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 مقدمة -أوالا 
قررت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( عن طريق اعتماد برانمج عملها املتعدد السنننوات لالل دور ا  -1

ونظرت اهليئة لالل دور ا   2.لألغذية والزراعةالعادية احلادية عشننننرةش الشننننروع يف إعداد تقييا عاملي حلالة التنوع البيولوجي 
)التقرير(ش   التقرير عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملروع  السننننادشننننة عشننننرة يف املسننننودة األوىل ملشنننن العادية 

ورحبط اهليئة لالل دور ا العادية السننننابعة عشننننرة  لتقرير   3ووضننننعط ا طوع العريعننننة لعملية وضننننعن يف ينننني تن النهائية.
قد األما املتحدة للتنوع البيولوجيش ومسنننناية قيمة يف املناقشننننات الدائرة حول إطار  عتباره معلماا هاماا  لنسننننبة للهيئة وع

ش جنباا إىل جنب مع املسنننننننتادات احلاينننننننلة يف ووافقط اهليئة على أن التقرير  2020.4لعاملي ملا بعد عام االتنوع البيولوجي 
بة إىل األغذية والزراعةش يدعو إىل متابعة قطاعية  لنس  اهلام  إىل تراجع يف التنوع البيولوجيأيعاا  منتدايت ألرى واليت تشري  

 .مشرتكة واضحة ودقيقة من حيث التوقيط
 
وبتمويل من لارج امليزانية ودعا عيين قدمتن أملانيا وإشننننننننبانيا وشننننننننويسننننننننراش عقدت  5شننننننننياا مع طلب من اهليئةاومت -2

ش يف 6لزراعة يف مجيع األقاليا  شنننتثناء أمريكا الشنننمالية مشننناورات إقليمية غري ر ية حول حالة التنوع البيولوجي لألغذية وا
جلهات االتصنننننننال الوطنية املعنية وقد أاتحط هذه املشننننننناورات غري الر ية .  2016الفرتة املمتدة بني مارس/آذار ومايو/أاير  

لوجي لألغذية والزراعة يف  لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة الفرينننننننننة لتبادل املعارا واملعلومات بشنننننننننين حالة التنوع البيو 
االحتياجات اإلقليمية واإلجراءات املمكن اختاذها لصنون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واشنتادامن أقاليمهاش ومناقشنة  
 على حنو مستدام.

 
رضننننط ومت تلايص االحتياجات واإلجراءات املمكنة اليت مت حتديدها لالل املشنننناورات اإلقليمية غري الر يةش وع   -3

مشنننروع االحتياجات   اشنننتعرضنننط األمانة 8ومتشنننياا مع طلب من اهليئةش  7عشنننرة.على اهليئة لالل دور ا العادية السنننادشنننة  
واإلجراءات املمكنة ونقحتن يف ضنننننننننننننوء ما ورد من تعليقات واقرتاحات من قبل األععننننننننننننناءش مع مراعاة النتائج املنبثقة عن 

 9.مشروع التقرير املنّقح
 
حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة )جمموعة جهات التنسنيق سنيق الوطنية املعنية ة جهات التنوعقدت جمموع -4

لكي ش واشنننننتعرضنننننط مشنننننروع االحتياجات واإلجراءات املمكنة ونّقحتنش  2018يونيو/حزيران اجتماعها األول يف   الوطنية(
 اهليئة يف يي تن النهائية. تععن
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 .1Report Rev./17/16-CGRFAالوثيقة  من 13-10الفقرات   3
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ن أنشنطة متابعة التقرير املذكورة أعاله على النحو ن تكو العادية السنابعة عشنرة على أووافقط اهليئة لالل دور ا  -5
من واملبنادرات األلرى يف املنظمنةش  اآليت: ميكن تنفينذهنا على املسننننننننننننننتوايت القطرينة واإلقليمينة والعناملينة؛ وتكمنّل العملينات

ين التنوع ن اهليئة واشنننننننننننننرتاتياية املنظمة بشننننننننننننن من قبيل لطط العمل العاملية الصنننننننننننننادرة عدون تكرارها ومبا يتسنننننننننننننق معهاش  
وعالوة على ذلكش أشنننننننننارت إىل أنن ينب ي ألنشنننننننننطة املتابعة توضنننننننننيح   10البيولوجيش ويف منتدايت ألرى؛ وتكون طوعية.

املصننننننننطلحات املسننننننننتادمة ومراعاة لصننننننننائص ظتلا النظا اإليكولوجية ونظا اإلنتاجش والنظر يف االحتياجات ا ايننننننننة 
ش وإبراز 2020عام   ةش واإلشنننننننننننهام يف تنفيذ أهداا التنمية املسنننننننننننتدامة وإطار التنوع البيولوجي العاملي ملا بعدللبلدان النامي

  11جماالت الشراكة مع العديد من أيحاب املصلحة.
 
وطلبط اهليئة من أمينها أن يلتمس من أععننناء اهليئة واملراقبني فيها نصنننوح اقرتاحات وتعليقات ملموشنننة لطية  -6

 12شياجات واإلجراءات املمكنةاملشنروع املنقح لوثيقة تقدير االحت -التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  وثيقة بعنوان بشنين ال
أن يعقد  كما أهنا طلبط من األمني  إلاتحة هذه التعليقات ألععنناء اهليئة واملراقبني وجتميعها يف نسنناة منقحة من الوثيقة.

اإلجراءات املمكنة وتنقيحهاش التنسنننننيق الوطنية سدا اشنننننتعرات االحتياجات و  اجتماعا مفتوح الععنننننوية  موعة جهات
االقتعننننننننناءش لكي تنظر فيها اهليئة يف دور ا الثامنة عشنننننننننرةش من أجل اعتمادها كاطة عمل عاملية من ق بل م متر  حسنننننننننب

  13املنظمة يف دورتن الثانية واألربعني.
 
ير االحتياجات واإلجراءات  ن تعليقات على املشروع املنقح لوثيقة تقدواشتاابة لدعوة األمنيش قدمط مثانية بلدا -7

املشننننننننروع   –البلدان بشننننننننين وثيقة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة   تقاريرنة. وترد هذه التعليقات يف الوثيقة املعنونة املمك
 14املنقح لوثيقة تقدير االحتياجات واإلجراءات املمكنة.

 
 ير البلدان يف وثيقة منقحةيف جتميع تقار النهج املتبع  - ااثنيا 

هلذه الوثيقة سدا عكسش قدر اإلمكانش املقرتحات النصية امللموشة املرفق األول أعدت األمانة النص الوارد يف   -8
  املشننننننننننننننروع املنقح لوثيقنة تقندير –التنوع البيولوجي لألغنذينة والزراعنة والتعليقنات العنامنة املقندمنة من البلندان بشنننننننننننننننين وثيقنة 

يعننننننننننننناا إىل االعتبارات التحريرية مثل والتوجيهات املقدمة من اهليئة. ومت توجين االنتباه أ 15االحتياجات واإلجراءات املمكنة
قابلية القراءة واالتسنننال الداللي وجتنب التكرارش  إلضنننافة إىل احلاجة إىل التعبري بدقة عن للفية عملية وضنننع النص. وال 

شنننننننني  الا تلك الواردة يف النسننننننناة املقدمة إىل اهليئة يف دور ا األلرية. وال رت من حيتوي النص على ينننننننياغة بني قو 
من  املمكنةك هو تسنننهيل إجراء املزيد من االشنننتعراتش وحسنننب االقتعننناءش مراجعة مشنننروع االحتياجات واإلجراءات ذل

 جانب جمموعة جهات التنسيق الوطنية.
 

 
 .Report/19/17-CGRFAلوثيقة من ا 44الفقرة   10
 .Report/19/17-CGRFAلوثيقة من ا 45 الفقرة  11
 .Report/19/17-CGRFAلوثيقة   املرفق جيا  12
 .Report/19/17-CGRFAالوثيقة  من 47الفقرة   13
 .3Inf./20/2-BFA-CGRFA/NFPلوثيقة ا  14
 .Report/19/17-CGRFAلوثيقة  املرفق جيا   15

http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf
http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf
http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf
http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf
http://www.fao.org/3/nc490en/nc490en.pdf
http://www.fao.org/3/mz618ar/mz618ar.pdf


CGRFA/NFP-BFA-2/21/2 4 

ش وحينث كناننط هنناد ازدواجينة بني اإلجراءات  قرتحنات قطرينة للتعندينلكناننط توجند فيهنا عندة مويف احلناالت اليت   -9
ة أو اليت بدت فيها الت يريات التحريرية جوهرية وضنننروريةش اختذت األمانة حرية إعادة هيكلة وإعادة ينننياغة حاملقرت  املمكنة

هيكلتهاش وجمموعات  وأشنننناشننننات منطقية ظتصننننرة و/أو معاداألقسننننام املعنية من النص. وتتعننننمن هذه األقسننننام مقدمات 
ة و/أو معاد ترتيبهاش وهي  دا إىل اشنننننننتيعابش قدر اإلمكانش املقرتحات النصنننننننية امللموشنننننننة اليت قدمتها إجراءات موحد

للتقرير البلدانش وإن مل يكن ذلك بشننننكل حريف  لعننننرورة. ويسننننتادم األشنننناس املنطقي يف القسننننا الثا  النتائج الرئيسننننية 
 بشكل أكمل.

 
ذلكش و الشنننننننننتناد إىل البياانت املاتلفة يف النص األينننننننننلي ويف التعليقات املقدمة من البلدانش فة إىل  و إلضنننننننننا -10

أعدت األمانة جمموعة موحدة من "املبادئ التشننن يلية" التملة لتنفيذ مشنننروع االحتياجات واإلجراءات املمكنةش وأدرجتها 
 لوثيقة.كقسا جديد حمتمل يف ا

 
ض القرارات يف منننا يتعلق ادراج أو عننندم إدراج مقرتحنننات حمنننددة حتمننناا على اختننناذ بعوانطوى إعنننداد النص  -11

ذوفات. وكان التفعيل العام هو تقدمي ليارات لإلضافات التملة وترد القرارات النهائية بشين عمليات لإلضافات أو ال
تن من ون مبثابة أتييد لتواه أو يننننننياغي قصنننننند من عرت النص املوحد أن يك  احلذا  موعة جهات التنسننننننيق الوطنية. وال

 جانب األمانة.
 

التعديالت جمموعة جهات التنسننننننننننيق الوطنيةش تعرت وثيقة املعلومات املعنونة  من وللحصننننننننننول على معلومات -12
 16مكنةلوثيقة تقدير االحتياجات واإلجراءات املاملشروع املنقح    -املقرتحة على وثيقة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  

ة ما بني قوشننننننننننننننني يف النقاع ذات الصننننننننننننننلة من املشننننننننننننننروع. ويتا ترميز النص املعروت يف وثيقة حمجيع التعديالت املقرت 
  املعلومات كما يلي:

 
 املقرتح حذفن أو اشتبدالن بنص بديل؛ األيلي]النص العادي[: النص  •
 املشروع األيلي.نص جديد مقرتح كإضافة أو الشتبدال جزء من [: النص املكتوب خبط داكن] •
يف بعض احلاالتش يتا عرت مسننتويني من األقواس املربعة )األقواس دالل األقواس(ش على شننبيل املثال إذا مت  •

 اقرتاح قسا من النص للحذا وللتعديل.
 ى أشاس حتريري.عالمة )*( على التعديالت التملة اليت طرحتها األمانة فقط عل وضعيتا  •
تمل النص البديلبعبارة "  نص الذي أعدتن األمانةإىل الكتل البديلة لل  يشنننننننار • ". ويشنننننننار إىل كتل النص اليت حي 

 ".نص إضايف". ويتا اإلشارة إىل املبادئ التش يلية املقرتحة بعبارة "النص األيليبعبارة " ستبدهلاتأن 
  

 
 .4Inf./20/2-FAB-CGRFA/NFPالوثيقة   16
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 التوجيهات املطلوبة –ااثلثا 
 ي:جمموعة جهات التنسيق الوطنية يف القيام مبا يلقد ترغب  -13
 

يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية املنقح مشننننننننننننننروع االحتياجات واإلجراءات املمكنة وتنقيح اشننننننننننننننتعرات  )أ(
 والزراعةش حسب االقتعاءش لكي تنظر فين اهليئة يف دور ا املقبلة؛

 امل مترباه التوينننننية ون تقوم اهليئة بوضنننننع اللمسنننننات األلرية على الوثيقةش ودعوة املدير العام إىل توجين انت )ب(
 إليها ب ية اعتمادها؛

 .وريدها التويية ون تطلبة اهليئة من املنظمة مساعدة األععاء يف تنفيذ اإلجراءات املمكنة الواردة يف الوثيقة  )ج(
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 املرفق األول 

 التنوع  البيولوجي لألغذية والزراعة – املشروع  املنقح  لوثيقة تقدير االحتياجات
 واإلجراءات املمكنة

 املوحدة[  قيحات ]التن

 
 مقدمة –  أوالا 

ي عنند التنوع البيولوجي لألغننذيننة والزراعننةش إىل جننانننب لنندمننات النظننام اإليكولوجي اليت ينندعمهنناش أمراا ضننننننننننننننروراي  -1
والزراعة. وهو ميّكن أنظمة اإلنتاج وشننبل املعيشننة للتكيا مع الظروا االجتماعية واالقتصننادية والبيئية الشننتدامة األغذية 

تطور معهاش ويعترب مورداا رئيسننننياا يف اجلهود الرامية إىل ضننننمان األمن ال ذائي والت ذية واحلّد يف الوقط نفسننننن من املت رية وال
 .آلاثر السلبية على البيئة أو ختفيفهاا

 
ولالل العقود األلريةش اكتسنننننننننننبط أيية التنوع البيولوجي ولدمات النظام اإليكولوجي لألمن ال ذائي والت ذيةش  -2

لعيش الريفية والسنننننناحليةش ورفاه اإلنسننننننان والتنمية املسننننننتدامة بشننننننكل عامش تدردياا املزيد من االعرتاا يف جداول وشننننننبل ا
 هيئننة املوارد الوراثيننة النبنناتيننة هيئننة املوارد الوراثيننة لألغننذيننة والزراعننة )اهليئننة(ش أيننننننننننننننحبننط 1995عمننال النندوليننة. ويف عننام األ

زراعة. وعلى مّر السننيش أشرفط اهليئة نوع البيولوجي ذات الصلة  ألغذية والوحصلط على والية ت طي مجيع مكوانت الت
واملننائيننةش واعتمنندت لطط عمننل عننامليننة للموارد الوراثيننة  على التقييمننات العننامليننة للموارد الوراثيننة النبنناتيننة واحليوانيننة واحلرجيننة

ش وافقط اهليئة على 2019ويف عام    17عية العاملية(.الثالثة األوىل )ويشنننننار إليها يف هذا النص على أهنا لطط العمل القطا
اعتمد ا األما املتحدة يف  أنن ينب ي إعداد لطة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية. وتشنمل أهداا التنمية املسنتدامةش اليت

ذية والزراعةش مبا يف ش عدداا من املقايننننند املتعلقة بصنننننون التنوع البيولوجي واشنننننتادامن املسنننننتدام يف شنننننيال األغ2015عام  
األلرىش مثل تلك اليت اضنننطلع سا املنرب احلكومي الدو  ذلك املقايننند اليت وضنننعتها اهليئة. وقد زادت التقييمات العاملية 

والسنننننننننننياشنننننننننننات يف جمال التنوع البيولوجي ولدمات النظام اإليكولوجيش وعمليات اإلبال  من جانب البلدان عن  للعلوم
اشننننننننننننننرتاتيايا ا ولطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي لتحقيق أهداا أيتشنننننننننننننني للتنوع البيولوجي يف اإلجنازات يف تنفيذ 

ع البيولوجي بشننكل عام ومسنناياتن يف شننبل العيش ورفاه اإلنسننان ن مسننتوى الوعي بشننين التنو اتفاقية التنوع البيولوجيش م
 ح.بشكل لا

 

 
املوارد الوراثينة النبناتية  حنالنة  .  2007زراعنة. منظمنة األغنذينة وال ؛  . رومنا العنامل املوارد الوراثينة النبناتينة لألغنذينة والزراعنة يف  حنالنة .  1996منظمنة األغنذينة والزراعنة.   17

منظمة األغذية ؛  . روما لطة العمل العاملية بشنننننننين املوارد الوراثية احليوانية وإعالن إنرتالكن .  2007منظمة األغذية والزراعة. ؛  ؛ لألغذية والزراعة يف العامل. روما 
لطة العمل العاملية الثانية بشننين املوارد  .  2011عة. منظمة األغذية والزرا   . روما؛ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التقرير الثا  عن حالة  . 2010والزراعة. 

