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أنواع وأصناف النباتات املستأنسة

األغذية الربية

الكائنات الحيّة الدقيقة املستخدمة يف 

تجهيز األغذية والصناعات الزراعية

األعداء الطبيعيون لآلفات

أنواع األشجار

النباتات والحيوانات املائية

أنواع وسالالت املاشية

التنّوع البيولوجي للرتبة

أشجار املنغروف والطحالب البحرية والشعاب املرجانية

امللّقحات

 إّن األمثلة املبيّنة يف هذا الشكل وتهدف إىل §ثيل املجموعة 
الواسعة من النباتات والحيوانات والكائنات الحيّة الدقيقة عىل 

املستوى الورا² ومستوى األنواع والنظم اإليكولوجية التي تشّكل 
التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
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التنّوع البيولوجي هو تنّوع الحياة عىل املستوى الورا² ومستوى األنواع والنظم اإليكولوجية. 
ويشّكل التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة، يف املقابل تشّعبًا من تشّعبات التنّوع البيولوجي 
النباتات املستأنسة  الزراعة وإنتاج األغذية. وتشمل  أو بأخرى يف  الذي يساهم بطريقة 
والحيوانات املدّجنة يف نظم املحاصيل وال¼وة الحيوانية والغابات وتربية األحياء املائية؛ 
والغابات املحصودة واألنواع املائية؛ واألقارب الّربية لألنواع املدّجنة؛ وسائر األنواع الربية 
املحصودة ألغراض إنتاج األغذية وغ¿ها من املنتجات؛ وما يعرف باسم «التنّوع البيولوجي 
املرافق»؛ ومجموعة واسعة من الكائنات الحيّة التي تعيش يف األغذية ونظم اإلنتاج الزراعي 
وحولها، فتحافظ عليها وتساهم يف نواتجها. ويشمل مفهوم الزراعة يف هذا النص إنتاج 

املحاصيل واإلنتاج الحيواÉ والغابات ومصايد األس�ك وتربية األحياء املائية.

ما هو التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة

النتائج الرئيسية

التنّوع البيولوجي رضورّي لألغذية والزراعة   -1
البيولوجي •  التنّوع  االستغناء عن  ال Ëكن 

لألغذية والزراعة إذا ما أردنا تحقيق األمن 
من  الكث¿  وتوف¿  املستدامة  والتنمية   Íالغذا

الحيوية. اإليكولوجية  النظم  خدمات 
واملتفاعلة يف  املتعددة  التغي�  دوافع  تؤثر   -2

والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنّوع 
عىل الرغم من اآلثار السلبية الكب¿ة التي • 

تتسبب بها مجموعة من دوافع التغي¿ 
وتؤثر يف التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
وخدمات النظم اإليكولوجية، يوفّر بعض من 

هذه الدوافع فرًصا لتعزيز اإلدارة عىل نحو 
أك¼ استدامة.

آخذ  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنّوع   -3
يف الرتاجع

للتنّوع •  الرئيسية  املكونات  من  ّالعديد  إن 
املستوى  عىل  والزراعة  لألغذية  البيولوجي 

اإليكولوجية  والنظم  األنواع  ومستوى  الورا² 
آخذ يف الرتاجع. 

بالتنّوع •  املتعلقة  املعارف   Öبد من تحس ال 
بالكائنات  املتعلقة  تلك  سي�  وال  البيولوجي، 

وأدوارها يف  والالفقاريات  الدقيقة  الحيّة 
اإليكولوجية. النظم  خدمات  توف¿ 

البيولوجي •  التنّوع   ال تزال برامج رصد 
محدودة. والزراعة  لألغذية 

العديد  استخدام  تزايد  إىل  التقديرات  تش�   -4
البيولوجي  للتنّوع  املراعية  امل�رسات  من 

يقتيض صون التنّوع البيولوجي لألغذية • 
والزراعة واستخدامه املستدام اعت�د نهج 

تتيح إدارة املوارد الوراثية واألنواع والنظم 
اإليكولوجية إدارًة متكاملة يف سياق نظم 

اإلنتاج والنظم املحيطة بها.
وتش¿ التقارير إىل تزايد استخدام مجموعة • 

واسعة من امل�رسات والنهج اإلدارية التي 
تعترب مواتية لصون التنّوع البيولوجي لألغذية 

والزراعة واستخدامه املستدام.
وعىل الرغم من تزايد الجهود املبذولة لصون • 

التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املوقع 
وخارجه، غالبًا ما تكون مستويات التغطية 

والحفاظ غ¿ مالÞة.
التمكينية غ� كافية لض�ن  األطر  تزال  ال   -5
والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنّوع  صون 

املستدام  واستخدامه 
âة حاجة ملّحة لوضع األطر التمكينية • 

لصون التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
واستخدامه املستدام أو تعزيزها.

وينبغي للبحوث يف مجال النظم الغذائية • 
والزراعية أن تكون متعددة التخصصات عىل 
نحو أكرب وأك¼ تشاركية وتركيزًا عىل التفاعل 

بÖ مختلف مكونات التنّوع البيولوجي 
لألغذية والزراعة.

يقتيض تحسÖ إدارة التنّوع البيولوجي • 
لألغذية والزراعة وتعزيز مساهمته يف 

 Öخدمات النظام اإليكولوجي تعاونًا أفضل ب
أصحاب املصلحة املتعددين، وعرب مختلف 

القطاعات وعىل الصعيد الدويل.



4

يقّدم التقرير عن حالة التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاç تقييً� للتنّوع البيولوجي 
لألغذية والزراعة وإدارته عىل الصعيد العاملي، وذلك باالستناد إىل املعلومات الواردة يف 
91 تقريرًا قُطريìا (أعّدها أك¼ من 1300 مساهم) و72 تقريرًا صادرًا عن املنظ�ت الدولية 

ومدخالت ما يزيد عن 175 كاتبًا وُمراِجعاً.

