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 مقدمة -أوالا 
 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف دورهتا األخرية بعمل منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( رّحبت هيئة  -1

وطلبت اهليئة إىل املنظمة إعداد مشأأأروع خطة  1بشأأأأن صأأأون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واسأأأتخدامها املسأأأتدام.
نات احلية الدقيقة والالفقاريات وصأأوهنا، مع مراعاة نتائ  االسأأتخدام املسأأتدام للكائ لاجم يفالعمل املسأأتقبلي بشأأأن عمل 
وأي معلومات أخرى ذات صأأأألة،  ا يف ذله إسأأأأهامات األع أأأأا   حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملتقرير 

مهية امللقحات، وال سيما وعّّبت اهليئة جمدداً عن أ 2واملراقبني، لكي تستعرضها جمموعات العمل واهليئة يف دوراهتا القادمة.
حنل العسأأأأأأأل، والكائنات احلية الدقيقة املهمة بالنسأأأأأأأبة إىل عملية اهل أأأأأأأذ لدى اعمات و هيز األغذية والعمليات الزراعية 

يف المبة، وطلبت أن تندرج هذه اعموعات  والالفقارياتالصأأأأأأناعية، وعوامل املكافحة البيولوجية والكائنات احلية الدقيقة 
 .3سية يف مشروع خطة العملاألسا
 
واستجابًة لطلب اهليئة، قامت املنظمة بدعوة األع ا  واملراقبني إىل تقدمي وجهات نظرهذ. وتقوم الوثيقة املعنونة  -2

 العمل املسأأأأتقبلي يف جمال االسأأأأتخدام املسأأأأتدام للموارد الوراثيةمشأأأأروع خطة العمل بشأأأأأن عن األع أأأأا  واملراق بني  تقارير
 .، جبمع وجهات النظر الواردة من األع ا  واملراقبني4 وصوهناالكائنات احلّية الدقيقة والالفقاريات من  لألغذية والزراعة

 
أعّدت املنظمة الحقاً مشأأأأأأأأأأأأأأروع خطة عمل بشأأأأأأأأأأأأأأأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة  -3

كومية الدولية الفنية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية واملائية واحلرجية والنباتية والالفقاريات لتنظر فيه جمموعات العمل احل
فريق اخلّبا  املعين باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات أمني اهليئة  دعى)جمموعات العمل( التابعة للهيئة. كما 

ض مشأأأأروع خطة العمل وتنقيحه، مع مراعاة التوصأأأأيات ذات الصأأأألة احلية الدقيقة والالفقاريات )فريق اخلّبا ( إىل اسأأأأتعرا
ويرد موجز أكثر تفصأأأأأأأأيال عن العملية االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأارية اليت أجرهتا األمانة حول  5اليت قدمتها جمموعات العمل التابعة للهيئة

يات، يف الوثيقة املعنونة مشأأأأأأأأأأأأروع خطة العمل بشأأأأأأأأأأأأأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقار 
تقرير عن العملية التشأأأأاورية بشأأأأأن مشأأأأروع خطة العمل بشأأأأأن االسأأأأتخدام املسأأأأتدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من 

ر املنظمة تنفيذ املبادرات الدولية بشأأأأأأأأأأأأأأن امللقحات  6.الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصأأأأأأأأأأأأأوهنا كما تيسأأأأأأأأأأأأأّ
والتنوع  7

املنبثقأأة عن مر ر األطرايف يف اتفأأاقيأأة التنوع البيولوجي. وترد التقأأارير انعالميأأة عن هأأاتني املبأأادرتني يف  8البيولوجي للمبأأة

                                                      
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  77الفقرة   1
 .CGRFA/16/17/Report Rev.1من الوثيقة  78الفقرة   2
 .CGRFA/16/17/Report Rev.1من الوثيقة  79الفقرة   3
 .Inf.1-CGRFA/17/19/12.2الوثيقة   4
 .Inf.2-CGRFA/17/19/3.2الوثيقة  من 18-14الفقرات   5
 .CGRFA-17/19/12.1الوثيقة   6
 السادس.يف اجتماعه عن مر ر األطرايف  الصادر 6/5قرر من امل الثاين رفقامل  7
 الثامن. يف اجتماعه ر عن مر ر األطرايفدالصا 8/23 املقرر  8
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والتقرير املرحلي  9الوثيقتني املعنونتني التقرير املرحلي بشأأأأأأن تنفيذ املبادرة الدولية لصأأأأأون امللقحات واسأأأأأتخدامها املسأأأأأتدام 
 .10ذ املبادرة الدولية لصون التنوع البيولوجي للمبة واستخدامه املستدامبشأن تنفي

