 لمجموعة جهات التنسيق الوطنيةجدول أعمال االجتماع األول 
 المعنية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 
 ا تتاح االجتماع -1
 املقرّرانتخاب الرئيس والرئيسا املشاركا و -2
 جدوا األعماا اعتماد -3
 اسررررررررررتعراة االحتياجررررررررررات واإلجرررررررررررااات املمكنررررررررررة لصررررررررررول التنرررررررررروع البيولرررررررررروجي لألغذيررررررررررة والزراعررررررررررة -4

 املستدامواستخدامه 
 ما يستجّد من أعماا -5
 اعتماد التقرير -6
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 اءالمرفق ب
 

 المشروع المنقح لوثيقة تقدير االحتياجات –التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
 واإلجراءات الممكنة

 

 المقدمة -أوالً 
يُعرررد التنررروع البيولررروجي لألغذيرررة والزراعرررةا إىل جانرررء خررردمات النظرررام اإليكولررروجي الررريت يررردعمهاا أمرررراً  ررررورياً  -1

تمكررررا أنظمررررة اإلنترررراج وسرررربل املعيشررررة للتكيررررف مررررع الظررررروف االجتماعيررررة ل ررررروري وهررررو السررررتدامة األغذيررررة والزراعررررة. 
يف اجلهرود الراميرة إىل  رمال األمرن الئرذائي والتئذيرة وا رّد  اً رئيسري اً مرورد ويعترّبواالقتصادية والبيئية املتئرية والتعرور معهراا 

ر راه وسربل عريل العديرد  بمشركاا متعرددة يف يسراهبيف الوق  نفسه مرن اثثرار السرلبية علرى البيئرة أو ختفيفهراا كمرا أنره 
 من األسر.

 
العقود األخريةا اكتسب  أييرة التنروع البيولروجي وخردمات النظرام اإليكولروجي لألمرن الئرذائي والتئذيرةا  وخالا -2

وسرربل العرريل الريفيررة والسرراحليةا ور رراه اإلنسررال والتنميررة املسررتدامة بشرركل عرراما ترردراياً املزيررد مررن االعررااف يف جررداوا 
الوراثيرررة النباتيرررة هيئرررة املررروارد الوراثيرررة لألغذيرررة والزراعرررة )اهليئرررة( ا أجرررحب  هيئرررة املررروارد 1995ويف عرررام  األعمررراا الدوليرررة.

وحصررل  علررى واليررة تئعرري  يررع مكونررات التنرروع البيولرروجي ذات الصررلة باألغذيررة والزراعررة. وعلررى مررّر السررناا أشررر   
ائيةا واعتمدت خعط عمل عاملية وامل وا رجية يةوا يوان يةالنبات القعاعاتاهليئة على التقييمات العاملية للموارد الوراثية يف 

للموارد الوراثية يف القعاعات الثالثة األوىل من هذه القعاعات )ويشار إليها يف هذا النص على أ را خعرط العمرل العامليرة 
املتعلقررة  املقاجرردا عرردداً مررن 2015وتشررمل أهررداف التنميررة املسررتدامةا الرريت اعتمرردهتا األمررب املتحرردة يف عررام  5القعاعيررة(.

الرريت و ررعتها اهليئررة. وقررد املقاجررد بصررول التنرروع البيولرروجي واسررتخدامه املسررتدام يف سررياق األغذيررة والزراعررةا  ررا يف ذلرر  
زادت التقييمررات العامليررة األخرررىا مثررل تلرر  الرريت ا ررعلع  ررا املنررّب ا كررومي الرردويل للعلرروم والسياسررات يف جمرراا التنرروع 

                                                      
رومررررررررررا. )متاحررررررررررة علررررررررررى العنرررررررررروال التررررررررررايل: حالررررررررررة املرررررررررروارد الوراثيررررررررررة النباتيررررررررررة لألغذيررررررررررة والزراعررررررررررة يف العررررررررررال. . 1996منظمررررررررررة األغذيررررررررررة والزراعررررررررررة.   5

e.pdf7324w-a/3http://www.fao.org/رومررا. )متاحررة والزراعررة يف العررالحالررة املرروارد الوراثيررة ا يوانيررة لألغذيررة . 2007منظمررة األغذيررة والزراعررة.  (؛ .
خعرة العمرل العامليرة للمروارد الوراثيرة ا يوانيرة وإعرالل . 2007منظمة األغذيرة والزراعرة.  (؛/a.pdf1260a-a/3http://www.fao.orgعلى العنوال التايل: 

. 2010منظمررررة األغذيررررة والزراعررررة.  (؛/htm00e1404e/a1404a/010http://www.fao.org/docrep.رومررررا. )متاحررررة علررررى العنرررروال التررررايل: إنرررراالكن. 
رومررررررررررررررررا. )مترررررررررررررررراح علررررررررررررررررى العنرررررررررررررررروال التررررررررررررررررايل: ل. التقريررررررررررررررررر الثررررررررررررررررا  عررررررررررررررررن حالررررررررررررررررة املرررررررررررررررروارد الوراثيررررررررررررررررة النباتيررررررررررررررررة لألغذيررررررررررررررررة والزراعررررررررررررررررة يف العررررررررررررررررا

e.pdf1500e/i1500i/013http://www.fao.org/docrep/خعررررة العمررررل العامليرررة الثانيررررة للمررروارد الوراثيررررة النباتيررررة . 2011منظمرررة األغذيررررة والزراعرررة.  (؛
منظمرررة األغذيرررة والزراعرررة.  (؛ /htm00e2624e/i2624i/015http://www.fao.org/docrep.رومرررا. )متاحرررة علرررى العنررروال الترررايل: لألغذيرررة والزراعرررة. 

منظمة األغذية والزراعرة.  (؛ /e.pdf3825i-a/3http://www.fao.org:  روما. )متاحة على العنوال التايلحالة املوارد الوراثية ا رجية يف العال. . 2014
 رومرررررا. )متاحرررررة علرررررى العنررررروال الترررررايل: خعرررررة العمرررررل العامليرررررة لصرررررول املررررروارد الوراثيرررررة ا رجيرررررة واسرررررتخدامها وتنميتهرررررا بعريقرررررة مسرررررتدامة. . 2014

e.pdf3849i-a/3http://www.fao.org/ .التقرير الثا  عرن حالرة املروارد الوراثيرة ا يوانيرة لألغذيرة والزراعرة يف العرال. . 2015(؛ منظمة األغذية والزراعة
حالة املوارد الوراثية املائيرة لألغذيرة منظمة األغذية والزراعة. ستنشر قريباً.  (؛ /e.pdf4787i-a/3http://www.fao.orgروما. )متاح على العنوال التايل: 

 روما.والزراعة يف العال. 

http://www.fao.org/3/a-w7324e.pdf)؛
http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdf)؛
http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.htm)؛
http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e.pdf)؛
http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm)؛
http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm)؛
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf)؛
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf)؛
http://www.fao.org/3/a-i3849e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf)؛
http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf)؛
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عمليررات اإلبرررالج مرررن جانرررء البلرردال عرررن اإلأرررازات يف تنفيرررذ اسرررااتيجياهتا ا و النظرررام اإليكولررروجيالبيولرروجي وخررردمات 
شي للتنوع البيولوجي يف اتفاقية التنوع البيولروجيا مرن مسرتوى توخعط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي لتحقيق أهداف أي

 خاص.الوعي بشمل التنوع البيولوجي بشكل عام ومساياته يف سبل العيل ور اه اإلنسال بشكل 
 
وباعتمرراد برنررامة العمررل املتعرردد السررنواتا قررررت اهليئررة يف دورهتررا العاديررة ا اديررة عشرررة الشررروع يف عمليررة قعريررة  -3

ا دع  منظمة األغذية والزراعة البلدال 2013)التقرير(. ويف عام  حالة التنوع البيولوجي يف العال لألغذية والزراعةإلعداد 
ريررة عررن حالررة التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة. وطلبرر  اهليئررة يف دورهتررا العاديررة السادسررة األعورراا إىل تقرردا تقررارير قع

 .2018ا إىل املنظمة و ع الصيئة النهائية للتقرير يف عام 2017عشرةا اليت عقدت يف يناير/كانول الثا  
 
املعلومررررات بشررررمل جررررول التنرررروع ا مشرررراورات إقليميررررة غررررري ر يررررة لتبررررادا 2016وعقرررردت اهليئررررةا خررررالا عررررام  -4

واستخدامه املستداما و ديد االحتياجات واإلجرااات احملتملرة. واالحتياجرات واإلجررااات  لألغذية والزراعة البيولوجي
واسرتخدامه املسرتدام احملرددة يف هرذه الوثيقرة هري نتيجرة هلرذه  لألغذيرة والزراعرة احملتملة املمكنة لصرول التنروع البيولروجي

 اإلقليمية. املشاورات
 
مثرررل وتنررروع  و ررردد هرررذه الوثيقرررة االحتياجرررات واإلجررررااات ذات األولويرررة للتنررروع البيولررروجي لألغذيرررة والزراعرررةا -5

ا يوانات والنباتات والكائنات الدقيقة وتباينها على املستوى الوراثي وعلى مستوى األنواع والنظب اإليكولوجية اليت  ا ظ 
ي ووضائفررره وعملياترره يف نظرررب اإلنتررراج وحوهلررراا والررريت تررو ر الئرررذاا واملنتجرررات الزراعيرررة غرررري النظرررام اإليكولررروج هياكرررلعلررى 

ويعتّب أل ونظرب اإلنتراجو تشرمل قعاعرات احملاجريل والثرروة ا يوانيرة والئابرات واأل راو وتربيرة األحيراا املائيرة.   6الئذائيةو.
ق لحرربررات ومصررايد األ رراو وتربيررة األحيرراا املائيررة. ويرررد يف املوو قرراً لتعريررف منظمررة األغذيررة والزراعررةا تشررمل الزراعررة الئا
 األوا وجف للمفاهيب األخرى املستخدمة يف هذه الوثيقة.

 

 األساس المنطقي –ثانياً 
يُعد التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرةا أي التنروع البيولروجي الرذي يسراهب بشركل أو براخر يف الزراعرة واإلنتراج  -6

مررررن أجرررل األمررررن الئررررذائي والتئذيرررة والتنميررررة املسرررتدامة وإمررررداد العديررررد مرررن خرررردمات النظررررام الئرررذائيا أمررررراً ال غررر  عنرررره 
إجرااات لصول جمموعرة مرن املروارد الوراثيرة النباتيرة وا يوانيرة وا رجيرة  اإليكولوجي ا يوية. وقد اختذت العديد من البلدال

وقد قدم  اهليئةا وال تزاا تقدما التوجيهرات بشرمل  واملائية واستخدامها بشكل مستداما من خالا اسااتيجيات خمتلفة.
من خرالا أدوات وقررارات هامرةا جول مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة املتعددة واستخدامها بشكل مستداما 

وإل كان  خاجة بقعاعات حمددة. وترجد املنظمة تنفيذ هذه الصكوو وتر ع التقارير إىل اهليئة عرن حالرة تنفيرذها وحالرة 
خمتلف قعاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعرة. ومرع ذلر ا هنراو حاجرة إىل اإلدارة املتكاملرة للمكونرات املتعرددة للتنروع 

ا  ررا يتخعررى االسررااتيجيات اواجررة بقعاعررات املرروارد الوراثيررة لألغذيررة الزراعررةا وجررول التنرروع وجي لألغذيررة والزراعررةالبيولرر
                                                      

رومرا. )متاحرة اوعرو  التوجيهيرة إلعرداد التقرارير القعريرة بشرمل حالرة التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة يف العرال. . 2013منظمة األغذيرة والزراعرة.   6
 (./a.pdf644as-a/3http://www.fao.orgعلى العنوال التايل: 

http://www.fao.org/3/a-as644a.pdf
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البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستداما  ا يف ذل  املوارد الوراثية لألغذيرة والزراعرةا مرن خرالا اتبراع  رة 
حمررددة مررن أجررل عكررس اوسررارة املسررتمرة للتنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررةا و سررا أكثررر انتظامرراً. وينبئرري اخترراذ ترردابري 

املسررتوى الرروراثيا جررونه و ررمال اسررتخدامه بشرركل مسررتدام مررن خررالا  ررة اإلدارة الشرراملة واملتعررددة القعاعرراتا علررى 
 ومستوى األنواعا ومستوى النظب اإليكولوجية.

 
 يولوجي لألغذية والزراعة ما يلي:وتشمل امليزات األساسية للتنوع الب -7
 

 7املكونات اهلامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 

  تعتّب املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من املكونات الرئيسية للتنوع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة. وهنراو
ربيتهرا لصرو ا واسرتخدامها خصرائص املروارد الوراثيرة لألغذيرة والزراعرة وحالرة جمموعاهترا وتمعر رة بشرمل 

الت الثرروة ا يوانيرةا واألشرجار وأنرواع على سبيل املثرااا أجرناف احملاجريلا وسرال –بشكل مستدام 
النباتررات اوشررربية األخررررىا والسررالالت واألنرررواع املائيرررةا والكائنررات الدقيقرررة والال قاريررراتا أي تلررر  

 على الرغب من االختال ات اإلقليمية والقعاعية.  –املستخدمة مباشرة يف خمتلف القعاعات 

  ويعتررّب التنرروع البيولرروجي املرا ررق مكونرراً  خررر للتنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررةا وهررو  ررروري لتقرردا
العديررد مررن خرردمات النظررام اإليكولرروجي الرريت يسررتند إليهررا إنترراج األغذيررة والزراعررة. وتلعررء مكونررات 

مثل امللقحات والابة والكائنات املائيرة واألعرداا العبيعيرا ألنرواع اث رات يف التنوع البيولوجي املرا قا 
احملاجررريل وحوهلررراا ويف الثرررروة ا يوانيرررةا ونظرررب اإلنتررراج املائيرررة وا رجيرررةا دوراً هامررراً يف تعمررريب أو زيرررادة 

ذائي التنرررروع البيولرررروجي داخررررل هررررذه الررررنظبا وبالتررررايل تعررررزز سرررربل العرررريل الريفيررررةا و سررررن األمررررن الئرررر
 والتئذيةا وتوطد االستدامة والقدرة على الصمود يف وجه التحديات مثل تئري املنامل.

