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جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية ابلتنوع  الثاين الجتماعللجزء األول من اة الواثئق املعد  
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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
تقرير اجلزء األول من االجتماع الثاين جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة التنوع 

 البيولوجي لألغذية والزراعة
 2021مارس/آذار  4–2

 مقدمة -أّوالً 
االجتمـاع الثـاين املفتوح جملموعـة جهـات التنســــــــــــــيق الوطنيـة املعنيـة حبـالـة التنوع البيولوجي  اجلزء األول من انعقـد -1

 لألغــذيــة والزراعــة  جموعــة جهــات التنســــــــــــــيق الوطنيــةا التــابعــة هليئــة املوارد الوراثيــة لألغــذيــة والزراعــة  اهليئــةا خالل الفرتة 
 هليئة. جتماع االاملخصص  2ى املوقع اإللكرتوينوترد القائمة ابملشاركني عل 2021.1مارس/آذار  4إىل  2من 

والشــــواغل املتعلقة ابلصــــحة  19-وانعقد هذا االجتماع بصــــورة افرتاضــــية بصــــفة اســــتثنائية يف  ل  جائحة كوفيد -2
العامة والقيود ذات الصــــلة. وأعقا هذا مشــــاورات أجراها مكتا اهليئة بشــــأن ترتيبات عقد االجتماع بصــــورة افرتاضــــية، 

 ألعضاء يف جموعة جهات التنسيق الوطنية عليها.ومصادقة ا
وأك دت جموعة جهات التنســـيق الوطنية، قبل بدء مداوالهتا، أن  هذا االجتماع االفرتاضـــي إلا يشـــكل اجتماًعا  -3

اعتيادًًي رمسًيا من اجتماعات اجملموعة. وقد وافقت اجملموعة على تطبيق لوائحها وممارســاهتا املعتادة على جرًيت االجتماع 
جموعة قاد االجتماع بصـــــــــــورة افرتاضـــــــــــية ألغراض االجتماع. كما اتفقت أي مواد قد تتعارض مع انعاســـــــــــتخدا  وتعليق 

على تطبيق أي إجراءات خاصــــــة أو أســــــاليا عمل معد لة قد تقتضــــــيها ا اجة لضــــــمان كفاءة  جهات التنســــــيق الوطنية
 جرًيت االجتماع.

 افتتاح الدورة -اثنًيا 
 كنداا، الرئيس املشارك لالجتماع األول جملموعة جهات التنسيق الوطنية،  Axel Diederichsenافتتح السيد  -4

 .19-ضحاًي جائحة كوفيدمجيع هذا االجتماع ورح ا جبميع املشاركني ودعاهم إىل الوقوف دقيقة صمت عن أرواح 
. وشدد كافة  ملشاركنيافتتح السيد شو دونيو، املدير العا  ملنظمة األغذية والزراعة  املنظمةا، االجتماع مرح ًبا ابو  -5

على أن  املهمة الرئيســية املوكلة إىل هذا االجتماع هي وضــع الصــياغة النهائية لالســتجابة العاملية على مســتو  الســياســات 
. وأشــــار إىل ا اجة املاســــة إىل تشــــجيع تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملعلى النتائج املنبثقة عن  بناءً 

دا  ممارســـــــات اإلدارة املراعية للتنوع البيولوجي يف جايل إنتال اااصـــــــيل والثروة ا يوانية وا راجة ومصـــــــايد األمساك اســـــــتخ
ابملعارف االية وللسكان األصليني.  وتربية األحياء املائية، مبا يشمل ممارسات اإلدارة التقليدية يف املوقع الطبيعي مصحوبةً 

 ســــيتمخ ه عنها هذا االجتماع ســــيعتربها الكثةون مســــاطة أســــاســــية لقطاع األغذية والزراعة وشــــدد على أن  النتائج الي
ســاعد البلدان على يقيق إنتال أفضــل تأن هذه النتائج  من شــأنو . 2020اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ما بعد عا   يف

 وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل. 
                                                           

 .2020أبريل/نيسان  23إىل  21كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من    1
2  /http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1257662  

http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1257662/
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د املدير العا  على أن  مكتا تغة املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة الذي مت إنشــا ه حديثًا والذي يســتضــيف وشــد   -6
التحدًيت القطاعية املشـــرتكة  معاجلةمن بني جهات أخر  أمانة اهليئة، ســـوف يســـاعد على جعل املنظمة يف موقع  و هلا 

اسرتاتيجية املنظمة بشأن تعميم التنوع ؤوليات املكتا يف تطبيق . وسوف تتمثل إحد  مسعلى حنو أفضل ا امسة األطية
 الوطنية إىل النظر فيها.  التنسيقوالي ُدعيت جموعة جهات  البيولوجي عرب القطاعات الزراعية

أمينة اهليئة جبميع املشــــاركني يف االجتماع. وأكدت جدًدا أن  الغرض من ، Irene Hoffmannورح بت الســــيدة  -7
 لوثيقــة تقــديراملنقح  املشــــــــــــــروع -التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة هــذا االجتمــاع هو اســــــــــــــتعراض وتنقيح الوثيقــة عن 

ملها يف أن تتمكن جموعة جهات وأعربت عن أ .، لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا املقبلةاالحتياجات واإلجراءات املمكنة
إســــــبانيا وأملانيا والعقبات. ويف اخلتا ، توجهت ابلشــــــكر إىل كل من  التنســــــيق الوطنية من إلاا عملها رغم كل الصــــــعاب

 .على ما قدمته من مساطات مالية ودعم عيين وسويسرا وكندا والنرويج

 واملقرر ني املشاركنيانتخاب الرئيس -اثلثًا 
  كينيـــــــاا  Desterio Nyamongoالســــــــــــــيـــــــد من  كالً انتخبـــــــت جموعـــــــة جهـــــــات التنســــــــــــــيق الوطنيـــــــة   -8
 بواتنا  Choki Gyeltshen. ومت انتخاب الســـــيد لالجتماع نيمشـــــارك نيرئيســـــ الســـــويدا  Jens Weibullالســـــيد و 

 .للدورة مقررًا

 اعتماد جدول األعمال -رابًعا 
 .املرفق ألفوافقت جموعة جهات التنسيق الوطنية على جدول األعمال كما يرد يف  -9

لوثيقة  املنقح املشروع –استعراض التنقيحات املوحدة لوثيقة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  -خامًسا 
 تقدير االحتياجات واإلجراءات املمكنة

التنقيحات املوحدة لوثيقة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة حبثت جموعة جهات التنسيق الوطنية الوثيقة بعنوان  -10
مساطات البلدان خبصوص  عنلوثيقة وأخذت علًما اب .3املشروع املنقح لوثيقة تقدير االحتياجات واإلجراءات املمكنة –

والوثيقة  4املشــــــــــــــروع املنقح لوثيقة تقدير االحتياجات واإلجراءات املمكنة -والزراعة التنوع البيولوجي لألغذية الوثيقة عن 
املشــــــــــــــروع املنقح لوثيقـــة تقـــدير االحتيـــاجـــات  -التعـــديالت املقرتحـــة يف وثيقـــة التنوع البيولوجي لألغـــذيـــة والزراعـــة عن 

 5.واإلجراءات املمكنة
املساطات العديدة الي قدمتها جهات التنسيق الوطنية إىل  مع التقديرموعة جهات التنسيق الوطنية وأشارت ج -11

إعداد اســـــــتجابة على مســـــــتو  للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واألعضـــــــاء واملراقبون يف اهليئة على مر  ســـــــنني عد ة بغية 
التنوع دان فقوأشــــــــارت إىل أنه خالل الســــــــنوات األخةة، احتل  الســــــــياســــــــات بشــــــــأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. 

التنمية املســـــــتدامة الصـــــــدارة على جدول األعمال العاملي للعديد من واضـــــــعي نســـــــان و صـــــــحة اإلوأتثةاته على  البيولوجي
 ، ال ســـيما على مســـتو  خطل العمل القطاعية،دت اجملموعة على أطية جتن ا التكرارالســـياســـات وصـــانعي القرار. وشـــد  

                                                           
 .BFA-CGRFA/NFP-2/21/2 الوثيقة  3
 .dd.12/21/Inf.3 A-BFA-CGRFA/NFPو Inf.3-BFA-CGRFA/NFP/2/21الوثيقتان   4
 .Inf.4-BFA-CGRFA/NFP/2/21.الوثيقة   5

http://www.fao.org/3/nc504ar/nc504ar.pdf
http://www.fao.org/3/nc490en/nc490en.pdf
http://www.fao.org/3/nc806en/nc806en.pdf
http://www.fao.org/3/nc506en/nc506en.pdf
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وقمة  2020وتنســــــــــيق اجلهود وتوطيد العالقات مع عمليات أخر  على غرار اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عا  
التنوع البيولوجي واسـتخدامه على  يف صـون ه ميكن للزراعة أن تضـطلع بدور إاايالنظم الغذائية. وسـل طت الضـوء على أن  

 .، وأن تنتفع منهحنو مستدا 
ابلوثيقة  املرفق األولة جهات التنســــــــــــــيق الوطنية أن تســــــــــــــتند يف عملها إىل النص الوارد ضــــــــــــــمن وقررت جموع -12

CGRFA/NFP-BFA-2/21/2 هبذا التقرير. واتفقت جموعة  املرفق ابء. وقد اســتعرضــت ونق حت الوثيقة الواردة ضــمن
توافر التســـــــــهيالت لعقد االجتماع، ب رهًنا، من أجل مواصـــــــــلة عملها جهات التنســـــــــيق الوطنية على اســـــــــتئناف اجتماعها

املشـــــــــروع املنقح لوثيقة  -التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة موعد حيدد الحًقا، لوضـــــــــع الصـــــــــياغة النهائية للوثيقة عن  يف
 .، قبل الدورة املقبلة للهيئةاملرفق ابء، كما ترد ضمن تقدير االحتياجات واإلجراءات املمكنة

 لتنفيــذ اســرتاتيجية املنظمــة 2023-2021طــة العمــل للفــرتة استعراض مسوّدة خ -سادًسا 
 بشــأن تعمــيم التنــوع البيولــوجي عــرب القطاعات الزراعية

ـــرتة استعرضت جموعة جهات التنسيق الوطنية الوثيقة بعنوان  -13 ــــ ـــل للفـ ــــ ـــة العمـ ــــ ـــذ  2023-2021مسود ة خطـ ــــ لتنفيـ
ـرب القطاعات الزراعية ـوجي عـ ـ ـوع البيول ـ ـيم التن ـأن تعمـ ـة بشـ ـرتاتيجية املنظمـ . ورح بت ابسرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع 6اسـ

ـل ابلتقد  اارا يف إعداد أخذت علًما ا و املنظمة البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية  اسرتاتيجية ـة العمـ مسود ة خطـ
عمل املنظمة املتصل ابلتنوع   خطة العملا كوسيلة لتحسني التنسيق وتعزيز7 لتنفيذ االسرتاتيجية 2023-2021للفــــــــــــــــــرتة 

الــدعم الــذي تقــد مــه املنظمــة جلهود تعميم التنوع البيولوجي على املســــــــــــــتويني الوطين واإلقليمي،  البيولوجي، فضــــــــــــــاًل عن
 نية  شد التمويل من أجل التنوع البيولوجي.يشمل اجلهود الوط مبا

وخطة عملها يف توجيه وتيســة  املنظمة وأحاطت جموعة جهات التنســيق الوطنية علًما ابلدور اهلا  الســرتاتيجية -14
التنوع البيولوجي لألغذية حفظ يف ما يتصل بتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية، و  للبلداندعم املنظمة 

خطة بني والزراعة وصونه واستخدامه على حنو مستدا . وأشارت أيًضا إىل أطية ضمان االتساق والتكامل والدعم املتبادل 
األنشطة املضطلع هبا يف إطار الصكوك واملنظمات األخر ، مبا يشمل املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية سائر العمل و 
 لألغذية والزراعة  املعاهدة الدوليةا واتفاقية التنوع البيولوجي واهليئة. النباتية

تقدمي التعليقات. و  لإلحاطة علًما مبسودة خطة العمل، ورح بت جموعة جهات التنسيق الوطنية ابلفرصة املتاحة -15
 خطة عملها واســــتعراضــــهاو  املنظمة ســــرتاتيجيةايف املســــتقبل يف تنفيذ  أكمل وجهعلى  نفســــهاأبن تشــــارك اهليئة  أوصــــتو 

ا بعرض تقرير عن تنفيذ  وأوصـــــــــــت. ويديثها  هاوخطة عمل املنظمة ســـــــــــرتاتيجيةاجموعة جهات التنســـــــــــيق الوطنية أيضـــــــــــً
 .يف كل من الدورات اهليئة على
وشـــــــــــــد دت جموعة جهات التنســـــــــــــيق الوطنية على أن  املنظمة تتيح ابلفعل، من خالل الصـــــــــــــكوك واألجهزة  -16

القائمة، مبا فيها هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، واملعاهدة الدولية، إطارًا عاملًيا لصــــــــــــــون التنوع البيولوجي لألغذية 
املوارد الوراثية، وهو إطار يتعني مراعاته ضمن عمل املنظمة يف جال والزراعة واستخدامه على حنو مستدا ، مبا يف ذلك 

                                                           
 .BFA-CGRFA/NFP-2/21/3 الوثيقة  6
 .Inf.5-BFA-CGRFA/NFP/2/21 الوثيقة  7
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بذكر هذه األجهزة املنظمة، بعد اســـــــتعراض اســـــــرتاتيجية جموعة جهات التنســـــــيق الوطنية  وأوصـــــــت .التنوع البيولوجي
 الدستورية بشكل صريح يف القسم املتعلق "اب وكمة الفع الة".

ة بدمج التنوع البيولوجي يف ســـــــياســـــــات املنظمة وبراجها وأنشـــــــطتها، جموعة جهات التنســـــــيق الوطني وأوصـــــــت -17
تنظر فيها األجهزة الرائســــــــــــــية والدســــــــــــــتورية املعنية يف املنظمة على حنو منتظم. وشــــــــــــــد دت على أطية دور التعاون  نأبو

وخطة عملها، وطلبت من املنظمة وأجهزهتا الرائســـــية والدســـــتورية التعاون  نظمةامل والشـــــراكات من أجل تنفيذ اســـــرتاتيجية
هذا الصـــدد على حنو وثيق مع املنظمات والصـــكوك الدولية ذات الصـــلة، ومعاهد البحو  الوطنية واإلقليمية والدولية،  يف

 واملنظمات غة ا كومية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص.
وخطة العمل واإلطار العاملي  املنظمة لتنســـــــيق الوطنية على أطية تكامل اســـــــرتاتيجيةوشـــــــد دت جموعة جهات ا -18

الذي اري حالًيا إعداده يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، كما شـــد دت على ضـــرورة  2020للتنوع البيولوجي ملا بعد عا  
وأشــارت اجملموعة مع التقدير إىل أن  اســتجابة  التنســيق الوثيق يف إطار رصــد تنفيذ خمتلف الصــكوك وإعداد التقارير عنها.

وخطة  املنظمة ، واســـــرتاتيجيةحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملاهليئة على مســـــتو  الســـــياســـــات للتقرير عن 
 .2020ستعز ا دور املنظمة يف تنفيذ اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ما بعد عا   هاعمل
مل يَظ ابإلمجاع ضــمن جموعة  مســودة خطة العمل تعليقات بشــأنوابإلضــافة إىل ذلك، أبد  بعه املشــاركني  -19

 جهات التنسيق الوطنية، وتشمل هذه االقرتاحات ما يلي:
 التشديد على أطية دعم البلدان، بناًء على طلبها، لتعميم التنوع البيولوجي عرب قطاعاهتا الزراعية؛ اأ 
لزمين لالستعراض والرصد، واإلشارة بشكل صريح إىل اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي تعديل اجلدول او  اب 

 ا؛5 القسم  2020ما بعد عا  
جتن ا اســـــتخدا  التعابة الي قد ُيســـــاء فهمها على حنو قد حيكم مســـــبًقا على نتيجة ســـــائر العمليات و  ال 

 اجلارية على مستو  السياسات؛
ا النظراء تثبت مسـاطة البياتت اجلغرافية يف صـون التنوع البيولوجي توضـيح أنه ال توجد أدلة اسـتعرضـهو  اد 

 واستخدامه املستدا ؛
عمليات ا أن يشــــــــــمل بناء القدرات من أجل إجراء 1التشــــــــــديد على أنه يتعني لبناء القدرات  الناتج و  اه 

ألثر، مع ا عمليات تقييمتشــــــــــــــاركية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، مبا يف ذلك  تقييم
 ؛أصحاب املصلحة والشركاء املعنيني

مببيدات اآلفات وممارســـــــات تصـــــــلة التشـــــــديد على أطية معاجلة القضـــــــاًي املتصـــــــلة اب وافز واملخاطر املو  او 
 .، على حنو أفضلاملستدا  اإلمداداتاإلنتال وسالسل 

وأشــــــارت جموعة جهات التنســــــيق الوطنية إىل أن مســــــودة خطة العمل، بصــــــيغتها املنقحة يف ضــــــوء التعليقات  -20
لعرضـها على مؤخرًا الواردة من جلنة الزراعة، وجلنة الغاابت، وجلنة مصـايد األمساك، وفراد  األعضـاء، قد أصـبحت متاحة 

النســـــــخة تعليقاهتم بشـــــــأن  اهليئة تقدمي عضـــــــاءأل ه اواوأشـــــــارت إىل أن. 8جلنة الربتمج يف دورهتا الثالثني بعد املائة املقبلة

                                                           
 .PC 130/7 الوثيقة  8
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، وإىل أهنم قد طلبوا إىل األمانة جتميع التقارير القطرية 2021مارس/ آذار  10مســــــــــــــودة خطة العمل حبلول من األخةة 
 وإحالتها إىل جلنة الربتمج لكي تنظر فيها.