ويصف هذا التقرير:
األمن •  مجال  يف  الكث¿ة  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنّوع  مساه�ت 

الصمود،  عىل  اإلنتاج  نظم  وقدرة  العيش  وسبل  والتغذية،   Íالغذا
اإليكولوجية  النظم  خدمات  وتوف¿  األغذية  إلنتاج  املستدام  والتكثيف 

ملتعددة؛ ا
لألغذية •  البيولوجي  التنّوع  يف  تؤثر  التي  للتغي¿  الرئيسية  والدوافع 

والزراعة؛
مختلف •  واتجاهات  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنّوع  وحالة 

؛ ته مكونا
والزراعة؛•  لألغذية  البيولوجي  التنّوع  إدارة  وحالة 
التنّوع •  صون  تدعم  التي  والقدرات  واملؤسسات  السياسات  وحالة 

املستدام؛  واستخدامه  والزراعة  لألغذية  البيولوجي 
والزراعة.•  لألغذية  البيولوجي  التنّوع  إدارة  يف  والتحديات  واالحتياجات 

التقرير

.2018 األول  أكتوبر/ترشين  من  اعتباًرا  متوافرة  البيانات  مالحظة: 
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

املشاركة يف عملية رفع التقارير 

الوطنية  االتصال  تعيª جهة  تم    

الُقطري التقرير  وتقديم 
الوطنية   � يتم تعيª جهة االتصال 

الُقطري  التقرير  تقديم  تم  ولكن 
الوطنية ولكنه �  االتصال  تم تعيª جهة    

الُقطري  التقرير  تقديم  يتم 
  � يتم تعيª جهة االتصال الوطنية 

الُقطري التقرير  تقديم  وال 
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ال ¶كن االستغناء عن التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة إذا ما أردنا تحقيق األمن الغذا¯ 
والتنمية املستدامة وتوف� الكث� من خدمات النظم اإليكولوجية الحيوية. إذ يجعل التنّوع 
البيولوجي نظم اإلنتاج وسبل العيش أك¼ قدرًة عىل الصمود أمام الصدمات وعوامل اإلجهاد 
÷ا يشمل آثار تغ¿ املناخ. وهو مورد رئييس يف الجهود الرامية إىل زيادة إنتاج األغذية والحد 
م التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة  يف الوقت نفسه من اآلثار السلبية عىل البيئة. ويقدِّ
مساه�ت متعددة لسبل عيش الكث¿ من األشخاص، وغالبًا ما يخفِّف من حاجة منتجي 
بالبيئة.  أو ضارة  مكلفة  االعت�د عىل مدخالت خارجية  إىل   Öالزراعي  Öواملنتج األغذية 
وتُسلّط التقارير القطرية الضوء عىل أهمية التنّوع البيولوجي عىل املستوى الورا² ومستوى 
األنواع والنظم اإليكولوجية، يف إطار الجهود املبذولة للتصدي للتحديات الناجمة عن نظم 
اإلنتاج املتنّوعة واملتغّ¿ة. ويؤكد العديد من هذه التقارير عىل دور التنويع يف تعزيز القدرة 
عىل الصمود وتحسÖ سبل العيش ودعم األمن الغذاÍ والتغذية، وذلك عن طريق استخدام 
أنواع متعددة، ودمج واستخدام املحاصيل وال¼وة الحيوانية والغابات واملوارد املائية، فضًال 

عن صون املوائل وإدارة تنّوعها عىل صعيد املناظر الطبيعية الربية والبحرية.

التنّوع البيولوجي رضورّي لألغذية والزراعة

ما الّذي ينبغي القيام به؟

ض�ن صون النظم اإليكولوجية واألنواع والتنّوع الورا² الذي يساهم يف توف¿ املنتجات الغذائية والزراعية • 
وقدرة النظم الغذائية والزراعية عىل الصمود، واستخدامها املستدام.

 • Íوتعزيز املعارف املتعلقة بدور التنّوع البيولوجي يف العمليات اإليكولوجية التي يرتكز عليها اإلنتاج الغذا
والزراعي، واستخدام هذه املعارف لبلورة اسرتاتيجيات من شأنها ح�ية هذه العمليات وإصالحها وتعزيزها 

عىل نطاقات متعددة.
واتخاذ تداب¿ فّعالة يف مجال السياسات والتوعية من أجل دعم اعت�د امل�رسات اإلدارية التي تستخدم • 

التنّوع البيولوجي عىل نحو مستدام لتعزيز األمن الغذاÍ وسبل العيش اآلمنة والقدرة عىل الصمود.

