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ًللتقاريرًالقطريةًاألساسيالدورً

ً

ًًإعدادإنً ًالقطرية ًالتقارير ًًىحدإهو ًالخطواتًفيًعملية ًًعنالتقريرًاألولًًإعدادأهم التنوعًحالة

الثغراتًسدًفيًهىًعلىًجانبًكبيرًمنًاألهميةًو،ً(التقرير)ًفيًالعالمًلألغذيةًوالزراعةًالبيولوجي

ًالبيولوجيالتنوعًبشأنًًيةاألساسمعلوماتًالفيًوضعًكذلكًوً،فرةًحاليااًادةًفيًالمعلوماتًالمتوالموجو

ًرًإلىظ ًنًْأنًي ًوينبغيًً.المتعددةًاإليكولوجيخدماتًالنظامًتوفيرًدورهًفيًبشأنًوً،لألغذيةًوالزراعة

تولدًعنًييًالتقريرًالذيًعطً تخطيطًاستراتيجي،ًبينماًي ًًعمليةًعلىًأنها،ًلتقاريرًالقطريةاًعمليةًإعداد

ً ًذلك، ًعنظرة ًًلىعامة ًالمستدامة ًاإلدارة ًممارسات ًالقطر ًوالزراعةداخل ًً،لألغذية لتقديرًوأداة

ًلبيتهاتًوالحتياجاتًالمستقبليةًالتيًتحتاجًإلىالوطنيةًاألولوياتً ًلو. لتقاريرًالقطريةًأنًينبغيًأيضاا

ً ًإلشراك ًفرصة ًأنها ًعلى ًتؤخذ ًاهتماماتًوتحفيز ًمن ًعريضة ًشريحة ًأصحابًالشأن مختلفًمن

ً.أصحابًالحيازاتًالصغيرةقطاعات،ًومنًبينهمً

ًوتهدفً ًًالخطوطًالتوجيهيةهذه ًالقطرية ًالخطوطًالتوجيهية)للتقارير ًالبلدانًفيً( جمعًإلىًمساعدة

بينهمًومنً)خبراءًبينًالتجمعًتعاونيةًعمليةًًأهميةًوجودًالضوءًعلىوتسليطًًيةمعلوماتًاألساسال

وصياديًً،الغاباتًسكانوً،ويينالرعمنًقبيلًالمزارعينًوًالتجريبية،ارفًالمعذوىًالشأنًأصحابً

ممتًولقدًصً .ًوتحليلًالثغراتًوالحتياجاتًالمتاحةتقييمًالمعلوماتًلوذلكًقطاعات،ًعبرًالً(األسماك

ً ًالتوجيهالمبادئ ًية ًالشكل ًحيث ًمن ًوكأداة ًالبيانات ًجمع ًلتوجيه ًعلىًوالتخطيط ًالسياسات وضع

ً.القطريًالمستوى

ًوت ًالتوجيهية ًالخطوط ًفرق ًفي ًالبلدان ًترغب ًقد ًالتي ًالمعلومات ًبين ًلتقديمها التخطيطًدعم

ًبهم ًالخاص ًإلً،االستراتيجي ًالالزمة ًالمعلومات ًًعدادوبين ًالتقرير ًالشامل ًبشأن التنوعًحالة

منًأجلًت عدًالوثائقًالتيًتستفيدًمنًأنًفىًوقدًترغبًالبلدانًً.فيًالعالمًلألغذيةًوالزراعةًالبيولوجي

ً.اتلقطاعالشاملةًلجميعًاًالتجميعيالتقريرًًإعدادعندًيةًقطاعالتقاريرًحالةًالعالمًمختلفً

 مقدمةال -أوالً 

ًالوراثيةًلألغذيةًوالزراعةهيئةًالإنً -1 ًالهيئة)ًموارد ًالذيً( هيًالمنتدىًالحكوميًالدوليًالوحيد

وتعدًالمواردًالوراثيةًلألغذيةً.ًمواردًالوراثيةًلألغذيةًوالزراعةلالمجموعةًالكاملةًلمحددًبشكلًًيتناول

ً ًوالزراعة ًالبيولوجيهىًلبناتًبناء ًوالزراعةًالتنوع ًً،لألغذية ًأهم ًالتيًتي ًالق ًًاألصولوأحد متلكهاًمة

ًالبلدان ًاختصاصًيو. ًالشمل ًهيئة ًوالزراعةمكوناتًجميع ًلألغذية ًالبيولوجي ًالتنوع ًتنفيذًو. ًأجل من

ً ًطريق ًعن ًأهدافه ًوتحقيق ًالعريضًلديها ًالعمل ًومً مً ًجهًْن ًبرنامج ًمراحلًمنهجخطط ًعلى ًاعتمدت،

 .1متعددًالسنواتالعملًالبرنامجًونقحتًفىًوقتًلحقًواستكملتً،ًهيئةال

حالةًالتنوعًلهوًتقديمًالتقريرًاألولًعنًًلبرنامجًالعملًالمتعددًالسنواتومنًأهمًالمعالمًالرئيسيةً -2

ًالعالم ًفي ًوالزراعة ًلألغذية ًًالبيولوجي ًللهيئة ًعشرة ًالسادسة ًالعادية ًالدورة ًفيً)أثناء ًعقدها المقرر

طلبتًهيئةًالمواردًالوراثيةًلألغذيةًوالزراعةًإلىًمنظمةًاألغذيةًًومنًأجلًتحسينًهذاًالفهم،،ً(2512)

ً ًالعالم ًفى ًوالزراعة ًلألغذية ًالبيولوجي ًالتنوع ًحالة ًبشأن ًاألول ًالتقرير ًإعداد (ًالتقرير)والزراعة

ً ًالسادسةًعشرة ًالعادية ًً،(2512)لعرضهًعلىًالدورة ًالتنوعًالبيولوجيًوكذلكًبحثًمتابعة تقريرًحالة

                                                            
ً.1،ًالجدول1ً،ًالمرفق14/13ًتقريرًً–ًهيئةًالمواردًالوراثيةًلألغذيةًوالزراعةً 1
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ًو ًفيلألغذية ًمحتملةالعالمًالزراعة ًعالمية ًعمل ًخطة ًبينها ًبطرقًمن ،ً .ً كذلكًمعلماًاًالتقريرويشكل

 .البيولوجي

حالةًتقريرًًإعدادأثناءًدورتهاًالعاديةًالحاديةًعشرة،ًً،األغذيةًوالزراعةمنًمنظمةًهيئةًطلبتًال -3

ًأثناءًً،التنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًفيًالعالم ًوذلكًعقبًًدورتهالبحثه ًالسادسةًعشرة، العادية

ًلىعيجبًأنًترتكزًالتقريرًهذاًًإعدادأنًعمليةًًشددتًالهيئةًعلىو.2ًعمليةًمتفقًعليهاًمنًجانبًالهيئة

الواردةًمنًًتقاريرالوً،مواضيعيةالدراساتًمنًالأيضاًاوأنًتستفيدًالتقاريرًالقطريةًمنًمعلوماتًمستقاةً

منًدولًمتيازًالمراكزًبينهاًصلة،ًمنًذاتًًخرياحبةًشأنًأصجهاتًومدخالتًمنًً،دوليةالمنظماتًال

 3ًً.نامية

يجبًأنًيركزًتقريرًحالةًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًفيًالعالمًًعلىًأنهيئةًالًشددت -4

علىًأكملًً،بذلكًتغلةاًسًْالقطاعات،ًمً شاملةًلكلًمسائلًوكذلكًعلىًً،علىًالتفاعالتًفيماًبينًالقطاعات

إعطاءًاألولويةًأيضااًاقترحتًو.ًالتقييمًالقطاعيةبينهاًعملياتًللمعلومات،ًومنًالمصادرًالحاليةًوجه،ً

 4.لمعلوماتًالرئيسيةًالتكميليةًالتيًلًتتوافرًفىًالمصادرًالموجودةًحاليااًل

ًالًأقرت -5 ًبهيئة ًإليها ًالتيًتوصل ًالنتائج ًفيًأن ًوالزراعة ًالبيولوجيًلألغذية ًالتنوع تقريرًحالة

ثغراتًمنًًهذاًالنوعوطالبتًالمنظمةًبضمانًتقييمًً،منًعدةًنواحًغيرًكاملةتائجًمبدئيةًوهيًنالعالمً

الدروسًالتقريرًذلكًالمنظمةًأنًتدرجًفيًإلىًكماًطلبتً.ًالمعلوماتًوتسليطًالضوءًعليهاًفيًالتقرير

 5.لتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةلوالستخدامًالمستدامًحفظًالبشأنًالمستفادةًوقصصًالنجاحً

ًيوفرً -6 ًفيًالعالم ًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعة ًتقريرًحالة ًالمعرفيةًأساسيااًتحليالا .ًللحالة

ً ًفى ًالموجودة ًوالثغرات ًالنقص ًأوجه ًتحديد ًوينبغي ًالمعلومات ًً،بوضوحالمتوافرة بهاًوالعتراف

ً ًالمستقبليةًالتقييمعملياتًًفيواستخدامها .ً ًتجميع ًتقاريرهامعلوماتًلالبلدانًوعند ًأنًمن ًفينبغيًلها ،

 .نًمجالتًمواضيعيةًمحددةأبشمعلوماتًلًتتوافرًعنهاًالتيًالمواضعًبوضوحًتذكرً

تقريرًحالةًالتنوعًًسهمًفيالتقاريرًالقطريةًالتيًت ًًإعدادالمعنيةًبالخطوطًالتوجيهيةًهذهًطرحًوت ً -7

ً ًفيًالعالم ًشامالاًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعة ًومجموعةًمنًاألهدافًالتيًً،نهجاا ًالتوجيهًيمكنها تقديم

ًااًمناسبًااًزمنيًوكذلكًجدولاً،ًالهيكلًالذيًيمكنًاستخدامهالتقاريرًالقطرية،ًونطاقًالتقريرًوًإعدادعمليةًل

 .اهعدادمالئمةًإلعمليةًو

8- ً ًتساعد ًمعلوماتًمالخطوطًالتوجيهية ًالبلدانًفيًتقديم ًاإلجابةًعكملة ًبغية ًنللتقاريرًالقطاعية

 :األسئلةًالتالية

 ًأغراض ًفي ًالبيولوجي ًالتنوع ًواستخدام ًحفظ ًحالة ًهي ًالغذائيًما ً،والتغذيةًاألمن

 النظامًاإليكولوجيًواستدامته؟وخدماتً

 ًال ًهي ًما ًتجاهات ًيمكن ًحفظًتحديدهاالتي ًمجال ًفيًالبيولوجيًالتنوعًواستخدامًفي

 ؟الرئيسيةًللتغييرًالعواملالناجمةًعنًتأثيراتًالوفيًً،أغراضًالتغذيةًوالزراعة

 ًأغراضًاأل ًفي ًالبيولوجي ًالتنوع ًواستخدام ًحفظ ًتحسين ًيمكن ًوالزراعةًكيف غذية

ًإسهام ًًاتوتعزيز ًفي ًالبيولوجي ًالتنوع ًالغذائي ًالنظامًً،والتغذيةاألمن وخدمات

                                                            
11/2ًًتقريرً–ًهيئةًالمواردًالوراثيةًلألغذيةًوالزراعةً 2
ً.14،ًالفقرة14/13ًتقريرًً–ًلألغذيةًوالزراعةهيئةًالمواردًالوراثيةًً 3
ً.14،ًالفقرة14/13ًتقريرًً–ًهيئةًالمواردًالوراثيةًلألغذيةًوالزراعةً 4
ً.15،ًالفقرة14/13ًتقريرًً-ًهيئةًالمواردًالوراثيةًلألغذيةًوالزراعةً 5
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ًالوً،اإليكولوجي ًستدامة ًسً وتحسين ًبل ًومعيشة ًالرعالمزارعين الغاباتًًسكانوويين،

 وصياديًاألسماك،ًوتحسينها؟

ًيتعلقًبينًالبلدانًرئيسيةًثمةًاختالفاتً -9 غذيةًأللالتنوعًالبيولوجيًبطبيعةًوحفظًواستخدامًفيما

ًوالزراعة .ً ًمعلومات ًتقديم ًأجل ًوً،يةأساسفمن ًالمعإبراز ًً،ارفيةالثغرات ًالولتيسير اإلقليميًتجميع

ًوالعالميًل ًت ًلمعلومات، ًالخطوطًالتوجيهيةًذالًالهيكلالسيرًعلىًغرارًالبلدانًعلىًش جع يًتنصًعليه

 .ًةالقطريًاريرهاتقًإعدادفىًبأكبرًدقةًممكنةً

 يةالتوجيه الخطوط أهداف -ثانياً 

تقاريرهمًًإعدادمساعدةًالبلدانًفيًًإلىسعيااًمنهاًًهذهًالخطوطًالتوجيهيةًبوضعقامتًالمنظمةً -11

ًالقطريةًالتيًتسهمًفيًتقريرًحالةًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًفيًالعالم ًَ لقدًو. هذهًًتممص 

ً ًًيةالتوجيهالخطوط ًتساعد ًبحيث ًفي ًالبلدان ًلألغذيةًإجراء ًالبيولوجي ًلتنوعها ًاستراتيجي تقييم

تبحثهاًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًالتيًلًمكوناتًعلىًبصفةًخاصة،ًوالزراعة،ًمعًالتركيزً

ً ًوالتي ًاألخرى ًالقطاعية ًالتقييمات ًتقليدياا ًفي ًأصحابًتسهم ًلجماعات ًبالنسبة ًالرزق فرصًكسب

ًً.الحيازاتًالصغيرة ًهذه ًمنتجاتًالوتشمل ًأو ًالمزروعة ًوغير ًالبرية ًالغذائيةاألغذية ،ًالمنتجاتًغير

 .ظمًاإلنتاجبالنسبةًلن ًاألنواعًذاتًاألهميةًوكذلكً

 يوالمحتو الهيكلو ،النطاق -ثالثاً 

 نطاق التقرير القطري

ً،والنباتاتً،الحيواناتالذيًيلحقًبتغيرًالعاملًالزمرةًالتصنيفيةًونطاقًالتقاريرًالقطريةًًيشمل -11

التيًتحافظًعلىًالهياكلًًةياإليكولوجوالنظمًًنواعاألمستوىًوية،ًالجينياتًمستوالوالكائناتًالدقيقةًعلىً

ًاإلنتاجًووالوظائفًوالعملياتًداخلًن ً ًيتصلًبهاظم ًوالما ًالغذائيةًوغيرًًتوفريًت، المنتجاتًالزراعية

علىًالنحوًظمًاإلنتاج،ًن ًًوتشملً.وصفًتفصيليًلنطاقًالتقريرًالقطريعلى1ًًالملحقًشتملًوي.ًالغذائية

ًالتقرير،ًألغراضًالم عرفً ًاتقطاعالو،ًاألحياءًالمائيةوً،األسماكمصايدًوً،والمحاصيلً،الماشيةهذا

 (.2فيًالملحقًالواردًراجعًالوصفً)جيةًاالحر

التيًلًتغطيهاًتلكًالمجالتًللتقاريرًالقطريةًبشكلًأساسيًعلىًًالخطوطًالتوجيهيةهذهًوتركزً -12

ً ًالبيولوجي ًالتنوع ًمثال، ًالقطاعية، ًلالتقارير ًالمرافق ًمختلف ًوخدمات ًدعم ًاإليكولوجيًاتنظيم لنظام

ًبالنسبةًهميةًذاتًاألأوًً،اجظمًاإلنتداخلًن ً ًً-لها ًبعدًوالتيًيشارًإليها ،ًالمرافقالتنوعًالبيولوجيًبفيما

تيًسبقًوأنًقدمتًتقاريرًلفإنًالبلدانًاذلك،ًباإلضافةًإلىًو.ًالمواردًالبريةًالمستخدمةًفيًالغذاءوكذلكً

ً ًبصدد ًهي ًأو ًاآلنًهاإعدادقطرية، ،ً ًالنباتيةبشأن ًالوراثية ًالحيوانيةً،الموارد ًالمائيةً،أو أوًً،أو

ًالتقاريرًفيًًإدراججية،ًقدًترغبًفيًاالحر ًالقطريًإعدادمعلوماتًمستقاةًمنًهذه حالةًفىًً،تقريرها

 .التنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًفيًالعالم

قديمًتبماًفىًذلكًمعلوماتًمنًمنظورًإيكولوجي،ًالبً،إلىًتزويدًالبلدانيةًالتوجيهالخطوطًهدفًت -13

هذهًالمعلوماتًأيضاًاساعدًتكماً.ًيكولوجياإلًنظامالًن ه جماًمنًًن ْهجً وتطبيقًً،اإليكولوجيالنظامًخدماتً

ًالتنوعًالبيولوجيًعلىًالبلدانً ًوالزراعةًألغراضًااإلبالغًعنًاستخدام األمنًتحقيقًمنًأجلًألغذية

ًوالتغذية ًوالستدامةً،الغذائي ًالريفية ًالمعيشة ًعنًً،وسبل ًاإلبالغ ًإلى ًباإلضافة ًالمستدام، والتكثيف
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البلدانًفيًوصفًالوظائفًالخطوطًالتوجيهيةً،ًتساعدًهذهًالطريقةوب.ًذاتًالصلةالمنظوراتًالجنسانيةً

 .لمستخدميهكذلكًلمنتجيًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعة،ًووالقيمًالمتعددةًالمتعددةً

 هيكل التقرير القطري

البلد،ًتتناولًوصفااًلهًولمحةًعامةًقسمًيحوىًمقدمةًعنًتنفيذي،ًوكذلكًًموجزبوضعًوصىًي -14

 .عنًقطاعاتهًالمختلفة

ًأنًتتبعو -15 ًالقطرية ًهيكلًً،ينبغيًللتقارير ًالمستطاع، ًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًقدر تقريرًحالة

 :ًالفصولًالتاليةشتملًعلىًوالذيًي1ًCGRFA-14/13/3ًالمرفقًكماًهوًموضحًفيًً،والزراعةًفيًالعالم

ً.مقدمةال:1ًالفصلً

ًالعواملًالدافعةًللتغيير:2ًالفصلً

ًاتجاهاتهًوًلألغذيةًوالزراعةًالتنوعًالبيولوجيحالةً:3ًالفصلً

ًلألغذيةًوالزراعةًالتنوعًالبيولوجيحالةًاستخدامً:4ًالفصلً

 لألغذيةًوالزراعةًالبيولوجيًالتنوعحالةًالتدخلًفيًحفظًواستخدامً:5ًالفصلً

لألغذيةًًلتنوعًالبيولوجيوالستخدامًالمستدامينًلحفظًللمستقبليةًجداولًأعمالً:6ًالفصلً

ًوالزراعةً

16- ً ًتحليل ًمختلفًإن ًالطرق ًفيها ًيستخدم ًالتي ًالبيولوجي ًوالزراعةالتنوع ًاً،لألغذية لقيمًوتدعم

ً ًللمجتمعاتًالمحليةالثقافية ًوالقتصادية ًً،والجتماعية ًمنًجوانبًوالشعوبًالتقليدية ًمهماا تقريرًجانباا

لتقاريرًالقطريةًأنًينبغيًلو.ًحالةًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًفيًالعالم،ًوكذلكًالتقاريرًالقطرية

ويوصىًفيً.ًعددًممكنًمنًأصحابًالشأنأكبرًتسعىًإلىًإشراكًأنًمراعاةًتامةًوهذهًالجوانبًًتراعى

العامةًوالخاصةًوغيرًالحكومية،ًوأنًتأخذًًالقطاعاتتخذهاًتالتدابيرًالتيًذلكًأنًيتضمنًبالصددًهذاً

،ًواحتياجاتًوأولوياتًووجهاتًنظرًالشعوبًاألصليةًوالمجتمعاتًالمنظوراتًالجنسانيةفيًاعتبارهاً

 .ًالمحليةًالمتمثلةًفيًمنظماتها

ًوالعمليةالجدول الزمني  -رابعاً 

17- ً ًالعملية ًمع ًًالكليةتمشياا ًأقرته ًالذي ًالنحو ًالهيئةعلى ،ً ًالأرسل ًالمدير ًلمنظمة األغذيةًعام

ً ًوالزراعة ًيًردوخطابًرسمي ًبتاريخ ًالبلدان ً/حزيران11ًإلى 2113ًيونيه ،ً ًتحديد مراكزًيطلبًإليها

ًًعدادالتصالًالوطنيةًإل ًالقطرية ًوذلكًالتقارير ًأقصاه ًودعا2113ًنوفمبرً/تشرينًالثاني31ًفىًموعد ،

 ً.2114ديسمبرً/منًكانونًاألول31ًفىًموعدًغايتهًتقديمًتقاريرهاًالقطريةًإلىًًالبلدان

 :ًالتشاركيًن ْهجالتقريرًالقطري،ًباستخدامًالًإعداديوصىًباتباعًالخطواتًالتاليةًأثناءً -18

ً،القطريالتقريرًًإعدادتنسيقًلمركزًاتصالًوطنيًتعيينًمنًالبلدانًالمشاركةًبلدًكلًنبغيًليً(أ

تبليغًنقاطًالتصالًنبغيًوي.ًاألغذيةًوالزراعةًمنظمةمركزًالتصالًمعًويلعبًكذلكًدورً

ً ًاآلنسة ًإلى ًهذه ًكوليت، ًليندا ًاألمينة، ًوالزراعةًهيئة ًلألغذية ًالوراثية الموارد

(cgrfa@fao.org)،ًً2113نوفمبرً/تشرينًالثاني31ًموعدًأقصاهًفى.ً

ونظرااًللطبيعةً.ًلتقريرًالقطرياًإعدادشجعًالبلدانًعلىًتأسيسًلجنةًوطنيةًلإلشرافًعلىًت ًً(ب

ًفإنهًينبغيًفىًاالشاملةًللقطاعاتً ًتتألفًمنًالللجنةًالوطنيةًأنًلتقريرًالقطري، الالزمًعدد

mailto:cgrfa@fao.org
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منًأصحابًالشأن بماًفىً(ًالمجتمعًالمدنيووالجهاتًالبحثيةًالذينًيمثلونًالحكومة،ً)ً.عملياًا

ً ًذلك ًلممثلون ًمختلفة ًقطاعات ًم)مثل ًوً،األسماكصايد ًالمائيةتربية ً،اتوالغابً،األحياء

ًوالنباتاتً،الماشيةو ًالق( ًلديهم ًممن ًوكذلك ًتحليل ًعمليات ًدعم ًعلى ًالبيولوجيًدرة التنوع

المساواةًبينًفيًمجالًاختصاصيااًتضمًاللجنةًالوطنيةًومنًالموصىًبهًأيضااًأنً.ًالمرافق

يتمتعًبخبرةًوً،قتصاديةالقضاياًالفيًيمكنهًاإلسهامًآخرًإلىًجانبًشخصًً،والمرأةًالرجل

ً،كذلكًوصىوي.ًخلفيةًأخرىًذاتًصلةًةالقتصادًالبيئي،ًأوًأيًوألمواردًالطبيعيةًاإدارةًفيً

عقدًً،التقريرًالقطريالمقدمةًللبلدانًإلعدادًًااًشهر13ًالـًأنًتجتمعًاللجنةًالوطنيةًخاللًمهلةً

علىًنطاقًواسعًمعًأصحابًالشأنًوالتشاورًالمحرزًتقدمًالستعراضًلمتكررةًاجتماعاتً

 .ًالرئيسيين

ًأنً(ج ًالوطنية ًاللجنة ًتجد ًالمً ًقد ًًجديمن ًإنشاء ًعمل ًأفرقة ًلكل ًبينًًالقطاعاتشاملة وفيما

بأقسامًمحددةًمنًالتقريرًالبياناتًوالمعلوماتًالمتعلقةًصنيفًالوزاراتًمنًأجلًتاإلداراتًو

ًً.التقريرًالقطريًمنحددةًأوًكتابةًفصولًمالقطري،ً

ًبيً(د ًالقيام ًالوطني ًالتصال ًًإعدادتنسيقًنبغيًلمركز ًالمشروع ًلاألول ًلتقرير الذيًالقطري،

ًي ًنبغي ًيخضع ًالستعراضًلأن ًاللجنة ًجانب ًالوطنيةمن ًالوطنيً. ًالتصال ًلمركز وينبغي

يشملً،ًأصحابًالشأنمنًجانبًإلجراءًاستعراضًأوسعًتشاوريةًعمليةًعقدًأنًييسرًًكذلك

ً ًمن ًالشأن ًالأصحاب ًمختلف ًاإلووزارات ًالودارات، ًغير ومؤسساتًً،حكوميةالمنظمات

ًبحثية ،ً ًوكذلك ًالشأن ًأصحاب ًالمعرفة ًذوي ًوًالعمليةمن ًالرعكالمزارعين ًسكانوويين،

ً.غيرهموصياديًاألسماك،ًوً،الغابات

تنسيقًعملياتًبينبغيًلمركزًالتصالًالوطنيًالقيامًً،استعراضًأصحابًالشأنبعدًإجراءًوً(هـ

ً ًمن ًالقطريالنتهاء ًً،التقرير ًتثم ًإلى ًاقديمه ًلحكومة ًرسميااًًعليهللمصادقة ًإلىً، وإحالته

ً ًمنظمة ًوالزراعة ًاللغاتًاألغذية ًمن ًللمنظمةبلغة ًًالرسمية ًوهى ًوالصينية،ً)أل العربية،

ًواإلسبانيةالفرنسيةوً،اإلنكليزيةو ًوالروسية، ،ً )ً ًوذلك ًأقصاه ًموعد كانون31ًًفى

 .ااًرسميًااًحكوميًااًالتقريرًالقطريًتقريرويكونً،2114ًديسمبرً/األول

ًً(و ًالمحدد، ًالنهائيةًفىًالموعد ًالتقاريرًالقطرية ًتتمكنًالبلدانًمنًتقديم ًلم ًفإذا ًتبادرًإلىفإنها

تسهمًفيًلكىًاألغذيةًوالزراعةًأوليةًعنًالنتائجًالتيًتوصلتًإليهاًإلىًمنظمةًًتقديمًتقارير

حالةًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًفىًًتقريرجًفيًدرً تحديدًاألولوياتًالعالميةًالتيًست ً

 .العالم

ً:يإعدادًالتقريرًالقطريًهاألغذيةًوالزراعةًالخاصةًبمنظمةًلدىًالتصالًنقطةًإنً

Food and Agriculture Organization of the United Nations  

Viale delle Terme di Caracalla  

00153 Rome, Italy  

Fax: +39 0657053057  

Email: SOW-BFA@fao.org  
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ًتو ًالتوجيهيةوجز ًالخطوط ًللتقاريرًهذه ًتوً،المحتوىًالمقترح ًالبلدان ًلمساعدة الضطالعًلطرحًأسئلة

ًتقريرهً،الستراتيجيًاتحليلهب ًأقسام ًمن ًكلًقسم ًالقطريًاووضع ًت قترحًو. ًلتيسير ًاألسئلة إجراءًهذه

ًالمناقشاتً،التحليل ًً،وتحفيز ًالقطروضمان ًالتقرير ًيحتوى ًًيأن ًاستراتيجيةعلى تناولًتً،توجيهات

ًاألولوياتًوالحتياجات ًط ً. ًًبالخط الغامقًتعب ًوقد ًتًالحاسمةاألسئلة ًالتي ًفهمًساعد ًإلى ًالتوصل في

ومنًفضلكً.ًاإلقليميةًوالعالميةوالمعلوماتًتساعدًفيًتسهيلًتجميعًالبياناتًكماًً،أساسيًلظروفًبلدكم

ًً.حاولًالتأكدًمنًتقديمًهذهًالبياناتًوالمعلوماتًالخاصةًبهذهًاألسئلةًحيثماًتوافرت

ًيتعلقًبوصيغتًاألسئلةًن ظمتًقدًو ًفيما ًفيًبلدك، ًاإلنتاجًالموجودة ًلملءًنظم ومنًثمًفهىًمهمةًجداا

منًأولًالمبادئًالتوجيهيةًسوفًت ستخدمًظمًاإلنتاجًالتيًن ًلقائمةًلوضعًفيًالمقدمة،1ًًخاناتًالجدولً

