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هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
البند  2-7من جدول األعمال المؤقت
الدورة العادية السابعة عشرة
روما 22-18 ،فبراير/شباط

2019

تقرير االجتماع األول لمجموعة جهات التنسيق الوطنية
المعنية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
مالحظة من األمانة
نظرت اهليئة يف دورهتا األخرية يف مشروع وثيقة تقدير االحتياجات واإلجررااات املمكنرة لصرول التنروع البيولروجي
لألغذية والزراعة واستخدامه املسرتدام .وطلبر إىل أمرا اهليئرة دعروة األعوراا واملرراقبا إىل إبرداا تعليقراهتب بشرمل مشرروع
وثيقررة تقرردير االحتياجررات أو اإلج ررااات املمكنررة واالقااحررات اواجررة باحتياجررات وإج ررااات كنررة إ ررا ية .كررال أ ررا
طلبر إىل األمانررة القيرراما حسررء االقتوررااا باسررتعراة مشررروع وثيقررة تقرردير االحتياجررات واإلجررااات املمكنررة يف رروا
ما ورد من تعليقات واقااحاتا وأل تعقد اجتماعاً جلهات التنسيق الوطنية اليت رشحتها األقاليب ميتد علرى ثالثرة أيرام مرن
أجل النظر يف الوثيقة.
وتتور ّرمن هررذه الوثيقررة تقريررر االجتمرراع األوا موعررة جهررات التنسرريق الوطنيررة املعنيررة بررالتنوع البيولرروجي لألغذيررة
والزراعةا الذي ُعقد من  18إىل  20يونيو/حزيرال 2018ا لكي تنظر يه اهليئة.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن ح ّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
MY561/A
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تقري ر ر ر ررر االجتم ر ر ر رراع األول لمجموع ر ر ر ررة جه ر ر ر ررات
التنسر ر رريق الوطنير ر ررة المعنير ر ررة بر ر ررالتنوع البيولر ر رروجي
لألغذية والزراعة

روما ،إيطاليا 20-18 ،يونيو/حزيران 2018
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هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
تقرير االجتماع األول
لمجموعة جهات التنسيق الوطنية
المعنية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
روما ،إيطاليا 20-18 ،يونيو/حزيران

2018

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما،

2018

الوثائق املعدة لالجتماع األوا موعة جهات التنسيق الوطنية املعنية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
التابعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة متاحة على اإلنان على العنوال التايل:
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfameetings/groupofnationalfocalpointsforbiodiversityforfoodandagriculture/en/

تعّب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمرب
األوجاف املستخدمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عر ها ال ّ
املتح رردة يف م ررا يتعل ررق بالو ررع الق ررانو ألي بل ررد أو إقل رريب أو مدين ررة أو منعق ررةا أو يف م ررا يتعل ررق بس ررلعاهتا أو بتعي ررا
حدودها أو ختومها.

1

CGRFA/NFP-BFA-1/18/Report

بيان المحتويات
الفقرات

املقدمة 1 ..........................................................................................

أوالً:
ثانياً :ا تتاح االجتماع 4-2 ................................................................................
املقرر 6-5 ................................................................
ثالثاً :انتخاب الرئيسا املشاركا و ّ
رابعاً :اعتماد جدوا األعماا 7 ...........................................................................
خامساً :استعراة االحتياجات واإلجرااات املمكنة لصول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام 10-8
سادساً :البيانات اوتامية 12-11 .............................................................................

المرفقان

ألف  -جدوا أعماا االجتماع األوا موعة جهات التنسيق الوطنية املعنية بالتنوع البيولوجي
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تقرير االجتماع األول لمجموعة جهات التنسيق الوطنية
المعنية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
روما ،إيطاليا 20-18 ،يونيو/حزيران

2018

أوالً  -المقدمة
ُعقد االجتماع األوا موعة جهات التنسيق الوطنية املعنية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة (جمموعة جهات
-1
التنسرريق الوطنيررة) يف روم رراا إيعاليرراا مررن  18إىل  20يوني ررو/حزيرال  .2018وترررد قائمررة باملش رراركا وامل رراقبا علررى املوق ررع
اإللكاو لالجتماع.

ثانياً – افتتاح االجتماع
-2

ورحء باملندوبا.
ا تتح السيد معا اجلرموزيا نائء رئيس هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة)ا االجتماع ّ

ورحء السيد Eduardo Mansurا مدير شعبة األرا ي واملياه يف منظمة األغذية والزراعةا باملشاركا نيابرة عرن
-3
ّ
السيدة Maria Helena Semedoا نائء املردير العرام لشر ول املنرامل واملروارد العبيعيرة .وأشرار إىل أييرة إدارة املنرامل والتنروع
البيولوجي واألرا ي واملياه اليت أنشئ حديثاًا واليت تعمل أيواً كمنصة منظمة األغذية والزراعة لتعميب التنوع البيولوجيا
ا ييسر إدماج التنوع البيولروجي عرّب القعاعرات الزراعيرة علرى املسرتويات الوطنيرة واإلقليميرة والدوليرةا وذلر بالتعراول مرع
ش ررركائها .وأش ررار الس رريد منص ررور إىل أوا ح ر روار ألج ررحاب املص ررلحة املتع ررددين املعني ررا بتعم رريب التن رروع البيول رروجي ع ررّب
القعاعررات الزراعيررةا الررذي ُعقررد مررن  29إىل  31مايو/أيررار  2018يف مقر ّرر املنظمررةا والررذي أضهررر بو رروح الت رزام املنظمررة
وأعوررائها بررالتحوا الوررروري للزراعررة لصررول التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة واسررتخدامه املسررتداما وا ر ّد مررن البصررمة
اإليكولوجيررة للزراعررةا ررا يف ذل ر أثرهررا علررى التنرروع البيولرروجي .وأررح ا روارا كخعرروة أوىلا يف ديررد جمرراالت ملموسررة
للعمررل املشرراو يف و ررع ررة متكاملررة لصررول التنرروع البيولرروجي واسررتخدامه املسررتداما مررع زيررادة اإلنترراج يف الوق ر ذاترره
لالستجابة إىل العلء املتنامي على األغذية .وشدد السيد  Mansurعلى ا اجة إىل االتفاق على االحتياجات امللموسرة
واإلجرااات احملددة الواجء اختاذهرا لتعزيرز جرول التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة واسرتخدامه املسرتداما ومناقشرة كيفيرة
معاجلة األولويات بشكل مشاوا من خالا التعاول والشراكات.
ورحب السيدة Irene Hoffmannا أمينرة اهليئرةا يميرع املشراركا يف االجتمراع .وأكر ّدت مرن جديرد أل هردف
-4
ّ
االجتمراع هررو اسررتعراة وتنقريحا حسررء االقتوررااا مشررروع وثيقرة تقرردير االحتياجررات واإلجررااات املمكنررة لصررول التنرروع
البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة واسررتخدامه املسررتداما يف رروا التعليقررات ال رواردة مررن األعورراا وامل رراقبا ومررع مراعرراة النتررائة
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املنبثقررة عررن مشررروع التقريررر املررنقح عررن حالررة التنرروع البيولرروجي يف العررال لألغذيررة والزراعررة .وسررتحاا نتررائة االجتمرراع إىل
اهليئةا لكي تنظر يها يف دورهتا العادية السابعة عشرة.

ثالثاً – انتخاب الرئيسين المشاركين والمقرر
انتخب ر جمموعررة جهررات التنسرريق الوطنيررة السرريدة
-5
كرئيسا مشاركا .وانتُخء السيد خالد أبو ليلى (األردل) مقرراً.

Dema

( Sangayبوتررال) والسرريد

Axel Diederichsen

وشرركر الرئيسررال املشرراركال جمموعررة جهررات التنسرريق الوطنيررة علررى الثقررة الرريت و ررعتها يهمررا .وأشررار الرئيسررال
-6
1
املشاركال إىل املهام الرئيسية موعة جهات التنسيق الوطنية استناداً إىل تقرير اهليئة.

رابعاً – اعتماد جدول األعمال
-7

اعتمدت جمموعة جهات التنسيق الوطنية جدوا األعماا على النحو الوارد يف املر ق ألف.

خامساً – استعراض االحتياجات واإلجراءات الممكنة لصون التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة واستخدامه المستدام
 -8نظرررت جمموعررة جهررات التنسرريق الوطنيررة يف وثيقررة التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة – املشررروع املررنقح لوثيقررة
تقرردير االحتياجررات واإلج ررااات املمكنررة 2.وأحاط ر علم راً بالتعليقررات ال رواردة مررن البلرردال بشررمل مشررروع وثيقررة تقرردير
3
االحتياجات واإلجرااات املمكنة لصول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام.
ورحب ر جمموعررة جهررات التنسرريق الوطنيررة بالوثيقررةا وأشررارت إىل أ ررا أ وررل تنظيم راً وأكثررر إاررازاً مررن النسررخة
-9
ّ
السررابقة .وأشررارت أيو راً إىل أن ره مت ختفرريع عرردد ا رراالت ذات األولويررة مررن أربعررة إىل ثالثررةا وأنرره قررد أُعيررد توزيررع يررع
4
احملتويات عّب ا االت ذات األولوية الثالثة املتبقية.

 -10وقام ر جمموعررة جهررات التنسرريق الوطنيررة راجعررة وتنقرريح وثيقررة التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة – املشررروع
املررنقح لوثيقررة تقرردير االحتياجررات واإلجررااات املمكنررةا علررى النحررو ال روارد يف املر ررق برراا مررن هررذا التقريرررا لكرري تنظررر يرره

اهليئررة يف دورهتررا املقبلررة وتوررع الصرريئة النهائيررة لرره .واقاح ر أل تنظررر اهليئررة يف دعرروة املرردير العررام إىل عرررة الوثيقررة علررى

1
2
3
4

الفقرة  18من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report Rev.1
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املر .ر .كمررا أ ررا دعر اهليئررةا لرردى االنتهرراا مررن و ررع الصرريئة النهائيررة للوثيقررةا إىل العلررء مررن منظمررة األغذيررة والزراعررة
النظر يف مساعدة األعواا يف تنفيذ ورجد اإلجرااات الواردة يف الوثيقة.