.  2014منظمننة األغننذيننة والزراعننة. ؛ . رومننا حننالننة املوارد الوراثيننة احلرجيننة يف العننامل . 2014منظمننة األغننذيننة والزراعننة. ؛ . رومننا الوراثيننة النبنناتيننة لألغننذيننة والزراعننة 
التقرير الثا  عن حالة املوارد  .  2015منظمة األغذية والزراعة. ؛  . روما ة واشننننتادامها املسننننتدام وتنميتها العمل العاملية بشننننين يننننون املوارد الوراثية احلرجي  لطة 
 . روما. حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل .  2019منظمة األغذية والزراعة. ؛  . روما راثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل الو 

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/015/w7324e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/sow/sow2/ar/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/sow/sow2/ar/
http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.htm
http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.htm
http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.htm
http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.htm
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3849a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3849a.pdf
http://www.fao.org/publications/sowangr/ar/
http://www.fao.org/publications/sowangr/ar/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca5256en/
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يف عملية قطرية   اهليئة يف دور ا العادية احلادية عشنننننننرة الشنننننننروعو عتماد برانمج العمل املتعدد السننننننننواتش قررت   -3
ش دعط منظمة األغذية والزراعة البلدان األععنننناء 2013. ويف عام  حالة التنوع البيولوجي يف العامل لألغذية والزراعةإلعداد 

بلداا التقارير. ون شننننننر التقرير عن  إىل تقدمي تقارير قطرية عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وقدم واحد وتسننننننعون
  2019.18يف فرباير/شباع  يف العاملحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

 
ش مشنننناورات إقليمية غري ر ية لتبادل املعلومات بشننننين يننننون التنوع البيولوجي 2016وعقدت اهليئةش لالل عام   -4

 [املمكنة]. واالحتياجات واإلجراءات املمكنةحتياجات واإلجراءات لألغذية والزراعة واشنننننننننتادامن املسنننننننننتدامش وحتديد اال
هذه املشنننننناورات تسننننننتند إىل نتائج ملسننننننتدام الددة يف هذه الوثيقة لصننننننون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واشننننننتادامن ا

 .راعة يف العاملحالة التنوع البيولوجي لألغذية والز العامليةش ونتائج التقرير عن  ش واملشاوراتاإلقليمية
 
والزراعنةش مثنل "تنوع احليواانت [ للتنوع البيولوجي لألغنذينة املمكننةوحتندد هنذه الوثيقنة االحتيناجنات واإلجراءات ] -5

اإليكولوجي اليت حتافظ على   اموالنبااتت والكائنات الدقيقة وتباينها على املسننننننننننننتوى الوراثي وعلى مسننننننننننننتوى األنواع والنظ
 19توفر ال ذاء واملنتاات الزراعية غري ال ذائية".  جي ووظائفن وعملياتن يف نظا اإلنتاج وحوهلاش واليتهياكل النظام اإليكولو 

ويعترب أن "نظا اإلنتاج" تشننننمل قطاعات الايننننيل والثروة احليوانية وال ا ت واأل اد وتربية األحياء املائية. ووفقاا لتعريا 
  ت ومصننننننننننايد األ اد وتربية األحياء املائية. ويرد يف امللحق األول ويننننننننننامنظمة األغذية والزراعةش تشننننننننننمل الزراعة ال ا

 .الوثيقة للمفاهيا املستادمة يف مفصل
 

 األساس املنطقي  –  ااثنيا 

ي عد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش أي التنوع البيولوجي الذي يسنننننننناها بشننننننننكل أو إللر يف الزراعة واإلنتاج  -6
عنننن من أجننل األمن ال ننذائي والت ننذيننة والتنميننة املسننننننننننننننتنندامننة وإمننداد العنندينند من لنندمننات النظننام  ال ننذائيش أمراا ال غى

إجراءات لصننننننننون جمموعة من املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية  لبلداناإليكولوجي احليوية. وقد اختذت العديد من ا
تلفة. وقد قدمط اهليئةش وال تزال تقدمش التوجيهات بشنين واملائية واشنتادامها بشنكل مسنتدامش من لالل اشنرتاتيايات ظ

متعددة  من لالل أدوات وقرارات  تدامش  يون مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة املتعددة واشتادامها بشكل مس
ع التقارير . وترينننند املنظمة تنفيذ هذه الصننننكود وترفالعامليةالقطاعية ش مبا يف ذلك لطط العمل لايننننة بقطاعات حمددةو 

لقد كانط التوجهيات ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ومع ذلكش الفئات ذات الصننننننلة  وحالة   إىل اهليئة عن حالة تنفيذها
العاملية حمدودة حىت اآلن. القطاعية غري املشننننننننننمولة  طط العمل   لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةمكوانت ادارة قة ااملتعل

بقطاعات معينة وإدارة املكوانت املاتلفة للتنوع البيولوجي لألغذية االشنننرتاتيايات ا اينننة إىل ختطي   اوهناد حاجة أيعنننا 
بطريقة أكثر منهاية وتكامالا. ويتطلب عكس ا سننننننننننننننارة املسننننننننننننننتمرة   ية لألغذية الزراعةشاملوارد الوراث والزراعةش مبا يف ذلك

شننننننناملة ومتعددة سنننننننني اشنننننننتادامن بشنننننننكل مسنننننننتدامش اتباع هنج للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش وضنننننننمان ينننننننونن وحت
 م اإليكولوجي.االنظو  ومستوى األنواع القطاعات تشمل إجراءات على املستوى الوراثي

 
 

 . روما.والزراعة يف العاملحالة التنوع البيولوجي لألغذية . 2019منظمة األغذية والزراعة.   18
 وما.. ر حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019نظمة األغذية والزراعة. م  19

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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 :20ش ما يليحبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملوتشمل النتائج الرئيسية للتقرير املتعلق  -7
 

 لألغذية والزراعةالتنوع البيولوجي ضروريّ 

 على مسننننننننننتوى وتنوعها    –املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واملائية لألغذية والزراعةش واملوارد الوراثية احلرجية  تتسننننننننننا •
واملسننننننننتوى الوراثيش ويية حيوية إلنتاجية (ش وما إىل ذلكاألنواعش ودالل األنواع )النوعش والصننننننننناش والسنننننننناللةش  

وتربية األحياء املائية ومصنايد األ ادش وقدر ا على الصنمود. وتتمتع   وة احليوانية وال ا تقطاعات الاينيل والثر 
 األقارب الربية لألنواع املستينسة امكانية اشتئناشهاش وتوفر جمموعة من املوارد الوراثية للتهاني وااللتيار.

لوراثينة لالفقنارايت والكنائننات مبنا يف ذلنك املوارد ا –ويعترب التنوع البيولوجي املرافق املوجود يف نظا اإلنتناج وحوهلنا   •
ضنننننننرورايا لتوفري العديد من لدمات النظام اإليكولوجي اليت يسنننننننتند إليها إنتاج الزراعة واألغذيةش   –احلية الدقيقة 

 زل الكربونش وتنظيا إمدادات املياه.عيف ذلك التلقيحش ومكافحة اآلفاتش واحلفاظ على لصوبة الرتبةش و  مبا

  – ش مبا يف ذلك الالفقارايت جمموعة واشننننننننننننعة من الفطرايت والنبااتت واحليواانت   تعننننننننننننا   وهي   – عترب األغذية الربية  ت و  •
مهمة لألمن ال ذائي والت ذية يف العديد من البلدان. وغالباا ما يتا حصنادها واشنتهالكها حمليااش ولكن يتا تداوهلا أيعناا  

 ل أشاس قطاع رئيسي من األغذية والزراعة. د الطبيعيةش فإهنا تشك على مسافات طويلة. ويف حالة مصايد األ ا 

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة آخذ يف الرتاجع

العديد من املكوانت الرئيسنننننننننننية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش على املسنننننننننننتوى الوراثي ومسنننننننننننتوى األنواع إن  •
 اإليكولوجيش آلذ يف الرتاجع. ماوالنظ

التنوع البيولوجي املرافقش ولنندمننات النظننام اإليكولوجي واألغننذيننة الربيننة بني إقليا الننة ارا بشنننننننننننننننين حنن ختتلا املعنن  •
وآلرش وغننالبنناا مننا تكون غري مكتملننة. وهننناد العنندينند من الالفقننارايت والكننائنننات احليننة النندقيقننةش وكننذلننك بعض 

أو ويننننننننفهاش كما أن وظائفها  يتا تسننننننننايلها  األنواع النباتية واحليوانية األلرى املوجودة يف نظا اإلنتاج وحوهلاش مل
 .ضمن النظا اإليكولوجية تبقى غري مفهومة بشكل جيد

وإن احلنالنة غري املتقندمنة بشننننننننننننننكنل كناا لربامج رينننننننننننننند التنوع البيولوجي املرافق واألغنذينة الربينةش تعين أن البيناانت   •
شننننننننننننراا عن حالة الفئات الفردية ري املقابلة م  املتعلقة حبالتها واجتاها ا غري مكتملة. وتوفر مسننننننننننننوح األعداد والتداب

للتنوع البيولوجي املرافق على املسننننننننننننننتوايت اللية أو الوطنية أو اإلقليمية. وتعطي البياانت من هذا النوع يننننننننننننننورةا  
 ظتلطةش إمنا هناد أشباب عديدة تدعو إىل القلق بشين تراجع املكّوانت الرئيسية للتنوّع البيولوجي املرافق.

حننالننة واجتنناهننات املوارد الوراثيننة النبنناتيننة واحليوانيننة واملننائيننة لألغننذيننة والزراعننةش واملوارد الوراثيننة ومننات عن املعل وتعترب •
احلرجيةش أكثر اكتماالا. ومع ذلكش ال يزال هناد العديد من الفاوات يف املعاراش وال شننننننننننننيما يف املناطق النامية 

 من العامل.

 

 
 . روماموجز - حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019الزراعة. منظمة األغذية و   20

http://www.fao.org/3/CA3229AR/CA3229AR.pdf


9 CGRFA/NFP-BFA-2/21/2 

 نوع البيولوجي لألغذية والزراعةتفاعلة يف التتؤثر دوافع التغيري املتعددة وامل

غالباا ما يتيثر التنوع البيولوجي املرافق ولدمات النظام اإليكولوجي اليت يقدمها أتثراا شنننننننننلبياا مباموعة متنوعة من  •
غذية الدوافع ترتاوح بني املسننتوى اللي والعامليش وبني التطورات يف التكنولوجيا ورارشننات اإلدارة ضننمن قطاع األ

االجتماعية والثقافية والسنياشنية األوشنع نطاقاا. وبشنكل أكثر حتديدااش ت دي  والزراعة والعوامل البيئية واالقتصنادية و 
االجتاهات العامليةش مثل الت يريات يف املناخ واألشننننننننوال الدولية والدميوغرافياش إىل ظهور دوافع على مسننننننننتوى نظام 

اإلفراع يف احلصنننننادش ش واالشنننننتادام غري املناشنننننب للمدلالت ا ارجيةش و اإلنتاجش مثل ت يري اشنننننتادام األراضننننني
وانتشنننار األنواع ال ازية. وكانط الت يريات يف اشنننتادام األراضننني واملياه وإدار اش فئة الدوافع اليت ذكرها أكرب عدد 

ابننلش مننالننط البلنندان اليت على التنوع البيولوجي لألغننذيننة والزراعننة. ويف املقنن  شننننننننننننننلبيننة اا أن هلننا آاثر من البلنندان على 
ابري السننننياشننننات العامة والتقدم يف العلوم والتكنولوجياش على أهنا دوافع إدابية توفر طرقاا شنننناركط إىل النظر إىل تد

للحّد من اآلاثر السننننننننننننننلبية للدوافع األلرى اليت ت ثر على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتوفر هااتن الفئتان 
 املستدام. ذية والزراعة واشتادامنيون التنوع البيولوجي لألغللتدلالت اليت تدعا  نقاع دلول حمتملة

 تشري التقديرات إىل تزايد استخدام العديد من املمارسات املراعية للتنوع البيولوجي

جي متط اإلفادة على نطال واشنننننننننع عن جهود إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش وال شنننننننننيما التنوع البيولو  •
 ة وداعمة يف النظام اإليكولوجي.املرافقش سدا تعزيز عملية توفري لدمات منظم

وأ فيد عن تزايد اشننننتادام جمموعة من رارشننننات اإلدارة اليت ت عترب مواتية لصننننون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  •
هذه املمارشننننننات على حالة   واشننننننتادامن على حنو مسننننننتدام. ومع ذلكش ال يزال يتعني حتسننننننني معرفة كيفية أتثري

 ذية والزراعة.التنوع البيولوجي لألغ

تكون  وعلى الرغا من تزايد اجلهود املبذولة لصنننننننننون التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املوقع ولارجنش غالباا ما •
 .مستوايت الت طية واحلفاظ غري مالئمة

 لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام لبيولوجيال تزال األطر التمكينية غري كافية لضمان صون التنوع ا

وضننننننعط معظا البلدان أطراا شننننننياشنننننناتية وقانونية تسننننننتهدا يننننننون التنوع البيولوجي كّكل واشننننننتادامن على حنو  •
مسنننننتدامش ولدى العديد منها تدابري حلماية الطبيعة من أجل التنوع البيولوجي الربّيش غالباا ما تكملها شنننننياشنننننات 

غنذينة والزراعنة حمنددةش أو أهننا قند تندمج املوارد الوراثينة لألغنذينة والزراعنة مع شننننننننننننننيناشنننننننننننننننات اثينة لألحمنددة ملوارد ور 
األغذية والزراعةش واألغذية والزراعة بشنننكل عامش أو التنمية الريفية. والسنننياشنننات اليت تتناول  لقطاعات حمددة من

اإليكولوجيش واملشناهد الطبيعية واملشناهد  ج النظامإدارة نظا اإلنتاج ال ذائية والزراعية تسنتند بشنكل متزايد إىل هن  
البحرية. ومع ذلكش غالباا ما تفتقر األطر القانونية والسنننننننننياشننننننننناتية إىل تركيز حمدد على التنوع البيولوجي املرافق أو 

