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 (؛QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
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 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة
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 حالة عمل الهيئة بشأن صون الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات
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 مقدمة -لا أو  
 
والزراعة )اهليئة(، يف دورهتا العادية احلادية عشرررررررررررررررة، برنام  عمل متعدد اعتمدت هيئة املوارد الوراثية لألغذية  -1

 .يئةعىن به اهلت  جمال عمل باعتبارها نات احلية الدقيقة والالفقاريات السنوات يشمل املوارد الوراثية للكائ
 

  واخلدمات  فالثانية عشررررررررررة يف دراسرررررررررت  اسرررررررررتطالعيت  وجيزت  تصرررررررررفان الو ائالعادية نظرت اهليئة يف دورهتا
 وعلى أسرررررررررا  1بالنسررررررررربة إىل األغذية والزراعة. ةهمملا الرئيسرررررررررية ال  توف رها الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات

واالجتاهات  الةاحلهذه الدراسرررات، وافقهل اهليئة على أن تطلل القيام بعمليات تقييس تسرررتهد  بشررركل خا  
 املمرضرررررررة عواملوالصرررررررون الكائنات احلية الدقيقة يف التبة واسرررررررتخدامها، وعوامل املكاف ة البيولوجية ب اخلاصرررررررة
ي ال  طلبهل القيام بتقييس خلدمات النظام اإليكولوجكما لنباتات ال سرررررررريما بالنسرررررررربة إىل ا اصرررررررريل املهمة.  يف ا

حلية ودراسررررات إضررررافية عن دور الكائنات ا حتليالتصررررلة باألغذية والزراعة إىل جانل  ذاتتوف رها الالفقاريات 
 وجتهيز األغذية. يقة يف عملية اهلضس لدى اجملتات والعمليات الزراعية الصناعيةالدق

   ت علمراا عرداد التقييمرات املسررررررررررررررتهرد فرة وأخرذإلويف دورهترا العراديرة الثرالثرة عشرررررررررررررررة، رح برهل اهليئرة برالتقرد م ا ر
أيضررررررررررراا رح بهل اهليئة . و 2فقارياتوالاللكائنات احلية الدقيقة لملوارد الوراثية بالدراسرررررررررررت  عن أثر تلى  املنا  على ا

  العررا حررالررة التنوع البيولوجي لألغررذيررة والزراعررة يفتقرير احليررة الرردقيقررة والالفقرراريررات يف الكررائنررات  بتضررررررررررررررم 
ئنات احلية الدقيقة لكاعن ا)التقرير(. ووافقهل اهليئة على النظر، يف املسرررررتقبل، يف إمكانية إعداد تقييمات عاملية 

دقيقة فنية بشررررأن املوارد الوراثية للكائنات احلية ال الدولية ويف إمكانية إنشرررراو جمموعة عمل حكومية والالفقاريات
 3.والالفقاريات

 ر الكائنات دو  عنالرابعة عشرة مبجموعة من الدراسات األساسية الشاملة  العادية وأخذت اهليئة علماا يف دورهتا
دور الالفقاريات  وعن 6عملية اهلضررررس لدى اجملتاتيف و  5الزراعية الصررررناعيةو  4اللذائيةقة يف العمليات احلية الدقي

وشرررددت اهليئة على أ ية تنو ع امليكروبات والالفقاريات  8والنظس القائمة على ا اصررريل ايذرية. 7يف إنتاج األر 
ا يف ذل  بشرررررررأن مب ،لت قيق الزراعة املسرررررررتدامة واألمن اللذائي والتلذو  وطلبهل القيام بعمليات تقييس إضرررررررافية

ل املكاف ة وعوام ،كائنات احلي ة الدقيقة يف التبةالوصرررررررررون واسرررررررررتخدام توصررررررررريف ت اخلاصرررررررررة بجتاهااالالة و احل
وجية والعوامل املمرضررررررة يف النباتات بالنسرررررربة إىل مزيد من ا اصرررررريل اللذائية الرئيسررررررية كالقم  والذرة وفول البيول

                                        
 CGRFA-2.15/09/12و CGRFA-1.15/09/12الوثيقتان   1
 . 57و 54الدراستان األساسيتان رقس   2
 .Report11/13-CGRFA/لقسس ثامناا من الوثيقة ا  3
 .65دراسة أساسية رقس   4
 .64دراسة أساسية رقس   5
 .61دراسة أساسية رقس   6
 .62دراسة أساسية رقس   7
 .63دراسة أساسية رقس   8
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يقة ة الدقالكائنات احلي تسرررررررررررررراعدالصررررررررررررررويا، مع التكيز بشرررررررررررررركل خا  على املمارسررررررررررررررات الزراعية اييدة ال  
 9.م اإليكولوجيادمات النظعلى توفى خوالالفقاريات املفيدة 