 املالحظات اخلتامية -سابًعا 

اهليئة اجتماع الل لتوجيهاهتما خاملشــــــاركني  والرئيســــــنياملشــــــاركني ابلشــــــكر إىل  Hoffmann الســــــيدةتوج هت  -21
تلف املفاهيم أوضــــحت خماملناقشــــات قد  ت الضــــوء على أن  لى اإلطالق. وســــلط  عمرة ول أل ةافرتاضــــيعقد بصــــورة  الذي
ســـــتوضـــــع فيه الصـــــيغة ن االجتماع الذي ع إىل اجلزء الثاين م. وأشـــــارت كذلك إىل أهنا تتطل  اهليئةفت قيمة إىل عمل اوأضـــــ

 .جهات التنسيق الوطنيةجموعة  هتالذي بدأالنهائية للعمل 
، متوج ًها ابلشــــــــكر إىل مجيع املندوبني واألمانة على عملهم الد وب. Weibullوختم الرئيس املشــــــــارك الســــــــيد  -22

كما أشـــار التنســـيق الوطنية،  جهات موعة ضـــمن جالزخم اجليد  بفضـــلاألســـس خالل االجتماع،  وضـــعمت وأشـــار إىل أنه 
 .خالل اجلزء الثاين من االجتماعأن اجملموعة ستنهي عملها  إىل
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 املرفق ألف
جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي جدول أعمال اجلزء األول من االجتماع الثاين جملموعة 

 لألغذية والزراعة
 

 اجللسة االفتتاحية -1
  وتئا  نوابا الرئيس واملقررانتخاب الرئيس  -2
 جدول األعمال اعتماد -3
 املستدا  هغذية والزراعة واستخداملأل التنوع البيولوجي لصون االحتياجات واإلجراءات املمكنة مشروعاستعراض  -4
البيولــوجي شــأن تعمــيم التنــوع ب لتنفيــذ اســرتاتيجية املنظمــة 2023-2021مسود ة خطــة العمــل للفــرتة  استعراض -5

 عــرب القطاعات الزراعية
 ما يستجد من أعمال -6
 عتماد التقريرا -7
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 املرفق ابء
املشروع املنقح لوثيقة تقدير االحتياجات واإلجراءات  –التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  

 املمكنة
 

 مقدمة] – أوالً 

ا ضــــــــــــــرورًي النظــا  اإليكولوجي الي يــدعمهــا، أمرً يُعــد التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة، إىل جــانــا خــدمــات  -1
. وهو ميك ن أنظمة اإلنتال وســـبل املعيشـــة للتكيف مع الظروف االجتماعية واالقتصـــادية النظم الغذائية والزراعيةالســـتدامة 

ذية وا د  يف الوقت ا يف اجلهود الرامية إىل ضــــــــــــمان األمن الغذائي والتغا رئيســــــــــــيً والبيئية املتغةة والتطور معها، ويعترب موردً 
ا يف لاية البيئة وإعادهتا إىل هيئتها األصـــلية واســـتخدا  نفســـه من اآلاثر الســـلبية على البيئة أو ختفيفها ، وهو يســـاهم أيضـــً

 مواردها على حنو مستدا .
والتغذية، وخالل العقود األخةة، اكتســــــــــبت أطية التنوع البيولوجي وخدمات النظا  اإليكولوجي لألمن الغذائي  -2

ا املزيد من االعرتاف يف جداول وســـــبل العيي الريفية والســـــاحلية، ورفاه اإلنســـــان والتنمية املســـــتدامة بشـــــكل عا ، تدرايً 
 ، أصــــــــــــــحبــت هيئــة املوارد الوراثيــة النبــاتيــة هيئــة املوارد الوراثيــة لألغــذيــة والزراعــة  اهليئــةا1995األعمــال الــدوليــة. ويف عــا  
مجيع مكوتت التنوع البيولوجي ذات الصــــــلة ابألغذية والزراعة. وعلى مر  الســــــنني، أشــــــرفت  وحصــــــلت على والية تغطي

اهليئــة على التقييمــات العــامليــة للموارد الوراثيــة النبــاتيــة وا يوانيــة وا رجيــة واملــائيــة، واعتمــدت خطل عمــل عــامليــة للموارد 
  9النص على أهنـــا خطل العمـــل القطـــاعيـــة العـــامليـــةا.  ويشــــــــــــــــار إليهـــا يف هـــذاهلـــذه القطـــاعـــات الوراثيـــة الثالثـــة األوىل 

، وافقت اهليئة على أنه ينبغي إعداد خطة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية. وتشــــــــــــــمل أهداف التنمية 2019ويف عا  
اســـــــتخدامه ا من املقاصـــــــد املتعلقة بصـــــــون التنوع البيولوجي و ، عددً 2015املســـــــتدامة، الي اعتمدهتا األمم املتحدة يف عا  

املســـتدا  يف ســـياق األغذية والزراعة، مبا يف ذلك املقاصـــد الي وضـــعتها اهليئة. وقد اادت التقييمات العاملية األخر ، مثل 
تلك الي اضـــــطلع هبا املنرب ا كومي الدويل للعلو  والســـــياســـــات يف جال التنوع البيولوجي وخدمات النظا  اإليكولوجي، 

البلــدان عن اإللــااات يف تنفيــذ اســــــــــــــرتاتيجيــاهتــا وخطل عملهــا الوطنيــة للتنوع البيولوجي وعمليــات اإلبالم من جــانــا 
لتحقيق أهداف أيتشــــي للتنوع البيولوجي يف اتفاقية التنوع البيولوجي، من مســــتو  الوعي بشــــأن التنوع البيولوجي بشــــكل 

 ص.عا  ومساطاته يف سبل العيي ورفاه اإلنسان بشكل خا
العمل املتعدد الســــــنوات، قررت اهليئة يف دورهتا العادية ا ادية عشــــــرة الشــــــروع يف عملية قطرية  وابعتماد برتمج -3

، دعت منظمة األغذية والزراعة البلدان األعضـــاء 2013. ويف عا  حالة التنوع البيولوجي يف العامل لألغذية والزراعةإلعداد 

                                                           
املوارد الوراثية النباتية حالة . 2007منظمة األغذية والزراعة. ؛ . روماحالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل. 1996منظمة األغذية والزراعة.   9

منظمة األغذية ؛ . روماخطة العمل العاملية بشـــــــــــــأن املوارد الوراثية ا يوانية وإعالن إنرتالكن. 2007منظمة األغذية والزراعة.  ؛لألغذية والزراعة يف العامل. روما
العاملية الثانية بشــأن املوارد  خطة العمل. 2011منظمة األغذية والزراعة.  . روما؛التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 2010والزراعة. 

. 2014منظمــة األغــذيــة والزراعــة. ؛ . رومــاحــالــة املوارد الوراثيــة ا رجيــة يف العــامل. 2014منظمــة األغــذيــة والزراعــة. ؛ . رومــاالوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة
التقرير الثاين عن حالة املوارد . 2015منظمة األغذية والزراعة. ؛ . روماالعمل العاملية بشــــأن صــــون املوارد الوراثية ا رجية واســــتخدامها املســــتدا  وتنميتها خطة

 . روما.حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة. ؛ . روماية لألغذية والزراعة يف العاملالوراثية ا يوان

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/015/w7324e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/sow/sow2/ar/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/sow/sow2/ar/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/sow/sow2/ar/
http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.htm
http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.htm
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3849a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3849a.pdf
http://www.fao.org/publications/sowangr/ar/
http://www.fao.org/publications/sowangr/ar/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca5256en/
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ا التقارير. وُنشــــــــــــــر التقرير   واحد وتســــــــــــــعون بلدً لألغذية والزراعة. وقد  إىل تقدمي تقارير قطرية عن حالة التنوع البيولوجي 
  2019.10يف فرباير/شباط  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل عن
، مشـــاورات إقليمية غة رمسية لتبادل املعلومات بشـــأن صـــون التنوع البيولوجي 2016وعقدت اهليئة، خالل عا   -4

عة واســـــــــتخدامه املســـــــــتدا ، ويديد االحتياجات واإلجراءات املمكنة. واالحتياجات واإلجراءات  املمكنة  لألغذية والزرا
لصـــــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واســـــتخدامه املســـــتدا  ااددة يف هذه الوثيقة تســـــتند إىل نتائج هذه املشـــــاورات 

 .الة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملحالعاملية، ونتائج التقرير عن  اإلقليمية، واملشاورات
ويدد هذه الوثيقة االحتياجات واإلجراءات  املمكنة  للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مثل "تنوع ا يواتت  -5

يافظ على  والنبااتت والكائنات الدقيقة وتباينها على املســـــــــــتو  الوراثي وعلى مســـــــــــتو  األنواع والنظا  اإليكولوجي الي
 11هياكل النظا  اإليكولوجي وو ائفه وعملياته يف نظم اإلنتال وحوهلا، والي توفر الغذاء واملنتجات الزراعية غة الغذائية".

ا لتعريف ويعترب أن "نظم اإلنتال" تشـــمل قطاعات اااصـــيل والثروة ا يوانية والغاابت واألمساك وتربية األحياء املائية. ووفقً 
وصـــف مفصـــل  1غذية والزراعة، تشـــمل الزراعة الغاابت ومصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية. ويرد يف امللحق منظمة األ

 .[للمفاهيم املستخدمة يف الوثيقة

 األساس املنطقي – ااثنيً 

واإلنتال يُعد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، أي التنوع البيولوجي الذي يســــــــاهم بشــــــــكل أو  خر يف الزراعة  -6
والتنمية املســـــتدامة وإمداد العديد من خدمات النظا  والصـــــحة ا ال غىن عنه من أجل األمن الغذائي والتغذية الغذائي، أمرً 

اإليكولوجي ا يوية. وقد اختذت العديد من البلدان إجراءات لصــــــــون جموعة من املوارد الوراثية النباتية وا يوانية وا رجية 
ا بشكل مستدا ، من خالل اسرتاتيجيات خمتلفة. وقد قدمت اهليئة، وال تزال تقد ، التوجيهات بشأن واملائية واستخدامه

مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة املتعددة واســــــتخدامها بشــــــكل مســــــتدا ، من خالل أدوات وقرارات  12صــــــون
ة. وترصــــد املنظمة تنفيذ هذه الصــــكوك وترفع متعددة وخاصــــة بقطاعات ،ددة، مبا يف ذلك خطل العمل القطاعية العاملي

ذات الصــــــــلة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ومع ذلك، لقد القطاعات املعنية التقارير إىل اهليئة عن حالة تنفيذها وحالة 
قطاعية العاملية كانت التوجهيات املتعلقة إبدارة مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة غة املشـــــــــــمولة خبطل العمل ال

أكثر منهجيــة إدارة املكوتت املختلفــة للتنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة بطريقــة ،ــدودة حا اآلن. وهنــاك حــاجــة إىل 
ختطي االســـــرتاتيجيات اخلاصـــــة بقطاعات معينة. ويتطلا عكس اخلســـــارة املســـــتمرة للتنوع البيولوجي لألغذية ، و وتكامالً 

 اســـــتخدامه بشـــــكل مســـــتدا ، اتباع هنج شـــــاملة ومتعددة القطاعات تشـــــمل إجراءات والزراعة، وضـــــمان صـــــونه ويســـــني
اإلنتال  نظميف االعتبار أن  النهجأن أتخذ هذه  بد وال املســــــــــــــتو  الوراثي ومســــــــــــــتو  األنواع والنظا  اإليكولوجي. على

ا خدمات  الزراعي  والنظم الزراعية ، بيئاتنا ورفاهناذات الصـــــــــــــلة بتحســـــــــــــني  يكولوجيةاإلنظم الاإليكولوجية  تنتج أيضـــــــــــــً
 تكون إاابية لتحقيق هذه الغاية. قد والي

 

                                                           
 . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   10
 . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   11
 .إصالحهالتنوع البيولوجي هو لاية التنوع البيولوجي وا فاظ عليه أو إدارته أو  صون  12

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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 :13، ما يليحبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملوتشمل النتائج الرئيسية للتقرير املتعلق  -7
 التنوع البيولوجي ضروريّ لألغذية والزراعة

  املســــــــــــــتو  الوراثي ومســــــــــــــتو  األنواع والنظم تشــــــــــــــك ل مكوتت عديدة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على
 عوامل أساسية إلنتاجية القطاعات الزراعية كافة يف الوقت الراهن ويف املستقبل. اإليكولوجية،

  لألغذية  الكائنات ا ية الدقيقة والالفقارًيتاملوارد الوراثية من و تتســــــــــــــم املوارد الوراثية النباتية وا يوانية واملائية و
ها على مســــــتو  األنواع، وداخل األنواع  النوع، والصــــــنف، والســــــاللة، وتنوع   –والزراعة، واملوارد الوراثية ا رجية 

يد ا، أبطية حيوية إلنتاجية قطاعات اااصـــــيل والثروة ا يوانية والغاابت وتربية األحياء املائية ومصـــــاوما إىل ذلك
. وتتمتع األقارب الربية لألنواع املســتأنســة إبمكانية يف الوقت الراهن ويف املســتقبل األمساك، وقدرهتا على الصــمود

 استئناسها، وتوفر جموعة من املوارد الوراثية للتهجني واالختيار.

  ًمن خـــدمـــات النظـــا    لتوفة العـــديـــدويعترب التنوع البيولوجي املرافق املوجود يف نظم اإلنتـــال وحوهلـــا ضــــــــــــــرورًي
يف ذلك التلقيح، ومكـافحـة اآلفات، وا فـاظ على  اإليكولوجي الي يســــــــــــــتنـد إليهـا إنتـال الزراعة واألغذية، مبا

 زل الكربون، وتنظيم إمدادات املياه.عخصوبة الرتبة، و 

  ك الالفقارًيت وهي تضـــــــــــم جموعة واســـــــــــعة من الفطرًيت والنبااتت وا يواتت، مبا يف ذل –وتعترب األغذية الربية– 
ا ا، ولكن يتم تداوهلا أيضً ا ما يتم حصادها واستهالكها ،ليً مهمة لألمن الغذائي والتغذية يف العديد من البلدان. وغالبً 

 على مسافات طويلة. ويف حالة مصايد األمساك الطبيعية، فإهنا تشكل أساس قطاع رئيسي من األغذية والزراعة.

 لزراعة آخذ يف الرتاجعالتنوع البيولوجي لألغذية وا

  إن العديد من املكوتت الرئيســـــــــــية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، على املســـــــــــتو  الوراثي ومســـــــــــتو  األنواع
 والنظا  اإليكولوجي، آخذ يف الرتاجع.

  إقليم ختتلف املعارف بشــــــــــــــأن حالة التنوع البيولوجي املرافق، وخدمات النظا  اإليكولوجي واألغذية الربية بني و
وآخر، وغــالبــاً مــا تكون غة مكتملــة. وهنــاك العــديــد من الالفقــارًيت والكــائنــات ا يــة الــدقيقــة، وكــذلــك بعه 
األنواع النباتية وا يوانية األخر  املوجودة يف نظم اإلنتال وحوهلا، مل يتم تســــــــجيلها أو وصــــــــفها، كما أن و ائفها 

 .ضمن النظم اإليكولوجية تبقى غة مفهومة بشكل جيد

  وإن ا الة غة املتقدمة بشــــــــــــــكل كاف لربامج رصــــــــــــــد التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، تعين أن البياتت
ا عن حالة الفئات الفردية املتعلقة حبالتها واجتاهاهتا غة مكتملة. وتوفر مســــــــــــوح األعداد والتدابة املقابلة مؤشــــــــــــرً 

لية أو الوطنية أو اإلقليمية. وتعطي البياتت من هذا النوع صـــــــــــــورًة للتنوع البيولوجي املرافق على املســـــــــــــتوًيت اا
 خمتلطة، إلا هناك أسباب عديدة تدعو إىل القلق بشأن تراجع املكو تت الرئيسية للتنو ع البيولوجي املرافق.

 زراعــة، واملوارد الوراثيــة وتعترب املعلومــات عن حــالــة واجتــاهــات املوارد الوراثيــة النبــاتيــة وا يوانيــة واملــائيــة لألغــذيــة وال
ا رجية، أكثر اكتمااًل. ومع ذلك، ال يزال هناك العديد من الفجوات يف املعارف، وال ســــــــــــيما يف املناطق النامية 

 من العامل.