 
تلّخص هذه الوثيقة بإجياز األنشأأأأأأأأأأأأأأطة اليت اضأأأأأأأأأأأأأأطلعت يا اهليئة يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من  -4

بشأأأأأأأن املوارد الوراثية  الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات خالل السأأأأأأنوات العشأأأأأأر املاضأأأأأأية وتعرض مشأأأأأأروع خطة عمل
لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات كما مت تنقيحه يف ضأأأأأأأأأأأأأأو  انسأأأأأأأأأأأأأأهامات الواردة خالل العملية 

 االستشارية، لتنظر فيه اهليئة.
 

 معلومات أساسية -اثانيا 
 
تعد الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات جمموعات الكائنات احلية األكثر عدداً وتنوعاً على وجه األرض. وهي  -5

، أقّرت اهليئة رمسياً يف دورهتا العادية احلادية 2007تردي أدواراً مهمة يف كافة مراحل سأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأألة القيمة ال ذائية. ويف عام 
ائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف توفري خدمات النظذ انيكولوجية واسأأأأتدامة عشأأأأرة، باملسأأأأامهة املهمة اليت تقدمها الك

الزراعة واألمن ال ذائي وأدرجت املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات كمسأأأأأأأار عمل يف 
 .11برنام  عملها املتعدد السنوات

 
الثانية عشأأأأأأأأأرة يف دراسأأأأأأأأأتني اسأأأأأأأأأتطالعيتني وجيزتني تصأأأأأأأأأفان الو ائ  واخلدمات نظرت اهليئة يف دورهتا العادية  -6

وشأأأأأأأأأأددت اهليئة على  12الرئيسأأأأأأأأأأية اليت توفّرها الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املهمة بالنسأأأأأأأأأأبة إىل األغذية والزراعة.
نسأأأأأأأبة إىل األغذية والزراعة. كما طلبت إىل احلاجة إىل تقييذ احلالة واال اهات اخلاصأأأأأأأة بالكائنات احلية الدقيقة املهمة بال

منظمة األغذية والزراعة القيام بعمليات تقييذ تسأأأتهديف بشأأأكل خاة احلالة واال اهات اخلاصأأأة بصأأأون الكائنات احلية 
صأأأأيل الدقيقة يف المبة واسأأأأتخدامها، وعوامل املكافحة البيولوجية والعوامل املمرضأأأأة يف النباتات ال سأأأأيما بالنسأأأأبة إىل ا ا

وطلبت اهليئة أي أأأأأأأأاً إىل املنظمة إجرا  رليالت ودراسأأأأأأأأات إضأأأأأأأأافية عن دور الكائنات احلية الدقيقة يف عملية . 13املهمة
اهل أأأأأذ لدى اعمات والعمليات الزراعية الصأأأأأناعية و هيز األغذية، ف أأأأأالً عن تولي  عاملي للحالة واال اهات اخلاصأأأأأة 

  .14املهمة بالنسبة إىل األغذية والزراعة تالالفقارياا خبدمات النظذ انيكولوجية اليت توفره

                                                      
 .Inf.2-CGRFA/17/19/12.2الوثيقة   9

 .Inf.3-CGRFA/17/19/12.2الوثيقة   10
 .Report-CGRFA/11/07لوثيقة اب املرفق ها   11
 .CGRFA-12/09/15.2و CGRFA-12/09/15.1الوثيقتان   12
 .Report-CGRFA/12/09من الوثيقة  60الفقرة   13
 .Report-CGRFA/12/09من الوثيقة  63الفقرة   14
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يف دورهتا العادية الثالثة عشأأأأأأأأأأأأأأرة، بالتقّدم ا رز يف إعداد التقييمات املسأأأأأأأأأأأأأأتهد فة وأخذت علماً ، رّحبت اهليئة -7
ورّحبت اهليئة أي اً بت مني  15بالدراستني عن أثر ت رّي املناخ على املوارد الوراثية من الالفقاريات والكائنات احلية الدقيقة.