سادساً – البيانات الختامية
 -11اختتب الرئيسال املشاركال االجتماع بتوجيه الشكر إىل يع املنردوبا واألمانرة علرى مسراياهتب يف النجراح الرذي
خلص إليه االجتماع.
 -12مث رردث السرريدة  Hoffmannوتوجه ر بالشرركر إىل املشرراركا والرئيسررا املشرراركا علررى توجيهاهتمررا خررالا
االجتمرراع .وأشررارت إىل أل املناقشررات كانر مثمرررة للئايررة وأل النتررائة سررتكول قيّمررة للهيئررة يف املورري قرردماً .كمررا أعربر
عن تقديرها ألعواا ريقها وتفانيهب.
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المرفق ألف
جدول أعمال االجتماع األول لمجموعة جهات التنسيق الوطنية
المعنية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ا تتاح االجتماع
انتخاب الرئيس والرئيسا املشاركا واملقرّر
اعتماد جدوا األعماا
اس ر ر ر ررتعراة االحتياج ر ر ر ررات واإلج ر ر ر ر ررااات املمكن ر ر ر ررة لص ر ر ر ررول التن ر ر ر رروع البيول ر ر ر رروجي لألغذي ر ر ر ررة والزراع ر ر ر ررة
واستخدامه املستدام
ما يستج ّد من أعماا
اعتماد التقرير
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المرفق باء
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة – المشروع المنقح لوثيقة تقدير االحتياجات
واإلجراءات الممكنة
أوالً  -المقدمة
-1
يُعررد التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررةا إىل جانررء خرردمات النظررام اإليكولرروجي الرريت يرردعمهاا أم رراً رررورياً
الس ررتدامة األغذي ررة والزراع ررة .وه ررو ررروري لتمك ررا أنظم ررة اإلنت رراج وس رربل املعيش ررة للتكي ررف م ررع الظ ررروف االجتماعي ررة
واالقتصادية والبيئية املتئرية والتعرور معهراا ويعترّب مرورداً رئيسرياً يف اجلهرود الراميرة إىل رمال األمرن الئرذائي والتئذيرة وا ر ّد
يف الوق نفسه مرن اثثرار السرلبية علرى البيئرة أو ختفيفهراا كمرا أنره يسراهب بمشركاا متعرددة يف ر راه وسربل عريل العديرد
من األسر.
وخالا العقود األخريةا اكتسب أييرة التنروع البيولروجي وخردمات النظرام اإليكولروجي لألمرن الئرذائي والتئذيرةا
-2
وسرربل العرريل الريفيررة والسرراحليةا ور رراه اإلنسررال والتنميررة املسررتدامة بشرركل عرراما ترردراياً املزيررد مررن االع رااف يف جررداوا
األعمرراا الدولي ررة .ويف عررام 1995ا أج ررحب هيئ ررة امل روارد الوراثي ررة النباتي ررة هيئررة امل روارد الوراثي ررة لألغذيررة والزراع ررة (اهليئ ررة)
وحصررل علررى واليررة تئعرري يررع مكونررات التنرروع البيولرروجي ذات الصررلة باألغذيررة والزراعررة .وعلررى مر ّرر السررناا أشررر
اهليئة على التقييمات العاملية للموارد الوراثية يف القعاعات النباتية وا يوانية وا رجية واملائيةا واعتمدت خعط عمل عاملية
للموارد الوراثية يف القعاعات الثالثة األوىل من هذه القعاعات (ويشار إليها يف هذا النص على أ را خعرط العمرل العامليرة
القعاعيررة) 5.وتشررمل أهررداف التنميررة املسررتدامةا الرريت اعتمرردهتا األمررب املتحرردة يف عررام 2015ا عرردداً مررن املقاجررد املتعلقررة
بصررول التنرروع البيولرروجي واسررتخدامه املسررتدام يف سررياق األغذيررة والزراعررةا ررا يف ذل ر املقاجررد الرريت و ررعتها اهليئررة .وقررد
زادت التقييمررات العامليررة األخرررىا مثررل تل ر الرريت ا ررعلع ررا املنررّب ا كررومي الرردويل للعلرروم والسياسررات يف جمرراا التنرروع
 5منظمر ر ر ررة األغذير ر ر ررة والزراع ر ر ر ررة .1996 .حال ر ر ررة املر ر ر روارد الوراثي ر ر ررة النباتي ر ر ررة لألغذي ر ر ررة والزراع ر ر ررة يف الع ر ر ررال .روم ر ر ررا( .متاح ر ر ررة عل ر ر ررى العنر ر ر روال الت ر ر ررايل:
)http://www.fao.org/3/a-w7324e.pdf؛ منظمررة األغذيررة والزراعررة .2007 .حالررة املروارد الوراثيررة ا يوانيررة لألغذيررة والزراعررة يف العررال .رومررا( .متاحررة
على العنوال التايل)http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdf :؛ منظمة األغذيرة والزراعرة .2007 .خعرة العمرل العامليرة للمروارد الوراثيرة ا يوانيرة وإعرالل
إن رراالكن .روم ررا( .متاح ررة عل ررى العنر روال الت ررايل)http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.htm :؛ منظم ررة األغذي ررة والزراع ررة.2010 .
التقري ر ر ر ر ررر الث ر ر ر ر ررا ع ر ر ر ر ررن حال ر ر ر ر ررة املر ر ر ر ر روارد الوراثي ر ر ر ر ررة النباتي ر ر ر ر ررة لألغذي ر ر ر ر ررة والزراع ر ر ر ر ررة يف الع ر ر ر ر ررال .روم ر ر ر ر ررا( .مت ر ر ر ر رراح عل ر ر ر ر ررى العنر ر ر ر ر روال الت ر ر ر ر ررايل:
)http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e.pdf؛ منظم ررة األغذي ررة والزراع ررة .2011 .خع ررة العم ررل العاملي ررة الثاني ررة للم روارد الوراثي ررة النباتي ررة
لألغذيررة والزراعررة .رومررا( .متاحررة علررى العن روال التررايل) http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm :؛ منظمررة األغذيررة والزراعررة.
 .2014حالة املوارد الوراثية ا رجية يف العال .روما( .متاحة على العنوال التايل) http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf :؛ منظمة األغذية والزراعرة.
 .2014خعر ررة العمر ررل العاملير ررة لصر ررول امل ر روارد الوراثير ررة ا رجير ررة واسر ررتخدامها وتنميتهر ررا بعريقر ررة مسر ررتدامة .رومر ررا( .متاحر ررة علر ررى العن ر روال التر ررايل:
)http://www.fao.org/3/a-i3849e.pdf؛ منظمة األغذية والزراعة .2015 .التقرير الثا عرن حالرة املروارد الوراثيرة ا يوانيرة لألغذيرة والزراعرة يف العرال.
روما( .متاح على العنوال التايل) http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf :؛ منظمة األغذية والزراعة .ستنشر قريباً .حالة املوارد الوراثية املائيرة لألغذيرة
والزراعة يف العال .روما.
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البيولرروجي وخرردمات النظررام اإليكولرروجيا وعمليررات اإلبررالج مررن جانررء البلرردال عررن اإلأررازات يف تنفيررذ اس رااتيجياهتا
وخعط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي لتحقيق أهداف أيتشي للتنوع البيولوجي يف اتفاقية التنوع البيولروجيا مرن مسرتوى
الوعي بشمل التنوع البيولوجي بشكل عام ومساياته يف سبل العيل ور اه اإلنسال بشكل خاص.
وباعتمرراد برنررامة العمررل املتعرردد السررنواتا قررررت اهليئررة يف دورهتررا العاديررة ا اديررة عشرررة الشررروع يف عمليررة قعريررة
-3
إلعداد حالة التنوع البيولوجي يف العال لألغذية والزراعة (التقرير) .ويف عام 2013ا دع منظمة األغذية والزراعة البلدال
األعورراا إىل تقرردا تقررارير قعريررة عررن حالررة التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة .وطلبر اهليئررة يف دورهتررا العاديررة السادسررة
عشرةا اليت عقدت يف يناير/كانول الثا 2017ا إىل املنظمة و ع الصيئة النهائية للتقرير يف عام .2018
وعق رردت اهليئ ررةا خ ررالا ع ررام  2016ا مش رراورات إقليمي ررة غ ررري ر ي ررة لتب ررادا املعلوم ررات بش ررمل ج ررول التن رروع
-4
البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستداما و ديد االحتياجات واإلجرااات احملتملرة .واالحتياجرات واإلجررااات
احملتملة املمكنة لصرول التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة واسرتخدامه املسرتدام احملرددة يف هرذه الوثيقرة هري نتيجرة هلرذه
املشاورات اإلقليمية.
و رردد ه ررذه الوثيق ررة االحتياج ررات واإلجر ررااات ذات األولوي ررة للتن رروع البيول رروجي لألغذي ررة والزراع ررةا مث ررل وتن رروع
-5
ا يوانات والنباتات والكائنات الدقيقة وتباينها على املستوى الوراثي وعلى مستوى األنواع والنظب اإليكولوجية اليت ا ظ
علررى هياكررل النظررام اإليكولرروجي ووضائفرره وعملياترره يف نظررب اإلنترراج وحوهلرراا والرريت تررو ر الئررذاا واملنتجررات الزراعيررة غررري
الئذائيةو 6.ويعتّب أل ونظرب اإلنتراجو تشرمل قعاعرات احملاجريل والثرروة ا يوانيرة والئابرات واأل راو وتربيرة األحيراا املائيرة.
وو ق راً لتعريررف منظمررة األغذيررة والزراعررةا تشررمل الزراعررة الئابررات ومصررايد األ رراو وتربيررة األحيرراا املائيررة .ويرررد يف امللح رق
األوا وجف للمفاهيب األخرى املستخدمة يف هذه الوثيقة.

ثانياً – األساس المنطقي
يُعد التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرةا أي التنروع البيولروجي الرذي يسراهب بشركل أو براخر يف الزراعرة واإلنتراج
-6
الئ ررذائيا أمر رراً ال غر ر عن رره م ررن أج ررل األم ررن الئ ررذائي والتئذي ررة والتنمي ررة املس ررتدامة وإم ررداد العدي ررد م ررن خ رردمات النظ ررام
اإليكولوجي ا يوية .وقد اختذت العديد من البلدال إجرااات لصول جمموعرة مرن املروارد الوراثيرة النباتيرة وا يوانيرة وا رجيرة
واملائية واستخدامها بشكل مستداما من خالا اسااتيجيات خمتلفة .وقد قدم اهليئةا وال تزاا تقدما التوجيهرات بشرمل
جول مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة املتعددة واستخدامها بشكل مستداما من خرالا أدوات وقررارات هامرةا
وإل كان خاجة بقعاعات حمددة .وترجد املنظمة تنفيذ هذه الصكوو وتر ع التقارير إىل اهليئة عرن حالرة تنفيرذها وحالرة
خمتلف قعاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعرة .ومرع ذلر ا هنراو حاجرة إىل اإلدارة املتكاملرة للمكونرات املتعرددة للتنروع
البيولروجي لألغذيررة والزراعررةا ررا يتخعررى االسرااتيجيات اواجررة بقعاعررات املروارد الوراثيررة لألغذيررة الزراعررةا وجررول التنرروع
 6منظمة األغذيرة والزراعرة .2013 .اوعرو التوجيهيرة إلعرداد التقرارير القعريرة بشرمل حالرة التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة يف العرال .رومرا( .متاحرة
على العنوال التايل.)http://www.fao.org/3/a-as644a.pdf :
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البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستداما ا يف ذل املوارد الوراثية لألغذيرة والزراعرةا مرن خرالا اتبراع رة
أكثررر انتظامراً .وينبئرري اخترراذ ترردابري حمررددة مررن أجررل عكررس اوسررارة املسررتمرة للتنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررةا و سررا
جررونه و ررمال اسررتخدامه بشرركل مسررتدام مررن خررالا ررة اإلدارة الشرراملة واملتعررددة القعاعرراتا علررى املسررتوى الرروراثيا
ومستوى األنواعا ومستوى النظب اإليكولوجية.
-7

وتشمل امليزات األساسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ما يلي:

املكونات اهلامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

7



تعتّب املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من املكونات الرئيسية للتنوع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة .وهنراو
معر رة بشرمل خصرائص املروارد الوراثيرة لألغذيرة والزراعرة وحالرة جمموعاهترا وتربيتهرا لصرو ا واسرتخدامها
بشكل مستدام – على سبيل املثرااا أجرناف احملاجريلا وسرالالت الثرروة ا يوانيرةا واألشرجار وأنرواع
النباتررات اوشرربية األخرررىا والسررالالت واألن رواع املائيررةا والكائنررات الدقيقررة والال قاريرراتا أي تل ر
املستخدمة مباشرة يف خمتلف القعاعات – على الرغب من االختال ات اإلقليمية والقعاعية.



ويعتررّب التنرروع البيولرروجي املرا ررق مكونراً خررر للتنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررةا وهررو ررروري لتقرردا
العديررد مررن خرردمات النظررام اإليكولرروجي الرريت يسررتند إليهررا إنترراج األغذيررة والزراعررة .وتلعررء مكونررات
التنوع البيولوجي املرا قا مثل امللقحات والابة والكائنات املائيرة واألعرداا العبيعيرا ألنرواع اث رات يف
احملاجرريل وحوهلرراا ويف الثررروة ا يوانيررةا ونظررب اإلنترراج املائيررة وا رجيررةا دوراً هام راً يف تعمرريب أو زيررادة
التن رروع البيول رروجي داخ ررل ه ررذه ال ررنظبا وبالت ررايل تع ررزز س رربل الع رريل الريفي ررةا و س ررن األم ررن الئر رذائي
والتئذيةا وتوطد االستدامة والقدرة على الصمود يف وجه التحديات مثل تئري املنامل.



ويشررمل مكررول األغذيررة الّبيررة للتنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة األغذيررة الرريت تسررهب يف القعاعررات
االقتص ر ررادية الرئيس ر ررية مث ر ررل مص ر ررايد األ ر رراو العبيعي ر ررة وجمموع ر ررة واس ر ررعة م ر ررن الفعري ر ررات والنبات ر ررات
وا يواناتا ا يف ذل الال قارياتا اليت يتب حصرادها حمليراً يف الئالرء .وهري مهمرة لألمرن الئرذائي
والتئذيررة يف العديررد مررن البلرردالا ومررع ذلر هرري معر ررة بشرركل متزايررد وعررر خسررارهتا .وإل األن رواع
الّبيرة الريت يررتب حصرادها كمصررادر لألغذيرة هري أنرواع هامرةا ولكررن غالبراً مرا تُئفررل كمكرول يف التنرروع
البيولرروجي يف نظررب اإلنترراج وحوهلررا .وبعررع األغذيررة الّبيررة هرري أقررارب بريررة لألنرواع املستمنسررةا وميكررن
استئناسهاا وتوّر جمموعة من املوارد الوراثية للتهجا واالختيار.

التقييب والرجد


7

ختتلف املعارف بشمل حالة التنوع البيولوجي املرا قا وخدمات النظام اإليكولوجي واألغذية الّبية با
إقليب و خرا وغالباً ما تكول غري مكتملة .وهناو العديد من الال قاريات والكائنات الدقيقةا وكذل
بعررع األن رواع النباتيررة وا يوانيررة األخرررى املوجررودة يف نظررب اإلنترراج وحوهلرراا الرريت ل يررتب تسررجيلها أو
وجفهاا كما أل وضائفها من النظب اإليكولوجية تبقى غري مفهومة بشكل جيد.

انظر امللحق  1لالطالع على أوجاف املفاهيب املستخدمة يف هذه الوثيقة.
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ال ش يف أل ا الة غري املتقدمرة بشركل كراف لرّبامة رجرد التنروع البيولروجي املرا رق واألغذيرة الّبيرةا تعر
أل البيانات املتعلقة حبالتها واجتاهاهتا غري مكتملرة .وترو ر مسروح األعرداد والتردابري املقابلرة م شرراً عرن حالرة
الفئ ر ر ر ررات الفردير ر ر ر ررة للتنر ر ر ر رروع البيولر ر ر ر رروجي املرا ر ر ر ر ررق عل ر ر ر ررى املسر ر ر ر ررتويات احمللير ر ر ر ررة أو الوطنير ر ر ر ررة أو اإلقليمير ر ر ر ررة.
وتععرري البيانررات مررن هررذا النرروع جررورًة خمتلعررةا إدررا هنرراو أسررباب عديرردة ترردعو إىل القلررق بشررمل تراجررع
للتنوع البيولوجي املرا ق.
املكونات الرئيسية ّ
ّ

حمفزات التئيري


غالباً ما يتمثر التنوع البيولوجي املرا ق وخدمات النظرام اإليكولروجي الريت يقردمها ترمثراً سرلبياً جموعرة
مررن احملف رزات .ومررع ذل ر ا ميكررن أل يكررول مصرردراً للقرردرة علررى الصررمود يف وجرره العديررد مررن هررذه
احملف رزات وكقاع رردة لتكيي ررف نظ ررب اإلنت رراج م ررع التح ررديات ا الي ررة واملس ررتقبلية .وت رااوح احملف ررزات ب ررا
املس ررتوى احملل رري والع ررامليا وب ررا التع ررورات يف التكنولوجي ررا و ارس ررات اإلدارة ررمن قع رراع األغذي ررة
والزراعة والعوامل البيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقا ية والسياسية األوسع نعاقاً.

األطر القانونية والسياساتية


و ررع معظررب البلرردال أط رراً سياسرراتية وقانونيررة تسررتهدف جررول التنرروع البيولرروجي ك ّكررل واسررتخدامه
رّبيا غالبراً
على حنرو مسرتداما ولردى العديرد منهرا تردابري مايرة العبيعرة مرن أجرل التنروع البيولروجي ال ّ
مررا تكملهررا سياسررات حمررددة مل روارد وراثيررة لألغذيررة والزراعررة حمررددةا أو أ ررا قررد ترردمة امل روارد الوراثيررة
لألغذية والزراعة مع سياسات التنمية القعاعيرة أو الريفيرة .والسياسرات الريت تتنراوا إدارة نظرب اإلنتراج
الئذائي ررة والزراعي ررة تس ررتند بش رركل متزاي ررد إىل ُ ررة النظ ررام اإليكول رروجيا واملش رراهد العبيعي ررة واملش رراهد
البحريررة .ومررع ذل ر ا غالب راً مررا تفتقررر هررذه األطررر القانونيررة والسياسرراتية إىل تركيررز حمرردد علررى التنرروع
البيولر رروجي املرا ر ررق أو األغذير ررة الّبير ررة .ويف حر ررا أل االتفاقر ررات الوطنير ررة والدولير ررة قائمر ررة للح ر ر ّد مر ررن
االسررتئالا املفررر لألن رواع السررمكية أو الئابرراتا ررريل الترردابري القانونيررة والسياسرراتية الرريت تسررتهدف
بشكل جريح األغذية الّبية أو املكونات يف التنوع البيولوجي املرا ق وأدوارها يف تو ري خدمات النظام
اإليكولوجي غري مذكورة على نعاق واسع.