ية أو األغذية الربية. ويف حني أن االتفاقات الوطنية والدولية قائمة للحّد من االشنننننننننت الل املفرع لألنواع السنننننننننمك
 ا تش فإن التدابري القانونية والسنننننياشننننناتية اليت تسنننننتهدا بشنننننكل ينننننريح األغذية الربية أو املكوانت يف التنوع ال

 .على نطال واشع ليسط منتشرةالبيولوجي املرافق وأدوارها يف توفري لدمات النظام اإليكولوجي 
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ره يف تقدمي لدمات النظام اإليكولوجي تعزيز دو وتتطلب اإلدارة املسننننننننننننننتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة و  •
تعناوانا متعندد األطراا عرب قطناعي األغنذينة والزراعنةش وبني قطناع األغنذينة والزراعنة وقطناع يننننننننننننننون البيئنة/ الطبيعنة  

يعرب اشنننننننننننتادام التنوع األلرى ذات الصنننننننننننلةش على املسنننننننننننتوايت اللية والوطنية واإلقليمية والعاملية. و والقطاعات 
طر التعناون على املسننننننننننننننتوايت وإن أ  ينة والزراعنة احلندود الندولينة واحلندود التقليندينة بني القطناعنات.جي لألغنذالبيولو 

 .ألغذية والزراعةاقطاعات كل من   الوطنية واإلقليمية والدولية يف إدارة املوارد الوراثية متطورة نسبياا يف

تتناول يون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ة  ويقيد عدد من احلواجز عملية وضع وتنفيذ أدوات شياشاتية فعال •
واشنننننتادامن بشنننننكل مسنننننتدامش والتنوع البيولوجي املرافق بشنننننكل لاح. ويواجن التنفيذ أحياانا العوائق بفعل عدم 
توفر املوارد البشنننننرية واملاليةش وغياب الوعي واملعرفة من جانب أينننننحاب الشنننننين وغياب اإلرادة السنننننياشنننننية و/أو 

 ب التعاون بني الوكاالت ذات الصلة.يااحلوكمة وغ

 
يواجن يننون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واشننتادامن بشننكل مسننتدام عدة حتدايت. فعلى شننبيل املثالش غالباا   -8

  على جمموعنة من يف توفري العنديند من لندمنات النظنام اإليكولوجي منا تسنننننننننننننناها مكوانت التنوع البيولوجي لألغنذينة والزراعنة 
ش و لتا  فإهنا تسها بشكل مباشر وغري مباشر يف شبل عيش ورفاه العديد من األشااح عرب جمموعة متنوعة من ات النطاق 

جمموعات أيننننننحاب املصننننننلحةش دالل ولارج قطاع األغذية والزراعة. وت ثر مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على 
بععنننها يتا عمداا من لالل اإلدارة البشنننريةش ويتيثر العديد    – اتلفة مل بععنننها البعض من لالل جمموعة متنوعة من اآلليات ا 

مرة ألرى على جمموعنة من املقناييس املاتلفنة. ولنذلنك ال ميكن إدارة التنوع  – منهنا عن غري قصنننننننننننننند  إلجراءات البشننننننننننننننرينة 
آلينات التعناون بني  ش تعترب   تنا البيولوجي لألغنذينة والزراعنة بفعنالينة إذا مت النظر يف مكوانتنن مبعزل عن بععننننننننننننننهنا البعض. و ل 

 ش حيوية. القطاعات واملتعددة أيحاب املصلحة اليت تعاجل مكوانت متعددة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
 
حتدد لطة العمل القطاعية للهيئة األولوايت االشننننننننرتاتياية لالشننننننننتادام املسننننننننتدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  -9

 عن األحكام املتعلقة  لتعاون والتمويل والتنفيذ. وتوجن اهليئة تنفيذ لطط العمل القطاعية العامليةش ش فعنننننالا وينننننوهنا وتنميتها 
 ا على فرتات منتظمة حالة تنفيذها ومكوانت املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ا اية سا. وتدعمها وتريدهاش كما تقيّ 

 
اليت  اة يف هنذه الوثيقنة التحندايت واالشننننننننننننننتانا ت التملنة هلن د[ الوار ملمكننةااالحتيناجنات واإلجراءات ] سوتعك -10

. وينصنننننننننننب الرتكيز بقوة على اإلجراءات حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملحدد ا البلدان أثناء إعداد تقرير 
كوانت مثل التنوع البيولوجي املرافق ما املوال شننننننياليت تسننننننعى إىل زايدة حتسننننننني املعرفة  لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش  

واألغذية الربيةش اليت تتالا اآللرين يف هذا الصننننننننددش وآاثر رارشننننننننات اإلدارة وهناها املتعلقة  لتنوع البيولوجي لألغذية 
ج وإجراءات عملية لتحسني إدارة التنوع البيولوجي زراعة. ومت ية واللألغذ  والزراعة. كما مت التيكيد على احلاجة إىل تنفيذ هن 

إيالء املزيد من االهتمام أليية التعاونش على مجيع املسنننننننتوايتش يف ينننننننون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واشنننننننتادامن 
 على حنو مستدام.
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 طبيعة الوثيقة –  اثلثاا 

ة لبيولوجي لألغننذينن إلدارة التنوع اإدراكنناا ألييننة جتنننب االزدواجيننةش  نندا هننذه الوثيقننة إىل توفري إطننار شنننننننننننننننامننل  -11
حتسني يون التنوع البيولوجي   –وبشكل أوشع    –وتعزيز العمل املنسق عرب مجيع قطاعات األغذية والزراعة   والزراعة كّكل

لألغذية والزراعة واشننننننننتادامن املسننننننننتدام على املسننننننننتوى الوراثي ومسننننننننتوى األنواع والنظام اإليكولوجي. وهي طوعية وغري 
ا ايننننننة   العاملية للموارد الوراثية لألغذية والزراعةالقطاعية كرر لطط العمل أن تسننننننتبدل أو ت  يس املقصننننننود منهاملزمة. ول

بل أن تعزز تنفيذها املتناغاش حسنننننننب االقتعننننننناء. ودب حتديثها عند االقتعننننننناء.   ش أو غريها من االتفاقات الدوليةش هليئة
 ا ا الدوليةش حسب االقتعاء.الوطنية والتزامقاا ألولواي ا وينب ي أن تتاذ البلدان اإلجراءات الالزمة وف

 

 األهداف –  رابعاا 

  دا هذه الوثيقة إىل ما يلي: -12
 

التفاقية   2020إطار التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام   املسنننننننننننننناية يف حتقيق أهداا التنمية املسننننننننننننننتدامة وتنفيذ •
 البيولوجي؛ التنوع

شنننننننننننيما التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربيةش   لألغذية والزراعةش وال  أيية التنوع البيولوجيزايدة الوعي بشنننننننننننين  •
ولدمات النظام اإليكولوجي اليت يوفرها جلميع أيننننننننننحاب املصننننننننننلحةش من املنتاني إىل املسننننننننننتهلكني ويننننننننننانعي 

 السياشات؛

لوجي ئةش وينون التنوع البيو العاملية احلالية للهي  القطاعيةإنشناء إطار متكيين للتنفيذ املتسنق واملتناشنق  طط العمل  •
املرافق واألغذية الربية واشنننننننتادامها بشنننننننكل مسنننننننتدامش و لتا  لصنننننننون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ككّلش 

 كيشاس لألمن ال ذائي والت ذيةش واألغذية والزراعة املستدامةش واحلّد من الفقر؛

لتنوع البيولوجي املرافق واألغذية ن املسننننتدامش وال شننننيما اغذية والزراعة واشننننتادامتعزيز يننننون التنوع البيولوجي لأل •
الربيةش دالل نظا اإلنتاج والنظا اإليكولوجية األرضننية واملائيةش كيشنناس  دمات النظام اإليكولوجي والقدرة على 

ن توفري بلدان الناميةش فعننننالا عالصننننمودش من أجل تعزيز التنمية االقتصننننادية واحلّد من اجلوع والفقرش لايننننة يف ال
 مع ت ري املناخ والتافيا من آاثره؛ليارات للتكيا 

وضنننننننع األشننننننناس املفاهيمي واإلطار الالزم لوضنننننننع واعتماد شنننننننياشنننننننات وتشنننننننريعات وبرامج وطنية لصنننننننون التنوع  •
 البيولوجي لألغذية والزراعة واشتادامن بشكل مستدام؛

يف ذلك   مبا مية والدوليةش وتعزيز القدرات امل شننننسننننيةش املعلومات على املسننننتوايت الوطنية واإلقلي زايدة التعاون وتبادل  •
 جماالت البحث والتعليا والتدريب بشين يون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واشتادامن بشكل مستدام؛ 

ا على ينننون التنوع البيولوجي مجع البياانت ووضنننع مقاييس وم شنننرات لقياس أثر رارشنننات اإلدارة وهناهحتسنننني   •
 النظام اإليكولوجي؛وعلى مستوى األنواع و  على املستوى الوراثيراعة واشتادامن بشكل مستدام لألغذية والز 
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 احلّد من االزدواجية غري املقصودة وغري العرورية لإلجراءات من أجل تشايع الكفاءة والفعالية يف اجلهود العاملية •
 ادامن بشكل مستدام؛التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واشت والوطنية لصون واإلقليمية

وتقدمي التوجين لعمل منظمة األغذية والزراعة بشين توفري الدعا للبلدان يف جهودها لتعزيز يون التنوع البيولوجي  •
لوجي عرب لألغذية والزراعة واشننننننتادامن املسننننننتدامش مبا يف ذلك يف شننننننيال اشننننننرتاتيايتها بشننننننين تعميا التنوع البيو 

 21القطاعات الزراعية.

 
. ودنب أن ن ي لنذ يف االعتبنار أننن ينب ي تنفينذ اإلجراءات يف جمموعنة واشننننننننننننننعنة من الظروا املاتلفنة ي أوينب -13

يراعي التنفيننذ التبنناين يف لصنننننننننننننننائص أنظمننة اإلنتنناج ومكوانت التنوع البيولوجي لألغننذيننة والزراعننةش واحتينناجننات املنتاني  
قد در اإلشننننارة أيعنننناا إىل أنن يف حني أن بعض اإلجراءات املصننننلحة اآللرين والقدرات واملوارد املتاحة. كما جتوأيننننحاب 

 تكون قابلة للتحقيق بسرعةش فإن تنفيذ إجراءات ألرى قد يتطلب املزيد من الوقط.
 

 املبادئ التشغيلية  – خامساا 
تيايةش ]املمكنة[ الواردة يف هذه الوثيقةش يف مجيع جماالت األولوايت االشننرتاينب ي أن يسننرتشنند تنفيذ اإلجراءات  -14

  ملبادئ التش يلية التالية:
 

ة. وعند االقتعنننننننناءش ينب ي أن ت لذ املعارا شننننننننليمينب ي أن يسننننننننتند تنفيذ اإلجراءات ]املمكنة[ إىل أدلة علمية  •
ج البح ث التشاركيش حسب االقتعاءش مبا يف ذلك النهج القائمة التقليدية واللية يف االعتبار. ودب اشتادام هن 

 شرتد بني الثقافات للمعرفة حيثما كان ذلك مناشباا.على اإلنتاج امل
هو تنفيذهاش حسنننننننننننب االقتعننننننننننناءش يف مجيع أنواع نظا اإلنتاج ويف البلدان على   اإلجراءات ]املمكنة[اهلدا من  •

الزراعة   قطاعاتالحتياجات أيننننحاب احليازات الصنننن رية يف ودب إيالء اهتمام لاح  مجيع مسننننتوايت التنمية. 
 املائيةش حيثما كان ذلك مناشباا.األ اد وتربية األحياء  وال ا ت ومصايد

وينب ي أن أيلننذ تنفيننذ اإلجراءات ]املمكنننة[ يف االعتبننار دور املرأةش عننند االقتعننننننننننننننناءش بويننننننننننننننفهننا مننديرة للتنوع  •
ة عرفنة تتعلق  لتنوع البيولوجي لألغنذينة والزراعنة. وينب ي ضننننننننننننننمنان املشنننننننننننننناركالبيولوجي لألغنذينة والزراعنة وحناملنة م

 الفعالة للمرأة يف تنفيذ مجيع اإلجراءات ]املمكنة[.
وينب ي أن أيلننذ تنفيننذ اإلجراءات ]املمكنننة[ يف االعتبننار أدوار الشننننننننننننننعوب األيننننننننننننننليننة وا تمعننات الليننةش عننند   •

لألغذية والزراعة وحاملي معرفة تتعلق  لتنوع البيولوجي لألغذية االقتعننننننننننننناءش بوينننننننننننننفها مدراء للتنوع البيولوجي  
 ية يف تنفيذ مجيع اإلجراءات ]املمكنة[.راعة. وينب ي ضمان املشاركة الفعالة للشعوب األيلية وا تمعات اللوالز 
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http://www.fao.org/3/ca7175ar/ca7175ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca7175ar/ca7175ar.pdf
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 اهليكل والتنظيم  –  سادساا 
تعرت هذه الوثيقة جمموعة من اإلجراءات ]املمكنة[ املتكاملة واملرتابطة لصنون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  -15

. ويتصنل العديد من هذه اإلجراءات ]املمكنة[ اشنرتاتياية  جماالت أولويةسنتدامش مت تنظيمها يف ثالثة واشنتادامن بشنكل م
 . اشرتاتياية جمال ذي أولويةوكثر من 

 
 : تقييا التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وريده1ال األولوية االشرتاتياية جم

 وجي لألغذية والزراعة: إدارة التنوع البيول2جمال األولوية االشرتاتياية 
 : األطر امل شسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية االشرتاتياية 

 
]املمكنة[ برتتيب األولويةش ألن األشننننننننبقية النسننننننننبية لكل جمال عمل ]ركن[ واجلداول الزمنية وال ترد اإلجراءات  -16

ملناطق. وقد تعتمد األولوية النسننننننبية على مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية املرتبطة قد ختتلا التالفاا كبرياا بني البلدان وا
عنيةش أو القدرات احلاليةش أو املوارد املاليةش أو شننننننياشننننننات إدارة التنوع والزراعة نفسننننننهاش أو البيئة الطبيعية أو نظا اإلنتاج امل

 البيولوجي لألغذية والزراعة.
 