)التقرير(. ووافقت اهليئة  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف تقرير 
شأأأأأأأا  على النظر، يف املسأأأأأأأتقبل، يف إمكانية إعداد تقييمات عاملية عن الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات ويف إمكانية إن

 .16جمموعة عمل حكومية دولية فنية معنية باملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات
 
أخذت اهليئة علماً يف دورهتا العادية الرابعة عشأأرة  جموعة من الدراسأأات األسأأاسأأية الشأأاملة عن دور الكائنات  -8

وعن دور الالفقاريات يف  19ويف عملية اهل أأأأأذ لدى اعمات  18عيةوالزراعية الصأأأأأنا 17احلية الدقيقة يف العمليات ال ذائية 
 .21والنظذ القائمة على ا اصيل اجلذرية 20إنتاج األرز 

 
اسأأتعرضأأت اهليئة يف دورهتا العادية اخلامسأأة عشأأرة عملها اخلاة بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات. وأّكدت  -9

للميكروبات والالفقاريات،  ا يف ذله دور امللقحات، بالنسأأأأأأأأأأأأأأبة إىل الزراعة املسأأأأأأأأأأأأأأتدامة جمدداً على أمهية التنوّع الوراثي 
واألمن ال ذائي والت ذية. كما أهنا أشأأأأأأأأارت إىل ضأأأأأأأأرورة إدراج املوارد الوراثية للجراثيذ واخلمائر والفطريات املسأأأأأأأأتخدمة يف 

ة إىل أن يعاجل التقرير املسأأأأأأأائل املتعّلقة بالكائنات وشأأأأأأأددت اهليئة على احلاج 22 هيز األغذية يف عمل اهليئة املسأأأأأأأتقبلي.
. 23بتوفري املعلومات ذات الصأأأأأأألة عند إعداد تقاريرهذ القطريةكافة احلية الدقيقة والالفقاريات وناشأأأأأأأدت أع أأأأأأأا  املنظمة  

سأأأأأتخدامها كما أهنا طلبت إىل املنظمة اسأأأأأتعراض التخطيل لعملها بشأأأأأأن صأأأأأون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وا
حالة املوارد املائية لألغذية وأشارت اهليئة أي اً، عند النظر يف مشروع التقرير عن  24املستدام بعد عرض التقرير على اهليئة.

املوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة ذات االستخدام احلايل ، إىل مشروع الدراسة األساسية املواضيعية عن والزراعة يف العامل
   25يف تربية األحيا  املائية.وا تمل 

                                                      
 .57و 54الدراستان األساسيتان رقذ   15
 .Report-CGRFA/13/11من الوثيقة  94و 92الفقرتان   16
 .65الدراسة األساسية رقذ   17
 .64الدراسة األساسية رقذ   18
 .16الدراسة األساسية رقذ   19
 .62الدراسة األساسية رقذ   20
 .63الدراسة األساسية رقذ   21
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  66الفقرة   22
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  67الفقرة   23
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  69الفقرة   24
25  aquacultureGenetic resources for microorganisms of current and potential use in  Russell T. Hill, 

 (2017مشروع )يناير/كانون الثاين 

http://www.fao.org/3/a-bt491e.pdf
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 المشاورات -اثالثا 
 

على احلاجة إىل خطة عمل بشأأأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من  27وفريق اخلّبا  26اتفقت جمموعات العمل -10
الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات. ويبدو أن هناك أي أأأأأأأأأأأأأأاً إناع عام على النه  املقمت ملعاجلة اعموعات الو يفية 

ي. وال غرابة يف أن أف أأأأأليات جمموعات املختلفة من املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات بشأأأأأكل تدرجي
العمل اختلفت يف ما يتعّلق بالتسأأأأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأأأأأل الذي ينب ي معاجلة اعموعات الو يفية فيه، وبعدد اعموعات الو يفية اليت 

 ستتناوهلا اهليئة خالل الدورة الواحدة.
 

