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مقدمة

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة آخذ يف الرتاجع: ماذا يعني ذلك؟ ما الذي ميكنني فعله حياله؟

إن مسألة فقدان التنوع البيولوجي تستحوذ عىل اهتامم متزايد يف مختلف أرجاء العامل. غري أن إيصال املعلومات 

ذات الصلة بالتنوع البيولوجي قد ال يكون باألمر الهني، خاصة يف سياق األغذية والزراعة. 

وباالستناد إىل املعلومات الواردة يف تقرير املنظمة بشأن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل )انظر 

اإلطار(، تقدم هذه الوثيقة إجابات بسيطة عىل أهم األسئلة التي تطرح حول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. 

• ما هو التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة؟

• ملاذا يكتيس التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة أهمية؟

• ما هي االتجاهات السائدة يف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة؟

• ما هي املخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة؟

• هل تسجل إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تحّسًنا؟

• كيف ميكننا إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل أفضل؟

• ملاذا يكتيس التعاون الدويل أهمية وما هو الدور الذي تؤديه الهيئة؟

• كيف ميكنني املساعدة عىل دعم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة؟

لقد أُعد التقرير األول بشأن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل )منظمة 

األغذية والزراعة، 2019(، تحت إرشاف هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة 

للمنظمة من خالل عملية تشاركية أخذت بزمام قيادتها البلدان، مبشاركة ما يزيد عن 175 

 مؤلًفا ومراجًعا، استندوا يف تحليلهم إىل 91 من التقارير القطرية التي أعدها أكرث من

300 1 مساهم. ويعرض التقرير املنافع العديدة التي يعود بها التنوع البيولوجي عىل األغذية  

والزراعة، وينظر يف الكيفية التي متّكن بها املزارعون والرعاة وسكان الغابات وصيادو األسامك 

من تشكيل معامل التنوع البيولوجي وإدارته؛ كام يحدد الدوافع الرئيسية لالتجاهات يف حالة 

التنوع البيولوجي، ويناقش االتجاهات السائدة يف استخدام مامرسات اإلنتاج املراعية للتنوع 

البيولوجي.
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ما هو التنّوع البيولوجي لألغذية 
والزراعة؟

Vyacheslav Oseledko/منظمة األغذية والزراعة©
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قد يبدو أن مثة القليل من القواسم املشرتكة بني النحل الطنان وسالالت املاشية والغابات الجبلية والبكترييا التي 

تنتج الزبادي، غري أنها تشّكل جميعها تنوًعا بيولوجيًا لألغذية والزراعة: ذلك الجزء من التنوع البيولوجي- الذي 

نعني به النظم اإليكولوجية واألصناف والتباين الورايث ضمن فرادى األنواع- الذي يساعد عىل توفري املنتجات 

التي نستهلكها. الغذائية والزراعية 

ويرتاوح التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بني املحاصيل والرثوة الحيوانية، من خالل النباتات والحيوانات الربية 

املستخدمة كأغذية، والعديد من األنواع والعمليات اإليكولوجية التي تدعم األمن الغذايئ بسبل أقل وضوًحا. 

وهي تشمل، 

عىل سبيل الذكر ال الحرص، امللقحات ومفرتسات اآلفات وحياة الرتبة املفيدة والكائنات الحية الدقيقة التي تقوم 

بتجهيز األغذية. ومن ثم، فإن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يشمل مزيًجا مذهاًل: األبقار، واألرز، والتفاح، 

ح املحاصيل، وأنواع مثل الخنافس التي  والكسافا، والسلمون الطبيعي واملستزرع عىل السواء، والنحل الذي يلقِّ

تأكل حرشات املن الضارة، وديدان األرض التي تهيئ تربة سليمة، والخيزران، والروطان، وأشجار الصنوبر، وأصناف 

الفاكهة املحلية، وأصناف املحاصيل املقاومة للجفاف، والبكترييا التي تنتج منتجات األلبان املخّمرة. كام تشمل 

النظم اإليكولوجية يف املزارع وحولها أو التي تدعم اإلنتاج الغذايئ والزراعي، كاألرايض الحرجية التي تحمي 

املزارع من التعرية الريحية للرتبة عىل سبيل املثال.