ويقيررد عرردد مررن ا رواجز عمليررة و ررع وتنفيررذ أدوات سياسرراتية عالررة تتنرراوا جررول التنرروع البيولرروجي
لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستداما والتنوع البيولوجي املرا ق بشركل خراص .ويواجره التنفيرذ
أحيان راً العوائررق بفعررل عرردم تررو ر امل روارد البش ررية واملاليررةا وغيرراب الرروعي واملعر ررة مررن جانررء أجررحاب
الشمل وغياب اإلرادة السياسية و/أو ا وكمة وغياب التعاول با الوكاالت ذات الصلة.

اإلدارة والتعاول


 ّ.اإل ادة علرى نعراق واسرع عرن جهرود إلدارة التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرةا وال سريما التنروع
البيولوجي املرا قا دف تعزيز عملية تو ري خدمات منظمة وداعمة يف النظام اإليكولوجي.
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وأُ يررد ع ررن تزاي ررد اس ررتخدام جمموع ررة م ررن ارسررات اإلدارة ال رريت تُعت ررّب مواتي ررة لص ررول التن رروع البيول رروجي
لألغذيررة والزراعررة واسررتخدامه علررى حنررو مسررتدام .ومررع ذلر ا ال يرزاا يتعررا سررا معر ررة كيفيررة تررمثري
هذه املمارسات على حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.



وتتعل ررء اإلدارة املس ررتدامة للتن رروع البيول رروجي لألغذي ررة والزراع ررة وتعزي ررز دوره يف تق رردا خ رردمات النظ ررام
اإليكولرروجي تعاون راً متعرردد األط رراف وبررا القعاعررات وتعاون راً دولي راً .ويعررّب اسررتخدام التنرروع البيولرروجي
لألغذية والزراعة ا دود الدولية وا دود التقليدية با القعاعرات .رمطر التعراول علرى املسرتويات الوطنيرة
واإلقليمية والدولية يف إدارة املوارد الوراثية متعورة نسبياً يف القعاعات الفرعية لألغذية والزراعة.

يواجه جول التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة واسرتخدامه بشركل مسرتدام العديرد مرن التحرديات .علرى سربيل
-8
املثااا يئعي التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة العديد من ا راالت والقعاعرات  -الريت ترااوح مرن املروارد الوراثيرة لألغذيرة
والزراعررة إىل التنرروع البيولرروجي املرا ررقا مثررل امللقحررات والكائنررات ا يررة الدقيقررة يف الابررة واملوائررل واألنظمررة البيئيررة  -الرريت
ال ميكن إدارهتا بشكل منعرزا .ومرن برا التحرديات الريت أبلئر عنهرا البلردالا هنراو ا اجرة إىل إنشراا ليرات تعراول برا
القعاعات إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بفعالية.
وتتنراوا خعرة العمرل القعاعيرة للهيئرة املروارد الوراثيرة لألغذيرة والزراعرة و ردد األولويرات االسرااتيجية لالسررتخدام
-9
املستدام للمروارد الوراثيرة وتنميتهرا وجريانتهاا ورالً عرن األحكرام املتعلقرة بالتعراول والتمويرل والتنفيرذ .وتوجره اللجنرة تنفيرذ
خعط العمل القعاعية العامليةا وتدعمها وترجدهاا كما تقيب على راات منتظمرة حالرة تنفيرذها ومكونرات املروارد الوراثيرة
لألغذية والزراعة اواجة ا.
 -10وتعكررس االحتياجررات واإلج ررااات ]احملتملررةه ا معررة يف هررذه الوثيقررة التحررديات الرريت حررددهتا البلرردال أثنرراا
إعررداد التقريررر .وينصررء الاكيررز بقرروة علررى اإلج ررااات الرريت تسررعى إىل زي ر ادة سررا املعر ررة بررالتنوع البيولرروجي لألغذيررة
والزراعررةا وال سرريما األنرواع واملكونررات علررى مسررتوى النظررام اإليكولرروجيا علررى سرربيل املثررااا التنرروع البيولرروجي املرا ررقا
الذي يتخلف عن اثخرين يف هذا الصددا و ثار ارسات اإلدارة و جها املتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذيرة والزراعرة.
كما مت التمكيد على ا اجة إىل تنفيذ ُ ة وإجرااات عملية لتحسا إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .ومت إيالا
املزيد من االهتمام أليية التعاولا على يع املستوياتا يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وجونه واستخدامه
على حنو مستدام.
 -11وإدراك راً ألييررة جتنررء االزدواجيررةا وا اجررة إىل التعرراول والتنسرريقا تررو ر هررذه الوثيقررة إطرراراً شررامالً لصررول التنرروع
البيولوجي لألغذية والزراعة ك ّكل واستخدامه بشكل مستدام .وينبئي أل تتخرذ البلردال اإلجررااات الالزمرة و قراً ألولوياهترا
الوطنية والتزاماهتا الدوليةا حسء االقتوراا .وال تئرري الوثيقرة خعرط العمرل العامليرة القعاعيرة للهيئرةا أو ّرل حملهرا .وبردالً
مررن ذل ر ا ري ررا تكملهررا وختلررق إطرراراً .كيني راً شررامالً لتنفيررذها بشرركل متسررق ومتماس ر  .وأيو راًا بررالنظر إىل عمررل اهليئررة
الشررامل لعرردة قعاعررات بشررمل ا صرروا علررى امل روارد الوراثيررة لألغذيررة والزراع رة وتقاسررب منا عهرراا ررريل الوثيقررة ال تشررري إىل
قوايا ا صوا على املوارد وتقاسب منا عها.
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ثالثاً – طبيعة الوثيقة
 -12هتدف هذه الوثيقة إىل تعزيز العمل املنسق عرّب القعاعرات ذات الصرلة برالتنوع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة علرى
املسررتوى الرروراثي ومسررتوى الررنظب اإليكولوجيررة .وهرري طوعيررة وغررري ملزمررة .وال هترردف إىل اسررتبداا أو تكررار خعررط العمررل
العاملية للموارد الوراثية لألغذيرة والزراعرةا أو االتفاقرات الدوليرة األخررىا برل إىل تعزيرز تنفيرذها املتنراغبا حسرء املقتورى.
واء ديث هذه الوثيقة عند االقتواا.

رابعاً  -األهداف
 -13يف مررا يتعلررق بررالتنوع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررةا وال سرريما التنرروع البيولرروجي املرا ررقا وتنظرريب خرردمات النظررام
اإليكولوجي اليت يدعمهاا هتدف اإلجرااات الواردة يف هذه الوثيقة إىل ما يلي:


زيادة الوعي بشمل أيية التنوع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة برا يرع أجرحاب املصرلحة املعنيراا مرن
املنتجا إىل املستهلكا وجانعي السياسات؛



إنشرراا إطررار .كي ر للتنفيررذ املتسررق واملتناسررق وعررط العمررل العامليررة القعاعيررة ا اليررة للهيئررةا وجررول
التنوع البيولوجي املرا ق واألغذية الّبية واستخدامهب بشكل مستداما وبالتايل لصول التنروع البيولروجي
ككلا كمساس لألمن الئذائي واألغذية والزراعة املستدامة وا ّد من الفقر؛
لألغذية والزراعة ّ



تعزيز إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعرة واسرتخدامه املسرتداما وال سريما التنروع البيولروجي املرا رق
واألغذيررة الّبيررةا داخررل نظررب اإلنترراج والررنظب اإليكولوجيررة األر ررية واملائيررةا كمسرراس ورردمات النظررام
اإليكولوجي والقدرة على الصمودا من أجل تعزيز التنمية االقتصادية وا ّد من اجلروع والفقررا خاجرة
يف البلدال الناميةا والً عن تو ري خيارات للتكيف مع تئري املنامل والتخفيف من ثاره؛



و ررع األسرراس املفرراهيمي واإلطررار الررالزم لو ررع واعتمرراد سياسررات وتش رريعات وب ررامة وطنيررة إلدارة
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وجونه واستخدامه بشكل مستدام؛



زير ررادة التعر رراول وتبر ررادا املعلومر ررات علر ررى املسر ررتويات الوطنير ررة واإلقليمير ررة والدولير ررةا وتعزير ررز القر رردرات
امل سسرريةا ررا يف ذل ر جمرراالت البحررث والتعلرريب والترردريء بشررمل جررول التنرروع البيولرروجي لألغذيررة
والزراعة واستخدامه بشكل مستدام؛



سا ع البيانات وو ع مقاييس وم شرات لقياس أثر ارسات اإلدارة و جهرا علرى جرول التنروع
البيول رروجي لألغذي ررة والزراع ررة واس ررتخدامه بش رركل مس ررتدام عل ررى املس ررتوى ال رروراثي ومس ررتوى النظ ررام
اإليكولوجي؛



وا ّد من االزدواجية غري املقصودة وغرري الوررورية لرجررااات مرن أجرل تشرجيع الكفرااة والفعاليرة يف
اجلهود العاملية والوطنية لصول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام.
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خامساً – الهيكل والتنظيم
 -14تع رررة ه ررذه الوثيق ررة جمموع ررة م ررن اإلجر ررااات ]املمكن ررةه املتكامل ررة واملاابع ررة لص ررول التن رروع البيول رروجي لألغذي ررة
والزراع ررة واس ررتخدامه بش رركل مس ررتداما مت تنظيمه ررا يف ثالث ررة جم رراالت ذات أولوي ررة .ويتص ررل العدي ررد م ررن ه ررذه اإلج ررااات
]املمكنةه بمكثر من جماا ذي أولوية.
جماا األولوية  :1تقييب التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورجده
جماا األولوية  :2إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
جماا األولوية  :3األطر امل سسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 -15وال تررد اإلجررااات ]املمكنرةه باتيررء األولويرةا ألل األسرربقية النسربية لكررل جمراا عمررل ] كرنه واجلررداوا الزمنيررة
املرتبعة قد ختتلف اختال اً كبرياً با البلدال واملناطق .وقد تعتمد األولوية النسبية على مكونرات التنروع البيولروجي لألغذيرة
والزراعة نفسهاا أو البيئة العبيعية أو نظب اإلنتاج املعنيةا أو قدرات اإلدارة ا اليةا أو املوارد املاليرةا أو السياسرات اجلاريرة
بالفعل إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
 -16ولكل جماا من جماالت العمل ]املمكنرةها تعررة مقدمرة االحتياجرات احملرددة علرى أسراس التقرارير القعريرة الريت
مت إع رردادها كمس ررايات يف التقري ررر والعملي ررات االستش ررارية امل ررذكورة أع رراله .مث ي ررتب ع رررة ع رردد م ررن األولوي ررات احمل ررددة.
وتتكول كل أولوية من أساس منعقي وجمموعة من اإلجرااات الفردية ]املمكنةه.
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المجاالت ذات األولوية لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه المستدام
مجال األولوية  :1تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصده
1-1

سا توا ر املعلومات املتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وا صوا عليها

مجال األولوية  :2إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
1-2
2-2

تعزيز النهة املتكاملة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
سا جول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

مجال األولوية  :3األطر المؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
1-3
2-3
3-3

بناا القدرات من خالا التوعية والبحوث والتعليب والتدريء
تعزيز األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية
التعاول والتمويل
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مجال األولوية  :1تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصده
مقدمة
يُعتررّب ديررد التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة وتوجرريفه وتقييمرره ورجررده (انظررر امللح رق  1للمفرراهيب املسررتخدمة يف هررذه
الوثيق ررة) م ررن األم ررور الو رررورية لص ررونه واس ررتخدامه بش رركل مس ررتدام .وإل عملي ررات تقي رريب ورج ررد حال ررة واجتاه ررات التن رروع
البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة وإدارترره علررى املسررتويات الوطنيررة واإلقليميررة والعامليررة غررري متسرراويةا وغالب راً مررا تكررول حمرردودة
وجزئية .كما خيتلف مدى وطابع جوات املعر ة ا الية اختال اً كبرياً با خمتلف ئات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
ويف حالة النباتات املستمنسة واملوارد الوراثية ا يوانية واملائية لألغذيرة والزراعرة (املروارد الوراثيرة لألغذيرة والزراعرة) – واألنرواع
اليت يتب حصادها على نعاق واسع من الّبية (مثل األشجار ا رجية واألنواع النباتية اوشربية األخررى واألنرواع يف املصرايد
العبيعية) – توجرد قروائب جررد ومعلومراتا علرى الررغب مرن تفراوت درجاهترا عرّب املنراطق يف العرال وعرّب القعاعرات .وعلرى
املسررتوى العررامليا مت تعرروير أنظمررة رجررد للم روارد الوراثيررة لألغذيررة والزراعررةا علررى سرربيل املثررااا النظررام العرراملي للمعلومررات
واإلنذار املبكر بشمل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةا ونظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستمنسةا والنظرام
العاملي للمعلومات عن املوارد الوراثية ا رجية.
واري عموماً رجرد الرنظب اإليكولوجيرة الرئيسرية ذات األييرة لألغذيرة والزراعرة علرى املسرتويات الوطنيرة واإلقليميرة والعامليرة
لألرا رري الرطبررة الداخلي ررة والسرراحليةا والش ررعء املرجانيررةا وغابررات املنئ ررروفا وطبقررات األعش رراب البحريررةا والئاب رراتا
واملراعيا وإل كان ستويات خمتلفة من الشمولية.
ويف املقابررلا ل يررتب ديررد وتوثي ررق العديررد مررن أن رواع التن رروع البيولرروجي املرا ررق الرريت تق رردم خرردمات تنظيميررة وداعم ررةا
وال سيما الكائنات الدقيقة والال قاريات .ويتب توثيق اجتاهات األعداد بشكل جيد نسبياً لربعع ا موعرات التصرنيفية
(مثررل بعررع الفقاريررات) ولكررنا بالنسرربة للمجموعررات األخرررىا تكرراد املعر ررة أل تكررول غررري موجررودة .ويف كثررري مررن
ا االتا يصعء توجيف وتنظيب األنواع الفرديرةا وميكرن اسرتخدام األسراليء امليتاجينوميرة وغريهرا مرن تقنيرات تفاعرل
اجلينوم لتحديد التجمعات.
ويف العديد من ا االتا تكول مسايات مكونات حمددة من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف تو ري خردمات النظرام
اإليكولوجي غري مفهومة بشكل جيدا كما هو ا اا بالنسبة ثثار احملفزات املعينة ( ا يف ذل تئرري املنرامل) علرى أحجرام
األعداد وتوزيعهاا وعلى العالقات اإليكولوجية اليت تدعب تو ري خدمات النظام اإليكولوجي.
ويف رروا مررا سرربقا هنرراو حاجررة عامررة لتحس را ت روا ر البيانررات واملعلومررات .وتشررمل االحتياجررات األكثررر ديررداً سررا
منهجيررات تسررجيل وخت رزين و ليررل البيانررات ( ررا يف ذل ر نظررب املعلومررات اجلئرا يررة) بشررمل التئ رريات يف و رررة األن رواع والررنظب
اإليكولوجية وتوزيعهاا و سا القدرة على الرجد والتقييبا على سبيل املثاا من خالا زيادة عدد خّباا التصنيف املاهرين.
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تحسين توافر المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والحصول عليها

