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

 www.fao.org: املنظمة موقعوميكن االطالع على وثائق أخرى على 
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 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 من جدول األعمال المؤقت 2-4البند 

 العادية السادسة عشرةالدورة 
 2017 فبراير/شباط 3 -يناير/كانون الثاني  30

 في توفير خدمات النظم اإليكولوجية الماشيةسالالت مساهمات أنواع و 
 

 بيان المحتويات
 الفقرات

 1 ............................................................................................. مقدمة -الا أو  

 27-2 ............................ احليوانية الثروةاملتعلقة خبدمات النظم اإليكولوجية اليت توفرها  نظمةأنشطة امل -ثانياا 

 30-28 .. ديثاااحليوانية وحتالنظر يف خدمات النظم اإليكولوجية يف استعراض خطة العمل العاملية للموارد الوراثية  -ثالثاا 

 34-31 ..................نسأحات، مبا يف ذلك حنل العسل املستالنظم اإليكولوجية اليت تقد ماا امللق   خدمات -رابعاا 
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 مقدمة -الا أو  
 
احلكومية الدولية ة مجاعة العمل الفنيتقرير ، لثامنةايف دورهتا )اهليئة(،  املوارد الوراثية لألغذية والزراعةهيئة  أقرت -1

 ية اليتمبا يف ذلك توصيات جمموعة العمل بشأن خدمات النظم اإليكولوج املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعةباملعنية 
( ظمةناملمنظمة األغذية والزراعة ) إىليئة اهلبأن تطلب أوصالالت قد مجاعة العمل كانت . و 1املاشالاليةسالالالالت تقدماا أنواع و 

سم اخلرائط عن توزيع ر حول أمهية خدمات النظم اإليكولوجية اليت توف رها الثروة احليوانية؛ وحتسني  الوعي توىاالرتقاء مبس
خدمات  براز قيمةإلأساليب التقييم إىل جانب حتسني والوظائف البيولوجية،  النمط الظاهري مقاييسالسالالت ووصف 

مات النظم دخب اخلاصةأنشطة املنظمة  تقريراا حمد ثاا عنوتعرض هذه الوثيقة  .2النظم اإليكولوجية اليت توفرها الثروة احليوانية
 .دولية أخرى ونتائجا بعمليات وتربطاة اإليكولوجي

 
 الحيوانية الثروةالمتعلقة بخدمات النظم اإليكولوجية التي توفرها  المنظمةأنشطة  -ثانياا 

 
 للمنظمةخدمات النظم اإليكولوجية في اإلطار االستراتيجي 

 
 بعنوان ملنظمةالذي وضالالالالالالعت  ا 2االسالالالالالال اتيجي اهلدف جزءاا من العمل على خدمات النظم اإليكولوجية  يشالالالالالالك ل -2

خدمات ويشك ل كل من  .3"زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة"
عب املنظمة على تنفيذها بصالالورة مشالال  ني ت  عمل رئيسالالي ايجمالنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  كة مبا يف ذلك شالالج ع شالال 

ة خدمات القدرات إلدار  تنميةب( )؛ اخدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي وتقييما إبراز قيمةأ( )من خالل: 
ج( إجراءات احلوكمة والسالالياسالالات للحفاى على قيمة خدمات النظم اإليكولوجية ) النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي؛

 حتديد التدابري التحفيزية وتعميماا يف السياسات واملمارسة.و د( )وتعزيزها؛  إىل ما كانت علي  وإعادهتا
 
يف اإلدارة  احليوانية مسالالالالامهة الرعاة ومواردهم الوراثية املنظمة علىعلى نطاق ذات الصالالالاللة اةارية األنشالالالالطة  وترك ز -3

ات أخرى وثيقة توجياية وأدو وجيري حالياا إعداد املتكاملة لألراضالالالالي ل الالالالمان مواصالالالاللة تقدم خدمات النظم اإليكولوجية. 
 .لوجيةلتوفري خدمات النظم اإليكو  التحفيزية والرزم التقييمبشأن و الطبيعية  املناطقلبناء القدرات بشأن إدارة 

 
للتقرير  4يان القطريسالالتباالوقد مت إدراج األسالالئلة بشالالأن خدمات النظم اإليكولوجية اليت توفرها الثروة احليوانية يف  -4

اسالالالالالالالالالالالالالالة در  وثيقة)التقرير الثاين(، ومت حتليلاا لتح الالالالالالالالالالالالالالري  5الثاين عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل
عتبار امات النظم اإليكولوجية اليت توفرها سالالالالالالالالالالت وأنواع الثروة احليوانية، مع إيالء خد: 66رقم  املعلومات األسالالالالالالالالاسالالالالالالالالية

                                        
 CGRFA-9/15/15من الوثيقة  18 الفقرة  1
 .Report15/15-CGRFA/ قريرلتامن  36الفقرة   2
 . 3/2015Cمن الوثيقة  43إىل  41 من الفقرات  3
4  http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/documents/SoW_Country_report_questionnaire .pdf. 
5  http://www.fao.org/publications/sowangr/en/. 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/documents/SoW_Country_report_questionnaire%20.pdf


CGRFA-16/17/Inf.16 3 

 

 حالة التنوعالتقرير عن وباإلضالالالافة إىل ذلك، سالالاليعا   .6خاص للمسالالالامهات اليت يقدماا صالالالغار مرو الثروة احليوانية والرعاة
ستوفر التقارير و  .مسائل مت صلة خبدمات النظم اإليكولوجية اليت توف رها الثروة احليوانية البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل

ن خدمات النظم بشأن تفاعل الثروة احليوانية مع التنوع البيولوجي املرتبط هبا، وبشأأفكاراا  حىت اآلن القطرية اليت مت تلقياا
نظم  افالةكال، واحليوانالات، والكالائنالات احليالة الالدقيقالة، والالفقالاريالات يف  اإليكولوجيالة التنظيميالة والالداعمالة اليت توفرهالا النبالاتالات

  األراضي. غري القائمة علىونظم إنتاج الثروة احليوانية  املروجمبا يف ذلك تلك القائمة على  اإلنتاج،
 

 الوعي تعزيز
 
ن القطاعات احليوانية عدداا م النظم اإليكولوجية اليت توف رها الثروة يشالالالالالالالالمل العمل على تعزيز الوعي عن خدمات -5
م يف جمموعة من برامج املنظمة. وأنشالالالالالالالالالالأت املنظمة م خ راا األ ة موقعاا إلك ونياا خلدمات النظم اإليكولوجيخرى وهو مرسالالالالالالالالالال 