 : والالفقاريات مثلومشلت اقماحات أخرى إضافة موارد وراثية حمددة من الكائنات احلية الدقيقة  -11
 

 الفطريات الصاحلة للطعام واحلشرات والطحالب؛ 
 النبت الطَُفيلي الداخلي والكائنات التكافلية، واآلفات واألمراض،  ا فيها األنواع ال ازية؛ 
  املناطق األحيائية الشأأأأأأأأأأأأأأاملة؛ والطحالب اعهرية؛ والكائنات احلية الدقيقة املائية ملعاجلة األضأأأأأأأأأأأأأأرار البيئية؛

والكائنات احلية الدقيقة لتكرير املياه،  ا يف ذله يف قطاع تربية األحيا  املائية؛ والكائنات احلية الدقيقة اليت 
ميكن استخدامها يف  رويف انجهاد األحيائي والالأحيائي؛ والكائنات احلية الدقيقة املخصصة لالستخدام 

حمّفزات منو النباتات، والكائنات احلية الدقيقة اليت يف قطاعي صأأأأحة احليوان واننسأأأأان، وا فزات احليوية، و 
 ميكنها رسني كفا ة استخدام امل ذيات الدقيقة؛ واملعايشات الداخلية.

 
أخرى إعداد تقييذ عاملي بقيادة البلدان للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية  اقماحاتومشلت  -12

، وتنظيذ عمل اهليئة املسأأأتقبلي 28حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامللتقرير عن الدقيقة والالفقاريات ليكّمل ا
يف جمال املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات. ويتناول االقمات األخري مسأأأأأأأأأأأأأأألة احلوكمة األعذ اليت تتذ 

قرير املرحلي عن مشأأأأأروع اخلطة االسأأأأأماتيجية املراجعة هليئة املوارد الوراثية معاجلتها  زيد من التفصأأأأأيل يف الوثيقة املعنونة الت
  .29( واستعراضه،  ا يف ذله برنام  العمل املتعدد السنوات2027-2018لألغذية والزراعة )

                                                      
؛ CGRFA-17/19/10.1من الوثيقة  31-30؛ وCGRFA-17/19/11.1من الوثيقة  23-21؛ وCGRFA-17/19/9.1من الوثيقة  49-45الفقرات   26
 .CGRFA-17/19/8.1من الوثيقة  44-42و

 .Inf.2-CGRFA/17/19/3.2من الوثيقة  18-14الفقرات   27
 .CGRFA-17/19/9.1من الوثيقة  49الفقرة   28
 .CGRFA-17/19/13من الوثيقة  19-16الفقرات   29
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 نحو مشروع خطة عمل بشأن االستخدام المستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة -رابعاا
 الحية الدقيقة والالفقاريات وصونهامن الكائنات 

 
وّطدت األمانة مشأأأأروع خطة العمل،  خذة يف االعتبار نيع التعليقات وانسأأأأهامات الواردة، على النحو الوارد  -13
( أهدايف خطة 1من هذه الوثيقة لتنظر فيه اهليئة. ويتوزّع مشأأأروع خطة العمل على أقسأأأام موجزة تتناول ) املرفق األوليف 

( األنشأأأأطة الرئيسأأأأية 3( تركيز خطة العمل على اعموعات الو يفية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات؛ )2)العمل؛ 
 .( الشراكات االسماتيجية4اليت ت طيها خطة العمل؛ )

 
 التوجيهات المطلوبة خامساا

 
إن اهليئة مدعوة إىل إجرا  اسأأتعراض وتنقي ، حسأأب االقت أأا ، ملشأأروع خطة العمل بشأأأن االسأأتخدام املسأأتدام  -14

 .يديف اعتماده املرفق األولللكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصوهنا، على النحو الوارد يف 
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 المرفق األول

لكائنات الحية الوراثية لألغذية والزراعة من اللموارد مشروع خطة العمل بشأن االستخدام المستدام 
 الدقيقة والالفقاريات وصونها

 
على وجه األرض. وهي من الكائنات موعات األكثر عدداً وتنوعاً اعتعد الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات  -1

برنام  عمل اهليئة املتعدد السأأأأأأأأأنوات ، يقّر 2007تردي أدواراً مهمة يف كافة مراحل سأأأأأأأأألسأأأأأأأأألة القيمة ال ذائية. ومنذ عام 
باملسأأأامهة املهمة اليت تقدمها الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف توفري خدمات النظام انيكولوجي واسأأأتدامة األغذية 

 ال ذائي. واألمن
 
مهاهتا يف بتوجيه من اهليئة، جرت تقييمات مسأأأأأأأأأأأأأأتهدفة ملختل  الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وملسأأأأأأأأأأأأأأاو  -2

 األغذية والزراعة.
 