  ويشررمل مكررول األغذيررة الّبيررة للتنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة األغذيررة الرريت تسررهب يف القعاعررات
االقتصرررررادية الرئيسرررررية مثرررررل مصرررررايد األ ررررراو العبيعيرررررة وجمموعرررررة واسرررررعة مرررررن الفعريرررررات والنباترررررات 
وا يواناتا  ا يف ذل  الال قارياتا اليت يتب حصرادها حمليراً يف الئالرء. وهري مهمرة لألمرن الئرذائي 

خسررارهتا. وإل األنررواع والتئذيررة يف العديررد مررن البلرردالا ومررع ذلرر   هرري معر ررة بشرركل متزايررد وعررر 
كرول يف التنرروع الّبيرة الريت يررتب حصرادها كمصررادر لألغذيرة هري أنررواع هامرةا ولكررن غالبراً مرا تُئفررل كم

قررارب بريررة لألنررواع املستمنسررةا وميكررن البيولرروجي يف نظررب اإلنترراج وحوهلررا. وبعررع األغذيررة الّبيررة هرري أ
 .استئناسهاا وتو ّر جمموعة من املوارد الوراثية للتهجا واالختيار

 التقييب والرجد
 

  اإليكولوجي واألغذية الّبية با ختتلف املعارف بشمل حالة التنوع البيولوجي املرا قا وخدمات النظام
ا وغالباً ما تكول غري مكتملة. وهناو العديد من الال قاريات والكائنات الدقيقةا وكذل  إقليب و خر

أو  يرررتب تسرررجيلهال يف نظررب اإلنتررراج وحوهلررراا الررريت  املوجرررودةبعررع األنرررواع النباتيرررة وا يوانيرررة األخررررى 
 .لوجية تبقى غري مفهومة بشكل جيدا كما أل وضائفها  من النظب اإليكو وجفها

                                                      
 لالطالع على أوجاف املفاهيب املستخدمة يف هذه الوثيقة. 1ق لحنظر املا  7
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   ال ش  يف أل ا الة غري املتقدمرة بشركل كراف لرّبامة رجرد التنروع البيولروجي املرا رق واألغذيرة الّبيرةا تعر
عرن حالرة  و ر مسروح األعرداد والتردابري املقابلرة م شرراً وترغري مكتملرة.  واجتاهاهتاأل البيانات املتعلقة حبالتها 

 اإلقليميررررررررررة. الفئررررررررررات الفرديررررررررررة للتنرررررررررروع البيولرررررررررروجي املرا ررررررررررق علررررررررررى املسررررررررررتويات احملليررررررررررة أو الوطنيررررررررررة أو

وتععررري البيانرررات مرررن هرررذا النررروع جرررورًة خمتلعرررةا إدرررا هنررراو أسرررباب عديررردة تررردعو إىل القلرررق بشرررمل تراجرررع 
 .املرا قاملكّونات الرئيسية للتنوّع البيولوجي 

 حمفزات التئيري
 

 الريت يقردمها ترمثراً سرلبياً  جموعرة ا يتمثر التنوع البيولوجي املرا ق وخدمات النظرام اإليكولروجي غالباً م
يف وجررره العديرررد مرررن هرررذه  مرررن احملفرررزات. ومرررع ذلررر ا ميكرررن أل يكرررول مصررردراً للقررردرة علرررى الصرررمود

ات برررا احملفرررزات وكقاعررردة لتكييرررف نظرررب اإلنتررراج مرررع التحرررديات ا اليرررة واملسرررتقبلية. وترررااوح احملفرررز 
غذيررررة يف التكنولوجيررررا و ارسررررات اإلدارة  ررررمن قعرررراع األ التعرررروراتوبررررا املسررررتوى احمللرررري والعررررامليا 
 .واالقتصادية واالجتماعية والثقا ية والسياسية األوسع نعاقاً  والزراعة والعوامل البيئية

 األطر القانونية والسياساتية
 

  تسررتهدف جررول التنرروع البيولرروجي كّكررل واسررتخدامه و ررع  معظررب البلرردال أطررراً سياسرراتية وقانونيررة
على حنرو مسرتداما ولردى العديرد منهرا تردابري  مايرة العبيعرة مرن أجرل التنروع البيولروجي الرّبّيا غالبراً 

والزراعرررة حمرررددةا أو أ ررا قرررد تررردمة املررروارد الوراثيرررة  لألغذيرررةتكملهرررا سياسرررات حمرررددة ملرروارد وراثيرررة  مررا
الريت تتنراوا إدارة نظرب اإلنتراج والسياسرات  ت التنمية القعاعيرة أو الريفيرة.لألغذية والزراعة مع سياسا

الئذائيرررة والزراعيرررة تسرررتند بشررركل متزايرررد إىل ُ رررة النظرررام اإليكولررروجيا واملشررراهد العبيعيرررة واملشررراهد 
ومرررع ذلررر ا غالبررراً مرررا تفتقرررر هرررذه األطرررر القانونيرررة والسياسررراتية إىل تركيرررز حمررردد علرررى التنررروع  .البحريرررة

لبيولررررروجي املرا رررررق أو األغذيرررررة الّبيرررررة. ويف حرررررا أل االتفاقرررررات الوطنيرررررة والدوليرررررة قائمرررررة للحرررررّد مرررررن ا
تسرررتهدف السرررمكية أو الئابررراتا  رررريل التررردابري القانونيرررة والسياسررراتية الررريت االسرررتئالا املفرررر  لألنرررواع 

 تو ري خدمات النظام بشكل جريح األغذية الّبية أو املكونات يف التنوع البيولوجي املرا ق وأدوارها يف
 غري مذكورة على نعاق واسع. اإليكولوجي

  ويقيررد عرردد مررن ا ررواجز عمليررة و ررع وتنفيررذ أدوات سياسرراتية  عالررة تتنرراوا جررول التنرروع البيولرروجي
ويواجره التنفيرذ لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستداما والتنوع البيولوجي املرا ق بشركل خراص. 

أحيانرراً العوائررق بفعررل عرردم تررو ر املرروارد البشرررية واملاليررةا وغيرراب الرروعي واملعر ررة مررن جانررء أجررحاب 
 ذات الصلة.التعاول با الوكاالت اإلرادة السياسية و/أو ا وكمة وغياب الشمل وغياب 

 اإلدارة والتعاول
 

  البيولروجي لألغذيرة والزراعرةا وال سريما التنروع ّ.  اإل ادة علرى نعراق واسرع عرن جهرود إلدارة التنروع
 البيولوجي املرا قا  دف تعزيز عملية تو ري خدمات منظمة وداعمة يف النظام اإليكولوجي.
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  التنررروع البيولررروجي  لصرررولاتيرررة و أُ يرررد عرررن تزايرررد اسرررتخدام جمموعرررة مرررن  ارسرررات اإلدارة الررريت تُعترررّب مو
. ومررع ذلرر ا ال يررزاا يتعررا  سررا معر ررة كيفيررة تررمثري داملألغذيررة والزراعررة واسررتخدامه علررى حنررو مسررت

 هذه املمارسات على حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

  اإلدارة املسررررتدامة للتنرررروع البيولرررروجي لألغذيررررة والزراعررررة وتعزيررررز دوره يف تقرررردا خرررردمات النظررررام وتتعلررررء
يعررّب اسرررتخدام التنرروع البيولررروجي . و اً دوليررراً وتعاونرر القعاعررراتبررا و اإليكولرروجي تعاونررراً متعرردد األطرررراف 

 رمطر التعراول علرى املسرتويات الوطنيرة  لألغذية والزراعة ا دود الدولية وا دود التقليدية با القعاعرات.
 واإلقليمية والدولية يف إدارة املوارد الوراثية متعورة نسبياً يف القعاعات الفرعية لألغذية والزراعة.

 
التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة واسرتخدامه بشركل مسرتدام العديرد مرن التحرديات.  علرى سربيل يواجه جول  -8

الريت ترااوح مرن املروارد الوراثيرة لألغذيرة  - املثااا يئعي التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة العديد من ا راالت والقعاعرات
الرريت  -واألنظمررة البيئيررة والكائنررات ا يررة الدقيقررة يف الابررة واملوائررل والزراعررة إىل التنرروع البيولرروجي املرا ررقا مثررل امللقحررات 

ومرن برا التحرديات الريت أبلئر  عنهرا البلردالا هنراو ا اجرة إىل إنشراا  ليرات تعراول برا ميكن إدارهتا بشكل منعرزا.  ال
 القعاعات إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بفعالية.

 
القعاعيرة للهيئرة املروارد الوراثيرة لألغذيرة والزراعرة و ردد األولويرات االسرااتيجية لالسررتخدام وتتنراوا خعرة العمرل  -9

املستدام للمروارد الوراثيرة وتنميتهرا وجريانتهاا  وراًل عرن األحكرام املتعلقرة بالتعراول والتمويرل والتنفيرذ. وتوجره اللجنرة تنفيرذ 
تقيب على  راات منتظمرة حالرة تنفيرذها ومكونرات املروارد الوراثيرة  خعط العمل القعاعية العامليةا وتدعمها وترجدهاا كما

 لألغذية والزراعة اواجة  ا.
 
وتعكررس االحتياجرررات واإلجرررااات [احملتملرررةه ا معررة يف هرررذه الوثيقرررة التحررديات الررريت حررددهتا البلررردال أثنررراا  -10

ادة  سررا املعر ررة بررالتنوع البيولرروجي لألغذيررة إعررداد التقريررر. وينصررء الاكيررز بقرروة علررى اإلجرررااات الرريت تسررعى إىل زيرر
سرريما األنررواع واملكونررات علررى مسررتوى النظررام اإليكولرروجيا علررى سرربيل املثررااا التنرروع البيولرروجي املرا ررقا  والزراعررةا وال

  زراعرة.الذي يتخلف عن اثخرين يف هذا الصددا و ثار  ارسات اإلدارة و جها املتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذيرة وال
كما مت التمكيد على ا اجة إىل تنفيذ ُ ة وإجرااات عملية لتحسا إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ومت إيالا 
املزيد من االهتمام أليية التعاولا على  يع املستوياتا يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وجونه واستخدامه 

 على حنو مستدام.
 
وإدراكرراً ألييررة جتنررء االزدواجيررةا وا اجررة إىل التعرراول والتنسرريقا تررو ر هررذه الوثيقررة إطرراراً شرراماًل لصررول التنرروع  -11

البيولوجي لألغذية والزراعة كّكل واستخدامه بشكل مستدام. وينبئي أل تتخرذ البلردال اإلجررااات الالزمرة و قراً ألولوياهترا 
توراا. وال تئرري الوثيقرة خعرط العمرل العامليرة القعاعيرة للهيئرةا أو  رّل حملهرا. وبرداًل الوطنية والتزاماهتا الدوليةا حسء االق

مررن ذلرر ا  ري ررا تكملهررا وختلررق إطرراراً .كينيرراً شرراماًل لتنفيررذها بشرركل متسررق ومتماسرر . وأيورراًا بررالنظر إىل عمررل اهليئررة 
ة وتقاسررب منا عهرراا  ررريل الوثيقررة ال تشررري إىل الشررامل لعرردة قعاعررات بشررمل ا صرروا علررى املرروارد الوراثيررة لألغذيررة والزراعرر

 نا عها.قوايا ا صوا على املوارد وتقاسب م
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 الوثيقةطبيعة  –ثالثاً 
هتدف هذه الوثيقة إىل تعزيز العمل املنسق عرّب القعاعرات ذات الصرلة برالتنوع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة علرى  -12

هرري طوعيررة وغررري ملزمررة. وال هترردف إىل اسررتبداا أو تكرررار خعررط العمررل املسررتوى الرروراثي ومسررتوى الررنظب اإليكولوجيررة. و 
العاملية للموارد الوراثية لألغذيرة والزراعرةا أو االتفاقرات الدوليرة األخررىا برل إىل تعزيرز تنفيرذها املتنراغبا حسرء املقتورى. 

 واء  ديث هذه الوثيقة عند االقتواا.
 

