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التنوع البيولوجي، أي األشكال املتنوعة للحياة على كوكبنا، وهو عامل حيوي للتنمية  

االجتماعية واالقتصادية وأساسي لبقاء اإلنسان. والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

يشمل التنوع البيولوجي املوجود حاليًا أو ذا األهمية بالنسبة لُنظم اإلنتاج الزراعية، 

راجية، واملايية. وهو يمم سلاال  شتى، وننوع احليوانا  والنبانا  والرعوية، واحل

والكاينا  الدقيقة على مستوى النوع، والنظام اإليكولوجي الذي حيفظ هيكل ووظايف 

ُنظم اإلنتاج وعمليانها. ويدار هذا التنوع، أو يتأثر باملزارعني والرعويني، وسكان 

ويعكس ننوع كٍل من األنشطة البشرية  الغابا ، والصيادين، منذ مئا  األجيال،

 والعمليا  الطبيعية. 

 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل 

الفهم،  يتطلب حفظ التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وإدارنه املستدامة فهمًا شاملًا حلالة واستخدام كافة عناصره. وسعيًا منها لتعزيز هذا

حالة التنوع البيولوجي لألغذية الوراثية لألغذية والزراعة من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة إعداد التقرير األول بشأن  طلبت هيئة املوارد

. وسوف يركز هذا التقرير على التفاعلا  بني القطاعا  (2017لعرضه على الدورة العادية السادسة عشرة ) )التقرير( فى العامل والزراعة

احليوانية والنبانية واملايية واحلراجية(، وكذلك على املسايل الشاملة للقطاعا ، كما سيستخدم نهج النظام اإليكولوجي. وسوف املختلفة )

ُيلقى نظرة بصورة حمددة على مساهمة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ككل يف األمن الغذايي، وفى سبل كسب العيش، والصحة البيئية، 

 م اإلنتاج على االستدامة، وقدرنها على املقاومة، وقدرنها على التكيف.وكذلك قدرة ُنظ

ا ويزودنا هذا التقرير الذي يتم وضعه بتوجيها  من اهليئة، بوصف متكامل حلالة املوارد النبانية، واحليوانية، واحلراجية، واملايية، كم

 ، سيعكس أيمًا معلوما  خط األساس املتاحة بشأن حالة ننوع الكاينا  الدقيقة، واللافقاريا ، والربماييا ، والزواحف، والطيور، والنبانا

يكون  الثدييا  اليت نوجد يف ُنظم اإلنتاج وحوهلا ونقدم غالبًا خدما  النظام اإليكولوجي اهلامة اليت ندعم إنتاج األغذية والزراعة. ويسوفو

 .ِعقد األمم املتحدة للتنوع البيولوجيهذا التقرير َمْعَلمًا بارزًا فى 

واملعلوما  اليت نوفرها البلدان  التقييمات القطاعية،يد التقرير استفادة كاملة من مصادر املعلوما  املوجودة بالفعل، ومن ضمنها وسوف يستف

وسوف ُنسهم يف التقرير كذلك، نلك التقارير التى نرد من املنظما  الدولية، واملدخلا  من أصحاب الشأن . تقاريرها القطرية عن طريق نقديم

 اآلخرين والدراسا  املواضيعية ذا  الصلة.

  

 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

https://www.cbd.int/2011-2020/
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-globass/en/
http://www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/guidelines/ar/
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 النتائج املتوقعة 

 رف بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةتعزيز املعا

 وسوف يقوم التقرير:

 بتوثيق حالة واجتاها  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة فى العامل وحفظه واستخدامه بشكل متكامل؛ 

 حتديد احملركا  الرييسية ونأثريانها على التنوع البيولوجي يف ُنظم اإلنتاج وحوهلا؛ 

  نوثيق الروابط املعلومة بني التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وبني نوفري خدما  النظام اإليكولوجي ووظايفه؛ 

 نقييم إسهام التنوع البيولوجي يف اإلنتاج املستدام، واملرونة والتكيف، وسبل معيشة ودخول املنتجني صغريي النطاق؛ 

  واستخدامه لألغذية والزراعة حفظ التنوع البيولوجي لصاحل اليت مت وضعها التدابري/ حكامواأل املؤسسانيةاخللفيا   حالةنوثيق ،

 املستفادة؛ و مبا يف ذلك الدروساملستدام، 

  لدى سبل كسب العيش وأداء النظام اإليكولوجي، واإلنتاجية، واالستدامة و نعزيز األمن الغذايي والتغذيةحتديد اخليارا  الرامية إىل

لألغذية عن طريق حتسني احلفظ واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي والصيادين، سكان الغابا ، رعويني، ووال، املزارعني

 والزراعة. 