                                                           
 . روماموجز - حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   13
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 تؤثر دوافع التغيري املتعددة واملتفاعلة يف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

  ًمبجموعة متنوعة  [اا ســــــــــــــلبيً أتثرً ]وخدمات النظا  اإليكولوجي الي يقدمها  ا ما يتأثر التنوع البيولوجي املرافقغالب
الدوافع ترتاوح بني املســــــــتو  االي والعاملي، وبني التطورات يف التكنولوجيا وممارســــــــات اإلدارة ضــــــــمن قطاع  من

ا. وبشـــــــكل أكثر نطاقً األغذية والزراعة والعوامل البيئية واالقتصـــــــادية واالجتماعية والثقافية والســـــــياســـــــية األوســـــــع 
االجتـاهـات العـامليـة، مثـل التغيةات يف املنـاخ واألســــــــــــــواق الـدوليـة والـدميوغرافيـا،  [تؤدي]/  [قـد تؤدي]ا، يـديـدً 

على مســـــــــتو  نظا  اإلنتال، مثل تغية اســـــــــتخدا   [دوافع لفقدان التنوع البيولوجي] [ســـــــــلبية] هور دوافع  إىل
 ،[حصاد التنوع البيولوجي الرب ي] للمدخالت اخلارجية، واإلفراط يف ا صاداألراضي، واالستخدا  غة املناسا 

وانتشــار األنواع الغااية. وكانت التغيةات يف اســتخدا  األراضــي واملياه وإدارهتا، فئة الدوافع الي ذكرها أكرب عدد 
 املقـــابـــل، مـــالـــت البلـــدان على التنوع البيولوجي لألغـــذيـــة والزراعـــة. ويف ســــــــــــــلبيـــة اأن هلـــا آاثرً من البلـــدان على 

شـــــاركت إىل النظر إىل تدابة الســـــياســـــات العامة والتقد  يف العلو  والتكنولوجيا، على أهنا دوافع إاابية توفر  الي
ا للحد  من اآلاثر الســــــــــــــلبية للدوافع األخر  الي تؤثر على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتوفر هااتن طرقً 

 ،تملة للتدخالت الي تدعم صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدا .الفئتان نقاط دخول 

 تشري التقديرات إىل تزايد استخدام العديد من املمارسات املراعية للتنوع البيولوجي

 لبيولوجي متت اإلفادة على نطاق واســـــــــع عن جهود إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وال ســـــــــيما التنوع ا
 املرافق، هبدف تعزيز عملية توفة خدمات منظمة وداعمة يف النظا  اإليكولوجي.

  وأُفيد عن تزايد اســــتخدا  جموعة من ممارســــات اإلدارة الي تُعترب مواتية لصــــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
أتثة هذه املمارســــــات على حالة  واســــــتخدامه على حنو مســــــتدا . ومع ذلك، ال يزال يتعني يســــــني معرفة كيفية

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

  تكون مســــتوًيت  رغم تزايد اجلهود املبذولة لصــــون التنو ع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املوقع وخارجه، غالًبا ماو
 .من تعزيز التكامل يف ما بني هذه النهج ، وال بد  التغطية وا فاظ غة مالئمة

 األطر التمكينية غري كافية لضمان صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدامال تزال 

  ًا ســـــياســـــاتية وقانونية تســـــتهدف صـــــون التنوع البيولوجي كك ل واســـــتخدامه على حنو وضـــــعت معظم البلدان أطر
ا ما تكملها ســـــياســـــات ي، غالبً مســـــتدا ، ولد  العديد منها تدابة  ماية الطبيعة من أجل التنوع البيولوجي الرب  

،ددة ملوارد وراثية لألغذية والزراعة ،ددة، أو أهنا قد تدمج املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مع ســــــــــــــياســــــــــــــات 
األغذية والزراعة، واألغذية والزراعة بشـــكل عا ، أو التنمية الريفية. والســـياســـات الي تتناول  لقطاعات ،ددة من
الغذائية والزراعية تستند بشكل متزايد إىل هُنج النظا  اإليكولوجي، واملشاهد الطبيعية واملشاهد إدارة نظم اإلنتال 

ا ما تفتقر األطر القانونية والســــــــــــــياســــــــــــــاتية إىل تركيز ،دد على التنوع البيولوجي املرافق البحرية. ومع ذلك، غالبً 
ائمة للحد  من االســـــــــتغالل املفرط لألنواع الســـــــــمكية األغذية الربية. ويف حني أن االتفاقات الوطنية والدولية ق أو
الغاابت، فإن التدابة القانونية والســياســاتية الي تســتهدف بشــكل صــريح األغذية الربية أو املكوتت يف التنوع  أو

 البيولوجي املرافق وأدوارها يف توفة خدمات النظا  اإليكولوجي ليست منتشرة على نطاق واسع.



CGRFA/NFP-BFA-2.1/21/Report  16 

 ملســــــــــــــتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتعزيز دوره يف تقدمي خدمات النظا  اإليكولوجي وتتطلا اإلدارة ا
 متعدد األطراف عرب قطاعي األغذية والزراعة، وبني قطاع األغذية والزراعة وقطاع صــــــــــــــون البيئة/ الطبيعة تعاوتً 

يمية والعاملية. ويعرب اســــــــــتخدا  التنوع والقطاعات األخر  ذات الصــــــــــلة، على املســــــــــتوًيت االية والوطنية واإلقل
البيولوجي لألغذية والزراعة ا دود الدولية وا دود التقليدية بني القطاعات. وإن أطر التعاون على املســــــــــــــتوًيت 

ألغذية اقطاعات كل من   ا يفمتطورة نســــــــــــــبيً  لألغذية والزراعة الوطنية واإلقليمية والدولية يف إدارة املوارد الوراثية
 عة.والزرا

  ويقيد عدد من ا واجز عملية وضع وتنفيذ أدوات سياساتية فعالة تتناول صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 العوائق بفعل عد  واســـــتخدامه بشـــــكل مســـــتدا ، والتنوع البيولوجي املرافق بشـــــكل خاص. ويواجه التنفيذ أحياتً 

واملعرفة من جانا أصــــــــــحاب الشــــــــــأن وغياب اإلرادة الســــــــــياســــــــــية توفر املوارد البشــــــــــرية واملالية، وغياب الوعي 
 ا وكمة وغياب التعاون بني الوكاالت ذات الصلة. و/أو

يف الوقت الذي يساهم   يواجه صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدا  عدة يدًيتو -8
ال ميكن إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بفعالية إذا مت النظر و .  ورفاههم يف العامل الســـــك انمن لكثة ســـــبل عيي افيه 

التنوع من  على أكمل وجهمن أجل االســـــــــــــتفادة نظمي حاجة إىل اتباع هنج  ومثة يف مكوتته مبعزل عن بعضـــــــــــــها البعه.
وابلتايل،  الصـــــــــــمود.حنو نظم غذائية واراعية أكثر اســـــــــــتدامة وقدرة على  التحولحيث تعزيز من  البيولوجي لألغذية والزراعة

آليات التعاون بني القطاعات واملتعددة أصـــــــــــــحاب املصـــــــــــــلحة الي تعاو مكوتت متعددة للتنوع البيولوجي لألغذية  تعترب
 والزراعة، حيوية.

املســـــتدا  للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  يدد خطة العمل القطاعية للهيئة األولوًيت االســـــرتاتيجية لالســـــتخدا و -9
وتنميتها وصـــــوهنا، فضـــــالً عن األحكا  املتعلقة ابلتعاون والتمويل والتنفيذ. وتوجه اهليئة تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية، 

 زراعة اخلاصة هبا.وتدعمها وترصدها، كما تقي م على فرتات منتظمة حالة تنفيذها ومكوتت املوارد الوراثية لألغذية وال
وتعكس االحتيــاجــات واإلجراءات  املمكنــة  الواردة يف هــذه الوثيقــة التحــدًيت واالســــــــــــــتجــاابت ااتملــة هلــا  -10
والســـتكمال خطل العمل العاملية، . حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملحددهتا البلدان أثناء إعداد تقرير  الي

ينصــــــا الرتكيز بقوة على اإلجراءات الي تســــــعى إىل اًيدة يســــــني املعرفة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وال ســــــيما 
ــــل التنوع البيولوجي املرافق  ــــة]املكوتت مث ــــة الربي ــــةوا] [واألغــــذي ــــة املقــــابل ــــة اإليكولوجي ــــة وا] /[لنظم الزراعي لنظم الزراعي

اآلخرين يف هذا الصـــدد، وآاثر ممارســـات اإلدارة وهنجها  عن ، الي تتخلف[كولوجيةلنظم اإلياخدمات و ]/ [اإليكولوجية
املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. كما مت التأكيد على ا اجة إىل تنفيذ هُنج وإجراءات عملية لتحســــــــــــــني إدارة 

ية التعاون، على مجيع املســـــــــــتوًيت، يف صـــــــــــون التنوع التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ومت إيالء املزيد من االهتما  ألط
 البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه على حنو مستدا .
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 طبيعة الوثيقة – ااثلثً 

ا ألطيــة جتنــا االادواجيــة، هتــدف هــذه الوثيقــة إىل توفة إطــار شـــــــــــــــامــل إلدارة التنوع البيولوجي لألغــذيــة إدراكًــ  -11
يسني صون التنوع البيولوجي  –وبشكل أوسع  –املنسق عرب مجيع قطاعات األغذية والزراعة  والزراعة كك ل وتعزيز العمل

ملزمة.  لألغذية والزراعة واستخدامه املستدا  على املستو  الوراثي ومستو  األنواع والنظا  اإليكولوجي. وهي طوعية وغة
العاملية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اخلاصـــــة ابهليئة، وليس املقصـــــود منها أن تســـــتبدل أو تكرر خطل العمل القطاعية 

غةها من االتفاقات الدولية، بل أن تعزا تنفيذها املتناغم، حســــــــــــــا االقتضــــــــــــــاء. واا يديثها عند االقتضــــــــــــــاء.  أو
 ضاء.ا ألولوًيهتا الوطنية والتزاماهتا الدولية، حسا االقتتتخذ البلدان اإلجراءات الالامة وفقً  أن وينبغي

 ألهدافا – ارابعً 

 هتدف هذه الوثيقة إىل ما يلي: -12
  للتنفيذ املتسق واملتناسق خلطل العمل القطاعية العاملية ا الية للهيئة، وصون التنوع البيولوجيوضع إطار سياقي 

 والتغذية ،املرافق واألغذية الربية، كأساس لألمن الغذائي واستخدامه على حنو مستدا  مبا يشمل التنوع البيولوجي
 وتوفة سبل العيي؛ ، وا د  من الفقرتني، واألغذية والزراعة املستداموالصحة

  تشجيع التحو ل حنو نظم اراعية وغذائية أكثر استدامة؛ و 

  التفاقية  2020عاملي ملا بعد عا  املســـــــــــاطة يف يقيق أهداف التنمية املســـــــــــتدامة وتنفيذ إطار التنوع البيولوجي الو
 البيولوجي؛ التنوع

  التنوع البيولوجي املرافق  [مبا يشـــــمل] /[وال ســـــيما]اًيدة الوعي بشـــــأن أطية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، و
ني واألغذية الربية، وخدمات النظا  اإليكولوجي الي يوفرها جلميع أصــحاب املصــلحة، من املنتجني إىل املســتهلك

 وصانعي السياسات؛

  التنوع البيولوجي  [مبا يشــمل] /[وال ســيما]تعزيز صــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واســتخدامه املســتدا ، و
والنظم  [من وغة ذلك نظم اإلنتال] [من ذلك وغة اإليكولوجية الزراعية النظم] املرافق واألغذية الربية، داخل

من أجل تعزيز التنمية ]اإليكولوجية األرضية واملائية، كأساس خلدمات النظا  اإليكولوجي والقدرة على الصمود، 
، فضالً عن توفة خيارات للتكيف [اجلوع والفقر، خاصة يف البلدان النامية [التغذية سوء] االقتصادية وا د  من

 مع تغة املناخ والتخفيف من آاثره؛

  ســــــاس املفاهيمي واإلطار الالا  لوضــــــع واعتماد ســــــياســــــات وتشــــــريعات وبرامج وطنية لصــــــون التنوع ضــــــع األو و
 البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدا ؛

  على املســـــــــــــتوًيت الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة، وتعزيز القـدرات ونقـل التكنولوجيـا اًيدة التعـاون وتبـادل املعلومات و
يف ذلك جاالت البحث والتعليم والتدريا بشأن صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه  املؤسسية، مبا

 بشكل مستدا ؛

  مجع البياتت ووضــع مقاييس ومؤشــرات لقياس أثر ممارســات اإلدارة وهنجها على صــون التنوع البيولوجي يســني و
 النظا  اإليكولوجي؛وعلى مستو  األنواع و  راثيعلى املستو  الو لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدا  
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 1اخليار 

 [ ا د  من االادواجية غة املقصـــــــــودة وغة الضـــــــــرورية لإلجراءات من أجل تشـــــــــجيع الكفاءة والفعالية يف اجلهود
 والوطنية لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدا ؛ واإلقليمية العاملية

  التوجيه لعمل منظمة األغذية والزراعة بشأن توفة الدعم للبلدان يف جهودها لتعزيز صون التنوع البيولوجي وتقدمي
لألغذية والزراعة واســــــتخدامه املســــــتدا ، مبا يف ذلك يف ســــــياق اســــــرتاتيجيتها بشــــــأن تعميم التنوع البيولوجي عرب 

 [14القطاعات الزراعية.
 2 اخليار

 [ األغذية والزراعة بشأن توفة الدعم للبلدان يف جهودها لتعزيز صون التنوع البيولوجي تقدمي التوجيه لعمل منظمة
لألغذية والزراعة واســـــــــتخدامه املســـــــــتدا ، مبا يف ذلك يف ســـــــــياق اســـــــــرتاتيجيتها بشـــــــــأن تعميم التنوع البيولوجي 

جراءات من أجل تشــجيع االادواجية غة املقصــودة وغة الضــرورية لإلمن خالل ا د من  القطاعات الزراعية عرب
والوطنية لصــــــــــــــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واســــــــــــــتخدامه  واإلقليمية الكفاءة والفعالية يف اجلهود العاملية

 [15بشكل مستدا 
وينبغي أن يؤخــذ يف االعتبــار أنــه ينبغي تنفيــذ اإلجراءات يف جموعــة واســــــــــــــعــة من الظروف املختلفــة. واــا  -13
التباين يف خصــــــــــــــائص أنظمة اإلنتال ومكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، واحتياجات املنتجني يراعي التنفيذ  أن

ا إىل أنه يف حني أن بعه اإلجراءات وأصــــــــحاب املصــــــــلحة اآلخرين والقدرات واملوارد املتاحة. كما جتدر اإلشــــــــارة أيضــــــــً 
 لا املزيد من الوقت.تكون قابلة للتحقيق بسرعة، فإن تنفيذ إجراءات أخر  قد يتط قد

 املبادئ التشغيلية – اخامسً 
ينبغي أن يســرتشــد تنفيذ اإلجراءات  املمكنة  الواردة يف هذه الوثيقة، يف مجيع جاالت األولوًيت االســرتاتيجية،  -14

 ابملبادئ التشغيلية التالية:
  ينبغي أن يســــــــــــــتنــد تنفيــذ اإلجراءات  املمكنــة  إىل أدلــة علميــة ســــــــــــــليمــة. وعنــد االقتضـــــــــــــــاء، ينبغي أن تؤخــذ

يف االعتبار. واا  [املعارف واملمارســـــــــــــات التقليدية واالية] /[االيةاملعارف و  الشـــــــــــــعوب األصـــــــــــــلية عارفم]
حسـا االقتضـاء، مبا يف ذلك النهج  ،[املبتكرة]والنهج  [والشـامل] هُنج البحث التشـاركي [وتشـجيع]اسـتخدا  

 .[االقائمة على اإلنتال املشرتك بني الثقافات للمعرفة حيثما كان ذلك مناسبً 
  اهلـدف من اإلجراءات  املمكنـة  هو تنفيـذهـا، حســــــــــــــا االقتضــــــــــــــاء، يف مجيع أنواع نظم اإلنتـال ويف البلـدان و

 قطاعاتواا إيالء اهتما  خاص الحتياجات أصـــــــحاب ا يااات الصـــــــغةة يف مجيع مســـــــتوًيت التنمية.  على
 ا.الزراعة والغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، حيثما كان ذلك مناسبً 

                                                           
  1Rev. 11/163CLوثيقة لا  14
 CL 163/11 Rev.1 الوثيقة  15

http://www.fao.org/3/ca7175ar/ca7175ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca7175ar/ca7175ar.pdf
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  وينبغي أن يشــــــج ع تنفيذ اإلجراءات مشــــــاركة مجيع منتجي األغذية مع إيالء اهتما  خاص الحتياجات أنشــــــطة
مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية القائمة على األســــــر والصــــــغةة النطاق، ومع إيالء اهتما  الزراعة وا راجة و 

 خاص الحتياجات البلدان النامية.
  وينبغي أن أيخــذ تنفيــذ اإلجراءات  املمكنــة  يف االعتبــار دور املرأة، عنــد االقتضـــــــــــــــاء، بوصــــــــــــــفهــا مــديرة للتنوع

، وينبغي أن ينطوي فــــة تتعلق ابلتنوع البيولوجي لألغــــذيــــة والزراعــــةالبيولوجي لألغــــذيــــة والزراعــــة وحــــاملــــة معر 
 . املشاركة الفعالة للمرأة على

  ،وينبغي أن أيخــــذ تنفيــــذ اإلجراءات  املمكنــــة  يف االعتبــــار أدوار الشــــــــــــــعوب األصــــــــــــــليــــة واجملتمعــــات االيــــة
فة تتعلق ابلتنوع البيولوجي لألغذية االقتضــاء، بوصــفهم مدراء للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وحاملي معر  عند

 للشعوب األصلية واجملتمعات االية.، وينبغي أن ينطوي على املشاركة الفعالة والزراعة
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 اهليكل والتنظيم – اسادسً 
تعرض هذه الوثيقة جموعة من اإلجراءات  املمكنة  املتكاملة واملرتابطة لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  -15

واستخدامه بشكل مستدا ، مت تنظيمها يف ثالثة جاالت أولوية اسرتاتيجية. ويتصل العديد من هذه اإلجراءات  املمكنة  
 أبكثر من جال ذي أولوية اسرتاتيجية. 

