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 مقدمة -اًلأّو

 

 أقددرت عاعددة العمددل الفنيددة احلكوميددة الدوليددة املعنيددة بدداملوارد الوراثيددة احليوانيددة ل غذيددة والزراعددة       -1

لتدوفري خددمات التمدوين     املاشدية سدالالت  باملساهمات املهمة اليت تقدمها أندواع و )عاعة العمل(، يف دورتها األخرية، 

م اإلنتاج القائمة على املراعي لتوفري خدمات التنظيم والددعم  وباملساهمات احملددة اليت تقدمها السالالت املوجودة يف نظ

واملوائل املتعلقة بالرعي وإدارة األراضي على حنو مسدتدام. وأوتدمج عاعدة العمدل بدأب تطلد  هيئدة املدوارد الوراثيدة          

يف ذلك إذكاء الدوعي،  ، مبا اختاذ سلسلة إجراءات متابعةمنظمة األغذية والزراعة )الفاو(  إىلل غذية والزراعة )اهليئة( 

وحتسني رسم اخلرائط عن توزيع السالالت ووتف التدابري النمطية الظاهرية والوظائف البيولوجية، وحتسدني أسدالي    

وقد وافقمج اهليئة  .1لبلدابلالتقييم لتثمني خدمات النظم اإليكولوجية اليت توفرها الثروة احليوانية، وتقديم الدعم الفين 

 . 2لعملعلى توتيات عاعة ا

 

وتربطهدا بعمليدات واسدتنتاجات دوليدة أخدرى       لتلبية الطل  املنظمةتعرخ هذه الوثيقة معلومات عن أنشطة و -2

 املوارد الوراثية احليوانية. املرتبطة ببشأب خدمات النظم اإليكولوجية 

 

 ثية احليوانيةاليت توفرها املوارد الورا خبدمات النظم اإليكولوجيةاملتعلقة  املنظمةأنشطة  -ثانيًا
 

 للمنظمةخدمات النظم اإليكولوجية يف اإلطار االسرتاتيجي 

 

: "زيادة وحتسدني تدوفري   2االسرتاتيجي لفاو ايف اهلدف  جدًا إب العمل على خدمات النظم اإليكولوجية راسخ -3

وقددد أنشددأت الفدداو يف هددذا اهلدددف  .3السددلع واخلدددمات مددن الزراعددة والصابددات ومصددايد األسددام بطريقددة مسددتدامة"

ليعمدل  )جمال العمل الرئيسي( االسرتاتيجي، جمال العمل الرئيسي على خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 

 املواضيع ذات االهتمام املشرتم. بشأبكآلية ميّسرة مت تصميمها لتشجيع التعاوب بني ُشع  الفاو 

 

 مسدارات عمدل بشدأب:    خددمات الدنظم اإليكولوجيدة والتندوع البيولدوجي      جمال العمدل الرئيسدي علدى    تبعيو -4

ب( بناء القدرات إلدارة خدمات النظم اإليكولوجية )؛ اأ( تثمني خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي وتقييمه)

 وإعادتهددايدة  ج( إجدراءات احلوكمدة والسياسدات للحفداظ علدى قيمدة خددمات الدنظم اإليكولوج        ) والتندوع البيولدوجي؛  

 حتديد التدابري التحفيزية وتعميمها يف السياسات واملمارسة.ود( )وتعزيزها؛  إىل ما كانمج عليه

 

                                        
 .ReportAFRGC/15/15-من الوثيقة  36الفقرة   1
 .CGRFA-15/15/9من الوثيقة  18الفقرة   2
 .C 2015/3من الوثيقة  43إىل  41 من الفقرات  3
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ويف ما خيص املوارد الوراثية احليوانية، يسّهل جمال العمل الرئيسي على خدمات النظم اإليكولوجية والتندوع   -5

مساهمة الرعاة ومواردهم الوراثية احليوانيدة يف اإلدارة املتكاملدة   البيولوجي، األنشطة املضطلع بها على نطاق الفاو بشأب 

معين بداإلدارة املتكاملدة ل راضدي     مل راضي لضماب مواتلة تقديم خدمات النظم اإليكولوجية. وقد مت تشكيل فريق مها

لدرزم التحفيزيدة لتدوفري    وسيعّد وثيقة توجيهية وأدوات أخرى لبناء القددرات بشدأب إدارة املنداظر الطبيعيدة والتدثمني وا     

 خدمات النظم اإليكولوجية.

 

إب أمانة اهليئة، وبالتعاوب مع جمال العمل الرئيسي على خدمات الدنظم اإليكولوجيدة والتندوع البيولدوجي،     و -6

 . وقد مت إدراج األسدئلة بشدأب خددمات   حالة التنوع البيولوجي ل غذية والزراعة يف العاملهي يف تدد إجناز التقرير عن 

عدن حالدة املدوارد     4للتقرير الثاني ستبياب القطريمن االالنظم اإليكولوجية اليت توفرها الثروة احليوانية يف اجلزء الثالث 

 املعلومدات األساسدية  دراسة  وثيقة)التقرير الثاني(، ومت حتليلها لتحضري  5الوراثية احليوانية ل غذية والزراعة يف العامل

خدا  للمسداهمات    عتبدار ا: خدمات النظم اإليكولوجية اليت توفرها سالالت وأنواع الثروة احليوانية، مع إيالء 66رقم 

وسديدرج حتليلدها أيضدًا يف التقريدر عدن حالدة التندوع البيولدوجي          ،6اليت يقدمها تصار مربي الثروة احليوانيدة والرعداة  

 ل غذية والزراعة يف العامل.