  دليل صنع املقررات املستنرية

 سوف يقدم التقرير ما يلي:

  املناخ، وحفظ التنوع البيولوجي ونطوير طرق إدراج التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف األمن الغذايي، والتنمية الريفية، ونغري

 السياسا ؛

  لألغذية والزراعة؛ متكامل لزيادة احلفظ واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجيإطار أساس نطوير 

 ق، مثلًا معلوما  بشأن االسرتانيجيا ، والتدابري واملمارسا  اليت ميكن أن ُنعزز املزايا املتعددة اليت يوفرها التنوع لإلنتاج عن طري

 التكثيف املستدام؛

  حتسني الوصول للمعلوما  املطلوبة لدعم قرارا  ختصيص املوارد باالستناد إىل حتليلا  متكاملة لكافة أوجه التنوع البيولوجي

 لألغذية والزراعة؛

  األمساك، حول العامل يف حفظ معلوما  بشأن وسايل دعم الدور املستمر الذي يؤديه املزارعون والرعويون، وسكان الغابا ، وصيادو

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وحتسني إسهاِمه يف نأمني سبل كسب العيش؛ و

  (.13و  7معلوما  بشأن النشاطا  اليت نرمي إىل حتقيق أهداف مؤمتر آيشي )وخباصة األهداف  



 

3 |  
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 معًا  العمل

سوف يتم إعداد التقرير بطريقة نشاركية، على مستوى البلدان. وهلذا الغرض، دعت 

اهليئة أصحاب الشأن ذوي الصلة، من منظما  وطنية وإقليمية ودولية إىل املشاركة يف 

العملية التحمريية هلذا التقرير. ولذلك، نقوم املنظمة وأمانة اهليئة معًا بالسعي الدايب إىل 

لف املنظما  وأصحاب الشأن لتجميع كافة املعلوما  ونقديم سرٍد دقيٍق ِشَراكا  مع خمت

حلالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل، على أن يكون فى إمكان هذا السرد أن 

حيدث فرقًا حقيقيًا يف حتسني فهم إسهام التنوع البيولوجي يف رفاه اإلنسان وصحة 

 الكوكب.  

 

 ية لألغذية والزراعةهيئة املوارد الوراث

منربًا حكوميًا دوليًا ميكن من خلاله الوصول  177نشكل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة، بأعمايها الـ 

والية اهليئة  إىل إمجاع عاملي بشأن السياسا  القطاعية الشاملة لعدة قطاعا  حول األمور املعنية بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ويغطي

خدامها مجيع مكونا  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. بينما نرتكز أهدافه الرييسية يف ضمان حفظ املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واست

 املستدام واالقتسام العادل واملتساوي للمنافع املشتقة من استخدامها، من أجل األجيال احلاضرة واملستقبلية. 

هليئة على إعداد التقييما  العاملية الدورية ونوجيهها، وكذلك التفاوض بشأن خطط العمل العاملية، ومدونا  السلوك وصكوكها ونشرف ا

عة، واستخدامها األخرى مثل )املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النبانية لألغذية والزراعة( وذا  الصلة حبفظ املوارد الوراثية لألغذية والزرا

كي على ملستدام. وجيري إعداد التقييما  القطاعية والشاملة بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من ِقبل املنظمة، عن طريق النهج التشارا

د الوراثية مستوى القطر. ونعد التقارير حول حالة املوارد الوراثية يف العامل مبثابة نقييما  حلالة املوارد، واستخدامها، وحمركا  نآكل املوار

يمة والتحديا  والفرص اليت نواجه حفظ واستخدام هذه املوارد بصورة مستدامة حبيث ُنسهم يف األمن الغذايي والتغذية. ونغطي التقييما  القا

لوجي لألغذية والزراعة فى املوارد الوراثية النبانية واحليوانية واحلراجية، بينما نوجد التقارير بشأن املوارد الوراثية املايية وبشأن التنوع البيو

 العامل قيد اإلعداد.

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 للمزيد من املعلوما ، ُيرجى الرجوع إىل العنوان اإللكرتوني التالي:

Linda Collette 
Email: sow-bfa@fao.org  

Web: www.fao.org/nr/cgrfa 
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