 ورصدهوتقييمه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  توصيف: 1ل األولوية االسرتاتيجية جا
 : إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة2جال األولوية االسرتاتيجية 
 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جال األولوية االسرتاتيجية 

 املمكنة  برتتيا األولوية، ألن األســــــــبقية النســــــــبية لكل جال عمل  ممكن  واجلداول الزمنية وال ترد اإلجراءات  -16
ا بني البلدان واملناطق. وقد تعتمد األولوية النســـــبية على مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية كبةً   ااملرتبطة قد ختتلف اختالفً 

عنية، أو القدرات ا الية، أو املوارد املالية، أو ســــــياســــــات إدارة التنوع والزراعة نفســــــها، أو البيئة الطبيعية أو نظم اإلنتال امل
، يُقصــد هبا أن تكون غة إلزامية إجراء ماقائمة ابملمارســات أو النهج يف إطار عرض وعندما تُ  البيولوجي لألغذية والزراعة.

 الت لكل حالة على حدة.ال يوجد حل واحد يناسا اجلميع ، وهناك حاجة إىل إجراء يليإذ وغة شاملة. 
ولكل جال من جاالت األولوية االســــــــــــرتاتيجية، تعرض مقدمة االحتياجات ااددة على أســــــــــــاس التقارير القطرية  -17
والعمليات االســـتشـــارية املذكورة أعاله. حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل مت إعدادها كمســـاطات يف تقرير  الي

 عدد من األولوًيت ااددة. وتتكون كل أولوية من أساس منطقي وجموعة من اإلجراءات الفردية  املمكنة .مث يتم عرض 
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 جماالت األولوايت االسرتاتيجية لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 واستخدامه املستدام

 ورصدهوتقييمه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  توصيف: 1جمال األولوية االسرتاتيجية 
 يسني توافر املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وا صول عليها 1-1

  : إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة2جمال األولوية االسرتاتيجية 
 لألغذية والزراعةتعزيز النهج املتكاملة إلدارة التنوع البيولوجي  2-1
 يسني صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2-2

 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية االسرتاتيجية 
 بناء القدرات من خالل التوعية والبحو  والتعليم والتدريا 3-1
 تعزيز األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية 3-2
 يسني التعاون والتمويل 3-3
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 ورصدهوتقييمه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  توصيف: 1جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة
ورصــده من األمور الضــرورية لصــونه واســتخدامه بشــكل مســتدا . وتقييمه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  توصــيفيُعترب 

واجتاهات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وإدارته على املســـــــــــتوًيت الوطنية واإلقليمية وإن عمليات تقييم ورصـــــــــــد حالة 
ا ا كبةً ا ما تكون ،دودة وجزئية. كما  تلف مد  وطابع فجوات املعرفة ا الية اختالفً والعاملية غة متســــــــــــــاوية، وغالبً 

 خمتلف فئات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. بني
واألنواع الي يتم حصــــــــادها على نطاق  –لنبااتت املســــــــتأنســــــــة واملوارد الوراثية ا يوانية واملائية لألغذية والزراعة ويف حالة ا

 –واســـع من الربية  مثل األشـــجار ا رجية واألنواع النباتية اخلشـــبية األخر  واألنواع املســـتهدفة من قبل املصـــايد الطبيعيةا 
الرغم من تفاوت درجاهتا عرب املناطق يف العامل وعرب قطاعات األغذية والزراعة.  توجد قوائم جرد ومعلومات أخر ، على

وعلى املســــــــــــــتو  العاملي، مت تطوير أنظمة رصــــــــــــــد للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، على ســــــــــــــبيل املثال، النظا  العاملي 
ة، ونظــا  معلومــات التنوع الوراثي للحيواتت للمعلومــات واإلنــذار املبكر بشـــــــــــــــأن املوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــ

 املستأنسة، والنظا  العاملي للمعلومات عن املوارد الوراثية ا رجية التابع للمنظمة.
واري رصـــــــــد النظم اإليكولوجية الرئيســـــــــية ذات األطية لألغذية والزراعة، على ســـــــــبيل املثال األراضـــــــــي الرطبة الداخلية، 

املنغروف، وطبقات األعشاب البحرية، والغاابت، واملراعي، على املستوًيت الوطنية واإلقليمية والشعا املرجانية، وغاابت 
 والعاملية، وإن كانت مبستوًيت خمتلفة من الشمولية.

توثيق العديد من أنواع التنوع البيولوجي املرافق الي تقد  خدمات تنظيمية وداعمة، وال ســـــــــــــيما  وأويف املقابل، مل يتم يديد 
ا لبعه اجملموعات التصـــــــــــــنيفية  مثل بعه الكائنات الدقيقة والالفقارًيت. وتُعرف اجتاهات األعداد بشـــــــــــــكل جيد نســـــــــــــبيً 

الفقارًيتا ولكن، ابلنسبة للمجموعات األخر ، تكاد املعرفة أن تكون غة موجودة. ويف كثة من ا االت، يصعا توصيف 
 يــا امليتــاجينوميــة وغةهــا من تقنيــات تفــاعــل اجلينو  لتحــديــد التجمعــات.وتنظيم األنواع الفرديــة، وميكن اســـــــــــــتخــدا  األســــــــــــــال

 املعارف األساسية التصنيفية لتقييم التنوع البيولوجي آخذة يف الرتاجع. وإن  
، ا العديد من الفجوات يف املعرفة حول خصــــائص األنواع الي تعترب مصــــادر لألغذية الربية، وحالتها واجتاهاهتاوهناك أيضــــً 

 .ضمن مسببات األمراذلك  وغة املصدربتداعيات األمراض ا يوانية مل املخاطر املتصلة مبا يش
ويف العــديــد من ا ــاالت، تكون مســـــــــــــــاطــات مكوتت من التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة يف توفة خــدمــات النظــا  

ى أحجــا  األعــداد وتوايعهــا، اإليكولوجي غة مفهومــة بشــــــــــــــكــل جيــد، كمــا هو ا ــال ابلنســــــــــــــبــة آلاثر دوافع معينــة عل
 العالقات اإليكولوجية الي تدعم توفة خدمات النظا  اإليكولوجي.  وعلى

ا يســـــــــني ويف ضـــــــــوء ما ســـــــــبق، هناك حاجة عامة لتحســـــــــني توافر البياتت واملعلومات. وتشـــــــــمل االحتياجات األكثر يديدً 
البياتت املكانيةا بشــــــــــــــأن التغةات يف وفرة األنواع والنظم ويليل البياتت  مبا يف ذلك وتبادل منهجيات تســـــــــــــجيل وختزين 

 اإليكولوجية وتوايعها، ويسني القدرة على الرصد والتقييم، على سبيل املثال من خالل اًيدة عدد خرباء التصنيف املاهرين.
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 لألغذية والزراعة واحلصول عليهاحتسني توافر املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي   1-1 ]االسرتاتيجية[ األولوية
 األساس املنطقي

ا لتقييم فئات معينة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ورصـــــــدها. ومع ذلك، تتضـــــــمن خطل العمل القطاعية العاملية أحكامً 
نوع البيولوجي هناك حاجة لتحســــــــــــني معرفة املكوتت األخر  من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، على ســــــــــــبيل املثال الت

املرافق واألغذية الربية، على املســـــــتو  الوراثي ومســـــــتو  األنواع والنظا  اإليكولوجي، حســـــــا االقتضـــــــاء، وأدوارها يف توفة 
خدمات النظا  اإليكولوجي، ابالســـــــــــــتناد إىل البياتت املوجودة حيثما أمكن ذلك. وابلنظر إىل أن كل بلد لديه جموعة 

القــــدرات، يتعني يــــديــــد األنواع ذات األولويــــة، والنظم اإليكولوجيــــة، أو خــــدمــــات النظــــا  الظروف واالحتيــــاجــــات و  من
ا، اا بذل اجلهود لتعزيز التآار يف أنشطة التقييم اإليكولوجي، للتقييم والرصد على املستو  الوطين. وحيثما كان ذلك ممكنً 

  ذلك تلك الي تغطيها خطل العمل القطاعية العاملية.والرصد ملختلف مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف
وتوجد جموعة واســــــــــعة من املمارســــــــــات والنهج اإلدارية الي تســــــــــتفيد من مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

وتشمل هذه املمارسات والنهج تلك املستخدمة على مستو   16بطريقة مستدامة، وابلتايل يُعترب أهنا تساهم يف صوهنا.
اإلنتال  مثل الزراعة ا افظة للموارد، وإدارة  واملمارسات املواتية  التلقيح،  والزراعة الدائمة  والزراعة العضوية، واإلدارة 

تكاملة للمحاصيل والثروة ا يوانية املتكاملة لآلفاتا، واستخدا  نظم اإلنتال املختلطة  مثل ا راجة الزراعية، والنظم امل
والنظم املائيةا، وممارســـــات االســـــتعادة، والنهج املتكاملة على مســـــتو  النظا  اإليكولوجي  مثل هنج النظم اإليكولوجية 
ملصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية واإلدارة املســــــــتدامة للغاابت والزراعة اإليكولوجيةا. ويصــــــــعا يف معظم ا االت 

يم مد  استخدا  هذه املمارسات والنهج، بسبا تنوع املقاييس والسياقات املتضمنة وغياب البياتت ذات الصلة. تقي
ومع أن  التـأثةات على التنوع البيولوجي لألغـذيـة والزراعـة ُتعترب إاـابيـة، فمن الواضــــــــــــــح أن هنـاك حـاجـة إلجراء املزيـد 

 لصدد.البحو  وتطوير أساليا تقييم مناسبة يف هذا ا من

 اإلجراءات ]املمكنة[
 1اخليار 

، 1-1-3، 1-2-2، 1-1-2، 1-1-1]توحيد مجيع األنشـــــطة املتصـــــلة اطع العمل العاملية القطاعية   1-1-1
تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية  تشــــــــــــــجيع  وتوفة الدعم عند االقتضــــــــــــــاء املبادئ التشـــــــــــغيلية[ يف إطار( 3-2-1

 تقييم املوارد الوراثية ذات الصلة ورصدها، حسا االقتضاء.مجيع املستوًيت لتحسني  على
ضــــــــمان مراعاة التفاعالت بني قطاعي األغذية والزراعة من جهة، ويف ما بينها ومع ســــــــائر قطاعات األغذية  1-1-2

اجلهود،   اادواجية جتن اوالزراعة  مثل الطاقة والنســـــــــــيج والســـــــــــياحةا من جهة أخر   وتعزيز التآار  والتخفيف من  /  
أقصــــــــى حد  ممكن، عند تنفيذ األنشــــــــطة املتعلقة بتقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصــــــــده، مبا يف ذلك تنفيذ  إىل

 خطل العمل القطاعية العاملية.

                                                           
للحصول على وصف للحالة  . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019تقرير منظمة األغذية والزراعة لعا  ، من 5انظر الفصل   16

 من هذه املمارسات والنهج. 20واالجتاهات يف اعتماد أكثر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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 2 اخليار
املوارد تعزيز تنفيذ خطل العمل العاملية القطاعية على مجيع املستوًيت من أجل يسني توصيف  2-1-1و 1-1-1دمج ]

 الوراثية ذات الصلة وتقييمها ورصدها 
يســـــــني قائمة جرد التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية وتوصـــــــيفها. ورصـــــــد التغيةات يف األعداد والتوايع  1-1-3

املسببة على مر  الزمن  مبا يشمل تلك الي تنطوي على احتمال انتشار األمراض ا يوانية املصدر أو غة ذلك من العوامل 
 لألمراض . 

يســــني تقييم كيف تتم إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،  وال ســــيما  /  مبا يشــــمل  التنوع البيولوجي  1-1-4
املرافق واألغذية الربية، مبا يف ذلك مد  اعتماد ممارســــات وهنج اإلدارة الي تســــهم يف الصــــون واالســــتخدا  املســــتدا ، مع 

  ، حســـــا االقتضـــــاء، وخصـــــائص نظم لية واجملتمعات االيةقليدية  معارف جتمعات الشـــــعوب األصـــــمراعاة املعارف الت
 اإلنتال  االية .  ورصد التغيةات يف مستوًيت اعتماد ممارسات اإلدارة ذات الصلة على مر  الزمن .

 1اخليار 
يســـــــــــني تقييم دوافع التغية وآاثرها على  مجيع مكوتت  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،  وال ســـــــــــيما /  1-5-[1
يشـــــمل  التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، مبا يف ذلك األعداد والتوايع، وعلى العالقات اإليكولوجية الي تدعم   مبا

ل تلك يف نظم اإلنتال .  ورصــــد التغيةات يف الدوافع ذات الصــــلة على مر  توفة خدمات النظا  اإليكولوجي ، مبا يشــــم
 الزمن . 

ابلنســـــــبة جلميع مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، اختاذ اإلجراءات لتقليل الفجوات املعرفية بشـــــــأن  1-6-[1
رســـــــــــــات اإلدارية يف قطاعات األغذية والزراعة أدوارها يف توفة خدمات النظا  اإليكولوجي، مبا يف ذلك كيفية  أتثة املما

على دوافع التغية وأثرها على مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وأدوارها يف توفة خدمات النظم اإليكولوجية  
يكولوجي  أتثر هذه األدوار مبمارســـــات اإلدارة يف قطاع األغذية والزراعة .  ورصـــــد التغيةات يف توفة خدمات النظا  اإل

  يف النظم اإليكولوجية   نظم اإلنتال  ذات الصلة، على مر  الزمن  .
 2 اخليار

 [6-1-1و 5-1-1 دمج]
ابلنســـــــبة جلميع مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، اختاذ اإلجراءات لتقليل الفجوات املعرفية بشـــــــأن  1-1-7

، مبا يف ذلك الفجوات والصــــــــــــــحة املبذولة لتحســــــــــــــني األمن الغذائي والتغذية،توًيهتا الغذائية وأطيتها ااتملة يف اجلهود 
 [ورصد التغيةات يف االستهالك على مر  الزمن.]املعرفة املتعلقة ابجلوانا الثقافية واالجتماعية الستخدامها.  يف
لتقييم ورصـــــــد  [مســـــــؤولياتتعيني ]/ تعزيز األطر الوطنية  [3 االســــــرتاتيجية األولويةهذه الفقرة إىل  نقل] 1-1-8]

تقييم املعنية بوتعزيز اهلياكل املؤســــــســــــية و / أو الوكاالت  إنشــــــاءاملســــــاعدة على ]التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية. 
 املســتو تكون مســؤولة عن تنســيق األنشــطة واإلشــراف عليها على  املرافق واألغذية الربية الي قد بيولوجيالتنوع ورصــد ال
 [إشـــــــــــــراك الوكاالت الوطنية وتعزيز التنســـــــــــــيق يف ما بني الوكاالت] /[تكليف وكالة وطنية]وقد يشـــــــــــــمل ذلك . [الوطين
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 على ســــــــــــبيل املثال، من قطاعي الزراعة أو البيئة، أو وكالة مشــــــــــــرتكة بني القطاعاتا ا النحو املالئم واملمكن عمليً   على
 [[القائمة أصال.الوسائل املتاحة واملبادرات مع مراعاة ، ] [.] ابالضطالع أبنشطة الرصد أو تنسيقها واإلشراف عليها

م والرصــد على املســتو  يخدمات النظا  اإليكولوجي للتقي وأيديد األنواع ذات األولوية والنظم اإليكولوجية  1-1-9
 الوطين، حسا االقتضاء.