ويقتيض فهم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة معرفة الطريقة التي تتفاعل بها مختلف أنواع التنوع البيولوجي 

وتأثريها يف اإلنتاج الزراعي والغذايئ. فهو مفهوم غامض إىل حّد ما، وما زال هناك الكثري ماّم يتوجب علينا تعلّمه.



ملاذا يكتيس التنوع البيولوجي  
لألغذية والزراعة أهمية؟

Jiae Song/منظمة األغذية والزراعة©
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يشّكل التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة حجر الزاوية الذي يقوم عليه األمن الغذايئ العاملي. وهو ليس خياًرا. 

فهو يشمل املحاصيل واملاشية التي تشّكل األساس الرئييس ألمناطنا الغذائية وكذلك العديد من األنواع الربية التي 

تساهم يف إمدادنا باألغذية واملواد.

وتوفر األسامك الطبيعية 90 مليون طن من األغذية يف السنة وتعترب املصدر الرئييس للربوتني بالنسبة إىل عدد كبري 

من املجتمعات الساحلية. كام تعّد األغذية الربية املتأتية من الغابات واملوائل الربية األخرى مصادر مهمة للتغذية 

ملاليني األشخاص، وتساعد يف كثري من الحاالت عىل تزويدهم باألغذية خالل املواسم العجاف وتوفر ضامنًا يف حال 

املحاصيل. قلة 

وتعتمد الزراعة يف العامل عىل مياه الري املتأتية من نظم إيكولوجية سليمة وتعمل بشكل جيد، وعىل تربة 

مستقرة وسليمة، وعىل الحرشات والخفافيش والطيور التي تلقح املحاصيل وتوفر مكافحة بيولوجية لآلفات. ففي 

أنحاء من الصني، حدا تراجع عدد مجموعات الحرشات باملزارعني إىل تلقيح املحاصيل يدويًا باستخدام فرشاة 

الرسم. فالكائنات الحية الدقيقة تقود جزًءا كبريًا من قطاع تجهيز األغذية الواسع يف العامل، من التخمري التقليدي 

للمحاصيل يف مساكن القرى إىل إنتاج الزبادي من قبل رشكات األغذية العمالقة. وتدعم األقارب الربية للمحاصيل 

الجهود املبذولة للتكاثر من أجل بناء القدرة عىل الصمود أمام أمراض املحاصيل الناشئة وتغري املناخ. وتكّمل 

الحدائق املنزلية األمناط الغذائية ملليارات األشخاص.

وإن التنوع الورايث يف أصناف املحاصيل وسالالت املاشية يعني أننا نستطيع التمتع مبجموعة متنوعة أوسع 

من النكهات والقوام يف األغذية التي نتناولها، ويسمح بإنتاج األغذية يف الكثري من شتّى املناخات وأنواع الرتبة 

البيئية. والظروف 

ويعمل العديد من املزارعني بوعي  مع الطبيعة، مستفيدين من املنافع املتأتية من النظم اإليكولوجية التي يتم 

إدارتها إدارة جيدة. كام تؤدي هذه النهج إىل تفادي آثار ضارة عديدة- ناجمة عن التلوث وتعرية الرتبة وفقدان 

مياه الري الصالحة لالستخدام- تتسبب يف تقويض الزراعة. وإن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ليس مهاًم 

فحسب بل ال ميكن االستعاضة عنه.



ما هي االتجاهات السائدة يف التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة؟

Emilie Vandecandelaere/منظمة األغذية والزراعة©
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تشري كل األدلة املتاحة إىل أن التنوع البيولوجي الربي واملستأنس لألغذية والزراعة كليهام آخذان يف الرتاجع رغم 

أنه مازلت هناك فجوات هائلة تشوب ما لدينا من معرفة.