 األهداف -رابعاً 
 النظرراميف مررا يتعلررق بررالتنوع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررةا وال سرريما التنرروع البيولرروجي املرا ررقا وتنظرريب خرردمات  -13

 اإليكولوجي اليت يدعمهاا هتدف اإلجرااات الواردة يف هذه الوثيقة إىل ما يلي:
 

  املصرلحة املعنيراا مرن زيادة الوعي بشمل أيية التنوع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة برا  يرع أجرحاب
 املنتجا إىل املستهلكا وجانعي السياسات؛

  إنشرراا إطرررار .كيرر  للتنفيرررذ املتسررق واملتناسرررق وعررط العمرررل العامليررة القعاعيرررة ا اليررة للهيئرررةا وجرررول
ا وبالتايل لصول التنروع البيولروجي بشكل مستدام بالتنوع البيولوجي املرا ق واألغذية الّبية واستخدامه

  ية والزراعة ككّلا كمساس لألمن الئذائي واألغذية والزراعة املستدامة وا ّد من الفقر؛لألغذ
  تعزيز إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعرة واسرتخدامه املسرتداما وال سريما التنروع البيولروجي املرا رق

مسرراس ورردمات النظررام واألغذيررة الّبيررةا داخررل نظررب اإلنترراج والررنظب اإليكولوجيررة األر ررية واملائيررةا ك
اإليكولوجي والقدرة على الصمودا من أجل تعزيز التنمية االقتصادية وا ّد من اجلروع والفقررا خاجرة 

 يف البلدال الناميةا  واًل عن تو ري خيارات للتكيف مع تئري املنامل والتخفيف من  ثاره؛

  وتشرررريعات وبرررامة وطنيرررة إلدارة و ررع األسرراس املفررراهيمي واإلطررار الررالزم لو رررع واعتمرراد سياسررات
 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وجونه واستخدامه بشكل مستدام؛

  زيرررررادة التعررررراول وتبرررررادا املعلومرررررات علرررررى املسرررررتويات الوطنيرررررة واإلقليميرررررة والدوليرررررةا وتعزيرررررز القررررردرات
جي لألغذيرررة امل سسررريةا  رررا يف ذلررر  جمررراالت البحرررث والتعلررريب والتررردريء بشرررمل جرررول التنررروع البيولرررو 

 والزراعة واستخدامه بشكل مستدام؛

  سا  ع البيانات وو ع مقاييس وم شرات لقياس أثر  ارسات اإلدارة و جهرا علرى جرول التنروع 
البيولرررروجي لألغذيررررة والزراعررررة واسررررتخدامه بشرررركل مسررررتدام علررررى املسررررتوى الرررروراثي ومسررررتوى النظررررام 

 اإليكولوجي؛

  دة وغرري الوررورية لرجررااات مرن أجرل تشرجيع الكفرااة والفعاليرة يف ا ّد من االزدواجية غري املقصو و
 اجلهود العاملية والوطنية لصول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام.
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 الهيكل والتنظيم –خامساً 

ع البيولررروجي لألغذيرررة لصرررول التنرررو  تعررررة هرررذه الوثيقرررة جمموعرررة مرررن اإلجررررااات [املمكنرررةه املتكاملرررة واملاابعرررة -14
. ويتصرررل العديرررد مرررن هرررذه اإلجررررااات ا مت تنظيمهرررا يف ثالثرررة جمررراالت ذات أولويرررةوالزراعرررة واسرررتخدامه بشررركل مسرررتدام

 .أولوية يجماا ذ[املمكنةه بمكثر من 
 

 : تقييب التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورجده1جماا األولوية 
 

 البيولوجي لألغذية والزراعة: إدارة التنوع 2جماا األولوية 
 

 : األطر امل سسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جماا األولوية 
 
وال تررد اإلجرررااات [املمكنرةه باتيررء األولويرةا ألل األسرربقية النسربية لكررل جمراا عمررل [ كرنه واجلررداوا الزمنيررة  -15

. وقد تعتمد األولوية النسبية على مكونرات التنروع البيولروجي لألغذيرة املرتبعة قد ختتلف اختال اً كبرياً با البلدال واملناطق
والزراعة نفسهاا أو البيئة العبيعية أو نظب اإلنتاج املعنيةا أو قدرات اإلدارة ا اليةا أو املوارد املاليرةا أو السياسرات اجلاريرة 

 بالفعل إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
 
جماالت العمل [املمكنرةها تعررة مقدمرة االحتياجرات احملرددة علرى أسراس التقرارير القعريرة الريت  ولكل جماا من -16

مت إعررردادها كمسرررايات يف التقريرررر والعمليرررات االستشرررارية املرررذكورة أعررراله. مث يرررتب عررررة عررردد مرررن األولويرررات احملرررددة. 
 كنةه.وتتكول كل أولوية من أساس منعقي وجمموعة من اإلجرااات الفردية [املم
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 المجاالت ذات األولوية لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه المستدام

 

 تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصده :1مجال األولوية 
  سا توا ر املعلومات املتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وا صوا عليها 1-1

 

 إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  :2مجال األولوية 
 تعزيز النهة املتكاملة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2-1

  سا جول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2-2
 

 لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة األطر المؤسسية ل :3مجال األولوية 
 والبحوث والتعليب والتدريء بناا القدرات من خالا التوعية 3-1

 والتحفيزيةتعزيز األطر القانونية والسياساتية  3-2

 التعاول والتمويل 3-3
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 والزراعة ورصدهتقييم التنوع البيولوجي لألغذية  :1مجال األولوية 
 

 مقدمة
للمفرراهيب املسررتخدمة يف هررذه  1ق لحررنظررر املايُعتررّب  ديررد التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة وتوجرريفه وتقييمرره ورجررده )

الوثيقرررة( مرررن األمرررور الوررررورية لصرررونه واسرررتخدامه بشررركل مسرررتدام. وإل عمليرررات تقيررريب ورجرررد حالرررة واجتاهرررات التنررروع 
البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة وإدارترره علررى املسررتويات الوطنيررة واإلقليميررة والعامليررة غررري متسرراويةا وغالبرراً مررا تكررول حمرردودة 

 لف مدى وطابع  جوات املعر ة ا الية اختال اً كبرياً با خمتلف  ئات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.وجزئية. كما خيت
 

واألنرواع  –ويف حالة النباتات املستمنسة واملوارد الوراثية ا يوانية واملائية لألغذيرة والزراعرة )املروارد الوراثيرة لألغذيرة والزراعرة( 
واسع من الّبية )مثل األشجار ا رجية واألنواع النباتية اوشربية األخررى واألنرواع يف املصرايد اليت يتب حصادها على نعاق 

توجرد قروائب جررد ومعلومراتا علرى الررغب مرن تفراوت درجاهترا عرّب املنراطق يف العرال وعرّب القعاعرات. وعلرى  – العبيعية(
والزراعررةا علررى سرربيل املثررااا النظررام العرراملي للمعلومررات املسررتوى العررامليا مت تعرروير أنظمررة رجررد للمرروارد الوراثيررة لألغذيررة 

واإلنذار املبكر بشمل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةا ونظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستمنسةا والنظرام 
 العاملي للمعلومات عن املوارد الوراثية ا رجية.

 
ة الرئيسرية ذات األييرة لألغذيرة والزراعرة علرى املسرتويات الوطنيرة واإلقليميرة والعامليرة واري عموماً رجرد الرنظب اإليكولوجير

لألرا ررري الرطبرررة الداخليرررة والسررراحليةا والشرررعء املرجانيرررةا وغابرررات املنئرررروفا وطبقرررات األعشررراب البحريرررةا والئابررراتا 
 واملراعيا وإل كان   ستويات خمتلفة من الشمولية.

 
 ديرررد وتوثيرررق العديرررد مرررن أنرررواع التنررروع البيولررروجي املرا رررق الررريت تقررردم خررردمات تنظيميرررة وداعمرررةا ويف املقابرررلا ل يرررتب 

ل جيد نسبياً لربعع ا موعرات التصرنيفية بشك األعدادثيق اجتاهات سيما الكائنات الدقيقة والال قاريات. ويتب تو  وال
املعر رررة أل تكرررول غرررري موجرررودة. ويف كثرررري مرررن  دتكرررا ابالنسررربة للمجموعرررات األخررررى ا)مثرررل بعرررع الفقاريرررات( ولكرررن

امليتاجينوميرة وغريهرا مرن تقنيرات تفاعرل ا االتا يصعء توجيف وتنظيب األنواع الفرديرةا وميكرن اسرتخدام األسراليء 
 د التجمعات.اجلينوم لتحدي

 
 النظراميف تو ري خردمات  ويف العديد من ا االتا تكول مسايات مكونات حمددة من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

اإليكولوجي غري مفهومة بشكل جيدا كما هو ا اا بالنسبة ثثار احملفزات املعينة ) ا يف ذل  تئرري املنرامل( علرى أحجرام 
 م اإليكولوجي. اولوجية اليت تدعب تو ري خدمات النظاألعداد وتوزيعهاا وعلى العالقات اإليك

 
ا تررروا ر البيانرررات واملعلومرررات. وتشرررمل االحتياجرررات األكثرررر  ديرررداً  سرررا ويف  ررروا مرررا سررربقا هنررراو حاجرررة عامرررة لتحسررر

منهجيررات تسررجيل وختررزين و ليررل البيانررات ) ررا يف ذلرر  نظررب املعلومررات اجلئرا يررة( بشررمل التئررريات يف و رررة األنررواع والررنظب 
 ا زيادة عدد خّباا التصنيف املاهرين.اإليكولوجية وتوزيعهاا و سا القدرة على الرجد والتقييبا على سبيل املثاا من خال
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 تحسين توافر المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والحصول عليها 1-1

 األساس المنطقي

مرررن بينهرررا األجرررناف والسرررالالت. وقرررد مت عررردد ال  صرررى مرررن األنرررواعا و يتكرررول التنررروع البيولررروجي لألغذيرررة والزراعرررة مرررن 
باأليية احملورية للموارد الوراثية لألغذية والزراعةا وتوجريفها وتقييمهرا ورجردهاا واالتفراق علرى األحكرام اواجرة االعااف 

  ذه اإلجراااتا يف خعط العمل العاملية القعاعية اواجة باملوارد الوراثية املعنية.
 

التنرروع البيولرروجي املرا ررق املثرراا ا علررى سرربيل وهنرراو حاجررة لتحسررا معر ررة األنررواع األخرررى ذات األييررة لألغذيررة والزراعررة
الذي يقدم خدمات التلقيح وتنظيب اث رات واألمرراة واألغذيرة الّبيرةا وكرذل  نظرب إيكولوجيرة وموائرل كاملرةا باالسرتناد 

ولرروجي إىل البيانررات املوجررودة حيثمررا أمكررن وتعزيررز تلرر  البيانررات. وبررالنظر إىل النعرراق الواسررع هلررذه املكونررات للتنرروع البي
لألغذية والزراعة واالختال ات يف احتياجات البلدال وقدراهتاا يتعا  ديد األنواع ذات األولويةا والنظب اإليكولوجيرةا أو 

 للتقييب والرجد على املستوى الوط .ا م اإليكولوجياخدمات النظ
 

وتوجد جمموعة واسعة من املمارسات والنهة اإلدارية اليت تستفيد من خمتلف مكونات التنوع البيولروجي لألغذيرة والزراعرةا 
وبالتايل يُعترّب أ را تسراهب يف جرونه واسرتخدامه بشركل مسرتدام. وتشرمل هرذه املمارسرات تلر  املسرتخدمة علرى مسرتوى 

ة التلقرررريحا والزراعررررة العوررررويةا واإلدارة املتكاملررررة لا ررررات(ا ونظررررب اإلنترررراج وإدار  ا ا ظررررة للمررررواردااإلنترررراج )مثررررل الزراعررررة 
املختلعرة )مثررل ا راجررة الزراعيررةا والرنظب املتكاملررة للمحاجرريل والثررروة ا يوانيررة واملائيرةا و ارسررات التنويررع يف تربيررة األحيرراا 

ألر رري واملررائي )مثررل  ررة الررنظب اإليكولوجيررة املائيررة(ا و ارسررات االسررتعادةا والررنهة علررى مسررتوى النظررام اإليكولرروجي ا
ملصررايد األ رراو وتربيررة األحيرراا املائيررة واإلدارة املسررتدامة للئابررات واإليكولوجيررا الزراعيررة(. ومررع ذلرر ا يصررعء يف معظررب 
ا رراالت تقيررريب مررردى اسرررتخدام هرررذه املررواردا بسررربء تنررروع املقررراييس والسرررياقات املتوررمنة وغيررراب املعلومرررات عرررن تعبيرررق 

عترّب يف بالنسبة إىل هذا النوع من التنروع تُ املمارسات اليت تركز على التنوع البيولوجي لألغذية ومع أّل تمثريات مارسات. امل
 هذا الصدد. ا  من الوا ح أل هناو حاجة إلجراا املزيد من البحوث وتعوير أساليء تقييب مناسبة يفةالئالء إاابي

 
 ءات ]الممكنة[اإلجرا

 ية لألغذية والزراعةاملوارد الوراث
وتقييمها ورجدهاا حسرء  القعاعية لتحسا توجيف املوارد الوراثية املعينةالعاملية العمل  ةتنفيذ خع تشجيع 1-1-1

 .االقتواا

 م اإليكولوجياالتنوع البيولوجي املرا ق وخدمات النظ
وتوزيرع التنروع البيولروجي املرا رق وعلرى   سا  هب تمثريات حمفزات معينة ) ا يف ذل  تئري املنامل( على أعداد 1-1-2

 ت النظام اإليكولوجي.العالقات اإليكولوجية اليت تدعب تو ري خدما
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قيريب  ديد األنرواع ذات األولويرةا والرنظب اإليكولوجيرةا وخردمات النظرام اإليكولروجيا حسرء االقتورااا للت 1-1-3
 والرجد على املستوى الوط .

ة ذات وخررردمات الرررنظب اإليكولوجيررر املصررراحء ديرررد املسررر وليات املتعلقرررة بتقيررريب ورجرررد التنررروع البيولررروجي  1-1-4
. وقررد ينعرروي ذلرر  علررى تفررويع وكالررة وطنيررة )علررى سرربيل املثررااا مررن قعرراعي الزراعررة أو البيئررةا أو كليهمررا( جلمررع الصررلة
 لبيانات واال عالع بمنشعة الرجد.ا
اتفاقية التنوع البيولوجيا  وأاستخدام نظب الرجد القائمة )مثل تل  اليت و ع  ألهداف التنمية املستدامةا  1-1-5
مل شرات اليت ختردم إىل حد معقواا والبيانات وامل شرات ا الية على املستوى الوط ا واستكشاف إمكانات ا اهليئة( اأو 

 أغراة متعددة.
جلمع البيانات وحصرها وتقييمهرا ورجردهاا و/أو تعروير أدوات واملعايري والّبوتوكوالت القائمة تعزيز األدوات  1-1-6

 ومعايري وبروتوكوالت جديدةا مع مراعاة املبادرات الدولية ذات الصلة واألدوات واألساليء القائمة.
املسرررتدامةا أو اتفاقيرررة التنررروع دمرررة نظرررب الرجرررد الوطنيرررة القائمرررة )مثرررل تلررر  الررريت و رررع  ألهرررداف التنميرررة  1-1-7

البيولرروجيا أو اهليئررة( يف إطررار شررامل للتنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررةا  رردف  سررا تقيرريب ورجررد التنرروع البيولرروجي 
 لألغذية والزراعةا من خالا استخدام  يع البيانات وامل شرات املوجودة على املستوى الوط ا بشكل كامل.