  واسرررررتعرضرررررهل اهليئة يف دورهتا األخىة عملها اخلا  بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات. وأحيطهل اهليئة علماا
دعرهل  10حررالررة التنوع البيولوجي لألغررذيررة والزراعررة يف العررا  اخلطوط التوجيهيررة إلعررداد التقررارير القطريررة عنبررأن 

ة وامل املمرضدقيقة يف التبة وعوامل املكاف ة البيولوجية والعتقارير بشأن صون الكائنات احلي ة الالبلدان إىل رفع 
قيقة ة الدالكائنات احلي تسرررررررررررررراعد ال  عن املمارسررررررررررررررات الزراعية اييدة واإلبالغيف النباتات واسررررررررررررررتخدامها 

دت اهليئررة جمرردداا على أ يررة التنو ع الورا11م اإليكولوجيادمررات النظررعلى توفى خرروالالفقرراريررات املفيرردة  ثي . وأكرر 
للميكروبات والالفقاريات، مبا يف ذل  دور امللق ات، بالنسرررررربة إىل الزراعة املسررررررتدامة واألمن اللذائي والتلذية.  
 كما أهنا أشرررررررررارت إىل ضررررررررررورة إدراج املوارد الوراثية للجراثيس واخلمائر والفطريات املسرررررررررتخدمة يف جتهيز األغذية

اجة إىل أن يعا ج التقرير املسرررررررائل املتعل قة بالكائنات احلية وشرررررررددت اهليئة على احل 12يف عمل اهليئة املسرررررررتقبلي.
  13الدقيقة والالفقاريات وناشدت كافة أعضاو املنظمة بتوفى املعلومات ذات الصلة عند إعداد تقاريرهس القطرية.
 كما أهنا طلبهل إىل املنظمة اسررررررررررررتعراض التخطين لعملها بشررررررررررررأن صررررررررررررون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات

 14ادسة عشرة.ذل  يف دورهتا العادية الس حيصلل أن واستخدامها املستدام بعد عرض التقرير على اهليئة، ويفض  
 
 األ ية بالنسرررررررررررررربة ذاتالدقيقة والالفقاريات  احلية وتسررررررررررررررتعرض هذه الوثيقة حالة عمل اهليئة املتعلق بالكائنات -2
   مت األخذ هباال تنوع امليكروبات والالفقاريات عنعلومات املمصرررررررررادر الوثيقة  خا  ترد يفوبشررررررررركل غذية والزراعة. لأل

جمايل  مشورة اهليئة بشأن كيفية معاية دور الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف الوثيقة عند إعداد التقرير، كما تلتمس
 األغذية والزراعة يف عملها املستقبلي.

 
 والالفقاريات قةالدقي الحية الكائنات بشأن العمل استعراض -ثانياا 

 
 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم عن إعداد تقرير

 
 أعاله، كرهذ  جرى كما والالفقاريات، الدقيقة احلية للكائنات الوراثية باملوارد املتصررررررررررررررل اهليئة عمل سرررررررررررررراهس -3

 التقرير إعداد اعدسرررر وباملقابل، .العا عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف  التقرير إعداد يف مل وظ حنو على
 املسررررتقبل. يف والالفقاريات الدقيقة احلية الكائناتب اخلا  اهليئة عملب صررررلة ذات تكون قد معلومات توليد على هذا

                                        
 .Report13/14-FACGR/املرفق خاو يف الوثيقة   9

على  ،حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العا  اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية عنيف  53و 52انظر على سبيل املثال السؤال    10
 http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/Guidelines_SOWBFA_A.pdf املوقع التايل:

 .CGRFA-19/15/15من الوثيقة  6الفقرة   11
 .Report15/15-CGRFA/من الوثيقة  66الفقرة   12
 .Report15/15-CGRFA/من الوثيقة  67الفقرة   13
 .Report15/15-CGRFA/من الوثيقة  69الفقرة   14

http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/Guidelines_SOWBFA_A.pdf
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 حالة عن مفصرررر لة معلومات 15العا  يف والزراعة لألغذية البيولوجي التنوع حالة عن التقرير إعداد املعنونة الوثيقة وتتي 
 الدقيقة حليةا بالكائنات املرتبطة اجملاالت يف ذل  يف مبا ،للهيئة عشرررررررررررررررة اخلامسرررررررررررررررة العادية الدورة منذ التقرير إعداد

 .16التقرير مشروع تقد م أهنا كما والالفقاريات،
 
 دقيقررررةالرررر احليررررة الكررررائنررررات عن مهمررررة معلومررررات لتقريرا إلعررررداد وضررررررررررررررعهررررا مت ال  القطريررررة التقررررارير وتوف ر -4