 خطة العمل أهداف -أوالا 
 
تشأأأأأأأأكل املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات جز اً من عدد من املبادرات والّبام  واألنشأأأأأأأأطة  -3

طريق الشأأأأأأراكة العاملية من الدولية اجلارية املّتصأأأأأألة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتقّدم منظمة األغذية والزراعة، عن 
أجل المبة والعمل العاملي بشأن خدمات التلقي  من أجل الزراعة املستدامة، التوجيهات واملشورة الفنية إىل البلدان وتيّسر 
ر املنظمة تنفيذ املبادرات الدولية بشأأأأأأأأأأأأن امللقحات عمليات اختاذ القرارات املتعّلقة بق أأأأأأأأأأأايا المبة والتلقي . كما تيسأأأأأأأأأأأّ

30 
املنبثقأأة عن مر ر األطرايف يف اتفأأاقيأأة التنوع البيولوجي. عالوة على ذلأأه، تعمأأل املنظمأأة منأأذ  31لتنوع البيولوجي للمبأأةوا

 وقت طويل يف جمال املكافحة البيولوجية من خالل برناجمها املتكامل ندارة اآلفات.
 
البيولوجي باملبادرة اليت أخذهتا اهليئة لوضأأأأأأأأأأأع خطة رّحبت الدورة الرابعة عشأأأأأأأأأأأرة ملر ر األطرايف يف اتفاقية التنوع  -4

عمل بشأأأأأأأأن الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات،  ا يف ذله تله املهمة بالنسأأأأأأأبة إىل التنوع البيولوجي للمبة واسأأأأأأأتمرار 
32توفري و ائ  النظذ انيكولوجية وخدماهتا عن طريق المبة واليت تعد ضرورية للزراعة املستدامة.

أهنا دعت املنظمة، كما  
بأأالتعأأاون مع منظمأأات أخرى ورهنأأاً بتوافر املوارد، إىل النظر يف إعأأداد تقرير عن حأأالأأة املعأأاريف املتعّلقأأة بأأالتنوع البيولوجي 

2020 للمبة ي طي الوضع الراهن والتحديات وانمكانات املتاحة حبلول عام
 33. 

 

                                                      
 السادس.يف اجتماعه عن مر ر األطرايف  الصادر 6/5قرر من امل الثاين رفقامل  30
 .لثامنايف اجتماعه عن مر ر األطرايف  الصادر 8/32قرر امل  31
 .CBD/COP/DEC/14/30من الوثيقة  22الفقرة   32
 .CBD/COP/DEC/14/30من الوثيقة  23الفقرة   33
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لعلوم والسأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات وتسأأأأأأأأأاهذ منظمات أخرى مثل املنّب احلكومي الدويل ل -5
النظذ انيكولوجية، إسأأأأأهاماً كبرياً يف تعزيز األسأأأأأل املعرفية لتحسأأأأأني وضأأأأأع السأأأأأياسأأأأأات من أجل االسأأأأأتخدام املسأأأأأتدام 

ييذ بشأأأأأن للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وخدمات النظام انيكولوجي اليت توفّرها، وصأأأأوهنا. وقد نت  عن تقرير التق
الصأأأأأادر عن املنّب احلكومي الدويل جمموعة واسأأأأأعة من منتجات املتابعة وانجرا ات  34امللقحات والتلقي  وإنتاج األغذية 

واملبادرات يف جمال السأأأأياسأأأأات،  ا فيها الئحة تطول باسأأأأتمرار باالسأأأأماتيجيات وخطل العمل الوطنية املتعّلقة بالتلقي ، 
 وتعد منظمة األغذية والزراعة شريكاً من الشركا  التعاونيني األربعة للمنّب احلكومي الدويل. 35ترتكز على نتائ  التقييذ.