 اإلدارة املتكاملة
تعوير أدوات جلمع البياناتا واملنهجيات لتحليلهاا وأنظمة إدارة املعارفا واألساليء لتبرادا ونشرر املعرارف  1-1-8

 رهتا املتكاملة وبعريقة تشاركية.ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةا  ا يف ذل  يف ما يتعلق بريدا
 ةا مع مراعاة املعارف التقليدية.خدام  ارسات و ة اإلدار  سا توا ر البيانات الالزمة لرجد مدى است 1-1-9
تعرروير وتعبيررق أسرراليء لتقيرريب أثررر  ارسررات اإلدارة علررى التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة وتررو ري خرردمات  1-1-10

 النظام اإليكولوجيا  ا يف ذل  الوكالا.
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 والزراعةتنوع البيولوجي لألغذية إدارة ال :2مجال األولوية 

 مقدمة

تشمل إدارة قدرة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة علرى ترو ري خمتلرف خردمات النظرام اإليكولروجي جمموعرة مرن األنشرعة 
علررى خمتلررف املسررتويات )مررن املسررتوى الرروراثي ومسررتوى األنررواع إىل املنرراضر العبيعيررة أو املنرراضر العبيعيررة البحريررة(. وتشررمل 

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام.هذه األنشعة جول 
 

ويف حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةا يشمل واالستخدامو خمتلف املمارسات واألنشعة اليت تنعوي عليها زراعة أو 
بريررة إ ررا يةا وإدخرراا أنررواع تربيررة األنررواع املستمنسررةا وتنفيررذ أنشررعة  سررا وراثيررة ر يررة أو غررري ر يررةا واسررتئناس أنررواع 

نظب إنتاج جديردةا وإدارة األنرواع الّبيرة والتنروع البيولروجي املرا رق هلرا وموائلهرا يف نظرب اإلنتراج وحوهلرا يف مستمنسة أو برية 
 ائية وغريها من املنتجات الّبية.لتعزيز تقدا خدمات النظام اإليكولوجيا وحصاد املواد الئذ

 
كا رة املوقرع لاملرا رق جمرالا رئيسريا: )أ( اإلدارة يف املعبرق علرى التنروع البيولروجي ويشرمل مصرعلح واالسرتخدام املسرتدامو 

ت النظررام التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة للحفررا  علررى تنرروع الكائنررات ا يررة وتفاعالهتررا لوررمال اسررتمرار تررو ري خرردما
ف وانتقراا األنرواع لتحسرا تقردا خردمات النظرام اإليكولروجي. ومرن املعراف بره االستئناس املسرتهدو اإليكولوجيا )ب( 

على نعراق واسرع أل إدارة التنروعا  را يف ذلر  املوائرل ألنرواع التنروع البيولروجي املرا رقا تسرهب يف بنراا نظرب اإلنتراج القرادرة 
الئرررذائي والزراعررري علرررى حنرررو مسرررتدام.  علرررى الصرررمودا وسررربل العررريلا وتعزيرررز األمرررن الئرررذائي والتئذيرررةا وتكثيرررف اإلنتررراج

 يركز االنتقاا والتحسا الوراثي على أنواع التنوع البيولوجي املرا قا إال يف بعع االستثنااات القليلة. وال
 

ويعتّب أل للعديد من املمارسرات و رة اإلدارة املعبقرة علرى مسرتوى املزرعرة أو األشرجار أو أي وحردة أخررى مرن وحردات 
لى مستوى النظام اإليكولوجي أو املناضر العبيعية أو املناضر العبيعية البحريةا تمثري إارا  علرى جرول التنروع اإلنتاجا أو ع

ويف الوقرر  نفسررها ترررتبط الرردوا ع الرئيسررية للتئيررري علررى مسررتوى  البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة واسررتخدامه بشرركل مسررتدام.
لررروجي لألغذيرررة والزراعرررة وخررردمات النظرررام اإليكولررروجي املرا قرررة  مارسرررات نظرررام اإلنتررراج الررريت تررر ثر سرررلباً علرررى التنررروع البيو 

اإلدارةا  ا يف ذل  التئيريات يف استخدام األرا ري وامليراه وإدارهتراا والتلروثا واإل ررا  يف اسرتخدام املردخالت اوارجيرةا 
البيولرروجي لألغذيررة والزراعررةا واعتمادهررا تعرروير املمارسررات والررنهة الرريت تركررز علررى التنرروع إل و  واالسررتئالا املفررر  للمرروارد.

 فررري حرررا أل مكرررول مرررن مكونرررات التنررروع . العديرررد مرررن التحررردياتواجررره ي اوتنفيرررذهاا وا رررد مرررن السرررلبية منهرررا وجتنبهرررا
مرررن اجلينرررات واألنرررواع الفرديرررة للنباترررات وا يوانرررات والكائنرررات ا يرررة الدقيقرررة إىل الرررنظب  –البيولررروجي لألغذيرررة والزراعرررة 

يكتسي أيية خاجةا  رينه ال يتواجد يف عزلةا وبالتايل اء إدارتره كجرزا مرن املنراضر العبيعيرة أو  –وجية بمكملها اإليكول
أجرررحاب املصررلحة املتعررددين الرررذين اجلمررع بررا املنرراضر العبيعيررة البحريرررة األوسررع نعاقرراً. ويتعلرررء ذلرر ا يف  لررة أمرررورا 

 .هبإشراكعية البحرية و يعملول داخل املناضر العبيعية أو املناضر العبي
 

 يولوجي لألغذية والزراعة ما يلي:وميكن أل تشمل األولويات األخرى إلدارة التنوع الب
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تعزيررز األنشررعة الراميررة إىل تعزيررز وجررول املعررارف التقليديررة الرريت تسرراهب يف اإلدارة املسررتدامة للتنرروع البيولرروجي  (1)
دول أل يررتب توثيقهررا علررى اإلطررالقا وال تررزاا هررذه اوسررارة لألغذيررة والزراعررة. وقررد  رراع الكثررري مررن املعررارف 
 مستمرة مع تواؤا استخدام املمارسات التقليدية؛

ا فررا  علررى منرراطق مررن املوائررل العبيعيررة أو شرربه العبيعيررة داخررل نظررب اإلنترراج وحوهلرراا  ررا يف ذلرر  تلرر  الرريت  (2)
 ملتجزئة أو إعادة توجيلها؛ توررة أو ااملوائل امل جتديدتدار بشكل مكثفا وعند الورورة 

معاجلررررة التهديرررردات احملررررددة مثررررل األنررررواع الئريبررررة الئازيررررة أو  ارسررررات غررررري مسررررتدامة يف الزراعررررةا والئابرررراتا  (3)
 ومصايد األ او أو تربية األحياا املائية؛

نعاق تعروير واعتمراد وتنفيرذ  رة النظرام اإليكولروجي أو  رة املنراضر العبيعيرة/املناضر العبيعيرة  وتوسيعتعزيز و  (4)
 البحرية يف إدارة نظب اإلنتاجا لومال تو ري خدمات النظام اإليكولوجي و سا سبل املعيشة.

 
تعرزز ا فرا  علرى التنروع البيولروجي  ويف سياق التنوع البيولوجي لألغذية والزراعرةا يشرمل ا فرظ يف املوقرع العبيعري تردابري

واستمرار تعوره يف نظب إنتاج احملاجيل وا يوانات والئابات والنظب املائية واملختلعةا وحوهلا. ويشمل ا فرظ خرارج املوقرع 
د العبيعرري ا فررا  علررى مكونررات التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة خررارج موائلهررا العبيعيررة يف نظررب اإلنترراج وحوهلررا. وقرر
ينعوي ذل  على جول الكائنات الدقيقة يف مواقع مثل ا دائق النباتيةا أو خارج املوقعا أو األكواريوما أو بنوو اجلينات 

احملرا ظ اللقاحا أو األنسرجة النباتيرةا أو املرواد ا قليةا أو حدائق ا يوالا أو مزارع ا يوانات النادرةا أو خمازل البذورا أو 
 السائل املنوي ا يوا  أو األجنة يف بنوو اجلينات. عليها بالتجميدا مثل

 
العاملية. وبوجه عاما أحررز القعاعية وقد اتفق  اهليئة على أولويات جول املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف خعط العمل 

والزراعررةا يف حررا يواجرره ا فررظ خررارج املوقررع العبيعرري تقرردماً يف العقررد املا رري يف  يررع قعاعررات املرروارد الوراثيررة لألغذيررة 
 ا فظ يف املوقع ويف املزرعة  ديات أكّبا  ا يف ذل  تل  املتعلقة بالدوا ع االقتصادية.

 
وبالنظر إىل ما ورد أعالها يعترّب عردم كفايرة التمويرل ونقرص املروضفا املردربا وذلر  اال تقرار إىل املروارد التقنيرة مرن القيرود 
املشاكة على املوارد. وعندما يتعلق األمر باملوارد البشريةا ُتالحظ نقا  الوعف بشكل خاص يف التصرنيف واملنهجيرات. 

ويزيررد صررات يف البحرروث اجلهررود الراميررة إىل  سررا أسرراليء واسررااتيجيات الصررول. ويعيررق عرردم وجررود  ررة متعرردد التخص
اال تقار إىل املوارد من جرعوبة سرد الفجروات املعر يرة مرن النروع املوجروف أعرالها ويقيرد تنفيرذ الّبنرامة اللروائح الريت هتردف 

عة التعلرريب والترردريء وزيررادة مسررتوى الرروعي إىل محايررة التنرروع البيولرروجيا أو مينررع تنفيررذها بشرركل  عرراا. وينبئرري تعزيررز أنشرر
 جا ووجواًل إىل جانعي السياسات.عند أجحاب املصلحة على  يع املستوياتا بدااً من املنت

 
وال يتب تعمريب أما الفئة األخرى من القيود  تشمل نقا  الوعف يف األطر القانونية والسياساتية وامل سسية و/أو تنفيذها. 

مات النظام اإليكولوجي وجول التنوع البيولوجي املرا ق املرتبط  ا بشكل كاف يف السياسرات الريت تو ري تنظيب ودعب خد
تستهدف خمتلف قعاعات األغذية والزراعة وتل  الريت تعراق قعاعرات االقتصراد األخررى. وهنراو أيوراً تركيرز حمردود علرى 

نوع البيولروجي. وغالبراً مرا ال يرتب تنفيرذها بشركل جرحيح يف التنوع البيولوجي املرا ق يف أطر السياسات العامة املتعلقرة برالت
 البلدال اليت و ع  سياسات وقوانا ذات جلة.
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معا اً به على نعاق واسع. وبشكل عاما هناو نقرص يف  يق با أجحاب املصلحة قيداً  خرويعتّب انعدام التعاول والتنس
وهنراو قيرود مرتبعرة برنقص الرروابط الكا يرة برا الروزاراتا  التنسيق با القعاعاتا  را يف ذلر  علرى مسرتوى السياسرات.

 ا وبا جانعي السياسات واملنتجا أو ا تمعات احمللية.وبا الباحثا وجانعي السياسات
 
 تعزيز النهج المتكاملة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2-1

 األساس المنطقي
والرررنهة اإلداريرررة الررريت تسرررتخدم خمتلرررف مكونرررات التنررروع البيولررروجي لألغذيرررة  املمارسررراتميكرررن  ديرررد جمموعرررة واسرررعة مرررن 

والزراعررة ومررن مث تسرراهب يف جررونه وتعزيررز اسررتخدامها داخررل وخررارج نظررب اإلنترراج. وغالبرراً مررا تررتب إدارة التنرروع البيولرروجي 
جررونه أو اسررتخدامه  هدفاملرا رقا علررى وجره اوصرروصا بشركل غررري مباشرر بررداًل مررن خرالا اإلجرررااات احملرددة الرريت تسرت

 بشكل مستدام.
 

ويااوح نعاق  ة إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من املناضر العبيعيرة أو املنراضر العبيعيرة البحريرة إىل نظرام اإلنتراج أو 
والتخعرريط املتكامررل  قععررة األرة الفرديررة. وقررد اعتمرردت العديررد مررن البلرردال ُ ررة املنرراضر العبيعيررة واملنرراضر العبيعيررة البحريررة

واري أيًوا يف العديرد مرن البلردال تعبيرق اإلدارة املسرتدامة للئابرات و رب  الستخدام األرا ي واملياها على األقل إىل حد ما.
وعلرى مسرتوى  النظام اإليكولوجي إزاا مصايد األ او وتربية األحياا املائية والزراعرة اإليكولوجيرة و ارسرات اسرتعادة املروارد. 

وُ رررة اإلنتررراجا جرررول التنررروع ظرررام اإلنتررراجا قرررد تعرررزز املمارسرررات احملرررددة املتعلقرررة بتنويرررع أنظمرررة اإلنتررراجا و ارسرررات اإلدارة ن
البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام. وينبئي تعبيق هذه الُنهة واملمارسات على نعاق أوسع. ومرع ذلر ا 

 املوارد واألطر التمكينية اعل اعتمادها وتنفيذها أمراً جعباً. ريل نقص البحوث واملعر ة والقدرات و 
 

وإل العديررد مررن املمارسررات والررنهة اإلداريررة الرريت تسررتخدم مكونررات خمتلفررة مررن التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة معقرردة 
خرررل النظرررام اإليكولررروجيا نسررربياً وتتعلرررء  همررراً جيرررداً لاكيبرررة األنرررواع يف النظرررام اإليكولررروجيا ووضرررائف هرررذه األنرررواع دا

ما بينها. وميكرن ملثرل هرذه املمارسرات والرُنهة أل تكرول كثيفرة املعر رةا وخاجرة بالسرياقا وأل ترو ر  والعالقات التئذوية يف
 وائررد علررى املرردى العويررل ولرريس علررى املرردى القصررري. وهنرراو حاجررة إىل دعررب  رر  وسياسرريا  ورراًل عررن تعرروير القرردراتا 

 ت وتشجيع التنفيذ على نعاق أوسع.اللتئلء على هذه التحدي
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 اإلجراءات ]الممكنة[

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 املوارد الوراثية املعنية واستخدامها بشكل مستدام. العاملية لتحسا جولالقعاعية تعزيز تنفيذ خعط العمل  2-1-1

 اإلدارة املتكاملة
الئرذائي والزراعري املسرتدامة الريت تسرتخدم التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة الاوية ملمارسرات وُ رة اإلنتراج  2-1-2

 وتصونه وتستعيده ويف نفس الوق   سن سبل املعيشة وتدعب األداا االقتصادي والصحة البيئية.
مراعرراة عوامررل التئيررري الرريت ترر ثر سررلباً علررى التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة وخرردمات النظررام اإليكولرروجي  2-1-3

 املرا قة له عند و ع أو تنفيذ ُ ة متكاملة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. 
اإلداريررة الرريت تسررتخدم خمتلررف  تشررجيع البحرروثا  ررا يف ذلرر  البحرروث التشرراركيةا بشررمل املمارسررات والررُنهة 2-1-4

 مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. 
 ديد أ ول املمارسات اإلدارية ) ا يف ذل  املمارسات القائمة على املعارف التقليدية( اليت تسهب يف زيرادة  2-1-5

ة وأدوات لتسررهيل تنفيررذهاا جرول التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة واسررتخدامه بشرركل مسررتداما وو ررع خعررو  توجيهيرر
 حسء االقتواا.

