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 املقدمة -أواًل 
 

أكدت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورتها العادية الرابعة عشررة، علرى أهميرة التنروع      - 1

وتنوع الالفقاريات بالنسبة إىل الزراعة املستدامة واألمن الغرذائي والتغذيرة، خا رة يف  رلت التترديات البيئيرة        امِلكروبي

تث، حيثما اقتضى األمر ذلك، يف دور الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات . وطلبت إىل الفاو أن تب1والصتية يف العامل

يف جماالت عدتة من بينها تقديم خردمات الرنظم اكيكولوجيرة لألغذيرة والزراعرة ولتغذيرة اكنسران و رتتا، وللزراعرة          

 .2والزراعة يف العامل املستدامة، وللتلقيح والتنوع البيولوجي للرتبة يف تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية

 

وطلبت اهليئة من الفاو إجراء عمليات تقييم للتالة واالجتاهات اخلا ة بتو يف الكائنات الدقيقرة يف الرتبرة    - 2

 .3و ونها واستخدامها، وعوامل املكافتة البيولوجيرة، ومسرببات األمرراض النباتيرة يف الا ريل الغذائيرة الرئيسرية       

علومات عن آخر املستجدات املتعلقرة بتو ريف الكائنرات احليرة الدقيقرة والالفقاريرات، إن       كما طلبت من الفاو تقديم م

وجدت، و ونها واستخدامها عندما تقوم اهليئة باستعراض عمل مجاعات العمل التابعة هلا فيمرا يتعلرق بالتكنولوجيرا    

 .4 البيولوجية

 

تعلق بالكائنات الدقيقة والالفقاريرات وذا الصرلة   ويتمثل الغرض من هذه الوثيقة يف عرض حالة عمل اهليئة امل - 3

 امِلكروبري باألغذية والزراعة. وهي تقدم على وجا اخلصوص معلومات عرن الطريقرة الرر  ررا بهرا النظرر يف التنروع        

اهليئرة  ، وتلتمس مشرورة  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل والتنوع اخلاص بالالفقاريات يف إعداد تقرير حالة

 بشأن كيفية معاجلة دور الكائنات الدقيقة والالفقاريات يف جمالي األغذية والزراعة يف عملها يف املستقبل.
 

 استعراض العمل بشأن الكائنات الدقيقة والالفقاريات -ثانيًا
 

 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملإعداد 
 

، 2112وافقت اهليئة، لدى اعتماد برنامج عملها املتعدد السنوات، يف دورتها العادية احلادية عشررة يف عرام    - 4

التقريرر(. وأقررت، يف دورتهرا العاديرة الرابعرة عشررة،       التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العرامل )  على إعداد حالة

 6إعداد حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعرة يف العرامل   املتعلقة حبالة. وتعرض الوثيقة 5هيكل التقرير وعملية إعداده

 التقدم الرز يف إعداد التقرير.  
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وال يغطي نطاق التقرير املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجيرة واملائيرة وأقاربهرا ال يرة فتسرا وإ را        - 5

ل الكائنات الدقيقة والالفقاريات، والرذا يوجرد يف نظرم اكنتراو وحوهلرا.      أيضا التنوع البيولوجي املرتبط بها، مبا يشم

 وسيقدم التقرير معلومات أساسية عن احلالرة والصرون واالسرتخدام، وسيوأرح أهميرة التنروع البيولروجي املررتبط برذلك         

 فيما يتعلق بو ائف وخدمات النظم اكيكولوجية الر تدعم اكنتاو الغذائي والزراعي. 

 

كدت اهليئة كذلك، يف دورتها العادية الرابعة عشررة، علرى أن تسرتند عمليرة إعرداد التقريرر إىل املعلومرات        وأ - 1

والتنرروع اخلرراص  امِلكروبرري. فقررد دعيررت البلرردان إىل تقررديم معلومررات عررن حالررة التنرروع 7الررواردة يف التقررارير القطريررة

  م إعدادها وإتاحتها ملساعدة البلدان يف إعرداد تقاريرهرا   بالالفقاريات واستخداما و ونا باتباع اخلطوط التوجيهية الر

النظرام اكيكولروجي، مبرا يف ذلرك      منظور. كما  م تشجيعها على أن تقدم، إىل أقصى حد ممكن، معلومات من 8القطرية

بشأن تقديم الدعم )مثل تكوين الرتبة وتدوير املغذيات( والتنظيم )مثل التلقريح ومكافترة اافرات واألمرراض( وخردمات      

النظام اكيكولوجي، وعن تنفيذ نهج للنظام اكيكولوجي. وستكتسي التقارير القطرية أهمية حامسة يف سد الثغرات الرر  