 لألغذية ولوجيالبي التنوع حالة بشرررررأن الرمسية غى اإلقليمية املشررررراورات سررررراعدت ذل ، إىل وباإلضرررررافة والالفقاريات.
 االحتياجات ديدوحت واملعلومات املعار  تقاسس على الوطنية االتصال جهات األقاليس، خمتلف يف ع قدت ال  والزراعة

( السررررياسررررات 3)و( الصررررون واالسررررتخدام املسررررتدام؛ 2)و( التقييس والرصررررد؛ 1) تالية:ال اجملاالت يف اإلقليمية واألولويات
. وأسرررندت جهات االتصرررال الوطنية، يف سرررياق معاية املسرررائل 17( التعاون اإلقليمي والدويل4واملؤسرررسرررات والقدرات؛ و)

ىل الكائنات احلية ال سيما بالنسبة إ بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، األولوية إىل وضع خطوط أسا  وطنية املرتبطة
يف التبة وامللق ات. وتضمنهل األولويات األخرى ال  مت طرحها خالل املشاورات اإلقليمية غى الرمسية ما يلي: تقييس أثر 

 دور عن وث بب وتشررررررجيع القيامممارسررررررات اإلدارة على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي؛ 
ب ث مبا يف ذل  خصرررررررررررررروبة التبة؛ وتوطيد شرررررررررررررربكات ال ،الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف جمايل األغذية والزراعة

 صرررررررلة؛ وتعزيز السرررررررياسرررررررات اخلاصرررررررة بصرررررررون التنو ع البيولوجي ذ  الة والالفقارياتاملرتبطة بصرررررررون الكائنات احلية الدقيق
 مبا يشمل امللق ات والكائنات احلية يف التبة وعوامل املكاف ة البيولوجية. 

 
 ق اتمللا بشرررررررأن التقييس يف يرد ما منها أخرى مهمة معلومات إىل يسرررررررتند التقرير مشرررررررروع أن من شررررررر  وال -5

 وخدمات بيولوجيال التنوع جمال يف والسرررررررررررياسرررررررررررات للعلوم الدويل احلكومي ملنربا به قام الذ  األغذية وإنتاج والتلقي 
 إعدادها. هليئةا طلبهل ال  الدراسرررررررررررررات يف ةالوارد تل و  اخلرباو أتاحها ال  املعلومات جانل إىل اإليكولوجي، النظام
 التنوع حلفظ ليةالدو  املبادرةو  املسررررررتدام واسررررررتخدامها امللق ات حلفظ الدولية املبادرة طريق عن معلومات توفى مت كما

 ت املبادر  هات  نم دةماملسررررت املعلومات وتتعل ق املنظمة. اسررررتضررررافتهما اللت  املسررررتدام واسررررتخدامها للتبة البيولوجي
 الزراعية ارسرررراتوباملم ،وصرررروهنا املسررررتدام واسررررتخدامها التبة يف احلية والكائنات امللق ات بتوصرررريف خا  حنو على

التقدم ا ر   عنوانوترد تقارير مرحلية موس عة بشأن املبادرت  يف الوثيقت  ب التبة. وص ة التبة وخصوبة للتلقي  الداعمة
والتقد م ا ر  يف املبادرة الدولية حلفظ التنوع البيولوجي للتبة  18املبادرة الدولية حلفظ امللق ات واسررررررتخدامها املسررررررتدام يف

 19.واستخدامها املستدام
  

                                        
 .CGRFA-3/17/16الوثيقة   15
 Inf.17/16-CGRFA/01الوثيقة   16
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 المستقبل آفاق -ثالثاا 
 
خلراصرررررررررررررررة معلومرات عن احلرالرة واالجتراهرات ا حرالرة التنوع البيولوجي لألغرذيرة والزراعرة يف العرا  عن تقريراليوف ر  -6

بقدر  بتوصررررررريف واسرررررررتخدام وحفظ أنواع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املهمة بالنسررررررربة إىل األغذية والزراعة ويعا ج
رات ضمن نظس اإلنتاج وحوهلا. كما يسل ن التقرير الضوو على الثل و ائفها يف توفى خدمات النظام اإليكولوجي اإلمكان

 ، قد ترغل اهليئةيالنهائ تقريرالا ورد يف يف املعار  يف هذه اجملاالت وحيدد األولويات مللو هذه الثلرات. واسررررررررررررررتجابة مل
 بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات.يف حتديد األولويات املستقبلية اخلاصة 

 
 المطلوبة التوجيهات -رابعاا 

 
 صررررررررررون جمال يف املسررررررررررتقبلي اهليئة لعمل عمل خطة مشررررررررررروع إعداد نظمةامل إىل تطلل أن يف اهليئة ترغل قد -7
 نتائ  احلسررررررربان يف األخذ مع املقبلة هتادور  على لعرضررررررره املسرررررررتدام واسرررررررتخدامها والالفقاريات الدقيقة احلية لكائناتا

 صلة. ذات أخرى معلومات وأ  التقرير

 