وحيدد املوقع مفاوم خدمات النظم  .7الثروة احليوانية النظم اإليكولوجية اليت توف رها خدمات يشالالالالالالالالالالالالالالملوالتنو ع البيولوجي 
وقع االلك وين املعا  كما يظيم والدعم واخلدمات الثقافية.  ولوجية ويشالالالالالالالره تصالالالالالالالنيفاا ضالالالالالالالمن خدمات التموين والتناإليك

افعاا، نخدمات النظم اإليكولوجية، وأف الالالل املمارسالالالات إلدارهتا، والسالالالياسالالالات ل الالالمان التقاسالالالم املنصالالالف مل تقييممسالالالألة 
عمل  ملزارعني على محاية هذه اخلدمات أو تعزيزها. كما يتم وصالالالفمن االسالالال اتيجيات لتشالالالجيع اا واحلوافز احملتملة وغريه

 للتحميل. نظمةاملتعلق خبدمات النظم اإليكولوجية وإتاحة وثائق وموارد أخرى من إعداد امل نظمةامل
 
ذائي الغ ، اإلقرار مبختلف املنافع اليت يقدماا الرعي لألمناملتوافق علياايعيق نقص املعلومات الواسالالالالالالالالالعة النطاق و  -6

 20159يف العام  8مركز معارف الرعويني نظمةواالسالالالالتدامة، ومسالالالالامهة الرعاة يف احلوار بشالالالالأن السالالالالياسالالالالات. وقد أنشالالالالأت امل
سالالالالالم العاملني معام خللق التآزر من أجل احلوار والتنمية الرعوية، ويوفر أرضالالالالالالية لتقا الذي جيمع الرعاة والفاعلني الرئيسالالالالالاليني

الرئيسالالالالالالالالالالية، إذكاء الوعي حول دور الرعاة وثروهتم احليوانية بوصالالالالالالالالالالفام مور دين خلدمات النظم املعارف. ومن أهداف املركز 
 اإليكولوجيالالالالة. وحيظى مركز معالالالالارف الرعويني على دعم من حكومالالالالة أملالالالالانيالالالالا ومن عشالالالالالالالالالالالالالالرة شالالالالالالالالالالالالالالركالالالالاء حكوميني دوليني

لتيسالالالري النقاشالالالات اإلقليمية  2016و 2015يف العامني  11إقليمية وقد نظم املركز سالالالبع اجتماعات رعوية .10حكوميني وغري
رت امل عارف الرعويني الروابط بني مركز م نظمةواملواضالاليعية بشالالأن املسالالائل ذات االهتمام املشالال ك لتمعات الرعاة. وقد يسالال 

ت اليت اعتمد يئةنية ةمعية األمم املتحدة للب، مبا يف ذلك يف الدورة الثايف جمال السالالالالالالياسالالالالالالاتواملنتديات العاملية واإلقليمية 
 .12"مكافحة التصحر وتدهور األراضي واةفاف وتعزيز التنمية املستدامة للرعي واملراعي قراراا بعنوان "

                                        
6  e.pdf598at-/a3http://www.fao.org/. 
7  biodiversity/en-services-http://www.fao.org/ecosystem. 
8  hub/en-knowledge-http://www.fao.org/pastoralist. 
9  /icode3904http://www.fao.org/webcast/home/en/item/. 

ية، واالئتالف مائتالف جمموعات ال الالالغط األوروبية من أجل الرعي يف أفريقيا الشالالالرقية، والصالالالندوق الدوي للتنمية الزراعية، واملعاد الدوي للبيئة والتن  10
ملتحدة للبيئة، واملنظمة الدولية مم االدوي لألراضالالي، وعصالالبة الشالالعوب الرعوية وتنمية الثروة احليوانية احمللية، واةمعية الدولية للوجبات املتأنية، وبرنامج األ

 بيطريون بال حدود، والتحالف العاملي للشعوب األصلية املتنقلة، واملبادرة العاملية من أجل الرعي املستدام.
 وتونس. بوليفيا وأملانيا واهلند وكينيا وماي ومنغوليا  11
 unea-adopted-resolutions-http://web.unep.org/unea/list-2متاه على املوقع التاي:  2/24القرار  12

http://web.unep.org/unea/list-resolutions-adopted-unea-2
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، الندوة الدولية املعنية بالزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي 2014يف سالالالالالالالالالالالالالالبتم / أيلول  نظمةعقدت املو  -7

. بلداا  60شالالالالالخص من أكثر من  400، حنو اسالالالالالويسالالالالالر و بدعم من فرنسالالالالالا  ن ظ متاليت  ،وقد ح الالالالالر هذه الندوة .13والتغذية
وع قالالد عالالدد من  .14ة اإليكولوجيالالة إلنتالالاج الثروة احليوانيالالةيالالن اج الزراعال مسالالالالالالالالالالالالالالالألالالة املنتالالدى لخالعالالد ة مالالداخالت  وتنالالاولالالت

 17وتالالايلنالالد  16والسالالالالالالالالالالالالالالنغالالال  15ال ازيالاللتالالابعالالة املنتالالدى، مبالالا يف ذلالالك يف مل 6201و 2015يف العالالامني قليميالالة اإلجتمالالاعالالات اال
 . 18والصني

 
 المعلومات واألساليب والتقييمات

 
اضالالطلعت املنظمة مبجموعة واسالالعة من األنشالالطة لوضالالع أسالالاليب تقييم جديدة وخطوع توجياية عملية لتحسالالني  -8

 إدارة نظم الرعي مبا يف ذلك يف ظل تغري  املناخ.
 
اعدة التدخالت، تعمل املنظمة حالياا على توحيد قاسالالالالتاداف منتجي الثروة احليوانية من خالل هبدف حتسالالالالني و  -9

 النمطات مسالسالالالالالالت ووصالالالالف رسالالالالم اخلرائط عن توزيع بشالالالالأن نظم الرعي وحتسالالالاليناا مبا يف ذلك  اخلاصالالالالة هبا املعلومات
ات ر الطرق واألدو ري نشالالالالالالالوجي والوظائف البيولوجية، السالالالالالالاليما يف نظم اإلنتاج القائمة على املراعيالقابلة للقياس الظاهري 

رايف اةغ ، بصالالالالالفة خاصالالالالالة،  مع وإنتاج املعلومات عن املدىنظمةوتقوم امل. 19مركز معارف الرعوينيوالبيانات املتاحة ع  
خدم املشالالاورة وإنتاجية املاشالالية. وسالالت سالالت للنظم والشالالعوب الرعوية وأطاع تنقل احليوانات وتوزيع السالالالالت وحصالالص العلف

 القطرية لعملية التحقق.
 