وعىل العموم، يتم، يف ظّل تزايد تخّصص الزراعة، االستغناء عن سالالت املاشية وأنواع املحاصيل التقليدية التي 

بات بعضها مهدًدا باالنقراض؛ بينام أضحت نسبة 28 يف املائة عىل األقل من سالالت املاشية املحلية عرضة للخطر. 

إذ يعتمد إنتاج األغذية عىل نحو كبري عىل عدد صغري من األنواع. ويتأىت ثلثا إنتاج املحاصيل يف العامل من تسعة 

أنواع فقط ونسبة 97 يف املائة من إنتاج اللحوم من مثانية أنواع فحسب.

ومن بني التنوع البيولوجي الربي لألغذية والزراعة، يتعرض حوايل ثلث األرصدة السمكية للمحيطات للصيد 

املفرط، يف حني أن ثلث أسامك املياه العذبة معرض لخطر االنقراض، وقرابة ُخمس األنواع املدرجة يف القامئة 

الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدويل لحامية الطبيعة واملسّجلة عىل أنها تشّكل مصادر 

ألغذية البرش، مصّنف عىل أنه مهدد.

كام تختفي النظم اإليكولوجية الرئيسية التي تدعم األغذية والزراعة )تشكِّل النظم اإليكولوجية جزًءا من التنوع 

البيولوجي(، إىل جانب التنوع البيولوجي املرتبط بها كامللقحات عىل سبيل املثال. ورغم املخاوف العاملية حيال 

إزالة الغابات، يتواصل فقدان الغابات بوترية عالية. ويتم تجفيف األرايض الرطبة وتلويثها. ويلحق تغري املناخ 

أرضاًرا بالنظم اإليكولوجية التي تدعم األغذية والزراعة، فهو يؤدي عىل سبيل املثال إىل طقس أكرث جفافًا يهدد 

الغابات السحابية الجبلية املدارية التي توفر مياه الري.

ويؤدي نقص املعرفة بالكثري من الجوانب األقل وضوًحا للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة إىل عرقلة قدرتنا 

عىل االستجابة لهذا الفقدان. ويف الوقت الذي يعرف فيه العلامء كل النمور الربية تقريبًا التي ال تزال عىل قيد 

الحياة، فإنهم متّكنوا من تحديد أقل من 1 يف املائة من أنواع البكترييا، وإن كان العديد منها يضطلع بدور ال 

ميكن االستعاضة عنه يف إنتاج األغذية. وال يزال رصد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة غري موجود تقريبًا يف 

بلدان عديدة. وتكمن إحدى األولويات األساسية لضامن إدارة أكرث استدامة يف فهم االتجاهات السائدة يف التنوع 

البيولوجي لألغذية والزراعة عىل نحو أفضل.



ما هي املخاطر التي تهدد التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة؟

Jim Richardson/ك
جيوغرافي

©ناشيونال 
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تحدث التهديدات عىل مستويات كثرية وغالبًا ما تكون مرتابطة يف ما بينها. ولعّل التهديد األكرث جسامة يتمثل 

يف فقدان املوائل والتحويل املتواصل للغابات الطبيعية واألرايض العشبية والسافانا واألرايض الرطبة واملوائل 

الساحلية. وتعترب الزراعة العامل األول املسؤول عن هذا الفقدان: من خالل إزالة الغطاء النبايت املحيل لتهيئة 

األرايض الزراعية واملزارع، وإحداث اختالالت يف دورات املياه، والتلويث باملبيدات واألسمدة. كام تشكل الزراعة 

مصدًرا رئيسيًا لغازات الدفيئة. وتتزايد اآلثار املرتبة عىل الزراعة، مبا يؤدي إىل تقويض استدامتها، والتقليل من 

األنواع الربية املفيدة مثل امللقحات، وتعطيل شبكة الري وترسيع وترية تغري املناخ.