 
 ذية والزراعةتحسين صون التنوع البيولوجي لألغ 2-2

 األساس المنطقي
املوارد الوراثية لألغذية والزراعةا وإل كرال ذلر  مرع وجرود اختال رات إقليميرة يف تئعيتهرا و عاليتهراا وقرد صول لنظب هناو 

العاملية. وهناو العديد من التحديات اليت تواجه جرول التنروع القعاعية وا ق  اهليئة على أولويات جو ا يف خعط العمل 
ومررات الكا يررة عررن األسرراليء واالسررااتيجيات لكررل مررن الصررول يف املوقررع البيولرروجي املرا ررقا  ررا يف ذلرر  اال تقررار إىل املعل

وخارجره. ويف مرا يتعلرق بالصررول خرارج املوقرع علررى وجره اوصروصا ال تررزاا هنراو عوائرق بيولوجيررة و نيرة  روا دول جررول 
جرعوبة اسرتهداف أنرواع  بعع األنواع على املدى العويلا مثل األنواع اليت ال ميكن تربيتها. ومن العقبات العملية األخرى

التنوع البيولوجي املرا ق من أجل برامة الصول. ويف العديد من ا االتا قد يكول  ديد أولويات طرق وُ ة الصول اليت 
 تستهدف النظب اإليكولوجية أكثر كفااة من تل  اليت تستهدف األنواع الفردية.

 
الرريت  السياسرراتاملرروارد و معاجلررة املعوقررات املتعلقررة باملعررارف و  وتشررمل أولويررات العمررل يف ا رراالت األخرررى ذات األولويررة

تواجرره و ررع برررامة جررول  عالررة للتنرروع البيولرروجي املرا ررق. ويف مررا يتعلررق بمنشررعة واسررااتيجيات الصررول حبررد ذاهترراا ينبئرري 
إععاا األولوية لتوسيع نعاق اسرتخدام الصرول يف املوقرع العبيعري مرن خرالا  ارسرات اإلدارة املراعيرة للتنروع البيولروجي يف 

األ رررراو وتربيررررة األحيرررراا املائيررررةا  ررررا يف ذلرررر   ارسررررات اإلدارة التقليديررررة املرتبعررررة  قعاعررررات الزراعررررة والئابررررات ومصررررايد
با تمعات احمللية أو األجليةا عند االقتواا. ومرن املهرب يف هرذا السرياق  سرا بنيرة املنراضر العبيعيرة لترو ري املوائرل ألنرواع 
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ات احمللية ويف داخلهاا وكذل  نقل املعرارف واملهرارات الريت .كرن التنوع البيولوجي املرا ق. وينبئي تعزيز الاابط با ا تمع
مواجلة جول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتنميته واستخدامه بشكل مستداما ووضائف النظرام اإليكولروجي املرتبعرة 

 بها با األجياا.
 

 اإلجراءات ]الممكنة[

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

العامليررة لتحسررا جررول املرروارد الوراثيررة املعنيررة يف املوقررع ويف املزرعررة القعاعيررة تعزيررز تنفيررذ خعررط العمررل  2-2-1
 وخارج املوقع.

 لنظام اإليكولوجيالتنوع البيولوجي املرا ق وخدمات ا
 ديد األنواع ذات األولويةا والنظب اإليكولوجية وخدمات النظب اإليكولوجية للصرول علرى املسرتوى الروط ا  2-2-2

 غايات أو أهداف ذات جلة  ذه األولويات. وو ع 
تعزيز برامة الصولا وال سيما الصول يف املوقع أو يف املزرعةا األمر الذي قد يكول أكثر  عالية للعديد من  2-2-3

ة الصرول يف املوقرع وخارجررها أنرواع  التنروع البيولروجي املرا رق واألغذيرة الّبيرةا والسرعي إىل  قيرق التكامرل األمثرل برا ُ ر
 عند االقتواا.

تعزيررز الصررول مررن خررالا اجلمررع بررا  ارسررات اإلدارة التقليديررة والتكنولوجيررات املبتكرررةا حسررء االقتوررااا  2-2-4
 عها وختزينها وتوثيقها أو إدارهتا. و سا استخدمها لتوجيف البيانات و 

إنشرراا أو تعزيررز البنيررة التحتيررة الفعالررةا  ررا يف ذلرر  علررى املسررتوى احمللرريا مررن أجررل جررول الكائنررات الدقيقررة  2-2-5
 والال قاريات وأنوع التنوع البيولوجي املرا ق األخرىا و سا التوثيق واستعراة ا موعات داخل البلدال.

وتعزيز شبكات تربط با املستخدما وا تمعات اليت تصول التنوع البيولوجي املرا رق وخردمات النظرام إنشاا  2-2-6
اإليكولررروجي يف املرررزارع واملواقرررع العبيعيرررةا ومعاهرررد البحررروثا والعلمرررااا وأجرررحاب املصرررلحة اثخررررينا  رررا يف ذلررر  علرررى 

 املستويا الوط  واإلقليمي.

 اإلدارة املتكاملة
ة لنظب إنتاج متعددة األغراة يتب إدارهتا من أجل جول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعرة واسرتخدامه الاوي 2-2-7

 بشكل مستداما مثل الئابات املتعددة االستعماالت.
لال راد الردويل  فرظ العبيعرة(  6و 5تعوير أو توسيع مناطق معينةا مثل املناطق احملمية ) ا يف ذلر  الفئرات  2-2-8

وخردمات النظرام اإليكولروجي ذات الصرلةا يف موقعها لصول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  من التدابري الفعالةوغريها 
باملنشررررم )مثررررل امل شرررررات وا رررراالت املعرررراف  ررررا للمنتجررررات املرتبعررررة  وكررررذل  نظررررب الررررااث العرررراملي ذات األييررررة العامليررررة

  اجلئرا ية(.
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 األطر المؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  :3مجال األولوية 
 

 مقدمة
ير دي العلرء علرى إنترراج األغذيرةا يف البلردال الناميرة علررى وجره اوصروصا إىل إحرداث تئيررري هيكلري سرريع يف قعاعررات 

واألطررر اإلداريررة الزراعررةا يرررتبط يف كثررري مررن األحيررال بتئررري اسررتخدام األرا رري وترردهور املوائررل وجتزئتهررا. وتعتررّب السياسررات 
ا  ررورية لورمال ا فرا  علرى التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرةا وترو ري واملرادي  ا يف ذلر  التخعريط املكرا السليمةا 

 خدمات النظام اإليكولوجيا واإلنتاج املستداما ور اه اإلنسال وجحته.
 

الشعيب بميية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة مرن وباإل ا ة إىل تعوير القدرة على التخعيط الوط ا اء زيادة الوعي 
أجرررل تعزيرررز االسرررتثمارات يف اإلدارة املسرررتدامة للتنررروع البيولررروجي لألغذيرررة والزراعرررة. ويف العديرررد مرررن ا ررراالت حررر  اثلا 

إدارة التنروع ركزت تنمية قعاع الزراعة على تشرجيع حرزم التكثيرف الريت تعتمرد علرى املردخالت اوارجيرةا برداًل مرن  سرا 
 دا خدمات النظام البيئي ودعمها.البيولوجي املرا ق لتعزيز تق

 
ا  رريل أحرد القيرود الرئيسرية أمرام تعروير واعتمراد وتنفيرذ سياسرات لصرول التنروع 1وكما .  اإلشارة إليره يف جمراا األولويرة 

البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام هرو اال تقرار الكبرري للبيانرات املتعلقرة  صرائص الرنظب اإليكولوجيرة 
لألغذيررة والزراعررة يف نرروع البيولرروجي والفهررب احملرردود لوضررائف وخرردمات النظررام اإليكولرروجيا وعلررى وجرره التحديررد أدوار الت

 هذا السياق.
 

ا تشمل القيود األخرى نقا   عف يف األطر القانونيرة والسياسراتية وامل سسرية. إل تنظريب 2وكما لوحظ يف جماا األولوية 
ف يف ودعب خدمات النظام اإليكولوجيا وجول التنوع البيولروجي املرا رق الرذي يردعب تو ريهراا ال يرتب تعميمره بشركل كرا

أطرر السياسرات العامرة املتعلقرة برالتنوع البيولروجي السياسات القعاعيةا يف قعاع األغذية والزراعة وخارجه. وعادة ما ترويل 
وحيثمرا توجرد سياسرات وقروانا ذات جرلةا  رريل تنفيرذها يكرول يف الئالرء غرري  اهتماماً حمدوداً بالتنوع البيولوجي املرا رق. 

جرررانعي السياسرررات علرررى املسرررتويات الوطنيرررة أو اإلقليميرررة وأجرررحاب املصرررلحة علرررى  كررراف. ويررر دي غيررراب التشررراور برررا
 املستويات السياسية والتشئيلية. املستوى احمللي إىل انفصاا با

 
ويعتمد املنتجول يف  يع القعاعات الزراعية على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعرة. وغالبراً مرا يرتب هتمريل املنتجرا علرى 

واسررتبعادهب عررن عمليررات جررنع القرررار الرريت ترر ثر علررى  – ررن  رريهب النسرراا  –واملنتجررا مررن السرركال احملليررا  نعرراق جررئري
نظررب اإلنترراج اواجررة  رربا علررى الرررغب مررن أييررتهب بالنسرربة إلدارة التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة. وتلعررء العديررد مررن 

 تقررردا الررردعب العملررري لرررردارة املسرررتدامة للتنررروع البيولررروجي لألغذيرررة منظمرررات املنتجرررا واملنظمرررات ا تمعيرررة دوراً هامررراً يف
والزراعررة ويف الرردعوة إىل سياسررات واسررااتيجيات تسررويقية ترردعب أدوار جررئار املنتجررا بصررفتهب حراسرراً للتنرروع البيولرروجي 

 لألغذية والزراعة.
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واالقتصادية ويعتمد العديد من جئار املنتجا على املوارد ا تمعية يف معيشتهب. واء أل هتدف السياسات االجتماعية 
ا لزيرادة ترو ري السرلع  مال املساواة للسكال الريفياا حبيث يتب .كينهب من بناا قدراهتب اإلنتاجية علرى حنرو مسرتدام إىل

يف االقتصررادات الوطنيررة اثخررذة يف االتسرراع. ويشررمل ذلرر  تنظرريب ودعررب خرردمات واورردمات مررن ناحيررة الكميررة واجلررودة 
 د هلا سوق يف العديد من البلدال.النظام اإليكولوجي للمياه النظيفة واهلواا النقي والابة الصحيةا اليت ال يوج

 
لبيولرررروجي و قرررردال التنرررروع وميكررررن ألدوات التقيرررريب االقتصررررادي أل تسرررراعد يف جعررررل الفوائررررد والتكرررراليف املخفيررررة للتنرررروع ا

البيولررروجي أكثرررر و ررروحاًا وزيرررادة الررروعي با اجرررة إىل جرررونها ود رررع سياسرررات للصرررول أكثرررر  عاليرررةا  رررا يف ذلررر  خعرررط 
ا روا ز. غررري أنره غالبرراً مرا يشرركل قيراس خرردمات النظرام اإليكولرروجي والتنروع البيولرروجي مرن الناحيررة الكميرة  رردياً بسرربء 

تا وتعقيررد العمليررات اإليكولوجيررة املعنيررةا واالختال ررات اجلئرا يررة والثقا يررة يف كيفيررة النظررر إىل جررعوبة وتكلفررة  ررع البيانررا
التنوع البيولوجي والفوائد اليت يو رها. ويّبز عدد من التقرارير القعريرة أييرة دراسرات التقيريبا ولكنهرا تشرري إىل إنره ال يرزاا 

 هناو  جوات رئيسية يف املعر ة.
 

يررزدادا يف العديررد مررن البلرردالا سرروق املنتجررات ذات السررمات الرريت تعررزز الصررحة والرريت تتوا ررق مررع املعررايري ومررن املتوقررع أل 
البيئيررة أو االجتماعيرررة. ويرررو ر مثررل طلرررء املسرررتهلكا املتزايرررد هررذا الفررررص للمنتجرررا للجمرررع بررا توليرررد الررردخل واإلنتررراج 

تجات عالية القيمةا اليت تررتبط  مارسرات إنتراج مراعيرة للتنروع املراعي للتنوع البيولوجي. وقد تساهب حصة متزايدة من املن
البيولوجيا يف استخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل مستدام. وميكن للهوية الثقا يةا اليت يتب التعبري عنها يف  

لتنررروع البيولررروجي لألغذيرررة أل ترررو ر األسررراس للررروعي املتزايرررد بقيمرررة اكثرررري مرررن األحيرررال مرررن حيرررث األ ورررليات الئذائيرررةا 
 والزراعةا  ا يف ذل  لصئار املنتجا وا تمعات اهلامشية يف الوق  ا ايل.