 
، عززت اهليئة بصأأأأأأأأأأأأأورة مطردة عملها يف جمال الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات. ويتذ تناول 2007منذ عام  -6

يف املائة من اننتاج العاملي  15و 23الكبرية اليت تشأأأأكل مكوناً مهماً من تربية األحيا  املائية ومصأأأأايد األمساك ) تالالفقاريا
وسيتذ إدماجها يف إجرا ات املتابعة  حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملعلى التوايل( بالتفصيل يف التقرير عن 

هذه العملية أي أأأأأأأأأأاً بع  الكائنات احلية الدقيقة املائية مثل الطحالب اعهرية. بانضأأأأأأأأأأافة إىل ذله، ذات األولوية. وت طي 
عّد بتوجيه من اهليئة، اسأأأأأأتخدام وصأأأأأأون الكائنات أُ الذي  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامليتناول التقرير عن 

لتقدمي  ةمراتيكافحة البيولوجية، ف أأأأأأأأأأأالً عن رارسأأأأأأأأأأأات اندارة اليت يُعتقد أهنا احلية الدقيقة يف المبة، وامللقحات، وعوامل امل
 .خدمات النظذ انيكولوجية من جانب الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، من نلة أمور أخرى

 
 :هتديف خطة العمل هذه إىل -7
 

للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات توحيد أنشأأأأأأطة اهليئة وعملياهتا ذات الصأأأأأألة باالسأأأأأأتخدام املسأأأأأأتدام  (1)
 وصوهنا، والتخطيل بشكل مّتسق لألنشطة املستقبلية يف هذا اعال؛

إذكا  الوعي وتعزيز املعاريف والفهذ حول أمهية الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات بالنسأأبة إىل و ائ  و  (2)
 واألمن ال ذائي، والت ذية؛النظام انيكولوجي، وقدرة نظذ إنتاج األغذية على الصمود، 

تعزيز األخذ بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف السأأأأأياسأأأأأات وعمليات وضأأأأأع السأأأأأياسأأأأأات ا لية و  (3)
والوطنية وانقليمية والدولية من أجل االسأأأأأأأأأتخدام املسأأأأأأأأأتدام للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصأأأأأأأأأونه، 

 وإدارهتا على حنو مستدام؛
التعاون بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمات واملبادرات الدولية األخرى ذات الصأأأأأأأأأأأأأألة حلشأأأأأأأأأأأأأد تعزيز و  (4)

اخلّبات املهمة بالنسأأأأأأأأبة إىل اسأأأأأأأأتخدام الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصأأأأأأأأوهنا على حنو مسأأأأأأأأتدام 
 .ورديد اعاالت ذات االهتمام املشمك

  

                                                      
34  osystem Policy Platform on Biodiversity and Ec-The assessment report of the Intergovernmental Science. IPBES. 2016

Fonseca and H.T. Ngo, eds. Secretariat -. S.G. Potts, V.L. ImperatrizServices on pollinators, pollination and food production
of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany 

 pollination-www.ipbes.net/deliverables/3a: املعلومات ميكن االطالع على املوقعللمزيد من   35

https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
http://www.ipbes.net/deliverables/3a-pollination
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 ة من الكائنات الحية الدقيقة والالفقارياتالتركيز على المجموعات الوظيفي -ثانياا 
 
على الرغذ من االعمايف الواسأأع بالدور املهذ الذي ترديه الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف توفري خدمات  -8

النظام انيكولوجي وبأمهيتها بالنسأأأأأأأأبة إىل األغذية والزراعة، فإن املعلومات املتعّلقة بتنوعها وو يفتها وتوزيعها غري متكافئة 
احلاالت. كمأا أن أمهيأة الكأائنأات احليأة الدقيقأة والالفقأاريات بالنسأأأأأأأأأأأأأأبأة إىل األغذية  وحمدودة جدًا وجمزأة يف الكثري من