ابلنســــــــــــــبــــة جلوانــــا تقييم التنوع البيولوجي لألغــــذيــــة والزراعــــة ورصــــــــــــــــــده، تعزيز [4-1-3دجمهـــا مع ] 1-10-[1
 .[االقتضاء ، حسا[  التشاركيةو هنج البح] /[التشاركي العلم] /[التشاركيني لماءالع]مشاركة]
أقصى حسا االقتضاء وإىل  –بتعزيز برامج تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصده، استخدا  ودمج  1-1-11

نظم التقييم والرصــد القائمة  مثل تلك الي وضــعت ألهداف التنمية املســتدامة، أو اتفاقية التنوع البيولوجي،  –حد  ممكن 
أو اهليئةا، والبياتت واملؤشـــــــرات ا الية، على املســـــــتوًيت الوطنية واإلقليمية والعاملية، واســـــــتكشـــــــاف إمكانية املؤشـــــــرات 

 غة ضروري اإلبالم مراعاة الظروف الوطنية وا اجة إىل جتنا إضافة عاء مع ،   ا متعددةختد  أغراضً  الي
األدوات واملعاية والربوتوكوالت  مع مراعاة املبادرات الدولية ذات الصــــلة واألدوات واألســــاليا القائمة، تعزيز 1-1-12

القـائمـة جلمع البيـاتت وحصــــــــــــــرهـا وتقييمهـا ورصــــــــــــــدهـا، و/أو تطوير أدوات ومعـاية وبروتوكوالت جـديـدة لتقييم التنوع 
مبا يف ذلك النهج التشــــــاركية، الســــــتخدامها على الصــــــعيدين الوطين و/أو الدويل، ]البيولوجي لألغذية والزراعة ورصــــــده، 

وينبغي أن تشـــــــــمل هذه األدوات، األســـــــــاليا، مبا يف ذلك الوكالء، لتقييم أتثة ممارســـــــــات اإلدارة حســـــــــا االقتضـــــــــاء. 
 [التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتوفة خدمات النظا  اإليكولوجي. على

 [مه ورصده.أدوات وبروتوكوالت مرجعية دولية جلرد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييدعم إنشاء  مكرر 1-1-12]

 أو إنشــــاء نظم املعلومات القائمة دعم  يســــني / تعزيز [3-3الفقرة إىل األولوية االســـرتاتيجية ]نقل هذه  1-13-[1
، وال ســــــــــيما التنوع البيولوجي [مبا يف ذلك عن طريق التمويل]تنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، لل [جديدة نظم معلومات

املرافق واألغذية الربية، مبا يف ذلك عن طريق وضـــــــــع أو مواصـــــــــلة تطوير وحدات ،ددة بشـــــــــأن التنوع البيولوجي لألغذية 
 [[ضمن نظم املعلومات الوطنية والدولية القائمة.]والزراعة واستخدامه واملعارف التقليدية املرتبطة به، 

تعزيز القدرة على اســـتخدا  نظم التقييم والرصـــد، مبا يف ذلك  [3إىل األولوية االســرتاتيجية ]نقل هذه الفقرة  1-1-14[
 [عن طريق يسني نشر املعلومات على املستخدمني.

رصــــــــــد وتقييم مســــــــــالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي  2-1األولوية االســــــــــرتاتيجية ]
 [اإليكولوجيةوالتغذية وخدمات النظم 
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  : اإلدارة ]املتكاملة[للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة2جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة
يُعترب هنا أن إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تشــــــــــمل األنشــــــــــطة املختلفة الي ينطوي عليها اســــــــــتخدامه وصــــــــــونه 

 املوقع الطبيعي وخارل املوقع. يف
اســــتخدا  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة اراعة أو تربية األنواع املســــتأنســــة، وتنفيذ أنشــــطة يســــني وراثية رمسية يشــــمل 

غة رمسية، واســتئناس أنواع برية إضــافية، وإدخال أنواع مســتأنســة أو برية يف نظم إنتال جديدة، وإدارة التنوع البيولوجي  أو
لتعزيز تقدمي خدمات النظا  اإليكولوجي، وحصــــــــــــــاد املواد الغذائية وغةها من املنتجات  املرافق هلا يف نظم اإلنتال وحوهلا

الربية. وتســـاهم بعه هذه املمارســـات والنهج يف صـــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، يف حني يشـــكل البعه اآلخر 
ا  األراضــــــــــــي واملياه وإدارهتا، والتلو ، الدوافع الرئيســــــــــــية لفقدانه، مبا يف ذلك عن طريق التغيةات الضــــــــــــارة يف اســــــــــــتخد

واالستخدا  غة املستدا  للمدخالت اخلارجية، واالستغالل وا صاد غة املستدامني.  وقد أفادت التقارير أن تنفيذ عدد 
ل املثال، من ممارسات وهُنج اإلدارة املتصور  بناًء على مستوًيت متفاوتة من األدلةا أهنا تراعي التنوع البيولوجي  على سبي

  17ا راجة الزراعية، والزراعة ا افظة للموارد، واإلنتال العضويا آخذ يف التزايد على املستو  العاملي.
ا التدابة املتخذة لتعزيز  ا فاظ  على التنوع   ويشــــــمل صــــــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املوقع الطبيعي  أيضــــــً

البيولوجي  ولايته   وإصــــــالحه  ومواصــــــلة تطويره ابســــــتمرار داخل نظم إنتال اااصــــــيل وا يواتت واألمساك والغاابت، 
راعة ونظم اإلنتال املختلطة، وحوهلا. ويشـــــمل الصـــــون خارل املوقع الطبيعي صـــــون مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والز 

خارل موائلها الطبيعية داخل نظم اإلنتال وحوهلا. وقد يشـــــمل ذلك صـــــون الكائنات ا ية يف املواقع مثل ا دائق النباتية، 
 مثـل األشــــــــــــــجـار خـارل املوقع ، أو األكواريو ،  أو بنوك اجلينـات ا قليـة ، حـدائق ا يوان أو مزارع ا يواتت النـادرة، 

أو األنســــجة النباتية، أو املواد ااافظ عليها ابلتجميد، مثل الســــائل املنوي ا يواين أو األجنة خماان البذور، أو اللقاح،  أو
وتتطلا إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بطريقة أكثر اســــــــــــــتدامة بذل اجلهود  يف بنوك اجلينات  أو بنوك البذور .

والبنــاء على الفرص املرتبطــة مبجموعــة  هور النظــا  اإليكولوجي  ودوافع فقــدان التنوع البيولوجي وتــدملواجهــة التهــديــدات 
 واسعة من الدوافع املتفاعلة للتغية.

وتتضـــمن خطل العمل القطاعية العاملية أولوًيت لصـــون عناصـــر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ذات الصـــلة واســـتخدامها 
ا يف جال تعزيز الصـــــون خارل املوقع الطبيعي يف مجيع بشـــــكل مســـــتدا . وقد شـــــهدت اآلونة األخةة، بشـــــكل عا ، تقدمً 

 قطاعات األغذية والزراعة. وكان تعزيز الصون واالستخدا  املستدا  داخل املوقع ويف املزرعة أكثر صعوبة.
 إن إدارة التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة مقيــدة بفجوات يف املعرفــة، تتفــاقم يف بعه األمــاكن بســــــــــــــبــا فقــدان املعرفــة
التقليدية بشــــــأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتشــــــمل التحدًيت األخر  حقيقة أن كل مكون من مكوتت التنوع 
البيولوجي لألغذية والزراعة يعتمد على املكوتت األخر  ويتفاعل معها عرب جموعة من املقاييس، مبا يف ذلك على نطاق 

بحريــة. ولــذلــك، تتطلــا اإلدراة الفعــالــة يف كثة من األحيــان، التعــاون بني جموعــة املنــا ر الطبيعيــة أو املنــا ر الطبيعيــة ال
 متنوعة من أصحاب املصلحة املختلفني، داخل وخارل قطاعات األغذية والزراعة.

                                                           
روما. للحصول على وصف للحالة  .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019تقرير منظمة األغذية والزراعة لعا  ، من 5نظر الفصل أ  17

 من هذه املمارسات والنهج. 20واالجتاهات يف اعتماد أكثر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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ويعترب التمويــل غة الكــايف، والنقص يف املو فني املــدربني  مبــا يف ذلــك يف التصــــــــــــــنيف واملنهجيــاتا، والنقص يف املوارد 
لتقنية، من القيود الواســــعة النطاق، مما اعل من الصــــعا يف كثة من األحيان ســــد الفجوات املعرفية وتنفيذ برامج اإلدارة ا

ا ما يعيق عد  وجود تعاون متعدد التخصــــــــصــــــــات وإنفاذ اللوائح والســــــــياســــــــات الرامية إىل لاية التنوع البيولوجي. وغالبً 
وينبغي تعزيز أنشــــــــــــطة التعليم والتدريا والتوعية املتعلقة ابلتنوع البيولوجي  البحث يف أســــــــــــاليا واســــــــــــرتاتيجيات اإلدارة.

ا معاجلة نقاط الضـــعف لألغذية والزراعة على مجيع املســـتوًيت من املنتجني إىل واضـــعي الســـياســـات. ومن الضـــروري أيضًـــ 
 ا.3نظر جال األولوية االسرتاتيجية أاألطر القانونية والسياساتية واإلدارية   يف

التنوع البيولوجي   االســـــــــــتخدام املســـــــــــتدام تعزيز النهج املتكاملة ]إلدارة[ /   1-2  االسرتاتيجية ألولوية ا
 لألغذية والزراعة

 األساس املنطقي
يرتاوح نطاق ممارســــــــــــــات وهُنج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من املنا ر الطبيعية أو املنا ر الطبيعية البحرية إىل 

اإلنتــال أو قطعــة األرض الفرديــة. وقــد اعتمــد العــديــد من البلــدان هُنج املنــا ر الطبيعيــة واملنــا ر الطبيعيــة البحريــة نظــا  
ا يف العديد من البلدان تطبيق اإلدارة  والتخطيل املتكامل الســــتخدا  األراضــــي واملياه، على األقل إىل حد ما. واري أيضــــً

وجي إااء مصـــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية والزراعة اإليكولوجية وممارســـــــــات املســـــــــتدامة للغاابت وهنج النظا  اإليكول
اســـــــــــتعادة املوارد، يف مجلة أمور أخر . وعلى مســـــــــــتو  نظا  اإلنتال، قد تعزا املمارســـــــــــات ااددة املتعلقة بتنويع أنظمة 

الزراعة واســــــــــــتخدامه بشــــــــــــكل مســــــــــــتدا . اإلنتال، وممارســــــــــــات اإلدارة وهُنج اإلنتال، صــــــــــــون التنوع البيولوجي لألغذية و 
ا مــــا يعيق نقص البحو  واملعرفــــة تطبيق هــــذه الُنهج واملمــــارســـــــــــــــــات على نطــــاق أوســــــــــــــع. ومع ذلــــك، غــــالبًــــ  وينبغي

 والقدرات واملوارد و/أو األطر القانونية والسياساتية واإلدارية املناسبة، اعتمادها وتنفيذها.والتوعية    التواصل
املمارســـــــــــات والنهج اإلدارية الي تســـــــــــتخد  مكوتت خمتلفة من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة معقدة وإن العديد من 

ا لرتكيبة األنواع يف النظا  اإليكولوجي االي، وو ائف هذه األنواع داخل النظا  اإليكولوجي، ا وتتطلا فهماً جيدً نســـــــــبيً 
ســــــــــــــفل الســــــــــــــلســــــــــــــلة والنظم اإليكولوجية املرتابطة األخر . وميكن ملثل والعالقات التغذوية يف ما بينها، وتفاعالهتا مع أ

املمارســــــات والُنهج أن تكون كثيفة املعرفة، وخاصــــــة ابلســــــياق، وأن توفر فوائد على املد  الطويل وليس على املد   هذه
شــجيع التنفيذ القصــة. وهناك حاجة إىل دعم فين وســياســي، فضــاًل عن تطوير القدرات، للتغلا على هذه التحدًيت وت

 نطاق أوسع. على

 اإلجراءات ]املمكنة[
 [12-2-3و 9-2-2، 7-2-2، 6-2-2، 5-2-2: 1-2]نقلها إىل 

تعزيز  تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية على مجيع املســــــــــــــتوًيت لتحســــــــــــــني إدارة املوارد  دعم وتعزيز  /   1-1-[2
 الوراثية ذات الصلة، حسا االقتضاء.

ضــــــــــــــمـــــان مراعـــــاة التفـــــاعالت بني قطـــــاعي األغـــــذيـــــة والزراعـــــة وتعزيز التـــــآار  [2-1-2و 1-1-2دمج   2-1-2
اادواجية اجلهود، إىل أقصـــــــــى حد  ممكن، عند تنفيذ األنشـــــــــطة املتعلقة إبدارة التنوع البيولوجي   جتن ا من /   والتخفيف

 لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية.
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يديد ومراعاة دوافع التغية الي تؤثر على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظا  اإليكولوجي و  2-1-3
 وتشـــجيع املمارســـات الي تعزا صـــون التنوع املرتبطة هبا، عند وضـــع أو تنفيذ هنج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

 .البيولوجي واستخدامه املستدا  
زيز ممارســــــــات وهُنج اإلنتال الغذائي والزراعي املســــــــتدامة، مبا يف ذلك النهج املتكاملة على مســــــــتو  نظا  تعو  1-4-[2

اإلنتال ومســــــــــتو  النظا  اإليكولوجي، والي تســــــــــتخد  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على حنو مســــــــــتدا ، وتصــــــــــونه 
تصـــادي، والنظم اإليكولوجية الصـــحية، وتوفر خدمات وتســـتعيده، ويف نفس الوقت يســـن ســـبل العيي وتدعم األداء االق

 صــــــــحة النظا  اإليكولوجي.  وينبغي إيالء االهتما  لتعزيز الفوائد املناخية الصــــــــافية ، وتراكم املواد العضــــــــوية يف الرتبة / 
ســـني إدارة ، وتدوير املغذًيت. ومن ااتمل أن تشـــمل ممارســـات وهنج اإلنتال ذات الصـــلة، وحســـا االقتضـــاء، يالرتبة  

امللقحات، والزراعة ا افظة للموارد، وممارسات اإلدارة املتكاملة للمغذًيت، والزراعة املقحمة، واستخدا  ،اصيل التغطية، 
وا راجة الزراعية،  مكافحة األنواع الغربية الغااية وإدارهتا  واستخدا  السماد األخضر، وتقليل استخدا  مبيدات اآلفات، 

امل للحيواتت واااصـــــــيل، واإلدارة املســـــــتدامة للغاابت، وتربية النحل املســـــــتدامة، وهنج النظا  اإليكولوجي واإلنتال املتك
  ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية، واإلنتال العضوي، واستعادة الغاابت واملراعي واألراضي الرطبة املتدهورة. 

من املخــاطر والتــأثةات املرتتبــة على التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة  تعزيز التــدابة الراميــة إىل ا ــد مكررًا 2-1-4 
 جراء استخدا  مبيدات اآلفات الكيميائية واألدوية البيطرية  على حنو غة مالئم  واالستخدا  املفرط لألمسدة 

رط وتعزيز وتشجيع أفضل املمارسات تعزيز التدابة الرامية إىل ا د من خماطر وأتثةات الرعي املفو   مكررًا اثنيًا 2-1-4 
 يف جال إدارة املراعي 

دعم إدمال التنوع البيولوجي يف ســـــــــــالســـــــــــل القيمة الغذائية بدًءا من ا فظ إىل اإلنتال والتســـــــــــويق و اثلثًا مكررًا  2-1-4 
 18واالستهالك 

القائمة على  معارف الشعوب يديد وتطوير املنهجيات الي تستند إىل أفضل املمارسات  مبا يف ذلك تلك و  2-1-5
األصــــــــــلية واجملتمعات االية /  املعرفة التقليدية ا الي تســــــــــهم يف صــــــــــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واســــــــــتخدامه 

 املستدا ، وتطوير األدوات والتوجهيات لتسهيل تنفيذها، حسا االقتضاء.
 

ص الوارد أدته خالل اجلزء األول من اجتماعها الثاين. ومل جتر جموعة جهات التنســـــــــــيق الوطنية مفاوضـــــــــــات بشـــــــــــأن الن
يديد الفقرات الي يمل عالمة  *ا خالل االجتماع كفقرات مل تتطلا ابلنســـــــــــــبة إىل املندوبني أي تعديالت متعلقة  ومت
 ضموهنا.مب
 
بشـــــــأن التنوع مبا يف ذلك البحو  التشـــــــاركية واملتعددة التخصـــــــصـــــــات وعرب الثقافات، ، تشـــــــجيع البحو و  2-1-6

البيولوجي لألغذية والزراعة وأدواره يف النظم الغذائية، وممارســــــات وهنج اإلدارة الي تســــــهم أو حيتمل أهنا تســــــهم يف صــــــون 
 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدا .

                                                           
 دولية منظمة من وارد اقرتاح*  18
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للتنوع البيولوجي لألغــذيـة تعزيز اًيدة الوعي وتبــادل املعلومــات بشـــــــــــــــأن ممــارســـــــــــــــات وهنج اإلدارة املراعيــة  2-1-7
والزراعة، مبا يف ذلك من خالل اســـتخدا  التقنيات التشـــاركية  على ســـبيل املثال، مقاطع الفيديو، والقصـــص املصـــورة، 

 والرسو  البيانيةا.