األساس المنطقي
يتكررول التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة مررن عرردد ال صررى مررن األن رواعا ومررن بينهررا األجررناف والسررالالت .وقررد مت
االعااف باأليية احملورية للموارد الوراثية لألغذية والزراعةا وتوجريفها وتقييمهرا ورجردهاا واالتفراق علرى األحكرام اواجرة
ذه اإلجراااتا يف خعط العمل العاملية القعاعية اواجة باملوارد الوراثية املعنية.
وهنرراو حاجررة لتحسررا معر ررة األن رواع األخرررى ذات األييررة لألغذيررة والزراعررةا علررى سرربيل املثرراا التنرروع البيولرروجي املرا ررق
الذي يقدم خدمات التلقيح وتنظيب اث رات واألمرراة واألغذيرة الّبيرةا وكرذل نظرب إيكولوجيرة وموائرل كاملرةا باالسرتناد
إىل البيانررات املوجررودة حيثمررا أمكررن وتعزيررز تل ر البيانررات .وبررالنظر إىل النعرراق الواسررع هلررذه املكونررات للتنرروع البيولرروجي
لألغذية والزراعة واالختال ات يف احتياجات البلدال وقدراهتاا يتعا ديد األنواع ذات األولويةا والنظب اإليكولوجيرةا أو
خدمات النظام اإليكولوجيا للتقييب والرجد على املستوى الوط .
وتوجد جمموعة واسعة من املمارسات والنهة اإلدارية اليت تستفيد من خمتلف مكونات التنوع البيولروجي لألغذيرة والزراعرةا
وبالتايل يُعترّب أ را تسراهب يف جرونه واسرتخدامه بشركل مسرتدام .وتشرمل هرذه املمارسرات تلر املسرتخدمة علرى مسرتوى
اإلنت رراج (مث ررل الزراع ررة ا ا ظ ررة للمر رواردا وإدارة التلق رريحا والزراع ررة العو ررويةا واإلدارة املتكامل ررة لا ررات)ا ونظ ررب اإلنت رراج
املختلعرة (مثررل ا راجررة الزراعيررةا والرنظب املتكاملررة للمحاجرريل والثررروة ا يوانيررة واملائيرةا و ارسررات التنويررع يف تربيررة األحيرراا
املائيررة)ا و ارسررات االسررتعادةا والررنهة علررى مسررتوى النظررام اإليكولرروجي األر رري واملررائي (مثررل ررة الررنظب اإليكولوجيررة
ملصررايد األ رراو وتربيررة األحيرراا املائيررة واإلدارة املسررتدامة للئابررات واإليكولوجيررا الزراعيررة) .ومررع ذل ر ا يصررعء يف معظررب
ا رراالت تقيرريب مرردى اسررتخدام هررذه امل رواردا بسرربء تنرروع املقرراييس والسررياقات املتوررمنة وغيرراب املعلومررات عررن تعبيررق
املمارسات .ومع أ ّل تمثريات املمارسات اليت تركز على التنوع البيولوجي لألغذية بالنسبة إىل هذا النوع من التنروع تُعترّب يف
الئالء إاابيةا من الوا ح أل هناو حاجة إلجراا املزيد من البحوث وتعوير أساليء تقييب مناسبة يف هذا الصدد.
اإلجراءات [الممكنة]

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
1-1-1

االقتواا.

تشجيع تنفيذ خعة العمل العاملية القعاعية لتحسا توجيف املوارد الوراثية املعينة وتقييمها ورجدهاا حسرء

التنوع البيولوجي املرا ق وخدمات النظام اإليكولوجي
 2-1-1سا هب تمثريات حمفزات معينة ( ا يف ذل تئري املنامل) على أعداد وتوزيرع التنروع البيولروجي املرا رق وعلرى
العالقات اإليكولوجية اليت تدعب تو ري خدمات النظام اإليكولوجي.
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 3-1-1ديد األنرواع ذات األولويرةا والرنظب اإليكولوجيرةا وخردمات النظرام اإليكولروجيا حسرء االقتورااا للتقيريب
والرجد على املستوى الوط .
 4-1-1دي ررد املسر ر وليات املتعلق ررة بتقي رريب ورج ررد التن رروع البيول رروجي املص رراحء وخ رردمات ال ررنظب اإليكولوجير رة ذات
الصررلة .وقررد ينعرروي ذلر علررى تفررويع وكالررة وطنيررة (علررى سرربيل املثررااا مررن قعرراعي الزراعررة أو البيئررةا أو كليهمررا) جلمررع
البيانات واال عالع بمنشعة الرجد.
 5-1-1استخدام نظب الرجد القائمة (مثل تل اليت و ع ألهداف التنمية املستدامةا أو اتفاقية التنوع البيولوجيا
أو اهليئة) ا إىل حد معقواا والبيانات وامل شرات ا الية على املستوى الوط ا واستكشاف إمكانات امل شرات اليت ختردم
أغراة متعددة.
 6-1-1تعزيز األدوات واملعايري والّبوتوكوالت القائمة جلمع البيانات وحصرها وتقييمهرا ورجردهاا و/أو تعروير أدوات
ومعايري وبروتوكوالت جديدةا مع مراعاة املبادرات الدولية ذات الصلة واألدوات واألساليء القائمة.
 7-1-1دم ررة نظ ررب الرج ررد الوطني ررة القائم ررة (مث ررل تل ر ال رريت و ررع أله ررداف التنمي ررة املس ررتدامةا أو اتفاقي ررة التن رروع
البيولرروجيا أو اهليئررة) يف إطررار شررامل للتنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررةا رردف سررا تقيرريب ورجررد التنرروع البيولرروجي
لألغذية والزراعةا من خالا استخدام يع البيانات وامل شرات املوجودة على املستوى الوط ا بشكل كامل.

اإلدارة املتكاملة
 8-1-1تعوير أدوات جلمع البياناتا واملنهجيات لتحليلهاا وأنظمة إدارة املعارفا واألساليء لتبرادا ونشرر املعرارف
ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةا ا يف ذل يف ما يتعلق بريدارهتا املتكاملة وبعريقة تشاركية.
9-1-1

سا توا ر البيانات الالزمة لرجد مدى استخدام ارسات و ة اإلدارةا مع مراعاة املعارف التقليدية.

 10-1-1تعرروير وتعبيررق أسرراليء لتقيرريب أثررر ارسررات اإلدارة علررى التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة وتررو ري خرردمات
النظام اإليكولوجيا ا يف ذل الوكالا.
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مجال األولوية  :2إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
مقدمة
تشمل إدارة قدرة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة علرى ترو ري خمتلرف خردمات النظرام اإليكولروجي جمموعرة مرن األنشرعة
علررى خمتلررف املسررتويات (مررن املسررتوى الرروراثي ومسررتوى األنرواع إىل املنرراضر العبيعيررة أو املنرراضر العبيعيررة البحريررة) .وتشررمل
هذه األنشعة جول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام.
ويف حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةا يشمل واالستخدامو خمتلف املمارسات واألنشعة اليت تنعوي عليها زراعة أو
تربيررة األن رواع املستمنسررةا وتنفيررذ أنشررعة سررا وراثيررة ر يررة أو غررري ر يررةا واسررتئناس أن رواع بريررة إ ررا يةا وإدخرراا أن رواع
مستمنسة أو برية يف نظب إنتاج جديردةا وإدارة األنرواع الّبيرة والتنروع البيولروجي املرا رق هلرا وموائلهرا يف نظرب اإلنتراج وحوهلرا
لتعزيز تقدا خدمات النظام اإليكولوجيا وحصاد املواد الئذائية وغريها من املنتجات الّبية.
ويشرمل مصرعلح واالسرتخدام املسرتدامو املعبرق علرى التنروع البيولروجي املرا رق جمرالا رئيسريا( :أ) اإلدارة يف املوقرع لكا رة
التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة للحفررا علررى تنرروع الكائنررات ا يررة وتفاعالهتررا لوررمال اسررتمرار تررو ري خرردمات النظررام
اإليكولوجيا (ب) واالستئناس املسرتهدف وانتقراا األنرواع لتحسرا تقردا خردمات النظرام اإليكولروجي .ومرن املعراف بره
على نعراق واسرع أل إدارة التنروعا را يف ذلر املوائرل ألنرواع التنروع البيولروجي املرا رقا تسرهب يف بنراا نظرب اإلنتراج القرادرة
علررى الصررمودا وسرربل العرريلا وتعزيررز األمررن الئررذائي والتئذيررةا وتكثيررف اإلنترراج الئررذائي والزراعرري علررى حنررو مسررتدام.
وال يركز االنتقاا والتحسا الوراثي على أنواع التنوع البيولوجي املرا قا إال يف بعع االستثنااات القليلة.
ويعتّب أل للعديد من املمارسرات و رة اإلدارة املعبقرة علرى مسرتوى املزرعرة أو األشرجار أو أي وحردة أخررى مرن وحردات
اإلنتاجا أو على مستوى النظام اإليكولوجي أو املناضر العبيعية أو املناضر العبيعية البحريةا تمثري إارا علرى جرول التنروع
البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة واسررتخدامه بشرركل مسررتدام .ويف الوقر نفسررها تررتبط الرردوا ع الرئيسررية للتئيررري علررى مسررتوى
نظررام اإلنترراج الرريت ت ر ثر سررلباً علررى التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة وخرردمات النظررام اإليكولرروجي املرا قررة مارسررات
اإلدارةا ا يف ذل التئيريات يف استخدام األرا ري وامليراه وإدارهتراا والتلروثا واإل ررا يف اسرتخدام املردخالت اوارجيرةا
واالسررتئالا املفررر للمروارد .وإل تعرروير املمارسررات والررنهة الرريت تركررز علررى التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررةا واعتمادهررا
وتنفيررذهاا وا ررد مررن الس ررلبية منه ررا وجتنبهرراا يواج رره العدي ررد مررن التح ررديات .فرري ح ررا أل مك ررول مررن مكون ررات التن رروع
البيول رروجي لألغذي ررة والزراع ررة – م ررن اجلين ررات واألنر رواع الفردي ررة للنبات ررات وا يوان ررات والكائن ررات ا ي ررة الدقيق ررة إىل ال ررنظب
اإليكولوجية بمكملها – يكتسي أيية خاجةا رينه ال يتواجد يف عزلةا وبالتايل اء إدارتره كجرزا مرن املنراضر العبيعيرة أو
املنرراضر العبيعيررة البحريررة األوسررع نعاق راً .ويتعلررء ذل ر ا يف لررة أمررورا اجلمررع بررا أجررحاب املصررلحة املتعررددين الررذين
يعملول داخل املناضر العبيعية أو املناضر العبيعية البحرية وإشراكهب.
وميكن أل تشمل األولويات األخرى إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ما يلي:

CGRFA/NFP-BFA-1/18/Report

18

()1

()2
()3
()4

تعزيررز األنشررعة الراميررة إىل تعزيررز وجررول املعررارف التقليديررة الرريت تسرراهب يف اإلدارة املسررتدامة للتنرروع البيولرروجي
لألغذيررة والزراعررة .وقررد رراع الكثررري مررن املعررارف دول أل يررتب توثيقهررا علررى اإلطررالقا وال ترزاا هررذه اوسررارة
مستمرة مع تواؤا استخدام املمارسات التقليدية؛
ا فررا علررى منرراطق مررن املوائررل العبيعيررة أو شرربه العبيعيررة داخررل نظررب اإلنترراج وحوهلرراا ررا يف ذلر تلر الرريت
تدار بشكل مكثفا وعند الورورة جتديد املوائل املتوررة أو املتجزئة أو إعادة توجيلها؛
معاجل ررة التهدي رردات احمل ررددة مث ررل األنر رواع الئريب ررة الئازي ررة أو ارس ررات غ ررري مس ررتدامة يف الزراع ررةا والئاب رراتا
ومصايد األ او أو تربية األحياا املائية؛
وتعزيز وتوسيع نعاق تعروير واعتمراد وتنفيرذ رة النظرام اإليكولروجي أو رة املنراضر العبيعيرة/املناضر العبيعيرة
البحرية يف إدارة نظب اإلنتاجا لومال تو ري خدمات النظام اإليكولوجي و سا سبل املعيشة.

