
تشمل التهديدات املحدقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 كنز للمستقبل

التنوع البیولوجي
 لألغذیة والزراعة

تغّ� املناخ  تدهور البيئة خسارة املوائل الطبيعية

تغّ� طلب املستهلك تأث�ات الضغط السكا� املتزايد تطوير واستخدام عدد قليل من

 األنواع واألصناف والسالالت 

من أجل مستقبل مستدام للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 إدماج التنوع البيولوجي ضمن تحس£ األطر السياساتية والقانونية

 خطة التنمية وتعزيز عملية الصون

 واالستخدام املستدام

 تيس� الحصول عىل املوارد الوراثية

 واملعارف املتصلة بها

 

املوارد الوراثية املائية

 يحصل 3.2 مليار نسمة عىل ما ال يقّل عن 20 يف املائة من متناولهم من الربوتينات الحيوانية من األس¬ك

 تستحوذ أك� األنواع التي يتم اصطيادها /
 مجموعات األنواع ذات الصلة وعددها عرشة

عىل 28 يف املائة من إنتاج املصايد الطبيعية البحرية

 تستحوذ 10 أنواع عىل 50 يف املائة من إنتاج تربية

 األحياء املائية

تش� التقديرات إىل وجود أك³ من 000 160 من

أنواع األس¬ك والرخويات املائية والقرشيات 

والنباتات، يتم حاليًا اصطياد أو جني نسبة 1.1 يف 

 املائة فقط منها في¬ يتم استزراع 0.3 يف املائة منها 

 يستحوذ 17 نوًعا عىل ثلثي إنتاج تربية األحياء املائية رغم وجود عدد قليل من

 السالالت املعرتف بها يف املوارد الوراثية املائية

الكائنات الحيّة الدقيقة والالفقاريات

 يتم إنتاج 1.8 مالي� طنّ من العسل سنويًا

 وهناك 90 مليون قف� نحل يف العا¼

إّن مصدر 35 يف املائة من مجموع إنتاج املحاصيل يف العا¼ من حيث الحجم هي األنواع التي تقوم الحيوانات

بتلقيحها، أقلّه يف جزء منها 

تؤدي نسبة 2 يف املائة من األنواع امللقحة

 قرابة 80 يف املائة من عمليات التلقيح عىل املستوى العاملي 

 إّن التنوع البيولوجي للرتبة عرضة للخطر يف جميع أرجاء العا¼

 ال يزال أك³ من 99 يف املائة من البكت�يا واألوالنيات مجهولة

املوارد الوراثية الحرجية

تحوي الغابات أك³ من 80 يف املائة من التنوع البيولوجي عىل وجه األرض

وهناك أك³ من 000 60 نوع

من األشجار غ� أّن 400 2 نوع منها فقط تجري 

 إدارته بصورة نشطة للحصول عىل منتجات و/أو خدمات 

وعىل مستوى العا¼، يندرج أك³

 من 700 نوع ضمن برامج تحس£ األشجار 

هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 تعّد الهيئة املنتدى الدائم الوحيد الذي Êكن من خالله للحكومات أن تناقش وتتفاوض حول مسائل
 تتعلق تحديًدا بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتتمثل األهداف الرئيسية للهيئة يف ض¬ن صون
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن

 .استخدامها، ملا فيه خ� أجيال الحارض واملستقبل
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وإّن البيانات الواردة يف هذه املعلومات البيانية مجّمعة من مصادر مختلفة وترتبط بسنوات مرجعية مختلفة. ملزيد من املعلومات، يرجى الكتابة إىل:

CGRFA@fao.org 

Ñإّن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة هو تنّوع النباتات والحيوانات والكائنات الحيّة الدقيقة عىل املستوى الورا 
Òوالحرجي واملا � وعىل مستويي األنواع والنظام اإليكولوجي، املوجود يف نظم إنتاج املحاصيل واإلنتاج الحيوا
 ويف ما حولها. وهو رضوري لسبل العيش ولألمن الغذاÒ ولتوف� خدمات النظام اإليكولوجي. ويشهد العديد

.من مكوناته الرئيسية تراجًعا

تشهد املساهمة اإلج¬لية للعديد من أنواع النظم اإليكولوجية الهامة بالنسبة إىل األغذية والزراعة
تراجًعا: األرايض الرطبة (يقّدر الرتاجع بأكث من 70 يف املائة يف األرايض الداخلية و60 يف املائة
يف األرايض الرطبة الساحلية منذ عام 1900) واملانغروف (يقّدر الرتاجع بحدود 20 يف املائة ما 
ب£ 1980 و2005) والُشَعب املرجانية واألعشاب البحرية (يقّدر الرتاجع بحدود 29 يف املائة 
خالل عقد من الزمن) والغابات (عىل تراجع مستمّر رغم انخفاض  معدل خسارة الغابات 

 بنسبة 50 يف املائة خالل العقود األخ�ة). 

تؤّمن النباتات الربيّة 82 يف املائة من السعرات الحرارية يف اإلمدادات الغذائية لإلنسان

عىل املستوى العاملي، تّم إحصاء قرابة 000 400 نوع من النباتات

Üّت زراعة أك³ بقليل من 000 6 نوع من النباتات للحصول عىل الغذاء في¬ تستحوذ 9 أنواع عىل أك³ من

  يف املائة من مجمل إنتاج املحاصيل 66 

قصب السكر ، الذرة ، األرز ، القمح ، البطاطس ، فول الصويا ، زيت النخيل ، بنجر السكر والكسافا

تُحفظ زهاء 5.3 مالي� مجموعة

يف 652 من بنوك الجينات يف مختلف 

 أنحاء العا¼ 

املوارد الوراثية النباتية

املوارد الوراثية الحيوانية

ويؤّمن 8 فقط من أنواع الثدييات والطيور

املستأنسة وعددها 40 نوًعا أك³ من 95 يف 

املائة من إمدادات الغذاء لإلنسان املستمدة 
 من ال³وة الحيوانية 

وهناك ما يناهز 800 8 نوع من السالالت

املسّجلة، انقرض 7 يف املائة منها يف ح£ أّن 24 يف 

املائة منها معرضة لخطر االنقراض 

 النظم اإليكولوجية الهامة بالنسبة إىل األغذية والزراعة

وهي أساسية بالنسبة إىل العديد من األغذية

 والعمليات الزراعية الصناعية 