 
وميكررن أل تتخررذ حرروا ز جررول التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة واسررتخدامه بشرركل مسررتدام جمموعررة مررن األشرركاا وأل 

ادرات ا تمرع املرد . وال ترزاا تردابري التحفيرز غائبرة يف كثرري تنبع من الّبامة العامةا أو اسرتثمارات القعراع اوراصا أو مبر
مررن األحيررالا وحيررث توجررد بالفعرررل هنرراو نقررص يف تنفيررذها يعيرررق النجرراح يف كثررري مررن األحيرررال. وقررد يعررزز اجلمررع برررا 

 مستدام.جمموعة من تدابري التحفيز يف جمموعة متكاملة جول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل 
 

ا تشمل القيود عدم التعاول والتنسيق برا أجرحاب املصرلحة. وإل التنسريق داخرل القعاعرات 2وكما لوحظ يف جماا األولوية 
الزراعيررة وخارجهرراا  ررا يف ذلرر  علررى مسررتوى السياسرراتا  ررعيف بوجرره عررام. وتشررمل الثئرررات يف هررذا الصررددا عرردم وجررود 

البرراحثا وجررانعي السياسرراتا وبررا جررانعي السياسررات وأجررحاب املصررلحة علررى مسررتوى روابررط كا يررة بررا الرروزاراتا وبررا 
اإلنتررراج ومسرررتوى ا تمعرررات احملليرررة. وتعرررّب اإلدارة املتكاملرررةا وجرررول التنررروع البيولررروجي لألغذيرررة والزراعرررة واسرررتخدامه بشررركل 

 الوطنية واإلقليمية والدولية. مستداما ا دود التنظيمية واإلدارية التقليدية با القعاعاتا على املستويات
 

ويف وق  يشهد تئيريات سريعة وخصخصة متناميةا سيحتاج التخعيط الوط  إىل  مال اإلمداد طويل األجل للسلع 
العامةا  ا يف ذل  جول التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئيا مثل اهلواا النظيف وإمدادات املياه اثمنةا والصحة 

 واررء دمررة مقايوررة بررا أهررداف السياسرات الوطنيررة املختلفررة. البشررية. وإل هررذا التخعرريط الرروط  سري دي حتمرراً إىل
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مررع إطررار التخعرريط األوسررع املشرراو بررا القعاعرراتا لتحقيررق أهررداف  قصرررية األجررل وطويلررة األجررل سياسررات القعرراع
 التنمية املستدامة.

 
 بناء القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريب 3-1
 

 األساس المنطقي

من املعاف به على نعاق واسع أل البحوث والتعليب والتدريء على  يع املستويات تُعتّب الوسائل الرئيسرية لتعزيرز اإلدارة 
ا علرى الررغب مرن مسراياهتا ا يويرة 2و 1للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وكما هرو مو رح يف جمرايل األولويرة املستدامة 

نه ينبئي  سا املعر ة بالعديد من مكونرات التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرةا وخردمات يف قعاعي األغذية والزراعةا  ري
 جيه عملية جنع القرار بشكل أ ول.النظام اإليكولوجي وتمثريات الدوا ع واملمارسات والنهة اإلداريةا لتو 

 
 سسات الورورية يف العديد من البلدال الناميرةا وميثل النقص يف القدرات البشرية واملوارد املالية عقبة رئيسية أمام تعوير امل

وختعررريط وتنفيرررذ  رررة اسرررااتيجي إلدارة التنررروع البيولررروجي لألغذيرررة والزراعرررة وجرررونه واسرررتخدامه بشررركل مسرررتدام. وهلرررذا 
السبءا ومن أجرل  قيرق هرذه األهردافا سرتحتاج العديرد مرن البلردال إىل إيرالا اهتمرام خراص برينشراا وبنراا امل سسرات 

لصلةا واعتماد وتنفيذ السياسات املالئمة واألطر التنظيمية الفعالرةا وبنراا قاعردة قويرة ومتنوعرة مرن املهراراتا  را يف ذات ا
 8ذل  يف جماا التصنيف ومن خالا علب اجلميع.

 
ة. ومررن الوررروري اال ررعالع بمنشررعة التعلرريب والترردريء مررن أجررل بنرراا القرردرات املسررتدامة يف  يررع ا رراالت ذات األولويرر

وينبئرري تعزيررز البحرروث علررى الصررعيدين الرروط  والرردويل يف  يررع جوانررء إدارة التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة. ويُعتررّب 
دعررب البحرروث الزراعيررةا علررى سرربيل املثرراا نظررب البحررروث الزراعيررة الوطنيررة وشرربكات البحرروث املتعلقررة بررالتنوع البيولررروجي 

 لسياق.املرا قا أمراً بالغ األيية يف هذا ا
 

 ت ]الممكنة[اإلجراءا
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

العاملية للتوعية بمدوار وقيب املوارد الوراثية لألغذيرة والزراعرةا وبنراا القردرات القعاعية تعزيز تنفيذ خعط العمل  3-1-1
 حسء االقتواا.لتعزيز البحوث والتعليب والتدريء من أجل جول هذه املوارد واستخدامها بشكل مستداما 

 التنوع البيولوجي املرا ق وخدمات النظام اإليكولوجي
ر ع مستوى الوعي على املسرتوى الروط  بشرمل أييرة التنروع البيولروجي املرا رق وخردمات النظرام اإليكولروجيا  3-1-2

اسرررتخدامها وجرررو ا بشررركل مسرررتداما برررا املرررزارعاا ومرررراقيب الثرررروة ا يوانيرررةا وجررريادي األ ررراوا وسررركال وا اجرررة إىل 

                                                      
 .يشري علب اجلميع هنا إىل جمموعة من البيانات املتعلقة بالتنوع البيولوجي من قبل اجلمهور العام  8
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الئاباتا واجلمهور األوسعا واجلهرات املاحنرةا وجرانعي السياسراتا والقعراع اوراصا واملسرتهلكاا واألطفرااا والشرباب 
 ووسائل اإلعالم.

 
دعررب ا مررالت اإلقليميررة والدوليررة لزيررادة الرروعي بمييررة التنرروع البيولرروجي املرا ررق وخرردمات النظررام اإليكولرروجي  3-1-3

الرريت يو رهررراا وا اجرررة إىل جرررو ا واسررتخدامها بشررركل مسرررتداما  ررردف تعزيرررز الرردعب املقررردم مرررن ا كومرررات وامل سسرررات 
 وأجحاب املصلحة اثخرين ذوي الصلة. 

على إجراا البحروث املتعلقرة برالتنوع البيولروجي املرا رق وخردمات النظرام اإليكولروجيا وتشرجيع  سا القدرة  3-1-4
تشرررركيل أ رقررررة حبررررث متعررررددة التخصصررررات. تعزيررررز طرررررق مبتكرررررة لبنرررراا القرررردراتا مثررررل اسررررتخدام تكنولوجيررررا املعلومررررات 

 واالتصاالت.
بيولرررروجي املرا ررررق وخرررردمات النظررررام اإليكولرررروجي تعزيررررز التعرررراول والتررررازر يف جمرررراا البحرررروث املتعلقررررة بررررالتنوع ال 3-1-5

 واملكونات األخرى للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةا و سا نقل خمرجات البحوث إىل املنتجا وجانعي السياسات.

 النهة املتكاملة
املشرررراكة بررررا تعزيرررز تعلرررريب التصررررنيفا وعلررررب الابرررةا واإليكولوجيرررراا وبيولوجيررررا الررررنظبا وغريهرررا مررررن املوا رررريع  3-1-6

والتعلررريب املهررر  وغرررري الر ررري الرررذي  سالقعاعرررات ذات الصرررلة برررالتنوع البيولررروجي لألغذيرررة والزراعرررةا يف اجلامعرررات واملررردار 
 يستهدف خمتلف أجحاب املصلحةا  ا يف ذل  العلب للجميع.

متعررررددة دمررررة قوررررايا التنرررروع البيولرررروجي لألغذيررررة والزراعررررة يف التعلرررريب والترررردريء مررررن أجررررل تعزيررررز املهررررارات  3-1-7
 التخصصات با املمارسا.

تعزيز  رص التدريء والتعليب املستمر للمزارعاا وجيادي األ اوا وحراس الثروة ا يوانيةا وسكال الئاباتا  3-1-8
انيررة للمررزارعاا أو برررامة اإلرشرراد  موعررات املنتجرراا أو املنظمررات ا تمعيررةا لتعزيررز  ررا يف ذلرر  عررن طريررق املرردارس امليد

 االستخدام واإلدارة املستداما للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي اليت يدعمها.
األجرررلا وزيررادة تررروا ر املررروارد تعزيررز أطرررر السياسررات املتعلقرررة برررالبحوث لوررمال دعرررب أنشرررعة البحرروث طويلرررة  3-1-9

 البشرية واملادية واملالية هلذا الئرة.
 فيز التعليب والبحوث يف جماا التنوع البيولوجيا من خالا وسائل خمتلفرة )مثرل االعرااف املتزايرد برها  را يف  3-1-10

 ذل  من خالا األجر الكايفا وتو ري الب  التحتية مثل املختّبات والدعب اللوجسيت(.
 
 والتحفيزيةتعزيز األطر القانونية والسياساتية  3-2

 األساس المنطقي
األطر القانونية والسياساتية املناسبة  رورية لردارة الفعالة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةا ولكنها غالباً ما تكرول تعتّب 

غررري ناميررة أو  ررعيفة التنفيررذ. ويعررد  سررا هررذه األطررر  رردياًا ال سرريما يف  رروا أجررحاب املصررلحة املتعررددين واملصررا  
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ىل أحكام تصاحء القوايا الناشرئة يف إدارة التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة. وكثررياً مرا يرتب التئا ري املشاكة وا اجة إ
اا إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة باثار غري مباشرة أو غرري مقصرودة علرى عن القوانا والسياسات اليت تتجاوز جم

التنررروع البيولررروجي لألغذيرررة والزراعرررة. ويف مرررا يتعلرررق برررالتنوع البيولررروجي املرا رررق وخررردمات النظرررام اإليكولررروجي علرررى وجررره 
ة والعبيعرةا والفهرب احملردود هلرذه املكونرات اوصوصا  ريل اال تقار إىل التنسيق الكايف با قعاعات جرول األغذيرة والزراعر

من التنوع البيولوجي وأييتها بالنسبة لألغذية والزراعة با جانعي السياساتا يشكالل قيوداً رئيسرية أمرام تعروير القروانا 
 والسياسات املناسبة.

 
بميية تقييب التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي على نعاق واسع. ومع ذل ا  ريل دمة نتائة دراسات  فيُعا 

التقيرريب يف نظررب احملاسرربة الوطنيررة أو يف الترردابري األوسررع للرعايررة االجتماعيررة حمرردود. وميكررن لبيانررات التقيرريب أل تلعررء دوراً 
ا ال تزاا جهود التقييب اواجة بالتنوع اتيجيات للصول وبرامة للبحوث. وعموماً أكثر بروزاًا يف  لة أمور منها و ع اسا 

البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي حباجة إىل سّد الثئرات املعر ية الرئيسيةا  ا يف ذل ا على سبيل 
 والنباتات العبية الّبية.املثااا يف ما يتعلق باملوارد الوراثية امليكروبيةا وامللقحات الّبيةا 

 
ويف ما يتعلق باستخدام برامة التحفيزا كثرياً ما تستخدم البلدال برامة التحفيز الفردية بدال من النهة القائمة على تدابري 
  فيز متعددة. ويف حا أل الّبامة العامة الفردية أو استثمارات القعاع اواص أو مبادرات ا تمع املد  قرد تقردم حروا ز
ذات جلة بمهدا ها اواجةا ميكن  موعة مرن التردابري املنسرقة أل ختلرق ترمثرياً أكرّب بكثرري مرن حيرث  سرا نترائة التنروع 
البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة. وتشررمل التحررديات الرريت تواجرره إنشرراا برررامة متعررددة ا رروا ز ا اجررة إىل بيئررة .كينيررة مناسرربة 

لررروب برررا امل سسرررات وعرررّب النعاقرررات )الدوليرررة والوطنيرررة ودول الوطنيرررة(ا وا اجرررة إىل لررردعب املسرررتوى الر يرررع للتنسررريق املع
االخنرررا  مررع القعرراع اورراص وتشررجيع االسررتثمار املسرر واا وا اجررة إىل حرروار شررامل للقعاعرراتا أي بررا اإلنترراج البيئرري 

وراً إىل  سرا توثيرق خمععرات ا روا ز وعموماًا هناو حاجة أيوالئذائي والزراعي والقعاعات األخرى يف النظام الئذائي. 
 والتخعيط هلا.

 
 ت ]الممكنة[اإلجراءا

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
العامليرررة مرررن أجرررل تعزيرررز امل سسرررات واألطرررر السياسررراتية اواجرررة بررراملوارد القعاعيرررة تعزيرررز تنفيرررذ خعرررط العمرررل  3-2-1

 الوراثية لألغذية والزراعةا حسء االقتواا.

 املتكاملةالنهة 
و ررع سياسررات وبرررامة متماسرركة مشرراكة بررا القعاعررات مررن أجررل إدارة التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة  3-2-2

وجررونه واسررتخدامه بشرركل مسررتدام علررى املسررتويا الرروط  واإلقليمرريا ومعاجلررة خمتلررف قعاعررات املرروارد الوراثيررة لألغذيررة 
وع البيولرروجي املرا ررقا واألغذيررة الّبيررةا وإنشرراا نظررب أو  ليررات تررو ر الرردعب والزراعررةا وخرردمات النظررام اإليكولرروجيا والتنرر

 .املتكامل واملتعدد القعاعات
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تكييف أو و رع تشرريعات أو سياسرات جديردة ملواجهرة دوا رع التئيرري الريت تر ثر سرلباً علرى التنروع البيولروجي  3-2-3
 لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي املرا قة له.