ويف سياق التنوع البيولوجي لألغذية والزراعرةا يشرمل ا فرظ يف املوقرع العبيعري تردابري تعرزز ا فرا علرى التنروع البيولروجي
واستمرار تعوره يف نظب إنتاج احملاجيل وا يوانات والئابات والنظب املائية واملختلعةا وحوهلا .ويشمل ا فرظ خرارج املوقرع
العبيعرري ا فررا علررى مكونررات التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة خررارج موائلهررا العبيعيررة يف نظررب اإلنترراج وحوهلررا .وق رد
ينعوي ذل على جول الكائنات الدقيقة يف مواقع مثل ا دائق النباتيةا أو خارج املوقعا أو األكواريوما أو بنوو اجلينات
ا قليةا أو حدائق ا يوالا أو مزارع ا يوانات النادرةا أو خمازل البذورا أو اللقاحا أو األنسرجة النباتيرةا أو املرواد احملرا ظ
عليها بالتجميدا مثل السائل املنوي ا يوا أو األجنة يف بنوو اجلينات.
وقد اتفق اهليئة على أولويات جول املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف خعط العمل القعاعية العاملية .وبوجه عاما أحررز
ا فررظ خررارج املوقررع العبيعرري تقرردماً يف العقررد املا رري يف يررع قعاعررات املروارد الوراثيررة لألغذيررة والزراعررةا يف حررا يواجرره
ا فظ يف املوقع ويف املزرعة ديات أكّبا ا يف ذل تل املتعلقة بالدوا ع االقتصادية.
وبالنظر إىل ما ورد أعالها يعترّب عردم كفايرة التمويرل ونقرص املروضفا املردربا وذلر اال تقرار إىل املروارد التقنيرة مرن القيرود
املشاكة على املوارد .وعندما يتعلق األمر باملوارد البشريةا تُالحظ نقا الوعف بشكل خاص يف التصرنيف واملنهجيرات.
ويعيررق عرردم وجررود ررة متعرردد التخصصررات يف البحرروث اجلهررود الراميررة إىل سررا أسرراليء واسرااتيجيات الصررول .ويزيررد
اال تقار إىل املوارد من جرعوبة سرد الفجروات املعر يرة مرن النروع املوجروف أعرالها ويقيرد تنفيرذ الّبنرامة اللروائح الريت هتردف
إىل محايررة التنرروع البيولرروجيا أو مينررع تنفيررذها بشرركل عرراا .وينبئرري تعزيررز أنشرعة التعلرريب والترردريء وزيررادة مسررتوى الرروعي
عند أجحاب املصلحة على يع املستوياتا بدااً من املنتجا ووجوالً إىل جانعي السياسات.
أما الفئة األخرى من القيود تشمل نقا الوعف يف األطر القانونية والسياساتية وامل سسية و/أو تنفيذها .وال يتب تعمريب
تو ري تنظيب ودعب خدمات النظام اإليكولوجي وجول التنوع البيولوجي املرا ق املرتبط ا بشكل كاف يف السياسرات الريت
تستهدف خمتلف قعاعات األغذية والزراعة وتل الريت تعراق قعاعرات االقتصراد األخررى .وهنراو أيوراً تركيرز حمردود علرى
التنوع البيولوجي املرا ق يف أطر السياسات العامة املتعلقرة برالتنوع البيولروجي .وغالبراً مرا ال يرتب تنفيرذها بشركل جرحيح يف
البلدال اليت و ع سياسات وقوانا ذات جلة.
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ويعتّب انعدام التعاول والتنسيق با أجحاب املصلحة قيداً خر معا اً به على نعاق واسع .وبشكل عاما هناو نقرص يف
التنسيق با القعاعاتا را يف ذلر علرى مسرتوى السياسرات .وهنراو قيرود مرتبعرة برنقص الرروابط الكا يرة برا الروزاراتا
وبا الباحثا وجانعي السياساتا وبا جانعي السياسات واملنتجا أو ا تمعات احمللية.
1-2

تعزيز النهج المتكاملة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

األساس المنطقي
ميكررن ديررد جمموعررة واسررعة مررن املمارسررات والررنهة اإلداريررة الرريت تسررتخدم خمتلررف مكونررات التنرروع البيولرروجي لألغذيررة
والزراعررة ومررن مث تسرراهب يف جررونه وتعزيررز اسررتخدامها داخررل وخررارج نظررب اإلنترراج .وغالب راً مررا تررتب إدارة التنرروع البيولرروجي
املرا رقا علررى وجره اوصرروصا بشركل غررري مباشرر برردالً مررن خرالا اإلجررااات احملرددة الرريت تسرتهدف جررونه أو اسررتخدامه
بشكل مستدام.
ويااوح نعاق ة إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من املناضر العبيعيرة أو املنراضر العبيعيرة البحريرة إىل نظرام اإلنتراج أو
قععررة األرة الفرديررة .وقررد اعتمرردت العديررد مررن البلرردال ُ ررة املنرراضر العبيعيررة واملنرراضر العبيعيررة البحريررة والتخعرريط املتكامررل
أيوا يف العديرد مرن البلردال تعبيرق اإلدارة املسرتدامة للئابرات و رب
الستخدام األرا ي واملياها على األقل إىل حد ما .واري ً
النظام اإليكولوجي إزاا مصايد األ او وتربية األحياا املائية والزراعرة اإليكولوجيرة و ارسرات اسرتعادة املروارد .وعلرى مسرتوى
نظ ررام اإلنت رراجا ق ررد تع ررزز املمارس ررات احمل ررددة املتعلق ررة بتنوي ررع أنظم ررة اإلنت رراجا و ارس ررات اإلدارة وُ ررة اإلنت رراجا ج ررول التن رروع
البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام .وينبئي تعبيق هذه النُهة واملمارسات على نعاق أوسع .ومرع ذلر ا
ريل نقص البحوث واملعر ة والقدرات واملوارد واألطر التمكينية اعل اعتمادها وتنفيذها أمراً جعباً.
وإل العديررد مررن املمارسررات والررنهة اإلداريررة الرريت تسررتخدم مكونررات خمتلفررة مررن التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة معقرردة
نس رربياً وتتعل ررء هم راً جي ررداً لاكيب ررة األن رواع يف النظ ررام اإليكول رروجيا ووض ررائف ه ررذه األن رواع داخ ررل النظ ررام اإليكول رروجيا
والعالقات التئذوية يف ما بينها .وميكرن ملثرل هرذه املمارسرات والرنُهة أل تكرول كثيفرة املعر رةا وخاجرة بالسرياقا وأل ترو ر
وائررد علررى املرردى العويررل ولرريس علررى املرردى القصررري .وهنرراو حاجررة إىل دعررب ر وسياسرريا ورالً عررن تعرروير القرردراتا
للتئلء على هذه التحديات وتشجيع التنفيذ على نعاق أوسع.
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اإلجراءات [الممكنة]

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
1-1-2

تعزيز تنفيذ خعط العمل القعاعية العاملية لتحسا جول املوارد الوراثية املعنية واستخدامها بشكل مستدام.

اإلدارة املتكاملة
 2-1-2الاوية ملمارسرات وُ رة اإلنتراج الئرذائي والزراعري املسرتدامة الريت تسرتخدم التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة
وتصونه وتستعيده ويف نفس الوق سن سبل املعيشة وتدعب األداا االقتصادي والصحة البيئية.
 3-1-2مراعرراة عوامررل التئيررري الرريت ت ر ثر سررلباً علررى التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة وخرردمات النظررام اإليكولرروجي
املرا قة له عند و ع أو تنفيذ ُ ة متكاملة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
 4-1-2تشررجيع البحرروثا ررا يف ذل ر البحرروث التشرراركيةا بشررمل املمارسررات والررنُهة اإلداريررة الرريت تسررتخدم خمتلررف
مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
 5-1-2ديد أ ول املمارسات اإلدارية ( ا يف ذل املمارسات القائمة على املعارف التقليدية) اليت تسهب يف زيرادة
جرول التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة واسررتخدامه بشرركل مسررتداما وو ررع خعررو توجيهيرة وأدوات لتسررهيل تنفيررذهاا
حسء االقتواا.
2-2

تحسين صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

األساس المنطقي
هناو نظب لصول املوارد الوراثية لألغذية والزراعةا وإل كرال ذلر مرع وجرود اختال رات إقليميرة يف تئعيتهرا و عاليتهراا وقرد
وا ق اهليئة على أولويات جو ا يف خعط العمل القعاعية العاملية .وهناو العديد من التحديات اليت تواجه جرول التنروع
البيولرروجي املرا ررقا ررا يف ذلر اال تقررار إىل املعلومررات الكا يررة عررن األسرراليء واالسرااتيجيات لكررل مررن الصررول يف املوقررع
وخارجره .ويف مرا يتعلرق بالصررول خرارج املوقرع علررى وجره اوصروصا ال ترزاا هنراو عوائرق بيولوجيررة و نيرة روا دول جررول
بعع األنواع على املدى العويلا مثل األنواع اليت ال ميكن تربيتها .ومن العقبات العملية األخرى جرعوبة اسرتهداف أنرواع
التنوع البيولوجي املرا ق من أجل برامة الصول .ويف العديد من ا االتا قد يكول ديد أولويات طرق وُ ة الصول اليت
تستهدف النظب اإليكولوجية أكثر كفااة من تل اليت تستهدف األنواع الفردية.
وتشررمل أولويررات العمررل يف ا رراالت األخرررى ذات األولويررة معاجلررة املعوقررات املتعلقررة باملعررارف وامل روارد والسياسررات الرريت
تواجرره و ررع بررامة جررول عالررة للتنرروع البيولرروجي املرا ررق .ويف مررا يتعلررق بمنشررعة واس رااتيجيات الصررول حبررد ذاهترراا ينبئرري
إععاا األولوية لتوسيع نعاق اسرتخدام الصرول يف املوقرع العبيعري مرن خرالا ارسرات اإلدارة املراعيرة للتنروع البيولروجي يف
قعاع ررات الزراعر ررة والئابر ررات ومصر ررايد األ ر رراو وتربير ررة األحير رراا املائير ررةا ر ررا يف ذل ر ر ارسر ررات اإلدارة التقليدير ررة املرتبعر ررة
با تمعات احمللية أو األجليةا عند االقتواا .ومرن املهرب يف هرذا السرياق سرا بنيرة املنراضر العبيعيرة لترو ري املوائرل ألنرواع
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التنوع البيولوجي املرا ق .وينبئي تعزيز الاابط با ا تمعات احمللية ويف داخلهاا وكذل نقل املعرارف واملهرارات الريت .كرن
مواجلة جول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتنميته واستخدامه بشكل مستداما ووضائف النظرام اإليكولروجي املرتبعرة
بها با األجياا.
اإلجراءات [الممكنة]

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 1-2-2تعزيررز تنفيررذ خعررط العمررل القعاعيررة العامليررة لتحسررا جررول امل روارد الوراثيررة املعنيررة يف املوقررع ويف املزرعررة
وخارج املوقع.

التنوع البيولوجي املرا ق وخدمات النظام اإليكولوجي
 2-2-2ديد األنواع ذات األولويةا والنظب اإليكولوجية وخدمات النظب اإليكولوجية للصرول علرى املسرتوى الروط ا
وو ع غايات أو أهداف ذات جلة ذه األولويات.
 3-2-2تعزيز برامة الصولا وال سيما الصول يف املوقع أو يف املزرعةا األمر الذي قد يكول أكثر عالية للعديد من
أنرواع التنروع البيولروجي املرا رق واألغذيرة الّبيرةا والسرعي إىل قيرق التكامرل األمثرل برا ُر ة الصرول يف املوقرع وخارجررها
عند االقتواا.
 4-2-2تعزيررز الصررول مررن خررالا اجلمررع بررا ارسررات اإلدارة التقليديررة والتكنولوجيررات املبتكرررةا حسررء االقتوررااا
و سا استخدمها لتوجيف البيانات و عها وختزينها وتوثيقها أو إدارهتا.
 5-2-2إنشرراا أو تعزيررز البنيررة التحتيررة الفعالررةا ررا يف ذل ر علررى املسررتوى احمللرريا مررن أجررل جررول الكائنررات الدقيقررة
والال قاريات وأنوع التنوع البيولوجي املرا ق األخرىا و سا التوثيق واستعراة ا موعات داخل البلدال.
 6-2-2إنشاا وتعزيز شبكات تربط با املستخدما وا تمعات اليت تصول التنوع البيولوجي املرا رق وخردمات النظرام
اإليكولرروجي يف امل رزارع واملواقررع العبيعيررةا ومعاهررد البحرروثا والعلمررااا وأجررحاب املصررلحة اثخ ررينا ررا يف ذل ر علررى
املستويا الوط واإلقليمي.