 القدرة
عىل الصمود

سبل العيش

 التنوع
 البيولوجي
 لألغذية
والزراعة

 خدمات النظام
اإليكولوجي

Íاألمن الغذا 
والتغذية

 اإلنتاج
املستدام
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عىل الرغم من اآلثار السلبية الكب�ة التي تتسبب بها مجموعة من دوافع التغي� وتؤثر 
من  بعض  يوّفر  اإليكولوجية،  النظم  وخدمات  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنّوع  يف 
هذه الدوافع فرًصا لتعزيز اإلدارة عىل نحو أكÂ استدامة. ويش¿ تحليل التقارير القطرية 
والدراسات األوسع نطاقًا إىل أن التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة يتأثر ÷جموعة متنوعة 
من الدوافع عىل مستويات عّدة: فاالتجاهات العاملية الرئيسيّة مثل التغ¿ات التي تطرأ 
عىل املناخ واألسواق الدولية والدËوغرافيا تؤّدي إىل تزايد الدوافع املبارشة مثل التغي¿ يف 
استخدام األرايض والتلوث ويف استخدام املدخالت الخارجية، واإلفراط يف الصيد وانتشار 
األنواع الغازية. وغالبًا ما يؤدي التفاعل بÖ هذه الدوافع إىل تفاقم آثارها املرتتّبة عىل التنّوع 
البيولوجي لألغذية والزراعة. وتفيد التقارير بأنه للتغ¿ات الدËوغرافية والتوّسع الحرضي 
واألسواق والتجارة وأوجه تفضيل املستهلك تأث¿ قوي عىل النظم الغذائية، وغالبًا ما تنطوي 
عىل آثار سلبية عىل التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظم اإليكولوجية التي 
يوفرها. ولكّن التقارير تفيد أيًضا بأن هذه الدوافع تتيح الفرص كذلك لجعل النظم الغذائية 
أك¼ استدامة، مثالً عن طريق إنشاء أسواق للمنتجات املراعية للتنّوع البيولوجي. بيد أّن 
الصيد ويف  اإلفراط يف  البيولوجي وتشمل  التنّوع  تؤثّر سلبًا يف  التي  الدوافع  العديد من 
إدارة  يف  والتغ¿ات  الخارجية،  املدخالت  استخدام  يف  واإلفراط  والتلوث  املوارد  استخدام 

األرايض واملياه، تنجم بصورة جزئيّة عن امل�رسات الزراعية غ¿ املالÞة.

البلدان عىل اعتبار أنه يؤثّر سلبًا يف تنظيم  العدد األكرب من  إليه  الّدافع الذي يش¿  أّما 
خدمات النظام اإليكولوجي ودعمها فيتمثَّل يف التغ¿ات يف استخدام األرايض واملياه وإدارتها. 
أّما خسارة الغابات والنظم اإليكولوجية املائية وتدهورها، باإلضافة إىل التحّول إىل اإلنتاج 
املكثّف لعدد محدود من األنواع والسالالت واألصناف، يف الكث¿ من نظم اإلنتاج، فتبقى 
أفادت  وقد  اإليكولوجي.  النظام  وخدمات  البيولوجي  التنّوع  لخسارة  الرئيسية  الدوافع 
البلدان بأن املحافظة عىل املعارف التقليدية املرتبطة بالتنّوع البيولوجي تتأثر سلبًا بفقدان 
أ]اط الحياة التقليدية الناجم عن الّنمو الّسّكاÉ، وتحّول الزراعة وتجهيز األغذية إىل املناطق 
الحرضية وإضفاء الطابع الصناعي عليه� واإلفراط يف الصيد ويف استخدام املوارد. وتعترب 
البلدان أّن التداب¿ السياساتية وأوجه التقدم يف العلوم والتكنولوجيا §ثّل إىل حد كب¿ دوافع 
إيجابية تقدم سبالً للحد من اآلثار السلبية عىل التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة والناجمة 
عن سائر الدوافع. فهي توفّر نقاط دخول حاسمة األهمية للتدخالت التي من شأنها دعم 
صون التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام. غ¿ أّن تنفيذ السياسات 

الرامية إىل تعزيز اإلدارة املستدامة للتنّوع البيولوجي غالبًا ما يكون ضعيًفا.

تُؤثّر دوافع التغي� املتعّددة واملتفاعلة 
يف التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة
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 تقييم البلدان آلثار دوافع التغي� عىل التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف نظم اإلنتاج

التغي� املبلّغ عنه واملرتتّب عىل دوافع  األثر 
لألغذية  البيولوجي  التنّوع 

والزراعة

واالجت�عية االقتصادية  الدوافع 

الحرضي والتوّسع   Éالسّكا - -النمو 

والتجارة -األسواق 

والثقافية السياسية  واالجت�عية  االقتصادية  املتغّ¿ة  - / +العوامل 

البيئية الدوافع 

املناخ - -تغّ¿ 

الطبيعية - -الكوارث 

الغازية الغريبة  - -اآلفات واألمراض واألنواع 

اإلنتاج  الدوافع عىل مستوى نظام 

- -التغّ¿ات يف استخدام األرايض واملياه

الخارجية  واملدخالت  - -التلّوث 

- -اإلفراط يف الصيد ويف استخدام املوارد 

دوافع أُخرى
والتكنولوجيا العلوم  يف  واالبتكارات  +التطورات 

+ +السياسات

مالحظة: تش¿ ألوان األزرق الداكن إىل وجود عدد أكرب من اإلجابات. أما الرموز (-- و - و + / - و + و ++) فتش¿ إىل ما إذا كانت اآلثار املرتتبة عىل 
الدوافع املقابلة لها سلبية للغاية، أو سلبية، أو ما بÖ بÖ، أو إيجابية، أو إيجابية جًدا. انظر التقرير الرئييس لالطالع عىل تفاصيل املنهجية املتّبعة.

ما الذي ينبغي القيام به؟
وعىل •  وتوّزعها  األنواع  مجموعات  أعداد  عىل  واملرتتبة  التغي¿  دوافع  عن  الناجمة  اآلثار  فهم   Öتحس

إجراءات  اتخاذ  عن  فضالً  اإليكولوجية؛  النظم  خدمات  توف¿  يف  تساهم  التي  اإليكولوجية  العمليات 
والزراعة. األغذية  إليه  تستند  الذي  البيولوجي  التنّوع  تضعف  التي  لآلثار  للتصّدي  عاجلة 

والتلوث •  املوائل  تدم¿  مثل  والزراعة،  لألغذية  البيولوجي  للتنّوع  املعروفة  التهديدات  رصد   Öوتحس
الغازية،  الغريبة  واألنواع  واألمراض  واآلفات  املفرط  والصيد  الزراعية  للمدخالت  املالئم  غ¿  واالستخدام 