ً.حتىًآخرها

ً

 موجز تنفيذي

ً

 ،ة للتحليليالنتائج الرئيسبرز صفحات ي 3-2 موجز تنفيذي منعلى التقرير القطري يشتمل يوصى بأن 

هذه القضايا لتناول المتوافرة والقدرات الرئيسية  والمعوقات القضايابشأن عامة ويقدم لمحة 

نظرة عامة وأن يعرض  ،الدافعةعوامل والإلى االتجاهات التنفيذي وينبغي أن يشير الموجز  .والتحديات

للتدابير المستقبلية الموجهة إلى المستويات الوطنية، بالنسبة المقترحة على التوجيهات االستراتيجية 

 .واإلقليمية والعالمية

ً

 غذية والزراعةلألالتنوع البيولوجي  دورومقدمة عن البلد : 0الفصل 

 

 إدراجها في التقارير القطريةالمقرر الهيكل المقترح للفصل والمعلومات 

ًالفصلًلوالهدفًاألولً القارئًعلىًفهمًسياقًالتقريرًالقطري،ًوذلكًنظرةًشاملةًتساعدًتقديمًهوًهذا

ً ًطريق ًعن ًوالديمتقديم ًالسمات ًيلخص ًوموجز ًعامة ًولمحة ًوالتجاهات ًغرافيات للتنوعًالرئيسية

ويجبًإيالءًاهتمامًصريحًوواضحًللتنوعًالبيولوجيًً.البلدداخلً،ًلألغذيةًوالزراعةالشاملًالبيولوجيً

ً.واألغذيةًالبريةوخدماتًالنظامًاإليكولوجيًقًراف ًالمً 

ًو ًأن ًقطريااًلبد ًقدمتًتقريراا ًوأن ًالتيًسبق ًتقومً-ًالبلدان ًًأو ًحالياا ًالوراثيةًً–بإعداده ًالموارد عن

بعضًالمعلوماتًاألساسيةًالواردةًفيًهذهًقادرةًعلىًاستخدامًًالنباتية،ًوأالحرجيةًوالمائيةًوالحيوانيةً

ً.بالمقدمةالقسمًالخاصًإعدادًأجزاءًمنًمنًأجلًالتقاريرً

ًالبلدوت ًضع ًالفصل، ًهذا ًفي ًان ًالفصولًًنظمهابقائمة ًفي ًإليها ًاإلشارة ًستتم ًالتي ًالمختلفة اإلنتاجية

ً.ًالالحقة

ً:معلوماتًتغطيًالمواضيعًالتاليةًجمعسعىًهذاًالفصلًإلىًسيو
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 ًًالفيزيوغرافيةاألساسيةًًخصائصالوً،البلدًوموقعهًالجغرافيحجمًمعلوماتًأساسيةًعن

 ؛السكانيتعدادًالووالمناخية،ً

 لتنوعًاالذيًيتعلقًبالمساهمةًالحاليةًوالمحتملةًمنًجانبًلوضعًالحاليًلًتجميعيًتقرير

ً ًفي ًوالزراعة ًلألغذية ًوالتغذيةالبيولوجي ًالغذائي ًاإليً،األمن ًالنظام ً،كولوجيوصحة

ًاإلنتاج ًنظم ًً،واستدامة ًيالتي ًالبيولوجي ًالتنوع ًوً،المرافقدعمها النظامًخدمات

ًمعًإيالءً.ًاإليكولوجي  إلىًاألغذيةًالبرية؛ًمحددً اهتمام 

 ًأهميتهاًبالنسبةًلالقتصادًًلىععامةًوذلكًكنظرةًالبلد،ًداخلًظمًاإلنتاجًن ًلمختلفًوصف

 .الوطنيًوسبلًالمعيشةًالريفية

  إعداد التقرير القطري

واالنتماءات ) تقديم األسماءويفضل في إعداد التقرير القطري، التي اتُبعت تقديم وصف للعملية  .1

 .ويشمل ذلك أصحاب الشأن الذين استُشيروا داخل ملحق( والعناوين الخاصة بالمشاركين

 البلد لىعامة عنظرة 

تشمل الحجم والموقع والخصائص وعن بلدك، قليلة  من فقراتتتكون  تجميعيةلمحة  كتبأ .2

مساهمة عن بيانات مفضوضة السكان، ووأدرج في تقريرك قسماً عن  .والمناخية الفيزيوغرافية

الطبيعة والخصائص الشاملة لالقتصاد أيضاً بإيجاز وناقش  .ومشاركتهم في الزراعةالسيدات والرجال 

النظرات العامة القطرية التي من تفيد ومن الممكن أن تس. المختلفةومن ضمنها إسهامات القطاعات 

الموارد الجينية الحراجية، والجارية بشأن السابقة القطرية من التقارير قُدمت فى الفصول األولى 

 . النباتية وأوالحيوانية المائية و

 ألغذية والزراعةلدور التنوع البيولوجي 

ًقطريااًعنًالمواردًالوراثيةًالحرجيةوينبغيًل ً،والحيوانيةً،والمائيةً،لبلدانًالتيًسبقًوأنًقدمتًتقريراا

فىًأنًتكونًقادرةًعلىًاستخدامًبعضًالمعلوماتًاألساسيةًالواردةً،ًحاليااًًصددًإعدادهابوالنباتية،ًأوً

ً ًمنًالقسم ًالجزء ًهذا ًالتقاريرًإلعداد ًالتمهيديهذه ًمعلوماتً. ًالتنوعًالبيوستقدم ًبشأن ولوجيًتفصيلية

ً،منًهذاًالتقريرًالقطري5ًو4ًو3ًو2ًالفصولًواألغذيةًالبريةًفىًًاإليكولوجيالمرافق،ًوخدماتًالنظامً

ً.لتقريرًالقطريالجسمًالرئيسيًلبعدًاستكمالًالنظرًفىًتطويرًهذاًالقسمًوبالتالي،ًقدًترغبًالبلدانًفيً

3. ً ًتحسين ًفي ًوالزراعة ًلألغذية ًالبيولوجي ًالتنوع ًدور ًعن ًموجزاا ًوالتغذيةقدم ًالغذائي ً،األمن

ًالمزارعين ًمعيشة ًاألسماكً،الغاباتًسكانوً،الرعاةوً،وسبل ًاإليكولوجيً،وصيادي ًالنظام ًوصحة

ًبلدك؛ ًفي ًاإلنتاج ًنظم ًخاصًًمعًواستدامة ًاهتمام ًبإيالء ًالبيولوجي ًالتنوع ًالنظامًالمرافق وخدمات

إلىًحفظًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًيوجهًالنتباهًأنًأيضااًلموجزًوينبغيًل.ًاإليكولوجيًواألغذيةًالبرية

ًداخلًالموقعًوخارج ًوالموقعًوالزراعة، األمنًتحسينًفىًًهإلىًاألوجهًاألكثرًأهميةًلستخدامكذلكً،

ًوالتغذية ًالرئيسًالغذائي ًوالتغيرات ًالبلد ًيفي ًالتي ًة ًحدوثها ًالعشرلوحظ ًالسنوات ،ًالماضيةًخالل

ًالتغيراتيوالعواملًالرئيس ًالتيًأدتًإلىًهذه ًة ًأوًاألخطارًالتيًيمكنًو. ًإبرازًالمخاطرًالكبيرة أيضاا

 ً.واستخدامهًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةحفظًالتنوعًكتنفًت

 نظم اإلنتاج في البلد
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ً ًةهمممالحظة ًاإلنتاجوسوفًت شيرً: ًالمتعلقةًبنظم ًً،األسئلة ًالخطوطًالتوجيهيةطوالًهذه ظمًإلىًنً ،

ً ًعرً المً اإلنتاج ًفة ًالجدول ًبلدك1ًفي ًفى ًبه ًالموجودة ًالنحو ًًوعندً.على ًالنظم ًهذه ًإلى فيًإشارتك

ً.1الجدولًالموجودًفىًسمًالكاملًالأوً/وًينظامًاإلنتاجالرمزًقدمًمنًفضلكًإجاباتك،ً

كان هذا النظام إذا ما أشر إلى أدناه،  0كل نظام من نظم اإلنتاج المدرجة في الجدول بالنسبة ل .4

إنتاجي إدراج وصف تفصيلي لكل نظام  لقد جرىو .بغض النظر عن أهميته ال، مفي بلدك، أ اً موجود

 .3الملحق فى وذلك ، 0في الجدول وجود م

ً.فيًالبلدالموجودةًنظمًاإلنتاجً .0الجدول 

الرم القطاع

 ز

 موجودة أسماء نظم اإلنتاج

 (ال/عمن)

ية
ش
ما
ال

 

L1 ً 6مداريةال:ًالمعتمدةًعلىًالمراعيًالماشيةظمًن  

L2 ً 7مداريةالشبهً:ًالمعتمدةًعلىًالمراعيًالماشيةظمًن  

L3 ً 8معتدلةال:ًالمعتمدةًعلىًالمراعيًالماشيةظمًن  

L4ًًأوًاألراضيًالمرتفعة/الشماليةًو:ًالمعتمدةًعلىًالمراعيًالماشيةنظم
ً9  

L5 مداري:ًن ظمًالرعيًالرحالًللماشية  

L6 ًةمداريالشبهً:ًن ظمًالرعيًالرحالًللماشية 

L7 معتدلةال:ًن ظمًالرعيًالرحالًللماشية  

L8 أوًاألراضيًالمرتفعة/الشماليةًو:ًللماشيةًن ظمًالرعيًالرحال  

ت
با
غا
ال

 

F1 ًمداريةال:ًطبيعيااًالغاباتًالمتجددة  

F2 ًمداريةالشبهً:ًطبيعيااًالغاباتًالمتجددة  

F3 ًمعتدلةال:ًطبيعيااًالغاباتًالمتجددة  

F4 أوًاألراضيًالمرتفعة/الشماليةًو:ًااًالغاباتًالمتجددةًطبيعي  

F5 ًمداريةال:ًالمغروسةالغابات  

F6 مداريةالشبهً:ًالمغروسةًالغابات  

F7ًًمعتدلةال:ًالمغروسةالغابات  

F8ًمرتفعةالراضيًاألأوً/وًشماليةال:ًالمغروسةًالغابات  

                                                            
لمستوىًسطحً:ًالمناطقًالمداريةً 6 ً.درجةًمئوية14ًالبحر،ًأعلىًمنًجميعًاألشهرًبمتوسطًدرجةًحرارة،ًم صححةًطبقاًا
لمستوىًسطحًالبحر،ًتبلغًأقلًمنً:ًالمناطقًشبهًالمداريةً 7 مئويةًولكنًأكثرًمنًً°14شهرًواحدًأوًأكثر،ًبمتوسطًدرجاتًحرارةًشهرية،ًم صححةًطبقاًا

ً.مئوية5°ً
لمستوىًسطحًالبحرًًةمتوسط:ًالمناطقًالمعتدلةً 8 ً°15درجاتًمئويةًولمدةًأربعةًأوًخمسةًأشهرًفوقًً°5تقلًعنًدرجاتًالحرارةًالشهرية،ًم صححةًطبقاًا

ً.مئوية
لمستوىًسطحًالبحر،ًأقلًمنً:ًأوًاألراضيًالمرتفعة/المناطقًالشماليةًً 9 مئوية،ًً°5لمدةًشهرًواحدًعلىًاألقل،ًبمعدلًدرجةًحرارةًشهريةًم صححةًطبقاًا

ً.مئوية10ًً°شهر،ًفوقًأكثرًمنًشهر،ًولكنًأقلًمنًأربعةًألو
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ةً
بي
ر
ت

حي
أل
ا

ا
ية
ائ
لم
ًا
ء

ً
صا

وم
ي

ك
ما
س
أل
ًا
د

 

A1 ًمداريةال:ًذاتيااًًالمتجددةاألْسرًدًأسماكًيمصا  

A2 مداريةًالشبهً:ًذاتيااًًالمتجددةاألْسرًدًأسماكًيمصا  

A3 معتدلةًال:ًذاتيااًًالمتجددةاألْسرًدًأسماكًيمصا  

A4 أوًاألراضيًالمرتفعةً/الشماليةًو:ًذاتيااًًالمتجددةاألْسرًدًأسماكًيمصا  

A5 مداريةال:ًدًاألسماكًالقائمةًعلىًالتربيةيمصا  

A6 مداريةالشبهً:ًمصايدًاألسماكًالقائمةًعلىًالتربية  

A7 معتدلةال:ًمصايدًاألسماكًالقائمةًعلىًالتربية  

A8 مرتفعةالًيراضاألأوً/وًشماليةال:ًمصايدًاألسماكًالقائمةًعلىًالتربية  

A9 مداريةال:ًتربيةًاألحياءًالمائيةًالمعتمدةًعلىًالعلف  

A10 مداريةالشبهً:ًتربيةًاألحياءًالمائيةًالمعتمدةًعلىًالعلف  

A11 معتدلةال:ًتربيةًاألحياءًالمائيةًالمعتمدةًعلىًالعلف  

A12 أوًاألراضيً/الشماليةًو:ًتربيةًاألحياءًالمائيةًالمعتمدةًعلىًالعلف

 المرتفعةً

 

A13 مداريةال:ًألحياءًالمائيةالطبيعيةًلتربيةًال  

A14 مداريةالشبهً:ًًالتربيةًالطبيعيةًلألحياءًالمائية  

A15 معتدلةال:ًًالتربيةًالطبيعيةًلألحياءًالمائية  

A16 أوًاألراضيًالمرتفعة/الشماليةًو:ًًالتربيةًالطبيعيةًلألحياءًالمائية  

ل
صي

حا
لم
ا

 
C1 ًمداريةًال(:ًرزاأل)محاصيلًمروية  

C2 ًمداريةالشبهً(:ًاألرز)محاصيلًمروية  

C3 ًمعتدلةال(:ًاألرز)محاصيلًمروية  

C4 ًمرتفعةالًيراضاألأوً/وًشماليةال(:ًاألرز)مرويةًمحاصيل  

C5 ًمداريةال(:ًأخرى)محاصيلًمروية  

C6 ًمداريةالشبهً(:ًأخرى)محاصيلًمروية  

C7 ًمعتدلةال(:ًأخرى)محاصيلًمروية  

C8 ًمرتفعةالًيراضاألأوً/وًشماليةال(:ًأخرى)محاصيلًمروية  

C9 مداريةال:ًمحاصيلًبعلية  

C10 مداريةالشبهً:ًمحاصيلًبعلية  
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C11 معتدلةال:ًمحاصيلًبعلية  

C12 مرتفعةالًيراضاألأوً/وًشماليةال:ًمحاصيلًبعلية  

طة
ختل

م
1

0
 

M1 ًدًيأوًأحياءًمائيةًومصا/،ًمحاصيل،ًغابات،ًوماشية)نظمًمختلطة

 مداريةال(:ًأسماك

 

M2 ًدًيومصاأوًأحياءًمائيةً/،ًمحاصيل،ًغابات،ًوماشية)نظمًمختلطة

 مداريةالشبهً(:ًأسماك

 

M3 ًدًيأوًأحياءًمائيةًومصا/،ًمحاصيل،ًغابات،ًوماشية)نظمًمختلطة

 معتدلةال(:ًأسماك

 

M4 ًأوًأحياءًمائيةًومصائدً/،ًمحاصيل،ًغابات،ًوماشية)نظمًمختلطة

 مرتفعةالًيراضاألأوً/وًشماليةال(:ًاألسماك

 

ن ظمً

 أخرىً

O1 ً(يرجىًالتحديد)أخرى  

،1ًالجدولًفىًفىًبلدكًوالموجودةًتحدثًنهاًعلىًأًتحددظمًاإلنتاجًالتيًن 2ًًأدرجًفيًالجدولً .5

إلىً قدمظمًاإلنتاجًن ًأوًأسماءً/ورموزًالمشيراًا  ً.علىًالنحوًالم 

لكلًمنًن ًًً تتوافرًعندماًوقدًترغبًالبلدانًفيًاتباعًالمعاييرًالتاليةً.ًظمًاإلنتاجقدمًوصفاًا

ً:المعلومات

ً:البيئيةًوالخصائصالمالمحً

 ؛(رطبشبهً،ًرطب،ًقاحل،ًشبهًقاحل)معلوماتًإضافيةًعنًالمناخً(ًأ

 .ألرضالصفحةًالصورةًالكاملةًمالمحً(ًب

ً:سبلًالمعيشةًالريفيةًوالستخدامًالمستدام

ً؛11نصيبًأصحابًالحيازاتًالصغيرة(ًج

ً؛هًمدنيًبمدنىًأوًشفيًسياقًًةظمًاإلنتاجًالموجودنسبةًن ً(ًد

يشملً،ًومفضوضًبحسبًالجنسالذينًيسهمونًبشكلًفعالًفيًنظمًاإلنتاج،ًنصيبًالسكانً(ًهـ

ً؛ذلكًفراتوإذاً،ًالمستخدمين

ًوسبلًالمعيشةًورفاهيةًالمجتمعاتًالريفية؛ً،لومدىًأهميةًنظامًاإلنتاجًبالنسبةًللدخ(ًو

افًالحديثةًوالوقودًواألصنًالصطناعيةالمدخالتًًعلىعتمادًالوً،مستوياتًالتكثيفًالزراعي(ًز

 .األحفوري،ًإلىًآخره

                                                            
 .أثناءًإجابتكًعلىًأسئلةًالستبيانًالمتعلقةًبنظمًاإلنتاجًالمختلطة،ًقدًترغبًبتقديمًبياناتًمفضوضةًبحسبًالمكونات:ًمالحظةً 10
11

:ًمنًفضلكًارجعًإلى.ًتتعددًتعريفاتًأصحابًالحيازاتًالصغيرةًوتختلفًباختالفًالبلدانًً

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-

6_Investing_in_smallholder_agriculture.pdf, ًً24-23الصفحات. ً
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ً.نظمًاإلنتاجًالموجودةًفيًالبلدً.3الجدول 

رمز نظام 

 اإلنتاج

رمز نظام  اسم

 اإلنتاج

 الوصف

   

   

ً[الحاجةحسبًصفوفااًجديدةًبأدخلً]

إلىًاألماكنًواألقاليمًالمذكورةًفيًالتقريرًالقطريقدً  .6  .مًخارطةًلنظمًاإلنتاجًفيًبلدك،ًمشيراًا

إلىًالمساحةًقيد3ًًفيًالجدولًأشرً،ً(1راجعًالجدولً)فيًبلدكًًموجودكلًنظامًإنتاجًلبالنسبةً .7

ًةيالمنتجاتًالرئيس)اكتبًالكميةًالمقدرةًلإلنتاجًًلمًيوجد،فإذاًً،(غيرهًأوآكرًأوًهكتارًأو2ًًكم)اإلنتاجً

ًالم جم عة ًوحداتًالقياسً( ًإلىًآخره)مستخدماا .ًالمناسبةًلنظامًاإلنتاج(ًطن،ًرأس،ًجردة،ًمترًمكعب،

ومنًفضلكًً)%(.ًإسهامًنظامًاإلنتاجًفيًاقتصادًالقطاعًالزراعيًفيًالبلدًنسبةًاذكرف،ًفإذاًكانًمتوافرااً

ًاأحدثًالبياناتًالمتواستخدمً ًلًةالمرجعيالسنةًوأشرًإلىًفرة، ًالتقديراتبالنسبة ًلبياناتًأو .ً يرًغب"حدد

 .إذاًكانتًغيرًمنطبقةً"لًينطبق"ًوً"معروف

إنتاجًالكمياتًوالمساهمةًفىًاقتصادًالقطاعًالزراعيًفىًن ظمًوً،اإلنتاجغلةًفىًست ًالمً المساحةًً.0الجدول 

ًاإلنتاجًفىًالبلد

رمز نظام 

 اإلنتاج

اسم نظام 

 اإلنتاج

اذكر )المساحة 

وحدة 

 (المساحة

اإلنتاج كمية 

اذكر وحدة )

 % (الكمية

اإلسهام نسبة 

في اقتصاد 

القطاع 

 الزراعي

 سنةال

 ةالمرجعي

ًًًًًً

ًًًًًً

ً(الحاجةحسبًصفوفااًجديدةًبأدخلً)

إلنتاجًالناتجةًعنًاالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًقعًعلىًالتيًتاكتبًتعليقكًعلىًالتأثيراتً .8

ًإلىًا ًالموجه ًأوًالوطني/وًالمحليلالستهالكًالموجهًاإلنتاجًًمقابللتصدير، .ً ًالمعلوماتًتكونوعندما

ًإنتاجعنً ًاذكرًمتاحةًكلًنظام ًبال، ًنسبة ًالرئيسً،إنتاجًمخصصًللتصديرلكلًنظام ًالمعنيةيوالسلع ً،ة

ًتالًراواآلث ًي ًبتلحق ًاإلنتاج ًً،مثال)طرق ًاتباع ًإنتاجية ًممارسات ًمحددة ًباحتياجات (ًالتصديرللوفاء

ً.بالنسبةًللتنوعًالبيولوجيوالتداعياتً

 

 العوامل الدافعة للتغيير: الفصل الثاني

 

 في التقارير القطريةتُدرج الهيكل المقترح للفصل والمعلومات التي 
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أوًسلبياا،ً قائمةًالعواملً)ًاتللتغييرالرئيسيةًالمسببةًًعوامللليقدمًهذاًالفصلًتقييماا،ًإماًأنًيكونًإيجابياًا

ًفيًالملحقً ًللتغييرًواألوصافًالواردة ًوالزراعةبشأنًً،(3الدافعة ًالتنوعًالبيولوجيًلألغذية فيًًحالة

ً ًالبلد، ًاهتمام ًإيالء ًالبيولوجيًلتغيراتًالتيًطرأتًعلىًلخاصًمع ًالتنوع ًن ًالمرافق ًاإلنتاجًداخل ظم

ًالن ًً،وحولها ًاإليكولوجيوخدمات ًالبريةًةظم ًواألغذية .ً ًالفصل ًهذا ًويشجع ًمقارنةًأيضاا ًعلى البلدان

ً.ظمًاإلنتاجن ًمختلفًبينًًالعواملًالدافعةًللتغيير

فيًمجالًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًالتغييرًًعواملويعالجًهذاًالفصلًالمواضيعًالتاليةًالمتعلقةًب

ً:ًوالزراعة

 ًًللتغييرتأثيرات ًالدافعة ًًالعوامل ًعلىًمدىًالسنواتًالـ ًفيًأ11ًوالقوىًالضاغطة (ًالمنصرمة

 األغذيةًالبرية؛(ًجاإليكولوجية،ًوالن ظمًخدماتً(ً،ًوبالمرفقالتنوعًالبيولوجيً

 التنوعًالبيولوجيًلألغذيةًواستخدامًالنساءًفيًصونًإشراكًعلىًًالعواملهذهًًاتتأثير

 الريف؛فىًالفقرًمنًحدةًتخفيفًال،ًوتطبيقًوحفظًالمعرفةًالتقليدية،ًووالزراعة

 ًالممارساتًوالدروسًالمستفادةأفضلً،ًووالناشئةًالموجودةًالعواملالتدابيرًالمضادةًلمعالجة. 

أ جريتًتكونًقدًأىًدراساتًمحددةًًإلىالمرجعيةًاإلشارةًًمعلوماتًأواليشملًوعلىًالتقريرًالقطريًأنً

أوًتوزيعًمدىًالمالحظةًفىًالتغيراتًربطًبينًتالتيًوماًيقاربًذلك،ًاألخيرةًأو11ًًخاللًالسنواتًالـً

ً.لتغييروبينًعواملًدافعةًأخرىًلًواألغذيةًالبريةًفيًالبلدالمرافقًالتنوعًالبيولوجيً

ً

ًالخطوطًالتوجيهيةمنًأولًظمًاإلنتاجًتشيرًجميعًاألسئلةًالمتعلقةًبنً ً:الحظةًمهمةم إلىًآخرهاًًهذه

ًاإلنتاجًإلىًنً  ًفىًبلدكً،1الجدولًً،1الفصلًفيًالمحددةًظم ًعلىًالنحوًالموجود .ً ًوعند فيًاإلشارة

ً.1أوًالسمًالكاملًكماًهوًموجودًفيًالجدولً/رمزًنظامًاإلنتاجًوقدمًمنًفضلكًإجاباتك،ً

ً ًأحد ًلإن ًاألهدافًالرئيسية ًالتقرير ًلهذا ًهو ًمعلوماتًً،الثغراتًالمعرفيةتحديد ًوتقديم بشأنًأساسية

ً.اإلشارةًإلىًالمواقعًالتيًتكونًفيهاًالمعلوماتًغيرًمتوافرةًى،ًيرجهكذاو.ًالمستقبليةالتقييمًعملياتً

 

 المرافق التنوع البيولوجي على  العوامل الدافعة للتغييرتأثيرات 

 ومداه 13المرافقالتنوع البيولوجي توزع نطاق و فيتؤثر  التي 12األكثر أهمية العوامل ما هي .9

إلى نظم  في اإلشارة التغيير عواملل، في بلدك؟ قد ترغب عند وصفك الماضية 01خالل السنوات الـ 

الشائعة لدى  العواملأكثر من غيرها، وأن تحدد المرافق التنوع البيولوجي  بهااإلنتاج التي يتأثر 

اذكر حيثما أمكن، المؤشرات . المدرجة بالقائمةالمرافق العناصر المختلفة للتنوع البيولوجي 

 .، مصحوبة بمصدر المعلوماتاتالمستخدمة لقياس التغيير

الرجاء تقديم المرافق، التنوع البيولوجي د أضر بقأن التغير المناخى عتقد في المواقع التي يُ  .11

  .التي تضررت ظم اإلنتاجوتواتر الخطر المناخي ونُ  وشدةمعلومات إضافية حول طبيعة 

  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العوامل الدافعة للتغييرتأثيرات 

                                                            
ًللتغييرًالدافعةًالعواملًوصفًعلىًللحصول3ًًالملحقًراجعً 12
ًافقًالمروصفًللتنوعًالبيولوجيًًعلىًللحصول1ًًالملحقًراجعً 13
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وقدًترغبًالبلدانًالتيًسبقًلهاًأنً.ًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًأشكالًعلىًكلالقسمًينطبقًهذاً

قدمت،ًأوًأنهاًبصددًإعدادًتقريرًقطريًعنًالمواردًالوراثيةًالحرجيةًأوًالمائيةًأوًالحيوانيةًأوًالنباتية،ً

ًً.كمرجعًلهاًاستخدامًهذهًالتقاريرفىً

 مألا، 0مذكور في الجدول  وبلدك، كما ه نظم اإلنتاج الموجودة حالياً في لكل نظام من بالنسبة .11

. (الجدول بالنسبة لكل نظام إنتاجاستخدم نفس ) 4في الجدول وارد اسم ورمز كل نظام من نظم اإلنتاج 

التنوع البيولوجي لألغذية التي أثرت في  العواملإلى  رشأكل نظام من نظم اإلنتاج، بالنسبة لو

وصف لهذه االطالع على بإمكانك )المنصرمة  01السنوات الـ أثناء حسب القطاع، مفضوضة ، والزراعة

، أو سلبي (0)، أو إيجابي (2)قوي أثر إيجابي  لعوامل التغييروقد يكون (. 3في الملحق الدافعة العوامل 

فإذا . التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةعلى ( 1)تأثير على اإلطالق ، أو ال (2-)، أو سلبي بشدة (0-)

 ."ل ي"ال ينطبق  أو ،غير معروف" غ م"، اكتب اً غير معروف هذه العواملكان أثر 

المواردًحسبًبظمًاإلنتاجًفيًالبلد،ًالتنوعًالبيولوجيًداخلًن ًقطاعًعلىًالدافعةًالعواملًتأثيرً:4ًًالجدول

ً.الحيوانية،ًوالنباتية،ًوالمائية،ًوالحراجيةالوراثيةً

على التنوع البيولوجي  العوامل الدافعة للتغييرتأثير  14العوامل الدافعة للتغيير نظم اإلنتاج

 (،ًغًم،ًلًي2-،1ً-،2ً،1ً،5ً)ًالقطاعي لألغذية والزراعة

أو  الرمز

 االسم

المواردً

الوراثيةً

ًالنباتية

(PGR) 