اإلدارة املتكاملة
 7-2-2الاوية لنظب إنتاج متعددة األغراة يتب إدارهتا من أجل جول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعرة واسرتخدامه
بشكل مستداما مثل الئابات املتعددة االستعماالت.
 8-2-2تعوير أو توسيع مناطق معينةا مثل املناطق احملمية ( ا يف ذلر الفئرات  5و 6لال راد الردويل فرظ العبيعرة)
وغريها من التدابري الفعالة لصول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف موقعها وخردمات النظرام اإليكولروجي ذات الصرلةا
وك ررذل نظ ررب الر رااث الع رراملي ذات األيي ررة العاملي ررة وا رراالت املع رراف ررا للمنتج ررات املرتبع ررة باملنش ررم (مث ررل امل ش ر ررات
اجلئرا ية).
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مجال األولوية  :3األطر المؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
مقدمة
ير دي العلرء علرى إنترراج األغذيرةا يف البلردال الناميرة علررى وجره اوصروصا إىل إحرداث تئيررري هيكلري سرريع يف قعاعررات
الزراعررةا يررتبط يف كثررري مررن األحيررال بتئررري اسررتخدام األرا رري وترردهور املوائررل وجتزئتهررا .وتعتررّب السياسررات واألطررر اإلداريررة
السليمةا ا يف ذلر التخعريط املكرا واملراديا ررورية لورمال ا فرا علرى التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرةا وترو ري
خدمات النظام اإليكولوجيا واإلنتاج املستداما ور اه اإلنسال وجحته.
وباإل ا ة إىل تعوير القدرة على التخعيط الوط ا اء زيادة الوعي الشعيب بميية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة مرن
أجررل تعزيررز االسررتثمارات يف اإلدارة املسررتدامة للتنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة .ويف العديررد مررن ا رراالت ح ر اثلا
ركزت تنمية قعاع الزراعة على تشرجيع حرزم التكثيرف الريت تعتمرد علرى املردخالت اوارجيرةا بردالً مرن سرا إدارة التنروع
البيولوجي املرا ق لتعزيز تقدا خدمات النظام البيئي ودعمها.
وكما  .اإلشارة إليره يف جمراا األولويرة 1ا رريل أحرد القيرود الرئيسرية أمرام تعروير واعتمراد وتنفيرذ سياسرات لصرول التنروع
البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام هرو اال تقرار الكبرري للبيانرات املتعلقرة صرائص الرنظب اإليكولوجيرة
والفهررب احملرردود لوضررائف وخرردمات النظررام اإليكولرروجيا وعلررى وجرره التحديررد أدوار التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة يف
هذا السياق.
وكما لوحظ يف جماا األولوية 2ا تشمل القيود األخرى نقا عف يف األطر القانونيرة والسياسراتية وامل سسرية .إل تنظريب
ودعب خدمات النظام اإليكولوجيا وجول التنوع البيولروجي املرا رق الرذي يردعب تو ريهراا ال يرتب تعميمره بشركل كراف يف
السياسات القعاعيةا يف قعاع األغذية والزراعة وخارجه .وعادة ما ترويل أطرر السياسرات العامرة املتعلقرة برالتنوع البيولروجي
اهتماماً حمدوداً بالتنوع البيولوجي املرا رق .وحيثمرا توجرد سياسرات وقروانا ذات جرلةا رريل تنفيرذها يكرول يف الئالرء غرري
كرراف .وي ر دي غيرراب التشرراور بررا جررانعي السياسررات علررى املسررتويات الوطنيررة أو اإلقليميررة وأجررحاب املصررلحة علررى
املستوى احمللي إىل انفصاا با املستويات السياسية والتشئيلية.
ويعتمد املنتجول يف يع القعاعات الزراعية على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعرة .وغالبراً مرا يرتب هتمريل املنتجرا علرى
نعرراق جررئري واملنتجررا مررن السرركال احملليررا – ررن رريهب النسرراا – واسررتبعادهب عررن عمليررات جررنع القررار الرريت تر ثر علررى
نظررب اإلنترراج اواجررة رربا علررى الرررغب مررن أييررتهب بالنسرربة إلدارة التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة .وتلعررء العديررد مررن
منظمررات املنتجررا واملنظمررات ا تمعيررة دوراً هام راً يف تقرردا الرردعب العملرري لررردارة املسررتدامة للتنرروع البيولرروجي لألغذيررة
والزراعررة ويف الرردعوة إىل سياسررات واس رااتيجيات تسررويقية ترردعب أدوار جررئار املنتجررا بصررفتهب حراس راً للتنرروع البيولرروجي
لألغذية والزراعة.
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ويعتمد العديد من جئار املنتجا على املوارد ا تمعية يف معيشتهب .واء أل هتدف السياسات االجتماعية واالقتصادية
إىل مال املساواة للسكال الريفياا حبيث يتب .كينهب من بناا قدراهتب اإلنتاجية علرى حنرو مسرتداما لزيرادة ترو ري السرلع
واورردمات مررن ناحيررة الكميررة واجلررودة يف االقتصررادات الوطنيررة اثخررذة يف االتسرراع .ويشررمل ذلر تنظرريب ودعررب خرردمات
النظام اإليكولوجي للمياه النظيفة واهلواا النقي والابة الصحيةا اليت ال يوجد هلا سوق يف العديد من البلدال.
وميك ررن ألدوات التقي رريب االقتص ررادي أل تس رراعد يف جع ررل الفوائ ررد والتك رراليف املخفي ررة للتن رروع البيول رروجي و ق رردال التن رروع
البيولرروجي أكثررر و رروحاًا وزيررادة الرروعي با اجررة إىل جررونها ود ررع سياسررات للصررول أكثررر عاليررةا ررا يف ذل ر خعررط
ا روا ز .غررري أنره غالبراً مرا يشرركل قيراس خرردمات النظرام اإليكولرروجي والتنروع البيولرروجي مرن الناحيررة الكميرة رردياً بسرربء
جررعوبة وتكلفررة ررع البيانرراتا وتعقيررد العمليررات اإليكولوجيررة املعنيررةا واالختال ررات اجلئرا يررة والثقا يررة يف كيفيررة النظررر إىل
التنوع البيولوجي والفوائد اليت يو رها .ويّبز عدد من التقرارير القعريرة أييرة دراسرات التقيريبا ولكنهرا تشرري إىل إنره ال يرزاا
هناو جوات رئيسية يف املعر ة.
ومررن املتوقررع أل يررزدادا يف العديررد مررن البلرردالا سرروق املنتجررات ذات السررمات الرريت تعررزز الصررحة والرريت تتوا ررق مررع املعررايري
البيئيررة أو االجتماعيررة .ويررو ر مثررل طلررء املسررتهلكا املتزايررد هررذا الفرررص للمنتجررا للجمررع بررا توليررد الرردخل واإلنترراج
املراعي للتنوع البيولوجي .وقد تساهب حصة متزايدة من املنتجات عالية القيمةا اليت تررتبط مارسرات إنتراج مراعيرة للتنروع
البيولوجيا يف استخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل مستدام .وميكن للهوية الثقا يةا اليت يتب التعبري عنها يف
كث ررري م ررن األحي ررال م ررن حي ررث األ و ررليات الئذائي ررةا أل ت ررو ر األس رراس لل رروعي املتزاي ررد بقيم ررة التن رروع البيول رروجي لألغذي ررة
والزراعةا ا يف ذل لصئار املنتجا وا تمعات اهلامشية يف الوق ا ايل.
وميكررن أل تتخررذ حروا ز جررول التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة واسررتخدامه بشرركل مسررتدام جمموعررة مررن األشرركاا وأل
تنبع من الّبامة العامةا أو اسرتثمارات القعراع اوراصا أو مبرادرات ا تمرع املرد  .وال ترزاا تردابري التحفيرز غائبرة يف كثرري
مررن األحيررالا وحيررث توجررد بالفعررل هنرراو نقررص يف تنفيررذها يعيررق النجرراح يف كثررري مررن األحيررال .وقررد يعررزز اجلمررع بررا
جمموعة من تدابري التحفيز يف جمموعة متكاملة جول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام.
وكما لوحظ يف جماا األولوية 2ا تشمل القيود عدم التعاول والتنسيق برا أجرحاب املصرلحة .وإل التنسريق داخرل القعاعرات
الزراعيررة وخارجهرراا ررا يف ذلر علررى مسررتوى السياسرراتا ررعيف بوجرره عررام .وتشررمل الثئررات يف هررذا الصررددا عرردم وجررود
روابررط كا يررة بررا الرروزاراتا وبررا البرراحثا وجررانعي السياسرراتا وبررا جررانعي السياسررات وأجررحاب املصررلحة علررى مسررتوى
اإلنترراج ومسررتوى ا تمعررات احملليررة .وتعررّب اإلدارة املتكاملررةا وجررول التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة واسررتخدامه بشرركل
مستداما ا دود التنظيمية واإلدارية التقليدية با القعاعاتا على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
ويف وق يشهد تئيريات سريعة وخصخصة متناميةا سيحتاج التخعيط الوط إىل مال اإلمداد طويل األجل للسلع
العامةا ا يف ذل جول التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئيا مثل اهلواا النظيف وإمدادات املياه اثمنةا والصحة
البشررية .وإل هررذا التخعرريط الرروط سري دي حتمراً إىل مقايوررة بررا أهررداف السياسرات الوطنيررة املختلفررة .واررء دمررة
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سياسررات القعرراع قصرررية األجررل وطويلررة األجررل مررع إطررار التخعرريط األوسررع املشرراو بررا القعاعرراتا لتحقيررق أهررداف
التنمية املستدامة.
1-3

بناء القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريب

األساس المنطقي
من املعاف به على نعاق واسع أل البحوث والتعليب والتدريء على يع املستويات تُعتّب الوسائل الرئيسرية لتعزيرز اإلدارة
املستدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .وكما هرو مو رح يف جمرايل األولويرة  1و2ا علرى الررغب مرن مسراياهتا ا يويرة
يف قعاعي األغذية والزراعةا رينه ينبئي سا املعر ة بالعديد من مكونرات التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرةا وخردمات
النظام اإليكولوجي وتمثريات الدوا ع واملمارسات والنهة اإلداريةا لتوجيه عملية جنع القرار بشكل أ ول.
وميثل النقص يف القدرات البشرية واملوارد املالية عقبة رئيسية أمام تعوير امل سسات الورورية يف العديد من البلدال الناميرةا
وختع رريط وتنفي ررذ ررة اسر رااتيجي إلدارة التن رروع البيول رروجي لألغذي ررة والزراع ررة وج ررونه واس ررتخدامه بش رركل مس ررتدام .وهل ررذا
السبءا ومن أجرل قيرق هرذه األهردافا سرتحتاج العديرد مرن البلردال إىل إيرالا اهتمرام خراص برينشراا وبنراا امل سسرات
ذات ا لصلةا واعتماد وتنفيذ السياسات املالئمة واألطر التنظيمية الفعالرةا وبنراا قاعردة قويرة ومتنوعرة مرن املهراراتا را يف
8
ذل يف جماا التصنيف ومن خالا علب اجلميع.
ومررن الوررروري اال ررعالع بمنشررعة التعلرريب والترردريء مررن أجررل بنرراا القرردرات املسررتدامة يف يررع ا رراالت ذات األولويرة.
وينبئرري تعزيررز البحرروث علررى الصررعيدين الرروط والرردويل يف يررع جوانررء إدارة التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة .ويُعتررّب
دعررب البحرروث الزراعيررةا علررى سرربيل املثرراا نظررب البحرروث الزراعيررة الوطنيررة وشرربكات البحرروث املتعلقررة بررالتنوع البيولرروجي
املرا قا أمراً بالغ األيية يف هذا السياق.
اإلجراءات [الممكنة]

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 1-1-3تعزيز تنفيذ خعط العمل القعاعية العاملية للتوعية بمدوار وقيب املوارد الوراثية لألغذيرة والزراعرةا وبنراا القردرات
لتعزيز البحوث والتعليب والتدريء من أجل جول هذه املوارد واستخدامها بشكل مستداما حسء االقتواا.

التنوع البيولوجي املرا ق وخدمات النظام اإليكولوجي
 2-1-3ر ع مستوى الوعي على املسرتوى الروط بشرمل أييرة التنروع البيولروجي املرا رق وخردمات النظرام اإليكولروجيا
وا اج ررة إىل اس ررتخدامها وج ررو ا بش رركل مس ررتداما ب ررا امل رزارعاا وم رراقيب الث ررروة ا يواني ررةا وج رريادي األ رراوا وس رركال

8

يشري علب اجلميع هنا إىل جمموعة من البيانات املتعلقة بالتنوع البيولوجي من قبل اجلمهور

العام.
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الئاباتا واجلمهور األوسعا واجلهرات املاحنرةا وجرانعي السياسراتا والقعراع اوراصا واملسرتهلكاا واألطفرااا والشرباب
ووسائل اإلعالم.
 3-1-3دعررب ا مررالت اإلقليميررة والدوليررة لزيررادة الرروعي بمييررة التنرروع البيولرروجي املرا ررق وخرردمات النظررام اإليكولرروجي
الرريت يو رهرراا وا اجررة إىل جررو ا واسررتخدامها بشرركل مسررتداما رردف تعزيررز الرردعب املقرردم مررن ا كومررات وامل سسررات
وأجحاب املصلحة اثخرين ذوي الصلة.
 4-1-3سا القدرة على إجراا البحروث املتعلقرة برالتنوع البيولروجي املرا رق وخردمات النظرام اإليكولروجيا وتشرجيع
تش رركيل أ رق ررة حب ررث متع ررددة التخصص ررات .تعزي ررز ط رررق مبتك رررة لبن رراا الق رردراتا مث ررل اس ررتخدام تكنولوجي ررا املعلوم ررات
واالتصاالت.
 5-1-3تعزي ررز التع رراول والت ررازر يف جم رراا البح رروث املتعلق ررة ب ررالتنوع البيول رروجي املرا ررق وخ رردمات النظ ررام اإليكول رروجي
واملكونات األخرى للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةا و سا نقل خمرجات البحوث إىل املنتجا وجانعي السياسات.

النهة املتكاملة
 6-1-3تعزي ررز تعل رريب التص ررنيفا وعل ررب الاب ررةا واإليكولوجي رراا وبيولوجي ررا ال ررنظبا وغريه ررا م ررن املوا رريع املش رراكة ب ررا
القعاعررات ذات الصررلة بررالتنوع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررةا يف اجلامعررات واملرردارس والتعلرريب امله ر وغررري الر رري الررذي
يستهدف خمتلف أجحاب املصلحةا ا يف ذل العلب للجميع.
 7-1-3دم ررة قو ررايا التن رروع البيول رروجي لألغذي ررة والزراع ررة يف التعل رريب والت رردريء م ررن أج ررل تعزي ررز امله ررارات متع ررددة
التخصصات با املمارسا.
 8-1-3تعزيز رص التدريء والتعليب املستمر للمزارعاا وجيادي األ اوا وحراس الثروة ا يوانيةا وسكال الئاباتا
ررا يف ذلر عررن طريررق املرردارس امليدانيررة للمرزارعاا أو بررامة اإلرشرراد موعررات املنتجرراا أو املنظمررات ا تمعيررةا لتعزيررز
االستخدام واإلدارة املستداما للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي اليت يدعمها.
 9-1-3تعزيررز أطررر السياسررات املتعلقررة بررالبحوث لوررمال دعررب أنشررعة البحرروث طويلررة األجررلا وزيررادة ت روا ر امل روارد
البشرية واملادية واملالية هلذا الئرة.
 10-1-3فيز التعليب والبحوث يف جماا التنوع البيولوجيا من خالا وسائل خمتلفرة (مثرل االعرااف املتزايرد برها را يف
ذل من خالا األجر الكايفا وتو ري الب التحتية مثل املختّبات والدعب اللوجسيت).
2-3

تعزيز األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية

األساس المنطقي
تعتّب األطر القانونية والسياساتية املناسبة رورية لردارة الفعالة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةا ولكنها غالباً ما تكرول
غررري ناميررة أو ررعيفة التنفيررذ .ويعررد سررا هررذه األطررر رردياًا ال سرريما يف رروا أجررحاب املصررلحة املتعررددين واملصررا
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املشاكة وا اجة إىل أحكام تصاحء القوايا الناشرئة يف إدارة التنروع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة .وكثررياً مرا يرتب التئا ري
عن القوانا والسياسات اليت تتجاوز جماا إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة باثار غري مباشرة أو غرري مقصرودة علرى
التن رروع البيول رروجي لألغذي ررة والزراع ررة .ويف م ررا يتعل ررق ب ررالتنوع البيول رروجي املرا ررق وخ رردمات النظ ررام اإليكول رروجي عل ررى وج رره
اوصوصا ريل اال تقار إىل التنسيق الكايف با قعاعات جرول األغذيرة والزراعرة والعبيعرةا والفهرب احملردود هلرذه املكونرات
من التنوع البيولوجي وأييتها بالنسبة لألغذية والزراعة با جانعي السياساتا يشكالل قيوداً رئيسرية أمرام تعروير القروانا
والسياسات املناسبة.
يُعاف بميية تقييب التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي على نعاق واسع .ومع ذل ا ريل دمة نتائة دراسات
التقيرريب يف نظررب احملاسرربة الوطنيررة أو يف الترردابري األوسررع للرعايررة االجتماعيررة حمرردود .وميكررن لبيانررات التقيرريب أل تلعررء دوراً
أكثر بروزاًا يف لة أمور منها و ع اسااتيجيات للصول وبرامة للبحوث .وعموماًا ال تزاا جهود التقييب اواجة بالتنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي حباجة إىل س ّد الثئرات املعر ية الرئيسيةا ا يف ذل ا على سبيل
املثااا يف ما يتعلق باملوارد الوراثية امليكروبيةا وامللقحات الّبيةا والنباتات العبية الّبية.
ويف ما يتعلق باستخدام برامة التحفيزا كثرياً ما تستخدم البلدال برامة التحفيز الفردية بدال من النهة القائمة على تدابري
فيز متعددة .ويف حا أل الّبامة العامة الفردية أو استثمارات القعاع اواص أو مبادرات ا تمع املد قرد تقردم حروا ز
ذات جلة بمهدا ها اواجةا ميكن موعة مرن التردابري املنسرقة أل ختلرق ترمثرياً أكرّب بكثرري مرن حيرث سرا نترائة التنروع
البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة .وتشررمل التحررديات الرريت تواجرره إنشرراا بررامة متعررددة ا روا ز ا اجررة إىل بيئررة .كينيررة مناسرربة
لرردعب املسررتوى الر يررع للتنسرريق املعلرروب بررا امل سسررات وعررّب النعاقررات (الدوليررة والوطنيررة ودول الوطنيررة)ا وا اجررة إىل
االخنررا مررع القعرراع اورراص وتشررجيع االسررتثمار املس ر واا وا اجررة إىل ح روار شررامل للقعاعرراتا أي بررا اإلنترراج البيئرري
والئذائي والزراعي والقعاعات األخرى يف النظام الئذائي .وعموماًا هناو حاجة أيوراً إىل سرا توثيرق خمععرات ا روا ز
والتخعيط هلا.
اإلجراءات [الممكنة]

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 1-2-3تعزيررز تنفيررذ خعررط العمررل القعاعيررة العامليررة مررن أجررل تعزيررز امل سسررات واألطررر السياسرراتية اواجررة برراملوارد
الوراثية لألغذية والزراعةا حسء االقتواا.