 حتسني صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2-2 [االسرتاتيجية] األولوية

 األساس املنطقي
القطاعية العاملية أولوًيت العمل لتعزيز صون مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وقد مت وضع يدد خطل العمل 

برامج للصــــون، ولكن تغطيتها وفعاليتها حباجة إىل يســــني، خاصــــة يف بعه مناطق العامل. وهناك العديد من العوامل الي 
ار إىل املعلومات الكافية عن أســــاليا واســــرتاتيجيات الصــــون ذات تقيد صــــون التنوع البيولوجي املرافق، مبا يف ذلك االفتق

الصلة. ويف ما يتعلق ابلصون خارل املوقع على وجه اخلصوص، ال تزال هناك عوائق بيولوجية وفنية يول دون صون بعه 
أجل برامج الصون.  األنواع على املد  الطويل. ومن العقبات األخر  صعوبة استهداف أنواع التنوع البيولوجي املرافق من

ويف العديد من ا االت، قد يكون يديد أولوًيت طرق وهُنج الصــــــــــــــون الي تســــــــــــــتهدف النظم اإليكولوجية أكثر كفاءة 
 تلك الي تستهدف األنواع الفردية. من

ختاذ وتعيق الفجوات يف املعرفة األســــاســــية والقيود على املوارد وضــــعف الســــياســــات، برامج الصــــون بشــــكل كبة. وينبغي ا
ا. ويف ما يتعلق أبنشــطة واســرتاتيجيات الصــون حبد 3و 1نظر جايل األولوًيت االســرتاتيجية أإجراءات ملعاجلة هذه القيود  

ذاهتا، ينبغي إعطاء األولوية لتوســــيع نطاق اســــتخدا  الصــــون يف املوقع الطبيعي من خالل ممارســــات اإلدارة املراعية للتنوع 
ااصـــــــــــــيل واإلنتال ا يواين والغاابت ومصـــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يشـــــــــــــمل البيولوجي يف قطاعات إنتال ا

االقتضـــاء املمارســـات اإلدارية التقليدية املرتبطة ابجملتمعات االية أو األصـــلية. ومن املهم يف هذا الســـياق يســـني بنية  عند
املرافق. وقد يشـــــــــــمل ذلك، على ســـــــــــبيل املثال، ا فاظ على مناطق املنا ر الطبيعية لتوفة املوائل ألنواع التنوع البيولوجي 

املوائل الطبيعية أو شبه الطبيعية داخل نظم اإلنتال وحوهلا، مبا يف ذلك النظم الي تدار بشكل مكثف، وعند الضرورة  من
التنوع البيولوجي لألغذية  جتديد املوائل املتضـــــــررة أو املتجزئة أو إعادة توصـــــــيلها. وينبغي التصـــــــدي للتهديدات الي تواجه

والزراعة، مبا يف ذلك املمارســــات الضــــارة ابلتنوع البيولوجي يف إنتال اااصــــيل واإلنتال ا يواين والغاابت ومصــــايد األمساك 
وتربية األحياء املائية، ويف اســتخدا  األغذية الربية، من خالل العمل على مجيع املســتوًيت ذات الصــلة. وينبغي تعزيز نقل 

ملعارف واملهارات الي متكن مواصــلة صــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واســتخدامه بشــكل مســتدا ، بني اجملتمعات ا
 االية ويف داخلها، وبني األجيال.

 اإلجراءات ]املمكنة[
املعنية يف املوقع تعزيز تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية على مجيع املســتوًيت لتحســني صــون املوارد الوراثية  1-2-2

 ويف املزرعة وخارل املوقع، حسا االقتضاء.
مراعــاة التفــاعالت بني قطــاعي األغــذيــة والزراعــة وتعزيز التــآار والتخفيف من اادواجيــة اجلهود،  ضــــــــــــــمــانو  2-2-2
فيذ خطل أقصــــــــى حد  ممكن، عند تنفيذ األنشــــــــطة املتعلقة بصــــــــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك تن إىل

 العمل القطاعية العاملية.
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األنواع ذات األولوية، والنظم اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية للصــون على املســتو  الوطين،  يديدو  2-2-3
 ووضع غاًيت أو أهداف ذات صلة هبذه األولوًيت.

الذي قد يكون أكثر فعالية للعديد تعزيز برامج الصــــــــــــون، وال ســــــــــــيما الصــــــــــــون يف املوقع أو يف املزرعة، األمر و 2-2-4
أنواع التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، والســـــــــــــعي إىل يقيق التكامل األمثل بني هُنج الصـــــــــــــون يف املوقع وخارجه،  من
 االقتضاء. عند

املراعية  تشـــجيع صـــون واســـتعادة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من خالل اســـتخدا  املمارســـات اإلداريةو  2-2-5
للتنو ع البيولوجي يف قطــاعــات إنتــال ااــاصــــــــــــــيــل واإلنتــال ا يواين والغــاابت ومصـــــــــــــــايــد األمســاك وتربيــة األحيــاء املــائيــة، 

 ذلك، عند االقتضاء، من خالل مزيج من التكنولوجيات املبتكرة وممارسات اإلدارة التقليدية.  يف مبا
الرتويج، عند االقتضــــــــاء، لنظم إنتال متعددة األغراض يتم إدارهتا من أجل صــــــــون التنوع البيولوجي لألغذية و  2-2-6

 والزراعة واستعادته واستخدامه املستدا ، ولتوفة جموعة من خدمات النظا  اإليكولوجي. 
 يسني، حسا االقتضاء، هيكل املنا ر الطبيعية لتوفة املوائل للتنوع البيولوجي املرافق وأنواع األغذية الربية. و  2-2-7

إنشـــــــــاء أو تعزيز البنية التحتية الفعالة، مبا يف ذلك على املســـــــــتو  االي، من أجل صـــــــــون التنوع البيولوجي و  2-8-*2
يقة والالفقارًيت، ومكوتت التنوع البيولوجي املرافق األخر  واألغذية الربية، خارل املوقع، مبا يف ذلك الكائنات ا ية الدق

 ويسني التوثيق واستعراض اجملموعات داخل البلدان.
عند التخطيل ألنشــــــــــــــطة لاية الطبيعة وتنفيذها، مراعاة أدوار مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة و  2-2-9
 جية لألغذية والنظم الزراعية وبشكل أعم ، عند االقتضاء.توفة خدمات النظم اإليكولو  يف
إنشــاء وتعزيز شــبكات تربل بني املســتخدمني واجملتمعات الي تدير التنوع البيولوجي املرافق وخدمات النظا  و  2-2-10

 ذلـــك اإليكولوجي يف املزارع واملواقع الطبيعيـــة، ومعـــاهـــد البحو ، والعلمـــاء، وأصــــــــــــــحـــاب املصــــــــــــــلحـــة اآلخرين، مبـــا يف
 املستويني الوطين واإلقليمي، لتسهيل تبادل البياتت وأفضل املمارسات، من بني أمور أخر . على

تطوير وتعزيز ودعم الشــــــراكات اجملتمعية واملشــــــرتكة بني الثقافات، الي تشــــــمل العلماء والشــــــعوب األصــــــلية و  2-2-11
التقليدية، لتســهيل صــون التنوع البيولوجي يف املوقع الطبيعي ويف املزرعة، واجملتمعات االية، الي تعترب أهنا صــاحبة املعارف 

 واستخدامه املستدا .
لالياد الدويل  فظ  6و 5صون أو تطوير أو توسيع مناطق معينة، مثل املناطق اامية  مبا يف ذلك الفئات و  2-2-12

الطبيعةا وغةها من التدابة الفعالة لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف موقعها وخدمات النظا  اإليكولوجي ذات 
 الصلة، وكذلك نظم الرتا  الزراعي ذات األطية العاملية واجملاالت املعرتف هبا للمنتجات املرتبطة ابملنشأ.
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 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة
مبا يف ذلك الســياســات والتشــريعات املالئمة، واآلليات الفعالة لتنفيذها، واآلليات الفعالة  –تعد األطر املؤســســية املناســبة 

 لصــــون التنوع البيولوجي لألغذية ا حيوًيً أمرً  –املعلومات لزًيدة الوعي وإشــــراك أصــــحاب املصــــلحة وتعزيز التعاون وتبادل 
 والزراعة واستخدامه املستدا ، وللحفاظ على دوره يف توفة خدمات النظا  اإليكولوجي.

ا ما تكون األطر املؤســـــــــســـــــــية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وخاصـــــــــة التنوع البيولوجي املرافق واألغذية وغالبً *
ا ما يتم دمج التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل غة كاٍف يف السياسات غة كافية. وعلى سبيل املثال، غالبً  الربية،

القطاعية، ســـــــــواء يف قطاع األغذية والزراعة أو خارجه. وعادة ما تويل أطر الســـــــــياســـــــــات العامة املتعلقة ابلتنوع البيولوجي 
البيولوجي واألغذية والزراعة. وحيثما توجد ســـياســـات وقوانني ذات صـــلة، فإن تنفيذها ا ابلروابل بني التنوع ا ،دودً اهتمامً 

، يعد انعدا  التعاون والتنســــــــيق بني أصــــــــحاب 2يكون يف الغالا غة كاف. وكما لوحظ يف جال األولوية االســــــــرتاتيجية 
ا ما تتضـمن الثغرات املهمة عد  زراعة. وغالبً املصـلحة عائقاً واسـع االنتشـار أما  يسـني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية وال

وجود روابل كافية بني الواارات، وبني الباحثني وصـــــانعي الســـــياســـــات، وبني صـــــانعي الســـــياســـــات وأصـــــحاب املصـــــلحة 
 مستو  اإلنتال ومستو  اجملتمعات االية. على

واســـــتبعادهم عن  –مبن فيهم النســـــاء  – ا ما يتم هتميي املنتجني على نطاق صـــــغة واملنتجني من الســـــكان االينيوغالبً *
عمليات صــــــــــــــنع القرار الي تؤثر على نظم اإلنتال اخلاصــــــــــــــة هبم. وعلى الرغم ذلك، تلعا العديد من منظمات املنتجني 

ا يف تقدمي الدعم العملي لإلدارة املســــــــــــــتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ويف الدعوة ا هامً واملنظمات اجملتمعية دورً 
ا للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ســـــياســـــات واســـــرتاتيجيات تســـــويقية تدعم أدوار صـــــغار املنتجني بصـــــفتهم حراســـــً  إىل

مبا يف ذلك عن طريق لاية  –أن هتدف الســياســات االجتماعية واالقتصــادية إىل ضــمان املســاواة لســكان الريف  واا 
لكي يتمكنوا من بناء قدراهتم  –يعتمد عليها العديد من صـــغار املنتجني وضـــمان الوصـــول العادل إىل املوارد اجملتمعية الي 

 اإلنتاجية بشكل مستدا .
ويتمثل أحد القيود الرئيســـــية أما  تطوير واعتماد وتنفيذ ســـــياســـــات لصـــــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واســـــتخدامه 

النظم اإليكولوجية والفهم اادود لو ائف وخدمات النظا  بشـــكل مســـتدا  يف االفتقار الكبة للبياتت املتعلقة خبصـــائص 
نظر جال األولوية االسرتاتيجية أاإليكولوجي، وعلى وجه التحديد أدوار التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف هذا السياق  

 لالطالع على اإلجراءات الي تعاو هذه الفجواتا. ولذا اا تعزيز البحث يف هذه اجملاالت. 1
وهناك العديد من خدمات النظا  اإليكولوجي التنظيمية والبيئية والثقافية الي يقدمها التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
الي ال يتم تداوهلا يف األســــواق، وابلتايل ال يتم تســــجيل قيمها يف اإلحصــــاءات االقتصــــادية. وقد يســــهم ذلك يف جتاهلها 

االقتصادي، مبا يف ذلك التقييم االقتصادي، أن يساعد يف جعل الفوائد والتكاليف  عند صنع السياسات. وميكن للتحليل
ا، واًيدة الوعي اب اجة إىل صونه، ودفع سياسات للصون املخفية للتنوع البيولوجي وفقدان التنوع البيولوجي أكثر وضوحً 

العامة املرتبطة بصــــــــــون التنوع البيولوجي أكثر فعالية. وحيتال التخطيل الوطين إىل ضــــــــــمان اإلمداد طويل األجل للســــــــــلع 
 لألغذية والزراعة وتوفة خدمات النظا  اإليكولوجي.
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وميكن أن تتخذ ا وافز لتعزيز صــــــــــــــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واســــــــــــــتخدامه املســــــــــــــتدا ، وغةها من األدوات 
ثمارات القطاع اخلاص، أو مبادرات اجملتمع املدين. االقتصــادية، جموعة من األشــكال وأن تنبع من الربامج العامة، أو اســت

وال تزال تــدابة التحفيز غــائبــة يف كثة من األحيــان، وحيــث توجــد ابلفعــل هنــاك نقص يف تنفيــذهــا يعيق النجــاح يف كثة 
تتوافق  األحيان. ومن املتوقع أن يزداد، يف العديد من البلدان، ســــوق املنتجات ذات الســــمات الي تعزا الصــــحة والي من

 مع املعاية البيئية أو االجتماعية. وقد يوفر ذلك الفرص لتعزيز اإلنتال املراعي للتنوع البيولوجي.
وبشــــكل عا ، يتال إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة إىل الدمج بشــــكل صــــحيح يف الســــياســــات القصــــةة والطويلة 

 التخطيل الشاملة لعدة قطاعات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.األجل لتطوير قطاع األغذية والزراعة، ويف أطر 
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 بناء القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريب 1-3 [االسرتاتيجية] األولوية

 األساس املنطقي
من املعرتف به على نطاق واســـع أن التوعية والبحو  والتعليم والتدريا على مجيع املســـتوًيت تُعترب الوســـائل الرئيســـية لتعزيز 

، على الرغم 2و 1اإلدارة املســـــــتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وكما هو موضـــــــح يف جايل األولوًيت االســـــــرتاتيجية 
اعي األغذية والزراعة، فإنه ينبغي يســـــــــني املعرفة مبكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مســـــــــاطاهتما ا يوية يف قط من

 وخدمات النظا  اإليكولوجي الي تقدمها، وكذلك كيفية أتثرها ابملمارسات والنهج اإلدارية، وغةها من دوافع التغية.
يسية أما  اجلهود لتحسني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وميثل النقص يف القدرات البشرية واملوارد املالية عقبة رئ*

يف العديد من البلدان النامية على وجه اخلصــــــــوص. وســــــــيحتال العديد من البلدان إىل إيالء اهتما  خاص إبنشــــــــاء وبناء 
ال التصــنيف ومن خالل مؤســســات البحو  والتعليم والتدريا، وبناء قاعدة قوية ومتنوعة من املهارات، مبا يف ذلك يف ج

 19علم اجلميع.
 وينبغي تعزيز البحو  على الصــــــــــــــعيـــدين الوطين والـــدويل يف مجيع جوانـــا إدارة التنوع البيولوجي لألغـــذيـــة والزراعـــة، *

مبا يف ذلك من خالل دعم نظم البحو  الزراعية الوطنية، وإنشــــــــــاء شــــــــــبكات البحو  املتعلقة ابلتنوع البيولوجي املرافق، 
 تعزيزها. أو

 اإلجراءات ]املمكنة[
تعزيز تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية، على مجيع املســــــــــــتوًيت، للتوعية أبدوار وقيم املوارد الوراثية املعنية،  3-1-1

 وبناء القدرات لتعزيز البحو  والتعليم والتدريا من أجل صون هذه املوارد واستخدامها املستدا ، حسا االقتضاء.
مراعــاة التفــاعالت بني قطــاعي األغــذيــة والزراعــة وتعزيز التــآار والتخفيف من اادواجيــة اجلهود،  ضــــــــــــــمــانو  3-1-2
أقصــــــى حد  ممكن، عند تنفيذ األنشــــــطة املتعلقة ابلتوعية والبحو  والتعليم والتدريا بشــــــأن التنوع البيولوجي لألغذية  إىل

 العاملية. والزراعة وإدارته، مبا يف ذلك تنفيذ خطل العمل القطاعية
التوعية أبطية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، على مجيع املستوًيت، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص التنوع و 3-1-3

البيولوجي املرافق واألغذية الربية، وخدمات النظا  اإليكولوجي الي يوفرها، وا اجة الســتخدامه املســتدا  وصــونه واســتعادته، 
دعم لالت التوعيــة على املســـــــــــــتويني اإلقليمي والــدويل، هبــدف تعزيز الــدعم املقــد  من ا كومــات  مبــا يف ذلــك من خالل

 واملؤسسات وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة. وتطوير القدرات ذات الصلة لدعم هذه اجلهود، حسا االقتضاء.
يســـــــــــني القدرة على إجراء البحو  بشـــــــــــأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وال ســـــــــــيما بشـــــــــــأن التنوع و  1-4-*3

البيولوجي املرافق، واألغــذيــة الربيــة، وخــدمــات النظــا  اإليكولوجي، مبــا يف ذلــك من خالل تشــــــــــــــكيــل فرق حبــث متعــدد 
نتجني وأصــحاب املصــلحة اآلخرين املعنيني يف إدارة التخصــصــات، وتعزيز آليات التعاون وتبادل املعلومات بني العلماء وامل

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتعزيز طرق مبتكرة لبناء القدرات، على سبيل املثال، من خالل استخدا  تكنولوجيات 

                                                           
 .املتعلقة ابلتنوع البيولوجي من قبل اجلمهور العا يشة علم اجلميع هنا إىل جموعة من البياتت   19
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ة ألصـــــحاب املعلومات واالتصـــــاالت، ومن خالل النهج التشـــــاركية الي تشـــــمل، يف مجلة أمور، اجملتمعات األصـــــلية واالي
 املعارف التقليدية.