المواردً

الوراثيةً

ًالسمكية

(FGR) 

المواردً

الوراثيةً

 (AnGR)الحيوانية

المواردً

الوراثيةً

ًالمائية

(AqGR) 

تغيراتًفيًاستخدامًاألراضيً 

 إدارتهاًوالمياهًو

    

     التلقيحًوالمدخالتًالخارجية 

     الستغاللًالمفرطًوالحصادًالمفرط 

     تغيرًالمناخ 

     الكوارثًالطبيعية 

الغريبةًاآلفاتًواألمراضًواألنواعً 

 الغازيةً

    

     والتجارةًوالقطاعًالخاصً،األسواق 

     السياسات 

     تزايدًالسكانًوالتحضر 

    ً–العواملًالقتصاديةًوالجتماعيةً 

                                                            
ًللتغييرًالدافعةًالعواملًوصفًعلىلإلطالع3ًًًالملحقًراجعً 14
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 السياسيةًوالثقافيةًالمتغيرة

تطورًوابتكاراتًالعلومً 

 والتكنولوجيا

    

     (منًفضلكًحدد)ًعواملًأخرى 

 [ظمًاإلنتاجالجدولًلكلًنظامًمنًنً استخدمًنفسً]

 لألغذية والزراعة  ةظم اإليكولوجيخدمات النُ على  العوامل الدافعة للتغييرتأثيرات 

 في كانت تؤثرالتي ( 3في الملحق الجوانب الوصفية ) الرئيسية للتغييرالدافعة  العوامل ما هي .12

سنوات  01خالل الـ  (4في الملحق الجوانب الوصفية )خدمات النظام اإليكولوجي، وتنظمها وتدعمها 

التي الدافعة الرئيسية العوامل صف  ،0محدد فى الجدول  ؟ بالنسبة إلى كل نظام إنتاجالماضية في البلد

على خدمات النظام اإليكولوجي على أنها  الواقعة تؤثر في خدمات النظام اإليكولوجي واذكر التأثيرات

بال تأثير ، أو (2-)، أو سلبياً بشدة (-)، أو سلبياً (0)، أو إيجابياً (2)ذات أثر إما أن يكون إيجابياً بشدة 

 .(يإنتاج نظام لكل الجدولنفس كرر ) 5، أو غير معروف، أو ال ينطبق فى الجدول (1)

ً.ظمًاإلنتاجن ًًداخلًالنظامًاإليكولوجيخدماتًًعلىوتأثيرهاًًةيالرئيسالتغييرًًعواملً-5الجدول 

نظم 

 اإلنتاج

 15العوامل الدافعة للتغيير

تأثير العوامل الدافعة للتغيير على خدمات النظام 

 16اإليكولوجي

ً(،ًغًم،ًلًي2-،1ً-،2ً،1ً،5ً)

أوً الرمز

ح السم
قي
لتل
ا

 

مً
ظي
تن

تً
فا
آل
ا

ض
را
ألم
وا

ً

ةً
ج
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وم
هً
يا
لم
ًا
ية
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ت
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فا
الن

 

ية
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ت
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لم
ا

 

ها
يت
ما
ح
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ر
الت
نً
وي
تك

 

اه
مي
ًال
ر
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تد

 

رً
في
تو

تً
ما
ز
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م
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وئ
لم
ا

 

جً
تا
ًإن
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ظ
تن

ن
جي
س
وك
أل
ا

/
ز
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ال

 

تغيراتًفيًإدارةًاستخدامًالمياهً 

ًواألراضي

         

         ًالتلوثًوالمدخالتًالخارجية

          الستغاللًالمفرطًوالحصادًالمفرط

          تغيرًالمناخ

         ًالكوارثًالطبيعية

                                                            
ًللتغييرًالدافعةًالعواملًوصفًعلىلالطالع3ًًًالملحقًراجع 15
ًظمًاإليكولوجيةلخدماتًالن ًًوصفًعلىلالطالع4ًًًالملحقًراجعً 16
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الغريبةًواألنواعًًواألمراضآلفاتًا

 الغازيةً

         

         ًاألسواقًوالتجارةًوالقطاعًالخاص

          السياسات

         ًوالتحضرًيالسكانتزايدًال

ً–العواملًالقتصاديةًوالجتماعيةً

  السياسيةًوالثقافيةًالمتغيرة

         

تطورًوابتكاراتًالعلومً

 والتكنولوجيا

         

          [منًفضلكًحدد]ًعواملًأخرى

 [ظمًاإلنتاجالجدولًلكلًنظامًمنًنً استخدمًنفسً]

ةًالتيًتؤثرًفيًخدماتًالنظامًاإليكولوجيًبالنسبةًلكلًنظامًيالرئيسالدافعةًًالعواملًبإيجازصفً .13

ل.5ًفيًالجدولًعلىًالنحوًالمعرفًً،إنتاج المرافقًالتنوعًالبيولوجيًمكوناتًوأدرج،ًحيثماًأمكن،ًوصفاًا

 .المعلوماتهذهًمصدرً،ًوالمستخدمةًفىًقياسًالتغييروالمؤشراتًً،التيًقدًتأثرت

 في األغذية البرية الدافعة للتغيير العواملأثر 

خالل  هاوتنوعارفها األغذية البرية ومعتوافر في تؤثر ة التي يالرئيسالدافعة  العواملما هي  .14

 ،توافرتؤثر على ة التي يالرئيسالدافعة  العوامل 6اذكر في الجدول  في البلد؟الماضية  01السنوات الـ 

أو  ،(0)، أو إيجابياً (2)وتنوع األغذية البرية، واذكر فيما لو كان هذا التأثير إيجابياً بشدة ارف ومع

 .أو غير معروف، أو ال ينطبق( 1)ر يأثتال ب، أو (2-)سلبياً بشدة ، أو (0-)سلبياً 

ً.وتنوعهاارفهاًاألغذيةًالبريةًومعتوافرًفيًالتيًتؤثرًالعواملًالدافعةًً.6الجدول 

 17العوامل الدافعة

 (،ًغًم،ًلًي2-،1ً-،2ً،1ً،5ً) العوامل الدافعةتأثير 

األغذية توافر 

 البرية

المعارف الخاصة 

 البريةاألغذية ب

تنوع األغذية 

 البرية

استخدامًالمياهًاألراضيًوتغيراتًفيً

 وإدارتهاً

   

    والمدخالتًالخارجيةالتلوثً

    الستغاللًالمفرطًوالحصادًالمفرط

    تغيرًالمناخ

     الكوارثًالطبيعية

                                                            
 .للتغييرًالدافعةًالعواملًوصفًعلىًللحصول3ًًالملحقًراجعً 17
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الغريبةًاآلفاتًواألمراضًواألنواعً

 الغازيةً

   

    ةاألسواقًالمتغير

    السياسات

    والتحضرًيالسكانالنموً

ً–العواملًالقتصاديةًوالجتماعيةً

 المتغيرةًالثقافيةًالعواملًوً،السياسية

   

العلومًفىًبتكاراتًالوًاتتطورال

 والتكنولوجيا

   

    [يرجىًالتحديد]عواملًأخرىً

فً .15 األغذيةًالبريةًفيًارفًتوافرًوتنوعًومععلىًالتيًتؤثرًالدافعةًالرئيسيةًًالعواملباختصارًص 

خدمتًفيًقياسًأمكن،ًالمؤشراتًالتيًاست ًًواذكرًحيثما.6ًفيًالجدولًعلىًالنحوًالمعرفًوذلكًبلدك،ً

 .بمصادرًالمعلوماتًةالتغيير،ًمصحوب

 سبل المعيشة الريفيةنوع الجنس، وو ،المعرفة التقليديةعلى  يريالدافعة للتغ العواملتأثيرات 

11ًالتيًأحدثتًأثرااًخاللًاألعوامًالـًالدافعةًالرئيسيةًًالعوامل،ًصف18ًًإلى16ًًعندًإجابتكًعلىًاألسئلة

ً.قياسًالتغير،ًوكذلكًمصادرًالمعلوماتل؛ًوأدرجًحيثًأمكن،ًالمؤشراتًالمستخدمةًالماضية

التنوع المحافظة على إشراك المرأة في على األكبر ر كان لها األثر يالدافعة للتغي العواملأى  .16

 ؟واستخدامه لألغذية والزراعةالبيولوجي 

ذات الصلة التقليدية ارف المعالمحافظة على للتغير كان لها األثر األكبر على  الدافعةأى العوامل  .17

 ؟واستخدامها بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

دور التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  للتغيير كان لها األثر األكبر على الدافعةأى العوامل  .18

 واستدامته؟ئي من الغذازيادة األ في

والدروس الحالية والناشئة، وأفضل الممارسات الدافعة عوامل التغيير لتناول التدابير المضادة 

 المستفادة

استخدامها، المزمع التدابير المضادة  حددالمعلومات المقدمة في هذا الفصل،  إلىشارة وعند اإل .19

، المرافقالتنوع البيولوجي ( فيما يخص أهذه  لعوامل التغييرالمعاكسة النتائج من الموجودة لقليل أو 

أفضل وقدم أية مخرجات متوقعة ودروس مستفادة و. األغذية البرية( جخدمات النظام اإليكولوجي، ( ب

 .صلةالذات ممارسات ال

 

 واتجاهاته  والزراعة حالة التنوع البيولوجي لألغذية: 0الفصل 
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 في التقارير القطريةالتي تُدرج الهيكل المقترح للفصل والمعلومات 

التأكيدًفيًالبلدًمعًًحالةًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةالفصلًهوًوصفًلهذاًالرئيسيًالهدفًإنً

ًالمرافقًالتنوعًالبيولوجيًعلىً ًالتعرفًعلىًالتجاهاتًالحاليةوواألغذيةًالبرية، ًفيً. وتجدرًاإلشارة

ًالمستقبلية ًواألولويات ًوالمتطلبات ًالحالية ًالثغرات ًإلى ًأيضاا ًالفصل ًهذا .ً ًحيثوعلى ًكذلك، ًماالبلدان

ً ًأمكن، ًتحديد ًلدعم ًالبيولوجيًحفظًالتدخالتًالمطلوبة ًكانًاألمرًشاإلوًالمرافقالتنوع ًإذا ًإلىًما ارة

ً.ةأوًالعالميًةأوًاإلقليميًةأوًالوطنيًةالمحلييحتاجًإلىًاتخاذًتدابيرًعلىًالمستوياتً

ً:يسعىًهذاًالفصلًللحصولًعلىًمعلوماتًحولًالمواضيعًالتالية

 التنوعً،ًفيماًيخصً(تًمعلوماتوجدًماحيث)وداخلهاًاألنواعًبينًيًحالةًالتنوعًالبيولوج

 واألغذيةًالبرية؛رافقًالمالبيولوجيً

 ً؛ةخدماتًالنظمًاإليكولوجيبالنسبةًإلىًالمرافقًلتنوعًالبيولوجيًلأهميةًالمكوناتًالمختلفة 

 دةًوالمواردًالمهدً ًنواععلىًاألالتأكيدًحالةًالتنوعًالوراثيًمعًعلىًةًالتيًتؤثرًيالعواملًالرئيس

 والمعرضةًللخطر؛

 ًوالزراعة؛ًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةومعلوماتًبشأنًحالةًرصدًنظمًاألنشطةًوتطويرًحالة 

 ً؛واألغذيةًالبريةالمرافقًالتنوعًالبيولوجيًحالةًأيةًنشاطاتًمحددةًتستهدفًحفظ 

 ًنًمعرفةًحالةًواتجاهاتًيوالفرصًواألولوياتًلتحسالمتوافرةًفيًالمعلوماتًالرئيسيةًالثغرات

 .ًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعة

ًالعواملًالجنفىًإذاًكانتًنظمًالمعلوماتًتأخذًأمكن،ًًماحيثً،اذكر ًإلىًأيًمدىً،ًمسانيةاعتبارها حدداا

ً.النساءًوالرجالالمختلفةًمنًالمعارفًالمتعلقةًبمستوياتًالنواعًوتمتًمراعاةًاأل

ً

إلىًإلىًآخرهاًالخطوطًالتوجيهيةًمنًأولًتشيرًجميعًاألسئلةًالمتعلقةًبنظمًاإلنتاجً:ًمالحظةًمهمة

ًفيًاإلشارةًوعندً.ًفيًبلدكعلىًالنحوًالموجود1ًً،ًالجدول1ًالمعرفةًفىًالفصلًنظمًاإلنتاجً إليها

ً.1أوًالسمًالكاملًكماًهوًموجودًفيًالجدولً/رمزًنظامًاإلنتاجًوابةًإجاباتك،ًرجاءًكت

ً ًبين ًومن ًالتقرير ًأهدافًهذا ًالرئيسية ًمعلومات ًوإعطاء ًالمعرفية ًالثغرات ًتحديد لعملياتًأساسية

ً.غيرًمتوافرةرجىًتحديدًالمواقعًالتيًتكونًفيهاًهذهًالمعلوماتًولهذاًي ً.ًالمستقبليةالتقييمً

 

 النباتية وأ ،الحيوانية وأ ،المائية وأ ،للموارد الوراثية الحرجيةالشامل التقييم التجميعي 

ً،عنًالمواردًالوراثيةًالحرجيةًها،ًأوًهيًبصددًإعدادتقاريرًقطريةًقدًتملكًالبلدانًالتيًسبقًوأنًقدمت

،ًلذلكً.هذهًالتقاريرفىًمختلفًالجينيًالتنوعًبشأنًأوًالنباتية،ًمعلوماتًهامةًً،أوًالحيوانيةً،أوًالمائية

ًتامةًمنًمختلفًالفقدًترغبًالبلدانًأنًتست ًاستفادة ً،لحالةًةمقارنوًوصفالقطاعيةًلتطويرًًتقاريرفيد

ًواتجاهات ًالحر، ًالحيوانيةأً،المائيةًوأً،جيةاحفظًالموارد ًوًأً،و ًالوراثية ًالنباتيةالموارد ًو. ممتًصً قد

ً.ادًحولًالمواضيعًالممكنًمعالجتهااإلرشمنًأجلًتوفيرًالمؤشراتًالتاليةً

1ًًفًْصً  .21 ًو( 2ًًحالة، ًو( 3ًًاتجاهات، ًأوًالتنوعًحالةًحفظً( ًأوًالمائية ًالحرجية ًالوراثية الموارد

 :ًحيثًماًيتعلقًبـفيًبلدك،ًمنًالشاملةًالحيوانيةًأوًالنباتيةً
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ًبينًالقطاعاتًجميعها؛ًالمشتركةالخصائصً(ًأ

ًبينًالقطاعات؛الرئيسيةًالختالفاتً(ًب

 .فيًحالةًالتنوعبينًالقطاعاتًأوًالمفاضالتًالتآزرًجوانبً(ًج

ًعلىً ًأنًتتضمنًمعلوماتًالردود ًااألبشأنًذاتًصلة ًولا-جتماعيةلبعاد ًوالقتصادية، ثقافية،ًالسياسية

ً ًاألبعاد ًالبيولوجيةوكذلك ًتقديم. ًيجب ًًكما ًالخصائص ًأهمية ًحول والختالفاتًًالمشتركةمعلومات

وفيرًاإلنتاجًالمستدامًأوًت،ًووياألمنًالغذائيًوالتغذذاتًالصلةًلتحقيقًالمهمةًالمفاضالتًوالتآزراتًو

ً.ةظمًاإليكولوجيخدماتًالن ً

 ةاإليكولوجي مظوخدمات النُ المرافق التنوع البيولوجي واتجاهات حالة 

ًي ًسعى ًالقسم ًهذا ًبشأن ًمعلومات ًعلى ًالحصول ًإلى ًحالة ًالبيولوجي ًالتنوع ًالمرافق ظمًن ًمختلفًفي

لمكونات1ًًًويعرضًالملحقً.ظمًاإليكولوجيةالن ًخدماتًوفيماًيتصلًبتوفيرًوتنظيمًودعمًإلنتاج،ًا وصفاًا

ً.ةظمًاإليكولوجين ًفيصفًخدماتًالً،4،ًأماًالملحقًالمرافقالتنوعًالبيولوجيً

الماضية  01الـ خالل السنوات تغيرات في بلدك بالنسبة لنظم اإلنتاج المختلفة أية  ت  ف  اكتُش  هل  .21

االتجاهات تتزايد إلى ما إذا كانت  فأشر، الحال كذلكإذا كان ف؟ المرافقالتنوع البيولوجي مكونات  في

فإذا لم . 7، في الجدول (2-)أو تتناقص بشدة  ،(0-)، أو تتناقص (1)، أو مستقرة (0)، أو تتزايد (2)بشدة 

 .تنطبق البمعني ( ل ي)بمعني غير معروف أو ( غ م)فأشر بـ معلومات، تتوافر 

ً.ًظمًاإلنتاجداخلًن ًالمرافقًالتنوعًالبيولوجيًالتجاهاتًفيًحالةًمكوناتًً.7الجدول 

 (غًم،ًلًيً،2-،1ً-،2ً،1ً،5ً)اضية الم 15االتجاهات خالل السنوات الـ  نظام اإلنتاج

 النباتات الفقاريات الالفقاريات األحياءًالدقيقة أوًالسمًالرمز

     

     

ً[الحاجةحسبًجديدةًصفوفااًدخلًأ]

واذكر . 7في الجدول المسجلة أو االتجاهات التي طرأت على التنوع،  التغيراتبإيجاز،  ف  ص   .22

إذا كانت أوضح و، الماضية 01في السنوات الـ )مستويات خط األساس : حيث أمكن، معلومات حول

التغير، واألسباب المحتملة، نطاق والقياسات والمؤشرات المستخدمة، و ،(ذلكالمعلومات خالف 

 . مصادر المعلوماتويشمل ذلك مرجعيات 

الماضية وذلك  01الـ خالل السنوات تغيرات بالنسبة لنظم اإلنتاج المختلفة اكتُشفت فى بلدك هل  .23

، اذكر إذا كانت االتجاهات تتزايد فإذا كان الحال كذلك؟ ةلنظم اإليكولوجيعند تنظيم أو تدعيم خدمات ا

أما . 8، في الجدول (3-)، أو تتناقص بشدة (0-)، أو تتناقص (1)، أو مستقرة (0)، أو تتزايد (2)بشدة 

 .إذا كانت ال تنطبق (ل ي)إذا كانت غير معروفة أو ( غ م)اكتب فمعلومات، ة عدم توافر أية في حال

ً.ظمًاإلنتاجن ًداخلًًةظمًاإليكولوجياتجاهاتًفيًحالةًتنظيمًودعمًخدماتًالن ً .8الجدول 

 (غًم،ًلًيً،2-،1ً-،2ً،1ً،5ً)اضية الم 15االتجاهات خالل السنوات الـ   نظم اإلنتاج
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ً[الحاجةحسبًبجديدةًصفوفااًأدخلً]

وحيث  .8التغيرات أو االتجاهات التي طرأت على التنوع، المسجلة في الجدول  صف بإيجاز .24

غير إذا كان الحال ، واذكر األخيرة 01للسنوات الـ )مستويات خط األساس : أمكن، قدم معلومات عن

مراجع مصادر أدرج . ير واألسباب المحتملةيالتغ نطاق، والقياسات والمؤشرات المستخدمة، و(ذلك

  .المعلومات

قد لألغذية والزراعة التي تصيب التنوع البيولوجي التغييرات تفيد في أن  أدلةهل توجد أية  .25

أو ، (0)تتزايد  وأ، (3)إليها إذا كانت تتزايد بقوة أثرت في خدمات النظام اإليكولوجي في بلدك؟ أشر 

اً ألوضاع محددة م وصفدوق. 9فى الجدول ، (3-)أو تتناقص بشدة ، (0-)أو تتناقص ، (3)مستقرة 

  (.كرر نفس الجدول لكل نظام إنتاج)تتوافر حيثما ووثائق 

ً.علىًخدماتًالنظامًاإليكولوجيًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةأثرًالتغيراتًفيًً.3الجدولً

نظام 

 اإلنتاج

التنوع البيولوجي أثر التغيرات التي تطرأ على  التغييرات 

 خدمات النظام اإليكولوجيعلى  لألغذية والزراعة

 (،ًغًم،ًلًي2-،1ً-،2ً،1ً،5ً)
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التغيراتًالتيًتطرأًعلىًالمواردً 

 الوراثيةًالحيوانية

         

التغيراتًالتيًتطرأًعلىًالمواردً

 الوراثيةًللمحاصيل

         

         التغيراتًالتيًتطرأًعلىًالمواردً
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 للغاباتالوراثيةً

التغيراتًالتيًتطرأًعلىًالمواردً

 للكائناتًالمائيةًالوراثية

         

التغيراتًالتيًتطرأًعلىًالمواردً

ًالدقيقة ًللكائنات التنوعً)ًالوراثية

 (المرافقالبيولوجيً

         

التغيراتًالتيًتطرأًعلىًالمواردً

ً التنوعً)ًفقارياتلالالوراثية

 (المرافقًالبيولوجي

         

التغيراتًالتيًتطرأًعلىًالمواردً

التنوعً) للفقارياتالوراثيةً

 (المرافقالبيولوجيً

         

التغيراتًالتيًتطرأًعلىًالمواردً

التنوعً)ًالوراثيةًالنباتية

 (المرافقالبيولوجيً

         

 [الجدولًلكلًنظامًمنًنظمًاإلنتاجاستخدمًنفسً]

26. ً ًصفًبإيجاز، ًاإليكولوجية ًبخدماتًالن ظم ًتلحق ًالتأثيراتًالتي ًالجدول ًفي وحيثًً.9المسجلة

،ً(إذاًكانًالوضعًمختلفااًاألخيرة،ًواذكر11ًًالـًًللسنوات)مستوياتًخطًاألساسً:ًأمكن،ًقدمًمعلوماتًعن

ًالتغير ًومدى ًالمستخدمة، ًوالمؤشرات ًالمحتملةً،والقياسات ًواألسباب ًأ. ًدخل ًمراجع مصادرًعن

 ً.المعلومات

التي ( إذا توافرت المعلومات)المرافق التنوع البيولوجي من أنواع فرعية أو  أنواعأدرج أية  .27

مة ظ  ة منُ إيكولوجينُظم خدمات وذلك للمساعدة فى تقديم في بلدك وبصورة فعالة بطريقة ما تتم إدارتها 

إذا كانت هنالك هذه األنواع الفرعية وأشر  فيها ظم إنتاج تظهراذكر في أية نُ . 01في الجدول أو داعمة 

  .اذكر أية مصادر متوفرة للمعلومات .التنوع هذا أية معلومات متوفرة عن

ًً.03الجدول  ًأنواع ًالبيولوجي ًالتنوع ًالمرافق ًإدارتها ًتتم ًالتي ًما ًبلدكًبصورة ًفي ًفعال وذلكًبشكل

ً.ةًمنظمةًأوًداعمةإيكولوجيللمساعدةًعلىًتقديمًخدماتًن ظمً

النظام خدمات 

التي تم  اإليكولوجي

 توفيرها

( سماال)األنواع 

األنواع الفرعية و

التي ( حيثما تتوافر)

 ةفعالتُدار إدارة 

  اإلنتاج منظ

الرمز أو )

 (االسم

معلومات ال توافر

التنوع بشأن 

 (ال/ نعم )

مصدر 

 المعلومات

     التلقيح

    اآلفاتًًتنظيم
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 واألمراض

تنقيةًالمياهًومعالجةً

  النفايات

    

تنظيمًالمخاطرً

 الطبيعية

    

العناصرًًتدوير

 الغذائية

    

تكوبنًالتربةً

 وحمايتها

    

      المياهًإعادةًتدوير

توفيرًمستلزماتً

 الموئل

    

تنظيمًإنتاجً

 الغاز/األوكسجين

    

ً(عندًالحاجةالصفوفًأضفًالمزيدًمنً)

؟ إذا أجبت بنعم، المرافقالتنوع البيولوجي فر في بلدك أية نشاطات رصد معنية باهل تتو .28

وعن  ،التي يجري رصدها المرافقالتنوع البيولوجي مكونات أمكن، معلومات عن كلما وقدم . فهاص  ف

مصادر أدرج مراجع عن و(. محلية، إقليمية، وطنية، عالمية)التغطية الجغرافية لنظام الرصد 

 .أمكنإذا معلومات، ال

 المهدد بالضياعًالمرافقالتنوع البيولوجي أنواع 

،ًالمهددةًبشكلًداخلًالبلدالمرافقًالتنوعًالبيولوجيًإنًالهدفًفيًهذاًالفصلًهوًالتعرفًعلىًأنواعً

ً.واضحًبالضياعًأوًالتدهورًأوًالنقراض

بدرجة مهدد الذي ثبت باألدلة أنه المرافق لتنوع البيولوجي لأية مكونات  00درج في الجدول إ .29

حسب التصنيف  التهديدحدد درجة و .همة في بلدكمال عشائرهالنقراض أو بضياع عدد من كبيرة ل

 18للقائمة الحمراء للطوائف والمعايير التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةطبقاً أو ، المعمول به في بلدك

 .فرتامصادر المعلومات أن تو وأ، واسرد وصفاً للتهديد مع ذكر المراجع 

ً.نفًعلىًأنهًمهددالذيًصً المرافقًالتنوعًالبيولوجيًًتواجهةًالتيًيالتهديداتًالرئيسً.11الجدولً

التنوع البيولوجي أنواع 

 المرافق

المراجع أو مصادر  (أشر إليه)التهديد الرئيسي  درجات التهديد

المعلومات إن 

                                                            
18

:ًًالطبعةًاألولى3.1ًالنسخةًالتحادًالدوليًلحفظًالطبيعة،ًمعاييرًوتصنيفاتًالالئحةًالحمراءًالتابعةًلً(2012)(IUCNً)الطبيعةًًالتحادًالدوليًلحفظًً

http://jr.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_en.pdfً
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 فرتاتو

    

    

ً[أدخلًصفوفااًبحسبًالحاجة]

 ًالمرافقالتنوع البيولوجي حفظ 

ًالقسمًمعلوماتًحولًحالةًحفظًمكوناتً خدماتًالنظامًًالذيًيقدمالمرافقًالتنوعًالبيولوجيًيجمعًهذا

ً.ظمًاإلنتاجًفيًبلدكاإليكولوجيًضمنًن ً

المرافق التنوع البيولوجي لحفظ في الوقت الحالي نشاطات أو برامج  فر في بلدك،اتتوهل  .31

 ،استزراعجموعات ثالً، ممقد تتضمن هذه النشاطات، و؟ خارج الموقع، أو إلدارتهلألغذية والزراعة 

 . 02أدرجها في الجدول فإذا كان األمر كذلك، ف. ، وما إلى ذلكأو مجموعات لواقح

ً.لألغذيةًوالزراعةًخارجًالموقعالمرافقًالتنوعًالبيولوجيًنشاطاتًأوًبرامجًحفظًً.03الجدول 

التنوع مكونات 

البيولوجي 

 المرافق

الكائنات 

 ،الحية

األنواع 

األنواع و

الفرعية 

المحفوظة 

 (توجدحيثما )

حجم 

 المجموعة

 الهدف شروط الحفظ

 ( األهداف)

صيف وحالة الت

 والتقييم

      الدقيقةالكائناتً

      الالفقاريات

      الفقاريات

      النباتات

ً[أدخلًصفوفااًبحسبًالحاجة]

31. ً ًيملك ًًبلدكهل ًلحفظ ًبرامج ًنشاطاتًأو ًالوقتًالحالي ًفي ًالبيولوجي ًالتنوع لألغذيةًالمرافق

أيًمعلوماتًفقدمًً؟ًإذاًأجبتًبنعم،المرافقالتنوعًالبيولوجيًًحفظدعمًلداخلًالموقع،ًوإدارتهًوالزراعةً

اإلنتاجًالمعنيةًً(ظمن ً)نظامًوً،ذكرًالسمًوالموقعالمدارةًأوًالمحفوظة،ًافرةًحولًالكائناتًواألنواعًامتو

إنً)أوًخدماتًالنظامًاإليكولوجيًالمرافقًالتنوعًالبيولوجيًتؤمنًالمحددةًالتيًتدابيرًوهدفًالحفظًوال