التهديدات. لهذه  السلبية  اآلثار  من  للحد  املبذولة  الجهود  وتعزيز 
من •  جديدة،  إدارية  وم�رسات  تكنولوجيات  وتطوير  القاÞة،  اإلدارية  وامل�رسات  التكنولوجيات  وتحديد 

استخدامها. وتشجيع  اإليكولوجية،  النظم  خدمات  وتوف¿  البيولوجي  التنّوع  عىل  إيجابيًا  التأث¿  شأنها 
ودعم •  السلبية  الدوافع  آثار  من  البيولوجي  التنّوع  ح�ية  عىل  تساعد  التي  السياسات  وتحديد 

تعديلها. أو  ضاّرة  آثار  لها  التي  السياسات  وإلغاء  السياسات؛  هذه  وتنفيذ  املستدام  استخدامه 
حدة •  من  والتخفيف  املناخ  تغ¿  مع  التكيف  يف  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنّوع  استخدام  وتشجيع 

توف¿  ويف  اإلنتاج  نظم  يف  سلبًا  تؤثر  التي  الدوافع  سائر  ومعالجة  الكوارث  مخاطر  من  والحد  آثاره، 
اإليكولوجية. النظم  خدمات 
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 Éإن ّالعديد من املكونات الرئيسية للتنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة عىل املستوى الورا
ومستوى األنواع والنظم اإليكولوجية آخذ يف الرتاجع. وتش¿ األدلّة إىل أن نسبة السالالت 
الحيوانية املعرّضة لخطر االنقراض يف تزايد مستمر، وكذلك األمر بالنسبة إىل بعض املحاصيل 
يف بعض املناطق، وكذلك فإّن التنّوع الّنبا[ يف حقول املزارعÖ آخذ يف التناقص في� أن 
األرصدة  ثلث  يقارب  ما  ويتعرّض  التزايد.  يف  آخذة  التنّوع  لها  يتعرض  التي  التهديدات 
دة.  الّسمكية إىل الصيد املفرط ويُعترب ثلث أنواع أس�ك املياه العذبة التي تم تقييمها مهدَّ
وأفادت البلدان بأن العديد من األنواع التي تساهم يف خدمات النظم اإليكولوجية الحيوية، 
÷ا يشمل امللقِّحات وهي §ثِّل العدّو الطبيعي لآلفات، والكائنات الحيّة يف الّرتبة وأنواع 
األغذية الربية، آخذة يف الرتاجع نتيجة تدم¿ املوائل وتدهورها واإلفراط يف استغالل املوارد 
والتلوث وغ¿ ذلك. وكذلك فإّن النظم اإليكولوجية الرئيسية التي توفّر العديد من الخدمات 
األساسية لألغذية والزراعة، ÷ا يشمل إمدادات املياه العذبة والح�ية من املخاطر وتوف¿ 

املوائل ألنواع مثل األس�ك وامللقِّحات، تتدهور برسعة.

ال بّد من تحسª املعارف املتعلّقة بالتنّوع البيولوجي، وال سّي� تلك املتعلقة بالكائنات 
الحّية الدقيقة والالفقاريات وأدوارها يف توف� خدمات النظم اإليكولوجية. وعىل الرّغم 
من جمع كمية كب¿ة من املعلومات عن خصائص األنواع املستأنسة املستخدمة يف األغذية 
والزراعة، ال يزال هناك العديد من الثغرات يف املعلومات، وال سي� يف ما يتعلق باألنواع 
واألصناف والسالالت التي ال يتم استخدامها عىل نطاق واسع يف التجارة. وغالبًا ما تكون 
املعلومات عن أنواع األغذية الربية محدودة. فلم يتّم بعد تحديد العديد من األنواع املرتبطة 
بالتنّوع البيولوجي املرافق أو وصفها وال سي� يف حالة الالفقاريات والكائنات الحيّة الدقيقة. 
وحتى يف الحاالت التي تم فيها تحديد بعض من هذه األنواع أو وصفها، ال تزال وظائفها 
داخل النظام اإليكولوجي يف الكث¿ من األحيان غ¿ مفهومة §اًما. ف� زالت نسبة تفوق 99 
يف املائة من البكت¿يا وأنواع الطالئعيات مجهولة. وبالنسبة إىل عدة أنواع مقرتنة بالتنّوع 
البيولوجي ÷ا يف ذلك الكائنات الحيّة الدقيقة املوجودة يف الرتبة وتلك املستخدمة لتجهيز 
األغذية، يّسهل التقدم يف التقنيات الجزيئية وتكنولوجيات تسلسل الجينوم يف توصيف هذه 
األنواع. ولدى العديد من البلدان برامج ناشطة لتوصيف الكائنات الحيّة الدقيقة املوجودة 
يف الرتبة باستخدام الطرق الجزيئية. ولكن، تقيّد الثغرات يف املهارات واملرافق واملعّدات 

فرص االستفادة من هذه التطورات يف العديد من البلدان.

التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة آخذ يف الرتاجع
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مالحظة: تم جمع البيانات الواردة يف هذا الشكل من مصادر مختلفة وعىل مدى سنوات مرجعية مختلفة. ملزيد من املعلومات، انظر الفصل 4 من التقرير الرئييس.

انخفض تنّوع املحاصيل 
 Öيف حقول املزارع

والتهديدات آخذة يف 
التزايد.

تُش¿ التقارير إىل أنّه 
يجري استخدام 496 نوًعا 

يف تربية األحياء املائية. 
ويجمع محصول مصايد 
األس�ك الطبيعية في 

العا� أك¼ من 1800 نوع 
من الحيوانات والنباتات.

إّن التنّوع البيولوجي 
للرتبة معرَّض للخطر يف 

.çجميع مناطق العا

شهدت السنوات األخ¿ة 
خسائر كب�ة عىل مستوى 

الشعاب املرجانية عامليًا.