اجات الددة على أشننناس التقارير القطرية اليت الشنننرتاتيايةش تعرت مقدمة االحتي ولكل جمال من جماالت األولوية ا  -17
والعمليات االشنننننتشنننننارية املذكورة أعاله.    ي لألغذية والزراعة يف العامل  حالة التنوع البيولوج مت إعدادها كمسنننننايات يف تقرير 

 وجمموعة من اإلجراءات الفردية ]املمكنة[.  يتا عرت عدد من األولوايت الددة. وتتكون كل أولوية من أشاس منطقي 
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 لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة جماالت األولوايت االسرتاتيجية
 املستدام هواستخدام

 
 : تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصده1جمال األولوية االسرتاتيجية 

 ولوجي لألغذية والزراعة واحلصول عليهاحتسني توافر املعلومات املتعلقة  لتنوع البي 1-1
 

  : إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة2جمال األولوية االسرتاتيجية 
 تعزيز النهج املتكاملة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2-1
 حتسني يون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2-2
 

 البيولوجي لألغذية والزراعةر املؤسسية للتنوع  ألط: ا3جمال األولوية االسرتاتيجية 
 بناء القدرات من لالل التوعية والبحوث والتعليا والتدريب 3-1
 تعزيز األطر القانونية والسياشاتية والتحفيزية 3-2
 حتسني التعاون والتمويل 3-3
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 ورصده: تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 1جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة
ي عترب تقييا التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورينننننننده من األمور العنننننننرورية لصنننننننونن واشنننننننتادامن بشنننننننكل مسنننننننتدام. وإن 
عمليات تقييا وريننند حالة واجتاهات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وإدارتن على املسنننتوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية 

ة وجزئينة. كمنا لتلا مندى وطنابع فاوات املعرفنة احلنالينة التالفناا كبرياا بني ظتلا ا تكون حمندودغري متسنننننننننننننناوينةش وغنالبناا من 
 فئات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

 
واألنواع اليت يتا حصننننننننادها على نطال   –ويف حالة النبااتت املسننننننننتينسننننننننة واملوارد الوراثية احليوانية واملائية لألغذية والزراعة  

 –الربية )مثل األشننناار احلرجية واألنواع النباتية ا شنننبية األلرى واألنواع املسنننتهدفة من قبل املصنننايد الطبيعية(   واشنننع من
. قطناعنات األغنذينة والزراعنة ش على الرغا من تفناوت درجنا نا عرب املنناطق يف العنامل وعرب ألرى  توجند قوائا جرد ومعلومنات

للموارد الوراثينة لألغنذينة والزراعنةش على شننننننننننننننبينل املثنالش النظنام العناملي  دوعلى املسننننننننننننننتوى العنامليش مت تطوير أنظمنة ريننننننننننننننن 
للمعلومننات واإلنننذار املبكر بشننننننننننننننننين املوارد الوراثيننة النبنناتيننة لألغننذيننة والزراعننةش ونظننام معلومننات التنوع الوراثي للحيواانت 

 .منظمةلالتابع ل املستينسةش والنظام العاملي للمعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية
 

ودري رينننننننننند النظا اإليكولوجية الرئيسننننننننننية ذات األيية لألغذية والزراعةش على شننننننننننبيل املثال األراضنننننننننني الرطبة الدالليةش 
والشنعب املرجانيةش وغا ت املن رواش وطبقات األعشناب البحريةش وال ا تش واملراعيش على املسنتوايت الوطنية واإلقليمية 

 ظتلفة من الشمولية. توالعامليةش وإن كانط مبستواي
 

ويف املقننابننلش مل يتا حتنندينند وتوثيق العنندينند من أنواع التنوع البيولوجي املرافق اليت تقنندم لنندمننات تنظيميننة وداعمننةش وال شنننننننننننننيمننا  
الكنائننات الندقيقنة والالفقنارايت. وت عرا اجتناهنات األعنداد بشنننننننننننننكنل جيند نسنننننننننننننبيناا لبعض ا موعنات التصننننننننننننننيفينة )مثنل بعض  

ش  لنسنبة للماموعات األلرىش تكاد املعرفة أن تكون غري موجودة. ويف كثري من احلاالتش يصنعب توينيا ن الفقارايت( ولك 
 وتنظيا األنواع الفرديةش وميكن اشتادام األشاليب امليتاجينومية وغريها من تقنيات تفاعل اجلينوم لتحديد التامعات. 

 
 نواع اليت تعترب مصادر لألغذية الربيةش وحالتها واجتاها ا.ألوهناد أيعاا العديد من الفاوات يف املعرفة حول لصائص ا

 
ويف العديد من احلاالتش تكون مسننننايات مكوانت حمددة من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف توفري لدمات النظام 

د وتوزيعهاش وعلى اإليكولوجي غري مفهومة بشنننننننننننكل جيدش كما هو احلال  لنسنننننننننننبة آلاثر دوافع معينة على أحاام األعدا
 لنظام اإليكولوجي. العالقات اإليكولوجية اليت تدعا توفري لدمات ا

 
ويف ضنننننننننوء ما شنننننننننبقش هناد حاجة عامة لتحسنننننننننني توافر البياانت واملعلومات. وتشنننننننننمل االحتياجات األكثر حتديداا حتسنننننننننني  

الت ريات يف وفرة األنواع والنظا اإليكولوجية   منهايات تسنننننننننايل وختزين وحتليل البياانت )مبا يف ذلك البياانت املكانية( بشنننننننننين 
 وتوزيعهاش وحتسني القدرة على الريد والتقيياش على شبيل املثال من لالل زايدة عدد لرباء التصنيا املاهرين. 
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 حتسني توافر املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واحلصول عليها 1-1األولوية 

 األساس املنطقي
العاملية أحكاماا لتقييا فئات معينة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ورينننننننندها. ومع ذلكش القطاعية تتعننننننننمن لطط العمل 

هناد حاجة لتحسننننننننننننني معرفة املكوانت األلرى من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش على شننننننننننننبيل املثال التنوع البيولوجي  
اع والنظام اإليكولوجيش حسننننننننب االقتعنننننننناءش وأدوارها يف توفري  سننننننننتوى الوراثي ومسننننننننتوى األنو املرافق واألغذية الربيةش على امل 

لدمات النظام اإليكولوجيش  الشننننننننننننتناد إىل البياانت املوجودة حيثما أمكن ذلك. و لنظر إىل أن كل بلد لدين جمموعة من  
النظنام اإليكولوجيش  نظا اإليكولوجينةش أو لندمنات الظروا واالحتيناجنات والقندراتش يتعني حتنديند األنواع ذات األولوينةش وال 

وحيثما كان ذلك ركنااش دب بذل اجلهود لتعزيز التآزر يف أنشنننننننطة التقييا والريننننننند للتقييا والريننننننند على املسنننننننتوى الوطين.  
 ية. العامل القطاعية ملاتلا مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش مبا يف ذلك تلك اليت ت طيها لطط العمل 

 
واشنننننننننننعة من املمارشنننننننننننات والنهج اإلدارية اليت تسنننننننننننتفيد من مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتوجد جمموعة  

وتشنمل هذه املمارشنات والنهج تلك املسنتادمة على مسنتوى   22بطريقة مسنتدامةش و لتا  ي عترب أهنا تسناها يف ينوهنا.
اعة الععنننننننننننويةش واإلدارة املتكاملة لخفات(ش واشنننننننننننتادام نظا ارة التلقيحش والزر ج )مثل الزراعة احلافظة للمواردش وإداإلنتا 

اإلنتنناج املاتلطننة )مثننل احلراجننة الزراعيننةش والنظا املتكنناملننة للمحنناينننننننننننننننيننل والثروة احليوانيننة والنظا املننائيننة(ش ورننارشنننننننننننننننات 
 اد وتربية يكولوجية ملصنننننننننننايد األاالشنننننننننننتعادةش والنهج املتكاملة على مسنننننننننننتوى النظام اإليكولوجي )مثل هنج النظا اإل

(. ويصننعب يف معظا احلاالت تقييا مدى اشننتادام هذه اإليكولوجية  األحياء املائية واإلدارة املسننتدامة لل ا ت والزراعة
املمارشنننننات والنهجش بسنننننبب تنوع املقاييس والسنننننياقات املتعنننننمنة وغياب البياانت ذات الصنننننلة. ومع أّن التيثريات على 

راعة ت عترب إدابيةش فمن الواضح أن هناد حاجة إلجراء املزيد من البحوث وتطوير أشاليب ولوجي لألغذية والز التنوع البي
 .تقييا مناشبة يف هذا الصدد

 
 اإلجراءات ]املمكنة[

 ذات الصنننلةالعاملية على مجيع املسنننتوايت لتحسنننني تقييا املوارد الوراثية القطاعية  تشنننايع تنفيذ لطط العمل  1-1-1
 اش حسب االقتعاء.يدهور 
ضننننننننننننننمنان مراعناة التفناعالت بني قطناعي األغنذينة والزراعنة وتعزيز التنآزر والتافيا من ازدواجينة اجلهودش إىل  1-1-2

عند تنفيذ األنشنننننطة املتعلقة بتقييا التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وريننننندهش مبا يف ذلك تنفيذ لطط أقصنننننى حّد ركنش
 .العامليةالقطاعية العمل 

املرافق واألغذية الربية وتوينننننننيفها. ورينننننننج الت يريات يف األعداد والتوزيع   حتسنننننننني قائمة جرد التنوع البيولوجي 1-1-3
 على مّر الزمن. 

 
للحصنول على وينا للحالة   . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل.  2019تقرير منظمة األغذية والزراعة لعام  ش من 5ل  نظر الفصن ا  22

 من هذه املمارشات والنهج. 20واالجتاهات يف اعتماد أكثر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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حتسنننننننننني تقييا كيا تتا إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش وال شنننننننننيما التنوع البيولوجي املرافق واألغذية  1-1-4
ى اعتماد رارشنننننات وهنج اإلدارة اليت تسنننننها يف الصنننننون واالشنننننتادام املسنننننتدامش مع مراعاة املعارا الربيةش مبا يف ذلك مد

اللية. ورينند الت يريات يف مسننتوايت اعتماد رارشننات اإلدارة ذات  إلنتاجالتقليديةش حسننب االقتعنناءش ولصننائص نظا ا
 الصلة على مّر الزمن.

ةش وال شننننننيما التنوع البيولوجي املرافق لى التنوع البيولوجي لألغذية والزراعحتسننننننني تقييا دوافع الت يري وآاثرها ع 1-1-5
اإليكولوجينة اليت تندعا توفري لندمنات النظنام اإليكولوجي.  واألغنذينة الربينةش مبنا يف ذلنك األعنداد والتوزيعش وعلى العالقنات

 . وريد الت يريات يف الدوافع ذات الصلة على مّر الزمن
ع البيولوجي لألغذية والزراعةش اختاذ اإلجراءات لتقليل الفاوات املعرفية بشنننننننين مكوانت التنو   لنسنننننننبة جلميع 1-1-6

اإليكولوجيش مبنا يف ذلنك كيفينة أتثر هنذه األدوار مبمنارشنننننننننننننننات اإلدارة يف قطناع األغنذينة أدوارهنا يف توفري لندمنات النظنام 
  النظا اإليكولوجية ذات الصلةش على مّر الزمن.والزراعة. وريد الت يريات يف توفري لدمات النظام اإليكولوجي يف

راءات لتقليل الفاوات املعرفية بشنننننننين  لنسنننننننبة جلميع مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش اختاذ اإلج 1-1-7
ات يف املعرفنة حمتواي نا ال نذائينة وأييتهنا التملنة يف اجلهود املبنذولنة لتحسننننننننننننننني األمن ال نذائي والت نذينةش مبنا يف ذلنك الفاو 

 االشتهالد على مّر الزمن. يف املتعلقة  جلوانب الثقافية واالجتماعية الشتادامها. وريد الت يريات
تعيني مسننن وليات لتقييا وريننند التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية. وقد يشنننمل ذلك تكليا وكالة وطنية  1-1-8

ئةش أو وكالة مشنرتكة بني القطاعات(  الضنطالع ونشنطة الريند أو تنسنيقها )على شنبيل املثالش من قطاعي الزراعة أو البي
 واإلشراا عليها.

ية والنظا اإليكولوجية ولدمات النظام اإليكولوجي للتقيا والريننننننننند على املسنننننننننتوى حتديد األنواع ذات األولو  1-1-9
 الوطينش حسب االقتعاء.

ش اجلميععلا  غذية والزراعة ورينننننننننندهش تعزيز مشنننننننننناركة علماء لنسننننننننننبة جلوانب تقييا التنوع البيولوجي لأل 1-1-10
 حسب االقتعاء.

حسب االقتعاء وإىل أقصى   –البيولوجي لألغذية والزراعة وريدهش اشتادام ودمج  بتعزيز برامج تقييا التنوع   1-1-11
و اتفاقية التنوع البيولوجيش نظا التقييا والريننند القائمة )مثل تلك اليت وضنننعط ألهداا التنمية املسنننتدامةش أ  –حّد ركن 

ة والعامليةش واشننننتكشنننناا إمكانية امل شننننرات اليت أو اهليئة(ش والبياانت وامل شننننرات احلاليةش على املسننننتوايت الوطنية واإلقليمي
 ختدم أغراضاا متعددة.

توكوالت عايري والربو األدوات وامل مع مراعاة املبادرات الدولية ذات الصنننننلة واألدوات واألشننننناليب القائمةش تعزيز 1-1-12
ت جنندينندة لتقييا التنوع القننائمننة جلمع البينناانت وحصننننننننننننننرهننا وتقييمهننا وريننننننننننننننندهنناش و/أو تطوير أدوات ومعننايري وبروتوكوال

البيولوجي لألغذية والزراعة ورينننننننندهش مبا يف ذلك النهج التشنننننننناركيةش الشننننننننتادامها على الصننننننننعيدين الوطين و/أو الدو ش 
ل هذه األدواتش األشننننناليبش مبا يف ذلك الوكالءش لتقييا أتثري رارشنننننات اإلدارة على حسنننننب االقتعننننناء. وينب ي أن تشنننننم

 ية والزراعة وتوفري لدمات النظام اإليكولوجي. التنوع البيولوجي لألغذ
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دعا حتسنننننننننننني نظام املعلومات للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش مبا يف ذلك عن طريق التمويلش وال شنننننننننننيما  1-1-13
البيولوجي املرافق واألغذية الربيةش مبا يف ذلك عن طريق وضنننننننننننننع أو مواينننننننننننننلة تطوير وحدات حمددة بشنننننننننننننين التنوع التنوع  
 ة املرتبطة بنش ضمن نظا املعلومات الوطنية والدولية القائمة. وجي لألغذية والزراعة واشتادامن واملعارا التقليديالبيول

   املعلومات على املستادمني.والريدش مبا يف ذلك عن طريق حتسني نشر  تعزيز القدرة على اشتادام نظا التقييا   1-1-14
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  : إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة2جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة
ي عترب هنا أن إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تشنننننننمل األنشنننننننطة املاتلفة اليت ينطوي عليها اشنننننننتادامن وينننننننونن يف 

 وقع الطبيعي ولارج املوقع.امل
 

 يشننمل اشننتادام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة زراعة أو تربية األنواع املسننتينسننةش وتنفيذ أنشننطة حتسننني وراثية ر ية أو
غري ر يةش واشننننننتئناس أنواع برية إضننننننافيةش وإدلال أنواع مسننننننتينسننننننة أو برية يف نظا إنتاج جديدةش وإدارة التنوع البيولوجي 
املرافق هلنا يف نظا اإلنتناج وحوهلنا لتعزيز تقندمي لندمنات النظنام اإليكولوجيش وحصنننننننننننننناد املواد ال نذائينة وغريهنا من املنتانات  

ات والنهج يف ينننون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش يف حني يشنننكل البعض اآللر الربية. وتسننناها بعض هذه املمارشننن 
عن طريق الت يريات العننننننننننننارة يف اشننننننننننننتادام األراضنننننننننننني واملياه وإدار اش والتلوثش الدوافع الرئيسننننننننننننية لفقداننش مبا يف ذلك 

امني. وقد أفادت التقارير أن تنفيذ عدد  واالشننت الل واحلصنناد غري املسننتد  واالشننتادام غري املسننتدام للمدلالت ا ارجيةش
ج اإلدارة املتصور )بناءا على مستوايت متفاوتة من األدلة( تراعي التنوع البيولوجي )على شبيل املثالش   أهنا  من رارشات وهن 

 23العاملي.واإلنتاج الععوي( آلذ يف التزايد على املستوى ش والزراعة احلافظة للمواردش احلراجة الزراعية
 

يف املوقع الطبيعي التدابري املتاذة لتعزيز احلفاظ على التنوع البيولوجي  ويشنننننننننمل ينننننننننون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
املاتلطةش وحوهلا. نظا اإلنتاج ش و واحليواانت واأل اد وال ا ت موايننننننننننلة تطويره  شننننننننننتمرار دالل نظا إنتاج الايننننننننننيلو 

ويشنننمل الصنننون لارج املوقع الطبيعي ينننون مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة لارج موائلها الطبيعية دالل نظا 
ت احلية يف املواقع مثل احلدائق النباتيةش أو األشننننننننننناار لارج املوقعش أو اإلنتاج وحوهلا. وقد يشنننننننننننمل ذلك ينننننننننننون الكائنا

أو مزارع احليواانت النادرةش أو ظازن البذورش أو اللقاحش أو األنسنننناة حدائق احليوان ينات احلقليةش األكواريومش أو بنود اجل
 أو األجنة يف بنود اجلينات. النباتيةش أو املواد الافظ عليها  لتاميدش مثل السائل املنوي احليوا 

 
تدامة بذل اجلهود ملواجهة التهديدات والبناء على الفرح وتتطلب إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بطريقة أكثر اشننن 

 مباموعة واشعة من الدوافع املتفاعلة للت يري.املرتبطة 
 

الصنننلة واشنننتادامها رد الوراثية لألغذية والزراعة ذات العاملية أولوايت لصنننون عناينننر املواالقطاعية وتتعنننمن لطط العمل 
األلريةش بشنننننكل عامش تقدماا يف جمال تعزيز الصنننننون لارج املوقع الطبيعي يف مجيع بشنننننكل مسنننننتدام. وقد شنننننهدت اآلونة 

 قطاعات األغذية والزراعة. وكان تعزيز الصون واالشتادام املستدام دالل املوقع ويف املزرعة أكثر يعوبة.
 