 مرررات املوجرررودة ويف وأرررع املعلومرررات األساسرررية عرررن التنررروع البيولررروجي لألغذيرررة والزراعرررة،      تشرررومل املعلو

 والتنوع اخلاص بالالفقاريات، ودوره يف تقديم الكثري من خدمات النظام اكيكولوجي. امِلكروبيمبا يشمل التنوع 

 

ف و ون واستخدام الكائنات الدقيقة كما دعيت البلدان إىل تقديم تقارير عن احلالة واالجتاهات املتعلقة بتو ي - 2

يف الرتبة، وعوامل املكافتة البيولوجية، والعوامرل املسرببة لألمرراض النباتيرة، يف مجلرة ،ا ريل، منهرا الا ريل         

الغذائية الرئيسية، مثل القمح والذرة وفول الصويا، وإىل رفع تقرارير عرن املمارسرات الزراعيرة اجليردة  الرر تسراهم يف        

. كمرا سيسراهم العمرل اجلرارا طرت إطرار       9ئنات الدقيقة والالفقاريات املفيدة خلدمات النظرام اكيكولروجي  تقديم الكا

املبادرة الدولية حلفظ امللقتات واستخدامها املستدام )املبادرة(، الر تتروىل الفراو تيسرريها وتنسريقها، يف عمليرة تقريرر       

فيمرا يتعلرق باالجتاهرات يف جمراالت تو ريف امللقترات و رونها        اعرة يف العرامل   زرحالة التنوع البيولوجي لألغذيرة وال 

واستخدامها، وباملمارسات الزراعية الر تدعم التلقيح. وترد األنشطة املضطلع بها طت إطار املبادرة منذ انعقاد الردورة  

  . 10امها املستدام"التقدم الرز يف املبادرة الدولية حلفظ امللقتات واستخد األخرية للهيئة يف وثيقة املعلومات

                                        
 .CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  14لفقرة ا  7
 http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/guidelines/arمتاحة على العنوان التالي:   8
، على حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل يف اخلطوط التوجيهية كعداد التقارير القطرية عن 53و 52انظر على سبيل املثال السؤالني   9

 .http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/Guidelines_SOWBFA_A.pdfاملوقع التالي: 
 .CGRFA-15/15/inf.28الوثيقة   10
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 التكنولوجيا البيولوجية يف جماالت توصيف الكائنات الدقيقة

 والالفقاريات وصونها واستخدامها 

 

املعنونة " تطبيق وإدماو التكنولوجيا البيولوجية من أجل  رون املروارد الوراثيرة لألغذيرة والزراعرة        تقدم الوثيقة - 8

معلومات عن آخر أشركال تطبيرق التكنولوجيرا البيولوجيرة وإدماجهرا مرن أجرل  رون املروارد           11 واستخدامها املستدام"

 الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام. 

 

 آفاق املستقبل -ثالثًا

 

ات يف أوء العمليات اجلارية، وال سيما عملية إعرداد التقريرر الرذا يتنراول أهرم القضرايا ذات الصرلة بالكائنر         - 9

الدقيقة والالفقاريات ذات الصلة باألغذية والزراعة، قد يكون من املرغومل فيا أن ختطط اهليئة كجراء املزيد من العمرل  

بشأن الكائنات الدقيقة والالفقاريات عندما يعرض التقرير على اهليئة. ويتوقع أن يتيح التقرير أساسا متينا تسرتند إليرا   

د أولويرات عملرها يف املسرتقبل بشرأن  رون التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة          اهليئة لكي تكون قرادرة علرى طدير   

 واستخداما على حنو مستدام، مبا يف ذلك الكائنات الدقيقة والالفقاريات.  

 

 لتوجيهات املطلوبةا -رابعًا

 

 قد ترغا اهليئة يف القيام مبا يلي:  - 11
 

والتنوع اخلاص بالالفقاريات بالنسربة إىل الزراعرة املسرتدامة واألمرن      امِلكروبيالتأكيد على أهمية التنوع  (1)

 الغذائي والتغذية؛  

تتنراول القضرايا    التنوع البيولوجي لألغذيرة والزراعرة يف العرامل    حالةاألخذ علما بأن عملية إعداد تقرير  (2)

 ذات الصلة بالكائنات الدقيقة والالفقاريات؛  

تقريرر حالرة التنروع البيولروجي      تقديم املعلومرات ذات الصرلة خرالل إعرداد     مناشدة مجيع أعضاء الفاو (3)

 ؛لألغذية والزراعة يف العامل

الطلا من الفراو اسرتعراض ختطريط عملرها بشرأن  رون الكائنرات الدقيقرة والالفقاريرات واسرتخدامها            (4)

 لى اهليئة.عحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل املستدام بعد عرض تقرير 
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