والزراعة ال تنعكل بشأأكل وايفيف يف األموال املخصأأصأأة للبحوا ذات الصأألة وال يف السأأياسأأات وعمليات أخذ القرارات، 
 .عاملحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العلى النحو الذي أكده التقرير عن 

 
يتعارض التنوع التصأأأأأأأأأنيفي والو يفي ألنواع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات بشأأأأأأأأأكل ملحو  مع األنواع يف  -9

قطاعات النباتات واحليوانات وال ابات ومصأأأأأأايد األمساك. وتشأأأأأأمل هذه األخرية عدداً قلياًل نسأأأأأأبياً من األنواع اليت يكون 
ميكن إدارة األنواع والسأأأأأأأالالت واألصأأأأأأأنايف يالقطاعيةي بطريقة  تلفة، وميكن أن تصأأأأأأأنيفها مفهوماً جيداً. ونتيجة لذله 

تكون اسماتيجيات الصون مثالً قائمة على نوع واحد. ويواجه هذا النه  القائذ على كل نوع على حدة صعوبات عملية 
نواع، والطائفة التصأأأأأأأأأأأأأأنيفية وانيكولوجية كبرية يف حالة الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات نظراً إىل العدد الكبري من األ

 .املتنوعة جداً من هذه الكائنات احلية، وبالتايل، املوارد البشرية واملالية اليت يتطلبها هذا النه 
 

قد تكون اسأأماتيجيات اندارة ذات الصأألة بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املعتمدة على إطار شأأامل يرّكز  -10
دمات النظام انيكولوجي اليت تسأأأأأأأأأأاهذ فيها هذه الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وعلى رارسأأأأأأأأأأات على و ائ  وخ

اندارة اليت تعزز صأأأأأأأأوهنا واسأأأأأأأأتخدامها املسأأأأأأأأتدام، أكثر فعالية وكفا ة من االسأأأأأأأأماتيجيات اليت تركز على الكائنات احلية 
 .فقاريات اليت تدار ضمن نظذ اننتاجنفسها، ال سيما بالنسبة إىل الكائنات احلية الدقيقة والال

 
بأأالتأأايل، تتنأأاول خطأأة العمأأل هأأذه الكأأائنأأات احليأأة الأأدقيقأأة والالفقأأاريأأات بأأاعتبأأارهأأا جمموعأأات و يفيأأة كأأالتأأايل:  -11

امللقحات، وال سأأأأأأأيما حنل العسأأأأأأأل؛ الكائنات الدقيقة والالفقاريات يف المبة؛ عوامل املكافحة البيولوجية؛ الكائنات احلية 
الدقيقة املهمة بالنسبة إىل عملية اهل ذ لدى اعمات؛ الكائنات احلية الدقيقة املهمة بالنسبة إىل  هيز األغذية والعمليات 

 .36الزراعية الصناعية
 

والتنوع البيولوجي للمبة ،  37على ضأأو  األنشأأطة والتطورات األخرية على املسأأتوى العاملي يف ما يتعّلق بامللقحات -12
 .خطة العمل هذه اعموعات أوالً تتناول 
 

                                                      
 .CGRFA16/17/Reportمن الوثيقة  79الفقرة   36
.Policy Platform on Biodiversity and -The assessment report of the Intergovernmental Science IPBES (2016)مأأأأأأأأثأأأأأأأأاًل   37

Fonseca, and H.T. Ngo, (eds.). -. S.G. Potts, V. L. Imperatrizd food productionEcosystem Services on pollinators, pollination an
Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 

https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
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بانضأأأأأأأأأأأأأأافة إىل ذله، يتناول مشأأأأأأأأأأأأأأروع خطة العمل جمموعة و يفية واحدة يف كل دورة من دورات اهليئة. فإن  -13
السعي إىل تناول نيع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف  ن واحد قد يكون مبالغ فيه نظراً إىل املوارد البشرية واملالية 

 .دة املتوافرة. و در انشارة إىل أن اعموعات الو يفية املختلفة تتطلب خّبات  تلفة جداً ا دو 
 

بالتايل، سأأأأأأأأأأأأأأتتناول اهليئة يف دوراهتا القادمة اعموعات الو يفية التالية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات،  -14
 على النحو اآليت:

 
الأأأأأأأدورة الأأثأأأأأأأامأأنأأأأأأأة 

 عشرة للهيئة
 امللقحات، وال سيما حنل العسل

الأأأدورة التأأأاسأأأأأأأأأأأأأأعأأأة 
 عشرة للهيئة

 الكائنات الدقيقة والالفقاريات يف المبة

الأأدورة العشأأأأأأأأأأأأأأرون 
 للهيئة

 عاليفالكائنات احلية املستخدمة كمكونات غذائية يف األغذية/ األ

الأأأأأأأدورة احلأأأأأأأاديأأأأأأأة 
 والعشرون للهيئة

 عوامل املكافحة البيولوجية

الأأأأأأأدورة الأأأثأأأأأأأانأأأيأأأأأأأة 
 والعشرون للهيئة

  هيز األغذية والعمليات الزراعية الصناعية

الأأأأأأأدورة الأأأثأأأأأأأالأأأثأأأأأأأة 
 والعشرون للهيئة

الكأأأائنأأأات احليأأأة الأأأدقيقأأأة املهمأأأة بأأأالنسأأأأأأأأأأأأأأبأأأة إىل عمليأأأة اهل أأأأأأأأأأأأأذ 
 اعمات لدى

 
 األنشطة الرئيسية -لثااثا

 
 على احلاجة املاسة إىل: حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملأّكد التقرير عن  -15
 

  ؛وامللقحات توالالفقارياوضع خطوط أساس وطنية ال سيما بالنسبة إىل الكائنات احلية الدقيقة يف المبة 
 ؛رسني املعاريف بشأن خدمات وو ائ  أنواع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف نظذ اننتاج وحوهلا 
  االسأأأأأتخدام املسأأأأأتدام للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصأأأأأوهنا وعلى تقييذ أثر رارسأأأأأات اندارة على

 ؛خدمات النظذ انيكولوجية اليت توفّرها، ورديد املمارسات األكثر مال مة والتأكد من فعاليتها
  إدراج وتعزيز صأأأأأون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واسأأأأأتخدامها املسأأأأأتدام يف السأأأأأياسأأأأأات وعمليات

 ل القائمة على املستويني ا لي والوطين وإدماج هذه العمليات يف نظذ ا اسبة وانبالغ الوطنية؛التخطي

  وإضأأأفا  الطابع الرمسي عليها ورسأأأني تبادل وتقاسأأأذ املعاريف وأف أأأل املمارسأأأات املتعّلقة  الشأأأراكاتتقوية
 بصون الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واستخدامها املستدام.
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  واسأأأأتخدامها، باالسأأأأتناد  توالالفقارياموجز عن احلالة واال اهات اخلاصأأأأة بصأأأأون الكائنات احلية الدقيقة

إىل عمل اهليئة السأأأأابق واألدبيات املوجودة ودراسأأأأة اسأأأأتقصأأأأائية مفتوحة ميكن أن  مع أف أأأأل املمارسأأأأات 
 املتعّلقة بصوهنا واستخدامها املستدام، حسب االقت ا ؛

 ورديد خريطة باملنظمات انقليمية والدولية واملرسأأأأأأأأسأأأأأأأأات األخرى املهمة بالنسأأأأأأأأبة إىل اعموعة الو يفية ،
 للمجاالت االسماتيجية للتعاون ا تمل؛

 .رليل للث رات واالحتياجات ونمكانية قيام اهليئة واألع ا  فيها  عاجلتها 
 

 الشراكات -رابعاا 
 

سيتذ تنفيذ مشروع خطة العمل هذه بالشراكة مع املنظمات املعنية باالستخدام املستدام للكائنات احلية الدقيقة  -17
والالفقاريات وصأأوهنا. وينب ي إشأأراك شأأركا  اهليئة وأصأأحا  املصأألحة يف تنفيذ أنشأأطة حمددة من خطة العمل حيثما كان 

 ذله مناسباً.
 

 االستعراض -خامساا 
 

اهليئة خطة العمل هذه يف إطار اسأأأأأأأتعراض عملها حول املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة  ضسأأأأأأأتسأأأأأأأتعر  -18
 والالفقاريات، حسب ما هو مقرر يف برنام  العمل املتعدد السنوات.