 

 طرية اليت مت تلقيها للتقرير عن حالة التنوع البيولوجي ل غذيدة والزراعدة يف العدامل، املزيدد    ستوفر التقارير الق -7

من الرؤية بشأب تفاعل الثروة احليوانية مع التنوع البيولوجي املرتبط بها، وبشأب خدمات النظم اإليكولوجيدة التنظيميدة   

 ة الدقيقددة، والالفقاريددات يف كددل نظددم اإلنتدداج،  والداعمددة الدديت توفرهددا النباتددات، واحليوانددات، والكائنددات احليدد   

  مبا يف ذلك تلك القائمة على املراعي ونظم إنتاج الثروة احليوانية على الرغم من عدم امتالم األراضي.

 

 إذكاء الوعي

 

م أنشأ جمال العمل الرئيسي على خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي موقعًا إلكرتونيًا خلددمات الدنظ   -8

وحيدد املوقع مفهوم خددمات الدنظم اإليكولوجيدة ويشدر       .7اإليكولوجية يشمل املساهمات اليت تقدمها الثروة احليوانية

تدثمني خددمات الدنظم     تدفحات أخدرى  تصنيفها ضمن خدمات التموين والتنظيم والددعم واخلددمات الثقافيدة. وتعدا      

 ضدماب التقاسدم املنصدف ملنافعهدا، واحلدوافز احملتملدة وغريهدا       اإليكولوجية، وأفضل املمارسات إلدارتها، والسياسات ل

من االسرتاتيجيات لتشجيع املزارعني على محاية هذه اخلدمات أو تعزيزها. كما يتم وتف عمل الفاو املتعلق خبددمات  

 النظم اإليكولوجية وإتاحة وثائق وموارد أخرى من إعداد الفاو للتحميل.

 

                                        
4  faatemmnnnphw.p./omwomwow/wh.mt/.o/wee:om:wmo:w:a//omt./oe:waoma.ggA.owa/ig/:t./agro:oa/.www//:ptth. 
5  http://www.fao.org/publications/sowangr/en/. 
6  http://www.fao.org/3/a-at598e.pdf. 
7  http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/en. 
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، اإلقرار مبختلف املنافع اليت يقددمها الرعدي ل مدن الصدذائي     وبالرتاضية النطاق يعيق نقص املعلومات الواسع -9

2015يف العدام   8الفداو مركدز معدارف الرعدويني     أنشدأت واالستدامة، ومساهمة الرعاة يف احلوار بشأب السياسات. وقدد  
9 

والتنميدة الرعويدة، ويدوفر أرضدية      العاملني معهم خللق التآزر مدن أجدل احلدوار    الذي جيمع الرعاة والفاعلني الرئيسيني

لتقاسم املعارف. ومن أهداف املركز الرئيسية، إذكاء الوعي حول دور الرعاة وثروتهم احليوانية بوتفهم موّردين خلدمات 

 النظم اإليكولوجية. وحيظى مركز معارف الرعويني على دعم من حكومدة أملانيدا ومدن عشدرة شدركاء حكدوميني دولديني       

لتيسري النقاشات اإلقليمية  2016و 2015يف العامني  11إقليمية وقد نظم املركز سبع اجتماعات رعوية .10وغري حكوميني

واملواضيعية بشأب املسائل ذات االهتمام املشرتم جملتمعات الرعاة. وقد يّسرت الفاو الروابط بني مركز معارف الرعدويني  

   ذلك يف الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة.، مبا يفيف جمال السياساتواملنتديات العاملية واإلقليمية 

 

، الندوة الدولية املعنيدة بالزراعدة اإليكولوجيدة مدن أجدل األمدن الصدذائي        2014عقدت الفاو يف سبتمرب/ أيلول  -10

  الفدرالي وقد حضر هذه الندوة اليت مت تنظيمها بدعم من فرنسا ومؤسسة التعاوب السويسري للتنمية واملكت .12والتصذية

وتضمنمج عّدة مداخالت حدول ُنهدا الزراعدة اإليكولوجيدة      بلدًا 60شخص من أكثر من  400السويسري للزراعة، حنو 

 15والسدنصال  14باجتماعدات إقليميدة عقددت يف الربازيدل     2015ومتمج متابعة الندوة يف العدام   .13إلنتاج الثروة احليوانية

 . 16وتايلند

 

 تاملعلومات واألساليب والتقييما

 

بهدف حتسني رسم اخلرائط عن توزيع السالالت ووتف التددابري النمطيدة الظاهريدة والوظدائف البيولوجيدة،       -11

على حنو أفضل، جتمع الفداو   املاشيةمنتجي  مداخالت السيما يف نظم اإلنتاج القائمة على املراعي، من أجل استهداف

املعلومات املتصلة بالنظم الرعويدة مسدتخدمًة أسدالي  وأدوات وبياندات متدوافرة يف العديدد مدن وحدداتها ويف املنظمدات          

وتقوم الفاو، بصدفة خاتدة، عمدع وإنتداج      .17الشريكة، كما تنظم نشر هذه املعلومات من خالل مركز معارف الرعويني

                                        
8  http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/en. 
9  http://www.fao.org/webcast/home/en/item/3904/icode. 