قييمات البيئية ، مثل انبعاثات غازات الدفيئة، يف التاملعايرياسالالالالالالالالالالالالالال عى التنوع البيولوجي انتباهاا أقل من غريه من و  -10

ى األنواع ال  ية عل اا(بشالالالالالكل ملحوى )إجيابياا وسالالالالاللبيتأثر  . ولكن الثروة احليوانيةطابع  املعق دلقطاع الثروة احليوانية بسالالالالالبب 
  توسيع نطاق اةاود املبذولة من أجل رصد ثثار الثروة احليوانية على التنو ع البيولوجي.ا ومن املام بالتايوعلى موائلا

 
تقييم  الثروة احليوانية على التنوع البيولوجي يف إطار مشالالالالروع تأثريتقييم  من أجلومت االضالالالالطالع بأنشالالالالطة حمددة  -11

اب املصالالالالالالالاللحة ممع احلكومات والقطاع اخلاص ، وهو شالالالالالالالالراكة متعددة أصالالالالالالالالح20وأداء الثروة احليوانية على الصالالالالالالالالعيد البيئي
لصالالالعيد البيئي، الثروة احليوانية على ا الشالالالراكة لتقييم وأداءاسالالالتعرضالالالت و  واملنظمات غري احلكومية ومنظمات التمع املدين.

جمموعة من اخل اء الدوليني من  تشالالالالكيلومت  21التنوع البيولوجي على إنتاج الثروة احليوانيةأثر  لتقييمامل شالالالالرات واألسالالالالاليب 

                                        
13  http://www.fao.org/about/meetings/afns/en 
14  e.pdf4327i-/a3http://www.fao.org/ 
15  287503http://www.fao.org/americas/eventos/ver/en/c/ 
16  330741events/en/c/-http://www.fao.org/africa/events/detail 
17  1262events/en/c/-http://www.fao.org/asiapacific/events/detail 
18  china/ar-symposium-http://www.fao.org/about/meetings/agroecology 
19  hub/ar-knowledge-http://www.fao.org/pastoralist 
20  http://www.fao.org/partnerships/leap/en. 
21  e.pdf151av-/a3http://www.fao.org/. 
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 األسالالالالاسالالالالية املوضالالالالوعةوتشالالالالمل املباد   .22لتقييم ثثار الثروة احليوانية على التنوع البيولوجي األسالالالالاسالالالالية أجل وضالالالالع املباد 
اإلقرار بالطبيعة املعقدة واملتنوعة للتنوع البيولوجي، وبالتاي باحلاجة إىل حتديد اهلدف بشالالالكل واضالالال  ووضالالالع نطاق ق الالالايا 

وع البيولوجي األسالالالالالاسالالالالالية يف أي تقييم. وينبغي أن تنظر التقييمات يف اآلثار املفيدة وال الالالالالارة لنظم الثروة احليوانية، وأن التن
تشالالالالالالالالالالمل اآلثار خارج نطاق املزرعة، مثل تلك النامجة عن زراعة العلف املسالالالالالالالالالالتورد. وينبغي أن تسالالالالالالالالالالم  التطورات املناجية 

ئية ومنب القرارات اليت ستدامة الزراعية البيلكشف املقاي ات بني خمتلف أبعاد االاملستقبلية بإجراء تقييمات أكثر مشولية 
 تنقل العبء بشكل غري منصف إىل قطاع حمدد من سلسلة قيمة الثروة احليوانية. 

 
لسالالالنتني اتارخياا طويالا يف اسالالالتخدام املدارس احلقلية للمزارعني بوصالالالفاا ثلية لبناء القدرات. ويف ف ة  نظمةمتلك امل -12

 احلالية، سيتم توسيع هذه اآللية لتشمل التدريب للرعاة، مبا يف ذلك وضع خطوع توجياية حمددة.
 
ثار السالالاللبية لتغري  املناخ. آلل التعرضتتعرض التمعات الرعوية بشالالالكل كبري للظروف البيئية، وهي بالتاي شالالالديدة  -13

ملساعدة  23املناخ غري  يف وج  تأداة التقييم الذايت والتقييم الشموي لقدرة املزارعني والرعاة على الصمود  نظمةوقد طورت امل
ام املناخ ورصالالالالالدها. وتسالالالالالتخدم هذه األداة يجاا تشالالالالالاركياا لف تغري   التمعات الرعوية على قياس قدرهتم على الصالالالالالمود أمام

. ومت تطوير  الاللبشالالكل أف ام واهتماماهتم يف ما يتعلق بالصالالمود أمام املناخودمج أوضالالاع املزارعني األسالالريني والرعاة وخماوف
أداة التقييم الذايت والتقييم الشالالموي لقدرة املزارعني والرعاة على الصالالمود أمام املناخ، يف سالالياق مشالالاريع مرفق البيئة العاملية 

وقد مت  رعاة واحلكومات واملنظمات غري احلكومية،املعنية بالتكيف مع تغري املناخ، بالشالالالالالالالالالالالالالالراكة مع اةامعات واملزارعني وال
يم اختبارها ميدانياا يف مثانية بلدان يف أفريقيا جنوب الصالالالالالالالالالالالالالالحراء الك ى. ويف الوقت احلاي، يتم تنفيذ التقييم الذايت والتقي

 جر وجنوب السودانوالني يقموزامبنغوال وبوركينا فاسو وماي و الشموي لقدرة املزارعني والرعاة على الصمود أمام املناخ يف أ
 وأوغندا، على أن يتم تنفيذه أي اا يف بلدان أخرى يف املستقبل. 