ألمنناكن بسننننننننننننننبننب فقنندان املعرفننة التنوع البيولوجي لألغننذيننة والزراعننة مقينندة بفاوات يف املعرفننةش تتفنناقا يف بعض ا دارةإن إ
التقليدية بشننننننين التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتشننننننمل التحدايت األلرى حقيقة أن كل مكون من مكوانت التنوع 

 
روما. للحصنول على وينا للحالة   .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل.  2019تقرير منظمة األغذية والزراعة لعام  ش من 5لفصنل  نظر اا  23

 من هذه املمارشات والنهج. 20واالجتاهات يف اعتماد أكثر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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األلرى ويتفاعل معها عرب جمموعة من املقاييسش مبا يف ذلك على نطال  البيولوجي لألغذية والزراعة يعتمد على املكوانت
البحريننة. ولننذلننكش تتطلننب اإلدراة الفعننالننة يف كثري من األحيننانش التعنناون بني جمموعننة الطبيعيننة يننة أو املننناظر املننناظر الطبيع

 متنوعة من أيحاب املصلحة املاتلفنيش دالل ولارج قطاعات األغذية والزراعة.
 

ش والنقص يف املوارد (اينناتواملنهمويننل غري الكننايفش والنقص يف املوظفني املنندربني )مبننا يف ذلننك يف التصنننننننننننننننيا  التويعترب
التقنيةش من القيود الواشننننعة النطالش را دعل من الصننننعب يف كثري من األحيان شنننند الفاوات املعرفية وتنفيذ برامج اإلدارة 

اية التنوع البيولوجي. وغالباا ما يعيق عدم وجود تعاون متعدد التاصنننننننننصنننننننننات وإنفاذ اللوائح والسنننننننننياشنننننننننات الرامية إىل م
أشننننننننننننناليب واشنننننننننننننرتاتيايات اإلدارة. وينب ي تعزيز أنشنننننننننننننطة التعليا والتدريب والتوعية املتعلقة  لتنوع البيولوجي   يفالبحث 

ي أيعناا معاجلة نقاع العنعا يف لألغذية والزراعة على مجيع املسنتوايت من املنتاني إىل واضنعي السنياشنات. ومن العنرور 
 (.3ل األولوية االشرتاتياية نظر جماااألطر القانونية والسياشاتية واإلدارية )

 
 تعزيز النهج املتكاملة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 1-2األولوية  

 األساس املنطقي
ج إدارة التنوع البيولوجي لألغنذينة وال تيرتاوح نطنال رنارشنننننننننننننننا يعينة البحرينة إىل زراعنة من املنناظر الطبيعينة أو املنناظر الطبوهن 

ج املنننناظر الطبيعينننة واملنننناظر الطبيعينننة البحرينننة  نظنننام اإلنتننناج أو قطعنننة األرت الفردينننة. وقننند اعتمننند العنننديننند من البلننندان هن 
ا يف العديدوالتاطيط املتكامل الشننننتادام األراضنننني واملياهش ع من البلدان تطبيق اإلدارة   لى األقل إىل حد ما. ودري أيعننننا

النظام اإليكولوجي إزاء مصنننننننننايد األ اد وتربية األحياء املائية والزراعة اإليكولوجية ورارشنننننننننات   جت وهناملسنننننننننتدامة لل ا 
ات الددة املتعلقة بتنويع أنظمة . وعلى مسننننننننننننتوى نظام اإلنتاجش قد تعزز املمارشنننننننننننن ش يف مجلة أمور ألرى اشننننننننننننتعادة املوارد

ج اإلنتاجش ينننننون التن اإلنتاجش وع البيولوجي لألغذية والزراعة واشنننننتادامن بشنننننكل مسنننننتدام. وينب ي ورارشنننننات اإلدارة وهن 
أو /نقص البحوث واملعرفة والقدرات واملوارد و غالباا ما يعيقتطبيق هذه الن هج واملمارشننات على نطال أوشننع. ومع ذلكش 

 .وتنفيذها ةش اعتمادهار القانونية والسياشاتية واإلدارية املناشباألط
 

وإن العديد من املمارشنننننننننننات والنهج اإلدارية اليت تسنننننننننننتادم مكوانت ظتلفة من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة معقدة 
ألنواع دالل النظام اإليكولوجيش نسننننننننننبياا وتتطلب فهماا جيداا لرتكيبة األنواع يف النظام اإليكولوجي الليش ووظائا هذه ا

السننننننننلسننننننننلة والنظا اإليكولوجية املرتابطة األلرى. وميكن ملثل هذه الت ذوية يف ما بينهاش وتفاعال ا مع أشننننننننفل والعالقات  
املمارشات والن هج أن تكون كثيفة املعرفةش ولاية  لسيالش وأن توفر فوائد على املدى الطويل وليس على املدى القصري. 

التنفيذ على  ر القدراتش للت لب على هذه التحدايت وتشنننننننايعاد حاجة إىل دعا فين وشنننننننياشنننننننيش فعنننننننالا عن تطويوهن
 نطال أوشع.

 
 اإلجراءات ]املمكنة[

تعزيز تنفيذ لطط العمل القطاعية العاملية على مجيع املسنننننننتوايت لتحسنننننننني إدارة املوارد الوراثية ذات الصنننننننلةش  2-1-1
 حسب االقتعاء.
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ودش إىل ضننننننننننننننمنان مراعناة التفناعالت بني قطناعي األغنذينة والزراعنة وتعزيز التنآزر والتافيا من ازدواجينة اجله 2-1-2
أقصننننننننى حّد ركنش عند تنفيذ األنشننننننننطة املتعلقة ادارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش مبا يف ذلك تنفيذ لطط العمل 

 العاملية.القطاعية 
يري اليت ت ثر على التنوع البيولوجي لألغننذيننة والزراعننة ولنندمننات النظننام اإليكولوجي الت حتنندينند ومراعنناة دوافع  2-1-3

 املرتبطة ساش عند وضع أو تنفيذ هنج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
ج اإلنتاج ال ذائي والزراعي املسننننننننننتدامةش مبا يف ذلك النهج املتكاملة على مسننننننننننتوى  2-1-4  نظامتعزيز رارشننننننننننات وهن 

اإلنتاج ومسننننننننننتوى النظام اإليكولوجيش واليت تسننننننننننتادم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على حنو مسننننننننننتدامش وتصننننننننننونن 
دعا األداء االقتصننناديش والنظا اإليكولوجية الصنننحيةش وتوفر لدمات تحتسنننن شنننبل العيش و  ويف نفس الوقطوتسنننتعيدهش 

وتراكا املواد الععننننننننننننننويننة يف الرتبننةش وتنندوير لفوائنند املننناليننة الصنننننننننننننننافيننةش يز االنظننام اإليكولوجي. وينب ي إيالء االهتمننام لتعز 
امل ذايت. ومن التمل أن تشنمل رارشنات وهنج اإلنتاج ذات الصنلةش وحسنب االقتعناءش حتسنني إدارة امللقحاتش والزراعة 

اينيل الت طيةش واشنتادام السنماد م حماحلافظة للمواردش ورارشنات اإلدارة املتكاملة للم ذايتش والزراعة املقحمةش واشنتادا
األلعنرش وتقليل اشنتادام مبيدات اآلفاتش واحلراجة الزراعيةش واإلنتاج املتكامل للحيواانت والاينيلش واإلدارة املسنتدامة  

 عننننننننننويشلل ا تش وتربية النحل املسننننننننننتدامةش وهنج النظام اإليكولوجي ملصننننننننننايد األ اد وتربية األحياء املائيةش واإلنتاج الع
 واشتعادة ال ا ت واملراعي واألراضي الرطبة املتدهورة. 

حتديد وتطوير املنهايات اليت تسننننتند إىل أفعننننل املمارشننننات )مبا يف ذلك تلك القائمة على املعرفة التقليدية(  2-1-5
ت لتسننننننننهيل األدوات والتوجهياش وتطوير اليت تسننننننننها يف يننننننننون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واشننننننننتادامن املسننننننننتدام

 .تنفيذهاش حسب االقتعاء
مبا يف ذلك البحوث التشنننننننناركية واملتعددة التاصننننننننصننننننننات وعرب الثقافاتش بشننننننننين التنوع ش تشننننننننايع البحوث 2-1-6

حيتمل أهنا تسننننننها يف يننننننون   ووأدواره يف النظا ال ذائيةش ورارشننننننات وهنج اإلدارة اليت تسننننننها أ  البيولوجي لألغذية والزراعة
 .ألغذية والزراعة واشتادامن املستداملتنوع البيولوجي لا

لتنوع البيولوجي لألغننذيننة ل اإلدارة املراعيننةتعزيز زايدة الوعي وتبننادل املعلومننات بشننننننننننننننننين رننارشننننننننننننننننات وهنج  2-1-7
املصننننورةش ش مبا يف ذلك من لالل اشننننتادام التقنيات التشنننناركية )على شننننبيل املثالش مقاطع الفيديوش والقصننننص والزراعة

 ية(.والرشوم البيان
 

 حتسني صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2-2األولوية  

 األساس املنطقي
وقد مت وضنع   العاملية أولوايت العمل لتعزيز ينون مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.القطاعية حتدد لطط العمل 

اطق العامل. وهناد العديد من العوامل اليت برامج للصننننونش ولكن ت طيتها وفعاليتها حباجة إىل حتسنننننيش لايننننة يف بعض من
تقيد يننننون التنوع البيولوجي املرافقش مبا يف ذلك االفتقار إىل املعلومات الكافية عن أشنننناليب واشننننرتاتيايات الصننننون ذات 

 لارج املوقع على وجن ا صوحش ال تزال هناد عوائق بيولوجية وفنية حتول دون يون بعض  الصلة. ويف ما يتعلق  لصون
األنواع على املدى الطويل. ومن العقبات األلرى ينعوبة اشنتهداا أنواع التنوع البيولوجي املرافق من أجل برامج الصنون. 



CGRFA/NFP-BFA-2/21/2 22 

ج الصنننننننون اليت  تسنننننننتهدا النظا اإليكولوجية أكثر كفاءة من ويف العديد من احلاالتش قد يكون حتديد أولوايت طرل وهن 
 تلك اليت تستهدا األنواع الفردية.

 
الفاوات يف املعرفة األشنننناشننننية والقيود على املوارد وضننننعا السننننياشنننناتش برامج الصننننون بشننننكل كبري. وينب ي اختاذ وتعيق 

(. ويف ما يتعلق ونشننطة واشننرتاتيايات الصننون حبد 3و 1نظر جما  األولوايت االشننرتاتياية اإجراءات ملعاجلة هذه القيود )
ام الصننننون يف املوقع الطبيعي من لالل رارشننننات اإلدارة املراعية للتنوع ذا اش ينب ي إعطاء األولوية لتوشننننيع نطال اشننننتاد

ومصنننننننايد األ اد وتربية األحياء املائيةش مبا يشنننننننمل عند   البيولوجي يف قطاعات إنتاج الاينننننننيل واإلنتاج احليوا  وال ا ت
ة. ومن املها يف هذا السنيال حتسنني بنية املناظر االقتعناء املمارشنات اإلدارية التقليدية املرتبطة   تمعات اللية أو األينلي

ثالش احلفاظ على مناطق من املوائل وقد يشنننمل ذلكش على شنننبيل املالطبيعية لتوفري املوائل ألنواع التنوع البيولوجي املرافق. 
لعننننننننرورة جتديد النظا اليت تدار بشننننننننكل مكثاش وعند االطبيعية أو شننننننننبن الطبيعية دالل نظا اإلنتاج وحوهلاش مبا يف ذلك 

ش املوائل املتعنننررة أو املتازئة أو إعادة توينننيلها. وينب ي التصننندي للتهديدات اليت تواجن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
مبا يف ذلك املمارشنننننننات العنننننننارة  لتنوع البيولوجي يف إنتاج الاينننننننيل واإلنتاج احليوا  وال ا ت ومصنننننننايد األ اد وتربية 

نقل وينب ي تعزيز يةش ويف اشننننننننننننتادام األغذية الربيةش من لالل العمل على مجيع املسننننننننننننتوايت ذات الصننننننننننننلة. األحياء املائ
بني ا تمعات يننون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واشننتادامن بشننكل مسننتدامش  املعارا واملهارات اليت متكن موايننلة  

 بني األجيال.اللية ويف داللهاش و 
 

 [اإلجراءات ]املمكنة
تعزيز تنفيذ لطط العمل القطاعية العاملية على مجيع املسننتوايت لتحسننني يننون املوارد الوراثية املعنية يف املوقع  1-2-2

 ش حسب االقتعاء.املزرعة ولارج املوقعويف 
ضننننننننننننننمنان مراعناة التفناعالت بني قطناعي األغنذينة والزراعنة وتعزيز التنآزر والتافيا من ازدواجينة اجلهودش إىل  2-2-2
قصننننى حّد ركنش عند تنفيذ األنشننننطة املتعلقة بصننننون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش مبا يف ذلك تنفيذ لطط العمل أ

 العاملية.القطاعية 
حتديد األنواع ذات األولويةش والنظا اإليكولوجية ولدمات النظا اإليكولوجية للصننننون على املسننننتوى الوطينش  2-2-3

 لة سذه األولوايت.ووضع غاايت أو أهداا ذات ي
عديد من أنواع  تعزيز برامج الصونش وال شيما الصون يف املوقع أو يف املزرعةش األمر الذي قد يكون أكثر فعالية لل  2-2-4

ج الصون يف املوقع ولارجنش عند االقتعاء.   التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربيةش والسعي إىل حتقيق التكامل األمثل بني هن 
تشنننننايع ينننننون واشنننننتعادة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من لالل اشنننننتادام املمارشنننننات اإلدارية املراعية  2-2-5

للتنوّع البيولوجي يف قطاعات إنتاج الايننننننننننننننيل واإلنتاج احليوا  وال ا ت ومصننننننننننننننايد األ اد وتربية األحياء املائيةش مبا يف 
 جيات املبتكرة ورارشات اإلدارة التقليدية. لو ذلكش عند االقتعاءش من لالل مزيج من التكنو 

الرتويجش عند االقتعننننننننننناءش لنظا إنتاج متعددة األغرات يتا إدار ا من أجل ينننننننننننون التنوع البيولوجي لألغذية  2-2-6
 والزراعة واشتعادتن واشتادامن املستدامش ولتوفري جمموعة من لدمات النظام اإليكولوجي. 
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 هيكل املناظر الطبيعية لتوفري املوائل للتنوع البيولوجي املرافق وأنواع األغذية الربية. ش حتسنيش حسب االقتعاء 2-2-7
لارج إنشناء أو تعزيز البنية التحتية الفعالةش مبا يف ذلك على املسنتوى الليش من أجل ينون التنوع البيولوجي  2-2-8

ش واألغننذيننة الربيننة التنوع البيولوجي املرافق األلرى  توانش ومكالنندقيقننة والالفقننارايت املوقعش مبننا يف ذلننك الكننائنننات احليننة
 وحتسني التوثيق واشتعرات ا موعات دالل البلدان.