الددولي للتنميدة الزراعيدة، واملعهدد الددولي للبيئدة والتنميدة،        ائتالف جمموعات الضصط األوروبية من أجل الرعي يف أفريقيا الشرقية، والصندوق   10

مدم املتحددة   واالئتالف الدولي ل راضي، وعصبة الشعوب الرعوية وتنمية الثروة احليوانية احمللية، واجلمعية الدولية للوجبدات املتأنيدة، وبرنداما األ   

 شعوب األتلية املتنقلة، واملبادرة العاملية من أجل الرعي املستدام.للبيئة، واملنظمة الدولية بيطريوب بال حدود، والتحالف العاملي لل
 وتونس. بوليفيا وأملانيا واهلند وكينيا ومالي ومنصوليا  11
12  http://www.fao.org/about/meetings/afns/en. 
13  http://www.fao.org/3/a-i4327e.pdf. 
14  http://www.fao.org/americas/eventos/ver/en/c/287503. 
15  http://www.fao.org/africa/events/detail-events/en/c/330741. 
16  http://www.fao.org/asiapacific/events/detail-events/en/c/1262 . 
17  http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/en. 
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 صرايف للدنظم والشدعوب الرعويدة وأ داق تنقدل احليواندات وتوزيدع السدالالت وحصدص العلدف          اجل املعلومات عن املدى

 وإنتاجية املاشية. وسُتستخدم املشاورة القطرية لعملية التحقق.

 

، مثدل انبعاثدات غدازات الدفيئدة، يف التقييمدات      املعدايري من غريه مدن  اسرتعى التنوع البيولوجي انتباهًا أقل  -12

 بشدكل ملحدوظ )إجيابيدًا وسدلبيًا(     لثروة احليوانية بسب  تعقده احلقيقدي. ولكدن تدأثر الثدروة احليوانيدة     البيئية لقطاع ا

الثدروة احليوانيدة علدى التندوع      تدأثري على األنواع الرّبية وعلى موائلها. ومت االضدطالع بأنشدطة ددددة متعلقدة بتقيديم      

، وهدو شدراكة متعدددة أتدحاب املصدلحة      18ى الصعيد البيئدي البيولوجي يف إطار مشروع تقييم وأداء الثروة احليوانية عل

 جتمع احلكومات والقطاع اخلا  واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني.

 

استعرضمج الشراكة لتقييم وأداء الثروة احليوانيدة علدى الصدعيد البيئدي، املؤشدرات واألسدالي  لتقيديم التندوع          -13

ومت جتنيد جمموعة من اخلرباء الدوليني من أجل وضع املبادئ لتقييم آثدار   19وة احليوانيةالبيولوجي يف سياق إنتاج الثر

وتشمل املبادئ الرئيسة، اإلقرار بالطبيعة املعقدة واملتنوعة للتنوع البيولوجي،  .20الثروة احليوانية على التنوع البيولوجي

التنوع البيولوجي األساسدية يف أي تقيديم. وينبصدي     وبالتالي باحلاجة إىل حتديد اهلدف بشكل واضح ووضع نطاق قضايا

أب تنظر التقييمات يف اآلثار املفيدة والضارة لنظم الثروة احليوانية، وأب تشدمل اآلثدار خدارج نطداق املزرعدة، مثدل تلدك        

ولية لكشف الناعة عن زراعة العلف املستورد. وينبصي أب تسمح التطورات املنهجية املستقبلية بإجراء تقييمات أكثر مش

ستدامة الزراعية البيئية وجتن  القرارات اليت تنقل الع ء بشكل غري منصف إىل قطداع  املقايضات بني خمتلف أبعاد اال

 ددد من سلسلة قيمة الثروة احليوانية. 

 

ة السدنتني  متلك الفاو تارخيًا طوياًل يف استخدام املدارس احلقلية للمزارعني بوتفها آلية لبناء القدرات. ويف فدرت  -14

 احلالية، سيتم توسيع هذه اآللية لتشمل التدري  للرعاة، مبا يف ذلك وضع خطوق توجيهية دددة.

 

آلثدار السدلبية لتصّيدر    ل التعدرخ تتعرخ اجملتمعات الرعوية بشكل كبري للظروف البيئية، وهي بالتالي شديدة  -15

ملسداعدة   21مولي لقدرة املزارعني والرعاة على الصدمود أمدام املنداخ   املناخ. وقد طورت الفاو أداة التقييم الذاتي والتقييم الش

اجملتمعات الرعوية على قياس قدرتهم على الصمود أمام املناخ ورتدها. وتستخدم هذه األداة نهجًا تشاركيًا لفهم ودمدا  

. ومت تطدوير أداة  بشدكل أفضدل   أوضاع املزارعني األسريني والرعاة وخماوفهم واهتماماتهم يف ما يتعلق بالصمود أمام املناخ

التقييم الذاتي والتقييم الشمولي لقدرة املزارعني والرعاة على الصمود أمام املناخ، يف سياق مشداريع مرفدق البيئدة العامليدة     

 املعنية بالتكيف مع تصري املناخ، بالشراكة مع اجلامعدات واملدزارعني والرعداة واحلكومدات واملنظمدات غدري احلكوميدة،       

ختبارها ميدانيًا يف مثانية بلداب يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. ويف الوقمج احلالي، يتم تنفيذ التقييم الذاتي وقد مت ا

                                        
18  http://www.fao.org/partnerships/leap/en. 
19  http://www.fao.org/3/a-av151e.pdf. 
20  http://www.fao.org/3/a-i5050e.pdf. 
21  http://www.fao.org/in-action/sharp/en. 
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والنيجدر   موزامبيدق نصدوال وبوركيندا فاسدو ومدالي و    والتقييم الشمولي لقدرة املزارعني والرعاة على الصمود أمدام املنداخ يف أ  

 فيذه أيضًا يف بلداب أخرى يف املستقبل. وأوغندا، على أب يتم تن وجنوب السوداب

 

، وإدارتهدا وإعدادة   تقييم الصابات ونظم الزراعة املختلطة بالصابات واملراعي يف األراضي اجلافدة تعمل الفاو على  -16