 
"رصد األراضي اةافة  ، أول أسبوع لرصد األراضي اةافة حتت عنوان2015يف يناير/كانون الثاين الفاو نظمت و  -14

الدوي حلفظ  االحتاد بات واملراعي"، بالتعاون معوتقييماا: الغابات، واملراعي، واألشالالالالالالالالالالالالالالجار ونظم الزراعة املختلطة بالغا
م احلدث احلاجة إىل الرصالالالالد وحالت ، ي  قو . 24من االحتاد األوروو ومرفق البيئة العاملية العاملي، وبتمويلاملوارد معاد الطبيعة و 

يف األدوات والتكنولوجيات اةديدة إلجراء رصد شامل لألراضي اةافة )مبا يف ذلك الغابات ونظم الزراعة املختلطة  ونظر
بالغابات واملراعي(. وأدى احلدث إىل "وعد روما بشالالالأن تقييم األراضالالالي اةافة ورصالالالدها من أجل إدارهتا املسالالالتدامة وإعادة 

للناوض  توحيد املمارسالالاتأ( تشالالكيل شالالبكة تعاونية مفتوحة الع الالوية أو )ى: ، واتفق املشالالاركون من خالل  عل"25تأهيلاا
ىل إ ب( إبالغ قيمة رصالالالالالالالالد األراضالالالالالالالالي اةافة وأمهيت )برصالالالالالالالالد األراضالالالالالالالالي اةافة وتقييماا، مبا يف ذلك فام مسالالالالالالالالتخدمياا؛ 

للعمل  ميكيةديناق طري خريطةوضالالالالالع و ج( )املعنيني، مبا يف ذلك صالالالالالانعي القرار والشالالالالالركاء يف املوارد؛  أصالالالالالحاب املصالالالالاللحة

                                        
22  e.pdf5050i-/a3http://www.fao.org/. 
23  action/sharp/en-http://www.fao.org/in. 
24  274395detail/en/c/-events/news-and-wall/news-green-http://www.fao.org/partnerships/great. 
25  f.pd35a9ae053bf6941ddafda79642e29e024-42520http://www.fao.org/forestry/. 
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حول موضالالوع "إعادة تأهيل األراضالالي اةافة والغابات واملناطق  2016يف أبريل/ نيسالالان  ويتم تنظيم أسالالبوع ثان   .26التعاوين
م احملرز وأكد  املشالالالاركون جمدداا على التزامام واسالالالتعرضالالالوا التقد   وعد روما.املتصالالاللة ب طريقال طةار خملتابعة تنفيذ  27الطبيعية"

 .وعد رومااملتصلة ب طريقالطة ار خ من أجل تنفيذ
 
اعتمد مرفق البيئة العاملية م خراا املشالالالالروع العاملي بشالالالالأن "التقييم التشالالالالاركي لتدهور األراضالالالالي واإلدارة املسالالالالتدامة و  -15

مع  ،2014ام ، منذ العاملنظمةالوكالة املنفذة ل . وتعمل  نظمةالذي سالالالالالالالالالتكون امل لألراضالالالالالالالالالي يف املناطق العشالالالالالالالالالبية والرعوية"
ة وغريها من التمعات احملليبلدان االحتاد األفريقي وامل سالالالالسالالالالات احلكومية واملنظمات غري احلكومية وم سالالالالسالالالالات البح  و 

جل إعادة تأهيل الغابات ونظم الشالالالالالالركاء يف إطار مشالالالالالالروع العمل ملكافحة التصالالالالالالحر دعماا للجدار األخ الالالالالالر العظيم من أ
الزراعة املختلطة بالغابات واملراعي املتدهورة يف ست بلدان يف األراضي اةافة يف منطقة الساحل، مستخدمةا البذور ذات 

. ومن املقرر 8201و 7201يف العامني  ذا العملهب الناوضوسالاليتم  .28النوعية اةيدة من الغابات األصالاللية املناسالالبة والعلف
 .2017املسامهة اليت تقدماا املناطق املعاد تأهيلاا لعلف املاشية يف العام  تقييم

 
إحدى النتائج الرئيسية للعمل التعاوين على تنفيذ  2016يف عام  ينشر لعاو وأطلقت ةنة الغابات يف دورهتا الثالثة  -16

ووافقت  29ة".النتائج األولي –العاملي األو ل وعد روما "استخدام األشجار والغابات واألراضي يف األراضي اةافة: التقييم 
يف كافة  ونظم الزراعة املختلطة بالغابات واملراعي يف األراضالالالالالالالالالالالالالالي اةافة مع اإلقرار باألمهية احلامسة للغابات ،ةنة الغابات

متاشالالالالالياا ، يونظم الزراعة املختلطة بالغابات واملراعجمموعة العمل املعنية بالغابات يف األراضالالالالالي اةافة األقاليم، على إنشالالالالالاء 
ا اجياهتا التشالالغيلية خالل دوراهتوعلى اسالالتعراض أمهيتاا بشالالكل مسالالتمر ومن 30مع توصالاليات الدورة الثانية والعشالالرين للجنة

( اسالالالالالالالالتعراض احلالة واالماهات واملسالالالالالالالالائل والتطورات اخلاصالالالالالالالالة 1املسالالالالالالالالتقبلية. وتسالالالالالالالالعى جمموعة العمل إىل القيام مبا يلي: )
قدم توصالالالالالالالالاليات إىل إىل جانب ت عنااورفع التقارير  زراعة املختلطة بالغابات واملراعيونظم البالغابات يف األراضالالالالالالالالالي اةافة 

نظم و اعتماد املمارسالالالالالالالات اةيدة حلماية الغابات يف األراضالالالالالالالي اةافة تعزيز ( عمالا بتوجياات اللجنة، 2اللجنة بشالالالالالالالأيا؛ )
ن سالالالالالالالالالالالالتدام، مبا يعزز كذلك القدرة على الصالالالالالالالالالالالالمود موإعادة تأهيلاا وإدارهتا على حنو م الزراعة املختلطة بالغابات واملراعي

   الناحية البيئية واالجتماعية االقتصادية وسبل كسب العيش املستدامة.

                                        
26  promise/en-rome-assessment/the-and-forestry/monitoring-http://www.fao.org/dryland 
27-and-forest-weeks/drylands-monitoring-assessment/dryland-and-forestry/monitoring-http://www.fao.org/dryland

2016/en-week-monitoring-restoration-landscape 
28  desertification-against -action/action-http://www.fao.org/in. 
29  assessment/ar-dryland-assessment/global-and-forestry/monitoring-http://www.fao.org/dryland 
  /3.7/2016COFOو /REP2014COFO/الوثيقتان   30

http://www.fao.org/dryland-forestry/monitoring-and-assessment/dryland-monitoring-weeks/drylands-forest-and-landscape-restoration-monitoring-week-2016/en
http://www.fao.org/dryland-forestry/monitoring-and-assessment/dryland-monitoring-weeks/drylands-forest-and-landscape-restoration-monitoring-week-2016/en
http://www.fao.org/dryland-forestry/monitoring-and-assessment/dryland-monitoring-weeks/drylands-forest-and-landscape-restoration-monitoring-week-2016/en
http://www.fao.org/dryland-forestry/monitoring-and-assessment/global-dryland-assessment/ar
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 خدمات النظم اإليكولوجية إبراز قيمة
 