من بÖ ستة آالف نوع من 
النباتات التي §ّت زراعتها 
ألغراض الغذاء تشكّل 9 

أنواع منها 66 يف املائة من 
إج�يل إنتاج املحاصيل.

تُش¿ التقديرات إىل أنّه يَجري 
اصطياد نسبة 33 يف املائة من 

األرصدة السمكية عىل نحو 
ُمفرط، وأنّه يَجري اصطياد نسبة 

06 يف املائة من األرصدة السمكية 
 ç بأعىل قدر من االستدامة، وأنه
يتم استغالل نسبة 7 يف املائة من 

هذه األرصدة عىل نحو كامل.

تشمل القاÞة الحمراء 
لألنواع املهددة باالنقراض 

التي أصدرها االتحاد 
 Âالدويل لحفظ الطبيعة أك
من 9600 نوع من األغذية 

الربية التي تشّكل نسبة 
20 يف املائة منها أنواًعا 

مهددة.

تش¿ التقديرات إىل 
انخفاض املساحة اإلج�لية 

التي تغطّيها األعشاب 
البحرية بنسبة 29 يف املائة 
يف السنوات املائة املاضية.

من بÖ سالالت املاشية 
املحلية القاÞة املبلّغ عنها 

عامليًا وعددها 7745 
ساللة، تم تصنيف نسبة 

26 يف املائة منها كسالالت 
معرّضة لخطر االنقراض،

إّن خسائر مستعمرات 
النحل آخذة يف التّزايد؛ 

فثّمة 17 يف املائة من أنواع 
دة  الفقارية مهدَّ امللّقحات 

باالنقراض عىل الصعيد 
العاملي.

تش¿ التقديرات إىل أن أنّه 
§َّت خسارة أك¼ من 70 يف 

املائة من األرايض الرطبة 
الداخلية وأك¼ من 60 يف 
املائة من األرايض الرطبة 
الساحلية منذ عام 1900.

ما زالت مساحة الغابات 
العاملية تشهد تراجًعا عىل 
الرغم من انخفاض معدل 
خسارة هذه املساحات 
بنسبة 50 يف املائة خالل 

العقود األخ¿ة.

âة حوايل 60 ألف نوع 
من األشجار عىل املستوى 

العاملي.

يُش¿ العديد من البلدان 
إىل تراجع أعداد الطيور 
والحرشات  والخفافيش 
التي تساهم يف تنظيم 

مكافحة اآلفات واألمراض.

تراجعت مساحات 
املنغروف يف العا� ÷ا 

يقّدر بنسبة 20 يف املائة 
بين عامي 1980 و2005؛ 
وعىل الرغم من أن معدل 
تراجع هذه املساحات قد 
تباطأ، ال تزال هذه النظم 

الحيوية  اإليكولوجية 
دة عىل نطاق واسع. مهدَّ

تغطي املراعي أك¼ من 
34 يف املائة من مساحة 
اليابسة يف العا�. وهي 

من بÖ النظم اإليكولوجية 
األك¼ تّرضًرا من جرّاء 

تدهور األرايض.
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وال تزال برامج رصد التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة محدودة. وتتفاوت عمليات تقييم 
واإلقليمية  الوطنية  املستويات  واتجاهاته عىل  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنّوع  حالة 
والعاملية ورصدها، وغالبًا ما تكون محدودة. وحتى يف األقاليم املتقدمة، حيث يتم رصد 
اتجاهات أعداد الكث¿ من األنواع عىل نحو جيد وحيث يجري تنفيذ العديد من املشاريع 
البحثية بشأن الصالت التي تربط بÖ التنّوع البيولوجي واألغذية والزراعة، غالبًا ما ال تقّدم 
البيانات املتاحة سوى ملحة موجزة عن حالة فرادى األنواع (أو مجموعة من األنواع) يف نظم 
إنتاج أو موائل أو مناطق جغرافية محّددة. وعىل الرغم من أنه من الواضح أن العديد من 
مكونات التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة آخذة يف الرتاجع، غالبًا ما يؤّدي االفتقار إىل 

البيانات إىل تقييد التخطيط للتداب¿ العالجية الفّعالة وترتيبها بحسب األولويات.

ما الذي ينبغي القيام به؟
والزراعة.•  لألغذية  البيولوجي  التنّوع  فئات  مختلف  عرب  القاÞة  والبيانات  املعارف  يف  الثغرات  معالجة 
باملوارد •  الربامج  هذه  وتزويد  تعزيزها  أو  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  للتنّوع  الرصد  برامج  وإنشاء 

الطويل. املدى  عىل  عملها  لتواصل  الالزمة 
نظم •  داخل  واملوائل  األنواع  حالة  عىل  تطرأ  التي  بالتغّ¿ات  املتعلّقة  البيانات  تسجيل  طرق   Öوتحس

إليها. بحاجة  تكون  التي  للجهات  متاحة  وجعلها  وتحليلها  البيانات  هذه  تخزين  وطرق  وحولها،  اإلنتاج 
مبتكرة •  خيارات  واستكشاف   Öاملدّرب  Öاملصّنف يف  النقص  مثل  املهارات،  يف  القاÞة  الثغرات  ومعالجة 

 Öاملواطن  Öب من  العلم  هواة  إرشاك  مثل  واتجاهاته،  البيولوجي  التنّوع  بحالة  املرتبطة  املعارف   Öلتحس
والزراعة. لألغذية  البيولوجي  التنّوع  مكونات  بعض  رصد  عملية  يف 

Öاستزراع األس�ك يف حقول األرّز يف الص

 FAO/Luohui Liang ©

املراعي يف جبال سويرسا

 Federal Office for Agriculture © 
of Switzerland

 مستعمرة النحل غ¿ الالسع

MARDI. Provided by Rosliza Jajuli ©
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 تش� التقديرات إىل تزايد استخدام العديد من امل�رسات 
املراعية للتنّوع البيولوجي