النهة املتكاملة
 2-2-3و ررع سياسررات وبررامة متماسرركة مشرراكة بررا القعاعررات مررن أجررل إدارة التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة
وجررونه واسررتخدامه بشرركل مسررتدام علررى املسررتويا الرروط واإلقليمرريا ومعاجلررة خمتلررف قعاعررات امل روارد الوراثيررة لألغذيررة
والزراعررةا وخرردمات النظررام اإليكولرروجيا والتن روع البيولرروجي املرا ررقا واألغذيررة الّبيررةا وإنشرراا نظررب أو ليررات تررو ر الرردعب
املتكامل واملتعدد القعاعات.
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 3-2-3تكييف أو و رع تشرريعات أو سياسرات جديردة ملواجهرة دوا رع التئيرري الريت تر ثر سرلباً علرى التنروع البيولروجي
لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي املرا قة له.
 4-2-3تعميب التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف السياسات والّبامة واالسااتيجيات الوطنيرة القائمرة بشرمل التنروع
البيولوجي (مثل االسااتيجيات وخعط العمل الوطنية املعنية بالتنوع البيولوجي) ويف تل الريت هلرا ترمثري حمتمرل علرى التنروع
البيولوجي لألغذية والزراعةا على سبيل املثاا من خالا إنشاا قعاعات متعددة (مشاكة با الوزارات) وجمموعات عمرل
متعددة أجحاب املصلحة (مع مراعاة اجلهود ا اليةا حسء االقتواا).
 5-2-3تشجيع املنظمات الدولية ذات الصلة على النظر يف أيية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخردمات النظرام
اإليكولوجي اليت يدعهما عند مراجعة االتفاقات العاملية بشمل التنوع البيولوجي.
 6-2-3جرد ومراجعة التدابري التشريعية واإلدارية والسياساتية ا الية بشمل إدارة التنوع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة
 والوجرروا إليرره وتبادلرره  -وجررونه واسررتخدامه بشرركل مسررتداما وتنفيررذها ومرردى تمثريهررا (السررليب أو اإلاررا ) علررىاالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .وحيرث يرتب ديرد جرواتا تعزيرز أو و رع مثرل هرذه التردابريا
حسء االقتواا.
7-2-3

تعوير وتوحيد منهجيات وأدوات تقييب التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي.

 8-2-3إج رراا عمليررات تقيرريبا ررا يف ذل ر تقييمررات تشرراركيةا لقرريب اسررتخدام أو عرردم اسررتخدام التنرروع البيولرروجي
لألغذي ررة والزراع ررةا وال س رريما خ رردمات النظ ررام اإليكول رروجيا والتن رروع البيول رروجي املرا ررق واألغذي ررة الّبي ررةا واالس ررتناد ق رردر
اإلمكال إىل املعلومات والتقييمات ا الية.
 9-2-3توثيررق خعررط ا روا ز والتخعرريط هلررا مررن أجررل سررا إدارة التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة يف القعاعررات
البيئية والئذائية والزراعيةا ولدى أجحاب املصلحة العاما وغري ا كوميا ويف القعاع اواص.
 10-2-3تعزيررز وو ررع السياسررات واالسرااتيجيات واألطررر الوطنيررة الرريت تقرردم الرردعبا ررا يف ذلر مررن خررالا ا روا زا
للمنتجا وغريهب من اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمرة يف تعبيرق املمارسرات الريت تردعب جرول التنروع البيولروجي لألغذيرة
والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي واستخدامها بشكل مستداما وال سيما أجحاب املصرلحة يف نظرب اإلنتراج األجرلية
واحمللية .وقد تشمل ا وا ز والدعب يف هذا السياق خدمات اإلرشادا وترو ري قرروة جرئرية إىل النسراا يف املنراطق الريفيرةا
والوجرروا علررى حنررو مالئررب إىل امل روارد العبيعيررة وإىل السرروقا وحر ّرل القوررايا املتصررلة حبيررازة األرا رريا واإلق ررار باملمارسررات
والقيب الثقا يةا وإ ا ة القيمة إىل منتجاهتا املتخصصة.
11-2-3

تعزيز السياسات واألطر امل سسية لدمة نتائة دراسات التقييب يف خعط ا وا ز واسااتيجيات الصول.

 12-2-3سررا التنسرريق يف إدارة خمععررات ا روا ز بررا قعاعررات البيئررة واألغذيررة والزراعررة وبررا أجررحاب املصررلحة يف
القعاع العام والقعاعا غري ا كومي واواص.
 13-2-3تعزيررز التعرراول بررا خمتلررف اجلهررات الفاعلررة يف سلسررلة القيمررةا وحيثمررا أمكررنا تعزيررز سالسررل القيمررة القصرررية
والب التحتية املتنوعة للبيع بالتجزئة من أجل تعزيز الروابط با املزارعا واألسواق واملستهلكا.
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 14-2-3زيررادة الرروعي لرردى املسررتهل ا ررا يف ذل ر عررن طريررق دعررب التسررويق الررذي يشررجع املسررتهلكا علررى اخترراذ
خيارات شراا مس ولة ومستدامة.
 15-2-3مواج ررلة تع رروير األس رواق وسالس ررل القيم ررة للمنتج ررات م ررن نظ ررب اإلنت رراج ال رريت ت ي ررد ج ررول التن رروع البيول رروجي
لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام (على سبيل املثاا من خالا التوسريبا وإجردار الشرهاداتا وإمكانيرة التتبرعا
وتس ررمية املنش ررما والتحدي ررد اجلئر ررايفا وو ررع العالم ررات التجاري ررةا و ررن العه ررو والس ررياحة)ا وتش ررجيع اس ررتخدام األغذي ررة
احمللية/التقليدية لتحسا التئذية والصحة.
3-3

التعاون والتمويل

األساس المنطقي
تئعرري إدارة التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة ا رردود التقليديررة بررا قعاعررات األغذيررة والزراعررة وتل ر بررا األغذيررة والزراعررة
وا فررا علررى العبيعررة .وغالب راً مررا يتعلررء تعزيررز جررول التنرروع البيولرروجي واسررتخدامه بشرركل مسررتدام إج ررااات علررى نعرراق
جئ ررايف واس ررع (عل ررى س رربيل املث ررااا ع ررّب مس ررتجمعات املي رراه أو عل ررى ط رروا مس ررارات اهلج رررة) وإش رراو جمموع ررة م ررن خمتل ررف
أجرحاب املصررلحة .وغالبراً مررا تتخعررى النعاقرات املوزعررة ألنرواع التنرروع البيولرروجي املرا رق ا رردود الوطنيرة .وتتعلررء التحررديات
العاملية مثل تئري املنامل وهتديدات األمراة الناشئة اسرتجابات عامليرة .وبالترايلا رريل التعراول مرع أجرحاب املصرلحة املتعرددين
وبا القعاعات وعلى املستوى الدويل يف جماا التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورجده وإدارتها هو أمر حيوي.
وهناو حاجة إىل التعاول داخل البلدال ويف ما بينها من أجل تعوير الشبكات الوطنية واإلقليمية .وتعتّب الشبكات مهمة
يف ربررط أجررحاب املصررلحة ويف دعررب البحررث والتعرروير امل سسرري وبنرراا القرردرات .وتعتمررد بعررع البلرردال الرريت يوجررد يهررا
شرربكات متعررورة علررى دعررب املنظمررات غررري ا كوميررة النشررعةا ررا يف ذل ر قعرراع البيئررة واملسررتهلكا .وميكررن أل تصرربح
جهات التنسيق الوطنية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة – اليت أُنشئ من أجل إعداد التقارير القعرية عن حالرة التنروع
البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة – عوامررل رئيسررية للتئيررريا ميكررن مررن خالهلررا بنرراا وجررول شرربكات إلدارة التنرروع البيولرروجي
لألغذية والزراعة.
وتسررتهدف العدي ررد مررن املب ررادرات التعاونيررة اإلقليمي ررة والدوليررة ج ررول امل روارد الوراثي ررة احملص رولية وا يواني ررة وا رجيررة واملائي ررة
واستخدامها بشكل مستدام .ويف حا يسهب عدد من املنظمات والشراكات اإلقليمية الفرعية واإلقليمية والدولية يف إدارة
مكونررات حمررددة للتنرروع البيولرروجي املرا ررقا ررا يف ذلر مررن خررالا املشرراريع الرريت تسررتهدف امللقحررات أو عوامررل املكا حررة
البيولوجية أو ا موعات خارج املوقع العبيعيا ريل جهوداً أقل بكثري من هذه تسرتهدف إدارة التنروع البيولروجي املرا رق أو
دوره يف تو ري خدمات النظام اإليكولوجي لألغذية والزراعة.
وإىل جانررء اال تقررار إىل اإلرادة السياسررية و/أو ا وكمررةا والقرردراتا والرروعي واملعر ررة والتعرراولا ررريل اال تقررار إىل امل روارد
املالية يشكل أحد القيود الرئيسية أمام التنفيذ الفعاا جلميع اإلجررااات املدرجرة يف يرع جمراالت األولويرة الثالثرة مرن جرل
جول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام.
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اإلجراءات [الممكنة]

التعاول
 1-3-3جرد ووجف امل سسات ذات الصلة ووالياهتا لتمكا تعوير ليات التنسيق إلنشرااا علرى سربيل املثرااا جلنرة
توجيهية وطنية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة لتعزيرز التعراول برا امل سسرات ذات الصرلةا والبحرث عرن الترازر وتنسريق
تنفيذ أنشعة كل منها.
 2-3-3سررا التعرراول املتعرردد أجررحاب املصررلحة بررا املنتجررا والبرراحثا واملسررتهلكا وجررانعي السياسرراتا داخررل
قعاعات الزراعة وبا قعاع الزراعة والقعاعات األخرىا من أجل تقليص الفجوة با السياسات والواقع الفعلي.
 3-3-3إنشاا شبكات جديدةا وتعزيرز الشربكات القائمرةا الريت ترربط برا العلمراا والبراحثا علرى املسرتويات الوطنيرة
واإلقليمية والعامليةا لتحسا تبادا املعلومات.
4-3-3

وخارجها.

مواج ررلة تع رروير وتعزي ررز التع رراول ال رردويل لتعم رريب التن رروع البيول رروجي لألغذي ررة والزراع ررة يف القعاع ررات الزراعي ررة

مال إيالا اهتمام خاص بالزراعة املستدامة ألجحاب ا يازات الصئريةا ودور املرأة كمحا ظرة علرى املعر رة
5-3-3
للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةا عّب ا االت واإلجرااات ذات األولويةا حسء االقتواا.

التمويل
 6-3-3استكشاف الفرصا وحيثما أمكرنا إنشراا ليرات جلمرع األمرواا وو رع خعرط اسرتثمارية متكاملرةا ألغرراة
البحث والتردريء وتعروير القردرات – والتقيريب والرجرد والصرول واالسرتخدام املسرتداما يف داخرل وخرارج املوقرع – بشرمل
التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي.
 7-3-3ديد رص لالستخدام الفعاا للمواردا على سبيل املثاا من خالا تعزيز الترازر والتعراول برا املشراريع علرى
املستويا الوط واإلقليمي.
8-3-3

دعب اسااتيجيات التمويل وعط العمل القعاعية العاملية للهيئة وتنفيذ برنامة عملها املتعدد السنوات.
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الملحق

1

الجدول  :1املفاهيب املستخدمة يف هذه الوثيقة
التنوع البيولوجي

يُعرف التنوع البيولوجي يف املادة  2من اتفاقية التنوع البيولوجي على أنه
و التبرراين بررا الكائنررات ا يررة مررن يررع املصررادر ررا يهرراا ررمن أمررور
أخرىا النظب اإليكولوجية الّبية والبحرية واملائية واملرّكبات اإليكولوجية
الرريت تعررد جررزااً منهررا :وهررذا يشررمل التنرروع داخررل األن رواع وبينهررا وتنر ّروع
9
النظب اإليكولوجيةو.

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة هو ئة رعيرة مرن التنروع البيولروجيا وهرو
يتوررمن ألغ رراة تقريررر حالررة التنرروع البيولرروجي لألغذيررة والزراعررة يف العررال
وتنوع ا يوانات والنباتات والكائنات الدقيقة وتباينها علرى املسرتوى الروراثي
وعلر ررى مسر ررتوى األن ر رواع والر ررنظب اإليكولوجير ررة الر رريت تر رردعب هياكر ررل النظر ررام
اإليكولوجي ووضائفه وعملياته داخل نظب اإلنتاج وحوهلراا وترو ر املنتجرات
الزراعية الئذائية وغري الئذائيةو .ويعتّب أل نظب اإلنتاج هنا تشمل احملاجريل
والثروة ا يوانية والئابات ومصايد األ او وتربية األحياا املائية.

مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

يشر ررمل التنر رروع البيولر رروجي لألغذير ررة والزراعر ررة امل ر روارد الوراثير ررة النباتير ررة
وا يوانيررة واملائيررة لألغذيررة والزراعررةا وامل روارد الوراثيررة ا رجيررةا وامل روارد
الوراثيرة مرن الكائنرات ا يرة الدقيقرة والال قاريراتا والتنروع البيولرروجي
املرا ق واألغذية والّبيّة.