 ، أول أسددبوع لرتددد األراضددي اجلافددة حتددمج عنددواب  2015تأهيلددها. وقددد نظمددمج يف رومددا يف يناير/كددانوب الثدداني   

 ، بالتعاوب معجلافة وتقييمها: الصابات، واملراعي، واألشجار ونظم الزراعة املختلطة بالصابات واملراعي""رتد األراضي ا

. وحضدر  22العاملي، وبدعم متويلي من االحتاد األوروبي ومرفق البيئة العامليةملوارد امعهد االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة و

نظدر  الم احلدث احلاجة إىل الرتد وحالته، وّيدولية خمتلفة. كما قداب ومنظمات شخصًا من بل 80هذا احلدث أكثر من 

يف األدوات والتكنولوجيات اجلديدة إلجراء رتد شامل ل راضي اجلافة )مبا يف ذلدك الصابدات ونظدم الزراعدة املختلطدة      

إدارتها املستدامة وإعادة بالصابات واملراعي(. وأدى احلدث إىل "وعد روما بشأب تقييم األراضي اجلافة ورتدها من أجل 

للنهوخ  توحيد املمارساتأ( تشكيل شبكة تعاونية مفتوحة العضوية أو )" ، واتفق املشاركوب من خالله على: 23تأهيلها

 ب( إبدال  قيمدة رتدد األراضدي اجلافدة وأهميتده      )برتد األراضي اجلافدة وتقييمهدا، مبدا يف ذلدك فهدم مسدتخدميها؛       

للعمدل   ديناميكيةطريق  خريطةوضع وج( )مبا يف ذلك تانعي القرار والشركاء يف املوارد؛  املعنيني، أتحاب املصلحةإىل 

 طريق وعد روما. خريطةملتابعة تنفيذ  2016ويتم تنظيم أسبوع ثاب يف أبريل/ نيساب  .24التعاوني

 

ألراضدي واإلدارة املسدتدامة   اعتمد مرفق البيئة العاملية مؤخرًا املشروع العاملي بشأب "التقييم التشداركي لتددهور ا   -17

 ،2014، مندذ العدام   املنظمدة ل راضي يف املناطق العشدبية والرعويدة" الدذي سدتكوب الفداو الوكالدة املنفدذة لده. وتعمدل          

مع اجملتمعات احمللية وغريها من الشركاء يف إطار مشروع العمل ملكافحة التصحر دعمًا للجدار األخضر العظيم من أجل 

ات ونظم الزراعة املختلطة بالصابات واملراعدي املتددهورة يف سدمج بلدداب يف األراضدي اجلافدة يف منطقدة        إعادة تأهيل الصاب

 وسديتم تعزيدز هدذا العمدل     .25الساحل، مستخدمًة البذور ذات النوعية اجليددة مدن الصابدات األتدلية املناسدبة والعلدف      

 .2017ملناطق املعاد تأهيلها لعلف املاشية يف العام . ومن املقرر تثمني املساهمة اليت تقدمها ا2017و 2016يف العامني 

 

 تثمني خدمات النظم اإليكولوجية

 

 عددددسدداهم قددد و .26تواتددل الفدداو املشدداركة يف مبددادرة اقتصدداديات الددنظم اإليكولوجيددة والتنددوع البيولددوجي  -18

 والدذي اسدتفاد كدثرياً    27املبدادرة املدذكورة   ُأعدّد يف إطدار  الدذي  عدن الزراعدة واألغذيدة     من موظفيهدا يف التقريدر املرحلدي   

                                        
22  http://www.fao.org/partnerships/great-green-wall/news-and-events/news-detail/en/c/274395. 
23  http://www.fao.org/forestry/42520-024e29e79642ddafda6941bf053ae9a35.pdf. 
24  http://www.fao.org/forestry/aridzone/88626/en. 
25  http://www.fao.org/in-action/action-against -desertification. 
26  http://www.teebweb.org. 
27  http://www.teebweb.org/publication/teebagfood-interim-report. 
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اليت وضعتها. ومشل التقرير دراسة حالة وضعمج أول  دوذج جزئدي    28الفاو واستخدم املنهجية التحليلية مطبوعاتمن 

عن خدمات النظم اإليكولوجية يف النظم الرعوية استنادًا إىل النظام اإليكولوجي يف منحدر ماساي، ودراسدة حالدة بشدأب    

 النظم اإليكولوجية العامة اليت توفرها نظم إنتاج الدجاج، واألبقار واأللباب على املستوى العاملي. خدمات 

 

جيمع جمال العمل الرئيسي على خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي أسالي  تقييم وتثمني خدمات  -19

النظم اإليكولوجية اليت توفرها الزراعة املستدامة كأساس ل من الصذائي ولسبل املعيشدة الريفيدة القدادرة علدى الصدمود،      

اإليكولوجية من الزراعة، خارطة االستثمارات يف براما الصدوب  دمات النظم خلوحيّسنها. ويرسم برناجمه بشأب احلوافز 

أ( ربط االسدتثمارات العامدة يف تكثيدف    ) دما هذه الرباما لتقديم حل أكثر تكاماًل ملربي املاشية: كيفيةوالتكثيف ليظهر 

ب( إدماج متطلبات تدوب  ) الثروة احليوانية بصريها من االستثمارات يف إعادة تأهيل الرتبة والزراعة املختلطة بالصابات،

الصابات إىل متطلبات النفداذ   توبج( إضافة )للمنتجات،  تدار الشهاداتالقائمة إل ططاخلالتنوع البيولوجي الزراعي يف 

إىل خطوق االئتماب الريفيدة املخصصدة لالسدتثمارات يف احلدد مدن انبعاثدات غدازات الدفيئدة الصدادرة عدن نظدم الثدروة             

الزراعية  دمات النظم اإليكولوجية اعتماد نها منسق للتخطيط واالستثمار يف التدابريخلا احلوافز احليوانية. ويدعم برنام

. وتشدمل  ضدمن املنداظر الطبيعيدة    عتبار املستخدمني العامني واخلاتني خلدمات النظم اإليكولوجيةوالبيئية، آخذًا يف اال

 دراسات احلالة القطرية مزارع تربية املاشية يف كولومبيا.