 (.توجد

ً.لألغذيةًوالزراعةًداخلًالموقعالمرافقًالتنوعًالبيولوجيًنشاطاتًأوًبرامجًحفظًأوًإدارةًً.00الجدول 

التنوع مكونات 

البيولوجي 

 ،الكائنات

األنواع واألنواع و

اسم 

الموقع 

( نُظم)نظام 

 ةاإلنتاج المعني

( أهداف) هدف

 الحفظ

إجراءات محددة 

التنوع لضمان 
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الفرعية  المرافق 

حيثما ) المحفوظة

 (توجد

الرمز أو ) ومكانه

 (االسم

المرافق البيولوجي 

خدمات النظم  وأ

 ةاإليكولوجي

      الدقيقةالكائناتً

      الالفقاريات

      الفقاريات

      النباتات

ً[حسبًالحاجةصفوفااًبأضفً]

32. ً ًالتي ًالنشاطات ًهي ًما ًبها ًيضطلع ًبلدك ًالمعارف ًعلى ًللمحافظة ًبالتقليدية التنوعًالمتعلقة

ً ًالمرافقالبيولوجي ً؟ ًبشأن ًالتقليدية ًسبقًواستخدمتًالمعرفة ًًالبيولوجيالتنوعًهل ًالمرافق تنويرًفي

 .الممارساتًوالدروسًالمستفادةفىًأفضلًمشاركةًالرجاءًبقرراتًالحفظًوالستخدامًفيًبلدك؟ًم

.ًالمرافقالتنوعًالبيولوجيًحفظًومعرفةًالمعنيةًبيةًمتوفرةًحولًاألبعادًالجنسانًمعلوماتأيةًقدمً .33

مواردًفيماًيتعلقًفىًالمحافظًعلىًًالنساءًوالرجالورؤىًاختالفاتًفيًأدوارًًهذهًالمعلوماتوقدًتضمنً

 .النظامًاإليكولوجيأوًإدارةًمختلفةًالًهممراحلةًىًإدارواإلشرافًعلًم،ورصدًحالتهبعينها،ً

ًالموارد البرية المستخدمة في األغذيةاتجاهات حالة و

أو صيدها أو حصادها بأنه قد جرى  بأنواع األغذية البرية المعروفقائمة  04أدرج في الجدول  .34

أو جاٍر ُمستكمل قُطري في أي تقرير إدراجها الغذاء في بلدك، والتي لم يسبق لغرض أو جمعها أسرها 

الذي توجد  وأشر إلى نظام اإلنتاج. أو الحيوانية أو النباتية أو المائية ،جيةاالحر الوراثيةالموارد بشأن 

هل  الماضية 01هذه األنواع، والتغير الذي طرأ على حالة هذه األنواع خالل األعوام الـ  ،حصدأو تُ  ،فيه

غير ؛ أو (3-) تناقص بشدةتو أ، (0-)تتناقص وأ، (3)مستقرة أم ، (0) تزايدتأم ، (3)زايد بشدة تتهى 

 .النوعداخل اختالفات التعرف والتوصيف على فيه ي تم ذالضع وأشر إلى المو(. غ م)معروفة 

 البلدًداخلًاألنواعًالبريةًالمستخدمةًفيًاألغذيةًً.14الجدولً

االسم )النوع 

 (المحلي

النوع 

االسم )

 (العلمي

ظم اإلنتاج أو نُ 

خرى األبيئات ال

التي توجد 

وتُحصد فيها هذه 

 األنواع 

 الحالة فى تغير 

(2ً،1ً،5ً،-1ً،-2 ،

 (غ م

داخل الفروق 

التي تم النوع 

تحديدها 

نعم )وتصنيفها 

 (ال/ 

مصدر 

 المعلومات

      

      

ً[حسبًالحاجةصفوفااًبأضفً]

 لخطرلالمعرضة موارد األغذية البرية 
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ًفيًأغراضًالغذاء ًالمستخدمة ًوالبرية ًالمزروعة ًالتعرفًعلىًاألنواعًغير ًهو ًالقسم ًالهدفًمنًهذا

ً.الضياعلخطرًبشكلًكبيرًً،ًوالمهددةداخلًالبلد

أية أنواع من األغذية البرية ثبت باألدلة أنها مهددة باالنقراض أو بضياع  05أدرج في الجدول  .35

طبقاً  وأالتصنيف المعمول به في بلدك،  حسبحدد درجة الخطر . همة في بلدكمال عشائرهاعدد من 

 ذكر مع للتهديد وصفاً أدرج  .19قائمة الحمراء للطوائف والمعايير التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةلل

 .فرتاتو أن المعلومات ومصادر المراجع

ً.بأنهاًمعرضةًللخطرأنواعًاألغذيةًالبريةًالمصنفةًواجهًالتيًتًالرئيسيةالتهديداتًً.05الجدول 

 أنواع األغذية البرية

 (االسم العلمي)

المراجع أو مصادر  (أشر إليه)التهديد الرئيسي  التهديد ةدرج

المعلومات إن 

 فرتاتو

    

    

ً[حسبًالحاجةصفوفااًبأضفً]

األغذيةًالبريةًفيًسبلًمعيشةًاألفرادًالذينًأنواعًفقدانًعنًكيفيةًتأثيرًً،تتوافرمتىًمعلومات،ًفدمًال

ًل ًوكذلكًعنًاألثرًالعام ًيعتمدونًعليها، ًاألمنًالغذائيًوالتغذيةمنًفقدانها أدرجًإشاراتًإلىًمراجعً،

ً.مصادرًالمعلوماتًالتيًاستخدمتها،ًإنًأمكن

 حفظ الموارد البرية المستخدمة في األغذية

خارج الموقع؟  أنواع األغذية البريةأو إدارة شاطات أو برامج لحفظ نأى في بلدك  فراتتوهل  .36

إذا كان ف. إلى غير ذلك، فطرياتتشتمل هذه مثالً على مجموعات استزراع، ومجموعات حشرات وقد ف

 . 06في الجدول هذه األشياء األمر كذلك، أدرج 

ً.خارجًالموقعنشاطاتًأوًبرامجًحفظًأوًإدارةًأنواعًاألغذيةًالبريةً .06الجدول 

أنواعًاألغذيةًالبريةً

السمً)المحفوظةً

 (العلمي

حجمًالمجموعةً

ًالمدخالتوعددً)

 (وكمياتها

الهدفً الحفظظروفً

 (األهداف)

 حالةًالتصنيفًوالتقييم

     

     

ً[حسبًالحاجةصفوفااًبأضفً]

التي من شأنها أن تدعم وتأسيس أية برامج أو نشاطات لحفظ وإدارة األغذية البرية  جرىهل  .37

المعلومات التالية عن كل  07أدرج في الجدول فأنواع األغذية البرية في بلدك؟ إن أجبت بنعم، حفظ 

                                                            
19 IUCN (International Union for Conservation of Nature) (2012). IUCN Red List Categories And Criteria, Version 3.1 

Second edition http://jr.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_en.pdf 
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والتدابير المحددة التي ظم اإلنتاج المعنية وأهداف الحفظ ونُ  ،الموقع وموضعهوسم اال: نشاط أو برنامج

 (.ن وجدتإ)تحافظ على أنواع األغذية البرية 

ًبرامجًأوًنشاطاتًحفظًوإدارةًاألغذيةًالبريةًفيًالموقعً.07الجدول 

أنواع األغذية البرية 

االسم )المحفوظة 

 (العلمي

اسم الموقع 

 ومكانه

 (أهداف) هدف الحجم والبيئة

 الحفظ

 اإلجراءات المتبعة

     

     

ً[حسبًالحاجةصفوفااًبأضفً]

أشرً)ًأنواعًاألغذيةًالبريةبشأنًالتقليديةًارفًالمعلحفاظًعلىًماًهيًالنشاطاتًالمتبعةًفيًبلدكًل .38

ًالقطاعية ًالتقارير ًفي ًالنشاطات ًهذه ًاتباع ًدرجة ًوصف ًجرى ًلو ًً؟(فيما ًإلىًيكيف ًالوصول مكن

 ؟والستخدامالحفظًلتنويرًمقرراتًأنواعًاألغذيةًالبريةًواستخدامهاًبشأنًالتقليديةًالمعارفً

وقدً.ًيةًالمعنيةًبحفظًومعرفةًأنواعًاألغذيةًالبريةالجنسانفرةًحولًاألبعادًامعلوماتًمتوأيةًقدمً .39

،ًورصدًحالتهاًمواردًبعينهاًيفيماًيتعلقًبجنًالنساءًوالرجالورؤىًتتضمنًتلك،ًالختالفاتًفيًأدوارً

 .واإلشرافًعلىًإدارةًنظامهاًاإليكولوجي

 .والزراعةوالتنوع البيولوجي لألغذية من صنع اإلنسان لكوارث الطبيعية أو ا

وأثرهاًفيًالتنوعًً،منًصنعًاإلنسانالكوارثًالتيًأوًالكوارثًالطبيعيةًيجمعًهذاًالقسمًمعلوماتًعنً

ً.البيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًككل،ًواستجابتها

على أسفرت عن تأثير كبير من صنع اإلنسان طبيعية أو ( كوارث)كارثة ض بلدك ألية هل تعر   .41

 01خالل السنوات الـ  أو على خدمات النظام اإليكولوجي/ووالزراعة  لألغذية البيولوجي التنوع

 لألغذية البيولوجي أثرها في التنوععن الكوارث التي تتوافر المعلومات  08أدرج في الجدول الماضية؟ 

أشر إلى األثر في المكونات أو الخدمات المختلفة على و. خدمات النظام اإليكولوجي فيوالزراعة أو 

أو  ؛(3-)خسارة كبيرة ( 0-)بعض الخسارة ، (1)ال تغير ، (0)، تزايد (2)كبير قد تسببت في تزايد أنها 

 . غير معروفة

ًالبيولوجيًعلىًالتنوعكانًلهاًتأثيرًكبيرًالتيًمنًصنعًاإلنسانًالتيًالكوارثًالطبيعيةًأوًً.14الجدولً

 .البلدداخلًالماضية11ًًوالزراعةًخاللًالسنواتًالـًًلألغذية

 جاإلنتا( نُظم)نظام  وصف الكارثة

  ةالمتأثر

 (الرمز أو االسم)

يرات الواقعة على ثالتأ

التنوع البيولوجي لألغذية 

،1ً-،2ً،1ً،5ً)ككل والزراعة 

 (، غ م2-

يرات الواقعة على ثالتأ

خدمات النظام 

 اإليكولوجي 

 (غ م، 2-،1ً-،2ً،1ً،5ً)
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ً[حسبًالحاجةصفوفااًبأضفً]

تأثيراتًوصفًوً،العامًالذيًوقعتًفيهًالكارثةبماًفىًذلكًبإيجازًأيةًمعلوماتًمتوفرة،ًًصًْلخً  .41

التأثيراتًالواقعةًعلىًعلىًًأو/المكوناتًالمختلفةًللتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًوعلىًهذهًالكارثةً

 .ًواإلشاراتًالمرجعيةًإلىًالوثائقًالداعمةخدماتًالنظامًاإليكولوجي،ً

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة التي فى التغيرات أن بفرة من بلدك تفيد امتو أدلةقدم أية  .42

واألمن الغذائي  ،سبل المعيشةعلى ، قد أثرت من صنع اإلنسانالتي الطبيعية أو وارث سببتها الك

 .والتغذية

متوفرة تفيد أن االستخدام المحسن للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة قد أسهم  أدلةقدم أية  .43

. من صنع اإلنسانطبيعية أو وارث واألمن الغذائي والتغذية في سياق ك ،في تحسين سبل المعيشة

 .صف، واذكر مصدر المعلومات

 والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة الغازية الغريبة األنواع 

التنوع البيولوجي على ر واضح يأثتفي بلدك ذات غازية غريبة عرف على أية أنواع هل تم الت .44

التي تتوافر األنواع تلك  01 الجدول؟ أدرج في الماضية 01لألغذية والزراعة، خالل السنوات الـ 

اذكر . خدمات النظام اإليكولوجي أو/التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وعلى أثرها بشأن المعلومات 

، (3)ال تأثير ، (0)، زيادة (2)زيادة شديدة الكأو على الخدمات المكونات المختلفة على الواقع األثر 

 (.غ م)غير معروفة ؛ أو (2-) ، خسارة كبيرة(0-)الخسارة بعض 

ًكبيرااًعلىًالغازيةًالغريبةًاألنواعًً.09الجدول  والزراعةًًلألغذيةًالبيولوجيًالتنوعالتيًأحدثتًتأثيراا

ً.الماضية11ًخاللًالسنواتًالـً

الغازية األنواع 

 الغريبة 

 (االسم العلمي)

اإلنتاج  (ظمنُ )نظام 

 التي تأثرت 

 (الرمز أو االسم)

مكونات ير الواقع على التأث

التنوع البيولوجي لألغذية 

 والزراعة 

 (غ م، 2-،1ً-،2ً،1ً،5ً)

الواقع على  التأثير

خدمات النظام 

 اإليكولوجي 

 (غ م، 2-،1ً-،2ً،1ً،5ً)

    

    

ً[حسبًالحاجةصفوفااًبأضفً]

بماً،13ًفيًالجدولًزيةًالغريبةًالمدرجةًاالغاألنواعًتتعلقًبفرةًااذكرًبإيجاز،ًأيةًمعلوماتًمتو .45

ً ًذلك ًفى ًالغريبًتأثيراتلوصف ًالغازية ًًةاألنواع ًمختلف ًلألغذيةًالبيولوجيًلتنوعاًمكوناتعلى

ًووالزراعة ًًأو/، ًالتأثيرات ًالواقعة ًعلى ًالنظام ًاإليكولوجيخدمات ًالوثائقً، ًإلى ًمرجعية وإشارات

 .الداعمة

ًانتشارًوتكاثرًاألنواعًًلألغذيةًالبيولوجيًهلًأسهمًالتنوع .46 ،ًالغازيةًالغريبةوالزراعةًفيًإدارة

ومكوناتًً،الضالعةالغازيةًالغريبةًًاألنواعقدمًمعلوماتًعنًف،ًفيًبلدك؟ًإذاًأجبتًبنعم،ًوالسيطرةًعليها
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ًًةوأيًإشارً،والزراعةًلألغذيةًالبيولوجيًالتنوع ًإسهام التنوعًالبيولوجيًفيًإدارةًمكوناتًإلىًكيفية

 .الداعمةالوثائقًأشرًإلىً.ًفيًبلدكالمتوطنةًالغازيةًالغريبةًاألنواعًالتحكمًفىً،ًأوًانتشارًوتكاثر

 والتفاعله واالختالف التشابأوجه 

أوًالمرافقًالتنوعًالبيولوجيًحالةًواتجاهاتًوحفظًمنًحيثًماًيتعلقًبالجوانبًًهذهعلقًعلىً .47

ومنًالمفيدً.ًيةالقطاعالمواردًالجينيةًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًالبريةًمنًناحيةًحالةًواتجاهاتًوحفظً

 :حظاتكًتحتًالعناوينًالتاليةمالأنًتقدمً

وتنوعًاألغذيةًالبرية،ًوالقطاعاتًً،المرافقالتنوعًالبيولوجيًبينًأوجهًالتشابهًالرئيسيةً(ًأ

ًالمختلفة؛

وتنوعًاألغذيةًالبرية،ًوالقطاعاتًً،المرافقالتنوعًالبيولوجيًبينًالرئيسيةًالختالفاتً(ًب

ًالمختلفة؛

والقطاعاتًوتنوعًاألغذيةًالبرية،ًً،المرافقالتنوعًالبيولوجيًبينًالمفاضلةًوالتآزرًجوانبً(ًج

 .المختلفة

ً ًتتضمن ًأن ًوينبغي ًالردود ًالقتصادية ًاألبعاد ًحول ًصلة ًذات ًوالسياسيةًً-معلومات الجتماعية،

ًالبيولوجية ًوكذلك ًوالثقافية، ًالخصائصً. ًأهمية ًحول ًمعلومات ًإضافة ًيجب ًكما المشتركة،ًالرئيسية

المستدامًأوًًواإلنتاجً،يووالتغذاألمنًالغذائيًتحقيقًالمتعلقةًبالمفاضالتًالتآزرًووجوانبًوالختالفاتً

ً.توفيرًخدماتًالنظامًاإليكولوجي

 الثغرات واألولويات

 : وخدمات النظام اإليكولوجيالمرافق التنوع البيولوجي حالة واتجاهات وحفظ فيما يتعلق ب .48

 ؟ارف والمعالمعلومات في الرئيسية ما هي الثغرات ( أ

 قدرات والموارد؟للالرئيسية القيود ما هي ( ب

 ؟الرئيسيةما هي المعوقات المؤسساتية والسياساتية ( ج

 وما هي األولويات؟ ،ما هي اإلجراءات المطلوب اتخاذها( د

 :واتجاهات وحفظ الموارد البرية المستخدمة في األغذية لحالةبالنسبة  .49

 ؟المعلومات والمعارففي  الرئيسيةما هي الثغرات ( أ

 للقدرات والموارد؟ الرئيسيةالقيود ما هي ( ب

 ؟الرئيسيةما هي المعوقات المؤسساتية والسياساتية ( ج

 ما هي اإلجراءات المطلوب اتخاذها وما هي األولويات؟( د

التيًمنًصنعًاإلنسانًوالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزارعةًالكوارثًالطبيعيةًأوًًلتأثيربالنسبةًً .51

 :هاوالستجابةًل

ً؟لوماتًوالمعارفًفيًالمعًالرئيسيةماًهيًالثغراتً(ًأ

ًلقدراتًوالموارد؟اعلىًًالرئيسيةالقيودًماًهيً(ًب

ً؟الرئيسيةماًهيًالمعوقاتًالمؤسساتيةًوالسياساتيةً(ًج

ًماًهيًاإلجراءاتًالمطلوبًاتخاذهاًوماًهيًاألولويات؟(ًد
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 : التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةعلى الغازية الغريبة األنواع  ألثربالنسبة  .51

 ؟لومات والمعارف في المع الرئيسيةما هي الثغرات ( أ

 للقدرات والموارد؟ الرئيسيةالقيود ما هي ( ب

 ؟الرئيسيةما هي المعوقات المؤسساتية والسياساتية ( ج

 ما هي اإلجراءات المطلوب اتخاذها وما هي األولويات؟( د

ً

 حالة استخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة :4الفصل 

 

ًالهيكل المقترح للفصل والمعلومات التي ينبغي إدراجا فى التقارير القطرية

ً:بشأنًتهدفًأسئلةًهذاًالفصلًإلىًالحصولًعلىًمعلومات

 ًإسهامًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًفي: 

o ًلتقليلًألمنًالغذائيًوالتغذيةًولًةوبخاص(ًخدماتًالنظامًاإليكولوجيمستلزماتًأوً)إنتاج

ًالريفي؛الفقرً

o ًدعمًوتنظيمًخدماتًالنظامًاإليكولوجي؛

o ؛مقاومةالستدامةًوال 

 ً؛نظامًإيكولوجيًن ْهجتطبيق 

 حالةًالستخدامًالمستدامًللتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعة. 

ً ًالعالم، ًحالة ًبشأن ًالقطاعية ًالتقارير ًأن ًامتوالبما ًمنفصلة ًمعلومات ًتوفر ًاإلعداد، ًقيد ًأو بشأنًفرة،

ً ًالمائيةاستخدام ًوالموارد ًالوراثية ًيةوالنباتًحراجية،والًية،والحيوانً،الموارد ًأنًًلإلجاباتفينبغيً، هنا

ً:بشأنًفرةاتقدمًالمعلوماتًالمتو

 ً؛للمواردًالوراثيةًالواردةًمنًقطاعاتًمختلفةالمجمعًالستخدام 

 ً؛جوانبًالتآزرًبينًالمواردًالوراثيةًلمختلفًالقطاعات 

 ًداخلًمجموعة؛،ًأوًةمنفصلًات،ًسواءًكمكونالمرافقالتنوعًالبيولوجيًاستخدامًجميعًأنواع 

 التيًيتمًاألخرىًالمهمةًالبريةًمنتجاتً،ًحيثماًتتوافرًالمعلومات،ًالاستخدامًاألغذيةًالبريةًو

 .جمعها

ً:ماًيليًأنًيتضمنًستخداماتًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةيمكنًل

 ًًالمباشرًلمواردًوراثيةًمنًقطاعاتًمختلفةًأوًللتنوعًالبيولوجي وأيةًأغذيةًالمرافقًالستخدام

 ؛بصورةًفرديةًأوًفىًمجموعاتبرية،ً

 ًخدماتًمنظمةًأوًداعمةًللنظامًالبيولوجي؛عنًطريقًتقديمًالستخدامًغيرًالمباشر 

 ًالمياه؛/األراضيأهدافًالمياهًوإدارةً/األراضيعافيةًدعمًأهدافًاسترداد 

 ًنهابيالخدماتًالثقافيةًللنظامًاإليكولوجي،ًومنًدعم: 

o أوًاجتماعية؛ً،أوًخدميةً،الستخدامًألسبابًثقافية 

o الستخدامًفيًالتعليمًوالبحثًالعلمي. 
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وتقديمًإطارًمشتركًلتحليلًالتقاريرًلمساعدةًفىًإعدادًالتقاريرًا6ًوًالملحق5ًًوقدًتحددتًفىًالملحقً

.ًالتنوعًعلىًأساسًالممارساتالتنوعًالبيولوجيًووصونًممارساتًإدارةًبالنسبةًلمجموعةًمنًًالقطرية

لعددًمنًاألسئلةًتقدمًهذهًالمجموعةًو ً.فيًهذاًالفصلإطاراًا

منًًتمًتطويرًنهجً وقدً.ًنظامًإيكولوجيًن ْهجأيضااًاتباعًهذاًالفصلًأنًتغطيًالمقدمةًللمعلوماتًينبغيًل

ًً.20ءااًمبد12ًوهوًيضمًالتنوعًالبيولوجي،ًالتفاقيةًالمعنيةًببموجبًهذاًالقبيلً

ًًقسمً نبغيًتخصيصًوي ًالقطري، ًالتقرير ًمن ًالفصل ًنهائيًفيًهذا ًلمختلفًلتناول ًالمستدام الستخدام

ً.منًالبريةًوالمنتجاتًاألخرىًالتيًت جمعواألغذيةًالبريةً،ًلتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةامكوناتً

الرجالًوالنساءًفيًاستخدامًالمواردًبهاًنهضًيفرًالمعلومات،ًعلىًاألدوارًالمختلفةًالتيًاعلق،ًحيثًتتو

ً.مًاإليكولوجيةًالمحليةظفًالمتعلقةًبالناروالمعً،الوراثية،ًواستخدامًواستهالكًاألغذيةًالبرية

 لألغذية البيولوجي التنوع استخدامشرك تُ  أو تؤيد التي اإلجراءات اإلدارية أو الممارسات استخدام

  والزراعة

ًلتنوعًالبيولوجياًالتيًتصونًممارساتًاإلدارةًاستخدامًمدىًحولمعلوماتًًبالبحثًعنًيهتمًهذاًالقسم

ً.فيًبلدكمًوالممارساتًالقائمةًعلىًالتنوع

في الجدول أشر ، (0المذكورة في الجدول )في بلدك، موجود ظم اإلنتاج نظام من نُ بالنسبة لكل  .52

ون واستخدام التنوع البيولوجي ف بتشجيعها لصعر  تُ  استخدام ممارسات اإلدارة التي مدىإلى  21

 .لألغذية والزراعة

 

، ويجب ملء الجدول أدناه بالنسبة لكل 5درج وصف كامل لممارسات اإلنتاج في الملحق أُ ولقد 

 .بصورة منفصلة نظام إنتاج

 

الممارسة قيد لإلنتاج، أو الكمية  الكاملةفي كل جدول، أشر إلى النسبة المئوية من المساحة 

، والتغيرات التي طرأت على مساحة اإلنتاج أو كميته لكل ممارسة، (معلوماً  ذلك ندما يكونع)

تغيير ، وال (0) ، ولبعض الزيادة(2)عالمة  الكبيرةضع للزيادة . الماضية 01خالل األعوام الـ 

، (ل ي)، ال ينطبق (غ م)، غير معروف (2-) ، وللتناقص الشديد(0-)بعض االنخفاض ، و(1)

وأى تغير معرف فى التنوع البيولوجي فى األغذية والزراعة مرافق لهذه الممارسة زيادة 

، (غ م) ، غير معروف (2-)متناقصة بشدة ( 0-)متناقصة  ،(1)، مستقرة (0)، زيادة (2)شديدة 

 (. ل ي)وال ينطبق 

 .واستخدامًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةلحفظًةًذً حب ًمً تعتبرًممارساتًاإلدارةًالتيًً.33الجدول 

ً[أدخلًالرمزًأوًالسم]........ًًاإلنتاجنظام 

النسبة المئوية  21ممارسات اإلدارة

لمساحة اإلنتاج 

 التغير الذي طرأ على

المساحة اإلنتاجية أو 

الواقع التأثير 

على التنوع 

                                                            
20 ًhttp://www.cbd.int/ecosystem/principles.shtml 

التنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعة،ًفيًالملحقًحبذًحفظًواستخدامًفصلًلممارساتًاإلدارةًالتيًينظرًإليهاًعلىًأنهاًت ًعلىًوصفًمً الطالعًباإلمكانً ً 21

5ً
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أو الكمية 

بموجب هذه 

 )%(  ممارسةال

بموجب هذه الكمية 

 ممارسة ال

، غ م، ل 2-،1ً-،2ً،1ً،5ً)

 (ي

البيولوجي 

لألغذية 

 والزراعة

(2ً،1ً،5ً،-1ً،-2، 

 (غ م، ل ي

    للمغذياتًالنباتيةًاإلدارةًالمتكاملةً

    اإلدارةًالمتكاملةًلآلفاتً

    إدارةًالتلقيح

    صفحةًاألرضإدارةً

    ممارساتًاإلدارةًالمستدامةًللتربةً

    زراعةًالحفظ

    جمعهاوممارساتًإدارةًالمياهً

    مختلطةًبالغاباتًالزراعةًال

    الزراعةًالعضوية

    الزراعةًمنخفضةًالمدخالتًالخارجية

    الحدائقًالمنزلية

خصائصًبفضلًالمناطقًالمخصصةً

ًون ه جهًًاإلنتاج

   

    األسرًدًيمصالمًاإليكولوجيًاالنظًنهج

    مفارخًالحفظ

    األثرًخشابًمنخفضًقطعًاأل

    (يرجىًالشرح)غيرهاً

ً[ظمًاإلنتاجالجدولًلكلًنظامًمنًنً استخدمًنفسً]

وذلكًبسببًاتباعًممارساتًمختلفةًفيًنفسً%111ًالمذكورةًقدًلًتساويًالـًالمئويةًلحظًأنًالنسبً]

ً.[الجزءًمنًنظامًاإلنتاج

أشرًإلىًو.ً،ًأوًاستشهدًبهادليلًوثائقيًموجودًلدعمًالتقييمًالواردًأعالهًأيالمراجعًالتيًتدلًعلىًأذكرً

التنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًالمستخدمةًفيًنظمًاإلنتاجًفيهاًعلىًالممارساتًًتؤثراألماكنًالتيً

ً.فيًنظامًإنتاجًآخر
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ًتتو ًاوحيث ًفر ًالدلئل ًوجود ًعلى ًتأثير ًهذه ًمن ًألى ًالممارسات ًلألغذيةًعلى ًالبيولوجي التنوع

ًمقتضبااًعنًهذاًالتأثير،ًوعنًمكوناتًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًالتيً والزراعة،ًقدمًموجزاا

ً.فرةاوأدرجًأىًمراجعًأوًتقاريرًمتو.ًوالمؤشراتًالمتوافرةًعلىًذلكًتضررت،

مدى إلى  20، أشر في الجدول (0مشار إليه في الجدول )بالنسبة لكل نظام إنتاج موجود في بلدك  .53

 ألغذيةفى االتنوع البيولوجي استخدام  تنطوي على التنوع التي القائمة على الممارسات استخدام

