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 المقدمة -أوالً 

ات خالل دورهتا املتعدد الســنو  هالألغذية والزراعة (اهليئة) عن طريق اعتماد برنامج عملقررت هيئة املوارد الوراثية  -1
اســــــــتناًدا إىل التقارير اليت  1العادية احلادية عشــــــــرة، الشــــــــروع يف إعداد تقييم عاملي حلالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

أعّدهتا البلدان والتقييمات العاملية اليت أعّدت حتت إشـــراف اهليئة، والدراســـات املواضـــيعية والتقارير الصـــادرة عن منظمات 
 .2دولية واملدخالت اليت يوفّرها سائر أصحاب املصلحة ذات الصلة

 
 البيولوجي عالتنو  حالة عن التقرير ملشـــــــروع األوىل ســـــــودةبامل عشـــــــرة الســـــــادســـــــة العادية دورهتا خالل اهليئة ورّحبت -2

 راقبونوامل األعضـــــــــــاء يقوم لكي املنّقح التقرير مشـــــــــــروع إتاحة ألمانةا من اهليئة وطلبت .3والزراعة يف العامل (التقرير) لألغذية
 من لثاينا النصــف حبلول النهائية صــيغته يف التقرير ووضــع 2018 حزيران/ويونيو آذار/مارس بني املمتدة الفرتة يف باســتعراضــه

مزيًدا  5العامل إعداد حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يفر الوثيقة املعنونة وتوفّ  ورة.الد هلذه التقرير وأتيح .20184 ســــــنة
 النهائية. تهصيغحول استعراض التقرير ووضعه يف  من التفاصيل

 
أجريــت مشـــــــــــــــاورات إقليميــة غري رمسيــة حول حــالــة التنوع ، 2016ويف الفرتة املمتــدة بني مــارس/آذار ومــايو/أيــار  -3

صــال الوطنية وقد أتاحت هذه املشــاورات جلهات االت يف مجيع األقاليم باســتثناء أمريكا الشــمالية.البيولوجي لألغذية والزراعة 
ألغذية لصــــــــون التنوع البيولوجي ل اإلقليمية واإلجراءات املمكن اختاذها تتشــــــــارك املعارف واملعلومات ومناقشــــــــة االحتياجا

 6والزراعة واستخدامه على حنو مستدام. وشّكلت االحتياجات واإلجراءات املمكنة على حنو ما مت حتديده خالل املشاورات
 . 7وما مجّعته األمانة، أساًسا للمشاورات خالل الدورة األخرية للهيئة

 
أن االحتياجات إبداء تعليقاهتم بشـــــا من األمانة دعوة األعضـــــاء واملراقبني إىل اهليئة يف دورهتا األخرية أيضـــــً بت وطل -4

ات واإلجراءات االحتيــاجــ –التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة تعرضـــــــــــــهــا الوثيقــة املعنونــة اليت  اختــاذهــا واإلجراءات املمكن
ومات للحكالدورية املوجهة مبوجب الرســــالة األمانة،  ودعتإجراءات ممكنة إضــــافية.  أو واقرتاح احتياجات 8املمكن اختاذها

C/CBD-8  وترد املدخالت اليت مت تلّقيها يف املدخالت ذات الصلة. تقدمياألعضاء إىل  ،2018فرباير/شباط  28املؤرخة 
ية والزراعة املمكنة لصـــــــون التنوع البيولوجي لألغذالوثائق املقدمة من البلدان بشـــــــأن االحتياجات واإلجراءات الوثيقة املعنونة 

ما ورد  يف ضوءوتنقيحه فقامت األمانة باستعراض مشروع االحتياجات واإلجراءات املمكنة . 9واستخدامه على حنو مستدام
 .10حمن تعليقات واقرتاحات مع مراعاة النتائج املنبثقة عن مشروع التقرير املنقّ 
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ا من أمينها الدعوة  -5 ميها إىل عقد اجتماع جلهات االتصـــال الوطنية اليت تســـوطلبت اهليئة خالل دورهتا األخرية أيضـــً

لكي  ،من أجل اســــــتعراض مشــــــروع االحتياجات واإلجراءات املمكنة وتنقيحه حســــــب االقتضــــــاءثالثة أيام  ملدة 11األقاليم
جمموعة جهات التنســــــــــــيق الوطنية املعنية حبالة التنوع عقدت و  .12ةيعرض على اهليئة فتنظر فيه وتضــــــــــــعه يف صــــــــــــيغته النهائي

واســـــتعرضـــــت مشـــــروع  ،201813يونيو/حزيران  20إىل  18اجتماًعا يف روما يف الفرتة املمتدة من  البيولوجي لألغذية والزراعة
 األول املرفق ، على النحو املبّني يفهونّقحتـــ التنوع البيولوجي لألغـــذيـــة والزراعـــةاالحتيـــاجـــات واإلجراءات املمكنـــة يف جمـــال 

 الوثيقة. هبذه
 

 التوجيهات المطلوبة - ثانًيا
 
 وقد ترغب اهليئة يف القيام مبا يلي: -6
 

، تنقيحهو  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةيف جمال  االحتياجات واإلجراءات املمكنة مشروعض ااستعر  )1(
 ؛هبذه الوثيقة املرفق األول، على النحو املبّني يف حسب االقتضاء

للتنوع طة عمل عاملية خهذه الوثيقة بغية اعتمادها باعتبارها دعوة املدير العام إىل توجيه انتباه املؤمتر إىل و  )2(
 البيولوجي لألغذية والزراعة؛

 للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة؛عاملية العمل الخطة ودعوة البلدان إىل تنفيذ  )3(
 الزراعة؛للتنوع البيولوجي لألغذية و عاملية العمل الخطة املنظمة مساعدة األعضاء يف تنفيذ  إىلوالطلب  )4(
للتنوع عاملية الل عمالخطة  تنفيذاألعضاء يف توفري موارد من خارج امليزانية لدعم ودعوة اجلهات املاحنة إىل  )5(

 البيولوجي لألغذية والزراعة ورصد تنفيذها.
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 األّولالمرفق 
 

 ح لوثيقة تقدير االحتياجاتالمشروع المنقّ  –التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
 واإلجراءات الممكنة

 

 المقدمة -أوالً 

يُعد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، إىل جانب خدمات النظام اإليكولوجي اليت يدعمها، أمراً ضرورياً الستدامة  -1
تمكني أنظمة اإلنتاج وســــبل املعيشــــة للتكيف مع الظروف االجتماعية واالقتصــــادية والبيئية لضــــروري وهو األغذية والزراعة. 

ســــــــه من يف اجلهود الرامية إىل ضــــــــمان األمن الغذائي والتغذية واحلّد يف الوقت نف اً رئيســــــــي اً مورد ويعترباملتغرية والتطور معها، 
 .رفاه وسبل عيش العديد من األسر بأشكال متعددة يف يساهماآلثار السلبية على البيئة أو ختفيفها، كما أنه 

 
العقود األخرية، اكتســــــــــبت أمهية التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي لألمن الغذائي والتغذية،  وخالل -2

اف يف جداول وســـــبل العيش الريفية والســـــاحلية، ورفاه اإلنســـــان والتنمية املســـــتدامة بشـــــكل عام، تدرجيياً املزيد من االعرت 
، أصــــــــــــــحبــت هيئــة املوارد الوراثيــة النبــاتيــة هيئــة املوارد الوراثيــة لألغــذيــة والزراعــة (اهليئــة) 1995ويف عــام  األعمــال الــدوليــة.

وحصلت على والية تغطي مجيع مكونات التنوع البيولوجي ذات الصلة باألغذية والزراعة. وعلى مّر السنني، أشرفت اهليئة 
خطط عمــل عــامليــة  ائيــة، واعتمــدتواملــ واحلرجيــة يــةواحليوان يــةالنبــات القطــاعــاتمليــة للموارد الوراثيــة يف على التقييمــات العــا

للموارد الوراثية يف القطاعات الثالثة األوىل من هذه القطاعات (ويشـــــار إليها يف هذا النص على أ�ا خطط العمل العاملية 
املتعلقة  املقاصـــــد، عدداً من 2015وتشـــــمل أهداف التنمية املســـــتدامة، اليت اعتمدهتا األمم املتحدة يف عام  14القطاعية).

عتها اهليئة. وقد اليت وضـــــاملقاصـــــد بصـــــون التنوع البيولوجي واســـــتخدامه املســـــتدام يف ســـــياق األغذية والزراعة، مبا يف ذلك 
نوع طلع هبا املنرب احلكومي الدويل للعلوم والســـــــــياســـــــــات يف جمال التزادت التقييمات العاملية األخرى، مثل تلك اليت اضـــــــــ

، وعمليـات اإلبالغ من جـانـب البلـدان عن اإلجنـازات يف تنفيـذ اســــــــــــــرتاتيجيـاهتا النظـام اإليكولوجيالبيولوجي وخـدمـات 

                                                      
ــــــة والزراعــــــة يف العــــــامل. . 1996منظمــــــة األغــــــذيــــــة والزراعــــــة.   14 ــــــايل: حــــــالــــــة املوارد الوراثيــــــة النبــــــاتيــــــة لألغــــــذي رومــــــا. (متــــــاحــــــة على العنوان الت

e.pdf7324w-/a3http://www.fao.org/رومـا. (متاحة والزراعـة يف العـاملحـالـة املوارد الوراثيـة احليوانيـة لألغـذيـة . 2007منظمـة األغـذيـة والزراعـة.  )؛ .
خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية وإعالن . 2007منظمة األغذية والزراعة.  )؛/a.pdf1260a-/a3http://www.fao.orgعلى العنوان التايل: 

التقرير . 2010منظمة األغذية والزراعة.  )؛/htm00e1404e/a1404/a010http://www.fao.org/docrep.ان التايل: روما. (متاحة على العنو إنرتالكن. 
رومــــــــا. (مــــــــتــــــــاح عــــــــلــــــــى الــــــــعــــــــنــــــــوان الــــــــتــــــــايل: الــــــــثــــــــاين عــــــــن حــــــــالــــــــة املــــــــوارد الــــــــوراثــــــــيــــــــة الــــــــنــــــــبــــــــاتــــــــيــــــــة لــــــــألغــــــــذيــــــــة والــــــــزراعــــــــة يف الــــــــعــــــــامل. 

e.pdf1500e/i1500/i013http://www.fao.org/docrep/خطــة العمــل العــامليــة الثــانيــة للموارد الوراثيــة النبــاتيــة . 2011منظمــة األغــذيــة والزراعــة.  )؛
منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة.  )؛ /htm00e2624e/i2624/i015http://www.fao.org/docrep.متـــاحـــة على العنوان التـــايل: رومـــا. (لألغـــذيـــة والزراعـــة. 

منظمة األغذية والزراعة.  )؛ /e.pdf3825i-/a3http://www.fao.orgروما. (متاحة على العنوان التايل:  حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل. . 2014
 رومـــا. (متـــاحـــة على العنوان التـــايل: خطـــة العمـــل العـــامليـــة لصـــــــــــــــون املوارد الوراثيـــة احلرجيـــة واســـــــــــــــتخـــدامهـــا وتنميتهـــا بطريقـــة مســـــــــــــــتـــدامـــة. . 2014

e.pdf3849i-/a3http://www.fao.org/ .التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2015)؛ منظمة األغذية والزراعة
حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية منظمة األغذية والزراعة. ســـــتنشـــــر قريباً.  ؛)/e.pdf4787i-/a3http://www.fao.orgروما. (متاح على العنوان التايل: 

 روما.والزراعة يف العامل. 

http://www.fao.org/3/a-w7324e.pdf)%D8%9B
http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdf)%D8%9B
http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.htm)%D8%9B
http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e.pdf)%D8%9B
http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm)%D8%9B
http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm)%D8%9B
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf)%D8%9B
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf)%D8%9B
http://www.fao.org/3/a-i3849e.pdf
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لبيولوجي، من مســتوى اشــي للتنوع البيولوجي يف اتفاقية التنوع توخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي لتحقيق أهداف أي
 الوعي بشأن التنوع البيولوجي بشكل عام ومسامهاته يف سبل العيش ورفاه اإلنسان بشكل خاص.

 
وباعتماد برنامج العمل املتعدد الســــــنوات، قررت اهليئة يف دورهتا العادية احلادية عشــــــرة الشــــــروع يف عملية قطرية  -3

، دعت منظمة األغذية والزراعة البلدان 2013(التقرير). ويف عام  لألغذية والزراعةحالة التنوع البيولوجي يف العامل إلعداد 
األعضـــــــاء إىل تقدمي تقارير قطرية عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وطلبت اهليئة يف دورهتا العادية الســـــــادســـــــة 

 .2018، إىل املنظمة وضع الصيغة النهائية للتقرير يف عام 2017عشرة، اليت عقدت يف يناير/كانون الثاين 
 
 ، مشاورات إقليمية غري رمسية لتبادل املعلومات بشأن صون التنوع البيولوجي2016وعقدت اهليئة، خالل عام  -4

حملتملة اواســـــــــتخدامه املســـــــــتدام، وحتديد االحتياجات واإلجراءات احملتملة. واالحتياجات واإلجراءات  لألغذية والزراعة
شاورات واستخدامه املستدام احملددة يف هذه الوثيقة هي نتيجة هلذه امل لألغذية والزراعة املمكنة لصون التنوع البيولوجي

 اإلقليمية.
 
ثـــل "تنوع م وحتـــدد هـــذه الوثيقـــة االحتيـــاجـــات واإلجراءات ذات األولويـــة للتنوع البيولوجي لألغـــذيـــة والزراعـــة، -5

احليوانات والنباتات والكائنات الدقيقة وتباينها على املستوى الوراثي وعلى مستوى األنواع والنظم اإليكولوجية اليت حتافظ 
النظــام اإليكولوجي ووظــائفــه وعمليــاتــه يف نظم اإلنتــاج وحوهلــا، واليت توفر الغــذاء واملنتجــات الزراعيــة غري  هيــاكــلعلى 

أن "نظم اإلنتاج" تشــــمل قطاعات احملاصــــيل والثروة احليوانية والغابات واألمساك وتربية األحياء املائية. ويعترب   15الغذائية".
ق حلووفقاً لتعريف منظمة األغذية والزراعة، تشـــــــــــــمل الزراعة الغابات ومصـــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. ويرد يف امل

 وثيقة.األول وصف للمفاهيم األخرى املستخدمة يف هذه ال
 

 األساس المنطقي –ثانياً 

يُعد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، أي التنوع البيولوجي الذي يســـــــاهم بشـــــــكل أو بآخر يف الزراعة واإلنتاج  -6
من أجــل األمن الغــذائي والتغــذيــة والتنميــة املســــــــــــــتــدامــة وإمــداد العــديــد من خــدمــات النظــام الغــذائي، أمرًا ال غىن عنــه 

احليوية. وقد اختذت العديد من البلدان إجراءات لصــــــــون جمموعة من املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية اإليكولوجي 
ات بشأن وقد قدمت اهليئة، وال تزال تقدم، التوجيه واملائية واستخدامها بشكل مستدام، من خالل اسرتاتيجيات خمتلفة.

عة املتعددة واسـتخدامها بشـكل مسـتدام، من خالل أدوات وقرارات هامة، صـون مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزرا
وإن كانت خاصــة بقطاعات حمددة. وترصــد املنظمة تنفيذ هذه الصــكوك وترفع التقارير إىل اهليئة عن حالة تنفيذها وحالة 

لتنوع املة للمكونات املتعددة لخمتلف قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ومع ذلك، هناك حاجة إىل اإلدارة املتك
، مبا يتخطى االســــــرتاتيجيات اخلاصــــــة بقطاعات املوارد الوراثية لألغذية الزراعة، وصــــــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 البيولوجي لألغذية والزراعة واســـتخدامه بشـــكل مســـتدام، مبا يف ذلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، من خالل اتباع �ج
                                                      

وما. (متاحة ر اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية بشـــــــــــــــأن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. . 2013منظمة األغذية والزراعة.   15
 )./a.pdf644as-/a3http://www.fao.orgعلى العنوان التايل: 

http://www.fao.org/3/a-as644a.pdf
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أكثر انتظاماً. وينبغي اختاذ تدابري حمددة من أجل عكس اخلســـــــارة املســـــــتمرة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وحتســـــــني 
ي، املســــتوى الوراثصــــونه وضــــمان اســــتخدامه بشــــكل مســــتدام من خالل �ج اإلدارة الشــــاملة واملتعددة القطاعات، على 

 ومستوى األنواع، ومستوى النظم اإليكولوجية.
 
 يولوجي لألغذية والزراعة ما يلي:وتشمل امليزات األساسية للتنوع الب -7
 

 16املكونات اهلامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 

تعترب املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من املكونات الرئيســــــية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وهناك  •
خصــــائص املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وحالة جمموعاهتا وتربيتها لصــــو�ا واســــتخدامها معرفة بشــــأن 

اع الت الثروة احليوانية، واألشــجار وأنو على ســبيل املثال، أصــناف احملاصــيل، وســال –بشــكل مســتدام 
ي تلك أ النباتات اخلشـــــــــــبية األخرى، والســـــــــــالالت واألنواع املائية، والكائنات الدقيقة والالفقاريات،

 على الرغم من االختالفات اإلقليمية والقطاعية.  –املستخدمة مباشرة يف خمتلف القطاعات 

ويعترب التنوع البيولوجي املرافق مكوناً آخر للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وهو ضــــــــــــــروري لتقدمي  •
ات اعة. وتلعب مكونالعديد من خدمات النظام اإليكولوجي اليت يســــــــــــــتند إليها إنتاج األغذية والزر 

التنوع البيولوجي املرافق، مثل امللقحات والرتبة والكائنات املائية واألعداء الطبيعيني ألنواع اآلفات يف 
احملاصــــــــــــــيل وحوهلا، ويف الثروة احليوانية، ونظم اإلنتاج املائية واحلرجية، دوراً هاماً يف تعميم أو زيادة 

تغذية، تايل تعزز سبل العيش الريفية، وحتسن األمن الغذائي والالتنوع البيولوجي داخل هذه النظم، وبال
 وتوطد االستدامة والقدرة على الصمود يف وجه التحديات مثل تغري املناخ.

ويشـــــــــــمل مكون األغذية الربية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة األغذية اليت تســـــــــــهم يف القطاعات  •
ات، لطبيعية وجمموعة واسعة من الفطريات والنباتات واحليواناالقتصادية الرئيسية مثل مصايد األمساك ا

مبا يف ذلك الالفقاريات، اليت يتم حصـــــــــــادها حملياً يف الغالب. وهي مهمة لألمن الغذائي والتغذية يف 
تم خســــارهتا. وإن األنواع الربية اليت يالعديد من البلدان، ومع ذلك فهي معرضــــة بشــــكل متزايد خلطر 

غذية هي أنواع هامة، ولكن غالباً ما تُغفل كمكون يف التنوع البيولوجي يف حصــــــــــادها كمصــــــــــادر لأل
قارب برية لألنواع املســـــــتأنســـــــة، وميكن اســـــــتئناســـــــها، نظم اإلنتاج وحوهلا. وبعض األغذية الربية هي أ

 .وتوفّر جمموعة من املوارد الوراثية للتهجني واالختيار

 التقييم والرصد
 

 التنوع البيولوجي املرافق، وخدمات النظام اإليكولوجي واألغذية الربية بنيختتلف املعارف بشــأن حالة  •
، وغالباً ما تكون غري مكتملة. وهناك العديد من الالفقاريات والكائنات الدقيقة، وكذلك إقليم وآخر

 م تســــــــــــــجيلهـــايتمل يف نظم اإلنتـــاج وحوهلـــا، اليت  املوجودةبعض األنواع النبـــاتيـــة واحليوانيـــة األخرى 
 .، كما أن وظائفها ضمن النظم اإليكولوجية تبقى غري مفهومة بشكل جيدوصفها وأ

                                                      
 يم املستخدمة يف هذه الوثيقة.لالطالع على أوصاف املفاه 1ق لحنظر املا  16
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ال شـــــك يف أن احلالة غري املتقدمة بشـــــكل كاف لربامج رصـــــد التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، تعين  •
عن حالة  بلة مؤشــــــراً اوفر مســــــوح األعداد والتدابري املقوتغري مكتملة.  واجتاهاهتاأن البيانات املتعلقة حبالتها 

وتعطي البيانات من  ية.اإلقليم الفئات الفردية للتنوع البيولوجي املرافق على املســـــــتويات احمللية أو الوطنية أو
هذا النوع صــــورًة خمتلطة، إمنا هناك أســــباب عديدة تدعو إىل القلق بشــــأن تراجع املكّونات الرئيســــية للتنوّع 

 .املرافقالبيولوجي 

 حمفزات التغيري
 

لبياً مبجموعة اليت يقدمها تأثراً ســــــــغالباً ما يتأثر التنوع البيولوجي املرافق وخدمات النظام اإليكولوجي  •
يف وجه العديد من هذه  من احملفزات. ومع ذلك، ميكن أن يكون مصــــــــــــــدراً للقدرة على الصــــــــــــــمود

احملفزات وكقــاعــدة لتكييف نظم اإلنتــاج مع التحــديــات احلــاليــة واملســــــــــــــتقبليــة. وترتاوح احملفزات بني 
غذية والزراعة يف التكنولوجيا وممارسات اإلدارة ضمن قطاع األ التطوراتوبني املستوى احمللي والعاملي، 

 .فية والسياسية األوسع نطاقاً واالقتصادية واالجتماعية والثقا والعوامل البيئية

 األطر القانونية والسياساتية
 

وضــــعت معظم البلدان أطراً ســــياســــاتية وقانونية تســــتهدف صــــون التنوع البيولوجي كّكل واســــتخدامه  •
على حنو مســــــــــــــتدام، ولدى العديد منها تدابري حلماية الطبيعة من أجل التنوع البيولوجي الربّي، غالباً 

والزراعة حمددة، أو أ�ا قد تدمج املوارد الوراثية  لألغذيةددة ملوارد وراثية تكملها ســــــــــــــياســــــــــــــات حم ما
م اإلنتاج اليت تتناول إدارة نظوالســياســات  لألغذية والزراعة مع ســياســات التنمية القطاعية أو الريفية.

شــــــــاهد ملالغذائية والزراعية تســــــــتند بشــــــــكل متزايد إىل ُ�ج النظام اإليكولوجي، واملشــــــــاهد الطبيعية وا
ومع ذلك، غالباً ما تفتقر هذه األطر القانونية والســــــــــــــياســــــــــــــاتية إىل تركيز حمدد على التنوع  .البحرية

البيولوجي املرافق أو األغذية الربية. ويف حني أن االتفاقات الوطنية والدولية قائمة للحّد من االستغالل 
ف بشــكل صــريح تســتهدالســمكية أو الغابات، فإن التدابري القانونية والســياســاتية اليت املفرط لألنواع 

 األغذية الربية أو املكونات يف التنوع البيولوجي املرافق وأدوارها يف توفري خدمات النظام اإليكولوجي
 غري مذكورة على نطاق واسع.

ولوجي لة تتناول صــــــون التنوع البيويقيد عدد من احلواجز عملية وضــــــع وتنفيذ أدوات ســــــياســــــاتية فعا •
واجه التنفيذ ويلألغذية والزراعة واســتخدامه بشــكل مســتدام، والتنوع البيولوجي املرافق بشــكل خاص. 

أحياناً العوائق بفعل عدم توفر املوارد البشـــــــــــــرية واملالية، وغياب الوعي واملعرفة من جانب أصـــــــــــــحاب 
 ذات الصلة.التعاون بني الوكاالت غياب اإلرادة السياسية و/أو احلوكمة و الشأن وغياب 

 اإلدارة والتعاون
 

ّمتت اإلفادة على نطاق واســـــــع عن جهود إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وال ســـــــيما التنوع  •
 البيولوجي املرافق، هبدف تعزيز عملية توفري خدمات منظمة وداعمة يف النظام اإليكولوجي.
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بيولوجي التنوع ال لصــــــــــــوناتية و موعة من ممارســــــــــــات اإلدارة اليت تُعترب مأُفيد عن تزايد اســــــــــــتخدام جمو  •
 . ومع ذلك، ال يزال يتعني حتســــــني معرفة كيفية تأثريلألغذية والزراعة واســــــتخدامه على حنو مســــــتدام

 هذه املمارسات على حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

اإلدارة املســـــــــــــتــدامــة للتنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة وتعزيز دوره يف تقــدمي خــدمــات النظــام وتتطلــب  •
يولوجي يعرب اســـــــــــــتخدام التنوع الب. و وتعاوناً دولياً  القطاعاتبني و اإليكولوجي تعاوناً متعدد األطراف 

يات الوطنية التعاون على املســـــتو فأطر  لألغذية والزراعة احلدود الدولية واحلدود التقليدية بني القطاعات.
 واإلقليمية والدولية يف إدارة املوارد الوراثية متطورة نسبياً يف القطاعات الفرعية لألغذية والزراعة.

 
يواجه صـــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واســـتخدامه بشـــكل مســـتدام العديد من التحديات. فعلى ســـبيل  -8

لوراثية لألغذية اليت ترتاوح من املوارد ا - ي لألغذية والزراعة العديد من اجملاالت والقطاعاتاملثال، يغطي التنوع البيولوج
اليت  -األنظمــة البيئيــة و والزراعــة إىل التنوع البيولوجي املرافق، مثــل امللقحــات والكــائنــات احليــة الــدقيقــة يف الرتبــة واملوائــل 

 يت أبلغت عنها البلدان، هناك احلاجة إىل إنشــــــــاء آليات تعاون بنيومن بني التحديات الميكن إدارهتا بشــــــــكل منعزل.  ال
 القطاعات إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بفعالية.

 
وتتناول خطة العمل القطاعية للهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وحتدد األولويات االســـــــرتاتيجية لالســـــــتخدام  -9

نفيذ وتنميتها وصـــــيانتها، فضـــــالً عن األحكام املتعلقة بالتعاون والتمويل والتنفيذ. وتوجه اللجنة ت املســـــتدام للموارد الوراثية
خطط العمل القطاعية العاملية، وتدعمها وترصــــــــدها، كما تقيم على فرتات منتظمة حالة تنفيذها ومكونات املوارد الوراثية 

 لألغذية والزراعة اخلاصة هبا.
 

واإلجراءات [احملتملــة] اجملمعــة يف هــذه الوثيقــة التحــديــات اليت حــددهتــا البلــدان أثنــاء وتعكس االحتيــاجــات  -10
إعداد التقرير. وينصـــــــــب الرتكيز بقوة على اإلجراءات اليت تســـــــــعى إىل زيادة حتســـــــــني املعرفة بالتنوع البيولوجي لألغذية 

رافق، ى ســـــــبيل املثال، التنوع البيولوجي املســـــــيما األنواع واملكونات على مســـــــتوى النظام اإليكولوجي، عل والزراعة، وال
  الذي يتخلف عن اآلخرين يف هذا الصـــدد، وآثار ممارســـات اإلدارة و�جها املتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

 إيالء متكما مت التأكيد على احلاجة إىل تنفيذ ُ�ج وإجراءات عملية لتحسني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. و 
املزيد من االهتمام ألمهية التعاون، على مجيع املستويات، يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصونه واستخدامه 

 على حنو مستدام.
 

وإدراكاً ألمهية جتنب االزدواجية، واحلاجة إىل التعاون والتنســــــــيق، توفر هذه الوثيقة إطاراً شــــــــامالً لصــــــــون التنوع  -11
وجي لألغذية والزراعة كّكل واســـتخدامه بشـــكل مســـتدام. وينبغي أن تتخذ البلدان اإلجراءات الالزمة وفقاً ألولوياهتا البيول

الوطنية والتزاماهتا الدولية، حســـــــب االقتضـــــــاء. وال تغري الوثيقة خطط العمل العاملية القطاعية للهيئة، أو حتّل حملها. وبدًال 
اً متكينياً شــــــامالً لتنفيذها بشــــــكل متســــــق ومتماســــــك. وأيضــــــاً، بالنظر إىل عمل اهليئة من ذلك، فإ�ا تكملها وختلق إطار 

الشامل لعدة قطاعات بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها، فإن الوثيقة ال تشري إىل قضايا 
 نافعها.احلصول على املوارد وتقاسم م
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 الوثيقةطبيعة  –ثالثاً 

هتدف هذه الوثيقة إىل تعزيز العمل املنســـــق عرب القطاعات ذات الصـــــلة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على  -12
املســـــــتوى الوراثي ومســـــــتوى النظم اإليكولوجية. وهي طوعية وغري ملزمة. وال هتدف إىل اســـــــتبدال أو تكرار خطط العمل 

ضـــــــى. تفاقات الدولية األخرى، بل إىل تعزيز تنفيذها املتناغم، حســـــــب املقتالعاملية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، أو اال
 وجيب حتديث هذه الوثيقة عند االقتضاء.

 
 األهداف -رابعاً 

 لنظـامايف مـا يتعلق بـالتنوع البيولوجي لألغـذيـة والزراعـة، وال ســــــــــــــيمـا التنوع البيولوجي املرافق، وتنظيم خـدمـات  -13
 ف اإلجراءات الواردة يف هذه الوثيقة إىل ما يلي:اإليكولوجي اليت يدعمها، هتد

 
زيادة الوعي بشــــأن أمهية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بني مجيع أصــــحاب املصــــلحة املعنيني، من  •

 املنتجني إىل املستهلكني وصانعي السياسات؛

للهيئة، وصـــــــون  احلاليةإنشـــــــاء إطار متكيين للتنفيذ املتســـــــق واملتناســـــــق خلطط العمل العاملية القطاعية  •
نوع البيولوجي ، وبالتايل لصون التبشكل مستدام مالتنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية واستخدامه

  لألغذية والزراعة ككّل، كأساس لألمن الغذائي واألغذية والزراعة املستدامة واحلّد من الفقر؛

ي املرافق خدامه املســـتدام، وال ســـيما التنوع البيولوجتعزيز إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واســـت •
واألغذية الربية، داخل نظم اإلنتاج والنظم اإليكولوجية األرضــــــــــــية واملائية، كأســــــــــــاس خلدمات النظام 
اإليكولوجي والقدرة على الصــمود، من أجل تعزيز التنمية االقتصــادية واحلّد من اجلوع والفقر، خاصــة 

  عن توفري خيارات للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره؛يف البلدان النامية، فضالً 

وضــــع األســــاس املفاهيمي واإلطار الالزم لوضــــع واعتماد ســــياســــات وتشــــريعات وبرامج وطنية إلدارة  •
 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصونه واستخدامه بشكل مستدام؛

ؤسسية، طنية واإلقليمية والدولية، وتعزيز القدرات املزيادة التعاون وتبادل املعلومات على املستويات الو  •
مبـا يف ذلـك جمـاالت البحـث والتعليم والتـدريـب بشــــــــــــــأن صــــــــــــــون التنوع البيولوجي لألغـذيـة والزراعـة 

 واستخدامه بشكل مستدام؛

حتســني مجع البيانات ووضــع مقاييس ومؤشــرات لقياس أثر ممارســات اإلدارة و�جها على صــون التنوع  •
لألغذية والزراعة واســـــــــتخدامه بشـــــــــكل مســـــــــتدام على املســـــــــتوى الوراثي ومســـــــــتوى النظام البيولوجي 

 اإليكولوجي؛

احلّد من االزدواجية غري املقصـــودة وغري الضـــرورية لإلجراءات من أجل تشـــجيع الكفاءة والفعالية يف و  •
 ستدام.ماجلهود العاملية والوطنية لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل 

 



CGRFA/17/19/7.3 10 

 

 الهيكل والتنظيم –خامساً 

ذية والزراعة لصون التنوع البيولوجي لألغ تعرض هذه الوثيقة جمموعة من اإلجراءات [املمكنة] املتكاملة واملرتابطة -14
. ويتصـــــــل العديد من هذه اإلجراءات [املمكنة] ، مت تنظيمها يف ثالثة جماالت ذات أولويةواســـــــتخدامه بشـــــــكل مســـــــتدام

 .أولوية يجمال ذبأكثر من 
 

 : تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصده1جمال األولوية 
 

 : إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة2جمال األولوية 
 

 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية 
 

ن األســــــــبقية النســــــــبية لكل جمال عمل [ممكن] واجلداول الزمنية وال ترد اإلجراءات [املمكنة] برتتيب األولوية، أل -15
ة املرتبطة قد ختتلف اختالفاً كبرياً بني البلدان واملناطق. وقد تعتمد األولوية النســـــبية على مكونات التنوع البيولوجي لألغذي

اســات اجلارية لية، أو املوارد املالية، أو الســيوالزراعة نفســها، أو البيئة الطبيعية أو نظم اإلنتاج املعنية، أو قدرات اإلدارة احلا
 بالفعل إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

 
ولكل جمال من جماالت العمل [املمكنة]، تعرض مقدمة االحتياجات احملددة على أساس التقارير القطرية اليت مت  -16

تتكون  و ة أعاله. مث يتم عرض عدد من األولويات احملددة. إعدادها كمســــامهات يف التقرير والعمليات االســــتشــــارية املذكور 
 كل أولوية من أساس منطقي وجمموعة من اإلجراءات الفردية [املمكنة].
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 المجاالت ذات األولوية لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه المستدام
 

 ورصده تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة :1مجال األولوية 
 حتسني توافر املعلومات املتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واحلصول عليها 1-1
 

 إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  :2مجال األولوية 
 تعزيز النهج املتكاملة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2-1
 والزراعةحتسني صون التنوع البيولوجي لألغذية  2-2
 

 لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةاألطر المؤسسية ل :3مجال األولوية 
 بناء القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريب 3-1
 والتحفيزيةتعزيز األطر القانونية والسياساتية  3-2
 التعاون والتمويل 3-3
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 والزراعة ورصدهتقييم التنوع البيولوجي لألغذية  :1مجال األولوية 
 

 مقدمة

للمفاهيم املســــــــتخدمة يف هذه  1ق لحنظر املايُعترب حتديد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتوصــــــــيفه وتقييمه ورصــــــــده (
الوثيقة) من األمور الضـــــــرورية لصـــــــونه واســـــــتخدامه بشـــــــكل مســـــــتدام. وإن عمليات تقييم ورصـــــــد حالة واجتاهات التنوع 

عة وإدارته على املســــــــــــــتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية غري متســــــــــــــاوية، وغالباً ما تكون حمدودة البيولوجي لألغذية والزرا
 وجزئية. كما خيتلف مدى وطابع فجوات املعرفة احلالية اختالفاً كبرياً بني خمتلف فئات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

 
واألنواع  –يوانية واملائية لألغذية والزراعة (املوارد الوراثية لألغذية والزراعة) ويف حالة النباتات املســـــتأنســـــة واملوارد الوراثية احل

اليت يتم حصــادها على نطاق واســع من الربية (مثل األشــجار احلرجية واألنواع النباتية اخلشــبية األخرى واألنواع يف املصــايد 
توجـد قوائم جرد ومعلومـات، على الرغم من تفـاوت درجـاهتـا عرب املنـاطق يف العـامل وعرب القطـاعـات. وعلى  – الطبيعيـة)

املســـــــــتوى العاملي، مت تطوير أنظمة رصـــــــــد للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، على ســـــــــبيل املثال، النظام العاملي للمعلومات 
النظام ألغذية والزراعة، ونظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة، و واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية ل

 العاملي للمعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية.
 

وجيري عموماً رصـــــد النظم اإليكولوجية الرئيســـــية ذات األمهية لألغذية والزراعة على املســـــتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية 
داخلية والســــــــاحلية، والشــــــــعب املرجانية، وغابات املنغروف، وطبقات األعشــــــــاب البحرية، والغابات، لألراضــــــــي الرطبة ال

 واملراعي، وإن كانت مبستويات خمتلفة من الشمولية.
 

ويف املقـــابـــل، مل يتم حتـــديـــد وتوثيق العـــديـــد من أنواع التنوع البيولوجي املرافق اليت تقـــدم خـــدمـــات تنظيميـــة وداعمـــة، 
التصــنيفية  ل جيد نســبياً لبعض اجملموعاتبشــك األعدادثيق اجتاهات نات الدقيقة والالفقاريات. ويتم تو ســيما الكائ وال

املعرفــة أن تكون غري موجودة. ويف كثري من  دتكــا ،بــالنســــــــــــــبــة للمجموعــات األخرى ،(مثــل بعض الفقــاريــات) ولكن
نيات تفاعل امليتاجينومية وغريها من تقب احلاالت، يصــــعب توصــــيف وتنظيم األنواع الفردية، وميكن اســــتخدام األســــالي

 د التجمعات.اجلينوم لتحدي
 

 لنظاماويف العديد من احلاالت، تكون مســـامهات مكونات حمددة من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف توفري خدمات 
اإليكولوجي غري مفهومة بشـــكل جيد، كما هو احلال بالنســـبة آلثار احملفزات املعينة (مبا يف ذلك تغري املناخ) على أحجام 

 م اإليكولوجي. اولوجية اليت تدعم توفري خدمات النظاألعداد وتوزيعها، وعلى العالقات اإليك
 

 علومات. وتشـــــــمل االحتياجات األكثر حتديداً حتســـــــنيويف ضـــــــوء ما ســـــــبق، هناك حاجة عامة لتحســـــــني توافر البيانات وامل
منهجيات تســـــــــــــجيل وختزين وحتليل البيانات (مبا يف ذلك نظم املعلومات اجلغرافية) بشـــــــــــــأن التغريات يف وفرة األنواع والنظم 

 نيف املاهرين.صاإليكولوجية وتوزيعها، وحتسني القدرة على الرصد والتقييم، على سبيل املثال من خالل زيادة عدد خرباء الت
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 تحسين توافر المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والحصول عليها 1-1

 األساس المنطقي

 من بينها األصـــــــــــــناف والســـــــــــــالالت. وقد متعدد ال حيصـــــــــــــى من األنواع، و يتكون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من 
 الوراثية لألغذية والزراعة، وتوصـــيفها وتقييمها ورصـــدها، واالتفاق على األحكام اخلاصـــةاالعرتاف باألمهية احملورية للموارد 

 هبذه اإلجراءات، يف خطط العمل العاملية القطاعية اخلاصة باملوارد الوراثية املعنية.
 

ولوجي املرافق لبيالتنوع ااملثال وهناك حاجة لتحســـــــــــــني معرفة األنواع األخرى ذات األمهية لألغذية والزراعة، على ســـــــــــــبيل 
الذي يقدم خدمات التلقيح وتنظيم اآلفات واألمراض واألغذية الربية، وكذلك نظم إيكولوجية وموائل كاملة، باالســـــــــــتناد 
إىل البيانات املوجودة حيثما أمكن وتعزيز تلك البيانات. وبالنظر إىل النطاق الواســــــــــــــع هلذه املكونات للتنوع البيولوجي 

ختالفات يف احتياجات البلدان وقدراهتا، يتعني حتديد األنواع ذات األولوية، والنظم اإليكولوجية، أو لألغذية والزراعة واال
 للتقييم والرصد على املستوى الوطين.، م اإليكولوجياخدمات النظ

 
والزراعة،  ةوتوجد جمموعة واســعة من املمارســات والنهج اإلدارية اليت تســتفيد من خمتلف مكونات التنوع البيولوجي لألغذي

وبالتايل يُعترب أ�ا تســاهم يف صــونه واســتخدامه بشــكل مســتدام. وتشــمل هذه املمارســات تلك املســتخدمة على مســتوى 
 وإدارة التلقيح، والزراعة العضوية، واإلدارة املتكاملة لآلفات)، ونظم اإلنتاج املختلطة احلافظة للموارد،اإلنتاج (مثل الزراعة 
ة، والنظم املتكاملة للمحاصــــــــــيل والثروة احليوانية واملائية، وممارســــــــــات التنويع يف تربية األحياء املائية)، (مثل احلراجة الزراعي

وممارســــــات االســــــتعادة، والنهج على مســــــتوى النظام اإليكولوجي األرضــــــي واملائي (مثل �ج النظم اإليكولوجية ملصــــــايد 
لغابات واإليكولوجيا الزراعية). ومع ذلك، يصــــــــــعب يف معظم احلاالت األمساك وتربية األحياء املائية واإلدارة املســــــــــتدامة ل

تقييم مدى اســــتخدام هذه املوارد، بســــبب تنوع املقاييس والســــياقات املتضــــمنة وغياب املعلومات عن تطبيق املمارســــات. 
عترب يف الغالب نوع تُ التبالنســــــــــــبة إىل هذا النوع من املمارســــــــــــات اليت تركز على التنوع البيولوجي لألغذية ومع أّن تأثريات 

 دد.هذا الص ، فمن الواضح أن هناك حاجة إلجراء املزيد من البحوث وتطوير أساليب تقييم مناسبة يفةإجيابي
 

 ءات [الممكنة]اإلجرا

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

قييمها ورصدها، حسب وت املعينةالقطاعية لتحسني توصيف املوارد الوراثية العاملية العمل  ةتنفيذ خط تشجيع 1-1-1
 .االقتضاء

 م اإليكولوجياالتنوع البيولوجي املرافق وخدمات النظ

حتســــــني فهم تأثريات حمفزات معينة (مبا يف ذلك تغري املناخ) على أعداد وتوزيع التنوع البيولوجي املرافق وعلى  1-1-2
 اإليكولوجي.ت النظام العالقات اإليكولوجية اليت تدعم توفري خدما
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ييم قحتديد األنواع ذات األولوية، والنظم اإليكولوجية، وخدمات النظام اإليكولوجي، حســــــب االقتضــــــاء، للت 1-1-3
 والرصد على املستوى الوطين.

ة ذات جيوخدمات النظم اإليكولو  املصـــــــــــاحبحتديد املســـــــــــؤوليات املتعلقة بتقييم ورصـــــــــــد التنوع البيولوجي  1-1-4
ذلك على تفويض وكالة وطنية (على ســـــــــــبيل املثال، من قطاعي الزراعة أو البيئة، أو كليهما) جلمع . وقد ينطوي الصـــــــــــلة

 لبيانات واالضطالع بأنشطة الرصد.ا

البيولوجي،  اتفاقية التنوع وأاستخدام نظم الرصد القائمة (مثل تلك اليت وضعت ألهداف التنمية املستدامة،  1-1-5
شرات اليت ختدم ملؤ إىل حد معقول، والبيانات واملؤشرات احلالية على املستوى الوطين، واستكشاف إمكانات ا اهليئة) ،أو 

 أغراض متعددة.

وات جلمع البيانات وحصــرها وتقييمها ورصــدها، و/أو تطوير أدواملعايري والربوتوكوالت القائمة تعزيز األدوات  1-1-6
 املبادرات الدولية ذات الصلة واألدوات واألساليب القائمة. ومعايري وبروتوكوالت جديدة، مع مراعاة

دمج نظم الرصـــــــــــــد الوطنية القائمة (مثل تلك اليت وضـــــــــــــعت ألهداف التنمية املســـــــــــــتدامة، أو اتفاقية التنوع  1-1-7
بيولوجي لالبيولوجي، أو اهليئة) يف إطار شــــــــــامل للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، هبدف حتســــــــــني تقييم ورصــــــــــد التنوع ا

 لألغذية والزراعة، من خالل استخدام مجيع البيانات واملؤشرات املوجودة على املستوى الوطين، بشكل كامل.

 اإلدارة املتكاملة

تطوير أدوات جلمع البيانات، واملنهجيات لتحليلها، وأنظمة إدارة املعارف، واألســاليب لتبادل ونشــر املعارف  1-1-8
 شاركية.رهتا املتكاملة وبطريقة تذات الصلة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك يف ما يتعلق بإدا

 ة.ة، مع مراعاة املعارف التقليديممارسات و�ج اإلدار  حتسني توافر البيانات الالزمة لرصد مدى استخدام 1-1-9

تطوير وتطبيق أســــــــــاليب لتقييم أثر ممارســــــــــات اإلدارة على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتوفري خدمات  1-1-10
 النظام اإليكولوجي، مبا يف ذلك الوكالء.
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 تنوع البيولوجي لألغذية والزراعةإدارة ال :2مجال األولوية 

 مقدمة

تشـــــمل إدارة قدرة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على توفري خمتلف خدمات النظام اإليكولوجي جمموعة من األنشـــــطة 
على خمتلف املســـــتويات (من املســـــتوى الوراثي ومســـــتوى األنواع إىل املناظر الطبيعية أو املناظر الطبيعية البحرية). وتشـــــمل 

 جي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام.هذه األنشطة صون التنوع البيولو 
 

ويف حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، يشمل "االستخدام" خمتلف املمارسات واألنشطة اليت تنطوي عليها زراعة أو 
تربية األنواع املســــــتأنســــــة، وتنفيذ أنشــــــطة حتســــــني وراثية رمسية أو غري رمسية، واســــــتئناس أنواع برية إضــــــافية، وإدخال أنواع 

هلا دة، وإدارة األنواع الربية والتنوع البيولوجي املرافق هلا وموائلها يف نظم اإلنتاج وحو نظم إنتاج جدييف مســـــــتأنســـــــة أو برية 
 ائية وغريها من املنتجات الربية.لتعزيز تقدمي خدمات النظام اإليكولوجي، وحصاد املواد الغذ

 
كافة املوقع لارة يف ني: (أ) اإلداملرافق جمالني رئيســـياملطبق على التنوع البيولوجي ويشـــمل مصـــطلح "االســـتخدام املســـتدام" 

النظام  تالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة للحفاظ على تنوع الكائنات احلية وتفاعالهتا لضــــــــــمان اســــــــــتمرار توفري خدما
االســـــتئناس املســـــتهدف وانتقاء األنواع لتحســـــني تقدمي خدمات النظام اإليكولوجي. ومن املعرتف به و اإليكولوجي، (ب) 

اســــــــع أن إدارة التنوع، مبا يف ذلك املوائل ألنواع التنوع البيولوجي املرافق، تســــــــهم يف بناء نظم اإلنتاج القادرة على نطاق و 
على الصــــــــــــمود، وســــــــــــبل العيش، وتعزيز األمن الغذائي والتغذية، وتكثيف اإلنتاج الغذائي والزراعي على حنو مســــــــــــتدام. 

 تنوع البيولوجي املرافق، إال يف بعض االستثناءات القليلة.يركز االنتقاء والتحسني الوراثي على أنواع ال وال
 

ويعترب أن للعديد من املمارســـــات و�ج اإلدارة املطبقة على مســـــتوى املزرعة أو األشـــــجار أو أي وحدة أخرى من وحدات 
جيايب على صـــون التنوع إ اإلنتاج، أو على مســـتوى النظام اإليكولوجي أو املناظر الطبيعية أو املناظر الطبيعية البحرية، تأثري

لى مســــتوى ويف الوقت نفســــه، ترتبط الدوافع الرئيســــية للتغيري ع البيولوجي لألغذية والزراعة واســــتخدامه بشــــكل مســــتدام.
نظام اإلنتاج اليت تؤثر ســــــــــــــلباً على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي املرافقة مبمارســــــــــــــات 

دخالت اخلارجية، اســـتخدام املاإلدارة، مبا يف ذلك التغيريات يف اســـتخدام األراضـــي واملياه وإدارهتا، والتلوث، واإلفراط يف 
تطوير املمارســــــــــات والنهج اليت تركز على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، واعتمادها إن و  واالســــــــــتغالل املفرط للموارد.

 ففي حني أن مكون من مكونــات التنوع. العــديــد من التحــديــاتواجــه ي ،وتنفيــذهــا، واحلــد من الســــــــــــــلبيــة منهــا وجتنبهــا
من اجلينـــات واألنواع الفرديـــة للنبـــاتـــات واحليوانـــات والكـــائنـــات احليـــة الـــدقيقـــة إىل النظم  –ة والزراعـــة البيولوجي لألغـــذيـــ

يكتســــي أمهية خاصــــة، فإنه ال يتواجد يف عزلة، وبالتايل جيب إدارته كجزء من املناظر الطبيعية أو  –اإليكولوجية بأكملها 
ين الذين أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة املتعدداجلمع بني ك، يف مجلة أمور، املناظر الطبيعية البحرية األوســـــــــــع نطاقاً. ويتطلب ذل

 .همإشراكيعملون داخل املناظر الطبيعية أو املناظر الطبيعية البحرية و 
 

 يولوجي لألغذية والزراعة ما يلي:وميكن أن تشمل األولويات األخرى إلدارة التنوع الب
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يولوجي التقليدية اليت تســـــاهم يف اإلدارة املســـــتدامة للتنوع البتعزيز األنشـــــطة الرامية إىل تعزيز وصـــــون املعارف  )1(
لألغذية والزراعة. وقد ضــــــــــاع الكثري من املعارف دون أن يتم توثيقها على اإلطالق، وال تزال هذه اخلســــــــــارة 

 مستمرة مع تضاؤل استخدام املمارسات التقليدية؛
اليت  ة داخل نظم اإلنتاج وحوهلا، مبا يف ذلك تلكاحلفاظ على مناطق من املوائل الطبيعية أو شــــــــــــــبه الطبيعي )2(

 تضررة أو املتجزئة أو إعادة توصيلها؛ املوائل امل جتديدتدار بشكل مكثف، وعند الضرورة 
معاجلة التهديدات احملددة مثل األنواع الغريبة الغازية أو ممارسات غري مستدامة يف الزراعة، والغابات، ومصايد  )3(

 األحياء املائية؛األمساك أو تربية 
ة نطاق تطوير واعتماد وتنفيذ �ج النظام اإليكولوجي أو �ج املناظر الطبيعية/املناظر الطبيعي وتوســـــــــــيعتعزيز و  )4(

 البحرية يف إدارة نظم اإلنتاج، لضمان توفري خدمات النظام اإليكولوجي وحتسني سبل املعيشة.
 

ويف ســـــــياق التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، يشـــــــمل احلفظ يف املوقع الطبيعي تدابري تعزز احلفاظ على التنوع البيولوجي 
واســتمرار تطوره يف نظم إنتاج احملاصــيل واحليوانات والغابات والنظم املائية واملختلطة، وحوهلا. ويشــمل احلفظ خارج املوقع 

تنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة خــارج موائلهــا الطبيعيــة يف نظم اإلنتــاج وحوهلــا. وقــد الطبيعي احلفــاظ على مكونــات ال
ينطوي ذلك على صون الكائنات الدقيقة يف مواقع مثل احلدائق النباتية، أو خارج املوقع، أو األكواريوم، أو بنوك اجلينات 

حملافظ االلقاح، أو األنســــــجة النباتية، أو املواد ن البذور، أو احلقلية، أو حدائق احليوان، أو مزارع احليوانات النادرة، أو خماز 
 عليها بالتجميد، مثل السائل املنوي احليواين أو األجنة يف بنوك اجلينات.

 
ة. وبوجه عام، أحرز العامليالقطاعية وقد اتفقت اهليئة على أولويات صـــون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف خطط العمل 

املوقع الطبيعي تقدماً يف العقد املاضــــــــــــــي يف مجيع قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، يف حني يواجه  احلفظ خارج
 احلفظ يف املوقع ويف املزرعة حتديات أكرب، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالدوافع االقتصادية.

 
قنية من القيود دربني وذلك االفتقار إىل املوارد التوبالنظر إىل ما ورد أعاله، يعترب عدم كفاية التمويل ونقص املوظفني امل

املشرتكة على املوارد. وعندما يتعلق األمر باملوارد البشرية، ُتالحظ نقاط الضعف بشكل خاص يف التصنيف واملنهجيات. 
يزيد و ويعيق عدم وجود �ج متعدد التخصـــصـــات يف البحوث اجلهود الرامية إىل حتســـني أســـاليب واســـرتاتيجيات الصـــون. 

االفتقار إىل املوارد من صـــــعوبة ســـــد الفجوات املعرفية من النوع املوصـــــوف أعاله، ويقيد تنفيذ الربنامج اللوائح اليت هتدف 
إىل محاية التنوع البيولوجي، أو مينع تنفيذها بشـــــــكل فعال. وينبغي تعزيز أنشـــــــطة التعليم والتدريب وزيادة مســـــــتوى الوعي 

 جني ووصوًال إىل صانعي السياسات.ملستويات، بدءاً من املنتعند أصحاب املصلحة على مجيع ا
 

ال يتم تعميم و أما الفئة األخرى من القيود فتشمل نقاط الضعف يف األطر القانونية والسياساتية واملؤسسية و/أو تنفيذها. 
اف يف السياسات اليت ل كتوفري تنظيم ودعم خدمات النظام اإليكولوجي وصون التنوع البيولوجي املرافق املرتبط هبا بشك

تســــتهدف خمتلف قطاعات األغذية والزراعة وتلك اليت تعاجل قطاعات االقتصــــاد األخرى. وهناك أيضــــاً تركيز حمدود على 
التنوع البيولوجي املرافق يف أطر الســـياســـات العامة املتعلقة بالتنوع البيولوجي. وغالباً ما ال يتم تنفيذها بشـــكل صـــحيح يف 

 وضعت سياسات وقوانني ذات صلة.البلدان اليت 
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ك نقص يف معرتفاً به على نطاق واسع. وبشكل عام، هنا يق بني أصحاب املصلحة قيداً آخرويعترب انعدام التعاون والتنس
التنســــيق بني القطاعات، مبا يف ذلك على مســــتوى الســــياســــات. وهناك قيود مرتبطة بنقص الروابط الكافية بني الوزارات، 

 ، وبني صانعي السياسات واملنتجني أو اجملتمعات احمللية.وصانعي السياسات وبني الباحثني
 
 تعزيز النهج المتكاملة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2-1

 األساس المنطقي

املمارســـــــــــات والنهج اإلدارية اليت تســـــــــــتخدم خمتلف مكونات التنوع البيولوجي لألغذية ميكن حتديد جمموعة واســـــــــــعة من 
والزراعة ومن مث تســــــــــاهم يف صــــــــــونه وتعزيز اســــــــــتخدامه، داخل وخارج نظم اإلنتاج. وغالباً ما تتم إدارة التنوع البيولوجي 

تخدامه صـــونه أو اســـ املرافق، على وجه اخلصـــوص، بشـــكل غري مباشـــر بدًال من خالل اإلجراءات احملددة اليت تســـتهدف
 بشكل مستدام.

 
اج أو البيولوجي لألغذية والزراعة من املناظر الطبيعية أو املناظر الطبيعية البحرية إىل نظام اإلنتويرتاوح نطاق �ج إدارة التنوع 

قطعــة األرض الفرديــة. وقــد اعتمــدت العــديــد من البلــدان ُ�ج املنــاظر الطبيعيــة واملنــاظر الطبيعيــة البحريــة والتخطيط املتكــامــل 
ا يف العديد من البلدان تطبيق اإلدارة املســتدامة للغابات و� الســتخدام األراضــي واملياه، على األقل إىل حد ما. م وجيري أيضــً

على مســتوى و  النظام اإليكولوجي إزاء مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية والزراعة اإليكولوجية وممارســات اســتعادة املوارد. 
التنوع  وُ�ج اإلنتاج، صـــــــــــــونتاج، وممارســـــــــــــات اإلدارة نظام اإلنتاج، قد تعزز املمارســـــــــــــات احملددة املتعلقة بتنويع أنظمة اإلن

البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام. وينبغي تطبيق هذه الُنهج واملمارسات على نطاق أوسع. ومع ذلك، 
 فإن نقص البحوث واملعرفة والقدرات واملوارد واألطر التمكينية جيعل اعتمادها وتنفيذها أمراً صعباً.

 
العديد من املمارســــــــــات والنهج اإلدارية اليت تســــــــــتخدم مكونات خمتلفة من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة معقدة  وإن

نســــــــــــــبيــًا وتتطلــب فهمــًا جيــدًا لرتكيبــة األنواع يف النظــام اإليكولوجي، ووظــائف هــذه األنواع داخــل النظــام اإليكولوجي، 
وفر هذه املمارســـــات والُنهج أن تكون كثيفة املعرفة، وخاصـــــة بالســـــياق، وأن تما بينها. وميكن ملثل  والعالقات التغذوية يف

فوائد على املدى الطويل وليس على املدى القصــــــري. وهناك حاجة إىل دعم فين وســــــياســــــي، فضــــــالً عن تطوير القدرات، 
 ت وتشجيع التنفيذ على نطاق أوسع.للتغلب على هذه التحديا
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 اإلجراءات [الممكنة]

 الوراثية لألغذية والزراعةاملوارد 

 ل مستدام.املوارد الوراثية املعنية واستخدامها بشك العاملية لتحسني صونالقطاعية تعزيز تنفيذ خطط العمل  2-1-1

 اإلدارة املتكاملة

الزراعة و الرتويج ملمارســـــات وُ�ج اإلنتاج الغذائي والزراعي املســـــتدامة اليت تســـــتخدم التنوع البيولوجي لألغذية  2-1-2
 وتصونه وتستعيده ويف نفس الوقت حتسن سبل املعيشة وتدعم األداء االقتصادي والصحة البيئية.

مراعاة عوامل التغيري اليت تؤثر ســــــــــــــلباً على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي  2-1-3
 املرافقة له عند وضع أو تنفيذ ُ�ج متكاملة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. 

تشـــــجيع البحوث، مبا يف ذلك البحوث التشـــــاركية، بشـــــأن املمارســـــات والُنهج اإلدارية اليت تســـــتخدم خمتلف  2-1-4
 مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. 

حتديد أفضل املمارسات اإلدارية (مبا يف ذلك املمارسات القائمة على املعارف التقليدية) اليت تسهم يف زيادة  2-1-5
لبيولوجي لألغذية والزراعة واســـتخدامه بشـــكل مســـتدام، ووضـــع خطوط توجيهية وأدوات لتســـهيل تنفيذها، صـــون التنوع ا

 حسب االقتضاء.

 
 ذية والزراعةتحسين صون التنوع البيولوجي لألغ 2-2

 األساس المنطقي

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وإن كان ذلك مع وجود اختالفات إقليمية يف تغطيتها وفعاليتها، وقد صـــــــــــون لنظم هناك 
ن التنوع العاملية. وهناك العديد من التحديات اليت تواجه صــو القطاعية وافقت اهليئة على أولويات صــو�ا يف خطط العمل 

ملوقع ومات الكافية عن األســـــــاليب واالســـــــرتاتيجيات لكل من الصـــــــون يف االبيولوجي املرافق، مبا يف ذلك االفتقار إىل املعل
وخارجه. ويف ما يتعلق بالصــــــون خارج املوقع على وجه اخلصــــــوص، ال تزال هناك عوائق بيولوجية وفنية حتول دون صــــــون 

وبة اســتهداف أنواع صــع بعض األنواع على املدى الطويل، مثل األنواع اليت ال ميكن تربيتها. ومن العقبات العملية األخرى
التنوع البيولوجي املرافق من أجل برامج الصون. ويف العديد من احلاالت، قد يكون حتديد أولويات طرق وُ�ج الصون اليت 

 تستهدف النظم اإليكولوجية أكثر كفاءة من تلك اليت تستهدف األنواع الفردية.
 

اليت  ســـــــــياســـــــــاتالاملوارد و معاجلة املعوقات املتعلقة باملعارف و  وتشـــــــــمل أولويات العمل يف اجملاالت األخرى ذات األولوية
د ذاهتا، ينبغي يتعلق بأنشـــــطة واســـــرتاتيجيات الصـــــون حب تواجه وضـــــع برامج صـــــون فعالة للتنوع البيولوجي املرافق. ويف ما

إعطاء األولوية لتوســـيع نطاق اســـتخدام الصـــون يف املوقع الطبيعي من خالل ممارســـات اإلدارة املراعية للتنوع البيولوجي يف 
ملرتبطة باجملتمعات ليدية اقطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك ممارسات اإلدارة التق

احمللية أو األصـــــــــلية، عند االقتضـــــــــاء. ومن املهم يف هذا الســـــــــياق حتســـــــــني بنية املناظر الطبيعية لتوفري املوائل ألنواع التنوع 
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البيولوجي املرافق. وينبغي تعزيز الرتابط بني اجملتمعـــات احملليـــة ويف داخلهـــا، وكـــذلـــك نقـــل املعـــارف واملهـــارات اليت متكن 
صلة صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتنميته واستخدامه بشكل مستدام، ووظائف النظام اإليكولوجي املرتبطة موا

 به، بني األجيال.
 

 اإلجراءات [الممكنة]

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

قع ويف املزرعة املعنية يف املو العاملية لتحســــــــــــــني صــــــــــــــون املوارد الوراثية القطاعية تعزيز تنفيذ خطط العمل  2-2-1
 وخارج املوقع.

 لنظام اإليكولوجيالتنوع البيولوجي املرافق وخدمات ا

حتديد األنواع ذات األولوية، والنظم اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية للصـــون على املســـتوى الوطين،  2-2-2
 غايات أو أهداف ذات صلة هبذه األولويات. ووضع 

برامج الصون، وال سيما الصون يف املوقع أو يف املزرعة، األمر الذي قد يكون أكثر فعالية للعديد من تعزيز  2-2-3
أنواع التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، والســــــــــعي إىل حتقيق التكامل األمثل بني ُ�ج الصــــــــــون يف املوقع وخارجه، 

 عند االقتضاء.

ممارســـــــات اإلدارة التقليدية والتكنولوجيات املبتكرة، حســـــــب االقتضـــــــاء،  تعزيز الصـــــــون من خالل اجلمع بني 2-2-4
 وحتسني استخدمها لتوصيف البيانات ومجعها وختزينها وتوثيقها أو إدارهتا. 

إنشـــــــــاء أو تعزيز البنية التحتية الفعالة، مبا يف ذلك على املســـــــــتوى احمللي، من أجل صـــــــــون الكائنات الدقيقة  2-2-5
 وأنوع التنوع البيولوجي املرافق األخرى، وحتسني التوثيق واستعراض اجملموعات داخل البلدان.والالفقاريات 

إنشاء وتعزيز شبكات تربط بني املستخدمني واجملتمعات اليت تصون التنوع البيولوجي املرافق وخدمات النظام  2-2-6
ى ، وأصــــــــــــــحاب املصــــــــــــــلحة اآلخرين، مبا يف ذلك علاإليكولوجي يف املزارع واملواقع الطبيعية، ومعاهد البحوث، والعلماء

 املستويني الوطين واإلقليمي.

 اإلدارة املتكاملة

الرتويج لنظم إنتاج متعددة األغراض يتم إدارهتا من أجل صــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واســتخدامه  2-2-7
 بشكل مستدام، مثل الغابات املتعددة االستعماالت.

لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة)  6و 5تطوير أو توســـــــيع مناطق معينة، مثل املناطق احملمية (مبا يف ذلك الفئات  2-2-8
ي ذات الصـــلة، وخدمات النظام اإليكولوجيف موقعها لصـــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  وغريها من التدابري الفعالة

  ل املؤشرات اجلغرافية).باملنشأ (مثواجملاالت املعرتف هبا للمنتجات املرتبطة  العامليةوكذلك نظم الرتاث العاملي ذات األمهية 
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 األطر المؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  :3مجال األولوية 
 

 مقدمة

يؤدي الطلب على إنتاج األغذية، يف البلدان النامية على وجه اخلصــــــــوص، إىل إحداث تغيري هيكلي ســــــــريع يف قطاعات 
الزراعة، يرتبط يف كثري من األحيان بتغري اســـــتخدام األراضـــــي وتدهور املوائل وجتزئتها. وتعترب الســـــياســـــات واألطر اإلدارية 

ري ، ضـــــرورية لضـــــمان احلفاظ على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وتوفديواملا مبا يف ذلك التخطيط املكاينالســـــليمة، 
 خدمات النظام اإليكولوجي، واإلنتاج املستدام، ورفاه اإلنسان وصحته.

 
وباإلضــافة إىل تطوير القدرة على التخطيط الوطين، جيب زيادة الوعي الشــعيب بأمهية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من 

زيز االستثمارات يف اإلدارة املستدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ويف العديد من احلاالت حىت اآلن، ركزت أجل تع
تنميــة قطــاع الزراعــة على تشــــــــــــــجيع حزم التكثيف اليت تعتمــد على املــدخالت اخلــارجيــة، بــدًال من حتســــــــــــــني إدارة التنوع 

 البيئي ودعمها.دمي خدمات النظام البيولوجي املرافق لتعزيز تق
 

، فإن أحد القيود الرئيســــية أمام تطوير واعتماد وتنفيذ ســــياســــات لصــــون التنوع 1وكما متت اإلشــــارة إليه يف جمال األولوية 
البيولوجي لألغذية والزراعة واســـتخدامه بشـــكل مســـتدام هو االفتقار الكبري للبيانات املتعلقة خبصـــائص النظم اإليكولوجية 

والزراعــة يف  لألغــذيــةائف وخــدمــات النظــام اإليكولوجي، وعلى وجــه التحــديــد أدوار التنوع البيولوجي والفهم احملــدود لوظــ
 هذا السياق.

 
، تشمل القيود األخرى نقاط ضعف يف األطر القانونية والسياساتية واملؤسسية. إن تنظيم 2وكما لوحظ يف جمال األولوية 

 بيولوجي املرافق الذي يدعم توفريها، ال يتم تعميمه بشــــــكل كاف يفودعم خدمات النظام اإليكولوجي، وصــــــون التنوع ال
يولوجي أطر الســـياســـات العامة املتعلقة بالتنوع البالســـياســـات القطاعية، يف قطاع األغذية والزراعة وخارجه. وعادة ما تويل 

ن يف الغالب غري  ن تنفيذها يكو وحيثما توجد ســــياســــات وقوانني ذات صــــلة، فإاهتماماً حمدوداً بالتنوع البيولوجي املرافق. 
كاف. ويؤدي غياب التشـــــاور بني صـــــانعي الســـــياســـــات على املســـــتويات الوطنية أو اإلقليمية وأصـــــحاب املصـــــلحة على 

 املستويات السياسية والتشغيلية. املستوى احمللي إىل انفصال بني
 

يش املنتجني على ية والزراعة. وغالباً ما يتم هتمويعتمد املنتجون يف مجيع القطاعات الزراعية على التنوع البيولوجي لألغذ
ثر على واســـــتبعادهم عن عمليات صـــــنع القرار اليت تؤ  –مبن فيهم النســـــاء  –نطاق صـــــغري واملنتجني من الســـــكان احملليني 

يد من دنظم اإلنتاج اخلاصـــــــــــة هبم، على الرغم من أمهيتهم بالنســـــــــــبة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتلعب الع
منظمـات املنتجني واملنظمـات اجملتمعيـة دوراً هـامـاً يف تقـدمي الـدعم العملي لإلدارة املســــــــــــــتـدامـة للتنوع البيولوجي لألغـذية 
والزراعة ويف الدعوة إىل ســـياســـات واســـرتاتيجيات تســـويقية تدعم أدوار صـــغار املنتجني بصـــفتهم حراســـاً للتنوع البيولوجي 

 لألغذية والزراعة.
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االقتصادية و ويعتمد العديد من صغار املنتجني على املوارد اجملتمعية يف معيشتهم. وجيب أن هتدف السياسات االجتماعية 
لزيادة توفري الســلع  ،ضــمان املســاواة للســكان الريفيني، حبيث يتم متكينهم من بناء قدراهتم اإلنتاجية على حنو مســتدام إىل

يف االقتصـــــــادات الوطنية اآلخذة يف االتســـــــاع. ويشـــــــمل ذلك تنظيم ودعم خدمات واخلدمات من ناحية الكمية واجلودة 
 لدان.د هلا سوق يف العديد من البالنظام اإليكولوجي للمياه النظيفة واهلواء النقي والرتبة الصحية، اليت ال يوج

 
وفقــدان التنوع  البيولوجيوميكن ألدوات التقييم االقتصـــــــــــــــادي أن تســـــــــــــــاعــد يف جعــل الفوائــد والتكــاليف املخفيــة للتنوع 

البيولوجي أكثر وضوحاً، وزيادة الوعي باحلاجة إىل صونه، ودفع سياسات للصون أكثر فعالية، مبا يف ذلك خطط احلوافز. 
غري أنه غالباً ما يشــــــــكل قياس خدمات النظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي من الناحية الكمية حتدياً بســــــــبب صــــــــعوبة 

تنوع ات، وتعقيــد العمليــات اإليكولوجيــة املعنيــة، واالختالفــات اجلغرافيــة والثقــافيــة يف كيفيــة النظر إىل الوتكلفــة مجع البيــانــ
البيولوجي والفوائد اليت يوفرها. ويربز عدد من التقارير القطرية أمهية دراســـــــات التقييم، ولكنها تشـــــــري إىل إنه ال يزال هناك 

 فجوات رئيسية يف املعرفة.
 

يزداد، يف العديد من البلدان، ســــــــوق املنتجات ذات الســــــــمات اليت تعزز الصــــــــحة واليت تتوافق مع املعايري  ومن املتوقع أن
البيئية أو االجتماعية. ويوفر مثل طلب املستهلكني املتزايد هذا الفرص للمنتجني للجمع بني توليد الدخل واإلنتاج املراعي 

وع نتجات عالية القيمة، اليت ترتبط مبمارســـــــــــــات إنتاج مراعية للتنللتنوع البيولوجي. وقد تســـــــــــــاهم حصـــــــــــــة متزايدة من امل
  البيولوجي، يف استخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل مستدام. وميكن للهوية الثقافية، اليت يتم التعبري عنها يف

ي لألغذية والزراعة، التنوع البيولوجأن توفر األساس للوعي املتزايد بقيمة كثري من األحيان من حيث األفضليات الغذائية، 
 مبا يف ذلك لصغار املنتجني واجملتمعات اهلامشية يف الوقت احلايل.

 
وميكن أن تتخذ حوافز صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام جمموعة من األشكال وأن تنبع 

من  بادرات اجملتمع املدين. وال تزال تدابري التحفيز غائبة يف كثريمن الربامج العامة، أو اســــــــــــــتثمارات القطاع اخلاص، أو م
األحيان، وحيث توجد بالفعل هناك نقص يف تنفيذها يعيق النجاح يف كثري من األحيان. وقد يعزز اجلمع بني جمموعة من 

 دام.مست تدابري التحفيز يف جمموعة متكاملة صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل
 

، تشمل القيود عدم التعاون والتنسيق بني أصحاب املصلحة. وإن التنسيق داخل القطاعات 2وكما لوحظ يف جمال األولوية 
الزراعية وخارجها، مبا يف ذلك على مســـتوى الســـياســـات، ضـــعيف بوجه عام. وتشـــمل الثغرات يف هذا الصـــدد، عدم وجود 

ني وصــانعي الســياســات، وبني صــانعي الســياســات وأصــحاب املصــلحة على مســتوى روابط كافية بني الوزارات، وبني الباحث
اإلنتاج ومســـــــتوى اجملتمعات احمللية. وتعرب اإلدارة املتكاملة، وصـــــــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واســـــــتخدامه بشـــــــكل 

 .ية واإلقليمية والدوليةمستدام، احلدود التنظيمية واإلدارية التقليدية بني القطاعات، على املستويات الوطن
 

ويف وقت يشهد تغيريات سريعة وخصخصة متنامية، سيحتاج التخطيط الوطين إىل ضمان اإلمداد طويل األجل للسلع 
العامة، مبا يف ذلك صــون التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي، مثل اهلواء النظيف وإمدادات املياه اآلمنة، والصــحة 

 جيب دمجو  مقايضــــة بني أهداف الســــياســــات الوطنية املختلفة. البشــــرية. وإن هذا التخطيط الوطين ســــيؤدي حتماً إىل
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مع إطار التخطيط األوســـــع املشـــــرتك بني القطاعات، لتحقيق أهداف  قصـــــرية األجل وطويلة األجل ســـــياســـــات القطاع
 التنمية املستدامة.

 
 بناء القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريب 3-1
 

 األساس المنطقي

من املعرتف به على نطاق واسع أن البحوث والتعليم والتدريب على مجيع املستويات تُعترب الوسائل الرئيسية لتعزيز اإلدارة 
، على الرغم من مســــامهاهتا احليوية 2و 1للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وكما هو موضــــح يف جمايل األولوية املســــتدامة 

 نه ينبغي حتســــــــني املعرفة بالعديد من مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وخدماتيف قطاعي األغذية والزراعة، فإ
 جيه عملية صنع القرار بشكل أفضل.النظام اإليكولوجي وتأثريات الدوافع واملمارسات والنهج اإلدارية، لتو 

 
من البلدان النامية،  املؤسسات الضرورية يف العديدوميثل النقص يف القدرات البشرية واملوارد املالية عقبة رئيسية أمام تطوير 

وختطيط وتنفيذ �ج اســــــــرتاتيجي إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصــــــــونه واســــــــتخدامه بشــــــــكل مســــــــتدام. وهلذا 
الســـبب، ومن أجل حتقيق هذه األهداف، ســـتحتاج العديد من البلدان إىل إيالء اهتمام خاص بإنشـــاء وبناء املؤســـســـات 

ت الصــــلة، واعتماد وتنفيذ الســــياســــات املالئمة واألطر التنظيمية الفعالة، وبناء قاعدة قوية ومتنوعة من املهارات، مبا يف ذا
 17ذلك يف جمال التصنيف ومن خالل علم اجلميع.

 
وية. لومن الضـــــروري االضـــــطالع بأنشـــــطة التعليم والتدريب من أجل بناء القدرات املســـــتدامة يف مجيع اجملاالت ذات األو 

وينبغي تعزيز البحوث على الصــــــــــــــعيدين الوطين والدويل يف مجيع جوانب إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ويُعترب 
دعم البحوث الزراعية، على ســــــــــــــبيل املثال نظم البحوث الزراعية الوطنية وشــــــــــــــبكات البحوث املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 ا السياق.املرافق، أمراً بالغ األمهية يف هذ
 

 ت [الممكنة]اإلجراءا

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

درات العاملية للتوعية بأدوار وقيم املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وبناء القالقطاعية تعزيز تنفيذ خطط العمل  3-1-1
 مستدام، حسب االقتضاء.لتعزيز البحوث والتعليم والتدريب من أجل صون هذه املوارد واستخدامها بشكل 

 التنوع البيولوجي املرافق وخدمات النظام اإليكولوجي

رفع مســــتوى الوعي على املســــتوى الوطين بشــــأن أمهية التنوع البيولوجي املرافق وخدمات النظام اإليكولوجي،  3-1-2
اســــــتخدامها وصــــــو�ا بشــــــكل مســــــتدام، بني املزارعني، ومراقيب الثروة احليوانية، وصــــــيادي األمساك، وســــــكان واحلاجة إىل 

                                                      
 .يشري علم اجلميع هنا إىل جمموعة من البيانات املتعلقة بالتنوع البيولوجي من قبل اجلمهور العام  17
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الغابات، واجلمهور األوســع، واجلهات املاحنة، وصــانعي الســياســات، والقطاع اخلاص، واملســتهلكني، واألطفال، والشــباب 
 ووسائل اإلعالم.

 
دعم احلمالت اإلقليميــة والــدوليــة لزيــادة الوعي بــأمهيــة التنوع البيولوجي املرافق وخــدمــات النظــام اإليكولوجي  3-1-3

اليت يوفرها، واحلاجة إىل صـــــو�ا واســـــتخدامها بشـــــكل مســـــتدام، هبدف تعزيز الدعم املقدم من احلكومات واملؤســـــســـــات 
 وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة. 

على إجراء البحوث املتعلقة بالتنوع البيولوجي املرافق وخدمات النظام اإليكولوجي، وتشـــــجيع حتســـــني القدرة  3-1-4
تشــــــــــــكيل أفرقة حبث متعددة التخصــــــــــــصــــــــــــات. تعزيز طرق مبتكرة لبناء القدرات، مثل اســــــــــــتخدام تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت.

ولوجي بيولوجي املرافق وخــــدمــــات النظــــام اإليكتعزيز التعــــاون والتــــآزر يف جمــــال البحوث املتعلقــــة بــــالتنوع ال 3-1-5
 واملكونات األخرى للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وحتسني نقل خمرجات البحوث إىل املنتجني وصانعي السياسات.

 النهج املتكاملة

ملشــــــــــــــرتكة بني اتعزيز تعليم التصــــــــــــــنيف، وعلم الرتبة، واإليكولوجيا، وبيولوجيا النظم، وغريها من املواضــــــــــــــيع  3-1-6
مسي الــذي والتعليم املهين وغري الر  سالقطــاعــات ذات الصــــــــــــــلــة بــالتنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة، يف اجلــامعــات واملــدار 

 يستهدف خمتلف أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك العلم للجميع.

تعـــددة مدمج قضــــــــــــــــايـــا التنوع البيولوجي لألغـــذيـــة والزراعـــة يف التعليم والتـــدريـــب من أجـــل تعزيز املهـــارات  3-1-7
 التخصصات بني املمارسني.

تعزيز فرص التدريب والتعليم املستمر للمزارعني، وصيادي األمساك، وحراس الثروة احليوانية، وسكان الغابات،  3-1-8
انية للمزارعني، أو برامج اإلرشــــــــــــــاد جملموعات املنتجني، أو املنظمات اجملتمعية، لتعزيز مبا يف ذلك عن طريق املدارس امليد

 االستخدام واإلدارة املستدامني للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي اليت يدعمها.

وارد األجل، وزيادة توافر املتعزيز أطر الســــــــياســــــــات املتعلقة بالبحوث لضــــــــمان دعم أنشــــــــطة البحوث طويلة  3-1-9
 البشرية واملادية واملالية هلذا الغرض.

حتفيز التعليم والبحوث يف جمال التنوع البيولوجي، من خالل وســـــــائل خمتلفة (مثل االعرتاف املتزايد به، مبا يف  3-1-10
 ذلك من خالل األجر الكايف، وتوفري البىن التحتية مثل املختربات والدعم اللوجسيت).

 
 والتحفيزيةتعزيز األطر القانونية والسياساتية  3-2

 األساس المنطقي

 األطر القانونية والسياساتية املناسبة ضرورية لإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، ولكنها غالباً ما تكونتعترب 
غري نامية أو ضـــــعيفة التنفيذ. ويعد حتســـــني هذه األطر حتدياً، ال ســـــيما يف ضـــــوء أصـــــحاب املصـــــلحة املتعددين واملصــــاحل 
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ىل أحكام تصـــاحب القضـــايا الناشـــئة يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وكثرياً ما يتم التغاضــي املشـــرتكة واحلاجة إ
ى ال إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بآثار غري مباشــرة أو غري مقصــودة علعن القوانني والســياســات اليت تتجاوز جم

التنوع البيولوجي لألغـــذيـــة والزراعـــة. ويف مـــا يتعلق بـــالتنوع البيولوجي املرافق وخـــدمـــات النظـــام اإليكولوجي على وجـــه 
ذه املكونات ة والطبيعة، والفهم احملدود هلاخلصــــوص، فإن االفتقار إىل التنســــيق الكايف بني قطاعات صــــون األغذية والزراع

من التنوع البيولوجي وأمهيتها بالنسـبة لألغذية والزراعة بني صـانعي السـياسـات، يشـكالن قيوداً رئيسـية أمام تطوير القوانني 
 والسياسات املناسبة.

 
بأمهية تقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن دمج نتائج دراسات  فيُعرت 

التقييم يف نظم احملاســــــــــبة الوطنية أو يف التدابري األوســــــــــع للرعاية االجتماعية حمدود. وميكن لبيانات التقييم أن تلعب دوراً 
اخلاصة بالتنوع  ، ال تزال جهود التقييماتيجيات للصون وبرامج للبحوث. وعموماً أكثر بروزاً، يف مجلة أمور منها وضع اسرت 

البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي حباجة إىل سّد الثغرات املعرفية الرئيسية، مبا يف ذلك، على سبيل 
 والنباتات الطبية الربية.املثال، يف ما يتعلق باملوارد الوراثية امليكروبية، وامللقحات الربية، 

 
ويف ما يتعلق باستخدام برامج التحفيز، كثرياً ما تستخدم البلدان برامج التحفيز الفردية بدال من النهج القائمة على تدابري 
 حتفيز متعددة. ويف حني أن الربامج العامة الفردية أو اســـــتثمارات القطاع اخلاص أو مبادرات اجملتمع املدين قد تقدم حوافز

ذات صــــلة بأهدافها اخلاصــــة، ميكن جملموعة من التدابري املنســــقة أن ختلق تأثرياً أكرب بكثري من حيث حتســــني نتائج التنوع 
البيولوجي لألغذية والزراعة. وتشـــــــمل التحديات اليت تواجه إنشـــــــاء برامج متعددة احلوافز احلاجة إىل بيئة متكينية مناســـــــبة 

لوب بني املؤســــــــســــــــات وعرب النطاقات (الدولية والوطنية ودون الوطنية)، واحلاجة إىل لدعم املســــــــتوى الرفيع للتنســــــــيق املط
االخنراط مع القطاع اخلاص وتشــــــجيع االســــــتثمار املســــــؤول، واحلاجة إىل حوار شــــــامل للقطاعات، أي بني اإلنتاج البيئي 

احلوافز  ضـــاً إىل حتســـني توثيق خمططاتوعموماً، هناك حاجة أيوالغذائي والزراعي والقطاعات األخرى يف النظام الغذائي. 
 والتخطيط هلا.

 
 ت [الممكنة]اإلجراءا

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

اثية العاملية من أجل تعزيز املؤسسات واألطر السياساتية اخلاصة باملوارد الور القطاعية تعزيز تنفيذ خطط العمل  3-2-1
 لألغذية والزراعة، حسب االقتضاء.

 املتكاملةالنهج 

وضــــع ســــياســــات وبرامج متماســــكة مشــــرتكة بني القطاعات من أجل إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  3-2-2
وصـــــونه واســـــتخدامه بشـــــكل مســـــتدام على املســـــتويني الوطين واإلقليمي، ومعاجلة خمتلف قطاعات املوارد الوراثية لألغذية 

وع البيولوجي املرافق، واألغذية الربية، وإنشــــــــــــــاء نظم أو آليات توفر الدعم والزراعة، وخدمات النظام اإليكولوجي، والتن
 .املتكامل واملتعدد القطاعات
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تكييف أو وضـــع تشـــريعات أو ســـياســـات جديدة ملواجهة دوافع التغيري اليت تؤثر ســـلباً على التنوع البيولوجي  3-2-3
 لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي املرافقة له.

تعميم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف الســياســات والربامج واالســرتاتيجيات الوطنية القائمة بشــأن التنوع  3-2-4
ع البيولوجي (مثل االســــــــرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية املعنية بالتنوع البيولوجي) ويف تلك اليت هلا تأثري حمتمل على التنو 

سبيل املثال من خالل إنشاء قطاعات متعددة (مشرتكة بني الوزارات) وجمموعات عمل البيولوجي لألغذية والزراعة، على 
 متعددة أصحاب املصلحة (مع مراعاة اجلهود احلالية، حسب االقتضاء).

لنظام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات اتشــجيع املنظمات الدولية ذات الصــلة على النظر يف أمهية  3-2-5
 ليت يدعهما عند مراجعة االتفاقات العاملية بشأن التنوع البيولوجي.اإليكولوجي ا

ية والزراعة احلالية بشــأن إدارة التنوع البيولوجي لألغذ جرد ومراجعة التدابري التشــريعية واإلدارية والســياســاتية 3-2-6
وصـــــونه واســـــتخدامه بشـــــكل مســـــتدام، وتنفيذها ومدى تأثريها (الســـــليب أو اإلجيايب) على  -والوصـــــول إليه وتبادله  -

بري، ااالســـــتخدام املســـــتدام للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وحيث يتم حتديد فجوات، تعزيز أو وضـــــع مثل هذه التد
 حسب االقتضاء.

 تطوير وتوحيد منهجيات وأدوات تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي. 3-2-7

إجراء عمليات تقييم، مبا يف ذلك تقييمات تشــــــــــاركية، لقيم اســــــــــتخدام أو عدم اســــــــــتخدام التنوع البيولوجي  3-2-8
النظام اإليكولوجي، والتنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، واالستناد قدر اإلمكان لألغذية والزراعة، وال سيما خدمات 

 ات والتقييمات احلالية.إىل املعلوم

توثيق خطط احلوافز والتخطيط هلا من أجل حتســــــــــــــني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف القطاعات  3-2-9
 غري احلكوميني ويف القطاع اخلاص.أصحاب املصلحة العامني و البيئية والغذائية والزراعية، ولدى 

تعزيز ووضـــــع الســـــياســـــات واالســـــرتاتيجيات واألطر الوطنية اليت تقدم الدعم، مبا يف ذلك من خالل احلوافز،  3-2-10
لألغذية  البيولوجي صـــون التنوعتدعم للمنتجني وغريهم من اجلهات الفاعلة يف ســـلســـلة القيمة يف تطبيق املمارســـات اليت 

أصحاب املصلحة يف نظم اإلنتاج األصلية  والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي واستخدامها بشكل مستدام، وال سيما
لريفية، توفري قروض صــغرية إىل النســاء يف املناطق اواحمللية. وقد تشــمل احلوافز والدعم يف هذا الســياق خدمات اإلرشــاد، و 

رد الطبيعية وإىل الســـــوق، وحّل القضـــــايا املتصـــــلة حبيازة األراضـــــي، واإلقرار باملمارســـــات والوصـــــول على حنو مالئم إىل املوا
 والقيم الثقافية، وإضافة القيمة إىل منتجاهتا املتخصصة.

 لصون.خطط احلوافز واسرتاتيجيات اتعزيز السياسات واألطر املؤسسية لدمج نتائج دراسات التقييم يف  3-2-11

يف إدارة خمططات احلوافز بني قطاعات البيئة واألغذية والزراعة وبني أصـــــحاب املصـــــلحة يف حتســـــني التنســـــيق  3-2-12
 اعني غري احلكومي واخلاص.القطاع العام والقط

تعزيز التعاون بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف ســــلســــلة القيمة، وحيثما أمكن، تعزيز ســــالســــل القيمة القصــــرية  3-2-13
 ع بالتجزئة من أجل تعزيز الروابط بني املزارعني واألسواق واملستهلكني.والبىن التحتية املتنوعة للبي
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زيادة الوعي لدى املســــــــتهلك، مبا يف ذلك عن طريق دعم التســــــــويق الذي يشــــــــجع املســــــــتهلكني على اختاذ  3-2-14
 خيارات شراء مسؤولة ومستدامة.

لوجي لألغذية لتنوع البيو تؤيد صون امواصلة تطوير األسواق وسالسل القيمة للمنتجات من نظم اإلنتاج اليت  3-2-15
(على سبيل املثال من خالل التوسيم، وإصدار الشهادات، وإمكانية التتبع، وتسمية  واستخدامه بشكل مستدام والزراعة

لتقليدية ية/اوتشــجيع اســتخدام األغذية احملل والســياحة)،فن الطهو املنشــأ، والتحديد اجلغرايف، ووضــع العالمات التجارية، و 
 لتحسني التغذية والصحة.

 
 التعاون والتمويل 3-3

 األساس المنطقي

تغطي إدارة التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة احلــدود التقليــديــة بني قطــاعــات األغــذيــة والزراعــة وتلــك بني األغــذيــة والزراعــة 
الطبيعة. وغالباً ما يتطلب تعزيز صــــــــون التنوع البيولوجي واســــــــتخدامه بشــــــــكل مســــــــتدام إجراءات على نطاق واحلفاظ على 

جغرايف واسع (على سبيل املثال، عرب مستجمعات املياه أو على طول مسارات اهلجرة) وإشراك جمموعة من خمتلف أصحاب 
العاملية مثل  بيولوجي املرافق احلدود الوطنية. وتتطلب التحدياتاملصــــــلحة. وغالباً ما تتخطى النطاقات املوزعة ألنواع التنوع ال

تغري املناخ وهتديدات األمراض الناشـــــــــئة اســـــــــتجابات عاملية. وبالتايل، فإن التعاون مع أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة املتعددين وبني 
 .و أمر حيويالقطاعات وعلى املستوى الدويل يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصده وإدارته، ه

 
وهناك حاجة إىل التعاون داخل البلدان ويف ما بينها من أجل تطوير الشبكات الوطنية واإلقليمية. وتعترب الشبكات مهمة 
يف ربط أصـــــــحاب املصـــــــلحة ويف دعم البحث والتطوير املؤســـــــســـــــي وبناء القدرات. وتعتمد بعض البلدان اليت يوجد فيها 

صــــــــبح ت احلكومية النشــــــــطة، مبا يف ذلك قطاع البيئة واملســــــــتهلكني. وميكن أن على دعم املنظمات غريشــــــــبكات متطورة 
الة التنوع اليت أُنشــئت من أجل إعداد التقارير القطرية عن ح –جهات التنســيق الوطنية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

بيولوجي ون شــــــــــــبكات إلدارة التنوع العوامل رئيســــــــــــية للتغيري، ميكن من خالهلا بناء وصــــــــــــ –البيولوجي لألغذية والزراعة 
 لألغذية والزراعة.

 
وتســــــــــــتهدف العديد من املبادرات التعاونية اإلقليمية والدولية صــــــــــــون املوارد الوراثية احملصــــــــــــولية واحليوانية واحلرجية واملائية 

دارة إواستخدامها بشكل مستدام. ويف حني يسهم عدد من املنظمات والشراكات اإلقليمية الفرعية واإلقليمية والدولية يف 
املرافق، مبا يف ذلك من خالل املشـــــــــــاريع اليت تســـــــــــتهدف امللقحات أو عوامل املكافحة  لتنوع البيولوجيمكونات حمددة ل

املرافق أو  أقل بكثري من هذه تســــــتهدف إدارة التنوع البيولوجي اً البيولوجية أو اجملموعات خارج املوقع الطبيعي، فإن جهود
 دوره يف توفري خدمات النظام اإليكولوجي لألغذية والزراعة.

 
ب االفتقار إىل اإلرادة السياسية و/أو احلوكمة، والقدرات، والوعي واملعرفة والتعاون، فإن االفتقار إىل املوارد املالية وإىل جان

يشـــكل أحد القيود الرئيســـية أمام التنفيذ الفعال جلميع اإلجراءات املدرجة يف مجيع جماالت األولوية الثالثة من جل صـــون 
 اعة واستخدامه بشكل مستدام.والزر التنوع البيولوجي لألغذية 
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 ات [الممكنة]اإلجراء

 التعاون

جرد ووصف املؤسسات ذات الصلة ووالياهتا لتمكني تطوير آليات التنسيق إلنشاء، على سبيل املثال، جلنة  3-3-1
لتآزر وتنســـيق اتوجيهية وطنية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة لتعزيز التعاون بني املؤســـســـات ذات الصـــلة، والبحث عن 

 تنفيذ أنشطة كل منها.

املتعدد أصـــحاب املصـــلحة بني املنتجني والباحثني واملســـتهلكني وصـــانعي الســـياســـات، داخل حتســـني التعاون  3-3-2
 قطاعات الزراعة وبني قطاع الزراعة والقطاعات األخرى، من أجل تقليص الفجوة بني السياسات والواقع الفعلي.

جديدة، وتعزيز الشـــبكات القائمة، اليت تربط بني العلماء والباحثني على املســـتويات الوطنية إنشـــاء شـــبكات  3-3-3
 واإلقليمية والعاملية، لتحسني تبادل املعلومات.

مواصــــــــــــــلـــة تطوير وتعزيز التعـــاون الـــدويل لتعميم التنوع البيولوجي لألغـــذيـــة والزراعـــة يف القطـــاعـــات الزراعيـــة  3-3-4
 وخارجها.

الء اهتمام خاص بالزراعة املسـتدامة ألصـحاب احليازات الصـغرية، ودور املرأة كمحافظة على املعرفة ضـمان إي 3-3-5
 للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، عرب اجملاالت واإلجراءات ذات األولوية، حسب االقتضاء.

 التمويل

اســـتكشـــاف الفرص، وحيثما أمكن، إنشـــاء آليات جلمع األموال ووضـــع خطط اســـتثمارية متكاملة، ألغراض  3-3-6
بشـــأن  –والتقييم والرصـــد والصـــون واالســـتخدام املســـتدامني يف داخل وخارج املوقع  –البحث والتدريب وتطوير القدرات 

 لتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي.ا

لالســـتخدام الفعال للموارد، على ســـبيل املثال من خالل تعزيز التآزر والتعاون بني املشـــاريع على حتديد فرص  3-3-7
 املستويني الوطين واإلقليمي.

 ات.العاملية للهيئة وتنفيذ برنامج عملها املتعدد السنو القطاعية دعم اسرتاتيجيات التمويل خلطط العمل  3-3-8
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 1 قلحالم

 املستخدمة يف هذه الوثيقةاملفاهيم  :1الجدول 

من اتفــاقيــة التنوع البيولوجي على  2يُعرف التنوع البيولوجي يف املــادة  التنوع البيولوجي
التباين بني الكائنات احلية من مجيع املصادر مبا فيها، ضمن أمور أنه "

أخرى، النظم اإليكولوجيــــــــة الربيــــــــة والبحريــــــــة واملــــــــائيــــــــة واملرّكبــــــــات 
وهذا يشـــــــــــــــمل التنوع داخل األنواع : جزءاً منها اإليكولوجية اليت تعد

 18".وبينها وتنوّع النظم اإليكولوجية

التنوع البيولوجي لألغـذيـة والزراعـة هو فئـة فرعيـة من التنوع البيولوجي، وهو  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
مل حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العايتضــــــــــــــمن ألغراض تقرير 

 "تنوع احليوانات والنباتات والكائنات الدقيقة وتباينها على املســـــتوى الوراثي
وعلى مســــــــــــــتوى األنواع والنظم اإليكولوجيــــة اليت تــــدعم هيــــاكــــل النظــــام 
اإليكولوجي ووظائفه وعملياته داخل نظم اإلنتاج وحوهلا، وتوفر املنتجات 

شــمل احملاصــيل ج هنا تالزراعية الغذائية وغري الغذائية". ويعترب أن نظم اإلنتا 
 والثروة احليوانية والغابات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

يشـــــــــــــــمــل التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة املوارد الوراثيــة النبــاتيــة  مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
واملوارد  ،واحليوانيـة واملـائيـة لألغـذيـة والزراعة، واملوارد الوراثيـة احلرجيـة

الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات، والتنوع البيولوجي 
 .املرافق واألغذية والربيّة

املـــــــــــــــــــــــــــــــوارد  
ـــــــــة  ـــــــــي ـــــــــوراث ال
ـــــــة  ـــــــألغـــــــذي ل

 والزراعة

ة املوارد الوراثيــة النبــاتيــ
 لألغذية والزراعة

لوراثية ايشـــــــري مصـــــــطلح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل املواد 
 19من أصـــــــــــــــــل نبــايت اليت هلــا قيمــة فعليــة أو حمتملــة لألغــذيــة والزراعــة.

وتشـمل هذه املواد األنواع اليت يسـتخدمها املزارعون/السـالالت األصـلية 
اليت يتم االحتفاظ هبا يف املزارع، واألصــــــــناف احملســــــــنة، ومواد الرتبية يف 

ات خارج موعبرامج حتســــــني احملاصــــــيل، وعينات بنوك اجلينات (أي اجمل
 املوقع)، واألقارب الربية للمحاصيل، والنباتات الربية احملصودة لألغذية.

ية املوارد الوراثية احليوان
 لألغذية والزراعة

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة هي املوارد الوراثية ذات أصـــــــــــــــل 
ومتاشـياً  20حيواين اليت تســتخدم أو حيتمل اســتخدامها لألغذية والزراعة.

                                                      
 .أمانة اتفاقية التنوع البيولوجياتفاقية التنوع البيولوجي. مونرتيال، كندا. . 1992اتفاقية التنوع البيولوجي.   18
رومـــا. (متـــاح على العنوان التـــايل: التقرير الثـــاين عن حـــالـــة املوارد الوراثيـــة النبـــاتيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة يف العـــامل. . 2010منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة.   19

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e.pdf(. 
رومـــــــا. (متـــــــاح على العنوان التـــــــايل: حـــــــالـــــــة املوارد الوراثيـــــــة احليوانيـــــــة لألغـــــــذيـــــــة والزراعـــــــة يف العـــــــامل. . 2007منظمـــــــة األغـــــــذيـــــــة والزراعـــــــة.   20

a.pdf1260a-/a3http://www.fao.org/خطــة العمــل العــامليــة للموارد الوراثيــة احليوانيــة وإعالن إنرتالكن. رومــا. 2007منظمــة األغــذيــة والزراعــة.  )؛  .
 ).http://www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.html(متاح على العنوان التايل: 

http://www.fao.org/3/a-a1260a.pdf)%D8%9B


29 CGRFA/17/19/7.3 

 

ُيســـــــتخدم املصـــــــطلح يف هذه  21نطاق التقييمات العاملية الســـــــابقة،  عم
الوثيقة لإلشـــــــــــــــارة إىل املوارد الوراثية لألنواع املســـــــــــــــتأنســـــــــــــــة من الطيور 

  والثدييات املستخدمة يف األغذية والزراعة.

 املوارد الوراثية احلرجية
 لألغذية والزراعة

فظ هبــا املواد املوروثـــة احملتاملوارد الوراثيـــة احلرجيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة هي 
داخل األشجار وأنواع النباتات اخلشبية األخرى ذات القيمة االقتصادية 
أو البيئية أو العلمية أو االجتماعية الفعلية أو احملتملة ويف ما بني تلك 

 22 .األشجار والنباتات

ائيـــة املـــاملوارد الوراثيـــة 
 لألغذية والزراعة

املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة هي املوارد الوراثية لألنواع احليوانية 
والنباتية املائية املستخدمة أو اليت حيتمل استخدامها يف مصايد األمساك 
 وتربيــة األحيــاء املــائيــة، والتنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجيــة املرافقــة هلــا

ير املقبل عاملي املضــــــــطلع به للتقر اليت تدعمها. ويشــــــــمل نطاق التقييم ال
حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتربية األحياء املائية يف عن 

 23األنواع املائية املستزرعة وأقارهبا الربية ضمن الوالية الوطنية. العامل،

املــــــــوارد الــــــــوراثــــــــيـــــــــة 
لألغــذيــة والزراعــة من 
الـــكـــــــائـــنـــــــات احلـــيـــــــة 
 الدقيقة والالفقاريات 

تُعــــد املوارد الوراثيــــة لألغــــذيــــة والزراعــــة من الكــــائنــــات احليــــة الــــدقيقــــة 
والالفقاريات عنصــــــــــــــراً رئيســــــــــــــياً يف التنوع البيولوجي املرافق. وتشــــــــــــــمل 
اجملموعات املهمة امللقحات، وال ســــــــيما حنل العســــــــل، والكائنات احلية 

ية ذالدقيقة املهمة بالنســــبة إىل عملية اهلضــــم لدى اجملرتات، وجتهيز األغ
والعمليات الزراعية الصـــــــــناعية، وعوامل املكافحة البيولوجية، والكائنات 

  24احلية الدقيقة والالفقاريات يف الرتبة.

التنوع البيولوجي املرافق هو فئــــة فرعيــــة من التنوع البيولوجي لألغــــذيــــة  التنوع البيولوجي املرافق
مل وتشـــــــــــوالزراعة تتكون بشـــــــــــكل كبري من األنواع غري املســـــــــــتأنســـــــــــة. 

االســـــــتثناءات حنل العســـــــل املســـــــتأنس، وبعض أنواع امللقحات وخمتلف 
عوامل املكافحة البيولوجية (األعداء الطبيعيون املســـــــــــــــتخدمون ملكافحة 

دمات ســـــــــــــــر. وعندما يتعلق األمر خبأنواع اآلفات) اليت مت تربيتها يف األَ 
هم م نظر أدنـــــاه)، فـــــإن التنوع البيولوجي املرافقاالنظـــــام اإليكولوجي (

بشـــــــــــــــكل خاص لتزويد اخلدمات الداعمة والتنظيمية. وقد تكون أنواع 
التنوع البيولوجي املرافق أيضــاً مصــادر مباشــرة للغذاء واملنتجات األخرى 

                                                      
 رومــــــا. (متــــــاح على العنوان التــــــايل: حــــــالــــــة املوارد الوراثيــــــة احليوانيــــــة لألغــــــذيــــــة والزراعــــــة يف العــــــامل. . 2007منظمــــــة األغــــــذيــــــة والزراعــــــة.   21

a.pdf1260a-/a3http://www.fao.org/التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2015منظمة األغذية والزراعة.  )؛
 ).http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdfايل: روما. (متاح على العنوان الت

/a3http://www.fao.org/-روما. (متاح على العنوان التايل: حالة املوارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2014منظمة األغذية والزراعة.   22
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(توفر خــدمــات النظــام اإليكولوجي) أو تكون ذات أمهيــة ثقــافيــة (توفر 
 خدمات النظام اإليكولوجي الثقايف).

 شـــــــــــــيوعاً يف قطاع احملاصـــــــــــــيل، حيث يتميزورمبا يكون هذا املفهوم أكثر 
التنوع البيولوجي للمحاصــــيل املســــتأنســــة احملصــــودة عن "التنوع البيولوجي 

وهو نطـــاق األنواع األخرى املوجودة يف نظـــام  –املرافق للمحـــاصــــــــــــــيـــل" 
اإلنتاج وحوله، اليت تدعم هياكل النظام اإليكولوجي ووظائفه وعملياته. 

األمثلة امللقحات، ومفرتســــــات آفات احملاصــــــيل، والغطاء النبايت  لوتشــــــم
املوجود يف الشـــــجريات وهوامش احلقول، والالفقاريات والكائنات الدقيقة 
اليت تُنشــــــئ الرتبة وحتافظ على خصــــــوبتها. وباإلضــــــافة إىل األنواع املفيدة 

نواع األصــــــول املرتبط باحملمثل امللقحات، يشــــــمل التنوع البيولوجي املرافق 
 ن طريق التصــــــــــــــرف كاألعشـــــــــــــــاباملختلفة اليت متنع إنتاج احملاصــــــــــــــيل ع

 ات.واآلف
نظــام اإلنتــاج احليواين، على ســـــــــــــــبيــل املثــال، ميكن متييز احليوانــات ويف 

املســـــتأنســـــة عن التنوع البيولوجي املرافق مثل نباتات املراعي، والكائنات 
تــات والرتبــة، لنبــااحليــة الــدقيقــة وجمتمعــات الالفقــاريــات املرتبطــة هبــذه ا

يف اجلهاز اهلضــــــــــــــمي للحيوانات. و والكائنات احلية الدقيقة املوجودة يف 
انات ط األشــــجار بالعديد من النباتات واحليو االنظام البيئي للغابات، حت

والكائنات الدقيقة اليت تســاهم بطرق خمتلفة يف عمل النظام البيئي. ويف 
املصــــــــايد الطبيعية، تعتمد األنواع احملصــــــــودة على جمموعة من احليوانات 
والنباتات والكائنات احلية الدقيقة كمصـــــــــــــــادر لألغذية واخلدمات مثل 

ره املخلفات. وهي تستفيد من األكسجني الذي توفتنقية املياه ومعاجلة 
النبــاتــات املــائيــة واحلمــايــة اليت توفرهــا املوائــل مثــل غــابــات األعشــــــــــــــــاب 
البحريــة والشـــــــــــــــعــب املرجــانيــة. وتعتمــد بعض األنواع على أنواع أخرى  
كمضــيفة هلا. كما تتفاعل األنواع املائية املســتزرعة يف نظم واســعة أو يف 

ى االســــــتزراع مع هذه املكونات املختلفة للتنوع مصــــــايد أمساك قائمة عل
البيولوجي املرافق. وباملثل، فإن األنواع اليت يتم اســـــــــــــــتزراعها يف أحواض 
تربية األحياء املائية تســــــــــــتفيد من جمموعة اخلدمات اليت توفرها النباتات 
واحليوانــــــات اليت حتيط هبــــــا، وخــــــاصــــــــــــــــــــة يف مــــــا يتعلق بتنقيــــــة امليــــــاه 

 املغذيات. وتدوير
تشــــــمل إدارة التنوع البيولوجي املرافق جمموعة واســــــعة بكثافات خمتلفة. و 

تتم إدارة العـديـد من مكونـات التنوع البيولوجي املرافق، بـأي طريقة  وال
مدروســـــــــــة، لتعزيز دورها يف تقدمي خدمات النظام اإليكولوجي لألغذية 

ية  جوالزراعة (أو أ�ا ختضع فقط لتدابري واسعة تستهدف النظم اإليكولو 
ككّل). ويف حاالت أخرى، تدار املوائل يف نظم اإلنتاج وحوهلا بشكل 
متعمــــد من أجــــل تعزيز وجود أنواع التنوع البيولوجي املرافق، وبــــالتــــايل 
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زيادة إمدادات خدمات النظام اإليكولوجي اليت توفرها (على ســـــــــــــــبيل 
املثال، إدارة الشجريات وهوامش احلقول لدعم امللقحات). ويف حاالت 

خرى، يتم إدخـــــال أنواع التنوع البيولوجي املرافق عن عمـــــد يف نظم أ
اإلنتــاج (مثــل إدخــال عوامــل املكــافحــة البيولوجيــة ملعــاجلــة مشـــــــــــــــكالت 

 اآلفات أو الكائنات الدقيقة يف الرتبة لدعم تغذية النباتات).

 األغــذيــة الربيــة هي منتجــات غــذائيــة مت احلصــــــــــــــول عليهــا من أنواع غري األغذية الربيّة
مســـــتأنســـــة. وقد يتم حصـــــادها (جتميعها أو اصـــــطيادها) من داخل نظم 
اإلنتاج الغذائي والزراعي أو من النظم البيئية الطبيعية أو شــــــــــــــبه الطبيعية. 
وتتـــداخـــل األنواع اليت تزود األغـــذيـــة الربيـــة بـــدرجـــات متفـــاوتـــة مع فئـــات 

املائي، يأيت  عاألنواع "القطاعية" للموارد الوراثية املذكورة أعاله. ويف القطا 
معظم اإلنتاج من األغذية الربية، وتســـــــــــتخدم العديد من منشـــــــــــآت تربية 
األحيــاء املــائيــة خمزونــاً بريــاً ألمســاك التفريخ أو تربيــة الريقــات. ورمبــا تكون 

 الربية.  املصايد الطبيعية أكرب مثال منفرد على االستخدام البشري لألغذية

مكونـــــات التنوع البيولوجي لألغـــــذيـــــة والزراعـــــة خـــــدمـــــات النظـــــام توفر  خدمات النظام اإليكولوجي
وخدمات النظام اإليكولوجي هي "الفوائد اليت يســتمدها  25اإليكولوجي.

البشــــــــــــــر من النظم اإليكولوجيــــــة". وقــــــد حــــــدد تقييم األلفيــــــة للنظــــــام 
مات خد :اإليكولوجي أربع فئات من خدمات النظام اإليكولوجي، وهي

يم، وخــــدمــــات الــــدعم، واخلــــدمــــات الثقــــافيـــة. التزويــــد، وخــــدمــــات التنظ
"خــدمــات التزويــد" هي "املنتجــات اليت يتم احلصــــــــــــــول عليهــا من النظم 
اإليكولوجية"، أي املواد الغذائية واملواد اخلام مبختلف أنواعها. و"خدمات 
التنظيم" هي "الفوائد اليت يتم احلصـــــــــول عليها من تنظيم عمليات النظام 

 تنظيم املناخ، ونوعية املياه واهلواء، واألمراض، البيئي". وتشــــــــــــــمل األمثلة
والكوارث الطبيعية. و"اخلدمات الثقافية" هي "فوائد غري مادية حيصــــــــــــــل 
عليهـــا النـــاس من النظم اإليكولوجيـــة من خالل اإلثراء الروحي، وتنميـــة 
املعرفــة، والتفكري، والرتفيــه، واخلربات اجلمــاليــة". و"خــدمــات الــدعم" هي 

إلنتاج مجيع خدمات النظام اإليكولوجي األخرى".  خدمات "ضــــــــــــــرورية
وتشــــــــــــــمل األمثلة التمثيل الضــــــــــــــوئي وتدوير املغذيات. والســــــــــــــمة املميزة 

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