 

 الدعم الفين املقدم إىل البلدان

 

الفاو دعم البلداب يف اختاذ التدابري املناسبة لإلقرار بالسالالت ومربي املاشية الذين يقدموب مسداهمات   إىلُطل   -20

 ضرورية لدعم وتنظيم خدمات النظم اإليكولوجية ول من الصذائي، ودعمهم.

 

النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، دراسة نظريدة بشدأب   جرت يف إطار جمال العمل الرئيسي على خدمات  -21

دور خمتلف استعماالت األراضي، مبا يف ذلك املراعي، لتحسني توازب املياه يف حوخ نهدر الزرقداء يف األردب. وُعقددت    

 الدوطنيني لعدرخ اسدتنتاجات االسدتعراخ ومناقشدتها واملصدادقة عليهدا.        أتدحاب املصدلحة  يف عمداب مدع    حلقة عمدل 

مت تقديم التوتيات بشأب األولويات واألنشطة احملتملدة املتعلقدة بإعدادة تأهيدل األراضدي وإدارتهدا لزيدادة اإلمددادات         و

 املائية.

 

خيدارات لددعم تدوفري خددمات الدنظم اإليكولوجيدة مدن خدالل حتسدني إدارة الرعدي ودور           بهدف استكشاف  -22

قدد توفرهدا هدذه التددابري التبداع ُنهدا متكاملدة إزاء األهدداف          سالالت دددة يف تقديم هذه اخلدمات واإلمكانات اليت

التددابري ذات الصدلة   و ي وأنواع النباتات شبه الطبيعيةوإعادة تأهيل التنوع البيولوجي الرب توبو ةعيشاملتعلقة بسبل امل

كادمييدة  تعاوندمج الفداو مدع األ   واالستخدام املستدام للمدوارد الوراثيدة احليوانيدة،     بتصري املناخ واخلدمات املرتبطة باملياه

                                        
28  http://www.fao.org/gleam/en. 
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واملعهد الصيين مشال غرب اهلضبة لعلم األحياء بشدأب إعدادة    املركز العاملي للحراجة الزراعيةو الصينية للعلوم الزراعية

تأهيل األراضي العشبية. وميكن أب تؤدي إعادة تأهيل هذه األراضي املتدهورة من خالل ممارسات الرعي وإنتداج العلدف   

، مبا يف ذلدك زيدادة   هذه األراضي العشبية امة، إىل حتسن ملحوظ يف خدمات النظم اإليكولوجية اليت توفرهااألكثر استد

اليت حتدد  29املنهجيةإنتاجية احليوانات وحبس الكربوب. وقد دعممج الفاو الشركاء الصينيني يف وضع مواتفة الكربوب 

 ذلدك حتسدني تنداوب حيواندات الرعدي بدني املراعدي،        نبعاثات عن طريق سلسلة من األنشطة؛ مبدا يف كمية ختفيف اال

وإعادة تأهيل األراضي العشبية شديدة التدهور؛ واليت تدعم بالتالي، توفري احلدوافز.   اقبة الرعي يف املراعي املتدهورةومر

 .30يف مشال الصني ويتم تطبيق املنهجية حاليًا على مشروع الرعي املستدام يف األنهار الثالثة

 

ملسح غري رسي للمنسقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية، اضطلع العديد مدن البلدداب بأنشدطة     وفقًا -23

 .الطبيعيدة  ووضع سياسات تنظر يف املصاحل املشرتكة بني إنتداج الثدروة احليوانيدة واحليداة الربيدة والدنظم اإليكولوجيدة       

طاعني اللذين يتعاوناب بشكل منتظم. ويف هولندا، أطلقدمج  الق بهذين موزامبيقوعلى سبيل املثال، تعنى الوزارة نفسها يف 

املؤسسة اهلولندية للسالالت النادرة، إىل جان  منظمات تعنى بإدارة الطبيعة واملناظر الطبيعية واحلكومدات اإلقليميدة،   

حلكومدة  خدا . ومتلدك ا   طبيعدي  مبادرات لدعم رعاة غنم البور الذي يساعد رعيه على احملافظة على نظام إيكولدوجي 

املكسيكية عددًا مدن الدرباما الديت تددعم الرعدي احلرجدي وغدريه مدن نظدم اإلنتداج املراعيدة للثدروة احليوانيدة والدنظم               

 اإليكولوجية الطبيعية يف التكيف مع تصري املناخ.

 

"نظدم   وحتدد هذه النظم علدى أنهدا   .31تواتل الفاو استضافة برناما نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية -24

تتطور بفعل التكّيف املشدرتم جملتمدع دلدي     ،استخدام ل راضي ومناظر طبيعية رائعة غنية بتنوع بيولوجي هام عامليًا

ويسلط التطور املشرتم بدني هدذه الدنظم وبيئتهدا الضدوء علدى تدوفري         مع بيئته واحتياجاته وتطلعاته للتنمية املستدامة".