يســــــني نقل خمرجات البحو  بشــــــأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، ال ســــــيما بشــــــأن التنوع البيولوجي و  3-1-5
 املرافق واألغذية الربية وخدمات النظا  اإليكولوجي، إىل املنتجني وواضعي السياسات.

ة، وتصنيفها، وعلو  الرتبة، وعلم البيئة، والزراعة اإليكولوجية، وبيولوجيا تعزيز التعليم بشأن إدارة املوارد الوراثيو  3-1-6
النظم، وعلم األعراق، وعلم االجتماع، والدراســـــات الصـــــحية، وغةها من املواضـــــيع املشـــــرتكة بني القطاعات ذات الصـــــلة 

يم غة الرمسي اللذين يســــــــــــــتهدفان خمتلف ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف اجلامعات واملدارس، والتعليم املهين والتعل
 أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك علماء علم اجلميع.

دمج قضــــــــــــــــاًي التنوع البيولوجي لألغـــذيـــة والزراعـــة يف التعليم والتـــدريـــا من أجـــل تعزيز املهـــارات متعـــددة و  3-1-7
 التخصصات بني املمارسني وأصحاب املصلحة اآلخرين.

والتعليم املســــــــــــــتمر للمزارعني، وصــــــــــــــيادي األمساك، وحراس الثروة ا يوانية، وســــــــــــــكان تعزيز فرص التدريا و  3-1-8
الغاابت، مبا يف ذلك عن طريق املدارس ا قلية للمزارعني، أو برامج اإلرشــــــــاد جملموعات املنتجني، أو املنظمات اجملتمعية، 

 دامني وخدمات النظا  اإليكولوجي الي يدعمها.لتعزيز صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه وإدارته املست
بشــــــــأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة لضــــــــمان دعم أنشــــــــطة  تعزيز أطر الســــــــياســــــــات املتعلقة ابلبحو و  1-9-*3

 البحو  طويلة األجل، واًيدة توافر املوارد البشرية واملادية واملالية هلذا الغرض.
ال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، من خالل وســــــائل خمتلفة  مثل االعرتاف تعزيز التعليم والبحو  يف جو  3-1-10

 املتزايد به، مبا يف ذلك من خالل األجر الكايف، وتوفة البىن التحتية مثل املختربات والدعم اللوجسيا.

 تعزيز األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية 2-3 [االسرتاتيجية] األولوية

 املنطقياألساس 
ا ما تكون تعترب األطر القانونية والسياساتية املناسبة ضرورية لإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، ولكنها غالبً 

، ال ســـــيما يف ضـــــوء أصـــــحاب املصـــــلحة املتعددين واملصـــــا  غة تمية أو ضـــــعيفة التنفيذ. ويعد يســـــني هذه األطر يدًيً 
ا ما يتم التغاضـــي أحكا  تصـــاحا القضـــاًي الناشـــئة يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وكثةً  املشـــرتكة وا اجة إىل

عن القوانني والســــــــياســــــــات الي تتجاوا جال إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  اثر غة مباشــــــــرة أو غة مقصــــــــودة 
ق ابلتنوع البيولوجي املرافق وخــدمــات النظــا  اإليكولوجي على وجــه التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة. ويف مــا يتعل على

اخلصــــــوص، فإن االفتقار إىل التنســــــيق الكايف بني قطاعات صــــــون األغذية والزراعة والطبيعة، والفهم اادود هلذه اجلوانا 
ا رئيسـية أما  تطوير القوانني من التنوع البيولوجي وأطيتها ابلنسـبة لألغذية والزراعة بني صـانعي السـياسـات، يشـكالن قيودً 

 والسياسات املناسبة
ويُعرتف أبطيــة تقييم التنوع البيولوجي وخــدمــات النظــا  اإليكولوجي على نطــاق واســــــــــــــع. ومع ذلــك، فــإن دمج نتــائج 

تماعية التحاليل االقتصـــــــادية، مبا يف ذلك دراســـــــات التقييم، يف نظم اااســـــــبة الوطنية أو يف التدابة األوســـــــع للرعاية االج
،ــدود، وال تزال هنــاك فجوات كبةة يف املعرفــة، مبــا يف ذلــك يف مــا يتعلق ابملوارد الوراثيــة امليكروبيــة، وامللقحــات الربيــة، 
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ا، ا أكثر برواً والنبااتت الطبية الربية. وميكن أن تلعا التحاليل االقتصـــــــادية وبياتت تقييم خدمات النظا  اإليكولوجي دورً 
 لبيولوجي لألغذية والزراعة، يف مجلة أمور، يف تطوير اسرتاتيجيات الصون وبرامج البحو .يف إدارة التنوع ا

ا ما تســـتخد  البلدان برامج التحفيز واألدوات االقتصـــادية األخر  لتعزيز اجلوانا املختلفة لإلدارة املســـتدامة التنوع وغالبً *
ه األدوات بشـــــــــــكل منعزل ومن دون تنســـــــــــيق فيما بينها. ا ما تســـــــــــتخد  هذالبيولوجي لألغذية والزراعة. ومع ذلك، غالبً 

حني أن الربامج العامة الفردية أو اســــــــــــتثمارات القطاع اخلاص أو مبادرات اجملتمع املدين قد تقد  حوافز ذات صــــــــــــلة  ويف
نتائج التنوع ا أكرب بكثة من حيث يســـني أبهدافها اخلاصـــة، ميكن جملموعة من التدابة االقتصـــادية املنســـقة أن ختلق أتثةً 

البيولوجي لألغذية والزراعة. وتشـــــــمل التحدًيت الي تواجه إنشـــــــاء برامج متعددة ا وافز ا اجة إىل بيئة متكينية مناســـــــبة 
لدعم املســــــــــــتو  الرفيع للتنســــــــــــيق املطلوب بني املؤســــــــــــســــــــــــات وعرب النطاقات  الدولية والوطنية ودون الوطنيةا، وا اجة 

ص وتشــجيع االســتثمار املســؤول، وا اجة إىل حوار شــامل للقطاعات، أي بني اإلنتال البيئي االخنراط مع القطاع اخلا إىل
ا إىل يســـــني توثيق األدوات االقتصـــــادية املســـــتخدمة، ا، هناك حاجة أيضـــــً والغذائي والزراعي والقطاعات األخر . وعمومً 

 للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.الي ميكن استخدامها، والتخطيل هلا، لتعزيز اإلدارة املستدامة  أو

 اإلجراءات ]املمكنة[
تعزيز تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية، على مجيع املســــــــــــــتوًيت، من أجل تعزيز املؤســــــــــــــســــــــــــــات واألطر  3-2-1

 السياساتية اخلاصة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة املعنية، حسا االقتضاء.
مراعاة التفاعالت بني قطاعي األغذية والزراعة وتعزيز التآار والتخفيف من اادواجية اجلهود، إىل  ضــــــــــــــمانو  3-2-2

أقصــــــى حد  ممكن، عند تنفيذ األنشــــــطة املتعلقة بتعزيز املؤســــــســــــات واألطر الســــــياســــــاتية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية 
 والزراعة، مبا يف ذلك تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية.

جرد ومراجعة األطر التشـــــــريعية واإلدارية والســـــــياســـــــاتية القائمة بشـــــــأن اســـــــتخدا  التنوع البيولوجي لألغذية و  3-2-3
وتنفيذها ومد  آاثرها  الســـلبية أو  –والوصـــول إليه وتقاســـم املنافع الناشـــئة عن اســـتخدامه  –والزراعة وصـــونه واســـتعادته 

غذية والزراعة. وحيثما يتم يديد ثغرات أو نقاط ضـــــــــــــعف أو عد  كفاءة، اإلاابيةا على اســـــــــــــتدامة التنوع البيولوجي لأل
 طريق وضع تدابة جديدة أو تعزيز أو تنسيق التدابة ا الية، حسا االقتضاء.  معاجلتها عن

التأكد عند اســـــــــتعراض األطر التشـــــــــريعية واإلدارية والســـــــــياســـــــــاتية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، و  3-2-4
يديثها حسا االقتضاء، من تعميم مجيع مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل كاف يف األطر ذات الصلة و 

 مثل تلك اخلاصــــــــة ابلتنوع البيولوجي بشــــــــكل عا ، وتلك اخلاصــــــــة بقطاعات األغذية والزراعة املختلفة، وتلك اخلاصــــــــة 
وع البيولوجي لألغذية والزراعة، وتلك اخلاصــــــــــــــة ابلبحو  والتعليما، ابلقطاعات األخر  الي قد يكون هلا أتثة على التن

وضــمان تناول االعتبارات الشــاملة للقطاعات بشــكل مناســا  مثل التفاعالت وأوجه التآار واملفاضــالت يف إدارة التنوع 
وتربية األحياء املائيةا،  البيولوجي لألغذية والزراعة عرب قطاعات اااصــــــــــــــيل والثروة ا يوانية والغاابت ومصــــــــــــــايد األمساك

سبيل املثال من خالل إنشاء جموعات عمل متعددة القطاعات  بني الوااراتا ومتعددة أصحاب املصلحة، حسا  على
 االقتضاء ومع مراعاة اجلهود ا الية.
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والزراعة، ويديثها التأكد عند مراجعة األطر التشـــريعية واإلدارية والســـياســـية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية و  3-2-5
ا على التنوع البيولوجي لألغذية حســــــا االقتضــــــاء، من أهنا تشــــــمل التدابة املناســــــبة ملواجهة دوافع التغية الي تؤثر ســــــلبً 

 والزراعة وخدمات النظا  اإليكولوجي املرتبطة به.
يولوجي لألغذية والزراعة، ويديثها التأكد عند مراجعة األطر التشـــريعية واإلدارية والســـياســـية إلدارة التنوع البو  3-2-6

حســـا االقتضـــاء، من أهنا تتوافق، قدر اإلمكان، مع إطار أهداف التنمية املســـتدامة، وتعزيز مســـاطات التنوع البيولوجي 
 لألغذية والزراعة وإدارته يف اجلهود لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

حســـــا االقتضـــــاء ومبا يتفق مع  –ذات الصـــــلة، على النظر تشـــــجيع األجهزة الرائســـــية للمنظمات الدولية و  3-2-7
يف أطية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظا  اإليكولوجي الي يقدمها، عند مراجعة االتفاقات  –والًيهتا 

 ية األحياء املائية.العاملية بشأن التنوع البيولوجي، وإنتال اااصيل والثروة ا يوانية والغاابت ومصايد األمساك وترب
تشــجيع تنفيذ الدراســات، مبا يف ذلك التقييمات املشــرتكة، الي يدد قيم اســتخدا  أو عد  اســتخدا  التنوع و  3-2-8

 –والتحليالت االقتصـــــادية األخر  ذات الصـــــلة  –البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظا  اإليكولوجي الي يقدمها 
املنهجيات واألدوات االقتصــادية وتوحيدها. وينبغي أن تســتند هذه الدراســات إىل املعلومات مبا يف ذلك عن طريق وضــع 

 والتقييمات ا الية قدر اإلمكان.
تعزيز دمج نتائج التحليالت االقتصــــــــــادية، مبا يف ذلك دراســــــــــات التقييم، يف اســــــــــرتاتيجيات صــــــــــون التنوع و  3-2-9

 إدارته.البيولوجي لألغذية والزراعة وغةها من جوانا 
توثيق خطل التحفيز القائمة وغةها من األدوات االقتصـــــــادية املســـــــتخدمة لتحســـــــني إدارة التنوع البيولوجي و  3-2-10

لألغذية والزراعة عرب قطاعات البيئة واألغذية والزراعة والعا  وغة ا كومي واخلاص، ووضع خريطة هلا. وحيثما يتم يديد 
معاجلتها عن طريق تطوير أدوات جديدة أو تعزيز أو تنســــــــيق الصــــــــكوك ا الية،  ثغرات أو نقاط ضــــــــعف أو عد  كفاءة،

 حسا االقتضاء، ومبا يتسق مع االتفاقات الدولية ذات الصلة.
تعزيز نظم اإلنتال الي تصـــــــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتســـــــتخدمه بشـــــــكل مســـــــتدا ، ويفيزها، و  3-2-11
لية ذات الصـــلة. وقد تشـــمل التدابة ااتملة يف هذا الســـياق، حســـا االقتضـــاء، ما يلي: يتماشـــى مع االتفاقات الدو  مبا

يســـني توافر خدمات اإلرشـــاد؛ ويســـني توافر القروض الصـــغةة يف املناطق الريفية، مبا يف ذلك للنســـاء؛ ومتكني الوصـــول 
ان االعرتاف ابملمارســــــات والقيم الثقافية املناســــــا إىل املوارد الطبيعية وإىل الســــــوق؛ حل  قضــــــاًي حيااة األراضــــــي؛ وضــــــم

 الصلة. ذات
تشــــــــــــجيع األســــــــــــواق االية واإلقليمية وســــــــــــالســــــــــــل القيمة، ويفيزها، مبا يتســــــــــــق مع االتفاقات الدولية و 3-2-12

الروابل الصــلة، مبا يف ذلك ســالســل القيمة القصــةة حيثما أمكن، والبىن التحتية املتنوعة للبيع ابلتجزئة، الي تعزا  ذات
بني املنتجني واملســــتهلكني، للمنتجات من نظم اإلنتال الي تدعم صــــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واســــتخدامه 
املســــــتدا . وقد تشــــــمل التدابة ااتملة يف هذا الســــــياق، حســــــا االقتضــــــاء، إضــــــافة قيمة إىل املنتجات ذات الصــــــلة، 

التوســـيم وإصـــدار الشـــهادات وخطل التتبع، أو الرتويج لألنشـــطة الســـياحية ســـبيل املثال عن طريق إنشـــاء أو تعزيز  على
تشـــــــــمل األغذية االية و/أو التقليدية؛ واًيدة الوعي بني املســـــــــتهلكني يف ما يتعلق خبيارات الشـــــــــراء  وفنون الطهي الي
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الصــــحة؛ ويســــني التعاون املســــؤولة واملســــتدامة؛ وعند االقتضــــاء، تشــــجيع اســــتهالك األغذية االية لتحســــني التغذية و 
 اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة. بني

 إلغاء ا وافز الضارة ابلتنوع البيولوجي.و  3-2-13
تكييف السياسات وقرارات االستثمار يف خمتلف قطاعات األغذية والزراعة لكي تراعي بشكل أفضل اآلاثر و  3-2-14

 املشرتكة لالستثمارات يف الطبيعة.السلبية لتدهور النظا  اإليكولوجي والفوائد 
تطبيق مبادئ االقتصاد الدائري ووضع أهداف لكفاءة استخدا  املوارد يف النظا  الغذائي لدعم صون التنوع و  3-2-15

 البيولوجي لألغذية والزراعة واستعادته واستخدامه املستدا ، وتعزيز التغيةات يف ألاط االستهالك واإلنتال.
املصــــــادر االية املســــــؤولة واملســــــتدامة للمواد اخلا  والســــــلع األســــــاســــــية يف النظا  الغذائي، مبا يف ذلك تعزيز و  3-2-16

 طريق التوفيق بني املصادر ولاية النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي يف بلدان املصدر. عن
تقاســــم منافعها، حســــا االقتضــــاء، تشــــجيع تنفيذ تدابة ا صــــول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة و و 3-2-17

كوسيلة لتحسني االستخدا  املستدا  هلذه املوارد، واًيدة الوعي أبدوارها وقيمها، وبناء القدرات لتعزيز البحو  والتعليم 
والتدريا من أجل صوهنا واستخدامها بشكل مستدا ، مع االعرتاف ابلطبيعة اخلاصة واملميزات اخلاصة للموارد الوراثية 

 ية والزراعة.لألغذ

 حتسني التعاون والتمويل 3-3 [االسرتاتيجية] األولوية

 األساس املنطقي
تغطي إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ا دود التقليدية بني قطاعات األغذية والزراعة وتلك بني األغذية والزراعة 

البيولوجي واســـــتخدامه بشـــــكل مســـــتدا  إجراءات على نطاق ا ما يتطلا تعزيز صـــــون التنوع وا فاظ على الطبيعة. وغالبً 
جغرايف واســـــــع  على ســـــــبيل املثال، عرب مســـــــتجمعات املياه أو على طول مســـــــارات اهلجرةا وإشـــــــراك جموعة من خمتلف 