يف لألغذية والزراعة  عند التاطيط ألنشننننننننننننطة ماية الطبيعة وتنفيذهاش مراعاة أدوار مكوانت التنوع البيولوجي  2-2-9
 بشكل أعّاش عند االقتعاء.و راعية توفري لدمات النظا اإليكولوجية لألغذية والنظا الز 

بيولوجي املرافق ولدمات النظام إنشنننناء وتعزيز شننننبكات تربط بني املسننننتادمني وا تمعات اليت تدير التنوع ال 2-2-10
اإليكولوجي يف املزارع واملواقع الطبيعينةش ومعناهند البحوثش والعلمناءش وأيننننننننننننننحناب املصننننننننننننننلحنة اآللرينش مبنا يف ذلنك على 

 طين واإلقليميش لتسهيل تبادل البياانت وأفعل املمارشاتش من بني أمور ألرى.املستويني الو 
الشننننننننراكات ا تمعية واملشننننننننرتكة بني الثقافاتش اليت تشننننننننمل العلماء والشننننننننعوب األيننننننننلية تطوير وتعزيز ودعا  2-2-11

يولوجي يف املوقع الطبيعي ويف املزرعةش وا تمعات الليةش اليت تعترب أهنا ينناحبة املعارا التقليديةش لتسننهيل يننون التنوع الب
 واشتادامن املستدام.

لالحتاد الدو  حلفظ   6و 5ةش مثل املناطق المية )مبا يف ذلك الفئات يننننون أو تطوير أو توشننننيع مناطق معين 2-2-12
النظام اإليكولوجي ذات الطبيعة( وغريها من التدابري الفعالة لصنون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف موقعها ولدمات 

 .للمنتاات املرتبطة  ملنشيي ذات األيية العاملية وا االت املعرتا سا زراعالصلةش وكذلك نظا الرتاث ال
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 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة
ةش واآلليات الفعالة لتنفيذهاش واآلليات الفعالة ئمالاشننات والتشننريعات املمبا يف ذلك السنني  –تعد األطر امل شننسننية املناشننبة  

أمراا حيوايا لصننننون التنوع البيولوجي لألغذية   –أيننننحاب املصننننلحة وتعزيز التعاون وتبادل املعلومات لزايدة الوعي وإشننننراد 
 وجي.والزراعة واشتادامن املستدامش وللحفاظ على دوره يف توفري لدمات النظام اإليكول

 
وغالباا ما تكون األطر امل شننسننية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش ولايننة التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربيةش 
غري كافية. وعلى شنننننننننبيل املثالش غالباا ما يتا دمج التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشنننننننننكل غري كاا  يف السنننننننننياشنننننننننات 

ية والزراعة أو لارجن. وعادة ما تو  أطر السنننننننننياشنننننننننات العامة املتعلقة  لتنوع البيولوجي األغذ القطاعيةش شنننننننننواء يف قطاع
اهتماماا حمدوداا  لروابط بني التنوع البيولوجي واألغذية والزراعة. وحيثما توجد شنننياشنننات وقوانني ذات ينننلةش فإن تنفيذها 

ش يعد انعدام التعاون والتنسننننننننيق بني أيننننننننحاب 2ياية شننننننننرتاتيكون يف ال الب غري كاا. وكما لوحظ يف جمال األولوية اال
عدم املصننلحة عائقاا واشننع االنتشننار أمام حتسننني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وغالباا ما تتعننمن الث رات املهمة 

لحة على ب املصنن وجود روابط كافية بني الوزاراتش وبني الباحثني ويننانعي السننياشنناتش وبني يننانعي السننياشننات وأيننحا
 مستوى اإلنتاج ومستوى ا تمعات اللية.

 
واشنننننننتبعادها عن   –مبن فيها النسننننننناء   –وغالباا ما يتا  ميش املنتاني على نطال يننننننن ري واملنتاني من السنننننننكان الليني 
ني  املنتاتلعنب العنديند من منظمنات   ذلنكش عملينات ينننننننننننننننع القرار اليت ت ثر على نظا اإلنتناج ا نايننننننننننننننة سا. وعلى الرغا

واملنظمات ا تمعية دوراا هاماا يف تقدمي الدعا العملي لإلدارة املسننننننننتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ويف الدعوة إىل 
. ودب أن شنياشنات واشنرتاتيايات تسنويقية تدعا أدوار ين ار املنتاني بصنفتها حراشناا للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

مبا يف ذلك عن طريق ماية وضننننمان   –ية واالقتصننننادية إىل ضننننمان املسنننناواة لسننننكان الريا جتماع دا السننننياشننننات اال
لكي يتمكنوا من بناء قدرا ا اإلنتاجية   –الويننول العادل إىل املوارد ا تمعية اليت يعتمد عليها العديد من ينن ار املنتاني 

 بشكل مستدام.
 

تماد وتنفيذ شنننننياشنننننات لصنننننون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واشنننننتادامن ويتمثل أحد القيود الرئيسنننننية أمام تطوير واع
االفتقار الكبري للبياانت املتعلقة  صنننائص النظا اإليكولوجية والفها الدود لوظائا ولدمات النظام  يفبشنننكل مسنننتدام 

نظر جمال األولوية االشرتاتياية ا)  سيالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف هذا الاإليكولوجيش وعلى وجن التحديد أدوار ال
 لالطالع على اإلجراءات اليت تعاجل هذه الفاوات(. ولذا دب تعزيز البحث يف هذه ا االت. 1
 

لبيولوجي لألغنذينة والزراعنة وهنناد العنديند من لندمنات النظنام اإليكولوجي التنظيمينة والبيئينة والثقنافينة اليت يقندمهنا التنوع ا
وهلا يف األشننننوالش و لتا  ال يتا تسننننايل قيمها يف اإلحصنننناءات االقتصننننادية. وقد يسننننها ذلك يف جتاهلها اليت ال يتا تدا

عند ينع السياشات. وميكن للتحليل االقتصاديش مبا يف ذلك التقييا االقتصاديش أن يساعد يف جعل الفوائد والتكاليا 
ضنوحااش وزايدة الوعي  حلاجة إىل ينوننش ودفع شنياشنات للصنون البيولوجي وفقدان التنوع البيولوجي أكثر و  املافية للتنوع
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أكثر فعالية. وحيتاج التاطيط الوطين إىل ضنننننننننننمان اإلمداد طويل األجل للسنننننننننننلع العامة املرتبطة بصنننننننننننون التنوع البيولوجي 
 لألغذية والزراعة وتوفري لدمات النظام اإليكولوجي.

 
يولوجي لألغنذينة والزراعنة واشننننننننننننننتاندامنن املسننننننننننننننتندامش وغريهنا من األدوات وميكن أن تتانذ احلوافز لتعزيز يننننننننننننننون التنوع الب

االقتصننناديةش جمموعة من األشنننكال وأن تنبع من الربامج العامةش أو اشنننتثمارات القطاع ا احش أو مبادرات ا تمع املد . 
ينذهنا يعيق الناناح يف كثري من ن األحينانش وحينث توجند  لفعنل هنناد نقص يف تنفوال تزال تندابري التحفيز غنائبنة يف كثري م

األحيان. ومن املتوقع أن يزدادش يف العديد من البلدانش شنننننول املنتاات ذات السنننننمات اليت تعزز الصنننننحة واليت تتوافق مع 
 تنوع البيولوجي.املعايري البيئية أو االجتماعية. وقد يوفر ذلك الفرح لتعزيز اإلنتاج املراعي لل

 
نوع البيولوجي لألغذية والزراعة إىل الدمج بشننننكل يننننحيح يف السننننياشننننات القصننننرية والطويلة وبشننننكل عامش حتتاج إدارة الت

 األجل لتطوير قطاع األغذية والزراعةش ويف أطر التاطيط الشاملة لعدة قطاعات لتحقيق أهداا التنمية املستدامة.
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 القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريببناء   1-3األولوية  

 ساس املنطقياأل
البحوث والتعليا والتدريب على مجيع املسنننتوايت ت عترب الوشنننائل الرئيسنننية لتعزيز التوعية و من املعرتا بن على نطال واشنننع أن  

ش على الرغا من  2و   1 ت االشنرتاتياية جما  األولواي اإلدارة املسنتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وكما هو موضنح يف  
كوانت التنوع البيولوجي لألغنذينة والزراعنةش مب احليوينة يف قطناعي األغنذينة والزراعنةش فنإننن ينب ي حتسننننننننننننننني املعرفنة ا من مسنننننننننننننناينا  

 وغريها من دوافع الت يري. ش ملمارشات والنهج اإلدارية اليت تقدمهاش وكذلك كيفية أتثرها   ولدمات النظام اإليكولوجي 
 

والزراعة الية عقبة رئيسننننية أمام اجلهود لتحسننننني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية وميثل النقص يف القدرات البشننننرية واملوارد امل
حتاج العديد من البلدان إىل إيالء اهتمام لاح انشننننننننناء وبناء يشننننننننن على وجن ا صنننننننننوح. و  يف العديد من البلدان النامية

يف ذلك يف جمال التصنننيا ومن لالل  وبناء قاعدة قوية ومتنوعة من املهاراتش مبا  البحوث والتعليا والتدريبش  م شننسننات
 24.علا اجلميع

 
وينب ي تعزيز البحوث على الصعيدين الوطين والدو  يف مجيع جوانب إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش مبا يف ذلك 

 ش أو تعزيزها.البحوث الزراعية الوطنيةش وإنشاء شبكات البحوث املتعلقة  لتنوع البيولوجي املرافقمن لالل دعا نظا 
 

 اإلجراءات ]املمكنة[
تعزيز تنفيذ لطط العمل القطاعية العامليةش على مجيع املسنننننننننننننتوايتش للتوعية ودوار وقيا املوارد الوراثية املعنيةش  3-1-1

 البحوث والتعليا والتدريب من أجل يون هذه املوارد واشتادامها املستدامش حسب االقتعاء.وبناء القدرات لتعزيز 
ضننننننننننننننمنان مراعناة التفناعالت بني قطناعي األغنذينة والزراعنة وتعزيز التنآزر والتافيا من ازدواجينة اجلهودش إىل  3-1-2

تدريب بشننننننننننننين التنوع البيولوجي لألغذية أقصننننننننننننى حّد ركنش عند تنفيذ األنشننننننننننننطة املتعلقة  لتوعية والبحوث والتعليا وال
 العاملية.ية القطاعوالزراعة وإدارتنش مبا يف ذلك تنفيذ لطط العمل 

التوعية ويية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش على مجيع املسننننتوايتش مبا يف ذلك على وجن ا صننننوح التنوع   3-1-3
املرافق واألغذية الربيةش ولدمات النظام اإليكولوجي اليت يوفرهاش واحلاجة الشننتادامن املسننتدام ويننونن واشننتعادتنش  البيولوجي 

على املسننننننننننننننتويني اإلقليمي والنندو ش سنندا تعزيز النندعا املقنندم من احلكومننات  ل دعا مالت التوعيننة مبننا يف ذلننك من لال 
 وامل شسات وأيحاب املصلحة اآللرين ذوي الصلة. وتطوير القدرات ذات الصلة لدعا هذه اجلهودش حسب االقتعاء. 

ين التنوع البيولوجي لزراعةش وال شنيما بشن حتسنني القدرة على إجراء البحوث بشنين التنوع البيولوجي لألغذية وا 3-1-4
املرافقش واألغذية الربيةش ولدمات النظام اإليكولوجيش مبا يف ذلك من لالل تشنننننننكيل فرل حبث متعدد التاصنننننننصننننننناتش 
وتعزيز آليننات التعنناون وتبننادل املعلومننات بني العلمنناء واملنتاني وأيننننننننننننننحنناب املصننننننننننننننلحننة اآللرين املعنيني يف إدارة التنوع 

وتعزيز طرل مبتكرة لبناء القدراتش على شننننننننننننننبيل املثالش من لالل اشننننننننننننننتادام تكنولوجيات   ي لألغذية والزراعة.البيولوج

 
 . علا اجلميع هنا إىل جمموعة من البياانت املتعلقة  لتنوع البيولوجي من قبل اجلمهور العاميشري  24
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املعلومات واالتصننننناالتش ومن لالل النهج التشننننناركية اليت تشنننننملش يف مجلة أمورش ا تمعات األينننننلية واللية ألينننننحاب 
 املعارا التقليدية.

البيولوجي لألغذية والزراعةش ال شنننننننيما بشنننننننين التنوع البيولوجي التنوع   حتسنننننننني نقل ظرجات البحوث بشنننننننين 3-1-5
 املرافق واألغذية الربية ولدمات النظام اإليكولوجيش إىل املنتاني وواضعي السياشات.