امل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر روارد
الوراثير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
لألغذير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
والزراعة

امل روارد الوراثيررة النباتيررة
لألغذية والزراعة

يشري مصعلح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل املواد الوراثية من
أجل نبايت اليت هلا قيمة علية أو حمتملة لألغذية والزراعة 10.وتشمل هذه
امل ر رواد األن ر رواع الر رريت يسر ررتخدمها املزارعول/السر ررالالت األجر ررلية الر رريت ير ررتب
االحتفر ررا ر ررا يف امل ر رزارعا واألجر ررناف احملسر ررنةا وم ر رواد الابير ررة يف ب ر ررامة
سا احملاجريلا وعينرات بنروو اجلينرات (أي ا موعرات خرارج املوقرع)ا
واألقارب الّبية للمحاجيلا والنباتات الّبية احملصودة لألغذية.

املوارد الوراثية ا يوانيرة

امل روارد الوراثيررة ا يوانيررة لألغذيررة والزراعررة هرري امل روارد الوراثيررة ذات أجررل
حيروا الرريت تسررتخدم أو تمررل اسررتخدامها لألغذيررة والزراعررة 11.و.اشررياً

 9اتفاقية التنوع البيولوجي .1992 .اتفاقية التنوع البيولوجي .مونايااا كندا .أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي.
 10منظم ررة األغذي ررة والزراع ررة .2010 .التقري ررر الث ررا ع ررن حال ررة امل روارد الوراثي ررة النباتي ررة لألغذي ررة والزراع ررة يف الع ررال .روم ررا( .مت رراح عل ررى العن روال الت ررايل:

.)http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e.pdf

 11منظم ر ر ررة األغذير ر ر ررة والزراع ر ر ر ررة .2007 .حال ر ر ررة امل ر ر روارد الوراثي ر ر ررة ا يواني ر ر ررة لألغذي ر ر ررة والزراع ر ر ررة يف الع ر ر ررال .روم ر ر ررا( .مت ر ر رراح عل ر ر ررى العن ر ر روال الت ر ر ررايل:
)http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdf؛ منظمررة األغذيررة والزراعررة .2007 .خعررة العمررل العامليررة للم روارد الوراثيررة ا يوانيررة وإعررالل إنرراالكن .رومررا.
(متاح على العنوال التايل.)http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.html :
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لألغذية والزراعة

مر رع نع رراق التقييم ررات العاملي ررة الس ررابقةا  12يُس ررتخدم املص ررعلح يف ه ررذه
الوثيقة لرشارة إىل املوارد الوراثية لألنواع املستمنسة من العيور والثردييات
املستخدمة يف األغذية والزراعة.

املروارد الوراثيرة ا رجيرة
لألغذية والزراعة

امل روارد الوراثي ررة ا رجي ررة لألغذي ررة والزراع ررة ه رري امل رواد املوروث ررة احمل ررتفظ ررا
داخل األشجار وأنواع النباتات اوشربية األخررى ذات القيمرة االقتصرادية
أو البيئيررة أو العلميررة أو االجتماعيررة الفعليررة أو احملتملررة ويف مررا بررا تل ر
13
األشجار والنباتات.

امل ر روارد الوراثير ررة املائير ررة
لألغذية والزراعة

املروارد الوراثيررة املائيررة لألغذيرة والزراعررة هرري املروارد الوراثيررة لألنرواع ا يوانيررة
والنباتيرة املائيررة املسررتخدمة أو الرريت تمررل اسررتخدامها يف مصررايد األ رراو
وتربية األحياا املائيةا والتنوع البيولوجي للنظب اإليكولوجية املرا قة هلا اليت
ترردعمها .ويشررمل نعرراق التقيرريب العرراملي املوررعلع برره للتقريررر املقبررل عررن

حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتربية األحياا املائية يف العالا

األنواع املائية املستزرعة وأقار ا الّبية من الوالية الوطنية.

14

املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة من الكائنات
ا ي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة الدقيق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
والال قاريات

التنوع البيولوجي املرا ق

تُع ر ررد امل ر ر روارد الوراثير ر ررة لألغذي ر ررة والزراع ر ررة مر ر ررن الكائن ر ررات ا ي ر ررة الدقيقر ر ررة
والال قاري ر ر ررات عنص ر ر رراً رئيس ر ر ررياً يف التن ر ر رروع البيول ر ر رروجي املرا ر ر ررق .وتش ر ر ررمل
ا موع ررات املهم ررة امللقح رراتا وال س رريما حن ررل العس ررلا والكائن ررات ا ي ررة
الدقيقررة املهمررة بالنسرربة إىل عمليررة اهلوررب لرردى ا رااتا وجتهيررز األغذيررة
والعمليررات الزراعيررة الصررناعيةا وعوامررل املكا حررة البيولوجيررةا والكائنررات
15
ا ية الدقيقة والال قاريات يف الابة.
التن رروع البيول رروجي املرا ررق ه ررو ئ ررة رعي ررة م ررن التن رروع البيول رروجي لألغذي ررة
والزراع ر ررة تتك ر ررول بش ر رركل كب ر ررري م ر ررن األنر ر رواع غ ر ررري املستمنس ر ررة .وتش ر ررمل
االس ررتثنااات حن ررل العس ررل املس ررتمنسا وبع ررع أنر رواع امللقح ررات وخمتل ررف
عوام ررل املكا ح ررة البيولوجي ررة (األع ررداا العبيعي ررول املس ررتخدمول ملكا ح ررة
أن رواع اث ررات) الرريت مت تربيتهررا يف األأسررر .وعنرردما يتعلررق األمررر رردمات
النظ ررام اإليكول رروجي (انظ ررر أدن رراه)ا ررريل التن رروع البيولر روجي املرا ررق مه ررب
بش رركل خ رراص لتزوي ررد او رردمات الداعم ررة والتنظيمي ررة .وق ررد تك ررول أن رواع

 12منظم ر ررة األغذي ر ررة والزراع ر ر ررة .2007 .حال ر ررة املر ر روارد الوراثي ر ررة ا يواني ر ررة لألغذي ر ررة والزراع ر ررة يف الع ر ررال .روم ر ررا( .مت ر رراح عل ر ررى العنر ر روال الت ر ررايل:
)http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdf؛ منظمة األغذية والزراعة .2015 .التقرير الثا عن حالة املوارد الوراثيرة ا يوانيرة لألغذيرة والزراعرة يف العرال.
روما( .متاح على العنوال التايل.)http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf :
 13منظمر ر ر ررة األغذير ر ر ررة والزراع ر ر ر ررة .2014 .حال ر ر ررة امل ر ر روارد الوراثي ر ر ررة ا رجي ر ر ررة لألغذي ر ر ررة والزراع ر ر ررة يف الع ر ر ررال .روم ر ر ررا( .مت ر ر رراح عل ر ر ررى العنر ر ر روال الت ر ر ررايل:
.)http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf
 14منظمة األغذية والزراعة .سينشر قريباً .حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العال .روما.
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التنرروع البيولرروجي املرا ررق أيوراً مصررادر مباشرررة للئررذاا واملنتجررات األخرررى
(تررو ر خرردمات النظررام اإليكولرروجي) أو تكررول ذات أييررة ثقا يررة (تررو ر
خدمات النظام اإليكولوجي الثقايف).
ور ا يكول هذا املفهوم أكثر شيوعاً يف قعاع احملاجيلا حيث يتميرز التنروع
البيول رروجي للمحاج رريل املستمنس ررة احملص ررودة ع ررن والتن رروع البيول رروجي املرا ررق
للمحاجر رريلو – وهر ررو نعر رراق األن ر رواع األخر رررى املوجر ررودة يف نظر ررام اإلنتر رراج
وحولرها الرريت ترردعب هياكررل النظرام اإليكولرروجي ووضائفرره وعملياترره .وتشررمل
األمثلررة امللقحرراتا ومفاسررات ررات احملاجرريلا والئعرراا النبررايت املوجررود يف
الشررجريات وه روامل ا قررواا والال قاريررات والكائنررات الدقيقررة الرريت تُنش ر
الابة و ا ظ على خصوبتها .وباإل ا ة إىل األنواع املفيدة مثل امللقحاتا
يشررمل التنرروع البيولرروجي املرا ررق املررتبط باحملصرروا األنرواع املختلفررة الرريت .نررع
إنتاج احملاجيل عن طريق التصرف كاألعشاب واث ات.
ويف نظ ررام اإلنت رراج ا ي ر روا ا عل ررى س رربيل املث ررااا ميك ررن .يي ررز ا يوان ررات
املستمنسررة عررن التنرروع البيولرروجي املرا ررق مثررل نباتررات املراعرريا والكائنررات
ا ير ررة الدقيقر ررة وجمتمعر ررات الال قارير ررات املرتبعر ررة ر ررذه النباتر ررات والابر ررةا
والكائن ررات ا ي ررة الدقيق ررة املوج ررودة يف اجله رراز اهلو ررمي للحيوان ررات .ويف
النظرام البيئرري للئابراتا را األشرجار بالعديررد مرن النباتررات وا يوانررات
والكائنات الدقيقة الريت تسراهب بعررق خمتلفرة يف عمرل النظرام البيئري .ويف
املصررايد العبيعيررةا تعتمررد األن رواع احملصررودة علررى جمموعررة مررن ا يوانررات
والنباتات والكائنات ا ية الدقيقة كمصادر لألغذية واودمات مثل تنقية
املي رراه ومعاجل ررة املخلف ررات .وه رري تس ررتفيد م ررن األكس ررجا ال ررذي ت ررو ره
النباتات املائية وا ماية اليت تو رها املوائل مثل غابرات األعشراب البحريرة
والشعء املرجانية .وتعتمد بعع األنرواع علرى أنرواع أخررى كموريفة هلرا.
كما تتفاعل األنرواع املائيرة املسرتزرعة يف نظرب واسرعة أو يف مصرايد أ راو
قائمة على االستزراع مع هذه املكونات املختلفة للتنوع البيولوجي املرا ق.
وباملثررلا ررريل األنرواع الرريت يررتب اسررتزراعها يف أح رواة تربيررة األحيرراا املائيررة
تستفيد من جمموعة اوردمات الريت تو رهرا النباترات وا يوانرات الريت ريط
اا وخاجة يف ما يتعلق بتنقية املياه وتدوير املئذيات.
وتشررمل إدارة التنرروع البيولرروجي املرا ررق جمموعررة واسررعة بكثا ررات خمتلفررة.
وال تررتب إدارة العديررد مررن مكونررات التنرروع البيولرروجي املرا ررقا بررمي طريقررة
مدروسررةا لتعزيررز دورهررا يف تقرردا خرردمات النظررام اإليكولرروجي لألغذيررة
والزراعة (أو أ ا ختوع قط لتدابري واسرعة تسرتهدف الرنظب اإليكولوجيرة
ككل) .ويف حاالت أخررىا تردار املوائرل يف نظرب اإلنتراج وحوهلرا بشركل
ّ
متعمد من أجل تعزيز وجود أنواع التنوع البيولوجي املرا قا وبالتايل زيرادة
إمرردادات خرردمات النظررام اإليكولرروجي الرريت تو رهررا (علررى سرربيل املثررااا
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إدارة الشجريات وهوامل ا قوا لدعب امللقحات) .ويف حاالت أخررىا
يتب إدخاا أنواع التنوع البيولوجي املرا ق عرن عمرد يف نظرب اإلنتراج (مثرل
إدخاا عوامل املكا حة البيولوجية ملعاجلة مشكالت اث ات أو الكائنات
الدقيقة يف الابة لدعب تئذية النباتات).

األغذية الّبيّة

خدمات النظام اإليكولوجي

16

األغذير ررة الّبير ررة هر رري منتجر ررات غذائير ررة مت ا صر رروا عليهر ررا مر ررن أن ر رواع غر ررري
مستمنس ررة .وق ررد ي ررتب حص ررادها (جتميعه ررا أو اج ررعيادها) م ررن داخ ررل نظ ررب
اإلنترراج الئررذائي والزراعرري أو مررن الررنظب البيئيررة العبيعيررة أو شرربه العبيعي ررة.
وتتداخل األنواع اليت تزود األغذية الّبية بدرجات متفاوتة مع ئات األنرواع
والقعاعيررةو للمروارد الوراثيررة املررذكورة أعرراله .ويف القعرراع املررائيا يررميت معظررب
اإلنترراج مررن األغذيررة الّبيررةا وتسررتخدم العديررد مررن منشررات تربيررة األحيرراا
املائي ررة خمزونر راً برير راً أل رراو التفر رريا أو تربي ررة الريق ررات .ور ررا تك ررول املص ررايد
العبيعية أكّب مثاا منفرد على االستخدام البشري لألغذية الّبية.
تر ر ررو ر مكونر ر ررات التنر ر رروع البيولر ر رروجي لألغذير ر ررة والزراعر ر ررة خر ر رردمات النظر ر ررام
اإليكولرروجي 16.وخرردمات النظررام اإليكولرروجي هرري والفوائررد الرريت يسررتمدها
البشر من النظب اإليكولوجيةو .وقد حدد تقييب األلفية للنظرام اإليكولروجي
أرب ررع ئ ررات م ررن خ رردمات النظ ررام اإليكول رروجيا وه رري :خ رردمات التزوي رردا
وخ ر رردمات التنظ ر رريبا وخ ر رردمات ال ر رردعبا واو ر رردمات الثقا ي ر ررة .وخ ر رردمات
التزويرردو هرري واملنتجررات الرريت يررتب ا صرروا عليهررا مررن الررنظب اإليكولوجيررةوا
أي املرواد الئذائيررة واملرواد اوررام ختلررف أنواعهررا .ووخرردمات التنظرريبو هرري
والفوائد اليت يتب ا صوا عليها من تنظيب عمليات النظام البيئيو .وتشمل
األمثلررة تنظرريب املنرراملا ونوعيررة امليرراه واهلروااا واألمرراةا والكروارث العبيعيررة.
وواودمات الثقا يرةو هري و وائرد غرري ماديرة صرل عليهرا النراس مرن الرنظب
اإليكولوجيررة مررن خررالا اإلثرراا الروحرريا وتنميررة املعر ررةا والتفكررريا والا يررها
واوّبات اجلماليةو .ووخدمات الدعبو هي خدمات و رورية إلنتاج يع
خرردمات النظررام اإليكولرروجي األخرررىو .وتشررمل األمثلررة التمثي رل الورروئي
وت رردوير املئ ررذيات .والس ررمة املمي ررزة و رردمات ال رردعب ه رري أل هل ررا ت ررمثري أق ررل
مباشرة على ر اهية اإلنسال.

 .MA.2005النظب البيئية ور اهية اإلنسال :توليف .واشنعن العاجمةا معبعة .Island Press