 و املنظمةساهم موظفقد و  .31املشاركة يف مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي نظمةتواصل امل -17
 نظمالالةامل مطبوعالالاتمن  والالالذي اسالالالالالالالالالالالالالالتفالالاد كثرياا  32املبالالادرة املالالذكورة يف إطالالارعن الزراعالالة واألغالالذيالالة  التقرير املرحلي إعالالداد يف

اليت وضالالالالالالالالعتاا. ومشل التقرير دراسالالالالالالالالة حالة وضالالالالالالالالعت أول طوذج جزئي عن خدمات النظم  33واسالالالالالالالالتخدم املناجية التحليلية
م اإليكولوجي يف منحدر ماسالالالالالالالاي، ودراسالالالالالالالة حالة بشالالالالالالالأن خدمات النظم اإليكولوجية يف النظم الرعوية اسالالالالالالالتناداا إىل النظا

 اإليكولوجية العامة اليت توفرها نظم إنتاج الدجاج، واألبقار واأللبان على املستوى العاملي. 
 
ة أسالالالالالالالالالالالالالالاليب تقييم وتثمني خدمات النظم اإليكولوجية اليت توفرها الزراعوتقوم املنظمة حالياا بتوحيد وحتسالالالالالالالالالالالالالالني  -18

دمات خلوافز احل"بشالالالأن   نامجالعيشالالالة الريفية القادرة على الصالالالمود. ويرسالالالم دامة كأسالالالاس لألمن الغذائي ولسالالالبل املاملسالالالت
ال امج لتقدم حل  دمج هذه كيفيةخارطة االسالالتثمارات يف برامج الصالالون والتكثيف ليظار   "الزراعة يفالنظم اإليكولوجية 

 أ( ربط االسالالالالالتثمارات العامة يف تكثيف الثروة احليوانية بغريها من االسالالالالالتثمارات يف) :من خالل أكثر تكامالا ملرو املاشالالالالالية
القائمة  خلططاب( إدماج متطلبات صالالالالالالالالالالالالالالون التنوع البيولوجي الزراعي يف )إعادة تأهيل ال بة والزراعة املختلطة بالغابات، 

صالالالة ىل خطوع االئتمان الريفية املخصالالالالغابات إىل متطلبات النفاذ إ صالالالونإضالالالافة و ج( )صالالالدار الشالالالاادات للمنتجات، إل
دمات النظم خللالسالالتثمارات يف احلد من انبعاثات غازات الدفيئة الصالالادرة عن نظم الثروة احليوانية. ويدعم برنامج احلوافز 

امني بار املسالالالالالتخدمني الععتالزراعية والبيئية، ثخذاا يف اال اإليكولوجية اعتماد يج منسالالالالالق للتخطيط واالسالالالالالتثمار يف التدابري
  . وتشالالالالالالالمل دراسالالالالالالالات احلالة القطرية مزارع تربية املاشالالالالالالالية يفضالالالالالالالمن املناظر الطبيعية واخلاصالالالالالالالني خلدمات النظم اإليكولوجية

 كولومبيا.
 

 الدعم الفني المقدم إلى البلدان
 
ون مدعم البلدان يف اختاذ التدابري املناسالالالالالالالالالالالالالالبة لوقرار بالسالالالالالالالالالالالالالالالالت ومرو املاشالالالالالالالالالالالالالالية الذين يقد نظمةامل إىلط لب  -19

 مسامهات ضرورية لدعم وتنظيم خدمات النظم اإليكولوجية ولألمن الغذائي، ودعمام.
 
دراسالالة نظرية بشالالأن دور خمتلف اسالالتعماالت األراضالالي، مبا يف ذلك املراعي، لتحسالالني توازن املياه  وأجرت املنظمة -20

لوطنيني لعرض اسالالالالالالالالالالالالتنتاجات ا أصالالالالالالالالالالالالحاب املصالالالالالالالالالالالاللحةيف عمان مع  حلقة عمليف حوض ير الزرقاء يف األردن. وع قدت 
ل ومت تقدم التوصالالالاليات بشالالالالأن األولويات واألنشالالالالطة احملتملة املتعلقة بإعادة تأهي االسالالالالتعراض ومناقشالالالالتاا واملصالالالالادقة علياا.
 األراضي وإدارهتا لزيادة اإلمدادات املائية.

 

                                        
31  http://www.teebweb.org. 
32  report-interim-http://www.teebweb.org/publication/teebagfood. 
33  http://www.fao.org/gleam/en. 
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 علف األكثر اسالالالالالتدامة، إىلميكن أن ت دي إعادة تأهيل األراضالالالالالي املتدهورة من خالل تارسالالالالالات الرعي وإنتاج ال -21
حتسالالالالالالالالن ملحوى يف خدمات النظم اإليكولوجية اليت توفرها هذه األراضالالالالالالالالي العشالالالالالالالالبية، مبا يف ذلك زيادة إنتاجية احليوانات 

صالالالالالالالالالالالالي  للعلوم الزراعية واملركز العاملي للحراجة الزراعية واملعاد المع األكادميية الصالالالالالالالالالالالالينية وتتعاون املنظمة  وحبس الكربون.
ة من توفري خدمات النظم اإليكولوجيكما تدعم مشال غرب اهل الالالالالبة لعلم األحياء بشالالالالالأن إعادة تأهيل األراضالالالالالي العشالالالالالبية  

مكانات اخلدمات واإليف تقدم هذه وإدارهتا دور سالالالالالالت حمددة  . ويعا  هذا املشالالالالروع أي الالالالاا خالل حتسالالالالني إدارة الرعي
ج متكاملة إزاء األهداف املتعلقة بسبل امل تأهيل التنوع البيولوجي  وإعادة صونو  ةعيشاليت قد توفرها هذه التدابري التباع ي 

أي الالالالالالالاا  نظمةاملوف رت وقد  .التدابري ذات الصالالالالالالاللة بتغري املناخ واخلدمات املرتبطة باملياهو  ي وأنواع النباتات شالالالالالالالب  الطبيعيةال  
نبعاثات عن طريق سالالاللسالالاللة من كمية ختفيف االاليت حتدد   34ة الكربون املناجيةلشالالالركاء الصالالالينيني يف وضالالالع مواصالالالفل دعماا