 .والزراعة

ملء الجدول ؛ ويجب 6، المذكورة في الملحق المرتكزة على التنوع للممارساتيوجد تعريف 

 .أدناه لكل نظام إنتاج بشكل منفصل

بموجب هذه لإلنتاج أو الكمية، الكلية في كل جدول، أشر إلى النسبة المئوية من المساحة 

، وإلى التغيرات التي طرأت على مساحة اإلنتاج أو كميته (معلوماً ذلك عندما يكون )الممارسة 

مستقرة ، و(0)متزايدة ، (2)للزيادة الشديدة. الماضية 01ممارسة، خالل األعوام الـ بموجب هذه 

وأى ( غ م)وغير معروف . (3-)آخذه فى االنخفاض الشديد ، و(0-)آخذه فى االنخفاض و ،(1)

تغير يمكن التعرف عليه فى التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يكون مرتبطاً بالتنوع القائم 

، و (0-)، وآخذه فى االنخفاض (1)، ومستقرة (0) متزايدة( 2)يتزايد بشدة )على الممارسات 

 .(غ م)وغير معروف (. 3-)آخذه فى االنخفاض الشديد

البيولوجيًلألغذيةًًلتنوعااستخدامًًتنطويًعلىًتعزيزالتنوعًالتيًالقائمةًعلىًالممارساتًً.30الجدول 

ًوالزراعة

 [أدخلًالرمزًأوًالسم].........ًاإلنتاجنظام 

النسبة المئوية  22 على التنوعالقائمة الممارسات 

لمساحة اإلنتاجية ل

بموجب أو الكمية 

هذه الممارسة 

 )%( 

 التغير الذي طرأ على

المساحة اإلنتاجية أو 

بموجب هذه الكمية 

 الممارسة 

، ل ،غ م2-،1-،2ً،1ً،5ً)

 (ى

الواقع على التأثير 

التنوع البيولوجي 

 لألغذية والزراعة

 (غ م، 2-،1ً-،2ً،1ً،5)

    التنويع

    توسيعًالقاعدة

    التدجين

المناظرًصونًأوًحفظًًتعقيدات

 الطبيعيةً

   

   ًالممارساتًالترميمية

    إدارةًالكائناتًالعضويةًالدقيقة

                                                            
ًللحصولًعلىًوصفًمفصلًللتدخالتًالمبنيةًعلىًالتنوع6ًًراجعًالملحقًً 22
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علىًالزراعةً/ًالستزراعًالمتعدد

 سطحًالماء

   

ًالمحروقةًاألراضيًزراعة

ًوالزراعةًالمتنقلة

   

   ًخصبةالغاباتًالمً 

   ً[يرجىًالتحديد]طرقًأخرىً

ً[الجدولًلكلًنظامًمنًن ظمًاإلنتاجاستخدمًنفسً]

يًنفسًوذلكًبسببًاتباعًممارساتًمختلفةًف%111ًالمذكورةًقدًلًتساويًالـًالمئويةًلحظًأنًالنسبً]

ً[الجزءًمنًنظامًاإلنتاج

مكوناتًمختلفةًمنًالتنوعًعلىًفرةًحولًتأثيرًالممارساتًالمرتكزةًعلىًالتنوعًاالمعلوماتًالمتوأوجزً

المستخدمةًفىًنظامًإنتاجيًالممارساتًفيهاًتؤثرًالمواضعًالتيًأشرًإلىًو.ًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعة

أىًمراجعًمتوافرةًأوًتقاريرًأدخلًً.داخلًنظامًإنتاجيًآخرًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةالتنوعًوتضرًب

ً.أعالهالمقدمًلدعمًالتقييمً

 ألي برامج أو مشاريع معينة قد أنجزها البلد بهدف دعم أي من الممارسات أدرج وأوجز وصفاً  .54

أنواع الممارسات التي جرى دعمها، بشأن واذكر حيث أمكن، معلومات . 20و 21المدرجة في الجدولين 

الغابات وصيادي األسماك المعنيين، وكذلك الحالة  سكانو الرعاةوالمساحات، وأعداد المزارعين و

 .مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةبلمتعلقة اوالمخرجات 

 االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

ً ًًلألغذيةًالبيولوجيًللتنوعًالمستدامًالستخداميضمن ًمنهوالزراعة ًتوًالستفادة ًتهدد ًل فرهًابطرق

ًمنهً،المستمر ًبالنتفاع ًالمستقبلية ًلألجيال ًويسمح ًالستخدامً. ًمعلوماتًحول ًالقطاعية ًالتقارير وتمنح

ًمختلفة ًلقطاعات ًالتابعة ًالوراثية ًللموارد ًالمستدام ًو. ًًيقعبذلك، ًعلى ًهنا ًالبيولوجيًالتركيز التنوع

ً.وعلىًاألغذيةًالبريةالمرافقً

أو في المرافق التنوع البيولوجي اً في في بلدك التي تؤثر سلب الرئيسيةما هي الممارسات  .55

األنواع العامة من قائمة بالذي يتضمن  33األغذية البرية؟ يمكن وضع اإلجابات في الجدول 

 .الممارسات

ًاألغذيةًالبريةعلىًأوً/والمرافقًالتنوعًالبيولوجيًعلىًالتيًتؤثرًسلباًاًالرئيسيةالممارساتًً.33الجدول 

ً.بلدكداخلً

ممارسة  أنواع الممارسات

 رئيسية 

 (ال/ نعم )

 المرجع الوصف

   الستخدامًالمفرطًلألسمدةًالصطناعيةً
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 والمدخالتًالخارجية

ً ًآلليات ًالمفرط المكافحةًالستخدام

ًالكي ً)ميائية ًمكافحةًمثال عوامل

ًاآلفاتً،األمراض ومبيداتًً،ومبيدات

ًالبيطرية،ًً،األعشابًالضارة واألدوية

 (إلخ

   

    للمياهغيرًالمناسبةًاإلدارةً

ًالممارساتًالمؤديةًلتدهورًالتربة

 والمياه

   

    فرطالرعيًالمً 

غيرًالمتحكمًقطعًاألشجارًالحراجيةً

 فيهً

   

    ةالمحميالمناطقًصيدًاألسماكًفيً

   ًفرطالمً الصيدً

    [حددمنًفضلكً]أخرىًأنشطةً

ً[،حسبًالحاجةصفوفاًاأضفً]

ً ًفضلكًعلى ًمن ًكانتًهناكًعلق ًوناقشًإذا ًالستخدام ًمحل ًالممارساتًفى ًهذه ًوجود األسبابًعن

ً.مفاضالتًداخلةًفىًهذاًالموضوع

أو /و أو تدابير مضادة يجري اتخاذها للحد من االستخدام غير المستدامتدابير صف بإيجاز أية  .56

  .أو األغذية البرية/والمرافق دعم االستخدام المستدام، للتنوع البيولوجي 

في  تفيد بأن نقص التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وردتأية معلومات  23في الجدول قدم  .57

وأشر إلى . أو سبل المعيشة الريفية/و ،األمن الغذائي والتغذيةيحد من  نظم اإلنتاج المختلفة في بلدك

، ثم (0)بعض النقص  ،(3)كبير نقص : ظم اإلنتاج المتأثرة مصحوبة بأية معلومات عن حجم المشكلةنُ 

لتنوع البيولوجي لألغذية ا ومكونات ،األمن الغذائي والتغذيةصف تأثيرها على سبل المعيشة و

مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بقائمة ويجب االستعانة . التي تتسم بالمحدودية والزراعة

 .، كلما أمكن0الموجودة في الملحق 

وسبلًًاألمنًالغذائيًوالتغذيةتأثيرًنقصًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًفيًاإلنتاجًوً.30الجدول 

ً.المعيشة
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نظام 

 اإلنتاج

 التنوع مكون

يفتقر  الذي البيولوجي

 23تنوعإلى ال

نطاق 

 المشكلة 

(2 ، 1) 

على التأثير 

األمن الغذائي 

 والتغذية

على التأثير 

 سبل المعيشة

 المرجع

      

      

ً[أدخلًصفوفااًبحسبًالحاجة]

كسب وسبل  ،الغذائي والتغذية واألمن ،اإلنتاجية إسهام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في تحسين

 . داموالتكثيف المست ،المقاومةالقدرة على واالستدامة و ،وخدمات النظام اإليكولوجي ،العيش

ًوالزراعةًفيًتحسينًلألغذيةًالبيولوجيًللتنوعًةالمباشرًاتيبحثًهذاًالقسمًعنًمعلوماتًحولًاإلسهام

ً.والمقاومةًوالستدامةً،اإليكولوجيًالنظامًوخدماتً،المعيشةًوسبلً،األمنًالغذائيًوالتغذيةوً،اإلنتاجية

ًي عن ً ًوهو ًتحديداا ًى ًبالستخدام ًأنواعًالمشترك ًجميع ًوباستخدام ًقطاعاتًمختلفة، ًمن ًالوراثية للموارد

البريةًالمهمةًمنتجاتًالً،فرًالمعلوماتاحيثًتتوً،،ًواستخدامًاألغذيةًالبريةًوالمرافقالتنوعًالبيولوجيً

ً.خرىاأل

ًاألمنًالغذائيًوالتغذيةمعًوالزراعةًًلألغذيةًالبيولوجيًفيهاًالتنوعًيترابطماًالطرقًالتيًغالبااًبخذًعلمااً

يجوزًللردًعلىًطلباتًو.ًالمقاومةالقدرةًعلىًوًوالستدامةًاإليكولوجيًالنظامًوخدماتًالمعيشةًوسبل

ًً.عةجمً المعلوماتًأدناهًأنًتأتيًمً 

والزراعة، بما فى ذلك  لألغذية البيولوجي تفيد بأن زيادة كمية التنوع قدم حيث أمكن، معلومات .58

 :ظم اإلنتاج في بلدك، قد حسنت األمور التاليةنُ التنوع البيولوجي المرافق، داخل 

 اإلنتاجية( أ

 األمن الغذائي والتغذية ( ب

 الريفية المعيشة سبل( ج

 اإليكولوجي النظام خدمات( د

  االستدامة( هـ

 القدرة على المقاومة و ( و

 التكثيف المستدام( ز

 لألغذية البيولوجي التنوعتعزيز المساهمة فى ما هي اإلجراءات المحددة التي قمت باتباعها من أجل 

ونطاق صف بإيجاز طبيعة جانب من هذه الجوانب، لكل والمخرجات؟ لتحسين هذه والزراعة 

أو الدروس المستقاة من المستفادة المخرجات والنتائج والضالعة ونظم اإلنتاج ذة ، ف  ن  المُ اإلجراءات 

 .هذه اإلجراءات

ًمعلوماتًعن ًحيثًأمكن، ًوًلألغذيةًالبيولوجيًمكوناتًالتنوعًوقدم ًذاتًالصلة، أصحابًوالزراعة

ً ًالصلةالشأن ًالجنسانً،ذوي ًاإلجراءاتواألوجه ًلهذه ًية ًالسياساتً. ًحول ًالمعلومات ًأن ولحظ

                                                            
23

1ًيرجىًمراجعةًالالئحةًفيًالملحقًًً
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التدخالتًعلىًبينبغيًأنًت عنىًًاستجابتكًهنا،ًوأن5ًغًعنهاًفيًالفصلًل ًب ًوالتشريعاتًواللوائحًيجبًأنًي ً

ً.مستوىًنظامًاإلنتاج

فر لديك المعلومات حول نسبة السكان في بلدك الذين يستخدمون األغذية البرية بشكل اهل تتو .59

الوجبة التي يتم نسبة مثل معلومات أدرج ، هذه المعلومات فرتاتوفإذا منتظم في طعامهم وتغذيتهم؟ 

أو  ،والكوارث الطبيعية ،والقحط ،البراري في األوقات العادية، وكذلك في أوقات الندرةجمعها من 

معيشة الكفاف، )األغذية البرية في أمور واذكر درجة استخدام من صنع اإلنسان، التي الكوارث 

 (.واستكمال التغذية وغيرها

ًت ًقدم ًومعوضيحات ًإضافية ًلومات ًبالفروق ًوًيةالجنسانتتعلق ًالستخدام ًأنماط دارةًاإلفي

ً.أساسًالجنس،ًبماًفىًذلكًالبياناتًالمفضوضةًعلىًاألغذيةًالبريةواستهالكً

 لنظام اإليكولوجيا ُنهُجاعتماد 

ظم بالنسبة لنُ  24النظام اإليكولوجي نُُهجاعتماد إلى أي مدى برأيك يتم  24صف في الجدول  .61

غير أو  ،(0)جزئياً معتمدة  وأ، (3)على نطاق واسعمعتمدة كانت ما إذا . ة في بلدكاإلنتاج المختلف

 اتذ نهجاً عتبر ت هذه النظام اإليكولوجي نهج تفيما لو كان ثم اذكر، (ل ي)ال تنطبق أو ، (3)معتمدة 

وقد ترغب كذلك (. ل ي)ال تنطبق  ، أو(3)ال أهمية لها  وأ، (0)همية لها بعض األ أو، (3)رئيسية أهمية 

 .بلدكفى عتمدة المُ  25المناظر الطبيعية نُهُجفي وصف 

 .النظامًاإليكولوجيًفيًنظمًاإلنتاجًفيًبلدك،ًواألهميةًالمسندةًإليهاًن ه جاعتمادًً.34الجدول 

 اإلنتاج مظنُ 

 االسمأو  الرمز

نهج النظام اإليكولوجي 

 (االسم)المتبع 

 درجات االعتماد 

 (ل ي ،2ً،1ً،5)

ن ه ج المنوطة باألهمية 

،1ً،1ً)النظام اإليكولوجي 

 (ل ي ،5

     

     

ً[حسبًالحاجةصفوفااًبأضفً]

ونهج المناظر الطبيعية على نطاق يكولوجي اإلنظام اتُبع فى نهج ال لكل نظام إنتاجبالنسبة  .61

  :صف (34الجدول على النحو المشار إليه فى )واسع، 

 ؛االتباعلضمان اتُخذت  المحددة التيالتدابير ( أ

 ؛ُمالحظة نتيجة لهذا االتباعأية نتائج ( ب

 ؛الجديدة أو الحالية اإلنتاجأو للمزيد من االتباع فى مجاالت  نُُهجالتباع خطط ( ج

 .الدروس المستفادة( د

                                                            
يضمنًبحيثًاإليكولوجيةًفهمًللتفاعالتًوالعملياتًأفضلًويستندًإلىًً،شملًإدارةًالنشاطاتًالبشريةين ْهجًالنظامًاإليكولوجيًأنهًمفهومًمنًعامةًي فهم23ًًً

التخطيطًً،التنوعًالبيولوجيالتابعًلتفاقيةًمًاإليكولوجيًاجًالنظشملًنهوت.ًاألجيالًالحاليةًوالمستقبليةلمصلحةًمًاإليكولوجيًووظائفهًاالحفاظًعلىًهيكلًالنظ

ًاألراضي ًلستخدام ًً،المتكامل ًالمتكاملة ًالمياهواإلدارة ًً،لموارد ًالمستدامة ًواإلدارة ًللغابات، ًالسلوك ًومدونة ًونهج ًالمسؤولة، ًاألسماك النظامًلمصايد

ً.،ًإلخمصايدًاألسماكاإليكولوجيًإلدارةً

ً
25
رأسًالمالًً–ساسًاألتشكلًالمواردًالمائيةًوالحراجيةًالتيًدارةًاألراضيًوإلاقتصاديًً-ًجغرافيًواجتماعيًيعنيًاتباعًنهج"ًالمناظرًالطبيعية"إنًنهجًً

هذهًالعناصرًاألساسيةًلرأسًالمالًوعنًطريقًأخذًالتفاعالتًبينً.ًالشاملًاألخضرللوفاءًبأهدافناًالمتمثلةًفىًغايتناًمنًاألمنًالغذائيًوالنموًً–الطبيعيً

ًمنًًفىًالحسبان،ًالطبيعيًوخدماتًالنظامًاإليكولوجيًالتيًتنتجه األخرى،ًحيثًنكونًأكثرًقدرةًعلىًتعظيمًاإلنتاجية،ًاعتبارهاًمنعزلةًالواحدةًعنًبدلا

ً.وتحسينًفرصًكسبًالعيش،ًوتقليلًالتأثيراتًالبيئيةًالسلبية
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 غرات واألولوياتالثُ 

استخدام التنوع تؤيد أو تُشرك الستخدام ممارسات اإلدارة أو النشاطات التي  بالنسبة  .62

 : البيولوجي لألغذية والزراعة

 ؟ارففي المعلومات والمع الرئيسيةما هي الثغرات ( أ

 للقدرات والموارد؟ الرئيسيةالقيود ما هي ( ب

 ؟ الرئيسيةما هي المعوقات السياساتية والمؤسساتية ( ج

 ؟والصورة التي ستكون عليها األولويات الالزمة ما هي اإلجراءات ( د

 : بالنسبة لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .63

 ؟ارف والمع المعلومات في الرئيسية الثغرات هي ما( أ

 والموارد؟ للقدرات الرئيسيةالقيود  هي ما( ب

  ؟الرئيسية والمؤسساتية السياساتية المعوقات هي ما( ج

 ؟والصورة التي ستكون عليها األولويات ،الالزمة اإلجراءات هي ما( د

األمن الغذائي و، اإلنتاجية لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في تحسينفيما يتعلق بمساهمة ا .64

 المقاومةالقدرة على واالستدامة و ،ةظم اإليكولوجيوخدمات النُ  ،المعيشةكسب وسبل  ،والتغذية

 : والتكثيف المستدام

 ؟ارفوالمع المعلومات في الرئيسية الثغرات هي ما( أ

 والموارد؟ للقدرات الرئيسيةالقيود  هي ما( ب

  ؟الرئيسية والمؤسساتية السياساتية المعوقات هي ما( ج

 األولويات؟عليها ستكون الصورة التي و ،الالزمة اإلجراءات هي ما( د

 :م اإليكولوجياالنظ نُُهجتباع البالنسبة   .65

 ؟ارفوالمع المعلومات في الرئيسية الثغرات هي ما( أ

 والموارد؟ للقدرات الرئيسيةالقيود  هي ما( ب

  ؟الرئيسية والمؤسساتية السياساتية المعوقات هي ما( ج

 ؟والصورة التي ستكون عليها األولويات  ،الالزمة اإلجراءات هي ما( د

 

 ألغذية والزراعةلحفظ واستخدام التنوع البيولوجي بشأن  تالحالة التدخ: 5الفصل 

 

  الهيكل المقترح للفصل والمعلومات التي ينبغي إدراجا فى التقارير القطرية 

لتدخالتًوالنشاطاتًالوطنيةًوالمحلية،ًإلىًجانبًلوتحليلًديمًتقييمًإلىًتقًييهدفًهذاًالفصلًبشكلًرئيس

ًالدولي ًالتعاون ًً،حالة ًيدعم ًًوالستخدامًالحفظالذي ًوالزراعةلالمستداميْن ًلألغذية ًالبيولوجي ً.لتنوع

الحراجيةًوالمائيةًبالمواردًالوراثيةًالنباتيةًوالحيوانيةًوالخاصةًالمحددةًوترتكزًالتحليالتًوالتدخالتً

ً.التقاريرًالعالميةالمقدمةًفىًكلًتقريرًحالةًمنًعلىًالمعلوماتً

ً:التاليةي وردًالتقريرًالقطريًكاملًالمعلوماتًبشأنًالموضوعاتًويجبًأنً
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 طرًالتمكينيةًالتيًتدعمًأوًتؤثرًفيًحفظًالتنوعًالبيولوجيًاألالسياساتًالوطنيةًوالبرامجًو

 تقديمًخدماتًالنظامًاإليكولوجي؛ًواستخدامهًالمستدام،ًباإلضافةًإلى،ًلألغذيةًوالزراعة

 ًوالوصولًوالمنافع؛عمليةًالتبادلًالتيًتحكمًًطرًالتمكينيةاألوالسياساتًوالبرامج 

 إدارةًالمعلومات؛ 

 ؛النظاميًالناشطونًالمحليونًومنًالقطاعًغيرًالرسميوًالمبادرات 

 ً؛قدراتالمواردًوالتوافر 

 ًطرًالقانونيةًوالتعاونًمعًبلدانًأخرى؛األالسياساتًالدوليةًواإلقليميةًوالمشاركةًفي 

 ًواستخدامهًالمستدامتوليدًالمعارفًوالعلومًالالزمةًإلدارةًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعة،. 

طر التمكينية التي تدعم أو تؤثر في حفظ التنوع البيولوجي لألغذية األالوطنية و 27والبرامج 26السياسات

 .وتوفير خدمات النظام اإليكولوجي واستخدامه المستدام والزراعة

األهداف تتناول تحديداً طر التمكينية التي تدعم أو األوالرئيسية ف السياسات والبرامج ص  وحدد  .66

أي معلومات متاحة وقدم التمكينية المدرجة طر األالسياسات والبرامج أو اً بإيجاز صفاالواردة أدناه، و

وبرامج ، سياسات 01 ما يصل إلى أدرجوبالنسبة لكل هدف . االستفادةالدروس أو التنفيذ مدى بشأن 

 .وأطر تمكينيةرئيسية 

 ، واستخدامه28لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة فيما بين القطاعاتل المتكامل حفظالدعم أ( أ

  بشكل مستدام؛

 ؛المرافقلتنوع البيولوجي لالمستدامين   واالستخدام الحفظدعم أ( ب

لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، واضحة إلى امع إشارة  األمن الغذائي والتغذيةتناول ( ج

 ؛و األغذية البريةأ/والمرافق التنوع البيولوجي و

لتنوع البيولوجي لألغذية إيراد مراجع واضحة إلى امع  ظم اإليكولوجيخدمات النُ تناول حفظ ( د

 ؛األغذية البرية أو/والمرافق التنوع البيولوجي ، والزراعة، و

لتنوع عزز قوة المقاومة واالستدامة فى نُظم اإلنتاج مع اإلشارة المرجعية الواضحة إلى ا( هـ

 .أو األغذية البرية/والمرافق التنوع البيولوجي البيولوجي لألغذية والزراعة، و

المزارعين والرعويين، وسكان الغابات والصيادين التباع الممارسات التي تُعزز الحفظ  ادعم( و

 . والمحافظة عليها واستخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 

ساسية في بلدك، من شأنها تحسين تطبيق أتمكينية سياسات وبرامج وأطر عمل  03حتى  أدرج .67

نظام ن ه ج
29
تتضمن إشارة صريحة للتنوع البيولوجي لألغذية  ،30لمناظر الطبيعيةل اً نهجأو  إيكولوجي 

                                                            
26
ًً ًاللوائحًوإجراءاتًوكذلكًتشملًالسياساتًالقوانينًوالتشريعات، ًمنًالعتماد ًالمستدامًلحفظًالتحفزًالتيًلياتًاآلوغيرها لتنوعًالبيولوجيًوالستخدام

ً.راعةلألغذيةًوالز
27
ًالمستوياتًً ًعلىًجميع ًوتنظيمها ًتطبيقها ًيتم ًالتي ًالمبادراتًواألعمال ًالبرامج ًتشمل ًمن ًالمجتمع ًإلى المنظماتًالمحليًومجموعاتًأصحابًالشأن

ً.وكذلكًالتنفيذًالمحليًللبرامجًالدوليةالوطنيةًواإلقليمية،ً
28
،ًقدًترغبًفىًاستخدامًأوًالنباتيةً،أوًالحيوانيةً،أوًالمائيةً،جيةاشأنًالمواردًالحربقطريًصددًإعدادًتقريرًاآلنًبهيًوالبلدانًالتيًسبقًوقدمت،ًإنًً

ً.المختلفةاتهاًتقاريرًقطاعالتيًتردًمنًالمعلوماتً
29
إليكولوجيةًبشكلًاي فهمًمنًفكرةًن ْهجًالنظامًاإليكولوجيًعلىًأنهاًتشملًإدارةًالنشاطاتًالبشريةًبالعتمادًعلىًالستيعابًاألفضلًللتدخالتًوالعملياتًً

ًوالمستقبلية ًالحالية ًاألجيال ًمنفعة ًأجل ًمن ًووظائفه ًاإليكولوجي ًالنظام ًهيكلية ًعلى ًالحفاظ ًيضمن ًالنظامً. ًمقاربة ًاإليكولوجي ًالنظام ًن ه ج  وتتضمن

دًالمياهًواإلدارةًالمستدامةًللحراجًومدونةًقواعدًاإليكولوجيًالتابعًلتفاقيةًالتنوعًالبيولوجيًوالتخطيطًالمتكاملًلستخدامًاألراضيًواإلدارةًالمتكاملةًلموار

ًالسلوكًللصيدًالرشيدًومقاربةًالنظامًاإليكولوجيًإلدارةًالمسامك،ًإلخ
30
القتصاديًفيًإدارةًمواردًاألراضيًوالمياهًوالغاباتًالتيًتشكلً-يعنيًاتباعًالمنهجينًالجغرافيًوالجتماعي"ًمقارباتًالمنظرًالطبيعي"إنًمصطلحًً

وعندًأخذًالتفاعالتًبينًهذهًالعناصرًاألساسيةًلرأسًالمالًالطبيعيًوبينً.ًحقيقًأهدافًاألمنًالغذائيًوالنموًاألخضرًالشاملًورأسمالهًالطبيعيأساسًت
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ف بإيجاز السياسات والبرامج وأطر وص   .أو األغذية البرية/والمرافق التنوع البيولوجي والزراعة، أو 

وكذلك أية ( نظام اإلنتاج والمساحة)العمل المذكورة واذكر أية معلومات متاحة حول مدى تطبيقها 

 .الممارسات والدروس المستفادةألفضل وحيثما أمكن، اضرب أمثلة . تأثيرات ملحوظة

ًو68ًألهدافًالموصوفةًفيًالسؤالينًصفًيإيجازًالسياساتًوالبرامجًوأطرًالعملًالتمكينيةًالتيًتحققًا

ً:فىًحالًتوافرًالمعلوماتالتاليةًأثناءًإجابتك،ًالنقاشيةًخذًباعتباركًالنقاطً.69ً

ًالتطبيق؛نطاقً(ًأ

ً؛ةظمًاإلنتاجًالمعنين ً(ًب

ً؛ًمدىًاستخدامًالتنوعًالبيولوجيًللزراعة(ًج

ًالدروسًالمستفادة؛(ًد

ًالتيًتناقصتًنتيجةًلهذهًالجهود؛ًالتعرضًًعلىًمؤشراتبراهينً(ًهـ

تمكينية،ًالطرًاألسياساتًوالبرامجًوالفيًدراجًالعالقةًبينًالجنسينًإلًالقيمةًالمضافةصفً(ًو

بياناتًم  .حسبًالجنس،ًحيثماًأمكنفضوضةًمقدماًا

،ًالتيًت درجًاستخدامًالتنوعًوبرامجًوأطرًعملًتمكينيةًفيًبلدكرئيسيةًسياسات11ًًحتىًصفً .68

 .لألغذيةًوالزراعةًبمكوناتهاًالمختلفةًضمنًإدارةًالكوارثًوالستجابةًلهاالبيولوجيً

،ًالتيًت درجًاستخدامًالتنوعًوبرامجًوأطرًعملًتمكينيةًفيًبلدكرئيسيةًسياسات11ًًأدرجًحتىً .69

ًب ًوالزراعة ًلألغذية ًالبيولوجي ًذلك ًفى ًما ًوسياسات ًخطط ًضمن ًالمختلفة ًالمكوناتها ًمع تغيرًالتأقلم

برامجًالعملًبرامجًالتكيفًالوطنية،ً)ً.وخططًواستراتيجياتًالتخفيفًمنًحدةًالتغيرًالمناخيًيالمناخ

 31(،ًألخالمناسبةًقطريااًتدابيرًالتخفيفًمنًحدةًالتغيرًالمناخىًالوطنيةًللتكيف،ًخططًالتكيفًالوطنية،ً

حفظ التنوع البيولوجي مراعاة ما هى الترتيبات القائمة أو المتنبأ بها فى بلدك التي تُساعد  .71

استراتيجية وخطة مثال )لألغذية والزراعة فى التخطيط والسياسات الوطنية للقطاعات غير الزراعة 

 ؟(أو تطوير البنية األساسية مثل النقل أو الطاقة العمل الوطنيتان لحفظ التنوع البيولوجي