يولوجيا ش وبالزراعة اإليكولوجيةتعزيز التعليا بشنننين إدارة املوارد الوراثيةش وتصننننيفهاش وعلوم الرتبةش وعلا البيئةش و  3-1-6
النظاش وعلا األعرالش وعلا االجتماعش والدراشنننننات الصنننننحيةش وغريها من املواضنننننيع املشنننننرتكة بني القطاعات ذات الصنننننلة 

ذين يسننننننننننننننتهندفنان ظتلا لن  لتنوع البيولوجي لألغنذينة والزراعنة يف اجلنامعنات واملندارسش والتعليا املهين والتعليا غري الر ي ال
 ميع.جلاعلا ماء علأيحاب املصلحةش مبا يف ذلك 

دمج قعنننننننننننننننننااي التنوع البيولوجي لألغنننذينننة والزراعنننة يف التعليا والتننندرينننب من أجنننل تعزيز املهنننارات متعنننددة   3-1-7
 .التاصصات بني املمارشني وأيحاب املصلحة اآللرين

كان ال ا تش تعزيز فرح التدريب والتعليا املسنتمر للمزارعنيش وينيادي األ ادش وحراس الثروة احليوانيةش وشن  3-1-8
للمزارعنيش أو برامج اإلرشننننننننننننننناد  موعنات املنتانيش أو املنظمنات ا تمعينةش لتعزيز  احلقلينةمبنا يف ذلنك عن طريق املندارس 

 يون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واشتادامن وإدارتن املستدامني ولدمات النظام اإليكولوجي اليت يدعمها.
الزراعة لعنمان دعا أنشنطة البحوث بشنين التنوع البيولوجي لألغذية و  ملتعلقة  لبحوثتعزيز أطر السنياشنات ا 3-1-9

 طويلة األجلش وزايدة توافر املوارد البشرية واملادية واملالية هلذا ال رت.
 تعزيز التعليا والبحوث يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش من لالل وشننننننننننننائل ظتلفة )مثل االعرتاا 3-1-10

 وتوفري البى التحتية مثل املاتربات والدعا اللوجسيت(.املتزايد بنش مبا يف ذلك من لالل األجر الكايفش 
 

 تعزيز األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية 2-3األولوية  

 األساس املنطقي
لألغذية والزراعةش ولكنها غالباا ما تكون  تعترب األطر القانونية والسنياشناتية املناشنبة ضنرورية لإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي

انمية أو ضنننننعيفة التنفيذ. ويعد حتسنننننني هذه األطر حتداياش ال شنننننيما يف ضنننننوء أينننننحاب املصنننننلحة املتعددين واملصنننننا  غري  
ت اضننني املشنننرتكة واحلاجة إىل أحكام تصننناحب القعنننااي الناشنننئة يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وكثرياا ما يتا ال

إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة إلاثر غري مباشننرة أو غري مقصننودة على عن القوانني والسننياشننات اليت تتااوز جمال  
التنوع البيولوجي لألغننننذيننننة والزراعننننة. ويف مننننا يتعلق  لتنوع البيولوجي املرافق ولنننندمننننات النظننننام اإليكولوجي على وجننننن 

لطبيعةش والفها الدود هلذه اجلوانب سننننننيق الكايف بني قطاعات يننننننون األغذية والزراعة واا صننننننوحش فإن االفتقار إىل التن
من التنوع البيولوجي وأييتها  لنسننبة لألغذية والزراعة بني يننانعي السننياشنناتش يشننكالن قيوداا رئيسننية أمام تطوير القوانني 

 والسياشات املناشبة
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دمننات النظننام اإليكولوجي على نطننال واشننننننننننننننع. ومع ذلننكش فننإن دمج نتننائج وي عرتا وييننة تقييا التنوع البيولوجي ولنن 
التحاليل االقتصنننننننناديةش مبا يف ذلك دراشننننننننات التقيياش يف نظا الاشننننننننبة الوطنية أو يف التدابري األوشننننننننع للرعاية االجتماعية 

ثيننة امليكروبيننةش وامللقحننات الربيننةش ةش مبننا يف ذلننك يف مننا يتعلق  ملوارد الوراحمنندودش وال تزال هننناد فاوات كبرية يف املعرفنن 
دوراا أكثر بروزااش لدمات النظام اإليكولوجي والنبااتت الطبية الربية. وميكن أن تلعب التحاليل االقتصنننننننادية وبياانت تقييا 

 اشرتاتيايات الصون وبرامج البحوث. يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش يف مجلة أمورش يف تطوير
 

اا ما تسنننننتادم البلدان برامج التحفيز واألدوات االقتصنننننادية األلرى لتعزيز اجلوانب املاتلفة لإلدارة املسنننننتدامة التنوع وغالب
 البيولوجي لألغذية والزراعة. ومع ذلكش غالباا ما تسنننننتادم هذه األدوات بشنننننكل منعزل ومن دون تنسنننننيق فيما بينها. ويف

ارات القطاع ا اح أو مبادرات ا تمع املد  قد تقدم حوافز ذات ينلة وهدافها حني أن الربامج العامة الفردية أو اشنتثم
ا ايننةش ميكن  موعة من التدابري االقتصننادية املنسننقة أن ختلق أتثرياا أكرب بكثري من حيث حتسننني نتائج التنوع البيولوجي 

وافز احلاجة إىل بيئة متكينية مناشنبة لدعا املسنتوى تحدايت اليت تواجن إنشناء برامج متعددة احللألغذية والزراعة. وتشنمل ال
الرفيع للتنسننيق املطلوب بني امل شننسننات وعرب النطاقات )الدولية والوطنية ودون الوطنية(ش واحلاجة إىل االعراع مع القطاع 

ي والزراعي للقطاعاتش أي بني اإلنتاج البيئي وال ذائ ا اح وتشنننننننننايع االشنننننننننتثمار املسننننننننن ولش واحلاجة إىل حوار شنننننننننامل
والقطاعات األلرى. وعمومااش هناد حاجة أيعنننننننننناا إىل حتسننننننننننني توثيق األدوات االقتصننننننننننادية املسننننننننننتادمةش أو اليت ميكن 

 اشتادامهاش والتاطيط هلاش لتعزيز اإلدارة املستدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
 

 ة[اإلجراءات ]املمكن
العناملينةش على مجيع املسننننننننننننننتوايتش من أجنل تعزيز امل شننننننننننننننسننننننننننننننات واألطر تعزيز تنفينذ لطط العمنل القطناعينة  3-2-1

 ش حسب االقتعاء.املعنية السياشاتية ا اية  ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة
ضننننننننننننننمنان مراعناة التفناعالت بني قطناعي األغنذينة والزراعنة وتعزيز التنآزر والتافيا من ازدواجينة اجلهودش إىل  3-2-2

التنوع البيولوجي لألغذية امل شننننننسننننننات واألطر السننننننياشنننننناتية إلدارة تنفيذ األنشننننننطة املتعلقة بتعزيز أقصننننننى حّد ركنش عند 
 ية.والزراعةش مبا يف ذلك تنفيذ لطط العمل القطاعية العامل

جرد ومراجعة األطر التشنريعية واإلدارية والسنياشناتية القائمة بشنين اشنتادام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  3-2-3
وتنفيذها ومدى آاثرها )السننلبية أو اإلدابية(   –والويننول إلين وتقاشننا املنافع الناشننئة عن اشننتادامن   –ويننونن واشننتعادتن 

لزراعة. وحيثما يتا حتديد ث رات أو نقاع ضننننننعا أو عدم كفاءةش معاجلتها عن على اشننننننتدامة التنوع البيولوجي لألغذية وا
 سيق التدابري احلاليةش حسب االقتعاء. طريق وضع تدابري جديدة أو تعزيز أو تن

اشننننننننننتعرات األطر التشننننننننننريعية واإلدارية والسننننننننننياشنننننننننناتية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش  التيكد عند 3-2-4
تعميا مجيع مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل كاا يف األطر ذات الصلة   منحسب االقتعاءش  وحتديثها  
ا ايننننننننة  لتنوع البيولوجي بشننننننننكل عامش وتلك ا ايننننننننة بقطاعات األغذية والزراعة املاتلفةش وتلك ا ايننننننننة  )مثل تلك

ا(ش يعلتلوجي لألغنذينة والزراعنةش وتلنك ا ناينننننننننننننننة  لبحوث وال لقطناعنات األلرى اليت قند يكون هلنا أتثري على التنوع البيو 
)مثل التفاعالت وأوجن التآزر واملفاضنننالت يف إدارة التنوع وضنننمان تناول االعتبارات الشننناملة للقطاعات بشنننكل مناشنننب 

البيولوجي لألغذية والزراعة عرب قطاعات الايننننيل والثروة احليوانية وال ا ت ومصننننايد األ اد وتربية األحياء املائية(ش على 
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املصنننننلحةش حسنننننب موعات عمل متعددة القطاعات )بني الوزارات( ومتعددة أينننننحاب شنننننبيل املثال من لالل إنشننننناء جم
 االقتعاء ومع مراعاة اجلهود احلالية.

ش وحتديثها لألغذية والزراعة شنننننية إلدارة التنوع البيولوجيمراجعة األطر التشنننننريعية واإلدارية والسنننننيا التيكد عند 3-2-5
بيولوجي لألغذية شننننننبة ملواجهة دوافع الت يري اليت ت ثر شننننننلباا على التنوع الحسننننننب االقتعنننننناءش من أهنا تشننننننمل التدابري املنا
 والزراعة ولدمات النظام اإليكولوجي املرتبطة بن.

التيكد عند مراجعة األطر التشنننننريعية واإلدارية والسنننننياشنننننية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةش وحتديثها  3-2-6
مسننننايات التنوع البيولوجي  تتوافقش قدر اإلمكانش مع إطار أهداا التنمية املسننننتدامةش وتعزيزحسننننب االقتعنننناءش من أهنا  

 لألغذية والزراعة وإدارتن يف اجلهود لتحقيق أهداا التنمية املستدامة.
حسنننننننب االقتعننننننناء ومبا يتفق مع   –تشنننننننايع األجهزة الرمشنننننننية للمنظمات الدولية ذات الصنننننننلةش على النظر  3-2-7

اإليكولوجي اليت يقندمهناش عنند مراجعنة االتفناقنات يف أيينة التنوع البيولوجي لألغنذينة والزراعنة ولندمنات النظنام  –  والاي نا
 العاملية بشين التنوع البيولوجيش وإنتاج الاييل والثروة احليوانية وال ا ت ومصايد األ اد وتربية األحياء املائية.

لتنوع ك التقييمات املشنننرتكةش اليت حتدد قيا اشنننتادام أو عدم اشنننتادام اتشنننايع تنفيذ الدراشننناتش مبا يف ذل 3-2-8
 –والتحليالت االقتصنننننادية األلرى ذات الصنننننلة    –البيولوجي لألغذية والزراعة ولدمات النظام اإليكولوجي اليت يقدمها 

الدراشنننات إىل املعلومات  مبا يف ذلك عن طريق وضنننع املنهايات واألدوات االقتصنننادية وتوحيدها. وينب ي أن تسنننتند هذه 
 والتقييمات احلالية قدر اإلمكان.

دراشننننننننننننات التقيياش يف اشننننننننننننرتاتيايات يننننننننننننون التنوع تعزيز دمج نتائج التحليالت االقتصنننننننننننناديةش مبا يف ذلك  3-2-9
 .البيولوجي لألغذية والزراعة وغريها من جوانب إدارتن

األدوات االقتصنننننننننادية املسنننننننننتادمة لتحسنننننننننني إدارة التنوع البيولوجي توثيق لطط التحفيز القائمة وغريها من  3-2-10
احلكومي وا احش ووضع لريطة هلا. وحيثما يتا حتديد غري  زراعة عرب قطاعات البيئة واألغذية والزراعة والعام و لألغذية وال

ق الصننننننننكود احلاليةش ث رات أو نقاع ضننننننننعا أو عدم كفاءةش معاجلتها عن طريق تطوير أدوات جديدة أو تعزيز أو تنسنننننننني
 لة.حسب االقتعاءش ومبا يتسق مع االتفاقات الدولية ذات الص

نظا اإلنتاج اليت تصنننننننننون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتسنننننننننتادمن بشنننننننننكل مسنننننننننتدامش وحتفيزهاش تعزيز  3-2-11
الش حسننننب االقتعنننناءش ما يلي: يتماشننننى مع االتفاقات الدولية ذات الصننننلة. وقد تشننننمل التدابري التملة يف هذا السنننني مبا

وت الصنننن رية يف املناطق الريفيةش مبا يف ذلك للنسنننناء؛ ومتكني الويننننول حتسننننني توافر القر حتسننننني توافر لدمات اإلرشنننناد؛ و 
املناشننننننب إىل املوارد الطبيعية وإىل السننننننول؛ حّل قعننننننااي حيازة األراضنننننني؛ وضننننننمان االعرتاا  ملمارشننننننات والقيا الثقافية 

 الصلة. ذات
مع االتفاقات الدولية ذات الصنلةش  تشنايع األشنوال اللية واإلقليمية وشنالشنل القيمةش وحتفيزهاش مبا يتسنق 3-2-12

مبا يف ذلك شنننالشنننل القيمة القصنننرية حيثما أمكنش والبى التحتية املتنوعة للبيع  لتازئةش اليت تعزز الروابط بني املنتاني 
 اإلنتاج اليت تدعا يننون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واشننتادامن املسننتدام. وقد واملسننتهلكنيش للمنتاات من نظا

تشنمل التدابري التملة يف هذا السنيالش حسنب االقتعناءش إضنافة قيمة إىل املنتاات ذات الصنلةش على شنبيل املثال عن 
 ألنشننننننطة السننننننياحية وفنون الطهي اليتطريق إنشنننننناء أو تعزيز التوشننننننيا وإينننننندار الشننننننهادات ولطط التتبعش أو الرتويج ل
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عي بني املسننننتهلكني يف ما يتعلق  يارات الشننننراء املسنننن ولة واملسننننتدامة؛ تشننننمل األغذية اللية و/أو التقليدية؛ وزايدة الو 
وعند االقتعنننناءش تشننننايع اشننننتهالد األغذية اللية لتحسننننني الت ذية والصننننحة؛ وحتسننننني التعاون بني اجلهات الفاعلة يف 

 القيمة. شلسلة
 إل اء احلوافز العارة  لتنوع البيولوجي. 3-2-13
رارات االشننتثمار يف ظتلا قطاعات األغذية والزراعة لكي تراعي بشننكل أفعننل اآلاثر تكييا السننياشننات وق 3-2-14

 السلبية لتدهور النظام اإليكولوجي والفوائد املشرتكة لالشتثمارات يف الطبيعة.
يف النظام ال ذائي لدعا يننون التنوع اشننتادام املوارد تطبيق مبادئ االقتصنناد الدائري ووضننع أهداا لكفاءة   3-2-15
 لبيولوجي لألغذية والزراعة واشتعادتن واشتادامن املستدامش وتعزيز الت يريات يف أمناع االشتهالد واإلنتاج.ا

ا ام والسنننلع األشننناشنننية يف النظام ال ذائيش مبا يف ذلك عن تعزيز املصنننادر اللية املسننن ولة واملسنننتدامة للمواد  3-2-16
 ولوجية والتنوع البيولوجي يف بلدان املصدر.طريق التوفيق بني املصادر وماية النظا اإليك

تدابري احلصننننننول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاشننننننا منافعهاش حسننننننب االقتعنننننناءش  تشننننننايع تنفيذ 3-2-17
 كوشيلة لتحسني االشتادام املستدام هلذه املواردش وزايدة الوعي ودوارها وقيمهاش وبناء القدرات لتعزيز البحوث والتعليا

لطبيعة ا اية واملميزات ا اية للموارد الوراثية والتدريب من أجل يوهنا واشتادامها بشكل مستدامش مع االعرتاا  
 .لألغذية والزراعة

 
 حتسني التعاون والتمويل 3-3األولوية  

 األساس املنطقي
ذينة والزراعنة وتلنك بني األغنذينة والزراعنة ت طي إدارة التنوع البيولوجي لألغنذينة والزراعنة احلندود التقليندينة بني قطناعنات األغن 

الطبيعة. وغالباا ما يتطلب تعزيز ينننننون التنوع البيولوجي واشنننننتادامن بشنننننكل مسنننننتدام إجراءات على نطال واحلفاظ على 
ج رايف واشنننننننع )على شنننننننبيل املثالش عرب مسنننننننتامعات املياه أو على طول مسنننننننارات اهلارة( وإشنننننننراد جمموعة من ظتلا 

بيولوجي املرافق احلندود الوطنينة. و لتنا ش فنإن وغنالبناا منا تتاطى النطناقنات املوزعنة ألنواع التنوع ال  أيننننننننننننننحناب املصننننننننننننننلحنة.
التعاون مع أيننحاب املصننلحة املتعددين وبني القطاعات وعلى املسننتوى الدو  يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

 وريده وإدارتنش هو أمر حيوي.
 

اون دالل البلدان ويف ما بينها من أجل تطوير الشنبكات الوطنية واإلقليمية. وتعترب الشنبكات مهمة وهناد حاجة إىل التع
يف ربط أيننحاب املصننلحة ويف دعا البحث والتطوير امل شننسنني وبناء القدرات. وميكن أن تصننبح جهات التنسننيق الوطنية 

تقنارير القطرينة عن حنالنة التنوع البيولوجي لألغنذينة شننننننننننننننئنط من أجنل إعنداد الاليت أ ن –للتنوع البيولوجي لألغنذينة والزراعنة 
 .بناء شبكات إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةلعوامل رئيسية  –والزراعة 

 
والدولية يننننننننننون املوارد الوراثية الصننننننننننولية واحليوانية   الفرعية واإلقليمية وتسننننننننننتهدا العديد من املبادرات التعاونية اإلقليمية

هناد عموماا عدد أقل بكثري من هذه اجلهود اليت تسننننننننننتهدا التنوع ملائية واشننننننننننتادامها بشننننننننننكل مسننننننننننتدام. و واحلرجية وا
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بننادرات  البيولوجي املرافق ودوره يف تقنندمي لنندمننات النظننام اإليكولوجي لألغننذيننة والزراعننةش على الرغا من أن عنندداا من امل
يولوجي املرافقش مبا يف ذلك من لالل املشنننننننننننننناريع اليت يسننننننننننننننها يف إدارة مكوانت حمددة للتنوع البعلى هذه املسننننننننننننننتوايت 

 .تستهدا امللقحات أو عوامل املكافحة البيولوجية أو ا موعات لارج املوقع الطبيعي
 

والوعي واملعرفة والتعاونش فإن االفتقار إىل املوارد املالية وإىل جانب االفتقار إىل اإلرادة السياشية و/أو احلوكمةش والقدراتش  
أحد القيود الرئيسنية أمام التنفيذ الفعال جلميع اإلجراءات املدرجة يف مجيع جماالت األولوية االشنرتاتياية الثالثة يف  يشنكل

 هذه الوثيقة.
 

 اإلجراءات ]املمكنة[
جرد ووينننا امل شنننسنننات الوطنية واإلقليمية اليت لديها والايت تتعلق ادارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  3-3-1
 تمكني إنشاء أو تعزيز آليات التنسيق ذات الصلة. ل

حتسنني التعاون بني املنتاني والباحثني واملسنتهلكني وينانعي السنياشناتش دالل قطاعات الزراعة وعلى نطال  3-3-2
 ش من أجل تسهيل وضع شياشات أكثر يلة وفعالية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. أوشع

نية أو اإلقليمية أو العاملية القائمة و/أو إنشنننننناء شننننننبكات جديدةش تربط بني العلماء تشننننننايع الشننننننبكات الوط 3-3-3
  لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.والباحثني وأيحاب املصلحة اآللرين لتحسني تبادل املعلومات املتعلقة 

راعنننة يف القطننناعنننات الزراعينننة موايننننننننننننننلنننة تطوير وتعزيز التعننناون الننندو  لتعميا التنوع البيولوجي لألغنننذينننة والز  3-3-4
 ولارجها. ونشر أمثلة عن التعاون الناجح.

يف ما بني بلدان اجلنوبش لتعزيز بناء  مواينننننننلة تطوير وتعزيز التعاون الدو ش مبا يف ذلك التعاون الثالثي والتعاون  3-3-5
 . لألغذية والزراعةش لاية يف البلدان النامية القدراتش واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا املتعلقة ادارة التنوع البيولوجي 

الدوليةش مثل تشننايع تقاشننا املنافع الناشننئة عن اشننتادام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من لالل الصننكود   3-3-6
تنابع التفناقينة النظنام متعندد األطراا للمعناهندة الندولينة بشننننننننننننننين املوارد الوراثينة النبناتينة لألغنذينة والزراعنةش وبروتوكول انغواي ال

التنوع البيولوجيش مع مراعاة أيية هذه املوارد املالية لصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واشتادامها املستدامش لاية يف 
 لبلدان الناميةش والطبيعة ا اية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ولصائصها املميزة.ا

نشننناء آليات جلمع األموال ووضنننع لطط اشنننتثمارية متكاملةش ألغرات اشنننتكشننناا الفرحش وحيثما أمكنش إ 3-3-7
بشنننين   – دالل ولارج املوقع والتقييا والريننند والصنننون واالشنننتادام املسنننتدامني يف  –البحث والتدريب وتطوير القدرات 

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ولدمات النظام اإليكولوجي.
للمواردش على شنننبيل املثال من لالل تعزيز التآزر والتعاون بني املشننناريع على  حتديد فرح لالشنننتادام الفعال 3-3-8

 املستويني الوطين واإلقليمي.
 لعمل القطاعية العاملية للهيئة وتنفيذ برانمج عملها املتعدد السنوات.دعا اشرتاتيايات التمويل  طط ا 3-3-9
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 1امللحق 

 قةاملفاهيا املستادمة يف هذه الوثي: 1اجلدول 

التبناين بني من اتفناقينة التنوع البيولوجي على أننن " 2ي عرا التنوع البيولوجي يف املنادة  التنوع البيولوجي
املصننننننننننادر مبا فيهاش ضننننننننننمن أمور ألرىش النظا اإليكولوجية الكائنات احلية من مجيع  

التنوع   الربية والبحرية واملائية واملرّكبات اإليكولوجية اليت تعد جزءاا منها: وهذا يشننننمل
 25دالل األنواع وبينها وتنوّع النظا اإليكولوجية".

و فئة فرعية من التنوع البيولوجيش وهو يتعننمن ألغرات  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ه  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
ئننننات  "تنوع احليواانت والنبنننااتت والكنننا حنننالنننة التنوع البيولوجي لألغنننذينننة والزراعنننة يف العنننامل 

الدقيقة وتباينها على املسنننننتوى الوراثي وعلى مسنننننتوى األنواع والنظا اإليكولوجية اليت تدعا  
ووظنائفنن وعمليناتنن دالنل نظا اإلنتناج وحوهلناش وتوفر املنتانات  هيناكنل النظنام اإليكولوجي 

ويعترب أن نظا اإلنتناج هننا تشنننننننننننننمنل الناينننننننننننننينل والثروة    26 الزراعينة ال نذائينة وغري ال نذائينة" 
  يوانية وال ا ت ومصايد األ اد وتربية األحياء املائية. احل 

املوارد الوراثينننننة النبننننناتينننننة لألغنننننذينننننة 
 والزراعة

ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل أي مادة وراثية من أينل نبايت مصنطلح ايشنري  
يت يسننتادمها ويشننمل ذلك األنواع ال 27  اليت هلا قيمة فعلية أو حمتملة لألغذية والزراعة

املزارعون/السنننننننالالت األينننننننلية اليت يتا االحتفاظ سا يف املزارعش واألينننننننناا السننننننننةش 
برامج حتسننننني الايننننيلش وعينات بنود اجلينات )أي ا موعات لارج ومواد الرتبية يف 

 املوقع(ش واألقارب الربية للمحاييلش والنبااتت الربية الصودة لألغذية.
احليوانيننننة لألغننننذيننننة  املوارد الوراثيننننة

 والزراعة
ليت املوارد الوراثيننة احليوانيننة لألغننذيننة والزراعننة هي املوارد الوراثيننة ذات أيننننننننننننننننل حيوا  ا

ومشل نطال التقييمات العاملية   28"تسننننننتادم أو حيتمل اشننننننتادامها لألغذية والزراعة."
ألغنذينة والزراعنة املوارد اليت أجر نا منظمنة األغنذينة والزراعنة على املوارد الوراثينة احليوانينة ل

  29الوراثية لألنواع املستينسة من الطيور والثدييات املستادمة يف األغذية والزراعة.
املوارد الوراثينننننة احلرجينننننة لألغنننننذينننننة 

 والزراعة
املواد املوروثة التفظ سا دالل األشننننننننننناار املوارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة هي "

ة األلرى ذات القيمنة االقتصنننننننننننننننادينة أو البيئينة أو العلمينة أو وأنواع النبنااتت ا شننننننننننننننبين 
  30."شاار والنبااتتاالجتماعية الفعلية أو التملة ويف ما بني تلك األ
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املوارد الوراثيننننننة املننننننائيننننننة لألغننننننذيننننننة 
 والزراعة

تشمل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة "احلمض النووي واجلينات والكروموشومات 
سنننننننننننننناننة وا الاي التننناشننننننننننننننليننة واألجنننة وغريهننا من مراحننل احلينناة املبكرةش واألفراد واألن

نات ذات القيمة الفعلية أو املمكنة  لنسننننبة إىل والسننننالالت واألرينننندة ومجاعات الكائ
حلننالننة املوارد الوراثينة وقنند مشننل نطننال التقييا العنناملي الننذي أجري   31األغننذيننة والزراعننة."

 األنواع املائية املستزرعة وأقارسا الربية ضمن الوالية الوطنية.ش املائية لألغذية والزراعة

والزراعننة املوارد الوراثينننة لألغنننذينننة 
من الكنننننائننننننات احلينننننة الننننندقيقنننننة  

 والالفقارايت

تعند املوارد الوراثينة لألغنذينة والزراعنة من الكنائننات احلينة الندقيقنة والالفقنارايت عنصننننننننننننننراا 
فق. وتشنمل ا موعات املهمة امللقحاتش وال شنيما حنل رئيسنياا يف التنوع البيولوجي املرا

نسنبة إىل عملية اهلعنا لدى ا رتاتش وجتهيز العسنلش والكائنات احلية الدقيقة املهمة  ل
األغذية والعملينات الزراعينة الصنننننننننننننننناعينةش وعوامل املكنافحنة البيولوجينةش والكنائننات احلية 

 32الدقيقة والالفقارايت يف الرتبة.
النظام اإليكولوجيش  "يشنننننننننننننمل التنوع البيولوجي املرافقش تلك األنواع ذات األيية لوظيفة   لبيولوجي املرافق التنوع ا

وذلننك مثالاش عن طريق التلقيحش ومكننافحننة اآلفننات النبنناتيننةش واحليوانيننةش واملننائيننةش وتكوين  
 : بينها   الرتبة والصحةش وتوفري املياه وجود اش إىل غري ذلكش ويتعمن ذلك عدة أمور من 

والفطرايت الكنائننات الندقيقنة )وتشننننننننننننننمنل البكتريايش والفريوشنننننننننننننناتش واألولينات(   أ()
املوجودة دالنل وحول ن ظا اإلنتناج ذات األيينة الشننننننننننننننتاندام وإنتناج الفطور اجلنذرينةش 

 وميكرو ت الرتبةش وامليكرو ت العالقة وميكرو ت املعدة لدى احليواانت ا رتة؛
ل احلشننننننننننراتش والعناكبش والديدانش وشننننننننننائر الالفقارايت الالفقارايتش وتشننننننننننم ب()

تاج الاييلش واحليواانتش واأل ادش وال ا تش بعدة طرل من األلرى ذات األيية إلن
 بينها عوامل التحللش واآلفاتش واللواقحش واملفرتشات دالل وحول نطا اإلنتاج؛

دييننننات الربيننننة )غري  الفقننننارايتش وتشننننننننننننننمننننل الربمننننائينننناتش والزواحا والطيور والثنننن  ج()
الايننننننننيل واحليواانت واأل اد  املدجنة(ش وتشننننننننمل األقارب الربيةش ذات األيية يف إنتاج  

 وال ا تش كاآلفاتش واملفرتشاتش واللواقحش أو من انحية ألرىش يف نظا اإلنتاج وحوهلا؛ 
ة النبنننااتت الربينننة واملزروعنننة األرضننننننننننننننينننة واملنننائينننة غري النننايننننننننننننننينننل واألقنننارب الربيننن  د()

للمحاينننننننيلش يفش وحول املسننننننناحات اإلنتاجية مثل نبااتت السنننننننياجاتش واألعشننننننناب 
لعنننارةش واألجناس املتواجدة يف املمرات الشننناطئيةش واألهنارش والبحرياتش واملياه البحرية ا

 33الساحلية اليت تسها بشكل غري مباشر يف اإلنتاج.
صنننول عليها من أنواع غري مسنننتينسنننة. وقد يتا  الربية هي منتاات غذائية مت احل "األغذية   األغذية الربية

حصنننادها )جتميعها أو اينننطيادها( من دالل نظا اإلنتاج ال ذائي والزراعي أو من النظا  
اإليكولوجيننة األلرى. وتتنندالننل األنواع اليت تزود األغننذيننة الربيننة بنندرجننات متفنناوتننة مع  

وجي املرافق هلا. وعلى شننننبيل املثالش  موارد الوراثية والتنوع البيول األنواع "القطاعية" لل   فئات 
الربيةش   رمبا تكون املصننننننننايد الطبيعية أكرب مثال منفرد على االشننننننننتادام البشننننننننري لألغذية 
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وتسننننننننننننتادم العديد من منشننننننننننننآت تربية األحياء املائية ظزوانا برايا أل اد التفري  أو تربية  
 34الريقات. 

  35ي هي "الفوائد اليت يستمدها البشر من النظا اإليكولوجية". لدمات النظام اإليكولوج  يكولوجيلدمات النظام اإل
وقند حندد تقييا األلفينة للنظنام اإليكولوجي أربع فئنات من لندمنات النظنام اإليكولوجيش  
وهي: لننندمنننات التزويننندش ولننندمنننات التنظياش ولننندمنننات الننندعاش وا ننندمنننات الثقنننافينننة.  

ن النظا اإليكولوجية"ش أي  ملنتاات اليت يتا احلصننننننننننننول عليها م "لدمات التزويد" هي "ا 
املواد ال ذائية واملواد ا ام مباتلا أنواعهاش مبا يف ذلك منتاات النظا ال ذائية والزراعية.  
و"لنندمننات التنظيا" هي "الفوائنند اليت يتا احلصننننننننننننننول عليهننا من تنظيا عمليننات النظننام  

تش والكوارث الطبيعية.  ونوعية املياه واهلواءش واألمرا   البيئي". وتشمل األمثلة تنظيا املناخش 
و"ا ندمنات الثقنافينة" هي "فوائند غري منادينة حيصننننننننننننننل عليهنا النناس من النظا اإليكولوجينة  
  من لالل اإلثراء الروحيش وتنميننننننة املعرفننننننةش والتفكريش والرتفينننننننش وا ربات اجلمنننننناليننننننة". 

دمنات النظنام اإليكولوجي  و"لندمنات الندعا" هي لندمنات "ضننننننننننننننرورينة إلنتناج مجيع لن 
وتشنننننننمل األمثلة التمثيل العنننننننوئي وتدوير امل ذايت. والسنننننننمة املميزة  دمات    األلرى". 

 الدعا هي أن هلا أتثري أقل مباشرة على رفاهية اإلنسان. 
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