تعميب التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف السياسات والّبامة واالسااتيجيات الوطنيرة القائمرة بشرمل التنروع  3-2-4
البيولوجي )مثل االسااتيجيات وخعط العمل الوطنية املعنية بالتنوع البيولوجي( ويف تل  الريت هلرا ترمثري حمتمرل علرى التنروع 

سبيل املثاا من خالا إنشاا قعاعات متعددة )مشاكة با الوزارات( وجمموعات عمرل البيولوجي لألغذية والزراعةا على 
 متعددة أجحاب املصلحة )مع مراعاة اجلهود ا اليةا حسء االقتواا(.

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخردمات النظرام تشجيع املنظمات الدولية ذات الصلة على النظر يف أيية  3-2-5
 ليت يدعهما عند مراجعة االتفاقات العاملية بشمل التنوع البيولوجي.اإليكولوجي ا

جرد ومراجعة التدابري التشريعية واإلدارية والسياساتية ا الية بشمل إدارة التنوع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة  3-2-6
)السررليب أو اإلاررا ( علررى وجررونه واسررتخدامه بشرركل مسررتداما وتنفيررذها ومرردى تمثريهررا  -والوجرروا إليرره وتبادلرره  -

االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وحيرث يرتب  ديرد  جرواتا تعزيرز أو و رع مثرل هرذه التردابريا 
 حسء االقتواا.

 تعوير وتوحيد منهجيات وأدوات تقييب التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي. 3-2-7
إجررراا عمليرررات تقيرريبا  رررا يف ذلرر  تقييمرررات تشرراركيةا لقررريب اسررتخدام أو عررردم اسررتخدام التنررروع البيولررروجي  3-2-8

لألغذيرررة والزراعرررةا وال سررريما خررردمات النظرررام اإليكولررروجيا والتنررروع البيولررروجي املرا رررق واألغذيرررة الّبيرررةا واالسرررتناد قررردر 
 ات والتقييمات ا الية.اإلمكال إىل املعلوم

خعررط ا رروا ز والتخعرريط هلررا مررن أجررل  سررا إدارة التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة يف القعاعررات توثيررق  3-2-9
 غري ا كوميا ويف القعاع اواص.البيئية والئذائية والزراعيةا ولدى أجحاب املصلحة العاما و 

تعزيررز وو ررع السياسررات واالسررااتيجيات واألطررر الوطنيررة الرريت تقرردم الرردعبا  ررا يف ذلرر  مررن خررالا ا رروا زا  3-2-10
جرول التنروع البيولروجي لألغذيرة تردعب للمنتجا وغريهب من اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمرة يف تعبيرق املمارسرات الريت 

أجحاب املصرلحة يف نظرب اإلنتراج األجرلية  داما وال سيماوالزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي واستخدامها بشكل مست
ترو ري قرروة جرئرية إىل النسراا يف املنراطق الريفيرةا واحمللية. وقد تشمل ا وا ز والدعب يف هذا السياق خدمات اإلرشادا و 

اإلقرررار باملمارسررات والوجرروا علررى حنررو مالئررب إىل املرروارد العبيعيررة وإىل السرروقا وحررّل القوررايا املتصررلة حبيررازة األرا رريا و 
 والقيب الثقا يةا وإ ا ة القيمة إىل منتجاهتا املتخصصة.

 خعط ا وا ز واسااتيجيات الصول.تعزيز السياسات واألطر امل سسية لدمة نتائة دراسات التقييب يف  3-2-11
وبررا أجررحاب املصررلحة يف  سررا التنسرريق يف إدارة خمععررات ا رروا ز بررا قعاعررات البيئررة واألغذيررة والزراعررة  3-2-12

 اعا غري ا كومي واواص.القعاع العام والقع
تعزيررز التعرراول بررا خمتلررف اجلهررات الفاعلررة يف سلسررلة القيمررةا وحيثمررا أمكررنا تعزيررز سالسررل القيمررة القصرررية  3-2-13

 تهلكا.والب  التحتية املتنوعة للبيع بالتجزئة من أجل تعزيز الروابط با املزارعا واألسواق واملس
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زيرررادة الررروعي لررردى املسرررتهل ا  رررا يف ذلررر  عرررن طريرررق دعرررب التسرررويق الرررذي يشرررجع املسرررتهلكا علرررى اختررراذ  3-2-14
 خيارات شراا مس ولة ومستدامة.

لتنررروع البيولررروجي ت يرررد جرررول امواجرررلة تعررروير األسرررواق وسالسرررل القيمرررة للمنتجرررات مرررن نظرررب اإلنتررراج الررريت  3-2-15
)على سبيل املثاا من خالا التوسريبا وإجردار الشرهاداتا وإمكانيرة التتبرعا  واستخدامه بشكل مستدام لألغذية والزراعة

وتشرررجيع اسرررتخدام األغذيرررة  والسرررياحة(اوتسرررمية املنشرررما والتحديرررد اجلئررررايفا وو رررع العالمرررات التجاريرررةا و رررن العهرررو 
 لتقليدية لتحسا التئذية والصحة.احمللية/ا

 
 التعاون والتمويل 3-3

 األساس المنطقي

تئعرري إدارة التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة ا رردود التقليديررة بررا قعاعررات األغذيررة والزراعررة وتلرر  بررا األغذيررة والزراعررة 
وا فررا  علررى العبيعررة. وغالبرراً مررا يتعلررء تعزيررز جررول التنرروع البيولرروجي واسررتخدامه بشرركل مسررتدام إجرررااات علررى نعرراق 

املثرررااا عرررّب مسرررتجمعات امليررراه أو علرررى طررروا مسرررارات اهلجررررة( وإشرررراو جمموعرررة مرررن خمتلرررف  جئررررايف واسرررع )علرررى سررربيل
أجرحاب املصررلحة. وغالبراً مررا تتخعررى النعاقرات املوزعررة ألنرواع التنرروع البيولرروجي املرا رق ا رردود الوطنيرة. وتتعلررء التحررديات 

. وبالترايلا  رريل التعراول مرع أجرحاب املصرلحة املتعرددين العاملية مثل تئري املنامل وهتديدات األمراة الناشئة اسرتجابات عامليرة
 وبا القعاعات وعلى املستوى الدويل يف جماا التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورجده وإدارتها هو أمر حيوي.

 
وهناو حاجة إىل التعاول داخل البلدال ويف ما بينها من أجل تعوير الشبكات الوطنية واإلقليمية. وتعتّب الشبكات مهمة 
يف ربررط أجررحاب املصررلحة ويف دعررب البحررث والتعرروير امل سسرري وبنرراا القرردرات. وتعتمررد بعررع البلرردال الرريت يوجررد  يهررا 

تصرربح نشررعةا  ررا يف ذلرر  قعرراع البيئررة واملسررتهلكا. وميكررن أل علررى دعررب املنظمررات غررري ا كوميررة الشرربكات متعررورة 
اليت أُنشئ  من أجل إعداد التقارير القعرية عن حالرة التنروع  –جهات التنسيق الوطنية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

رة التنررروع البيولررروجي عوامرررل رئيسرررية للتئيرررريا ميكرررن مرررن خالهلرررا بنررراا وجرررول شررربكات إلدا –البيولررروجي لألغذيرررة والزراعرررة 
 لألغذية والزراعة.

 
وتسرررتهدف العديرررد مرررن املبرررادرات التعاونيرررة اإلقليميرررة والدوليرررة جرررول املررروارد الوراثيرررة احملصرررولية وا يوانيرررة وا رجيرررة واملائيرررة 

إدارة يف  واستخدامها بشكل مستدام. ويف حا يسهب عدد من املنظمات والشراكات اإلقليمية الفرعية واإلقليمية والدولية
لتنرروع البيولرروجي املرا ررقا  ررا يف ذلرر  مررن خررالا املشرراريع الرريت تسررتهدف امللقحررات أو عوامررل املكا حررة مكونررات حمررددة ل

أقل بكثري من هذه تسرتهدف إدارة التنروع البيولروجي املرا رق أو  اً البيولوجية أو ا موعات خارج املوقع العبيعيا  ريل جهود
 اإليكولوجي لألغذية والزراعة. دوره يف تو ري خدمات النظام

 
وإىل جانرررء اال تقرررار إىل اإلرادة السياسرررية و/أو ا وكمرررةا والقررردراتا والررروعي واملعر رررة والتعررراولا  رررريل اال تقرررار إىل املررروارد 
املالية يشكل أحد القيود الرئيسية أمام التنفيذ الفعاا جلميع اإلجررااات املدرجرة يف  يرع جمراالت األولويرة الثالثرة مرن جرل 

 والزراعة واستخدامه بشكل مستدام.ية جول التنوع البيولوجي لألغذ
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 ات ]الممكنة[اإلجراء

 التعاول
جرد ووجف امل سسات ذات الصلة ووالياهتا لتمكا تعوير  ليات التنسيق إلنشرااا علرى سربيل املثرااا جلنرة  3-3-1

والبحرث عرن الترازر وتنسريق توجيهية وطنية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة لتعزيرز التعراول برا امل سسرات ذات الصرلةا 
 تنفيذ أنشعة كل منها.

املتعرردد أجررحاب املصررلحة بررا املنتجررا والبرراحثا واملسررتهلكا وجررانعي السياسرراتا داخررل  سررا التعرراول  3-3-2
 قعاعات الزراعة وبا قعاع الزراعة والقعاعات األخرىا من أجل تقليص الفجوة با السياسات والواقع الفعلي.

شبكات جديدةا وتعزيرز الشربكات القائمرةا الريت ترربط برا العلمراا والبراحثا علرى املسرتويات الوطنيرة إنشاا  3-3-3
 واإلقليمية والعامليةا لتحسا تبادا املعلومات.

مواجررررلة تعرررروير وتعزيررررز التعرررراول الرررردويل لتعمرررريب التنرررروع البيولرررروجي لألغذيررررة والزراعررررة يف القعاعررررات الزراعيررررة  3-3-4
 وخارجها.

مال إيالا اهتمام خاص بالزراعة املستدامة ألجحاب ا يازات الصئريةا ودور املرأة كمحا ظرة علرى املعر رة   3-3-5
 للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةا عّب ا االت واإلجرااات ذات األولويةا حسء االقتواا.

 التمويل
استكشاف الفرصا وحيثما أمكرنا إنشراا  ليرات جلمرع األمرواا وو رع خعرط اسرتثمارية متكاملرةا ألغرراة  3-3-6

بشرمل  –والتقيريب والرجرد والصرول واالسرتخدام املسرتداما يف داخرل وخرارج املوقرع  –البحث والتردريء وتعروير القردرات 
 لتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي.ا

لالستخدام الفعاا للمواردا على سبيل املثاا من خالا تعزيز الترازر والتعراول برا املشراريع علرى  ديد  رص  3-3-7
 املستويا الوط  واإلقليمي.

 العاملية للهيئة وتنفيذ برنامة عملها املتعدد السنوات.القعاعية دعب اسااتيجيات التمويل وعط العمل  3-3-8
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 1 قلحالم

 املستخدمة يف هذه الوثيقةاملفاهيب  :1الجدول 

من اتفاقية التنوع البيولوجي على أنه  2يُعرف التنوع البيولوجي يف املادة  التنوع البيولوجي
التبرراين بررا الكائنررات ا يررة مررن  يررع املصررادر  ررا  يهرراا  ررمن أمررور و

أخرىا النظب اإليكولوجية الّبية والبحرية واملائية واملرّكبات اإليكولوجية 
وهررذا يشررمل التنرروع داخررل األنررواع وبينهررا وتنرروّع : جررزااً منهررا الرريت تعررد

 9و.النظب اإليكولوجية

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة هو  ئة  رعيرة مرن التنروع البيولروجيا وهرو  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
حالررة التنررروع البيولرروجي لألغذيرررة والزراعررة يف العرررال يتوررمن ألغررراة تقريرررر 

وتنوع ا يوانات والنباتات والكائنات الدقيقة وتباينها علرى املسرتوى الروراثي 
وعلرررررى مسرررررتوى األنرررررواع والرررررنظب اإليكولوجيرررررة الررررريت تررررردعب هياكرررررل النظرررررام 
اإليكولوجي ووضائفه وعملياته داخل نظب اإلنتاج وحوهلراا وترو ر املنتجرات 

ج هنا تشمل احملاجريل الزراعية الئذائية وغري الئذائيةو. ويعتّب أل نظب اإلنتا 
 والثروة ا يوانية والئابات ومصايد األ او وتربية األحياا املائية.

يشرررررمل التنررررروع البيولررررروجي لألغذيرررررة والزراعرررررة املررررروارد الوراثيرررررة النباتيرررررة  مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
ا واملرروارد وا يوانيررة واملائيررة لألغذيررة والزراعررةا واملرروارد الوراثيررة ا رجيررة

الوراثيرة مرن الكائنرات ا يرة الدقيقرة والال قاريراتا والتنروع البيولرروجي 
 .املرا ق واألغذية والّبيّة

املررررررررررررررررررررررررررررررررروارد  
الوراثيررررررررررررررررررررررررررررة 
لألغذيررررررررررررررررررررررة 

 والزراعة

املررروارد الوراثيرررة النباتيرررة 
 لألغذية والزراعة

الوراثية من يشري مصعلح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل املواد 
وتشمل هذه  10أجل نبايت اليت هلا قيمة  علية أو حمتملة لألغذية والزراعة.

املرررررواد األنرررررواع الررررريت يسرررررتخدمها املزارعول/السرررررالالت األجرررررلية الررررريت يرررررتب 
االحتفررررا   رررررا يف املررررزارعا واألجرررررناف احملسرررررنةا ومررررواد الابيرررررة يف بررررررامة 

موعرات خرارج املوقرع(ا  سا احملاجريلا وعينرات بنروو اجلينرات )أي ا 
 واألقارب الّبية للمحاجيلا والنباتات الّبية احملصودة لألغذية.

املررروارد الوراثيرررة ا يوانيرررة لألغذيرررة والزراعرررة هررري املررروارد الوراثيرررة ذات أجرررل املوارد الوراثية ا يوانيرة 
و.اشررياً  11حيرروا  الرريت تسررتخدم أو  تمررل اسررتخدامها لألغذيررة والزراعررة.