يقتيض صون التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام اعت�د نُهج تتيح 
إدارة املوارد الوراثية واألنواع والنظم اإليكولوجية إدارًة متكاملًة يف سياق نظم اإلنتاج 
والنُّظم املحيطة بها. ويف ما يتعلق عىل وجه التحديد بالعديد من األنواع واألغذية الربية 
املرتبطة بالتنّوع البيولوجي املرافق، يقتيض صون هذه األنواع واستخدامها املستدام أن تكون 
اإلدارة يف املوقع أو يف املزرعة، متكاملة مع اسرتاتيجيات عىل مستوى النظام اإليكولوجي 
أو املناظر الطبيعية. وينبغي أن يُعتَرب َصون هذه األنواع خارج موقعها اسرتاتيجيًة تكميليًة.

وتش� التقارير إىل تزايد استخدام مجموعة واسعة من امل�رسات والنهج اإلدارية التي 
املستدام. وأشارت  البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه  التنّوع  تُعَترب مواتية لصون 
نسبة âانÖ يف املائة من البلدان التي رفعت التقارير إىل أنه يجري استخدام م�رسة واحدة 
أو أك¼ من بÖ امل�رسات التي تركّز عىل التنّوع البيولوجي والتي §َّت دعوتهم إىل رفع 
التقارير بشأنها، يف نطام واحد أو أك¼ من نظم اإلنتاج. وقد أبلغت البلدان األعضاء يف 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن استخدام هذه امل�رسات بنسبة تتجاوز 
بكث¿ تلك التي سّجلتها البلدان غ¿ األعضاء يف املنظمة. ولّكن من الصعب إجراء تقييم 
كامل ملدى تطبيق هذه النهج، وذلك بسبب تنّوع املقاييس والسياقات وغياب البيانات 
وطرق التقييم املالÞة. وعىل الرغم من أن الدول تش¿ بوجه عام إىل أن آثار امل�رسات 
إىل  الحاجة  تؤكّد  فإنها  إيجابية،  التنّوع  عىل  واملرتتّبة  البيولوجي  التنّوع  عىل  تركّز  التي 
إجراء املزيد من البحوث يف هذا الّصَدد، حتى بالنسبة إىل امل�رسات التي تكون البحوث 
املتعلقة بقضايا اإلنتاج املرتبطة بها موجودة. وإّن العديد من امل�رسات التي تركّز عىل 
التنّوع البيولوجي معّقدة نسبيًا وتتطلب فهً� جيًدا للنظام اإليكولوجي املحّيل. وËكن 
لهذه امل�رسات أن تتسم بكثافة املعارف وأن تكون محددة السياق وتوفر املنافع عىل 
هذه   Öتحس يف  كب¿ة  تحديات  إىل  عّدة  بلدان  وتش¿  فحسب.  نسبيًا  الطويل  املدى 
 امل�رسات وإىل الحاجة إىل تعزيزها عن طريق تنمية القدرات وتعزيز األطر السياساتية.
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تقييم البلدان لالتجاهات يف استخدام امل�رسات ونُهج اإلدارة املختارة
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↗↗↗↗    ↗↗↗↗إدارة املناظر الطبيعية
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عىل الرغم من تزايد الجهود املبذولة لصون التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املوقع 
املوارد  حفظ  فيتم  مالæة.  غ�  والح�ية  التغطية  مستويات  تكون  ما  غالًبا  وخارجه، 
الوراثية للمحاصيل وال¼وة الحيوانية والغابات واملوارد الوراثية املائية يف موقعها عن طريق 
مجموعة متنوعة من الُنهج ÷ا يشمل تعزيز استخدم هذه املوارد املستدام ضمن نظم 
اإلنتاج وإنشاء مناطق محمية ومّرصح لها. ولكّن الكث¿ من األنواع واملجموعات ما زالت 
تُحَفظ عىل نحو غ¿ مالئم. وال يتم اإلبالغ سوى عن عدد قليل نسبيًا من برامج الصون يف 
املوقع التي تستهدف بشكل رصيح التنّوع البيولوجي املرافق وأدواره يف توف¿ خدمات 
النظم اإليكولوجية، عىل الرغم من تزايد عدد هذه الربامج. ويتم صون معظم أنواع التنّوع 
البيولوجي املرافق املستهدفة عن طريق تشجيع م�رسات اإلنتاج املراعية للتنّوع البيولوجي 
الحد  إىل  التي تهدف  والقانونية  السياساتية  التداب¿  اتخاذ  أو  املحمية  املناطق  إنشاء  أو 
من األنشطة التي تلحق الرضر بالتنّوع البيولوجي. وتتزايد جهود املبذولة لصون التنّوع 
البيولوجي لألغذية والزراعة خارج املوقع وال سي� بالنسبة إىل املوارد الوراثية النباتية، عىل 
الرغم من أن العديد من الثغرات ال تزال قاÞة عىل صعيد التغطية. وال يزال أيًضا الكث¿ 
من التنّوع املوجود يف املحاصيل الثانوية وال¼وة الحيوانية والغابات واألنواع املائية، غ¿ 
محمي خارج املوقع.  وقد تم إنشاء مبادرات من جانب القطاعÖ العام والخاص لصون 
أنواع محددة مقرتنة بالتنّوع البيولوجي خارج املوقع من جهة والعديد من البلدان من 
جهة أخرى، مثالً من أجل الحفاظ عىل مجموعات مستزرعة من الكائنات الحيّة الدقيقة 
املستخدمة يف الزراعة أو يف صناعات األغذية الزراعية. وتش¿ التقارير إىل أنه يتم صون نسبة 
8 يف املائة من األنواع الّربية التي أبلغت البلدان عن استخدامها يف األغذية، يف املوقع، في� 

يتم صون نسبة 31 يف املائة  منها خارجه.