إعادة تأهيل األراضي و  اقبة الرعي يف املراعي املتدهورةاألنشطة؛ مبا يف ذلك حتسني تناوب حيوانات الرعي بني املراعي، ومر 
العشالالالالالبية شالالالالالديدة التدهور؛ واليت تدعم بالتاي، توفري احلوافز. ويتم تطبيق املناجية حالياا على مشالالالالالروع الرعي املسالالالالالتدام يف 

 يف مشال الصني. 35األيار الثالثة
 
لبلدان بأنشالالالالالالالالطة د من اوفقاا ملسالالالالالالالال  غري رمسي للمنسالالالالالالالالقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية، اضالالالالالالالالطلع العدي -22

 .لطبيعيةا ووضالالالالالالالالالالالالع سالالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالالات تنظر يف املصالالالالالالالالالالالالاا املشالالالالالالالالالالالال كة بني إنتاج الثروة احليوانية واحلياة ال ية والنظم اإليكولوجية
ندا، أطلقت هبذين القطاعني اللذين يتعاونان بشالالالالكل منتظم. ويف هول موزامبيقوعلى سالالالالبيل املثال، تعو الوزارة نفسالالالالاا يف 

للسالالالالالالالالالالت النادرة، إىل جانب منظمات تعو بإدارة الطبيعة واملناظر الطبيعية واحلكومات اإلقليمية، امل سالالالالالالالالسالالالالالالالالة اهلولندية 
كومة خاص. ومتلك احل طبيعي مبادرات لدعم رعاة غنم البور الذي يسالالالالالالالالالالالالالالاعد رعي  على احملافظة على نظام إيكولوجي

يكولوجية اإلنتاج املراعية للثروة احليوانية والنظم اإلاملكسالالالالالالالالالالالالالاليكية عدداا من ال امج اليت تدعم الرعي احلرجي وغريه من نظم 
 الطبيعية يف التكيف مع تغري املناخ.

 
وحتدد هذه النظم على أيا "نظم  .36اسالالالالالالت الالالالالالافة برنامج نظم ال اث الزراعي ذات األمهية العاملية نظمةتواصالالالالالالل امل -23

لتمع حملي مع بيئت   تتطور بفعل التكي ف املش ك ،عاملياا استخدام لألراضي ومناظر طبيعية رائعة غنية بتنوع بيولوجي هام 
دمات النظم ويسالالاللط التطور املشالالال ك بني هذه النظم وبيئتاا ال الالالوء على توفري خ واحتياجات  وتطلعات  للتنمية املسالالالتدامة".

 اإليكولوجية من جانب مكونات فردية من نظم اإلنتاج هذه.
 
، واحلكومات 37يف املواردالدوليني ات األمهية العاملية هي شالالالالالالالالالالراكة بني الشالالالالالالالالالالركاء إن مبادرة نظم ال اث الزراعي ذ -24

هذه النظم  ونصالالالالتعمل على املسالالالالتويات العاملية والوطنية واحمللية لدعم  اليت احمللية أصالالالالحاب املصالالالاللحةالوطنية، وجمموعات 
ة. وتشالالالالالالالالمل األنشالالالالالالالالطة تعزيز اإلقرار  الزراعية من خالل تعزيز تكي فاا مع احملركات االقتصالالالالالالالالادية واالجتماعية والطبيعية املتغري 

                                        
  نظر املوقع اإللك وين التاي:ا، 0026VM-2014الكربون املناجية  مواصفة  34
 http://www.v-c-s.org/methodologies/methodology-sustainable-grassland-management-sgm 

35  herders/en-qinghai-for-future-better-a-offers-management-grassland-action/sustainable-http://www.fao.org/in. 
36  /home/en-http://www.fao.org/giahs/giahs. 
ية والعلم والثقافة، ة، ومنظمة األمم املتحدة لل بمرفق البيئة العاملية، والوزارة االحتادية األملانية لألغذية والزراعة، والصالالالالالالالالالالالالالالالندوق الدوي للتنمية الزراعي  37

 وجامعة األمم املتحدة.
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الدوي مبفاوم نظم ال اث الزراعي ذات األمهية العاملية، وتعميم مراعات  يف التخطيط وصنع القرار الوطنيني، ومشاريع رائدة 
 . والتكي ف يف اإلدارةالصون جماي ء القدرات يف حملية تشمل بنا

 
وتشالالمل املوارد الوراثية  .38بلداا يف الوقت الراهن 19وملبادرة نظم ال اث الزراعي ذات األمهية العاملية تدخالت يف  -25

مري احملليني من مواقع احلاحليوانية املتناولة يف هذه املبادرة قطيع الزيبو األفريقي الصالالالالالالالالالالالالغري، وغنم املاسالالالالالالالالالالالالاي األمحر، واملاعز و 
؛ واألبقار يف شالاليلي شالاليلوي أرخبيل يف فواخلراواخليل  ،ديز يف البريواملاسالالاي لل اث الرعوي يف كينيا وتنزانيا؛ وإبليات األن

ت احمللية للجمال والسالالالالال ي ونظام ميلبا الشالالالمسالالالي يف املكسالالاليكواخلنازير والدجاج والبط احملليني يف نظام شالالالينمبا الزراع
 واألبقار واملاعز والغنم اليت يربياا رعاة الرايكا ورعاة كورانغادو احلرجيني يف اهلند؛ والغنم واألبقار من النظم الرعوية املتنقلة

   يف رومانيا واألبقار األصلية من أراضي أسو العشبية يف اليابان.
 

 اإليكولوجية النفاذ إلى الموارد المرتبطة بخدمات النظم
 
حيازة البلدان على حتقيق األمن الغذائي الوط  وضالالالالمان سالالالالبل معيشالالالالة مسالالالالتدامة لسالالالالتسالالالالاعد احلوكمة املسالالالال ولة ل -26

اخلطوع م تنفيذ بناء القدرات لدع نظمةومحاية بيئية يف سالالالالالالالياق التنمية االجتماعية واالقتصالالالالالالالادية املسالالالالالالالتدامة. وقد وف رت امل
 39املسالالالال ولة حليازة األراضالالالالي ومصالالالالايد األمساك والغابات يف سالالالالياق األمن الغذائي الوط التوجياية الطوعية بشالالالالأن احلوكمة 

 نغوليا.م يف
 
، بالتعاون مع االحتاد الدوي حلفظ الطبيعة ووفقاا للخطوع التوجياية الطوعية نظمةامل نشالالالالالالالالرتإضالالالالالالالالافةا إىل ذلك،  -27

وجياية بشأن خطوطاا تت يف سياق األمن الغذائي الوط ، بشأن احلوكمة املس ولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابا
. وتقدم هذه اخلطوع التوجياية حلوالا ل الالالالالمان حوكمة األراضالالالالالي الرعوية وحيازهتا مع 40حتسالالالالالني حوكمة األراضالالالالالي الرعوية
   أخذ ال تيبات العرفية باالعتبار.

                                        
بريو والفلبني و  املغربو  يوبيا واهلند وإندونيسالالالالاليا ومجاورية إيران اإلسالالالالالالمية واليابان وكينيا واملكسالالالالاليكثإو  شالالالالاليلي والصالالالالالنيو  وبنغالدش اةزائر وأذربيجان  38

 .نكا وتنزانيا وتونس وتركياوسري ال
39  e.pdf2801e/i2801/i016http://www.fao.org/docrep/. 
40  e4004432c5d8-7bae-4722-b0be-d4cfea66http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ 
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 العالميةالنظر في خدمات النظم اإليكولوجية في استعراض خطة العمل  -ثالثاا 
 للموارد الوراثية الحيوانية وتحديثها

 
 حول اسالالتعراض أصالالحاب املصالاللحةعدة مشالالاورات مع  نظمةمنذ الدورة العادية اخلامسالالة عشالالرة للايئة، أجرت امل -28

وثيقة لاخطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية )خطة العمل العاملية( وإمكانية حتديثاا. ويتم وصالالالالالالالالالالالف هذه العملية يف 
  41.خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية وإمكانية حتدي  استعراضبعنوان 

 
على أيا  خدمات النظم اإليكولوجية 98بلدان من أصالالالالالالل  4يف ردودها على االسالالالالالالتبيان للتقرير الثاين، صالالالالالالن فت  -29

)خطة العمل العاملية(  42احليوانية للموارد الوراثيةمسالالالالالالالالالالالالالالألة ال تتم معاةتاا يف الوقت الراهن من جانب خطة العمل العاملية 
ملخصاا للتقارير القطرية املعروضة للتقرير الثاين،  129من أصل  18إضافةا إىل ذلك، ذكر  .43وينبغي معاةتاا يف املستقبل

ت اشالالالالالالالالالالالالالالبكالالة تنو ع احليوانالالأجرتالال  املنظمالالة عن طريق هي أولويالالة وطنيالالة. ويعكس مسالالالالالالالالالالالالالال   أن خالالدمالالات النظم اإليكولوجيالالة
رداا مت تلقي ، السالال ال  69من أصالالل  36مهية املتزايدة اليت تولياا البلدان خلدمات النظم اإليكولوجية. وتناول ، األاملسالالتأنسالالة

 بشأن مسامهة األنواع والسالالت احليوانية يف توفري خدمات النظم اإليكولوجية.
 
ات النظم معي نة متصالاللة خبدم احتياجات ةسالالت، أصالالحاب املصالاللحةبرزت يف هذه املصالالادر الثالث لردود البلدان و  -30

وراثي احليواين لاإليكولوجية واملوارد الوراثية احليوانية، وهي: احلاجة إىل زيادة الوعي حول املسالالالالالالالالالالالالالالامهات اليت يقدماا التنوع ا
لنظم افام أف الالالالالالالالالالالالالالل للصالالالالالالالالالالالالالالفات التكيفية للسالالالالالالالالالالالالالالالالت احليوانية يف ما يتعلق خبدمات  يكولوجية؛ وإىلخلدمات النظم اإل

اإليكولوجية؛ وإىل تعزيز أدوار املوارد الوراثية احليوانية يف مكافحة تدهور األراضالالالالالي ويف التخفيف من ثثار تغري املناخ؛ وإىل 
ج املناظر الطبيعية إلدارة املوارد الوراث ية تعزيز الروابط بني السالالالالالالالالالالالت احليوانية املتكيفة واحملافظة على الطبيعة؛ وإىل تعزيز ي 

 انية؛ وإىل معاةة أدوار النحل بوصف  جزء من املوارد الوراثية احليوانية.احليو 
 

 نسأخدمات النظم اإليكولوجية التي تقد مها الملقحات، بما في ذلك نحل العسل المست -رابعاا 
 
عسالالالالالالالالل، لنس، إضالالالالالالالالافةا إىل كون  مورداا وراثياا حيوانياا يوفر خدمات متوين مثل العسالالالالالالالالل ومشع اأيقدم النحل املسالالالالالالالالت -31

م خراا، أطلق املن  احلكومي الدوي للعلوم والسالالالالالالالياسالالالالالالالات يف جمال التنوع البيولوجي  44.اتخدمات تنظيمية مامة كملق ح
واملبادرة الدولية حلفظ امللقحات واسالالالالالالالالالالالالالالتخداماا املسالالالالالالالالالالالالالالتدام، تقييماا  نظمةوخدمات النظم اإليكولوجية، مبسالالالالالالالالالالالالالالامهة من امل

                                        
 .CGRFA/14/17/16الوثيقة   41
42  .htm00e1404e/a1404/a010http://www.fao.org/docrep/. 
تم البلدان يف حتدي  خطة العمل العاملية، يرجى تعداد أية جوانب يف إدارة املوارد الوراثية احليوانية مل ينظراا الحتمال أن  يف مرحلة معينة قد ترغب "  43

باب أمهية سالالالتناوهلا يف خطة العمل العاملية احلالية ولكن سالالاليكون من املام معاةتاا يف املسالالالتقبل )خالل السالالالنوات العشالالالر القادمة(، كما يرجى توضالالالي  أ
 ."ما جيب القيام ب  ملعاةتااهذه الق ايا وحتديد 

 ./e.pdf598at-/a3http://www.fao.org، 60و 59ن االصفحت  44
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املوجز لواضالالالالعي السالالالالياسالالالالات عن التقييم املواضالالالاليعي للملقحات والتلقي  ووافق على  45للملقحات والتلقي  وإنتاج األغذية
 لتقييم وموجزاا لواضالالالالالالالالعي السالالالالالالالالياسالالالالالالالالات على االجتماعل الرئيسالالالالالالالالية سالالالالالالالالتنتاجاتاالوقد مت عرض موجزاا عن  .وإنتاج األغذية

 .46البيولوجي تفاقية التنوعالعشرين للايئة الفرعية املعنية باملشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة ال
 
ت دي امللقحات ال  ية واخلاضالالالالالالالالالالالالالعة لودارة على حد سالالالالالالالالالالالالالواء دوراا عاملياا ماماا يف تلقي  احملاصالالالالالالالالالالالالاليل، وتعتمد غلة  -32

احملاصالالالالالالالالاليل و/أو نوعيتاا على وفرة امللقحات وتنوعاا. وإن الغالبية العظمى من أنواع امللقحات هي أنواع بر ية وهناك أكثر 
نوع من أصالالالالالالالالالالالالناف خمتلفة، وقد تراجع عددها ووفرهتا على املسالالالالالالالالالالالالتويني احمللي واإلقليمي يف مشال غرب أوروبا  20 000من 

ومشال أمريكا. وخت الالالالالع بعا أنواع النحل لودارة على نطاق واسالالالالالع، وقد ارتفع عدد خاليا حنل العسالالالالالل الغربية اخلاضالالالالالعة 
يف مشال أمريكا يف و  ن تسجيل تراجع يف بعا البلدان األوروبيةلودارة يف العامل يف األعوام اخلمسني املاضية على الرغم م

خلية تنتج حواي  81الف ة نفساا. وإن حنل العسل الغرو هو امللق  اخلاضع لودارة األوسع انتشاراا، وهناك يف العامل حنو 
 ف.األريا يف مليون طن من العسل سنوياا. وتوفر تربية النحل مصدر دخل مام للعديد من سبل املعيشة 1.6

 
ذكرت سالالالالالالالالالالالالالالت بلدان النحل يف الردود اليت قدمتاا للتقرير الثاين. وتدرج بولندا بالفعل النحل يف نظام معلومات  -33

بشالالالالأن شالالالالبكة تنوع  2016واسالالالالتناداا إىل مسالالالال  غري رمسي جرى يف أبريل/ نيسالالالالان  .47التنوع الوراثي للحيوانات املسالالالالتأنسالالالالة
صون موارد النحل الوراثية. ويشتمل برنامج ل حكومية وغري حكومية بلداا برامج 30، ميلك أكثر من 48احليوانات املستأنسة

وأوصت جمموعة العمل . 50للمكتب األفريقي للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقي، على النحل 49املوارد الوراثية احليوانية
 كانية دمج املعلومات عن حنل العسالالالالالالالالالالالل املسالالالالالالالالالالالتأنس ورمبا عن ملقحاتبالتاي بأن تطلب اهليئة إىل املنظمة التحقق من إم

 .نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسةأخرى من احلشرات يف 
 
أوصالالالالالالالالالالالالالت اهليئة الفرعية املعنية باملشالالالالالالالالالالالالالورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بأن يرحب م متر األطراف يف اتفاقية التنوع و  -34

رة الدولية حلفظ وشالالالالالالالركائاا مبوجب املباد نظمةتماع  الثال  عشالالالالالالالر، باألدوات والتوجياات اليت وضالالالالالالالعتاا املالبيولوجي، يف اج
امللقحات واسالالالالالالالالالتخداماا املسالالالالالالالالالتدام. كما أوصالالالالالالالالالت بأن يطلب االجتماع الثال  عشالالالالالالالالالر مل متر األطراف من األمانة التنفيذية، 

 ، أن:نظمةال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واملوبالتعاون مع املن  احلكومي الدوي للعلوم والسياسات يف جم
 

تعد تقريراا إقليمياا ألفريقيا بشالالالالالأن امللقحات والتلقي ، وأن تتي  االسالالالالالتنتاجات السالالالالالتعراض األقران قبل االجتماع  •
الثالالال  عشالالالالالالالالالالالالالالر مل متر األطراف، وبشالالالالالالالالالالالالالالرع توافر املوارد، أن تسالالالالالالالالالالالالالالتعرض تنفيالذ املبالادرة الالدوليالة حلفظ امللقحالات 

طة، ت ن  شالالالمل بناء القدرات، وتسالالالتند إىل تقييم املواسالالالتخداماا املسالالالتدام وتعد مشالالالروع خطة عمل حمد ثة ومبسالالال 
احلكومي الدوي للعلوم والسالالالالالالالياسالالالالالالالات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتت الالالالالالالمن أحدث 

                                        
 .، القسم الرابع/1/4IPBESالقرار   45
 ./9/20UNEP/CBD/SBSTTAالوثيقة   46
47  http://dad.fao.org. 
48  net-https://dgroups.org/fao/dad. 
49  ibar.org/angr-http://www.au. 
50  summary-project-about/bee-ibar.org/bee-http://www.au. 
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املعارف، لتنظر فياا اهليئة الفرعية املعنية باملشالالالالالالالالالالالالالالورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يف اجتماع يعقد قبل االجتماع 
 مل متر األطراف؛ الرابع عشر

تعزز اةاود ملعاةة الثغرات يف البيانات والقدرات لرصد وضع امللقحات والتلقي  واماهاهتم يف البلدان النامية، و  •
 ال سيما يف أفريقيا؛

حتدد وت الالالالالع املق حات لتقوية القدرات املتعلقة بامللقحات والتلقي ، والتقييمات اإلقليمية اإلضالالالالالافية، ال سالالالالاليما و  •
طة للمبادرة الدولية حلفظ امللقحات واسالالالالالتخداماا املسالالالالالتدامألف  .51ريقيا، إلدماجاا يف خطة العمل احملد ثة واملبسالالالالال 

قنية توصالالالالالالالالالالاليات اهليئة الفرعية املعنية باملشالالالالالالالالالالالورة العلمية والتيف وسالالالالالالالالالالالينظر االجتماع الثال  عشالالالالالالالالالالالر مل متر األطراف 
 سم / كانون األول من هذا العام.يوالتكنولوجية يف شار د

باملوجز لواضالالالالالعي السالالالالالياسالالالالالات عن التقييم املواضالالالالاليعي للملقحات وأوصالالالالالت جمموعة العمل بأن تأخذ اهليئة علماا  •
للمن  احلكومي الدوي للعلوم والسالالالالالالالالياسالالالالالالالالات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  والتلقي  وإنتاج األغذية

قحات؛ ا يف ذلك يج الصالالالالالالالالالالالالالالون املوج اة حنو امللمب، نظمةيف تداعيات التقييم على عمل امل اإليكولوجية، والنظر
 وتقدم التوجياات للم متر، حسب االقت اء، بشأن اخلطوات التالية احملتملة.

                                        
 ./9UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XXالوثيقة   51