 نات فردية من نظم اإلنتاج هذه.خدمات النظم اإليكولوجية من جان  مكو

 

، واحلكومات 32يف املواردالدوليني إب مبادرة نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية هي شراكة بني الشركاء  -25

 تدوب تعمدل علدى املسدتويات العامليدة والوطنيدة واحملليدة لددعم         الديت  احمللية أتحاب املصلحةالوطنية، وجمموعات 

. وتشدمل األنشدطة   املتصّيرةة من خالل تعزيز تكّيفها مع احملركات االقتصادية واالجتماعية والطبيعية هذه النظم الزراعي

تعزيز اإلقرار الدولي مبفهوم نظدم الدرتاث الزراعدي ذات األهميدة العامليدة، وتعمديم مراعاتده يف التخطديط وتدنع القدرار           

 . والتكّيف يف اإلدارةالصوب جمالي الوطنيني، ومشاريع رائدة دلية تشمل بناء القدرات يف 

 

                                        
-http://www.v-c-s.org/methodologies/methodology  نظر املوقع اإللكرتوني التالي:ا، VM0026-2014الكربوب املنهجية  مواتفة  29

sustainable-grassland-management-sgm 
30  http://www.fao.org/in-action/sustainable-grassland-management-offers-a-better-future-for-qinghai-herders/en. 
31  mhttp://www.fao.org/giahs/giahs-home/en. 
ة، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم مرفق البيئة العاملية، والوزارة االحتادية األملانية ل غذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعي  32

 والثقافة، وجامعة األمم املتحدة.
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وتشدمل املدوارد    .33بلددًا يف الوقدمج الدراهن    19وملبادرة نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العامليدة تددخالت يف    -26

الوراثية احليوانية املتناولة يف هدذه املبدادرة قطيدع الزيبدو األفريقدي الصدصري، وغدنم املاسداي األمحدر، واملداعز واحلمدري            

شديلي؛  ديز يف الدبريو واخليدل احمللدي يف    ني من مواقع املاساي للرتاث الرعوي يف كينيا وتنزانيدا؛ وإبليدات األند   احمللي

والسالالت احملليدة   ي ونظام ميلبا الشمسي يف املكسيكواألبقار واخلنازير والدجاج والبط احملليني يف نظام شينمبا الزراع

ا رعاة الرايكا ورعاة كورانصادو احلرجيني يف اهلند؛ والصدنم واألبقدار مدن الدنظم     للجمال واألبقار واملاعز والصنم اليت يربيه

    الرعوية املتنقلة يف رومانيا واألبقار األتلية من أراضي أسو العشبية يف الياباب.

 

 النفاذ إىل املوارد املرتبطة خبدمات النظم اإليكولوجية

 

حيازة البلداب على حتقيق األمن الصذائي الدوطين وضدماب سدبل معيشدة مسدتدامة      لستساعد احلوكمة املسؤولة ل -27

اخلطدوق  ومحاية بيئية يف سياق التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة. وقد وّفرت الفداو بنداء القددرات لددعم تنفيدذ      

 34ت يف سياق األمن الصذائي الدوطين التوجيهية الطوعية بشأب احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األسام والصابا

 نصوليا.يف م

 

إضافًة إىل ذلك، وضعمج الفاو، بالتعاوب مع االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة ووفقًا للخطدوق التوجيهيدة الطوعيدة     -28

خطوطدًا توجيهيدة   بشأب احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األسام والصابات يف سياق األمن الصدذائي الدوطين،   

. وتقدم هذه اخلطوق التوجيهية حلواًل لضماب حوكمة األراضي الرعوية وحيازتهدا  شأب حتسني حوكمة األراضي الرعويةب

 مع أخذ الرتتيبات العرفية باالعتبار.

 

 النظر يف خدمات النظم اإليكولوجية يف استعراض خطة العمل العاملية -ثالثًا

 للموارد الوراثية احليوانية وحتديثها

 

حدول اسدتعراخ    أتحاب املصدلحة منذ الدورة العادية اخلامسة عشرة للهيئة، أجرت الفاو عدة مشاورات مع  -29

خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية )خطة العمل العاملية( وإمكانية حتديثها. ويتم وتف هذه العملية يف وثيقة 

   35.ورقة اخليارات -انيةاستعراخ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليو

 

 خدددمات الددنظم اإليكولوجيددة 98بلددداب مددن أتددل  4يف ردودهددا علددى االسددتبياب للتقريددر الثدداني، تددّنفمج   -30

 علدددى أنهدددا مسدددألة ال تدددتم معاجلتهدددا يف الوقدددمج الدددراهن مدددن جانددد  خطدددة العمدددل العامليدددة للمدددوارد الوراثيدددة 

                                        
بريو و واملصرب يوبيا واهلند وإندونيسيا وعهورية إيراب اإلسالمية والياباب وكينيا واملكسيكثإو شيلي والصنيو وبنصالدش ربيجابذوأاجلزائر   33

 .نكا وتنزانيا وتونس وتركياال والفلبني وسري
34  http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf. 
 .CGRFA-AnGR-9/16/2.2الوثيقة   35



10 CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.3 

 

ملخصدًا   129مدن أتدل    18إضدافًة إىل ذلدك، ذكدر     .37 املستقبل)خطة العمل العاملية( وينبصي معاجلتها يف 36احليوانية

للتقارير القطرية املعروضة للتقرير الثاني، أب خدمات النظم اإليكولوجية هي أولوية وطنية. ويعكس مسدح جدرى خدالل    

 69من أتدل   36التحضري لدورة عاعة العمل األهمية املتزايدة اليت توليها البلداب خلدمات النظم اإليكولوجية. وتناول 

 ردًا مت تلقيه، السؤال بشأب مساهمة األنواع والسالالت احليوانية يف توفري خدمات النظم اإليكولوجية.

 

معّينة متصلة خبددمات الدنظم    احتياجات ة، ستأتحاب املصلحةبرزت يف هذه املصادر الثالث لردود البلداب و -31

لدوراثي  حلاجة إىل زيادة الوعي حول املسداهمات الديت يقددمها التندوع ا    اإليكولوجية واملوارد الوراثية احليوانية، وهي: ا

فهم أفضل للصدفات التكيفيدة للسدالالت احليوانيدة يف مدا يتعلدق خبددمات         يكولوجية؛ وإىلاحليواني خلدمات النظم اإل

التخفيدف مدن آثدار تصدري      النظم اإليكولوجية؛ وإىل تعزيز أدوار املوارد الوراثية احليوانية يف مكافحة تدهور األراضدي ويف 

املناخ؛ وإىل تعزيز الروابط بني السالالت احليوانية املتكيفة واحملافظة على الطبيعة؛ وإىل تعزيدز ُنهدا املنداظر الطبيعيدة     

 إلدارة املوارد الوراثية احليوانية؛ وإىل معاجلة أدوار النحل بوتفه جزء من املوارد الوراثية احليوانية.

 

 نسأاملستخدمات النظم اإليكولوجية اليت تقّدمها امللقحات، مبا يف ذلك حنل العسل  -رابعًا

 

نس، إضافًة إىل كونه موردًا وراثيًا حيوانيًا يوفر خدمات متوين مثدل العسدل ومشدع العسدل،     أيقدم النحل املست -32

مؤخرًا، أطلق املنرب احلكومي الددولي للعلدوم والسياسدات يف جمدال التندوع البيولدوجي        38خدمات تنظيمية مهمة كملّقح.

امللقحات واستخدامها املستدام، تقييمًا للملقحات  حلفظوخدمات النظم اإليكولوجية، مبساهمة من الفاو واملبادرة الدولية 

يم املواضديعي للملقحدات والتلقديح وإنتداج     املدوجز لواضدعي السياسدات عدن التقيد     ووافق علدى   39والتلقيح وإنتاج األغذية

لتقييم ومدوجزًا لواضدعي السياسدات علدى االجتمداع العشدرين       ل الرئيسية ستنتاجاتاالوقد مت عرخ موجزًا عن  .األغذية

 . 40للهيئة الفرعية املعنية باملشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي

 

على حد سواء دورًا عامليدًا مهمدًا يف تلقديح احملاتديل، وتعتمدد غلدة        لإلدارةحات الرّبية واخلاضعة تؤدي امللق -33

احملاتيل و/أو نوعيتها على وفرة امللقحات وتنوعها. وإب الصالبية العظمى من أنواع امللقحدات هدي أندواع بّريدة وهندام      

ها على املستويني احمللي واإلقليمي يف مشال غدرب  نوع من أتناف خمتلفة، وقد تراجع عددها ووفرت 20 000أكثر من 

أوروبا ومشال أمريكا. وختضع بعض أنواع النحل لإلدارة على نطاق واسع، وقد ارتفع عدد خاليا حنل العسدل الصربيدة   

                                        
36  http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.htm. 
الوراثية احليوانية نظرًا الحتمال أنه يف مرحلة معينة قد ترغ  البلداب يف حتديث خطة العمل العاملية، يرجى تعداد أية جوان  يف إدارة املوارد "  37

توضيح أسباب مل يتم تناوهلا يف خطة العمل العاملية احلالية ولكن سيكوب من املهم معاجلتها يف املستقبل )خالل السنوات العشر القادمة(، كما يرجى 

 ."أهمية هذه القضايا وحتديد ما جي  القيام به ملعاجلتها
 .http://www.fao.org/3/a-at598e.pdf، 60و 59ب االصفحت  38
 .، القسم الرابعIPBES/4/1القرار   39
 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/9الوثيقة   40
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 اخلاضعة لإلدارة يف العامل يف األعدوام اخلمسدني املاضدية علدى الدرغم مدن تسدجيل تراجدع يف بعدض البلدداب األوروبيدة           

مشال أمريكا يف الفرتة نفسها. وإب حنل العسل الصربي هو امللقح اخلاضع لإلدارة األوسع انتشدارًا، وهندام يف العدامل     ويف

مليوب طن من العسل سنويًا. وتوفر تربية النحدل مصددر دخدل مهدم للعديدد مدن سدبل         1.6خلية تنتا حوالي  81حنو 

 املعيشة يف األرياف.

 

لردود اليت قدمتها للتقرير الثاني. وتدرج بولندا بالفعل النحل يف نظدام معلومدات   ذكرت سمج بلداب النحل يف ا -34

بشدأب شدبكة تندوع     2016واستنادًا إىل مسح غري رسي جرى يف أبريل/ نيسداب   .41التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة

بلدًا براما توب ملدوارد النحدل الوراثيدة. ويشدتمل برنداما املدوارد الوراثيدة         30، ميلك أكثر من 42احليوانات املستأنسة

 . 44للمكت  األفريقي للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقي، على النحل 43احليوانية

 

قيدة  أوتمج اهليئة الفرعية املعنية باملشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بدأب يرحد  مدؤمتر األطدراف يف اتفا    و -35

التنوع البيولوجي، يف اجتماعه الثالث عشر، بداألدوات والتوجيهدات الديت وضدعتها الفداو وشدركائها مبوجد  املبدادرة         