ما الذي ينبغي القيام به؟
والزراعة.•  لألغذية  البيولوجي  التنّوع  عىل  اإلدارية  امل�رسات  بآثار  املتعلقة  املعارف   Öتحس
عن •  ذلك  يف  ÷ا  التنّوع،  تعزيز  شأنها  من  التي  والُنهج  امل�رسات   Öبتحس املرتبطة  التحديات  ومعالجة 

امل�رسات. لهذه   Öاملنتج اعت�د  تعزيز  شأنها  من  سياساتية  أطر  تعزيز  أو  ووضع  القدرات  تنمية  طريق 
لصون •  فّعالة  برامج  وضع  تقيّد  التي  والسياسات  واملوارد  باملعارف  املرتبطة  األساسية  العوائق  ومعالجة 

الحواجز  أو خارجه، ÷ا يشمل  األخرى)  اإلنتاج  املزرعة ويف نظم  (÷ا يف ذلك يف  املوقع  الوراثية يف  املوارد 
الطويل. املدى  عىل  املوقع  خارج  األنواع  بعض  صون  تعيق  التي  املتبقية  الفنية 

واإلنتاج •  املحاصيل  إنتاج  قطاعات  يف  البيولوجي  للتنّوع  املراعية  اإلدارية  امل�رسات  استخدام  وتشجيع 
اإلدارية  امل�رسات  االقتضاء  عند  يشمل  ÷ا  املائية،  األحياء  وتربية  األس�ك  ومصايد  والغابات   Éالحيوا

األصلية. أو  املحلية  باملجتمعات  املرتبطة  التقليدية 
اإلنتاج •  نظم  داخل  الطبيعية  شبه  أو  الطبيعية  املوائل  من  لالستمرار  القابلة  املناطق  عىل  الحفاظ  وتعزيز 

أو  املتجزئة  أو  املترضرة  املوائل  تجديد  الرضورة  وعند  مكثف،  بشكل  تدار  التي  تلك  ذلك  يف  ÷ا  وحولها، 
توصيلها. إعادة 

لألغذية •  البيولوجي  التنّوع  لصون  لها  املّرصح  املناطق  من  ذلك  غ¿  أو  محميّة  مناطق  إنشاء  وتشجيع 
عليهاـ والحفاظ  والزراعة 
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والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنّوع  لصون  التمكينّية  األطر  لوضع  ملّحة  حاجة  çة 
واستخدامه عىل نحو مستدام أو تعزيزها. وقد وضعت معظم البلدان أطرًا قانونية وسياسية 
ومؤسسية ترمي إىل صون التنّوع البيولوجي ككل واستخدامه عىل نحو مستدام. وتش¿ 
التقارير إىل أن السياسات التي تعالج مسألة األغذية والزراعة تستند بشكل متزايد إىل نهج 
النظام اإليكولوجي واملناظر الطبيعية واملناظر الطبيعية البحرية. غ¿ أّن التداب¿ القانونية 
والسياسية التي تستهدف بشكل واضح األغذية الربية أو مكونات التنّوع البيولوجي املرافق 
ودورها يف توف¿ خدمات النظم اإليكولوجية، ليست منترشة عىل نطاق واسع. وتشمل 
العوائق أمام وضع أدوات سياساتية فعالة وتنفيذها نقص الوعي لدى واضعي السياسات 
وسائر أصحاب املصلحة بأهمية التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وال سي� األغذية الربية 
والتنّوع البيولوجي املرافق، بالنسبة إىل سبل العيش واألمن الغذاÍ. وâة ثغرات معرفية 
كب¿ة يف ما يتعلّق بكيفية تأث¿ السياسات القاÞة عىل مكونات التنّوع البيولوجي وخدمات 
النظم اإليكولوجية التي يوفرها. ويعيق تباين املصالح بÖ أصحاب املصلحة عىل غرار النقص 

يف املوارد البرشية واملالية، كّل من التنمية وتنفيذ القوانÖ والسياسات واللوائح.

ال تزال األطر التمكينّية غ� كافية لض�ن صون التنّوع البيولوجي 
لألغذية والزراعة واستخدامه عىل نحو مستدام

ما الذي ينبغي القيام به؟
إىل •  بالنسبة  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنّوع  بأهمية  القرارات  متّخذي  لدى  الوعي  مستوى  رفع 

ذات  السياسات  لبلورة  املمكنة  السبل  وحول  والتغذية،   Íالغذا واألمن  العيش  وسبل  املستدام  اإلنتاج 
تعزيزها. أو  الصلة 

معرفتهم •   Öتحس أجل  من  املستويات  كافة  عىل   Öاملعني املصلحة  ألصحاب  والتدريب  بالتعليم  والنهوض 
خدمات  وتوف¿  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنّوع  عىل  اإلدارية  والسياسات  امل�رسات  تأث¿  لكيفية 

اإليكولوجية. النظم 
البحثية.•  والربامج  الوطنية  السياسات  لتوجيه  تقييمية  دراسات  وإجراء 
والزراعة.•  لألغذية  البيولوجي  للتنّوع  املستدامة  لإلدارة  التحفيزية  اآلليات  وتعزيز 
إطار •  يف  وتعاونهم  املتعددين  املصلحة  أصحاب  مشاركة   Öوتحس القطاعات   Öب ما  يف  التعاون   Öوتحس