ويسفر فقدان النظم اإليكولوجية أيًضا عن تدمري األغذية الربية التي يعتمد عليها الكثري من األشخاص الفقراء، 

إضافة إىل غري ذلك من خدمات النظم اإليكولوجية الهامة. ويتعرض العديد من مصادر األغذية الربية نفسها 

لالستغالل املفرط، ماّم يتخمض عن نقص األغذية ومخاطر االنقراض.

ويؤثر تغري املناخ يف كل يشء تقريبًا، إذ يتسبب يف حدوث اختالالت يف الدورات الزراعية ويف تزايد األحوال الجوية 

القصوى وتقويض النظم اإليكولوجية. وميكن للكوارث ذات الصلة باملناخ أن تنطوي عىل آثار مدمرة. فالفيضانات 

وموجات الجفاف والحرائق تأيت عىل النظم الزراعية ومصادر األغذية الربية، ماّم يعرض املجتمعات البرشية لخطر 

وشيك. يف حني أن األنواع الغازية، التي تنترش نتيجة للعوملة، تؤدي إىل تدمري األنواع املحلية التي ال تقدر بثمن 

البيئية. النظم  وتدهور 

ويعزى الكثري من هذه الضغوط إىل اتجاهات اجتامعية أكرب، وهي: النمو السكاين، واسرتاتيجيات السوق التي 

تعتمدها كربى الرشكات، والتغريات االجتامعية واالقتصادية والثقافية من قبيل زيادة االستهالك وتزايد استهالك 

اللحوم.

وقد أفىض التكثيف الزراعي إىل تقليل التنوع املحصويل والحيواين، حيث تركز اسرتاتيجيات اإلنتاج وسياسات 

التسويق عىل حفنة من املنتجات الرئيسية، وهو ما يحد من فرص التكيّف، ويحرم بشكل عريض املستهلكني من 

األذواق املتعددة التي تزخر بها أصناف الفاكهة والخضار التقليدية.



هل تسجل إدارة التنوع البيولوجي
 لألغذية والزراعة تحّسًنا؟

Jim Maragos/ت املتحدة األمريكية
ك والحياة الربية بالواليا

ام
©دائرة األس
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من الصعب التأكد من ذلك. فالبلدان تشري إىل أن املامرسات املراعية للتنوع البيولوجي، مثل اإلدارة املستدامة 

للرتبة وتعزيز امللقحات واستصالح الشعاب املرجانية، آخذة يف التزايد. غري أنه من الصعب قياس ما إذا كان ذلك 

قد أحدث فارقًا حقيقيًا يف مجال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

ويشار بصورة أكرث تواترًا إىل مامرسات إدارة محددة تراعي التنوع البيولوجي يف البلدان األكرث ثراًء. ومن جهة 

أخرى، قد يتعذر عىل الكثري من املزارعني يف البلدان األشد فقراً رشاء املبيدات واألسمدة التي متيل إىل إلحاق أرضار 

بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

وغالبًا ما تكون نظم اإلدارة املراعية للتنوع البيولوجي أكرث تعقيًدا، إذ تتوقف عىل فهم مفّصل للظروف البيئية 

املحلية السائدة وتقتيض يف بعض األحيان عمالً إضافيًا، وهي عوامل ميكن أن تؤدي إىل تقييد اعتامدها. ويعترب 

اعتامد النهج املراعية للتنوع البيولوجي يف الزراعة التقليدية أولوية ملّحة يف املستقبل القريب لتأمني التنوع 

البيولوجي لألغذية والزراعة الذي ال يقدر بثمن قبل فوات األوان.

وعىل العموم، يتم صون التنوع البيولوجي الربي واملستأنس عىل السواء )النظم اإليكولوجية واألنواع والتنوع 

الورايث ضمن األنواع( بشكل أفضل يف املوائل الطبيعية أو يف املزرعة )املعروفة بعبارة »يف املوقع الطبيعي«( بدالً 

من بنوك البذور أو الجينات أو حدائق الحيوانات أو الحدائق النباتية أو أحواض السمك أو املستنبتات )املعروفة 

بعبارة »خارج املوقع الطبيعي«(. غري أن الصون خارج املوقع الطبيعي مسألة حيوية كوثيقة تأمني ضد االنقراض 

يف الربية وفقدان السالالت واألصناف النادرة من املزارع وكمصدر للمواد لرتبية املاشية واملحاصيل. وينطوي 

الصون يف املوقع الطبيعي عىل جوانب عديدة. وميكن أن يشمل تشجيع زراعة املحاصيل التقليدية والحفاظ عىل 

السالالت املحلية، وإنشاء مناطق محمية للحفاظ عىل التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة الربي املفيد، وفرض 

ضوابط إدارية عىل صيد األسامك وغري ذلك من استخدامات التنوع البيولوجي الربي لألغذية والزراعة، ويف بعض 

األحيان استصالح النظم اإليكولوجية املتدهورة والتالفة. وال تزال هناك فجوات هائلة تشوب الجهود املبذولة 

يف مجال الصون؛ فعىل سبيل املثال، توجد برامج صون بالنسبة إىل نسبة صغرية فقط من أنواع األغذية الربية 

املهددة.



كيف ميكننا إدارة التنوع البيولوجي
 لألغذية والزراعة بشكل أفضل؟

Giulio Napolitano/منظمة األغذية والزراعة©
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تشمل اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة أنشطة مختلفة عديدة، تتمحور كلّها بطريقة أو بأخرى 

حول التقليل من فقدان التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتعظيم املنافع املحتملة املتأتية من استخدامه بشكل 

مستدام.

ويتعني معالجة األخطار التي تهّدد التنوع البيولوجي، من تدمري املوائل وتغري املناخ والتلوث. وينبغي االتفاق 

عىل اسرتاتيجيات اإلدارة املستدامة بالنسبة إىل األنواع الربية املجّمعة. ومن املهم أيًضا تنويع اإلنتاج والتقليل من 

التلوث الناجم عن مبيدات اآلفات واألسمدة للحيلولة دون تدهور النظم اإليكولوجية، وذلك باالستناد إىل العديد 

ماّم هو متاح من نهج عضوية قليلة املدخالت. ويؤدي الصون القائم عىل املناطق- الحدائق الوطنية واملحميات 

الطبيعية، عىل سبيل املثال- دوًرا رئيسيًا يف الحفاظ عىل النظم اإليكولوجية السليمة التي تدعم األمن الغذايئ.

وإن الحامية النشطة للتنوع الورايث يف األنواع املستأنسة أمر ال غنى عنه - يف املزارع وباستخدام بنوك البذور 

والجينات أو مراكز السالالت النادرة. كام يكتيس صون األقارب الربية للمحاصيل واملاشية يف النظم اإليكولوجية 

الطبيعية أهمية حيوية. لذلك، ينبغي تخطيط برامج استنبات املحاصيل وتربية الحيوانات واألنواع املائية 

املستزرعة تخطيطًا جيًدا حتى يتسنى لها الحفاظ عىل مستوى كاٍف من التنوع الورايث وإكثار املجموعات النباتية 

والحيوانية التي تتناسب متاًما مع ظروف اإلنتاج واحتياجات املنتجني.

وتنطوي اإلدارة الجيدة عىل معالجة املقايضات: تحقيق توازن بني أدوار النظم اإليكولوجية الطبيعية والحاجة 

إىل املزيد من األرايض الزراعية، ومكافحة آفات املحاصيل دون تدمري مفرتسات اآلفات، والحفاظ عىل األرصدة 

السمكية دون إفقار مجتمعات صيد األسامك، وغري ذلك. وال يزال هناك الكثري ماّم يتوجب علينا تعلّمه، من 

العلامء ومن خالل العمل مع املجتمعات املحلية واألصلية الكتساب املعارف التقليدية بشأن كل يشء من تكييف 

املحاصيل مع تغري املناخ إىل تحسني التخمري يف تحضري األغذية. وغالبًا ما تكون إدارة التنوع البيولوجي لألغذية 

والزراعة خاصة جًدا مبكان معني.

ويؤدي الناس يف كل مستوى من مستويات إنتاج األغذية واستهالكها دوًرا يف تشجيع اإلدارة املستدامة للتنوع 

البيولوجي لألغذية والزراعة واألخذ بزمام قيادتها.



ملاذا يكتيس التعاون الدويل أهمية
وما هو الدور الذي تؤديه الهيئة؟

Zinyange Auntony/منظمة األغذية والزراعة©
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تتطلب األزمة التي تهدد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تعاونًا عامليًا لدعم صونه واستخدامه بشكل مستدام، 

عىل سبيل املثال من خالل معالجة التهديدات العابرة للحدود والتعاون يف إدارة األنواع املهاجرة وتنسيق البحوث 

وتبادل املعلومات. كام أن التبادل الدويل للموارد الوراثية مسألة حاسمة األهمية بالنسبة إىل األغذية والزراعة، وال 

بد من التعاون لضامن تحقيق  ذلك بكفاءة ونزاهة وإنصاف.

وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للمنظمة )الهيئة( هي الجهاز الحكومي الدويل الدائم الوحيد الذي 

يعالج عىل وجه التحديد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. فقد أنشئت يف عام 1983 ملعالجة املوارد الوراثية 

لنباتات املحاصيل. ويف عام 1995، تم متديد واليتها لتشمل كل أنواع التنوع البيولوجي ذات الصلة باألغذية 

والزراعة. وقبل عام 2004، تفاوضت حول املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ويف 1 

أكتوبر/ترشين األول 2020، أصبح 178 بلًدا واالتحاد األورويب أعضاء يف الهيئة إضافة إىل الكثري من املنظامت التي 

تشارك يف االجتامعات بصفة مراقب.

والحرجية واملائية، والتفاوض بشأن استجابات السياسات ذات الصلة بها، وإعداد الخطوط التوجيهية الفنية 

ومدونات السلوك وغري ذلك من األدوات لدعم البلدان. ويف عام 2020، متت املوافقة عىل خطط العمل العاملية 

للموارد الوراثية النباتية والحيوانية واملائية واملواد الحرجية لألغذية والزراعة )منظمة األغذية والزراعة، 2007؛ 

.)2022a 2011؛ 2014؛

ويعرض تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل )منظمة األغذية والزراعة، 2019( أول تقييم 

عاملي لحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة برّمته واتجاهاته. ويف عام 2021، وافقت الهيئة عىل استجابة 

عىل مستوى السياسات تتمثل يف إطار العمل بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة )منظمة األغذية والزراعة، 

2022b( الذي يقّدم مجموعة من اإلجراءات املتكاملة واملرتابطة من أجل صون التنوع البيولوجي لألغذية 

والزراعة واستخدامه املستدام.

وال تكتفي الهيئة بالنظر يف عمل الحكومات فحسب، بل تقر باملساهامت التي يقدمها املزارعون وسكان الغابات 

والرعاة ومربو الحيوانات وصيادو األسامك وسكان املجتمعات املحلية واألصلية يف إدارة التنوع البيولوجي 

لألغذية والزراعة- وتسعى إىل تيسريها، عىل سبيل املثال عن طريق الحفاظ عىل املعارف وأمناط الحياة والنظم 

اإليكولوجية الزراعية التي تدعم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.



كيف ميكنني املساعدة عىل دعم
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة؟

Vyacheslav Oseledko/منظمة األغذية والزراعة©
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يتخذ جميعنا قرارات يومية تؤثر يف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ويؤدي املزارعون وأصحاب املتاجر 

واملدرسون وهواة البستنة واملتطوعون يف مجال الصون والناخبون واملستهلكون دوًرا يف هذا الصدد.