الدولية حلفظ امللقحات واستخدامها املستدام. كما أوتمج بأب يطل  االجتماع الثالث عشر ملدؤمتر األطدراف مدن األماندة     

ولي للعلددوم والسياسددات يف جمددال التنددوع البيولددوجي وخدددمات الددنظم التنفيذيددة، وبالتعدداوب مددع املنددرب احلكددومي الددد

 اإليكولوجية والفاو، أب:
 

تعد تقريرًا إقليميًا ألفريقيا بشأب امللقحات والتلقيح، وأب تتيح االستنتاجات الستعراخ األقراب قبدل االجتمداع    •

ملبدادرة الدوليدة حلفدظ امللقحدات     الثالث عشر ملدؤمتر األطدراف، وبشدرق تدوافر املدوارد، أب تسدتعرخ تنفيدذ ا       

واستخدامها املستدام وتعد مشروع خطة عمل دّدثة ومبّسطة، تشمل بناء القددرات، وتسدتند إىل تقيديم املندرب     

احلكومي الدولي للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الدنظم اإليكولوجيدة وتتضدمن أحددث     

املعنيدة باملشدورة العلميدة والتقنيدة والتكنولوجيدة يف اجتمداع يعقدد قبدل          املعارف، لتنظر فيها اهليئدة الفرعيدة  

 االجتماع الرابع عشر ملؤمتر األطراف؛

تعزز اجلهود ملعاجلة الثصرات يف البيانات والقدرات لرتدد وضدع امللقحدات والتلقديح واجتاهداتهم يف البلدداب       و •

 النامية، ال سيما يف أفريقيا؛

قوية القدرات املتعلقة بامللقحات والتلقيح، والتقييمات اإلقليمية اإلضدافية، ال سديما   حتدد وتضع املقرتحات لتو •

 .45ألفريقيا، إلدماجها يف خطة العمل احملّدثة واملبّسطة للمبادرة الدولية حلفظ امللقحات واستخدامها املسدتدام 

                                        
41  http://dad.fao.org. 
42  https://dgroups.org/fao/dad-net. 
43  http://www.au-ibar.org/angr. 
44  http://www.au-ibar.org/bee-about/bee-project-summary. 
 .UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XX/9الوثيقة   45
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نيدة باملشدورة العلميدة والتقنيدة     توتديات اهليئدة الفرعيدة املع   يف وسينظر االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف 

 سمرب/ كانوب األول من هذا العام.يوالتكنولوجية يف شهر د

 

 املطلوبةالتوجيهات    -خامسًا

 

إب عاعة العمل مدعوة إىل استعراخ التقدم الذي أحرزته الفاو يف عملدها بشدأب خددمات الدنظم اإليكولوجيدة       -36

واملساهمات اليت يقدمها منتجو الثروة احليوانية، مع إيالء انتباه خا  لصصار اليت توفرها األنواع والسالالت احليوانية 

 مربي املاشية والرعاة.

 

 قد ترغ  عاعة العمل بتقديم توتية لتقوم اهليئة مبا يلي: -37
 

 :مواتلةالطل  من الفاو والبلداب  •

o       واألندواع والسدالالت احليوانيدة    إذكاء الوعي حول أهميدة األدوار الديت يؤديهدا منتجدو الثدروة احليوانيدة 

 يف توفري خدمات النظم اإليكولوجية؛

o         ،حتسني رسم اخلرائط عن توزيدع السدالالت ووتدف التددابري النمطيدة الظاهريدة والوظدائف البيولوجيدة 

 ال سدديما يف نظددم اإلنتدداج القائمددة علددى املراعددي، مددن أجددل اسددتهداف منتجددي الثددروة احليوانيددة        

 على حنو أفضل؛

o  على الطبيعة، والتعاوب بدني قطداع الزراعدة/الثروة احليوانيدة      واحملافظةتعزيز الرابط بني توب السالالت

املشاركة التامة لكل منتجي الثروة احليوانية، مدع إيدالء    مبا يكفلوقطاع البيئة/ احلياة الرّبية/ الصابات، 

 اعتبار خا  لصصار مربي املاشية والرعاة؛

o  القائمة على النتائا لدعم مواتلة توفري خدمات النظم اإليكولوجية من جان  منتجدي  تطوير نظم احلوافز

أ( أسدالي   ): حتسدني  الثروة احليوانية، مع إيالء اعتبار خا  لصصار مربي املاشية والرعاة، مدن خدالل  

ط ب( التنسديق املؤسسداتي لدرب   )التقييم لتثمني خدمات النظم اإليكولوجية اليت توفرها الثروة احليوانيدة،  

االستثمارات العامة يف حتسينات اإلنتاجيدة والفدر  ذات القيمدة املضدافة بدالرباما واملبدادرات اخلاتدة        

 الداعمة حلماية خدمات النظم اإليكولوجية؛

الطل  من الفاو أب حتقق يف إمكانية إدراج معلومات بشدأب املدوارد الوراثيدة لنحدل العسدل يف نظدام معلومدات         •

 للحيوانات املستأنسة؛التنوع الوراثي 

للمندرب   باملوجز لواضعي السياسات عدن التقيديم املواضديعي للملقحدات والتلقديح وإنتداج األغذيدة       اإلحاطة علمًا  •

 احلكددومي الدددولي للعلددوم والسياسددات يف جمددال التنددوع البيولددوجي وخدددمات الددنظم اإليكولوجيددة، والنظددر  

وجيهات للمؤمتر، حسد  االقتضداء، بشدأب اخلطدوات التاليدة      يف تداعيات التقييم على عمل الفاو، وتقديم الت

 احملتملة.