ا مــا تتخطى النطــاقــات املواعــة ألنواع التنوع البيولوجي املرافق ا ــدود الوطنيــة. وابلتــايل، أصــــــــــــــحــاب املصــــــــــــــلحــة. وغــالبًــ 
التعاون مع أصـــــــحاب املصـــــــلحة املتعددين وبني القطاعات وعلى املســـــــتو  الدويل يف جال التنوع البيولوجي لألغذية  إنف

 والزراعة ورصده وإدارته، هو أمر حيوي.
وهناك حاجة إىل التعاون داخل البلدان ويف ما بينها من أجل تطوير الشــــــــــــبكات الوطنية واإلقليمية. وتعترب الشــــــــــــبكات *

ربل أصـــحاب املصـــلحة ويف دعم البحث والتطوير املؤســـســـي وبناء القدرات. وميكن أن تصـــبح جهات التنســـيق مهمة يف 
الي أُنشــــــــــــــئـت من أجـل إعـداد التقـارير القطريـة عن حـالـة التنوع البيولوجي  –الوطنيـة للتنوع البيولوجي لألغـذيـة والزراعـة 

 نوع البيولوجي لألغذية والزراعة.عوامل رئيسية لبناء شبكات إلدارة الت –لألغذية والزراعة 
وتســـــــتهدف العديد من املبادرات التعاونية اإلقليمية الفرعية واإلقليمية والدولية صـــــــون املوارد الوراثية ااصـــــــولية وا يوانية *

ا عدد أقل بكثة من هذه اجلهود الي تســـــــــتهدف التنوع وا رجية واملائية واســـــــــتخدامها بشـــــــــكل مســـــــــتدا . وهناك عمومً 
ا من املبــادرات يولوجي املرافق ودوره يف تقــدمي خــدمــات النظــا  اإليكولوجي لألغــذيــة والزراعــة، على الرغم من أن عــددً الب

على هــذه املســــــــــــــتوًيت يســــــــــــــهم يف إدارة مكوتت ،ــددة للتنوع البيولوجي املرافق، مبــا يف ذلــك من خالل املشـــــــــــــــاريع 
 أو اجملموعات خارل املوقع الطبيعي.تستهدف امللقحات أو عوامل املكافحة البيولوجية  الي
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وإىل جانا االفتقار إىل اإلرادة الســــــــــياســــــــــية و/أو ا وكمة، والقدرات، والوعي واملعرفة والتعاون، فإن االفتقار إىل املوارد *
اتيجية املالية يشـــــــكل أحد القيود الرئيســـــــية أما  التنفيذ الفعال جلميع اإلجراءات املدرجة يف مجيع جاالت األولوية االســـــــرت 

 الثالثة يف هذه الوثيقة.

 اإلجراءات ]املمكنة[
جرد ووصـــف املؤســـســـات الوطنية واإلقليمية الي لديها والًيت تتعلق إبدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  3-3-1

 لتمكني إنشاء أو تعزيز آليات التنسيق ذات الصلة. 
واملســـــــــــتهلكني وصـــــــــــانعي الســـــــــــياســـــــــــات، داخل قطاعات الزراعة يســـــــــــني التعاون بني املنتجني والباحثني و  3-3-2

 نطاق أوسع، من أجل تسهيل وضع سياسات أكثر صلة وفعالية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.  وعلى
تشــــجيع الشــــبكات الوطنية أو اإلقليمية أو العاملية القائمة و/أو إنشــــاء شــــبكات جديدة، تربل بني العلماء و  3-3-3

 وأصحاب املصلحة اآلخرين لتحسني تبادل املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.والباحثني 
مواصــــــــــــــلــة تطوير وتعزيز التعــاون الــدويل لتعميم التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة يف القطــاعــات الزراعيــة و  3-3-4

 وخارجها. ونشر أمثلة عن التعاون الناجح.
عزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون الثالثي والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، لتعزيز بناء مواصلة تطوير وتو 3-3-5

 القدرات، واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا املتعلقة إبدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، خاصة يف البلدان النامية.
ا  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من خالل الصـــــكوك الدولية، تشـــــجيع تقاســـــم املنافع الناشـــــئة عن اســـــتخدو  3-3-6

النظــا  متعــدد األطراف للمعــاهــدة الــدوليــة بشـــــــــــــــأن املوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة، وبروتوكول تغوًي التــابع  مثــل
اثية لألغذية والزراعة واســـتخدامها املســـتدا ، التفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة أطية هذه املوارد املالية لصـــون املوارد الور 

 خاصة يف البلدان النامية، والطبيعة اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وخصائصها املميزة.
اســتكشــاف الفرص، وحيثما أمكن، إنشــاء آليات جلمع األموال ووضــع خطل اســتثمارية متكاملة، ألغراض و  3-3-7

 –والتقييم والرصـــــــــــد والصـــــــــــون واالســـــــــــتخدا  املســـــــــــتدامني يف داخل وخارل املوقع  –القدرات البحث والتدريا وتطوير 
 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظا  اإليكولوجي. بشأن

يديد فرص لالســـــــــتخدا  الفعال للموارد، على ســـــــــبيل املثال من خالل تعزيز التآار والتعاون بني املشـــــــــاريع و  3-3-8
 ني الوطين واإلقليمي.املستوي على

 دعم اسرتاتيجيات التمويل خلطل العمل القطاعية العاملية للهيئة وتنفيذ برتمج عملها املتعدد السنوات.و  3-3-9
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 1امللحق 

 املفاهيم املستخدمة يف هذه الوثيقة: 1اجلدول 
التباين بني من اتفاقية التنوع البيولوجي على أنه " 2يُعرف التنوع البيولوجي يف املادة  التنوع البيولوجي

الكائنات ا ية من مجيع املصــــــــــادر مبا فيها، ضــــــــــمن أمور أخر ، النظم اإليكولوجية 
ا منها: وهذا يشــــمل التنوع الربية والبحرية واملائية واملرك بات اإليكولوجية الي تعد جزءً 

 20داخل األنواع وبينها وتنو ع النظم اإليكولوجية".
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة هو فئة فرعية من التنوع البيولوجي، وهو يتضــمن ألغراض  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة*

"تنوع ا يواتت والنبـــااتت والكـــائنـــات حـــالـــة التنوع البيولوجي لألغـــذيـــة والزراعـــة يف العـــامل 
األنواع والنظم اإليكولوجية الي تدعم الدقيقة وتباينها على املســـــتو  الوراثي وعلى مســـــتو  

هيـاكـل النظـا  اإليكولوجي وو ـائفـه وعمليـاتـه داخـل نظم اإلنتـال وحوهلـا، وتوفر املنتجـات 
ويعترب أن نظم اإلنتال هنا تشــــــــــــــمل اااصــــــــــــــيل والثروة  21 الزراعية الغذائية وغة الغذائية"

  ة.ا يوانية والغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء املائي
الوراثيــــة النبــــاتيــــة لألغـــذيـــة  *املوارد
 والزراعة

مصطلح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل أي مادة وراثية من أصل نبايت يشة 
ويشـــمل ذلك األنواع الي يســـتخدمها  22 الي هلا قيمة فعلية أو ،تملة لألغذية والزراعة

االحتفاظ هبا يف املزارع، واألصـــــــناف ااســـــــنة، املزارعون/الســـــــالالت األصـــــــلية الي يتم 
ومواد الرتبية يف برامج يســـــني اااصـــــيل، وعينات بنوك اجلينات  أي اجملموعات خارل 

 املوقعا، واألقارب الربية للمحاصيل، والنبااتت الربية ااصودة لألغذية.
املوارد الوراثيـــــة ا يوانيـــــة لألغـــــذيــــة 

 والزراعة
يوانيــة لألغــذيــة والزراعــة هي املوارد الوراثيــة ذات أصــــــــــــــــل حيواين الي املوارد الوراثيــة ا 

ومشل نطاق التقييمات العاملية   23"تســــــتخد  أو حيتمل اســــــتخدامها لألغذية والزراعة."
الي أجرهتا منظمة األغذية والزراعة على املوارد الوراثية ا يوانية لألغذية والزراعة املوارد 

  24الوراثية لألنواع املستأنسة من الطيور والثدييات املستخدمة يف األغذية والزراعة.
الوراثيـــة ا رجيـــة لألغـــذيـــة  *املوارد
 والزراعة

املواد املوروثة ااتفظ هبا داخل األشـــــــــــجار راثية ا رجية لألغذية والزراعة هي "املوارد الو 
وأنواع النبـــااتت اخلشـــــــــــــــبيـــة األخر  ذات القيمـــة االقتصـــــــــــــــــاديـــة أو البيئيـــة أو العلميـــة 

  25."االجتماعية الفعلية أو ااتملة ويف ما بني تلك األشجار والنبااتت أو

                                                           
 .أمانة اتفاقية التنوع البيولوجياتفاقية التنوع البيولوجي. مونرتًيل، كندا. . 1992 اتفاقية التنوع البيولوجي.  20
 . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   21
 . روما.املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 2009منظمة األغذية والزراعة.   22
خطة العمل العاملية . 2007 منظمة األغذية والزراعة.روما؛ حالة املوارد الوراثية ا يوانية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2007منظمة األغذية والزراعة.   23

 روما؛للموارد الوراثية ا يوانية وإعالن إنرتالكن. 
التقرير الثاين عن  .2015 منظمة األغذية والزراعة.روما؛ حالة املوارد الوراثية ا يوانية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2007منظمة األغذية والزراعة.   24

 روماحالة املوارد الوراثية ا يوانية لألغذية والزراعة يف العامل. 
  روما.حالة املوارد الوراثية ا رجية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2014منظمة األغذية والزراعة.   25

https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02#:~:text=%22Biological%20diversity%22%20means%20the%20variability,between%20species%20and%20of%20ecosystems.
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250e.pdf
http://www.fao.org/publications/sowangr/en
http://www.fao.org/publications/sowangr/en
http://www.fao.org/publications/sowangr/en
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf
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املوارد الوراثيــــــة املــــــائيــــــة لألغــــــذيــــــة 
 والزراعة

تشمل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة "ا مه النووي واجلينات والكروموسومات 
واألنســـــــــــــــجــة واخلالًي التنــاســـــــــــــــليــة واألجنــة وغةهــا من مراحــل ا يــاة املبكرة، واألفراد 
والســــــــــالالت واألرصــــــــــدة ومجاعات الكائنات ذات القيمة الفعلية أو املمكنة ابلنســــــــــبة 

 الة املوارد الوراثية وقد مشل نطاق التقييم العاملي الذي أجري  26والزراعة."األغذية  إىل
 األنواع املائية املستزرعة وأقارهبا الربية ضمن الوالية الوطنية.املائية لألغذية والزراعة، 

املوارد الوراثيـــة لألغــذيــة والزراعــة 
من الكـــــائنـــــات ا يـــــة الـــــدقيقـــــة 

 والالفقارًيت

ا ة لألغذية والزراعة من الكائنات ا ية الدقيقة والالفقارًيت عنصـــــــــــــــرً تعد املوارد الوراثي
رئيسياً يف التنوع البيولوجي املرافق. وتشمل اجملموعات املهمة امللقحات، وال سيما حنل 
العسل، والكائنات ا ية الدقيقة املهمة ابلنسبة إىل عملية اهلضم لد  اجملرتات، وجتهيز 

الزراعية الصـــــــــــــــناعية، وعوامل املكافحة البيولوجية، والكائنات ا ية األغذية والعمليات 
 27الدقيقة والالفقارًيت يف الرتبة.

"يشـــــــــــــمل التنوع البيولوجي املرافق، تلك األنواع ذات األطية لو يفة النظا  اإليكولوجي،  التنوع البيولوجي املرافق 
النبــاتيــة، وا يوانيــة، واملــائيــة، وتكوين وذلــك مثاًل، عن طريق التلقيح، ومكــافحــة اآلفــات 

 : الرتبة والصحة، وتوفة املياه وجودهتا، إىل غة ذلك، ويتضمن ذلك عدة أمور من بينها
الكائنات الدقيقة  وتشـــــــــــــــمل البكتةًي، والفةوســـــــــــــــات، واألولياتا والفطرًيت  أا 

الفطور اجلذرية، املوجودة داخل وحول نُظم اإلنتال ذات األطية الســـــــــــــــتخدا  وإنتال 
 وميكروابت الرتبة، وامليكروابت العالقة وميكروابت املعدة لد  ا يواتت اجملرتة؛

الالفقارًيت، وتشـــــــــمل ا شـــــــــرات، والعناكا، والديدان، وســـــــــائر الالفقارًيت و   با
األخر  ذات األطية إلنتال اااصـــــــــــــــيل، وا يواتت، واألمساك، والغاابت، بعدة طرق 

 التحلل، واآلفات، واللواقح، واملفرتسات داخل وحول نطم اإلنتال؛ بينها عوامل من
الفقــــــارًيت، وتشــــــــــــــمــــــل الربمــــــائيــــــات، والزواحف والطيور والثــــــدييــــــات الربيــــــة و  لا
املدجنةا، وتشــــــــــــــمل األقارب الربية، ذات األطية يف إنتال اااصــــــــــــــيل وا يواتت   غة

، أو من تحيــة أخر ، يف نظم واألمســاك والغــاابت، كــاآلفــات، واملفرتســــــــــــــــات، واللواقح
 اإلنتال وحوهلا؛

النبــااتت الربيــة واملزروعــة األرضـــــــــــــــيــة واملــائيــة غة ااــاصـــــــــــــــيــل واألقــارب الربيــة و   دا
للمحاصـــــــيل، يف، وحول املســـــــاحات اإلنتاجية مثل نبااتت الســـــــياجات، واألعشـــــــاب 

واملياه البحرية  الضــارة، واألجناس املتواجدة يف املمرات الشــاطئية، واألهنار، والبحةات،
 28الساحلية الي تسهم بشكل غة مباشر يف اإلنتال.

الربية هي منتجات غذائية مت ا صـــول عليها من أنواع غة مســـتأنســـة. وقد يتم "األغذية  األغذية الربية
حصـــادها  جتميعها أو اصـــطيادهاا من داخل نظم اإلنتال الغذائي والزراعي أو من النظم 
اإليكولوجيــــة األخر . وتتــــداخــــل األنواع الي تزود األغــــذيــــة الربيــــة بــــدرجــــات متفــــاوتــــة 

                                                           
 روماحالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2019منظمة األغذية والزراعة.   26
 ./1Report Rev./17/16CGRFAالوثيقة من  79الفقرة   27
 رومااخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. . 2013منظمة األغذية والزراعة.   28

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca5256en/
http://www.fao.org/3/a-ms565a.pdf
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رد الوراثية والتنوع البيولوجي املرافق هلا. وعلى ســــــــــــــبيل األنواع "القطاعية" للموا فئات مع
املثــال، رمبــا تكون املصــــــــــــــــايــد الطبيعيــة أكرب مثــال منفرد على االســــــــــــــتخــدا  البشــــــــــــــري 

 ألمساك  برًيً الربية، وتســـــــــــــتخد  العديد من منشـــــــــــــآت تربية األحياء املائية خمزوتً  لألغذية
 29التفريخ أو تربية الةقات.

 30خدمات النظا  اإليكولوجي هي "الفوائد الي يستمدها البشر من النظم اإليكولوجية". اإليكولوجيخدمات النظا  
وقد حدد تقييم األلفية للنظا  اإليكولوجي أربع فئات من خدمات النظا  اإليكولوجي، 
وهي: خـــدمـــات التزويـــد، وخـــدمـــات التنظيم، وخـــدمـــات الـــدعم، واخلـــدمـــات الثقـــافيـــة. 

"املنتجــات الي يتم ا صــــــــــــــول عليهــا من النظم اإليكولوجيــة"، "خــدمــات التزويــد" هي 
املواد الغـــذائيـــة واملواد اخلـــا  مبختلف أنواعهـــا، مبـــا يف ذلـــك منتجـــات النظم الغـــذائيـــة  أي

والزراعية. و"خدمات التنظيم" هي "الفوائد الي يتم ا صــــــــــــــول عليها من تنظيم عمليات 
خ، ونوعية املياه واهلواء، واألمراض، والكوار  النظا  البيئي". وتشـــــــــــــمل األمثلة تنظيم املنا 

الطبيعيــة. و"اخلــدمــات الثقــافيــة" هي "فوائــد غة مــاديــة حيصـــــــــــــــل عليهــا النــاس من النظم 
اإليكولوجيـــــة من خالل اإلثراء الروحي، وتنميـــــة املعرفـــــة، والتفكة، والرتفيـــــه، واخلربات 

خــدمــات النظــا   و"خــدمــات الــدعم" هي خــدمــات "ضــــــــــــــروريــة إلنتــال مجيع اجلمــاليــة".
اإليكولوجي األخر ". وتشــمل األمثلة التمثيل الضــوئي وتدوير املغذًيت. والســمة املميزة 

 خلدمات الدعم هي أن هلا أتثة أقل مباشرة على رفاهية اإلنسان.
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