تى من شأنها أن تحمي هل تعرفت بلدك على أى عقبات على طريق تطوير وتنفيذ التشريعات ال .71

ف مبادرات فى الجدول   . 26التنوع البيولوجي المرافق؟ أدرج وص 

26ًًالجدول ًالبيولوجيً. ًالتنوع ًتحمي ًقد ًالتي ًالتشريعات ًوتنفيذ ًتطوير ًتعترضًطريق ًالتي العقبات

ً.المرافقًالذيًيتمًالتعرفًعليهًفىًالبلد

التشريعاتًالمعنيةًبحمايةًالتنوعًالبيولوجيًعقباتًفىًطريقًًمكونًالتنوعًالبيولوجيًالمرافقً

ًالمرافق

ًً

ًً

                                                                                                                                                                                                     
تاجيةًإلىًحدودهاًخدماتًالنظامًاإليكولوجيًالتيًتنتجهاًبعينًالعتبار،ًبدلاًمنًالتعاملًمعهاًبشكلًينفصلًفيهًعنصرًعنًاآلخر،ًنستطيعًعندهاًرفعًاإلن

ً.القصوىًوتحسينًمستوىًالمعيشةًوتخفيفًاآلثارًالبيئيةًالسلبيةًالمترتبةًعلىًذلك
31
عمليةًتساعدهاًفيًتحديدًالنشاطاتًذاتًاألولويةًالهادفةًلالستجابةًلحتياجاتهاًالطارئةً(NAPAsً)برامجًالعملًالوطنيةًللتكيفًتمنحًً للبلدانًاألقلًتطوراًا

وتعدًعمليةًوضعًخططًالتكيفًالوطنيةً.ًأوًالتكاليفًفيًأوقاتًلحقة/المناخًوالتيًيعنيًالمزيدًمنًالتأخيرًفيهاًرفعًنسبةًالهشاشةًوللتكيفًمعًتغيرً

(NAPsً)ًيفالتخفًأماًإجراءات.ًكوسيلةًللتعرفًعلىًاحتياجاتًالتكيفًمتوسطةًوطويلةًاألجلًولوضعًاستراتيجياتًللتنفيذًوبرامجًلتلبيةًتلكًالحتياجات

،ًفماًهيًسوىًمجموعةًسياساتًوأعمالًتضطلعًبهاًالبلدانًكنوعًمنًاللتزامًالذيًتتعهدًبهًلتخفيضًانبعاثاتً(NAMAs)ًالوطنيًالمستوىًعلىًالمناسبة

ً.غازاتًالدفيئة
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ً[بحسبًالحاجةًاًاأضفًصفوف]

ًً

،ًوحددًسيرًالعملًالمقترح26ًقدمًوصفااًمقتضبااًللعقباتًالتيًتعترضًالتشريعاتًالمذكورةًفىًالجدولً

ً.الممارساتًأوًالدروسًالمستفادةًلعالجًهذا،ًحيثماًأمكن،ًوقدمًإذاًأمكنًأمثلةًعلىًأفضل

 والمنافع ،إلى الموارد والوصول ،بادالتملتى تحكم اطر التمكينية الاألالسياسات والبرامج و

 لموافقةالحصول على مواردها الوراثية لن أن يخضع اضمهدف إلى بلدك تدابير ت هل اتخذ .72

؟ إذا كانت الموارد بطريقة عادلة ومنصفهالمنافع عن استغالل تلك يجرى تقاسم وأن  ،عن علم مسبقةال

القيام بعمليات بحث وتطوير على التركيبة مثال )نعم، حدد أي الموارد وأي االستخدامات باإلجابة 

وتقاسم  عن علممسبقة الموافقة الإذ  ينبغي الحصول على ( للمورد الوراثيية ئايأو البيوكيم/الوراثية و

للتنوع البيولوجي ( حتملةواالستخدامات الم)المختلفة طوائف الذي يتناول ال 27أشر في الجدول . المزايا

 (ال: نعم ول: ن) .واقتسام الفوائد عن علم ، إذا كانت هنالك حاجة للحصول على موافقة مسبقةالمرافق

الوراثيةًللتنوعًًهاطرًالتمكينيةًالتيًتحكمًالوصولًإلىًموارداألالسياساتًوالبرامجًو .37الجدول 

ً.الموجودًفيًالبلدالمرافقًالبيولوجيً

التنوعًالبيولوجيًمكونً

 المرافق

ًًالمقصودالستخدامً

أوًً،أوًبحثًوتطويرً،استخدامأيً)

 (تجاري

ةًمسبقالموافقةًالالحاجةًإلىً

المنافعًوتقاسمًالالزمةًعنًعلمً

 (نًأوًل)

   

   

ً[الحاجةحسبًصفوفااًبأضفً]

الموافقة المسبقة عن علم وعلى الحصول على ضمان إلى هدف تهل اتخذت بلدك أية تدابير  .73

وتقاسم المنافع الموارد الوراثية الحصول على فى موافقة وعلى إشراك المجتمعات األصلية والمحلية 

تقاسمها الناشئة عن استغالل الموارد الوراثية الموجودة لدى المجتمعات األصلية والمحلية يجري 

إذا ؟ المعنية، على أساس شروط متفق عليها تبادلياً المحلية بصورة عادلة ومتساوية مع الجماعات 

لتدابير، وحيثما أمكن، قدم أمثلة على أفضل الممارسات أو الدروس لوصفاً  مكان الجواب بنعم فقد

  .المستفادة

 إدارة المعلومات

ًلألغذيةً .74 ًالبيولوجي ًالتنوع ًبشأن ًالقطاعية ًالمعلومات ًن ظم ًبين ًارتباطات ًأي ًوصف أدرج

 .ًوقدمًأمثلة،ًحيثماًأمكن،ًعلىًأفضلًالممارساتًأوًالدروسًالمستفادة.ًوالزراعةًعلىًالمستويًالقطرى

، 28نُظم معلومات وطنية بشأن التنوع البيولوجي المرافق؟ أدرج ذلك فى الجدول  بلدكأنشأ هل  .75

إلى جانب وصف لمكونات التنوع البيولوجي المرافق الذي يجري تناوله، ووصف موجز  بالمعلومات 

 .المدرجة، واستخدام وتطبيقات نظام المعلومات

ً.داخلًالبلدالمرافقًالتنوعًالبيولوجيًبشأنًنظمًالمعلوماتًالوطنيةًً.38الجدول 
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نظام 

المعلومات 

 الوطني

 (قائمة)

التنوع البيولوجي مكونات 

 هالذي يجري تناولالمرافق 

 (قائمة)

 لنظم المعلوماتمقتضب وصف 

   

   

ً[حسبًالحاجةالصفوفًأضفًالمزيدًمنً]

 

لتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًلالتقليديةًارفًالمعتهدفًإلىًدعمًحفظًمعلوماتًللًااًبلدكًنظمأنشأًهلً .76

ً ًفىًذلكًوالزراعة، ًالمرافقالتنوعًالبيولوجيًبما ًأجبتًبنعم، ًإذا ًالن ًف؟ واذكرًمعلوماتًً،ظمصفًهذه

 .والعملًالجماعيًيةقتصاديةًوالسياساتالً-بشأنًاألوجهًالجتماعيةً

 حفظ التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةالجارية التي تدعم  ةنشطواألأصحاب الشأن مشاركة 

 سكانو ،نيالمزارعرابطات أو  ،مجموعاتبما فيهم ، أصحاب الشأنأهم مجموعات احصر  .77

أو غيرها من منظمات المجتمع  ،والمنظمات غير الحكومية ،نوالرعويو ،األسماك ووصياد ،الغابات

هداف األوالنطاق، لخص بإيجاز . تنوع البيولوجي لألغذية والزراعةالمدني الناشطة في مجال حفظ ال

الممارسات أفضل أمكن، عن كلما اذكر أمثلة و. اآلنوأي مخرجات نتجت عنها حتى األنشطة و

 .والدروس المستفادة

التنوع البيولوجي لألغذية استخدام واستدامة ف أية حوافز أو منافع تدعم نشاطات حفظ ص   .78

أشكال أو أى اإلعانات ، تقديم المدخالت عاتودفممن قبيل ال)المرافق التنوع البيولوجي والزراعة، أو 

وإلى أي مدى، ومن هم هذه العوامل  بإيجاز كيف تم تطبيقصف (. المزايا/الحوافزأشكال أخرى من 

أشر إلى أى (. ، إن وجدبما فى ذلك األحكام المتعلقة بالتوازن الجنساني)أصحاب الشأن الضالعين 

 .حوافز إنمائية مزمعةدروس مستفادة و

يصلًإلىًًاذكر .79 ًالسنواتًالخمساست كملتًأثناءًأوًالتنفيذًقيدًلًتزالًإماً)ةًيمشاريعًرئيس11ًعدداًا

التنوعًالبيولوجيًأوًً،لتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةلالمستداميْنًًوالستخدامًالحفظتدعمً(ًالماضية

ً ًالبرية/والمرافق ًاألغذية ًأو ًالبيولوجي. ًالتنوع ًمكونات ًصف ًتذكره، ًمشروع ًكل ونظامًً،ومقابل

ولًضرورةًلشرحً.ًوالنتائجًوالمخرجاتًوالدروسًالمستفادةً،المشروعالتيًيغطيهاًالمساحةًوً،اإلنتاج

 .شرحهاًفيًالتقاريرًالقطاعيةًسبقالمشاريعًالتيً

أو للتعرف على لحماية  ةظر الطبيعيامبادرات ترتكز على المن 01حتى  21درج في الجدول أ   .81

  .لألغذية والزراعةللتنوع البيولوجي فى بلدك التي لها مغزى معين بالنسبة مساحات األرض والمياه 

ًً.23ًالجدول والمياهًًاألرضلحمايةًوللتعرفًعلىًمساحاتًللىًالمناظرًالطبيعيةًإالمبادراتًالمستندة

ً.بالنسبةًللتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةفىًالبلدًذاتًاألهميةًالخاصةً
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 ظراالمن على القائمة المبادرات

 32ةالطبيعي

ذات األهمية وصف للمواقع وخصائصها 

 لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةل

 النطاق 

 (المساحة)

   

   

 [حسبًالحاجةبًاًاصفوفأضفً]

 التعاون بين المؤسسات والمنظمات

والسياسات الحاكمة لحفظ  صف الروابط الحالية والتعاون بين القطاعات في البرامج الوطنية .81

االستراتيجيات  قد تتضمن هذه الروابط،. المستدامالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، واستخدامها 

على، اإلشراف تقوم بأو اللجان أو الهيئات الوطنية األخرى، التي  ،التي وضعها بلدكالشاملة والخطط 

الموارد والنشاطات المحددة التي تتضمن أعماالً  وأالتسهيالت التعاون واإلجراءات المشتركة وأو دعم 

 .تعاونية بين القطاعات

التي قد تنطبق على للتنوع البيولوجي،  33أيشي  Aichiمعاً للوفاء بأهدافالوزارات كيف تعمل  .82

 ؟فى بلدك  لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةلالمستدامين   واالستخدام الحفظ

 آيشيالمستقبلية التي تم وضعها من أجل دعم جهود بلدك للتعامل مع أهداف التدابير ما هي  .83

 لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في بلدك؟لالمستدامين   واالستخدام الحفظعلى التي قد تنطبق 

المستدامين   واالستخدام الحفظأو دولية تهدف إلى /تطبيق مبادرات إقليمية وضالع فى هل بلدك  .84

 .31؟ أدرج المبادرات في الجدول المرافقلتنوع البيولوجي ل

للتنوعًالبيولوجيًالمستدامًًوالستخدامًالحفظهدفًستأوًالدوليةًالتيًت/المبادراتًاإلقليميةًوً.31الجدول 

 .المرافق

=  إ) النطاق المبادرات

= إقليمي و د 

 (دولي

 جعامر الوصف

    

    

ً[حسبًالحاجةبًاًاصفوفأضفً]

 تنمية القدرات

تهدف والتي توجد على جميع المستويات، ما هي برامج، أو مكونات برامج التدريب واإلرشاد  .85

  ؟المرافقلتنوع البيولوجي لواالستخدام المستدام حفظ لل

                                                            
32

والمناطقًالعازلةًالمحددةًحولًلمياا؛ًالمهمةًعاًةالزراعيًلنظملساتوياماًللشراكةًالدوليةًوالمناطقًالمخصصةًًةالمناطقًالمخصصةًلمبادرومثالًذلك،ًًً

ًتجزاتًمح ًوالمحيط ًلإلنسان ًاليونسكو ًاألحيائي ًومناطق ًالمحلي؛ًاألصليةالحفظ ًللمجتمع ًًالتابعة ًالتابعة ًالخامسة ًالطبيعةًوالطائفة ًلحفظ ًالدولي لالتحاد

ومناطقًالتراثًً،وأراضيًرامسارًالرطبةًذاتًاألهميةًالدوليةً،تفعةوالمراعيًذاتًالقيمةًالطبيعيةًالمرً،(ةًالمحميةظرًالبحرياالمنً/وًةظرًالطبيعياالمن)

ً.وماًإلىًذلكً،وغاباتًالحفظً،وغاباتًالتراثًالعالميًلليونيسكوً،(ثقافيةًمختلطةً-ًطبيعية،ًوطبيعية)العالميًلليونسكوً
33 ًً http://www.cbd.int/sp/targetsً/ 

http://www.cbd.int/sp/targets/
http://www.cbd.int/sp/targets/
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لموارد الوراثية للتنوع لواالستخدام المستدام لحفظ لفرة اما هي برامج التعليم العالي المتو .86

فضوضة وطلبات التسجيل، م ،البرامجوكذلك  ،المؤسسات 30؟ أدرج في الجدول المرافقالبيولوجي 

 .حسب الجنس، إن أمكن

إلىًبرامجًالتعليمًالعاليً .00الجدول  لمواردًالوراثيةًلالمستداميْنًًوالستخدامًالحفظالموجهةًتحديداًا

ً.ًفيًبلدكالمرافقًللتنوعًالبيولوجيً

 التسجيل المستوى البرنامج المؤسسة

 إناث ذكور إجمالي

      

      

ً[صفوفااًبحسبًالحاجةًأدخل]

 ، واستخدامه المستدامدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةإلرف والعلوم اتوليد المع

87. ً ًاذكر ًإلى ًيصل ًًرئيسيةمؤسسات11ًًعدد ًداخل ًمباشر ًبشكل ًتعمل ًالبحوثًالمتعلقةًبلدك فى

لهذهًالمؤسسات.ًالمرافقلتنوعًالبيولوجيًلًْينوالستخدامًالمستدامحفظًبال موجزاًا وبرامجهاًً،وقدمًوصفاًا

 .أمكنًعددًالباحثينًالناشطينكلماًوأرفقً،ًالرئيسيةالبحثيةً

 الثغرات واألولويات

التي تدعم طر التمكينية والبرامج واألوالسياسات الوطنية  ،إدارة المعلوماتوفيما يتعلق ب .88

خدمات النظام وتقديم  لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةلالمستدامين   واالستخدام الحفظأوتؤثر فى 

 :اإليه والوصولالمنافع  تبادلاإليكولوجي وتحكم 

 ؟المعلومات والمعارف في  الرئيسيةما هي الثغرات ( أ

 الموارد؟ وألقدرات على ا الرئيسيةالقيود ما هي ( ب

 ؟الرئيسيةما هي المعوقات المؤسساتية والسياساتية ( ج

 األولويات؟ما هي اإلجراءات المطلوب اتخاذها وما هي ( د

المستمرة التي تدعم صون التنوع البيولوجي  ةنشطواألأصحاب الشأن بالنسبة لمشاركة  .89

 :لألغذية والزراعة والتعاون بين المؤسسات والمنظمات

 ؟المعلومات والمعارف في  الرئيسيةما هي الثغرات ( أ

 الموارد؟ وأللقدرات  الرئيسيةالقيود ما هي ( ب

 ؟الرئيسيةما هي المعوقات المؤسساتية والسياساتية ( ج

 ما هي اإلجراءات المطلوب اتخاذها وما هي األولويات؟( د

 :بالنسبة لتطوير اإلمكانات  .91

 المعلومات والمعارف ؟في  الرئيسيةما هي الثغرات ( أ

 الموارد؟ وأللقدرات  الرئيسيةالقيود ما هي ( ب

 ؟الرئيسيةما هي المعوقات المؤسساتية والسياساتية ( ج

 ما هي اإلجراءات المطلوب اتخاذها وما هي األولويات؟( د



46 

واستخدامه  بالنسبة لتوليد المعارف والعلوم الهادفة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .91

 :المستدام

 فى المعلومات والمعارف ؟ الرئيسيةما هي الثغرات ( أ

 الموارد؟ وأللقدرات  الرئيسيةالقيود ما هي ( ب

 ؟الرئيسيةما هي المعوقات المؤسساتية والسياساتية ( ج

 ما هي اإلجراءات المطلوب اتخاذها وما هي األولويات؟( د

 

 لألغذية والزراعة  لتنوع البيولوجيل واالستخدام المستدامحفظ للمستقبلية جداول أعمال : 6الفصل 

 

 لهذا الفصل ومعلومات يجب إدراجها في التقارير القطريةالهيكل المقترح 

ًواألولويات ًالخطط ًلوصف ًالمجال ًالفصل ًهذا ًًالهادفةًيفسح ًوتحسين ًوالستخدامًالحفظلضمان

ً ًوالزراعةلالمستداميْن ًلألغذية ًالبيولوجي ًلتنوع ًضرورة. ًلتحسينًًمع ًللفرصًالمستقبلية ًاهتمام إيالء

كماً.ًأيضااًًومحاربةًالفقرًالريفيً،األمنًالغذائيًوالتغذيةإسهامًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًفيً

ً:يجبًإدراجًاألعمالًوالمبادراتًالمخططةًالراميةًإلىًدعمًالنقاطًالتالية

 جلًتأمينًالفوائدًالمتعددةًللزراعة،ًومنًتعزيزًإسهامًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًمنًأ

ً ًوالتغذيةبينها ًالغذائي ًالريفيةً،األمن ًالمستدامً،والتنمية ًوً،والتكثيف وقوةًً،الستدامةزيادة

 ظمًاإلنتاج؛ن ًالمقاومةًلدىً

 ً ًالعترافًبزيادة ًواشتراك ًالرعالمزارعين ًوويين ًاألسماك ًتناولًًالغاباتًسكانوصيادي فى

 ؛المرأةوالمساهماتًالتيًتنهضًبهاًدوارًاألدعمًالجنسينًوبينًالمساواةً

 ًًيشيغاياتًآتحقيقًاإلسهامًفيًالخطةًالستراتيجيةًلألممًالمتحدةًالمعنيةًبالتنوعًالبيولوجيًوفي

AICHI34ًالتنوعًالبيولوجيًاتفاقيةمنًخاللًالتيًت تخذًمنًعملياتًال،ًوالربطًمع. 

تقييمًالحتياجاتًالمستقبليةًمنًناحيةًالسياساتًوالترتيباتًالقانونيةًب6ًيسمحًالفصلًوباإلضافةًإلىًذلك،ً

ً.طرًالعملًالقتصاديًوخلقًالمعرفةًوتنميةًالقدراتًوالتعاونوأ ً

ً لمحةًوتقديمًقدمةًفيًالفصولًالسابقةًمنًالتقريرًالقطريًعلىًالنتائجًالمً الجزءًوينبغيًأنًيرتكزًهذا

ًتتضمنً ًً-ًحيثًأمكنً–متكاملة ًالأولوياتًواضحة ًوللتدابير ًواإلوطنية ًعالميةالقليمية ًصً . ًهذاًوقد مم

.ًأخرىًمنًالتقريرًضعلبلدانًمنًخاللًالتجميعًالشاملًللمعلوماتًالمقدمةًفيًموااًيفيدالفصلًبشكلً

ًتقديمًتقريروقدًترغبًالبلدانًالتيًسبقً المواردًالوراثيةًبشأنًقطريً،ًأوًأنهاًبصددًإعدادًتقريرًلها

لتحديدًالمختلفةًًةتقاريرهاًالقطاعيمنًالستفادةًالكاملةًفىًأوًالنباتية،ًً،أوًالحيوانيةً،وًالمائيةأً،الحرجية

ً.شاملمنظورً

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةالنهوض بمساهمة 

التيًالحاليةًولوصفًالمعوقاتًً،يمنحًهذاًالفصلًللبلدانًالفرصةًلتسليطًالضوءًعلىًخططهاًوأولوياتها

رفاهيةًاإلنسانًمنًأجلًتحولًدونًإنجازهاًفيًمجالًتحسينًإسهامًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةً
                                                            

34
13ًًو2ًًو6ًوخاصةًالهدفًًً
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تنويرًالسياساتًالمستقبليةًلتيسيرًتعزيزًلدرجًأيةًمعلوماتًتراهاًمفيدةًأ ً.ًوصحةًالبيئةًواستدامةًاإلنتاج

ً.حقيقًأشملًلألهدافًالمدرجةًأدناهوتًإسهامًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًفيًاستدامةًأوسع

المستدامين   واالستخدام الحفظواألولويات المستقبلية لتحسين  ةف اإلجراءات المخططص   .92

 :فيبصورة محددة إلى تحسين مساهماتها مع إشارة  ،البيولوجي لألغذية والزراعةللتنوع 

 ؛األمن الغذائي والتغذية تحسين ( أ

 تحسين سبل المعيشة الريفية؛( ب

 ؛ تحسين اإلنتاجية( ج

 خدمات النظام اإليكولوجي؛قديم دعم وظائف النظام اإليكولوجي وت( د

 ؛وقدرتها على المقاومة ظم اإلنتاجنُ استدامة تحسين ( هـ

 .دعم التكثيف المستدام( و

معالجة وباإلمكان . إلى االحتياجات واألولويات المستقبلية التي تم تحديدها في الفصول السابقة ر  ش  

ويجب أن . الُخطط والنُهج القُطريةالمواضيع المختلفة إما بشكل جماعي أو إفرادي بما يتوافق مع 

 :تتضمن اإلجابات وجهات نظر البلد حول

 ًًقدرات ًتحسين ًووسائل ًالمؤسساتًوعملياتًطرق ًالمتأثرً،المهتمةًبلدكداخل ًالحفظًبًةأو

ًًوالستخدام ًالمستداميْن ًوالزراعةًالبيولوجيللتنوع ًوً،لألغذية ًبصفة ًالبيولوجيًاخاصة لتنوع

ًوالمرافق ،ً ًذلك ًالحكوميةً،الجامعاتيشمل ًالحكوميةً،والبرامج ًغير ً،نيوالمربً،والمنظمات

ًالخاص ًالقطاع ًالمنتجينً،والمنظماتً،وهيئات ًلصغار ًالجتماعية ًوالحركات ًإدراجً. ويجب

 ؛أصحابًالشأنتخذًلتحسينًالتعاونًفيماًبينًتدابيرًالتيًت ًال

 ً ًووسائل ًطرق ًوضع ًالسياسات ًتنفيذ ًأو ًجديدة ًسياسات ًالحالية ًتدعم ًوالستخدامًالحفظالتي

بصفةًالمرافقًالتنوعًالبيولوجيًوالتيًتستهدفًً،البيولوجيًلألغذيةًوالزراعةللتنوعًالمستداميْنً

 ً؛محددة

 ًوالمعلومات ًالمعرفة ًفي ًاألساسية ًًالثغرات ًبحاجة ًزالت ًل ًالمتاحةًالتي ًوالخيارات لالهتمام

 .لمعالجتها

الخطةًالستراتيجيةًالمعنيةًفيًزمعةًوعلىًالبلدانًأنًتشيرًإلىًالطرقًالتيًستسهمًبهاًاإلجراءاتًالمً 

،ًباإلضافةًإلىًكيفيةًارتباطهاًبعملياتAICHI35ًًآيشيوفيًتحقيقًأهدافًً،بالتنوعًالبيولوجيًلألممًالمتحدة

ً.معاهدةًالتنوعًالبيولوجيتقومًبهاًأخرىًذاتًصلةً

 واألغذية البريةالمرافق التنوع البيولوجي تعزيز حفظ وإدارة 

ًوأولوياتها ًخططها ًعلى ًالضوء ًإللقاء ًالبلدان ًأمام ًالمجال ًالفصل ًهذا ًالتنوعًً،يفسح ًوإدارة بحفظ

ً.ًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًواألغذيةًالبرية،ًولشرحًالمعوقاتًالحاليةًأمامًإنجازها

حفظ وإدارة مكونات التنوع البيولوجي لدعم ف اإلجراءات المخططة واألولويات المستقبلية ص   .93

 .أو قواعد بياناتمعلومات وضع برامج رصدية ونظم بما فى ذلك واألغذية البرية المرافق 

 :المنظورات القُطرية بشأنى ط  غ  تُ أن الردود وعلى 

                                                            
35

13ًو2ًو6ًوخاصةًاألهدافًًً
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الحفظ واستخدام بالمعنية وداخل بلدك ووسائل تحسين قدرات وعمليات المؤسسات  طرق( أ

ومن ضمنها  ،المرافقالتنوع البيولوجي خاصة بصفة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، و

وهيئات القطاع والمربيين،  ،والمنظمات غير الحكومية ،والبرامج الحكومية ،الجامعات

ينبغي للتدابير الرامية إلى و. الصغيرة النطاقوالمنظمات والحركات االجتماعية  ،الخاص

 :بين أصحاب الشأن أن تشملتحسين التعاون 

لحفظ التي تدعم االسياسات الحالية تنفيذ سياسات جديدة أو وضع طرق ووسائل دعم ( ب

والتي تستهدف بشكل  ،للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة المستدام واالستخدامالمتكامل 

 ؛محدد التنوع البيولوجي المرافق

في المعلومات والمعارف التي ما زالت بحاجة للمعالجة، والخيارات  الرئيسيةالثغرات ( ج

 .المتاحة لمعالجتها

النظام اإليكولوجي  نُُهجواألولويات المستقبلية فيما يخص تطبيق الُمزمعة ف اإلجراءات ص   .94

 .للمكونات المختلفة من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 . وزيادة وعيهمإشراك أصحاب الشأن تحسين 

ًالفصلًالمجالًأمامًالبلدانًإللقاءًالضوءًعلىًخططهاًوأولوياتها أصحابًالمتعلقةًبمشاركةًً،يفسحًهذا

ً ًالشأن ًالفي ًالمستدامحفظ ًخاصًعلىًلًْينوالستخدام ًتركيز ًمع ًوالزراعة، ًلألغذية ًالبيولوجي لتنوع

ًالعترافً ًوً،المزارعينبإشراك ًاألسماكالرعويين، ًمعالجةًً،الغاباتًسكانوً،وصيادي ًعلى وكذلك

 ً.مساهمةًالمرأةوودعمًدورًًنالجنسيبينًالمساواةً

أصحاب الشأن وإشراكهم وعي تحسين واألولويات المستقبلية لالمزمعة صف اإلجراءات  .95

وصفاً وأدرج البيولوجي لألغذية والزراعة؛ للتنوع  ين  الحفظ واالستخدام المستدامعملية وتعاونهم فى 

 ؛التغلب عليهاالتي يستلزم األمر  الرئيسية للتحديات

 ، والرعويين،المزارعيندور الرامية لتعزيز واألولويات المستقبلية المزمعة صف اإلجراءات  .96

وغيرهم من رجال ونساء الريف المعتمدين على النظم اإليكولوجية  ،وسكان الغابات ،وصيادي األسماك

لحفظ واستخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وينبغي للردود أن تشتمل على المحلية، 

درج وصفاً للتحديات الرئيسية التي إ. وتعزيز دورهم ةاألصليشعوب الاالعتراف بدور معلومات بشأن 

 .سيلزم األمر التغلب عليها

حفظ الواألولويات المستقبلية لتحسين االعتراف بإسهام المرأة في المزمعة صف اإلجراءات  .97

التنوع البيولوجي بما فى ذلك لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، واستخدام المكونات المختلفة ل

 ً.يلزم قهرها الرئيسيةوصفاً للتحديات  أدرج. المرافق
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 النطاق الموصى به للتقرير القطري: 0الملحق 

 البيولوجي لألغذية والزراعةالتنوع 

ً ًوالزراعة ًلألغذية ًالبيولوجي ًالتنوع ًيتضمن ًتغير ًوعامل ًالتصنيفية ًوالنباتاتًالحيالزمرة وانات

التيًتحافظًعلىًهياكلًالنظامًاإليكولوجيًمستوىًالنوعًوةًويالوراثياتًمستواللىًالدقيقةًعالكائناتًو

غذائيةًالزراعيةًالمنتجاتًتوفرًال،ًوالتيًاإلنتاجًوحولهاظمًن ًفىًعملياتًالوظائفًوالو،ًكولوجيةمًاإليظالن ً

ًغذائيةالوغيرً ًالتقريرإعدادًبغرضًعلىًنحوًماًسبقًتحديدهًً–وتتضمنًنظمًاإلنتاجً. قطاعاتًً-ًهذا

ظمًاإلنتاجًإنًالتنوعًالموجودًفيًن ً.ًوالغاباتًاألحياءًالمائيةوً،األسماكمصايدًوً،والمحاصيلً،الماشية

برًعً،وصياديًاألسماكً،الغاباتًسكانوًالرعويين،وً،تأثيرًالمزارعينلقدًخضعًإلدارةًأوًوماًحولهاً

ً.والعملياتًالطبيعيةً،النشاطاتًالبشريةمنًتنوعًًكالاًمئاتًاألجيال،ًوهوًيعكسًالكثيرًمنً

ًو ًتركز ًالتوجيهيةهذه ًًالخطوط ًلللتقرير ًالشامل ًالتنوع ًوالزراعةًالبيولوجيحالة ًالعالمًلألغذية ًفي

ًتقاريرًقطريةًلًكانتًالتيًالمجالتًعلىًًيةرئيسبصورةً مستكملةًأوًجاريةًبشأنًالحيواناتًتغطيها

ًالمائية ًالوراثية ًوالموارد ًوالنباتات، ًوالغابات، خدماتًتبطًبمختلفًالالتنوعًالبيولوجيًالمرذلكًلًامث.

فيماًيشارًإليهاًالتيًاألهميةًبالنسبةًله،ًوأوًذاتً،ًمًالنظامًاإليكولوجيًداخلًن ظمًاإلنتاجظً ن ًالتيًتدعمًوت ً

ً.غذية،ًوالمواردًالبريةًالمستخدمةًفيًاألالمرافقالتنوعًالبيولوجيًببعدً

 المرافق التنوع البيولوجي 

وظيفةًالنظامًاإليكولوجي،ًلذاتًاألهميةًاألنواعًتلكًً،المرافقالتنوعًالبيولوجيًنطاقًهذاًالتقرير،ًيضمً

التربةًوالصحة،ًًوتكوينوالمائية،ًً،والحيوانيةً،ومكافحةًاآلفاتًالنباتيةً،عنًطريقًالتلقيحً،مثالاًوذلكً

ً:عدةًأمورًمنًبينهاذلكًيتضمنًو؛ًغيرًذلك،ًإلىًوجودتهاتوفيرًالمياهًو

ًأ )ً ًالدقيقة ً)الكائنات ًواألولياتً،والفيروساتً،البكتيرياوتشمل ًداخلً( ًالموجودة والفطريات

ًن ً ًوحول ًاإلنتاج ًظم ًاألهمية ًذات ًوإنتاج ذريةف ًاللستخدام ًالج  ًالتربةً،طور ً،وميكروبات

ً؛ةالمجترًاتالحيوانلدىًدةًمعًْال ًوميكروباتًالعالقةًوالميكروباتً

ًب )ً ًالالفقاريات، ًوً،والديدانً،والعناكبً،الحشراتوتشمل ًسائر ًاألخرى ذاتًالالفقاريات

ً ًإلاألهمية ًً،والغاباتً،واألسماكً،والحيواناتً،المحاصيلنتاج ًبينها ًمن ًطرق عواملًبعدة

ًظمًاإلنتاج؛ن ًداخلًوحولًًاتوالمفترسً،،ًواللواقحاآلفاتوًالتحلل،

،ًوتشملً(غيرًالمدجنة)الفقاريات،ًوتشملًالبرمائيات،ًوالزواحفًوالطيورًوالثديياتًالبريةً(ًج

ً ًواألسماك ًوالحيوانات ًالمحاصيل ًإنتاج ًفى ًاألهمية ًذات ًالبرية، كاآلفات،ًً،والغاباتاألقارب

ً؛ًوحولهاًوالمفترسات،ًواللواقح،ًأوًمنًناحيةًأخرى،ًفىًن ظمًاإلنتاج

ًد )ً ًوالمائية ًاألرضية ًوالمزروعة ًالنباتاتًالبرية ًللمحاصيل،ًغير ًواألقاربًالبرية المحاصيل

واألجناسًالمتواجدةًات،ًواألعشابًالضارة،ًلًنباتاتًالسياجامثالمساحاتًاإلنتاجيةًوحولًً،في

ً ًالفي ًت ًً،والبحيراتً،واألنهارً،شاطئيةالممرات ًالتي ًالساحلية ًالبحرية ًغيرًوالمياه ًبشكل سهم

 .نتاجاإلمباشرًفيً

 

غيرًالخدماتًالتموينية،ًًقدًتقدمًهيًاألخرىًخدماتًنظامًإيكولوجيمدجنةًلأنًاألنواعًاًظًْلحً 

ًتؤثرًفيًإنتاجًالمحاصيلًوالحيواناتًف ًمختلفةًواألسماكًوالحراجًبطرققد ًأنً. ًبما ومعًذلك،
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ماًللبلدانًأنًتختارًيجوزًهذهًاألنواعًقدًتمتًتغطيتهاًفيًتقاريرًأخرىًمنًتقاريرًحالةًالعالم،ًف

فيًحالةًتدخلًتقاريرهاًالقطريةًالتيًسإدراجًهذهًاألنواعًفىًفيًترغبًأوًلًترغبًإذاًكانتً

ً.فيًالعالملوجيًلألغذيةًوالزراعةًالتنوعًالبيو

 

  التحليل المتكامل للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

والتيًً،للتفاعالتتكامليًتحليلًتقديمًيعتمدًنطاقًالتقريرًعلىًإسهامًالتقاريرًالفرديةًللقطاعاتًمنًخاللً

ذلكًويتحققً.ًبينًالمواردًالوراثيةًلقطاعاتًمختلفةًالمفاضالتوالبينيةًرتباطاتًوالً،رالتآزتشملًأوجهً

ً ًطريق ًن ًعن ًالتعرفًعلى ًاإلنتاج ًظم ًداخل ً)البلد ً(2الملحق ًو، ًخاصة ًالنظامًبصفة ًمنظورات على

وتهدفًاألسئلةًالتيًتعالجًموضوعًالتنوعًً.اإليكولوجيًفيماًيتعلقًبالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعة

ً ًوالزراعة ًلألغذية ًالبيولوجي ًمعلوماتًالشامل ًعلى ًالحصول ًإلى ًيمكن ًتلكتضيفًإأن التقاريرًًلى

ً.أوًالسابقةًحاليةالفرةًاالمتوالقطريةً

ً 
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 ظم اإلنتاجنُ : 3الملحق 

ًتعريفًالمناطقًالمناخيةً-0الجدول 

 التعريف المنطقة المناخية

سطحًالبحر،ًمستوىًحسبًحةًحً صً مً ،ًئويةمً°18متوسطًدرجةًحرارةًشهريةًفوقًًمدارية

ًعلىًمدارًكلًاألشهر

سطحًمستوىًحسبًمصححةًشهرًواحدًأوًأكثر،ًبمتوسطًدرجةًحرارةًشهريةً شبهًمدارية

 .ئويةمً°5لًتزيدًعلىًولكنًًئويةمً°18تقلًعنًالبحرً

ربعةًألًئويةمً°5حسبًسطحًالبحر،ًأقلًمنًمصححةًمعدلًدرجةًحرارةًشهريةً معتدلةال

 .مئوية10ً°فوقً،ًأشهرًأوًأكثر

لمستوىًلدرجاتًالحرارةًمصححًبالنسبةًشهريًبمتوسطًشهرًواحدًعلىًاألقل،ً شمالية

أشهرً،ًولكنًأقلًمنًأربعةًشهركثرًمنًألويزيدً،ًئويةمً°5نًيقلًعسطحًالبحر،ً

 ئويةم10°فوقً

 

ًظمًاإلنتاجوصفًن ًً-3الجدول 

اسم نظام 

 اإلنتاج

 الوصف المنطقة المناخية

ً

نظمًالماشيةً

المعتمدةًعلىً

 ًالمراعي

كبيرةًمنًاستهالكهاًالعلفيًنسبةًالنظمًالتيًتستهلكًالحيواناتًفيهاً ةمداري

ً:شملطبيعيةًأوًمزروعة،ًوتًعنًطريقًالرعيًفيًمراعً 

 ً ًمزارعًالماشيةتربية ًداخل ًن ًو: ًعلىًهي ًقائمة ظم

ًت ًالمراعي ًًحفظ، ًفي ًبموجبها ًرعويةًالحيوانات أراضي

 ملكيةًخاصة؛مملوكةً

 ظمًمعتمدةًعلىًالمراعيًالتيًيتنقلًفيهاًن ً:ًالنظامًالرعوي

لفرصًالرعيًصورةًانتهازيةًانهمًبمعًقطعالماشيةًًومرب

ًلحيواناتهمًًمشاعًعلىًأراضً  ًالعلفًوالماء ًتحصيل بغية

 ً(إماًمنًموئلًثابتًلهم،ًأوًدونًموئل)

ًةشبهًمداري

ًةمعتدل

أوً/وًةشمالي

 36أراضًمرتفعة

ًالماشيةنظمً

غيرًملكيةًب

ًراضياأل

ًاإلنتاجًالحيوانيًعنًاألراضيًالتيًتنتجً ةمداري ًالتيًينفصلًفيها النظم

ًً.لهذهًالحيواناتًاألعالف  ةشبهًمداري

 ةمعتدل

أوً/شماليًو

                                                            
35
ًوالمناطقً،األلبيةًوشبهًاأللبيةًالمناطقهاًومنًارتفاعاا،ًاألقلًالمحيطةًالمناطقًمناخًعنًواضحًبشكلًفيهاًالمناخًيختلفًالتيًةالمرتفعًالجبليةًالبيئاتًً

ً.،ًألخالجافةاألراضيًًوجبالً،المرتفعةًالمدارية



52 

 أراضًمرتفعة

ًً ً

ًالغابات

 طبيعيااًًالمتجددة

ًً:شملوتًةمداري

 ًأصليةًلًتظهرًفيهاًدلئلًغاباتًذاتًأنواعً:ًأوليةغابات

ً ًبشريةمرئية ًنشاطات ًالعملياتًً،لوجود ًتكون ول

 ؛مباشرةًألسبابًبشريةضطربةًاإليكولوجيةًفيهاًم

 ً ًغابات ًمعدلةطبيعية ًمتجددةً: ًأصلية ًأنواع ًذات غابات

 فيهاًدللتًواضحةًلنشاطاتًبشرية؛ًتظهرطبيعياًا

 ً(:ًبوسائلًمساعدةتجديدًطبيعيًذاتً:ً)شبهًطبيعيةغابات

فىًالغاباتًالطبيعيةًالزراعةًالمختلطةًبالغاباتًممارساتً

ً،والتسميدً،إزالةًاألعشابًالضارة)الكثيفةًدارةًإلبواسطةًا

 (ابًبصورةًانتقائيةشقطعًاألخوً،والتفريج

 ةشبهًمداري

ًةمعتدل

  ةشمالي

أوً/ًوًةشمالي

 أراضًمرتفعة

الغاباتً

 المغروسةً

ً:ًشملوت ةمداري

 ًنواعًاألغاباتً(:ًمغروسنًوً كً ذاتًمً )غاباتًشبهًطبيعية

ًالاأل ًجراء ًنشأت ًغرسًصلية، ًالب ذر، ًإلدارةًوأو تخضع

 مكثفة؛

 ً ًمً )المزارع ًجةنت ًمزارع ًل ًخً دًْمً غاباتًذاتًأنواعً(: أوً/وة

بصورةًرئيسيةًأوًالب ذرًغرسًالًةًنشأتًجراءيأخرىًأصل

 .غيرًالخشبيةأوًالسلعًنتاجًالخشبًإل

 ً ًو(:حامية)مزارع ًالم دخلة ًلألنواع ًاألصلية،ً/غابات أو

لتقديمًالخدمات  .ًًنشأتًعنًطريقًالغرسًأوًالبذرًأساساًا

 ةشبهًمداري

ًةمعتدل

  ةشمالي

أوً/وًةشمالي

 أراضًمرتفعة

األسرًمصايدً

ًالتجددًذاتيةً

ًوت ةمداري ًًديمصاشمل ًاألسر ًوالداخليةًفي ًوالساحلية ًالبحرية المناطق

ً:تضميمكنًأنًالتيً

 ً ظمًإيكولوجيةًطبيعية؛ن 

  ًالخزاناتًومزارعًاألرزأىًلة،ًعدً نظمًإيكولوجيةًم. 

 ةشبهًمداري

 ةمعتدل

  ةشمالي

مصائدًاألسماكً

القائمةًعلىً

 التربية

ًعلىًالموارديالمصا ةمداري ًالقائمة ًيالتيًهيًوً،د عنًطريقًًهايتجددتم

ً ًم ستزرعة ًمخزونات ًمن ًمنتقاةً)تكميلها ًسمكية ًمجموعات أى

الذيًيستخدمًفىًهذاًبنفسًالمعنىًوليستًمخزوناتًً،لالستزراع

اإلنتاجًاإلجماليًعلىًماًيزيدًمماًيزيدً(ًرسًْدًاأل ًيلمصاالصطالحً

 .العملياتًالطبيعيةعلىًالمستويًالمستدامًعنًطريقً

 ةشبهًمداري

 ةمعتدل

أوً/ًوًةشمالي

 أراضًمرتفعة

ًًهي ةمداريتربيةًاألحياءً ًالمائية ًالكائنات ًواستزراع ًوالرخوياتًاتشمل ألسماك
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المائيةًالمعتمدةً

 علىًالعلف

ًوالتماسيح ةشبهًمداري ًالمائية ًوالنباتات ًالستوائيةً،والقشريات ً،والتماسيح

نوعاًاتعنيًضمنااًوكلمةًاستزراعً.ًوالبرمائياتًالمائيةوالسالحفً

ً ًوذلكًمنًما ًبهدفًتحسينًاإلنتاج، ًالتربية منًالتدخلًفيًعملية

ً ًمنتظمًتجديدقبيل ًالسمكيًبشكل ًمنًًوالتغذيةً،الرصيد والحماية

ملكيةًالويعنيًالستزراعًضمنيااًأيضااً.ًىًغيرًذلك،ًإلاتالمفترس

ًال ًأو ًاستزراعهفردية ًيجرى ًالذي ًللمخزون ًأيًالمؤسسية ،

لالستزراعًوليستًالمخزونًبنفسًاألسماكًالتيًاختيرتًًةمجموع

ًأسماكًاأل ً ًفىًمصايد ًالمصطلحًالمستخدم ً.رسًْالمعنيًالذيًيعنيه

ًو ًالقدرةًيعتمد ًلديه ًأو ًالعلف ًعلى ًالمعتمدة ًالمائية ًاألحياء إنتاج

ًأ ًمن ًالمائية ًاألعالف ًاستخدام ًعكسًً،نوعًيعلى ًعلى وذلك

ً ًاستزراع ًالمتغذية ًاألخرى ًالمائية ًواألحياء علىًالالفقاريات

ًاإلنتاج ًبشكلًحصريًعلى ًتعتمد ًالتي والتىًً.ةالطبيعيًيةالفلترة

ًت عرً  ًبـ ًأيضاا ًاألعالفً"ف ًباستخدام ًالمائية ًالكائنات استزراع

ًمنً ًمباشرة ًالتغذية ًتستمد ًالتي ًالكائنات ًعكس ًعلى المائية

 ".الطبيعية

 ةمعتدل

أوً/ًوًةشمالي

 أراضًمرتفعة

تربيةًاألحياءً

المائيةًدونً

 ًعلف

ًوالقشرياتًوالرخوياتًاألسماكويشملًًالمائيةًالكائناتاستزراعً ةمداري

نًكلمةًاستزراعًأوً.تكميليةالتيًلًتحتاجًلتغذيةًًالمائيةًوالنباتات

ً ًضمناا ًتحسينًتعني ًبهدف ًالتربية ًعملية ًفي ًالتدخل ًمن نوعاا

ًمنتظمً،اإلنتاج ًبشكل ًالسمكي ًالرصيد ًإضافة ًقبيل ًمن ً،وذلك

كماًتتضمنًكذلكًً.ىًغيرًذلك،ًإلاتوالحمايةًمنًالمفترسًالعلف،و

للمخزوناتًالمستزرعة،ًأيًالمجموعاتًمؤسسيةًملكيةًفرديةًأوً

نفسًالتيًجرىًاختيارهاًلالستزراع،ًوليستًالمخزوناتًبالسمكيةً

ًالمصطلحًالمعنىًالمطابقًلذلكً ًاأل ًيمصالالمستخدم ًرسًْد تعتمدًو.

ً ًن ظم ًالمائية ًاألحياء ًتربية ًالعلفية ًغير ًغذائها ًغالبةًفي بصورة

 .المائيةًالنباتاتًوالرخوياتعلىً،ًأىًعلىًالبيئةًالطبيعية

 ةشبهًمداري

 ةمعتدل

أوً/ًوًةشمالي

 أراضًمرتفعة

المحاصيلً

 (أرز)المرويةً

ي زرعًفيهاًاألرزًبغرضًالتيًإلىًالمناطقًشيرًاألرزًالمرويًيو ةمداريال

ًًإمداد ًالمناطق ًوتشملبالمياهتلك ،ًً ًالمروية بالغمرًاألراضي

تحكمًفيه  .الم 
 ةشبهًمداري

 ةمعتدلال

أوً/ًوًةشمالي

 أراضًمرتفعة

ًالمحاصيل

المرويةً

 (أخرى)

ً ةمداري ًإلى ًاألرز ًعدا ًما ًالمروية ًالمحاصيل ًتشير الزراعيةًالمساحات

ً ًبالمياه ًتزويدها ًيتم ًقصدالتي ًوعن ،ً ًتروىًاألرضًتشمل التي

 ً.بالغمرًالمتحكمًفيه
 ةشبهًمداري

 ةمعتدل
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أوً/ًوًةشمالي

 أراضًمرتفعة

المحاصيلً

 البعلية

ً ةمداري ًعلى ًحصري ًبشكل ًتعتمد ًالتي ًالزراعية ،ًاألمطارالممارسات

 ةشبهًمداري .كمصدرًريًلها

 ةمعتدل

أوً/ًوًةشمالي

 أراضًمرتفعة

ًاإلنتاجًنظم

ًالمختلطة

ًالماشية)

ًوالمحاصيل

ًأو/وًوالغابات

ًالمائيةًاألحياء

ًديومصا

ًاألسماك،

 (مختلطة

 ً:شملوت.ًظمًاإلنتاجًمتعددةًالمكوناتن ً ةمداري

 ًًماشيةً–محاصيل ًفيه: ًيكونًإنتاجًالماشية ًمختلطة ًان ظم

معًإنتاجًالمحاصيل  .ًمتكامالًا

 ًيورعالً–ًيزراعال :ً ًالماشية ًإلى ًموجهة وتشملًن ظم

المحاصيلًباإلضافةًإلىًإبقاءًحيواناتًالرعيًبعضًإنتاجً

ًال ًالن ظم ًهذه ًتشمل ًوقد ًالرعي؛ ًأراضي رحيلًداخل

ًالعام؛ً ًمن ًلجزء ًاألرضًالمحصولية ًعن ًبعيداا بالماشية

ًمنً ًالرعوية ًالزراعية وفىًبعضًالمناطقًظهرتًالن ظم

 ً.ن ظمًالرعي

 ًنظامًمختلطًيتكاملً:ًالماشيةً–المختلطةًبالغاباتًالزراعة

 ً.34اإلنتاجًالحيوانيًمعًإنتاجًاألشجارًوالشجيراتًفيه

 ًالمتكاملةًلألحياءًالمائية ًالتربية ًتتكاملًهيًن ً: ظمًمختلطة

ًإنتاجًالمحاصيلًوالمنتجاتً ًمع ًفيها ًالمائية ًاألحياء تربية

المزارعًوالحقولًالمغمورةًفىًًكًْرً الب ًتشملًالحيوانية؛ًوقدً

 .إلخبالنفاياتًالعضوية،ًالتربيةًوتخصيبًبركً

 ًوتوليفاتًأخرى. 

ً

ً

ً
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ًلتغييرالدافعةًلًعواملال. 0الملحق 

ًوالوصفًً،العواملًالدافعةًللتغييرً.1ًالجدول

 الفرعية وأمثلة طوائف وال الوصف العوامل الدافعة 

فىًتغيراتًال

إدارةًاألراضيً

 استخدامًالمياهًو

ًال ًالتغير ًوفى ًواإلستخدام ًالدارة ًبممارسات ًاألرضًالمتعلقة ً)والمياه إزالةًمثال

ً؛الزراعةإلىًاألرضًتحويلًوً؛وتدهورًالغاباتً؛ظمًالمياهتعديلًن ً،ًالتفتيت،ًالغابات

ً ًواستعادة ًاإليكولوجيعافية ًً؛النظام ًوودور ًاالرجالنساء ًفي ًاألراضيًل استخدام

 (.،ًإلخوإدارتهاًالمياهو

التلوثً

والمدخالتً

 الخارجية

ً ًاإلسوء ًالمالئم ًغير ًأو ًالمفرط ًوالستخدام ًدارة، ًالخارجية مثال،ً)للمدخالت

ً ًوالمبيداتالستخدام ًلألسمدة ًً؛المفرط ًالحيوية ًللمضادات ًالمفرط أوًوالستخدام

األعالفًالمستوردة؛ًوتحمضًتركيزًالمغذيات،ًويشملًذلكًاستخدامًوً؛الهرمونات

 ً.،ًألخيةًوالدقائقيةئايوالملوثاتًالكيمً،أوكسيدًالكربونًبثانيوالتسميدًً،المحيطات

الستغاللً

الصيدًوالمفرطً

 الجائرً

ً ًًالستخراجممارسات ًالمستدام ًوال)غير ًلألسماك ًالمفرط ًالصيد ًةالمفرطمطاردة

معدلتًالتيًتتجاوزًوأنشطةًاللتقاطًً،األخشابقطعًوً؛والرعيًالمفرطً،للحيوانات

ًبأنهًحفظًالوضعًتمًيأنواعًتضرًب،ًأوًاإلحالل ومعرضًبلًغيرًمؤكدًالخاصًبها

 (.لخطر،ًإلخل

ًتأثيراتًال تغيرًالمناخ ًاستمرار ًعن ًالناجمة ًبمختلفًأنواعها ًالمناخ ً)تغير التغيراتًالتيًمثال

ًتلحقًب ًنظم وازديادً،ًوفقدانًإمداداتًالمياهً،الحرارةًةدرجفىًًاتتغيرالوالتساقط؛

 .(فىًوقتًاإلزهار،ًألخالموسميةً،ًوالتحولتًوارتفاعًمستوىًسطحًالبحرالتغير،ً

ًتهددًالتيًاألخرىًالطبيعيةًوالكوارثًالقصوىًالجويةالحوادثًالصدماتًالمناخيةًو  الكوارثًالطبيعية

ًوً،الزراعيًاإلنتاج ًالمقاومة ًعلى ًاإلنتاج ًن ظم ًاألعاصير،)قدرة ًوالزلزل،ًمثال،

ً(.والحرائقًوالفيضانات،

ً،اآلفات

ً،واألمراض

الغريبةًواألنواعً

 الغازيةً

ًو ًعالتهديداتًالجديدة ًاآلفاتالناشئة ًالتيًواألنواعًً،واألمراضً،ن ًالغازية الغريبة

ًب ًتضر ًوالزراعة ًلألغذية ًالبيولوجي ًالمتغيرة،ً)التنوع ًوالرعي ًالصيد أراضي

مةزيادةًوعملياتًإدخالًأنواعًجديدة،ًو  (المفترسات،ًإلخًفقدانوً،المالء 

األسواقًوالتجارةً

 والقطاعًالخاص

ًللتجارةً-التجارة ًالمتغيرة ًاألسواقً،الشروط ًالمنتجاتً،وعولمة وتجارةًً،وتسويق

ً.علىًتسويقًالمنتجات،ًألخللرجالًوالنساءًالقدراتًالمنفصلةًو،ًالتجزئة

ًً-ًاألسواق واالستهالك ًالتي ًأوًالتغيرات ًباإلنتاج ًوتلحق ًالطلب ًعنها يسفر

ًوبالممارسات ًاأل، ًالً،قيمالوً،ذواقتشمل ًوأخالقيات ًمستهلكين ًتؤثرًالتي ًأن يمكن

،ًوكميةًالمنتجاتًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةعلىًًةأوًغيرًمباشرًةمباشر

ً.ًأوًنوعيتها

 .ًالمتغيرًوتأثيرًالقطاعًالخاصًوالمصالحًالمؤسسيةالدورًً-ًالقطاع الخاص
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لًامث)ودونًالوطنيةًً،والوطنيةً،اإلقليميةوً،العالميةالتشريعاتًواللوائحًً-السياسات السياسات

ً.(الدوليةوالتفاقياتًلمعاهداتًلالمشاركةًوالمتثالًوً،اللوائحًالتنظيميةًللحفظ

التدخالتًالتيًتؤثرًفيًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًً-ًالتدخالت االقتصادية والسياسية

استخدامًرسومًوً،واإلعاناتً،مثلًالضرائب)والزراعةًبشكلًمباشرًأوًغيرًمباشرً

ً(.مقابلًخدماتًالنظامًاإليكولوجيمدفوعاتًوالً،الموارد

تأثيراتًوً-ها تقاسمالمنافع وعلى  والحصول ،(الملكيةالحقوق الفكرية وحقوق )

وسياساتًالحصولًولوائحً،ًالفكريةًأوًحقوقًالملكيةًحقوقللمباشرةًوغيرًمباشرةً

 .لألغذيةًوالزراعةًالبيولوجيبالتنوعًاًيتعلقًمعلىًالمنافعًوتقاسمهاًفي

ًيالسكانالنموً

 والتحضر

ًالنموً،ذلكًمثال)ًيةالسكانًمقاييسالًفيًالتغيراتً-ًالسكان والخصوبةًًمعدلت

ًعلىالمختلفةًًتأثيراتهاًذلكًفيًبماًوالمرض،ًوالصحةًوالهجرةوالوفياتًًوالتكوين

ً.(والنساءًالرجال

ً)ً-ًالتحضر ًمثل ًالتغيرات ًالريفي؛ ًإلى ًالحضري ًنسبة ًاتجاهاتًفى ًفي والتغير

 (.علىًالنساءًوالرجالالتأثيراتًًمختلفبماًفىًذلكًً،التحضر

العواملً

القتصاديةً

ً-والجتماعيةً

السياسيةًوالثقافيةً

  المتغيرة

ًً-ًالتنمية االقتصادية ًالظروفًالقتصادية ًعلى ًتطرأ ًالتي ًاالتغيرات ً،لبلدانلدى

ً؛والنموًالقتصاديًالتغيرًفيًإجماليًالناتجًالمحليمثالًذلكً)رًسً األ ًوالصناعاتًو

ً ًلوالتغير ًالدخلً،القتصادالهيكلي ًللرجالًوتنوع ًالمختلفة ًالقتصادية ًوالظروف ،

ً(.والنساء

ًالت – الدينية المتغيرة وأوالثقافية السياسية -العوامل االجتماعية ًالقوىًباين في

ً ًاتخاذ ًعلى ًالمؤثرة ًالقرارات ًذلك، ًمثال ًوالنساء، ًالرجال ًجانب المشاركةًمن

القطاعًالخاص،ًوالتغيراتًفيًالجماهيرية،ًوالتغيراتًالتيًتلحقًبنفوذًالدولةًمقابلً

ًمجموعةًمستوىً ًالتيًتعتنقها ًوالقيم، ًوالتغيراتًفىًالمعتقدات، ًوالمعارف، التعليم

ً.منًالناس

واستخدامًالتنوعًالبيولوجيًًمنًأجلًحفظدورًالعملًالجماعيًً- التشاركيةالتدابير 

 .منًجانبًأصحابًالشأن

خطواتًالتقدمً

والبتكاراتًفىً

العلمً

 والتكنولوجيا

ً ًوالتكنولوجيالمعارفًًونشرتطور ًذلكًثالم)ً،ةالعلمية ًالتربية، ًمجال ًفي ً،التقدم

ًو ًالإدخال ًعلى ًتحسينات ًاإلرشاد ًتطبيقاتًالمتنقلالزراعي ًرصد ًوأدوات ،

 .(معلوماتووصولًالرجالًوالنساءًإلىًالحيائية،ًالتكنولوجياًاأل

ً 
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 خدمات النظام اإليكولوجي -4الملحق 

ًت ًبشأنركز ًالتوجيهية ًبًالخطوط ًالعالم ًفي ًوالزراعة ًلألغذية ًالبيولوجي ًالتنوع ًحالة ًأولية علىًصفة

ً ًاإليكولوجيتنظيم ًالنظام ًخدمات ًً،ودعم ًالوارد ًالمتعلقةوً.أدناهوصفها ًبالخدمات التنوعًبًالتزويد

هذهًالخطوطًمعالجتهاًفىًتمًي،ًويةالعالمتقاريرًللهىًمناطًالحالةًالقطاعيةًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةً

غالبااًخارجًنطاقًًعقتيًتواألغذيةًالبرية،ًالالمرافقًالتنوعًالبيولوجيًفقطًمنًحيثًعالقتهاًبًالتوجيهية

ًالتقاريرًالقطاعيةًالتقليدية يشملًوً،اإليكولوجيًاإلضافيةلنظامًامعالجةًخدماتًفىًوقدًترغبًالبلدانً.

ً ًالثقافيةذلك ًووً،الخدمات ًالوطنية، ًالتقارير ًاستكمال ًبصفة ًبأهدافًخاصة ًمباشرة ًاتصالها ًحيث من

37ًً.ذىًالصلةًحالةًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةًفيًالعالمتقريرً

ًتنظيمًودعمًخدماتًالنظامًاإليكولوجيً.0ًالجدول

خدمات النظام  الفئة

 اإليكولوجي

 وظائف النظام اإليكولوجي ذات الصلة الوصف

الخدماتً

 التنظيمية

ًالن ً التلقيح ًتلعبه ًالذي ظمًالدور

ًنقلً ًعملية ًفي اإليكولوجية

ًاأل ًمن ًالطلع عضاءًغبار

ًاألعضاءً ًإلى الذكرية

 .األنثويةًفىًالزهور

اإلنتاجًالزراعيًوإنتاجًاألغذيةً

 .والسلع

اآلفاتًتنظيمً

 واألمراض

ًاإليكولوجيةً ًالنظم تأثير

ً آفاتًًانتشارعلى

ًالماشيةوًالمحاصيل

 ًواألمراض

ًالصيانةًوآلياتًالبيولوجية،ًالمكافحة

ًمنع ًبهدف ًالراجعة ًانتشارًوالتغذية

ًذلكًفيًبماًواألمراض،ًاآلفات

 .الغازيةًاألنواع

تنقيةًالمياهًومعالجةً

  النفايات

ًالنظمً ًتلعبه ًالذي الدور

ًفلترةً ًفي اإليكولوجية

ً ًالعضويةًوتحليل النفايات

ًالمياه،ً ًفي والملوثات

ًسمومًيوالتمث ًوإزالة ل

ًخاللًرً المً  ًمن كبات

التربةًالتيًتتمًفىًعملياتًال

 .وتحتًالتربة

ًالغطاءً ًبها ًيقوم ًالتي ًالفلترة وظيفة

 .والتربةًواألحياءًالمائيةخضريًال

تنظيمًالمخاطرً

 الطبيعية

ًالن ً ًاإليكولوجيقدرة ًةظم

ًوتخفيضً ًتحسين على

ً ًالكوارثًًالناتجاألذى عن

 .ًالطبيعية

ً ًتغيرًبإمكان ًأن ًالخضرية التركيبة

ً ًالكارثية المحتملةًالتأثيرات

حالتًوً،والفيضاناتً،للعواصف

ً ًالجفاف ًطريق ًعن قدرتهاًوذلك

                                                            
والتنوعًالبيولوجيًًاقتصادياتًالنظمًاإليكولوجيةومنًبينهاًتلكًالتيًجرىًوصفهاًفيًتقييماتًاأللفيةًللنظامًاإليكولوجيًأوًالتعديالتًالالحقةًمنًقبلًً 36

TEEBًأوًغيرهاًمنًالمصادر، 
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حمىًوتًية؛سطحالتخزينيةًومقاومتهاًال

ًاألم ًتحميًالشعابًالمرجانية واجًكما

ًمنً ًالمتاخمة ًالسواحل خطوط

ًالعواصفًاألضرار ًعن ًتنتج .ًالتي

ًهذهً ًتوفرها ًالتي ًالخدمات وتتعلق

ًالبشرً ًلبني ًاألمان ًبتوفير الوظيفة

 .ًوللمنشآتًالتيًيشيدهاًاإلنسان

الخدماتً

 الداعمة

مثالً)المغذياتًتدفقً المغذياتًًتدوير

النيتروجينًوالكبريتً

عبرً(ًوالفوسفورًوالكربون

 .ظمًاإليكولوجيةالن ً

ًالخصوبة ًً؛صون المغذياتًوتنظيم

ً ًالمناخوالزائدة، وتنظيمًً،تنظيم

 .ًاألحيائيةالمجموعاتً

نًالتربةًيتكو

 وحمايتها

تدهورًالنظمًاإليكولوجيةً

مثلًتحللًالعضوياتً

وتجويةًالركائزًالتيًتؤديً

 ًإلىًتكوينًالتربة

المحاصيلًفيًًيةصونًإنتاج

ًوأداءًوسالمةًاألراضيًالمزروعة

 .ظمًاإليكولوجيةًالطبيعيةالن ً

ظمًتدفقًالمياهًمنًخاللًالن ً  المياهًتدوير

اإليكولوجيةًفيًأشكالهاً

 الصلبةًوالسائلةًوالغازية

تنظيمًالتدفقاتًالهيدرولوجيةًعلىً

وصونًنظمًالريً.ًسطحًاألرض

الحيلولةًدونًوالصرفًالطبيعية،ًو

حدوثًالحالتًالمفرطةًمنًحيثً

ً،وتنظيمًتدفقًالقنواتً،األنهارصرفً

 ً.وتوفيرًالوسطًالمالئمًللنقل

مستلزماتًتوفيرً

 الموئل

ظمًاإليكولوجيةًفيًدورًالن ً

خلقًموائلًلتنويعةًكبيرةً

منًالكائناتًالحية،ً

 .وصونها

تأمينًموائلًمتنوعةًومناسبةًلألنواع؛ً

انةًلألنواعًالقيامًبوظيفةًالحضً 

 ً.المهاجرةًوكمناطقًتربية

تنظيمًإنتاجً

 الغاز/األوكسجين

ًفيًالغالفًخلقًاألوكسجين

التمثيلًالجويًعنًطريقً

 الضوئي

تتضمنًوظائفًتنظيمًالغازًصونً

للتنفس،ًومنعًالقابلًالهواءًالنظيفً

سرطانًالجلدًمثلً)انتشارًاألمراضً

ذلكًضبطً،ًوقدًيتضمنً(والربو

توازنًاألوكسجينًوثانيًأوكسيدً

الكربونًوحفظًطبقةًاألوزونًوتنظيمً

 .أوكسيداتًالكبريتمستوياتً
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التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةوحفظ ستخدام الممارسات اإلدارة الداعمة : 5الملحق   

ًالتنوعًالبيولوجيًلألغذيةًوالزراعةوحفظًستخدامًلممارساتًاإلدارةًالداعمةً .0الجدول 

ممارسات اإلدارة الداعمة 

التنوع وحفظ ستخدام ال

 البيولوجي لألغذية والزراعة

 ممارسات اإلدارة لىأمثلة ع/ الوصف 

للمغذياتًاإلدارةًالمتكاملةً

ًيةلنباتا

ً ًالتربة ًإدارة ًممارسات ًووالمغذياتًهي ًوالمياه وممارساتًالمحاصيل

تحسينًواستدامةًخصوبةًالتربةًإدارةًالغطاءًالخضريًالتيًت تخذًبهدفً

ًاألرضً ًوهيًممارساتًطالماًًمنتقليلًوالوإنتاجية ًاألراضي، تدهور

ً ًغالباا ًن ًت صمم ًمن ًمحدداا ًنظاماا ًوالمحاصيلًظملتناسب ًالزراعة قدًو.

ًاستخدام ًكذلك ًالمزرعةًتشمل ًحيوانات الطبيعيةًًاألسمدةوًروث

ًوً،والمعدنية ًالمحاصيلً،التربةتعديالت ًوً،ومخلفات ًمزرعة،النفايات

ًبالغاباتًًالزراعةوممارساتً ًالخضراءوً،الحرثوالمختلطة ً،األسمدة

ًو ًالتذرية، ًوً،البقولياتوبقايا ًً،البينيةالمحاصيل ً،المحاصيلوتناوب

ًزراعيوالريًوالصرفًالً،إراحةًاألراضيو ًإلىًمجموعةً، باإلضافة

ًًتدابيرًمنًمتنوعة األخرىًًوالهيكليةً،ةالخضريوً،الزراعيةالهندسة

 ً.المياهًوالتربةكلًمنًالمصممةًلحفظً

منًًالتيًومنًثمًإدماجًالتدابيرًالمناسبةً،وتشملًتقنياتًمكافحةًاآلفات  اإلدارةًالمتكاملةًلآلفات

ًًاشأنه ًمنأن ًًاآلفاتًعشائرًتكاثرًتحد ًوالتدخالتًالمبيداتًإبقاءمع

ًًاألخرى ًأوًوً؛اقتصادياًالمبررةًالمستوياتًضمنالمستخدمة تقليص

ً ًوالبيئةًاإلنسانًصحةًعلىًالمخاطرتدنية ،ً ًوذلك ًطريق ًتشجيععن

وزراعةًً؛تناوبًالمحاصيل:ًالتيًتشملًلآلفاتًالطبيعيةًالمكافحةًآليات

ًالبينية ًوً،المحاصيل ًالبذورإصحاح ًً،مراقد ًالب ذار وكثافاتهًومواعيد

يتناسب،ًوحيثماًوالتقليمًوالغرسًالمباشر؛ًً،ظحف ًالًوحرث،ًرالب ذانقصًو

ًمقاومةًالاآلفاتًساللتًًاستخدام دفعًالاستراتيجياتًعاليةًالتحمل،ًوال/

ًوالسحب ،ً ًوالبذور ًمً عت ًالمً /المعيارية ًالودة ًمواد راس؛ ًتوازنًغ  وإدارة

ً ًاخصوبة ًومنعًً،مياهواللتربة ًالعضوية، ًالمادة ًمن ًالمثلى والستفادة

ً ًالكائنات ًانتشار ًالضارة ًطريق ًعن ًاإلصحاح ًوالتدابيرًعملية الحقلية

 .ًالمفيدةمهمةً؛ًوحمايةًوتعزيزًالكائناتًالالصحية

غلتهًأوًًنيعمليةًتلقيحًمحصول،ًأوًتحسًالمعنيةًبإنجازهيًالممارساتً إدارةًالتلقيح

ًً،عنًطريقًفهمًاحتياجاتًتلقيحًالمحاصيلنوعيته،ً ًمطلعةتحتًإدارة

ًال ًالتلقيحظروفًوً،ملقحاتًوالمؤبراتفيًشؤون ًالممارساتً. وتشمل

ًللملقحاتً ًالصديقة ًالكيماوياتًالزراعيةتدنية إدارةًممارسةًوً،استخدام

ًلآلفات ًصديقةًًتضمًمختلطةًمحاصيلًوزراعةً،متكاملة محاصيل

ًتوً،للملقحات ًالبريةحفظ ًالغنيةًتوً،الموائل ًالحقول ًهوامش صون
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ًمنً،العازلةًوالمناطقً،باألزهار ًدائمة ًلضمانًالشجيراتًوسياجات

ًًمواقعًوإدارةًالظل،ًأشجارًوزراعةًوالعلف،ًالموائل ًالنحل،خاليا

 .التلقيحًخدماتهمًفىًتساًالتيالمناظرًالطبيعيةًًتكويناتًوإنشاء

ديقةًللتنوعًالبيولوجيًتدعمًصونًالنظمًالزراعيةًالصالتيًممارساتًال ةظرًالطبيعياإدارةًالمن

ًالمن ًلتنوع ًالطبيعياأو ًن ًًةظر ًداخل ًالمتنوعة ًوفيماًبتركيبته ًاإلنتاج ظم

ًمن ًفي ًاحولها ًجغرافية ًبعينهاطق .ً ًعلى ًاألمثلة ًالممراتًومن ذلك،

ً ًالشاطئية ًوالرقع واألماكنًً،الحرجيةونباتاتًالسياجًوالهوامشًالنباتية

ً ًزأالتي ًيلت ًخصائصًصديقةًً،والبركً،الغاباتًفىأشجارها ًأية أو

ًعنً ًناتجة ًتكون ًقد ًالتي ًاإلنتاجية ًالبيئة ًبها ًتتسم ًالبيولوجي للتنوع

 ً.التحادًاألوربيلًالمؤجلةًمخططاتالسياساتًوطنيةًأوًإقليميةًمثلً

ممارساتًاإلدارةًالمستدامةً

  للتربة

ً ًالتنوع ًبطرقًًالبيولوجيإدارة ًالزراعي ًاإلنتاج ًتحسين ًبهدف للتربة

ًوغير ًوًمباشرة ًمباشرة، ًتغيير ًذلك ًمجموعاتًيشمل ًنشاط ًأو وفرة

أوًالتحكمًالمباشرًفىًحيوياتً/وحصينًتالمحددةًمنًالكائناتًمنًخاللً

ًالتيًً.التربة ًالعوامل ًفى ًالتحكم ًالمباشرة ًغير ًالتدخالت ًتشمل وقد

ً ًالحيويات ًنشاط ًعلى ًالم صغر،ً)تسيطر ًوالمناخ ًالموئل، هيكل

ًالطاقة ًوموارد ًوالمغذيات ًغطاءً( ًحفظ ًمثل ًنفسها ًالكائنات ًمن بدلا

ً ًبفرش ًالتربة ًًعضوينباتي ًيشمل ًالبلدىًبقايا ًوالسماد المحاصيل،

اًفىًذلكًالبقول،ًوالسمادًالبلدىًالمكمورًاألخضر،ًومحاصيلًالتذريةًبم

ًو ًوالرى، ًالتربة، ًفى ًالعضوية ًالمادة ًزيادة ًأجل ًمن ًالجيراستخدام

 .ً،ًوكذلكًتصميمًوإدارةًنظامًالمحاصيلالمطفي

ًتحسينوً،المربحةمستدامةًوالزراعةًتحقيقًالزراعةًالحفظًإلىًرمىًت الحفظًزراعةً

ً ًسبل ًالمزارعين، ًلدى ًالعيش ًكسب ًوذلك ًطريق ًمبادئًعن تطبيق

ًالحفظ ًوهىًالثالثةًزراعة :ً أوًتدنيةًاإلخاللًبهاًً،خاللًبالتربةاإلعدم

غطاءًالنباتيًالحفظًمحروثة،ًوًغيرًاتتربًفيًالمباشرًراالبذعنًطريقً

ً ًللتربة، ًًالمحاصيلًوتنويعالدائم ًالمناوبات، ًطريق والتركيباتًعن

ً.اتالتوليفيةًوالمتتالي

جمعًوًممارساتًإدارةًالمياه

 المياه

ظرًاالمنًأوًتعديلًاألمطارًالمياهًوإدارتهاًمنًخاللًالحتفاظًبمياهجمعً

وحفرًزايسًً،والمصاطبًالمتدرجةً،منًقبيلًالحواجزًالمائية)ًةالطبيعي

ًالزراعة ًمياه ًتحسينًاألراضيًالمتدهورةً،(لحتجاز ًأو ً،بهدفًترميم

ًبزراعة ًالسماح ًبهدف ًالًبعضًوكذلك تتسمًًالتيًخرىاألمحاصيل

 .وتحسينًإنتاجيةًالمحاصيلًللمياهً،أكبرًمنًالمياهكمياتًبحاجتهاًإلىً

ً المختلطةًبالغاباتًالزراعةً ًالزراعة ًبالغابات ًن ًالمختلطة ًعلى ًيطلق ًجامع ًاسم ًاستخدامًهي ظم

ً ًالمعمرة ًالنباتاتًالخشبية ًدمج ًمنًخاللها األشجارً)األراضيًالتيًيتم

ً.النظمًالزراعيةفيً(ًوغيرهاوالشجيراتًوالنخيل،ً
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ًوتحسينً الزراعةًالعضوية ًتعزيز ًعلى ًيعمل ًاإلنتاج ًإلدارة ًنظام ًهي ًالعضوية الزراعة

ًو ًالزراعي، ًاإليكولوجي ًالنظام ًصحة ًالبيولوجييشمل ً،التنوع

ًللتربةً،والدوراتًالبيولوجية ًالبيولوجي ًوالنشاط ًاستخدامً. ًعلى وتشدد

ً ًاإلدارة ًممارسات ًاستخدام ًتحابي ًالمزرعة،ًالتي ًخارج ًمن مدخالت

ًالظروفً ًأن ًالمحليوتراعي ًالواقع ًمع ًمتكيفة ًتتطلبًنظماا .ًاإلقليمية

ًذلك ًتحقيق ًً،ويتم ًأمكن، ًخاللحيثما ًًمن ًطرق الهندسةًاستخدام

ًزراعيةال ًالوً،بيولوجيةالو، ًميكانيكية، ًعكس ًعلى موادًالاستخدام

 .النظاممحددةًداخلًوظيفةًالتخليقية،ًإلنجازًأىً

المدخالتًذاتًعةًالزرا

 المنخفضةًًالخارجية

ً ًاألسمدة ًيستخدم ًإنتاجي ًنشاط ًهي ًالحشريةًالتخليقية ًالمبيدات أو

.ًالمكثفالصناعيًالموصىًبهًعادةًفيًزراعةًالحرثًبمعدلتًأقلًمنً

ً ًعنيًيلًوهذا ًالمواداستبعاد ًً.هذه عنًطريقًالحفاظًعلىًالغالتًويتم

ً ًممارساتًتكريسًزيادة ًالزراعيةالهندسة ًلآلفات، ًالمتكاملة ً،واإلدارة

ً ًالمزرعة، ًداخل ًمن ًالموارد ًبو)واستخدام (ًالعاملةًاأليديخاصة

 .واإلدارة

ًًفيًمختلفةًمكوناتًيضمًمتكاملًنظام الحدائقًالمنزلية ًًصغيرةمساحة ًالمنزل،حول

ًوالنباتاتاكهة،ًوالفً،والخضرً،األساسيةًالغذائيةًالمحاصيلًذلكويشملً

ًوً،الماشيةوً،الطبية ًالمنزلياألسماك ًلتوليدًًأوًلالستهالك لستخدامه

ًالدخل ًمنزليًوقد. ًًشمل ًاللعب، ًأو ًللجلوس ًورقعة حديقةًواألسرة،

ً ًومطبخ، ًمختلطة، ًوحديقة ًأسماك، ًموبركة وحظيرةًً،صغيرةخازن

 .ألخحيوانات،ً

ًتمًتصنيفهاًحسبًمناطق

اإلنتاجًالتيًًخصائصًونهج

 ًتتبعها

ً ًدولياا ًأو ًوطنياا ًبها ًالمعترف ًالمناطق ًوتتضمن ًهاخصائصبفضل

ًالتراثًنظملساتوياما،ًوإلىًاباإلضافةًو.ًةالطبيعيًهاظرامنًوأةًيالزراع

ًالدوليً)ًوالمراتعًالوطنيةً،العالميةًاألهميةًذاتًالزراعي فئاتًالتحاد

خاصةًالمناطقًالمعروفةًبمنتجاتًزراعيةًًأيضااًًتشملو،ً(لحفظًالطبيعة

ًفقطًمنًقبيلً أوًً،المحميةًمناطقًالمنشأًتحملًرمزالتيًمنتجاتًالبها

 .،ًالطهوًالبيتيًالمتأنياألغذيةًالبطيئةأوًً،رافيةًالمحميةغالمؤشراتًالج

النظامًاإليكولوجيًفيًنهجً

 األسرًًديمصا

ًاألنواعً ًدعم ًبهدف ًبرمته ًاإليكولوجي ًالنظام ًتنوع ًيعزز ًنهج هو

وتشملًاعتباراتًهذاًالنهجًالحصادًالمستدامًلألنواعًالمحتفظً.ًالمستهدفة

ً ًاألسماكًلصيدًالمباشرةًاآلثارً؛ًوإدارة(ثانويةالرئيسيةًوالاألنواعً)بها

ً،(هوموئلالذيًلًيتمًالحتفاظًبهًًالمصيدًالفرعيًاآلثارًعلىًوخاصة)

وعملياتًالنظامًًيةهيكلًفيوإدارةًاآلثارًغيرًالمباشرةًلمصائدًاألسماكً

 .اإليكولوجي

ً الحفظاقسًمف ًنظم ًواإلنتاج ًت ًالمفاقس ًالتي ًالطبيعيةعظم ًً،المستويات التنوعًوتنظيم

ً ًلالوراثي ًإلنتاجبالنسبة ًمنًً. ًالمستنفدة ًالعشائر ًلتجديد ًغالباا وتستخدم
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المحيطًسلمونًاألطلنطيًوالمحيطًسلمونًمثالً).ًاألنواعًالمهمةًتجاريااً

 (الباسيفيكي

قطعًاألشجارًذوًاألثرً

 المحدود

ً ًالممارسات ًمن ًاأليتحسلسلسلة ًقطع ًممارسات ًن ًإزالةًخشاب مثل

ً ًً،موالكرأشجار ًوقطع ًاألشجار ًمعين، ًاتجاه ًفى ًمن الممراتًوالحد

ًاألالزلجة ًقطع ًوطرق ًخشبية،ً، ًبأعمدة ًالمدعمة ًواألراضي شجار

ً ًعددها، ًوعلى ًت قطع ًالتي ًالشجار ًحجم ًعلى ًزالةاإلووفرضًالقيود

المجاريًالمائية،ًوتقليلًاألضرارًمنًسدًتسببًفىًتالتاليةًللقطعًالتيً

ً ًوفقدان ًاألشجار، ًقطع ًالبيولوجيًوبقايا ًمنًالتنوع النبعاثاتًالمفرطة

ًً.عنًالممارساتًالتقليديةًلقطعًاألخشابالناتجةًثانيًأكسيدًالكربونً
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 التدخالت القائمة على التنوع: 6الملحق 

ًالتدخالتًوالممارساتًالقائمةًعلىًالتنوع .0الجدول 

على القائمة الممارسات 

 التنوع

 التدخالت علىأمثلة  / الوصف

منًقبيلً)كائناتًجديدةًمنًالومجموعاتًً،جديدةًوأنواعساللت،ًهوًإدخالًًالتنويع

بيئةًفىًنظامًإنتاجًما،ًأوًًإلى(ًواألسماكً،واألشجارً،والمحاصيلً،الماشية

ًبم ًدارة ًدون ًاستبدال ًعنها، ًالتخلي ًأو ًأخرى ًمجموعات ًتنوعًأو صون

وقدًيشملًً.التقليديةًالمتنوعةنتاجًاإلظمًن ًحالًوذلكًفىًبالفعل،ًبيولوجيًقائمً

ً ًذلك ًمدخالت ًأو ًالعافية ًاستعادة ًلآلفات،ًأهدافًألهداف ًالمتكاملة اإلدارة

 .التكاثرالتيًيتمًإدخالهاًللتحكمًفىًاألسماكًويشملًذلكً

ً توسيعًالقاعدة ًزيادة ًمقدار ًالتنوع ًالمً الوراثي ًإلستخدم ًساللت ًنتاج ًجديدة مستولدةًأو

 .فيًاإلنتاجًالزراعيتستخدمً

ً،أوًحيوانيةً،جيةاأوًحرً،أوًأنواعًمائيةً،منًالمحاصيلًتطويرًأنواعًجديدة التدجين

ًمتعمدة ًتربية ًبرامج ًاتباع ًخالل ًالمتواصلًً،من ًالنتخاب ًخالل ًمن أو

ًوتحسينها ًالبرية، ًاألسالف ًمن ًالموجودة ًلألنواع ًهذهً. ًتنفيذ وباإلمكان

ًللتربية ًالوطنية ًالبرامج ًطريق ًعن ًالمزارعينًً،النشاطات ًبجهود أو

 ً.المحليةًذاتهاوالمجتمعاتً

ظرًاالمنًصونًأوًحفظ

ًالمتراكبةًًةالطبيعي

 

ً ًإدارة ًأو ًصون ًلمكونات ًالدقيقة ًالطبيعيالمنالتفاصيل ًضمنهاًةظر ًومن ،

ًالمًسيجة،األ ًوممرات ًوياه، ًالرياحً،والممراتً،الطرقحواف ً،ومصدات

خضريااًفيًًغطاءًامكونةًبريةًمنًالحشائشًالمحليةًرقعًوً،واألسوارًالحية

 .المنظرًالطبيعيًالزراعي،ًإلخ

استعادةًممارساتً

 الوظيفيةً

 

ًًاستعادةًهي ًالمقدرة ًالوظيفية ًإلى ًاإلنتاجية ًاإليكولوجيةالن ًوالطاقة ً،ظم

ًولغاباتلو ًل، ًالطبيعية، ًلولمناظر ًالمائية، ًالعشبيةلولمجارى ً،ألراضي

ًالرعاألو ًًويةراضي ًاألغذية، ًتوفير ًأجل ًمن ً،واألليافً،والوقودوذلك

ً ًوتحسين ًالعيش، ًالكربونفرصًكسب ًالً،وتخزين ًوتحسين التكيفية،ًقدرة

 .المياهًونوعيتهاتوفيرًوتحسينًً،منعًالتحاتوً،وحفظًالتنوعًالبيولوجي

 إدارةًالكائناتًالدقيقة

 

ًمنً ًوغيرها ًوالفطريات ًالميكروبات ًصون ًأو ًإدارة ًأو ًإدماج وتشمل

ًكائن ًأو ًإنتاج ًنظام ًفي ًمتعمد ًبشكل ًالدقيقة، ًً؛اتالكائنات ًمن قبيلًوذلك

ً ًتحصين ًبفطرياتالنباتات وإضافةًً،الشجيريةًالمايكرورايزاًوالبذور

 .المائيةًوالماشيةًوماًإلىًذلكتربيةًاألحياءًفيًًالبيولوجيةعيناتًالمً 

التربيةًمتعددةً

علىًًالزراعة/األنواع

 سطحًالماءً

عنًطريقًاستخدامًًالتغذيةًةمتعددهيًالزراعةًالمتكاملةًلألسماكًوالنباتاتً

منًً،ًوذلكالمائيةًاألحياءًتربيةفىًنظامًلمواقعًتغذويةًومكانيةًمالئمةًلنظامً

ًكلًًعلىًالحصولًأجل واستغاللًًوحدة،اإلنتاجًاألقصىًلألسماكًلمساحة
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 .توافرًالمواردًالطبيعية

األراضيًزراعةً

والزراعةًالمحروقةً

 المتنقلة

ً ًمداولة ًإلىًفتراتًًةلزراعمنًااألرضًقطع ًالمكثفة ًمنًأجلًتبوير ممتدة

 .تجديدًخصوبةًالتربة

ً المخصبةالغاباتً ًوتشمل ًالنتقائي ًاألخشاب ًاغروالقطع ًالتس ًخصيبي ًاألنواعًلزيادة وفرة

ً ًالمفيدة ًوهذه ًواألخشاب، ًالطبية ًوالعقاقير ًصفاتًمًغالبالألغذية، ن

 ً.التقليديةممارساتًاإلدارةً

 