ويساعد اختيار األغذية املتأتية من نظم موثوقة ومراعية للطبيعة، مثل الزراعة العضوية أو تربية الدواجن يف 

املراعي الحرة أو مصايد األسامك املستدامة، عىل دعم املنتجني الذين يحاولون مساعدة التنوع البيولوجي لألغذية 

والزراعة. ومن خالل التعرف عىل أصناف املحاصيل وسالالت املاشية املحلية ورشاء املنتجات من البساتني أو 

األسواق، ميكن دعم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة عرب املساعدة يف االستمرار يف استخدام األصناف واملحاصيل 

املهددة. ويف بعض األحيان، تكون املنتجات التي تراعي التنوع البيولوجي أكرث كلفة ولست يف متناول الجميع. 

غري أنه ميكن ألي واحد منا أن يسأل أصحاب املتاجر عن مصدر األغذية التي يبيعونها أو أن يتصل مبصنعي املواد 

الغذائية لالستفسار عاّم إذا كانت منتجاتهم منتجة بطريقة مستدامة. وعندما تدرك الرشكات مبا فيه الكافية مدى 

اهتامم عمالئها، ستبدأ يف إجراء تغيريات. واألمر ذاته ينسحب عىل املدارس وأماكن العمل والحكومات املحلية؛ 

والرسالة التي مفادها أن الناس يرغبون يف استهالك أغذية محلية ومستدامة ستحدث فرقًا.

وميكن لألشخاص الذين لديهم حديقة أو فناًء أو حافة نافذة زراعة بعض األغذية التي يستهلكونها واملساعدة عىل 

إعادة بناء مجموعات الحرشات من خالل اختيار النباتات التي تجذب الحرشات املفيدة والتقليل من استخدام 

مبيدات اآلفات أو التخلص منها. وإن بناء »بيت حرشات« خاص يضم أماكن لتعيش فيها الحرشات وتتكاثر ميكن 

أن يؤدي إىل زيادة عددها وهو مفيد حًقا يف املدرسة حيث ميكن استخدامها للتدريس. وتسعى املجموعات 

املعنية بالصون إىل العثور عىل متطوعني لتفيذ مشاريع مثل استصالح األرايض املشّجرة أو األرايض الرطبة التي 

توفر خدمات نظم إيكولوجية ال تقدر بثمن بالنسبة إىل منتجي األغذية، ومثة مخططات رصد عديدة تتوقف عىل 

املواطنني العاديني املهتمني بالبحث العلمي.

وال يشّكل صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة مجرد وظيفة للحكومات، بل يعبرت أولوية ملّحة ميكن فيها 

للجميع تقديم يد العون.
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إن مسألة فقدان التنوع البيولوجي تستحوذ عىل اهتامم متزايد يف مختلف أرجاء العامل. غري أن إيصال 

املعلوماتذات الصلة بالتنوع البيولوجي قد ال يكون باألمر الهني، خاصة يف سياق األغذية والزراعة.

وباالستناد إىل املعلومات الواردة يف تقرير املنظمة بشأن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل الذي 

نرُش يف عام 2019، تقدم هذه الوثيقة إجابات بسيطة عىل أهم األسئلة التي تطرح حول التنوع البيولوجي 

لألغذية والزراعة. 

• ما هو التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة؟

• ملاذا يكتيس التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة أهمية؟

• ما هي االتجاهات السائدة يف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة؟

• ما هي املخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة؟

• هل تسجل إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تحّسًنا؟

• كيف ميكننا إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل أفضل؟

• ملاذا يكتيس التعاون الدويل أهمية وما هو الدور الذي تؤديه الهيئة؟

• كيف ميكنني املساعدة عىل دعم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة؟
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