                                                      
 .أمانة اتفاقية التنوع البيولوجياتفاقية التنوع البيولوجي. مونايااا كندا. . 1992اتفاقية التنوع البيولوجي.   9

رومررررا. )متررراح علرررى العنررروال التررررايل: التقريرررر الثررررا  عرررن حالرررة املررروارد الوراثيررررة النباتيرررة لألغذيرررة والزراعرررة يف العرررال. . 2010منظمرررة األغذيرررة والزراعرررة.   10
http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e.pdf). 

رومرررررررررا. )متررررررررراح علرررررررررى العنررررررررروال الترررررررررايل: حالرررررررررة املررررررررروارد الوراثيرررررررررة ا يوانيرررررررررة لألغذيرررررررررة والزراعرررررررررة يف العرررررررررال. . 2007منظمرررررررررة األغذيرررررررررة والزراعرررررررررة.   11
a.pdf1260a-a/3http://www.fao.org/خعررة العمررل العامليررة للمرروارد الوراثيررة ا يوانيررة وإعررالل إنرراالكن. رومررا. 2007منظمررة األغذيررة والزراعررة.  (؛  .

 (.http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.html)متاح على العنوال التايل: 

http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdf)؛
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ُيسررررتخدم املصررررعلح يف هررررذه  12نعرررراق التقييمررررات العامليررررة السررررابقةا  عمرررر لألغذية والزراعة
الوثيقة لرشارة إىل املوارد الوراثية لألنواع املستمنسة من العيور والثردييات 

  املستخدمة يف األغذية والزراعة.

املروارد الوراثيرة ا رجيرة 
 لألغذية والزراعة

املرررواد املوروثرررة احملرررتفظ  رررا املررروارد الوراثيرررة ا رجيرررة لألغذيرررة والزراعرررة هررري 
داخل األشجار وأنواع النباتات اوشربية األخررى ذات القيمرة االقتصرادية 
أو البيئيررة أو العلميررة أو االجتماعيررة الفعليررة أو احملتملررة ويف مررا بررا تلرر  

  13.األشجار والنباتات

املائيررررة املرررروارد الوراثيررررة 
 لألغذية والزراعة

املروارد الوراثيررة املائيررة لألغذيرة والزراعررة هرري املروارد الوراثيررة لألنررواع ا يوانيررة 
والنباتيرة املائيررة املسررتخدمة أو الرريت  تمررل اسررتخدامها يف مصررايد األ رراو 
وتربية األحياا املائيةا والتنوع البيولوجي للنظب اإليكولوجية املرا قة هلا اليت 

عررراملي املورررعلع بررره للتقريرررر املقبرررل عرررن تررردعمها. ويشرررمل نعررراق التقيررريب ال
 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتربية األحياا املائية يف العالا

 14األنواع املائية املستزرعة وأقار ا الّبية  من الوالية الوطنية.

املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة من الكائنات 
ا يرررررررررررررررررررررة الدقيقرررررررررررررررررررررة 

 والال قاريات 

تُعررررررد املرررررروارد الوراثيررررررة لألغذيررررررة والزراعررررررة مررررررن الكائنررررررات ا يررررررة الدقيقررررررة 
والال قاريرررررررات عنصرررررررراً رئيسرررررررياً يف التنررررررروع البيولررررررروجي املرا رررررررق. وتشرررررررمل 
ا موعرررات املهمرررة امللقحررراتا وال سررريما حنرررل العسرررلا والكائنرررات ا يرررة 

األغذيررة الدقيقررة املهمررة بالنسرربة إىل عمليررة اهلوررب لرردى ا ررااتا وجتهيررز 
والعمليررات الزراعيرررة الصرررناعيةا وعوامررل املكا حرررة البيولوجيرررةا والكائنرررات 

  15ا ية الدقيقة والال قاريات يف الابة.

التنررروع البيولرررروجي املرا ررررق هرررو  ئررررة  رعيررررة مرررن التنرررروع البيولرررروجي لألغذيررررة  التنوع البيولوجي املرا ق
املستمنسررررررة. وتشررررررمل والزراعررررررة تتكررررررول بشرررررركل كبررررررري مررررررن األنررررررواع غررررررري 

االسررررتثنااات حنررررل العسررررل املسررررتمنسا وبعررررع أنررررواع امللقحررررات وخمتلررررف 
عوامرررل املكا حررررة البيولوجيرررة )األعررررداا العبيعيرررول املسررررتخدمول ملكا حررررة 

سرررر. وعنررردما يتعلرررق األمرررر  ررردمات أنرررواع اث رررات( الررريت مت تربيتهرررا يف األأ 
وجي املرا ررررق مهررررب نظررررر أدنرررراه(ا  ررررريل التنرررروع البيولرررراالنظررررام اإليكولرررروجي )

بشررركل خررراص لتزويرررد اوررردمات الداعمرررة والتنظيميرررة. وقرررد تكرررول أنرررواع 

                                                      
 رومرررررررا. )متررررررراح علرررررررى العنررررررروال الترررررررايل: حالرررررررة املررررررروارد الوراثيرررررررة ا يوانيرررررررة لألغذيرررررررة والزراعرررررررة يف العرررررررال. . 2007منظمرررررررة األغذيرررررررة والزراعرررررررة.   12

a.pdf1260a-a/3http://www.fao.org/التقرير الثا  عن حالة املوارد الوراثيرة ا يوانيرة لألغذيرة والزراعرة يف العرال. . 2015منظمة األغذية والزراعة.  (؛
 (.http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdfايل: روما. )متاح على العنوال الت

رومرررررررررا. )مترررررررررراح علرررررررررى العنرررررررررروال التررررررررررايل: حالررررررررررة املررررررررروارد الوراثيررررررررررة ا رجيرررررررررة لألغذيررررررررررة والزراعرررررررررة يف العررررررررررال. . 2014منظمرررررررررة األغذيررررررررررة والزراعرررررررررة.   13
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf.) 

 روما.حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العال. منظمة األغذية والزراعة. سينشر قريباً.   14
 .ا/1Report Rev./17/16CGRFAالوثيقة  من 79الفقرة   15
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التنرروع البيولرروجي املرا ررق أيورراً مصررادر مباشرررة للئررذاا واملنتجررات األخرررى 
)ترررو ر خررردمات النظرررام اإليكولررروجي( أو تكرررول ذات أييرررة ثقا يرررة )ترررو ر 

 خدمات النظام اإليكولوجي الثقايف(.
فهوم أكثر شيوعاً يف قعاع احملاجيلا حيث يتميرز التنروع ور ا يكول هذا امل

البيولررروجي للمحاجررريل املستمنسرررة احملصرررودة عرررن والتنررروع البيولررروجي املرا رررق 
وهرررررو نعرررراق األنرررررواع األخرررررى املوجرررررودة يف نظررررام اإلنتررررراج  –للمحاجرررريلو 

 لوحولرها الرريت ترردعب هياكررل النظرام اإليكولرروجي ووضائفرره وعملياترره. وتشررم
األمثلررة امللقحرراتا ومفاسررات   ررات احملاجرريلا والئعرراا النبررايت املوجررود يف 
الشررجريات وهرروامل ا قررواا والال قاريررات والكائنررات الدقيقررة الرريت تُنشرر  
الابة و ا ظ على خصوبتها. وباإل ا ة إىل األنواع املفيدة مثل امللقحاتا 

نررواع املختلفررة الرريت .نررع األاملرررتبط باحملصرروا يشررمل التنرروع البيولرروجي املرا ررق 
 ات.ن طريق التصرف كاألعشاب واث إنتاج احملاجيل ع

نظررررام اإلنترررراج ا يرررروا ا علررررى سرررربيل املثررررااا ميكررررن .ييررررز ا يوانررررات ويف 
املستمنسررة عررن التنرروع البيولرروجي املرا ررق مثررل نباتررات املراعرريا والكائنررات 

لنباترررررات والابرررررةا ا يرررررة الدقيقرررررة وجمتمعرررررات الال قاريرررررات املرتبعرررررة  رررررذه ا
اجلهررراز اهلورررمي للحيوانرررات. ويف والكائنرررات ا يرررة الدقيقرررة املوجرررودة يف 

  األشرجار بالعديررد مرن النباتررات وا يوانررات االنظرام البيئرري للئابراتا  رر
والكائنات الدقيقة الريت تسراهب بعررق خمتلفرة يف عمرل النظرام البيئري. ويف 

علرررى جمموعرررة مرررن ا يوانرررات  املصرررايد العبيعيرررةا تعتمرررد األنرررواع احملصرررودة
والنباتات والكائنات ا ية الدقيقة كمصادر لألغذية واودمات مثل تنقية 
امليرررراه ومعاجلررررة املخلفررررات. وهرررري تسررررتفيد مررررن األكسررررجا الررررذي تررررو ره 
النباتات املائية وا ماية اليت تو رها املوائل مثل غابرات األعشراب البحريرة 

نرواع علرى أنرواع أخررى كموريفة هلرا.  والشعء املرجانية. وتعتمد بعع األ
كما تتفاعل األنرواع املائيرة املسرتزرعة يف نظرب واسرعة أو يف مصرايد أ راو 
قائمة على االستزراع مع هذه املكونات املختلفة للتنوع البيولوجي املرا ق. 
وباملثررلا  ررريل األنررواع الرريت يررتب اسررتزراعها يف أحررواة تربيررة األحيرراا املائيررة 

عة اوردمات الريت تو رهرا النباترات وا يوانرات الريت  ريط تستفيد من جممو 
  اا وخاجة يف ما يتعلق بتنقية املياه وتدوير املئذيات.

وتشررمل إدارة التنررروع البيولرروجي املرا رررق جمموعرررة واسررعة بكثا رررات خمتلفرررة. 
تررتب إدارة العديررد مررن مكونررات التنرروع البيولرروجي املرا ررقا بررمي طريقررة  وال

ورهرررا يف تقررردا خرردمات النظرررام اإليكولررروجي لألغذيرررة مدروسررةا لتعزيرررز د
والزراعة )أو أ ا ختوع  قط لتدابري واسرعة تسرتهدف الرنظب اإليكولوجيرة  
ككّل(. ويف حاالت أخررىا تردار املوائرل يف نظرب اإلنتراج وحوهلرا بشركل 
متعمد من أجل تعزيز وجود أنواع التنوع البيولوجي املرا قا وبالتايل زيرادة 

مات النظرررام اإليكولرروجي الررريت تو رهرررا )علررى سررربيل املثرررااا إمرردادات خرررد
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إدارة الشجريات وهوامل ا قوا لدعب امللقحات(. ويف حاالت أخررىا 
يتب إدخاا أنواع التنوع البيولوجي املرا ق عرن عمرد يف نظرب اإلنتراج )مثرل 
إدخاا عوامل املكا حة البيولوجية ملعاجلة مشكالت اث ات أو الكائنات 

  الابة لدعب تئذية النباتات(.الدقيقة يف

األغذيررررة الّبيرررررة هرررري منتجرررررات غذائيررررة مت ا صررررروا عليهررررا مرررررن أنررررواع غرررررري  األغذية الّبيّة
مستمنسرررة. وقرررد يرررتب حصرررادها )جتميعهرررا أو اجرررعيادها( مرررن داخرررل نظرررب 
اإلنتررراج الئرررذائي والزراعررري أو مرررن الرررنظب البيئيرررة العبيعيرررة أو شررربه العبيعيرررة. 
نرواع وتتداخل األنواع اليت تزود األغذية الّبية بدرجات متفاوتة مع  ئات األ

والقعاعيررةو للمرروارد الوراثيررة املررذكورة أعرراله. ويف القعرراع املررائيا يررميت معظررب 
اإلنتررراج مرررن األغذيرررة الّبيرررةا وتسرررتخدم العديرررد مرررن منشرررات تربيرررة األحيررراا 
املائيرررة خمزونررراً بريررراً أل ررراو التفرررريا أو تربيرررة الريقرررات. ور رررا تكرررول املصرررايد 

 البشري لألغذية الّبية.  العبيعية أكّب مثاا منفرد على االستخدام

ترررررررو ر مكونرررررررات التنررررررروع البيولررررررروجي لألغذيرررررررة والزراعرررررررة خررررررردمات النظرررررررام  خدمات النظام اإليكولوجي
وخرردمات النظررام اإليكولرروجي هرري والفوائررد الرريت يسررتمدها  16اإليكولرروجي.

البشر من النظب اإليكولوجيةو. وقد حدد تقييب األلفية للنظرام اإليكولروجي 
خرررردمات التزويرررردا  :أربررررع  ئررررات مررررن خرررردمات النظررررام اإليكولرررروجيا وهرررري

وخرررررردمات التنظرررررريبا وخرررررردمات الرررررردعبا واورررررردمات الثقا يررررررة. وخرررررردمات 
الرريت يررتب ا صرروا عليهررا مررن الررنظب اإليكولوجيررةوا التزويرردو هرري واملنتجررات 

أي املررواد الئذائيررة واملررواد اوررام  ختلررف أنواعهررا. ووخرردمات التنظرريبو هرري 
والفوائد اليت يتب ا صوا عليها من تنظيب عمليات النظام البيئيو. وتشمل 
 األمثلررة تنظرريب املنرراملا ونوعيررة امليرراه واهلرروااا واألمررراةا والكرروارث العبيعيررة.
وواودمات الثقا يرةو هري و وائرد غرري ماديرة  صرل عليهرا النراس مرن الرنظب 
اإليكولوجيررة مررن خررالا اإلثررراا الروحرريا وتنميررة املعر ررةا والتفكررريا والا يررها 
واوّبات اجلماليةو. ووخدمات الدعبو هي خدمات و رورية إلنتاج  يع 

ل الوررروئي خررردمات النظرررام اإليكولررروجي األخررررىو. وتشرررمل األمثلرررة التمثيررر
وتررردوير املئرررذيات. والسرررمة املميرررزة وررردمات الررردعب هررري أل هلرررا ترررمثري أقرررل 

 مباشرة على ر اهية اإلنسال.
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