والزراعة. لألغذية  البيولوجي  التنّوع  إدارة 
وتقييمه.•  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنّوع  عىل  السياسات  أثر  ورصد 
الصلة.•  ذات  السياسات  مجاالت  جميع  يف  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنّوع  مفهوم  وتعميم 
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وينبغي للبحوث يف مجال النظم الغذائية والزراعية أن تكون متعددة التخصصات عىل نحو 
أكرب وأكÂ تشاركية وتركيزًا عىل التفاعل بª مختلف مكونات التنّوع البيولوجي لألغذية 
البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه  التنّوع  وغالبًا ما يكون تحسÖ صون  والزراعة. 
املستدام مقيًَّدا بسبب غياب فهم أوجه التفاعل بÖ القطاعات (أي قطاعات إنتاج املحاصيل 
وال¼وة الحيوانية والغابات ومصايد األس�ك وتربية األحياء املائية)، وبÖ التنّوع البيولوجي 
الربّي واملستأنس، وبÖ املكونات اإليكولوجية واالجت�عية واالقتصادية لنظم اإلنتاج. وËكن 
يف  املصلحة  أصحاب  وسائر   Öاملنتج مشاركة  وزيادة  التخّصصات  مختلف   Öب للتعاون 

املشاريع البحثية، أن يساِعد يف سّد هذه الثّغرات املعرفية.

يقتيض تحسª إدارة التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتعزيز مساهمته يف خدمات 
النظام اإليكولوجي تعاونًا أفضل بª أصحاب املصلحة املتعّددين، وعرب مختلف القطاعات 
وعىل الصعيد الدويل. يقتيض ض�ن استخدام التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة املستدام 
اتخاذ السلطات املعنية إجراءات فّعالة وتحسÖ التعاون بÖ مجموعات أصحاب املصلحة 
وواضعي   Öواملسّوق واملورّدين   Öواملستهلك لها   Öالتابع واملنظ�ت   Öاملنتج  Öب (أي 
الوطنية والدولية) عرب قطاعي األغذية  الحكومية  الحكومية وغ¿  السياسات واملنظ�ت 
والزراعة، وبÖ قطاع األغذية والزراعة وقطاع صون البيئة/ الطبيعة. وتتخطّى إدارة التنّوع 
التقليدية بÖ القطاعÖ. وإّن أطر  البيولوجي لألغذية والزراعة الحدود الدولية والحدود 
التعاون عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية يف مجال إدارة املوارد الوراثية متطورة 
نسبيًا يف كل من قطاع األغذية وقطاع الزراعة. يف حÖ أّن التعاون بÖ مختلف القطاعات 
وأنشطة التعاون التي تجمع أصحاب املصلحة املتعددين والتي تستهدف تحديًدا التنّوع 

البيولوجي املرافق واألغذية الربية، فأقل شيوًعا وال بّد من توسيع نطاقها وتعزيزها.
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يقّدم التقرير عن حالة التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العا� أّول تقييم شامل للتنّوع 
البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاç. ويتمثل التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف تنّوع 

النباتات والحيوانات والكائنات الحيّة الدقيقة عىل املستوى الورا² ومستوى األنواع والنظم 
اإليكولوجية، املوجودة يف نُظم اإلنتاج الزراعي والرعوي والحرجي واملاÍ وحولها. ويشّكل 

التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة عنرصًا أساسيًا يف هياكل هذه النظم ووظائفها وعملياتها، 
ويف سبل العيش واألمن الغذاÍ وتوف¿ مجموعة واسعة من خدمات النظم اإليكولوجية. 

وعىل مدى تعاقب مئات األجيال، أدار املزارعون، ومربّو املوايش، وسكان الغابات، 
ومستزرعو وصيّادو األس�ك هذا التنّوع البيولوجي أو أثّروا فيه.

ويستند هذا التقرير الذي أعّد عن طريق عملية تشاركيّة توّجهها البلدان، إىل املعلومات 
الواردة يف 91 تقريرًا قُطريًا من أجل وصف أدوار التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

وأهميّته ودوافع التغي¿ التي تؤثّر فيه، وحالته واتجاهاته الحالية. ويصف حالة الجهود 
املبذولة لتعزيز صون التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام ÷ا يف ذلك 

عن طريق بلورة السياسات واألطر القانونية واملؤسسات والقدرات الداعمة. ويُختتم 
÷ناقشة االحتياجات والتحديات إلدارة التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املستقبل.

ويكّمل هذا التقرير سائر التقيي�ت الشاملة األخرى التي أُعّدت برعاية هيئة املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة والتي ركّزت عىل حالة املوارد الوراثية يف قطاعات معيّنة يف مجال 

األغذية والزراعة.

التقرير بالكامل باللغة االجنليزية يف املوقع اإللكرتوي

هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

تشّكل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وهي تضم 871 بلًدا واالتحاد األورو& كأعضاء، منتًدى حكوميًا دوليًا 

فريًدا من نوعه يعالج عىل وجه التحديد مسألة التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ويتمثل الهدف الرئييس للهيئة يف 

ض�ن صون التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام والتقاسم العادل واملنصف للمنافع املتأتّية من 

ه الهيئة إعداد التقيي�ت الدورية العاملية عن حالة املوارد الوراثية والتنّوع  استخدامه، ألجيال الحارض واملستقبل. وتوجِّ

البيولوجي لألغذية والزراعة واتجاهاته. وردìا عىل هذه التقيي�ت، تقوم الهيئة ببلَورة خطط عمل ومدونات السلوك 

وصكوك سياساتية عىل الصعيد العاملي وبرصد تنفيذها. وتقوم الهيئة بالتوعية برضورة صون التنّوع البيولوجي لألغذية 

والزراعة واستخدامه املستدام، وهي تعزِّز التعاون بÖ البلدان وسائر أصحاب املصلحة املعنيÖ للتصّدي للتهديدات 

التي يتعرّض لها هذا التنّوع البيولوجي وتشجيع صونه واستخدامه املستدام.
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http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf



