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 الغاابت جلنة
 عشرونوالامسة اخلالدورة 

 2020أكتوبر/تشرين األول  5-9

 ، للنظم اإليكولوجية اخلاصة ابإلنتاجبشأن "إصالح النظم اإليكولوجية"  موقف وثيقة
 2030-2021يف سياق عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية 

 
 املوجز

تشاااااااااااااااارو منظاااة األمااايااة والزراعااة بريفمق األمم املتحاادة للمي ااة يف قيااا ة تنميااا عقااد األمم املتحاادة إلصااااااااااااااالح النظم 
تشاااااااااااا  اإليكولوجية على أهنا ". وتُعّرف اساااااااااااياتيلية تنميا العقد عالية إصاااااااااااالح النظم 2030-2021اإليكولوجية 

". وت ااا لن منظاة سااالسااالة واساااعة من املاارساااات الا تساااام يف ااماك على النظم اإليكولوجية املت اااررة وإصاااال اا
األماية والزراعة، بوصاااماا وكالة متة ااا اااة تقو  اجلاو  الدولية لةمم املتحدة للق ااااس على اجلوي وساااوس التغاية على 

يفشااااااااا  يف صااااااااايامة رخلية لتنميا العقد اخلاع ابلنظم الا نعتاد علياا إلنتاج األماية والعلف ال اااااااااعيد العامل ، بدور 
واأللياف. وتقدم هاه الوثيقة إرشا ات حمد ة  ول مماوم وا تياجات وأولوايت "إصالح النظم اإليكولوجية" اخلاصة 

مساو، مبا أن تركيز تدخالت اإلصااااااااااااااالح و لااا والزراعة والثروة اايوانية وتلك املنتلة لة ملناظر ال ميعية اارجيةاب
 وأولوايهتا ومقاي اهتا ختتلف يف ما بيناا. 

 اويوفر عقد األمم املتحدة إلصااااااااالح النظم اإليكولوجية فرصااااااااة فريدة لتحوي  نظم إنتاج األماية والعلف واأللياف وفق  
تغاية من خالل إ ارة املناظر ال ميعية والمحرية ال تياجات القرن ااا ي والعشرين، والق اس على المقر واجلوي وسوس ال

والزراعة والثروة  ملناظر ال ميعية اارجيةب ريقة فعالة وممتكرة. وينمغ  أن يساااااااام إصاااااااالح النظم اإليكولوجية اخلاصاااااااة اب
، لك  تكون إىل  الة صااحية ومسااتقرةاإليكولوجية اايوانية وتلك املنتلة لةمساو يف املقام األول يف إعا ة هاه النظم 

العيش بشاااااك  مساااااتدام. ول  أن يتاث  ايدف الناا    إلنتاج األماية وسااااام قا رة على  عم اال تياجات المشااااارية 
ب  اإليكولوجية جلاو  اإلصاااااااالح هاه يف عكا اداه العديد من النظم الزراعية ما املساااااااتدامة، و سااااااا  التماعالت 

 .عدم ترو أي أ د خلف الرك ما الوقت النمااتت واايوايفت والمشر والمي ة، ويف ن
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 معلومات أساسية -أوال  

  2030-2021 أعلناااات اجلاعيااااة العااااامااااة لةمم املتحاااادة عقااااد األمم املتحاااادة إلصااااااااااااااالح النظم اإليكولوجيااااة -1
ورلااك بغرم مزاةرة وتعزيز اجلاو  املماااولااة للوقااايااة من  ،A/RES/73/284من خالل القرار  ،2019مااارآ/ارار  1يف 

تااادهور النظم اإليكولوجياااة يف حنتلف أعااااس العاااا  ووقمااال وعكا مساااااااااااااااااره والتوعياااة   ياااة النلااااح يف إصااااااااااااااالح النظم 
 اإليكولوجية.

لعابة. وتظار اااجة إىل اإلصاااااااالح بشاااااااك  خاع يف النظم اإليكولوجية األركاااااااية والنظم اإليكولوجية للاياه ا -2
من خالل فقدان التنوي الميولوج   السااااااااااااانوي الناتق اإلمجايل العامل من  املا ةيف  10ويكلف تدهور األراكااااااااااااا  أكثر من 

وخدمات النظم اإليكولوجية. وتشاااااا التقديرات إىل أن ثلا األراكااااا  املساااااتةدمة يف إنتاج األماية والعلف واأللياف قد 
لوظيمة  حموراي   اويعترب اسااات اااالح اليبة املتدهورة أمر   1،هكتار ويزثر على مجين بلدان العا  اتمليار  1.6تدهورت، مما ميث  

 العديد من النظم اإليكولوجية واخلدمات الا تقدماا. 

ا أنّ  -3 يف النظام  أعلى معدالت التدهور تساال  أ دالنظم اإليكولوجية للاياه الداخلية واملياه العابة  ويت ااأ أي اا 
وتظار  2000.2متمقية يف عام  1700فق  من األراكاااا  الرامة الا كانت موجو ة يف عام  املا ةيف  13من  ،اإليكولوج 

التأثا املتزايد ألعاال اإلنساااااااان،  يا تظار النظم  االنظم اإليكولوجية المحرية، من الساااااااوا   إىل أعااق المحار، أي ااااااا  
من قدرهتا اإليكولوجية   تدهور هاه النظم ويقلّ ها و التاا. اإليكولوجية الساااااااااا لية خساااااااااا ر اتراية كماة من  يا مدا

 من فرع كس  العيش للالتاعات السا لية. اعلى تقدمي اخلدمات، وأي   

"قياا ة جاو  تنمياا العقاد ابلتعااون من وقد  عيات منظااة األماية والزراعة من بريفمق األمم املتحادة للمي اة إىل  -4
من االتماقيات المي ية املتعد ة األاراف رات ال اااااااااااااالة وايي ات التابعة ملنظومة األمم أمانة ك ّ من اتماقيات ريو وماها 

واُل  من الشااااااااااركاس املنماين  ديد األنشاااااااااا ة والربامق املاكنة يف إاار والايهتم وت ويرها، ابسااااااااااتةدام املوار   املتحدة."
 اإلكافية،  س  االقت اس.  واملسا ات ال وعيةااالية 

ألمااايااة والزراعااة من بريفمق األمم املتحاادة للمي ااة واال ااا  الاادويل امت ال ميعااة واملنتااد  العااامل  وتعااا  منظاااة ا -5
"إصاااالح النظم اإليكولوجية" يف هاه للاناظر ال ميعية على وكااان اساااياتيلية للعقد ب ااايغتاا الناا ية. ويتم تعريف ن اق 

الا تسااام يف ااماك روف النظم اإليكولوجية املسااتادفة وظ "يشااا  ساالساالة واسااعة من املاارسااات االسااياتيلية على أنل
ملا تت ااانل هاه الساالساالة، قد ال تكون  ا". ما أنل من  ون فام أكثر  ديد  على النظم اإليكولوجية املت ااررة وإصااال اا

 اإلجراسات شاملة وفعالة بقدر ما ميكن، وقد تكون إجراسات املراقمة صعمة.

اات الماعلة املةتلمة الا تعا  يف يكولوجية" بشاااااااااااك  حنتلف من قم  اجلإلوميكن تمساااااااااااا "إصاااااااااااالح النظم ا -6
إىل  ( ووصااااااااااااااوال   الة إنتاجية كاملةق اعات حنتلمة، بدس ا من "اإلصااااااااااااااالح" على أنل العو ة إىل  الة ما متدهورة  مث  

 . معإيكولوج  ة ااالة األصلية أو "ال ميعية" لنظام "اإلصالح" على أنل يعين استعا 

                                                      
(  الة موار  اليبة يف العا . التقرير الر يس ، منظاة األماية 2015منظاة األماية والزراعة وجماوعة اخلرباس المنية ااكومية الدولية املعنية ابليبة    1

 إي اليا.، روما، وجماوعة اخلرباس المنية ااكومية الدولية املعنية ابليبةوالزراعة 
. تقرير التقييم العامل  بشأن التنوي الميولوج  2019املنرب ااكوم  الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوي الميولوج  وخدمات النظم اإليكولوجية   2

 وخدمات النظام اإليكولوج .



3 FO:COFO/2020/Inf.7 

الوكالة املتة اااا ااااة لةمم املتحدة الا تقو  اجلاو  الدولية للق اااااس ت اااا لن منظاة األماية والزراعة، بوصااااماا و  -7
على اجلوي وسااااااااوس التغاية يف العا ، بدور يفشاااااااا  يف صاااااااايامة رخلية لتنميا العقد من منظور واليتاا املتاثلة يف جع  النظم 

وم اااااااايد األمساو وتربية األ ياس املا ية( أكثر إنتاجية وكماسة واساااااااتدامة، من الزراعية  احملاصاااااااي  والثروة اايوانية والغاابت 
هاه النظم، ينمغ  أن يتاث  ايدف ا هاه النظم ومحايتاا. وابلنساااامة إىل إ ارة المي ة وقاعدة املوار  ال ميعية الا تعتاد عليا

 .األساس  لإلصالح يف إعا ة قدرهتا اإلنتاجية الكاملة لسلعاا وخدماهتا

هاه إىل تقدمي توكااااااااااااايحات فنية ملماوم "إصاااااااااااااالح النظم اإليكولوجية" للنظم الا يعتاد  وثيقة املوقف وهتدف -8
علياا اجملتان يف إنتاج األماية والعلف واأللياف. ويُنظر يف هاه النظم إىل "إصاااااااااااااالح النظم اإليكولوجية" يف املقام األول 

ساااتقرة، تدعم بدورها اال تياجات المشااارية لإلنتاج الغاا   املساااتدام على أنل يسااااهم يف  قيظ نظم إيكولوجية صاااحية وم
هاه على أنل عالية تسااااعد  املوقف وثيقةوسااام  العيش املساااتدامة. ويتم تعريف "إصاااالح النظم اإليكولوجية" ابلنسااامة إىل 

الالةمة جلع  اإليكولوجية ، وتركز على إنشاس العاليات النظم اإليكولوجية الا تدهورت أو ت ررت أو تدمرت استعا ةيف 
النظم اإليكولوجية األركاااية واملا ية مساااتدامة وقا رة على ال ااااو  وصاااحية يف ظ  الظروف ااالية واملساااتقملية، ويف نما 

 الوقت  س  رفاهية اإلنسان.

ى حي   بشك  متكرر بتكلمة علإ راو  ن إنتاج األماية من حنتلف الق اعات  املوقف ثيقةو ويوجد يف صايم  -9
النظام اإليكولوج . وبيناا تُعترب هاه التكلمة مقمولة وكاااااااااااان قدرة اساااااااااااتيعاث النظام اإليكولوج  يف كثا من  ساااااااااااالمة

خيارات وفرع لتحسااااا  املقاي اااااات ب  األهداف االقت اااااا ية واالجتااعية والمي ية، وكااااااان  ااااالت، فإن هناو  ا ا  
 وخمض ب اتاا اإلمجالية. وكماسهتا استدامة هاه النظم

وعالوة على رلك، ميكن اعتمار أن إصاااالح النظم اإليكولوجية األركاااية واملا ية يشاااك  خ وة  امسة يف الكماح  -10
للق اااااااااااااس على المقر واجلوي وسااااااااااااوس التغاية، يف سااااااااااااياق تزايد عد  السااااااااااااكان واااجة املتزايدة إىل توفا خدمات النظم 

 األماية.اإليكولوجية، مبا يف رلك 

حمد ة، وإن   تكن ابل اارورة شاااملة،  ول م اا لأ "إصااالح النظم اإليكولوجية"  توجيااتوتقدم هاه الوثيقة  -11
والزراعة والثروة اايوانية وتلك املنتلة لةمساو، مبا أن  ملناظر ال ميعية اارجيةلنظم اإليكولوجية اخلاصااااااااااااة ابإىل اابلنساااااااااااامة 

اي اااااااات ب  تدخالت اإل ارة واإلصاااااااالح ختتلف ب  هاه النظم. وعالوة على رلك، قد اليكيز والن اق واألولوايت واملق
الناورج و ج(  مسااااااااااااااتو  التدهور واالسااااااااااااااتةدام التارا ، و ( ث ( أهدافاا، أ على:  اختتلف جاو  اإلصااااااااااااااالح اعتاا   

 يا ، الا مت إصاااااااااال اااالساااااااااتةدام املساااااااااتقمل  للانااظ و ه(  التقنيات والتكنولوجيات املساااااااااتةدمة، و  (  املرجع ، 
 مجيعاا ب  ق اعات اإلنتاج. ستةتلف 

 املناظر ال ميعية اارجيةإصالح النظم اإليكولوجية من منظور  -اثني ا

اإلفراط يف االستغالل والتدهور والتحوي  إىل استةدامات  جرّاسمعركة للتاديد  املناظر ال ميعية اارجيةال تزال  -12
من الغاابت يف ك  عام ما ب  عام   هكتار مالي  3.3قام األول. ومت فقدان  وايل الزراعة يف امل –أخر  لةراكاااااااااااااا  

من س أ األرم، من ب  أكثر النظم  املا ةيف  41وتُعترب النظم اإليكولوجية لةراك  اجلافة، الا  ت   3؛2015و 2010

                                                      
 : كيف تتغا ماابت العا ؟2015. التقييم العامل  االة املوا  اارجية لعام 2016منظاة األماية والزراعة،   3
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ويف الوقت نمسل، يزثر تدهور األراك  على أكثر  4شةص، معظاام يف الملدان النامية. (2 ، ويعيش فياا ملياري اكعم  
 5هكتار من األراك  يف مجين أعاس العا . (2  من ملياري

الغاابت املتدهورة وإعا ة إ خال األشااالار إىل املناظر ال ميعية، مبا يف رلك األراكااا  وميكن أن يسااااعد إصاااالح  -13
الية وتوفا املنتلات اارجية وااماك على التنوي الميولوج  الزراعية املتدهورة، يف ختميف ال ااغ  عن األراكاا  اارجية اا

و سااا  التدفقات اييدرولوجية وخ اااوبة اليبة وااد من رتك  اليبة، ابإلكاااافة إىل املساااا ة يف التةميف من تغا املنا  
 من خالل عزل الكربون واالستعاكة عنل وصون التنوي الميولوج .

واملناظر ال ميعية التابعة ملنظاة األماية والزراعة، فإن عالية إصالح الغاابت واملناظر آللية إصالح الغاابت  اوفق  و  -14
لتحديد املاارسااااااااااااااات الا تعيد التواةن األمث  املتمظ عليل للموا د  األشااااااااااااااةاعال ميعية ه  "عالية نشاااااااااااااا ة دان ب  

ا بشاااأهنشااالار كاااان ع  أوسااان الساااتةدامات األراكااا ، والتماوم واالجتااعية واالقت اااا ية للغاابت واأل اإليكولوجية
 وتنمياها".

إصااالح الغاابت واملناظر ال ميعية إىل  قيظ التواةن ب  اسااتعا ة خدمات النظام اإليكولوج  و عم  اليةوتسااعى  -15
إعا ة التحريق على عن  اآلليةالوظا ف اإلنتاجية لةراك  ألمرام الزراعة واالستةدامات األخر  رات ال لة. وختتلف 

مث  الدورات اييدرولوجية و ورات املغاايت وتناية  اإليكولوجيةمساتو  املوقن ألهنا تساعى صارا ة إىل إصاالح العاليات 
اليبة وإنتاج األخشاااااااااااث و يناميكيات جماوعة ااياة الربية الا تعا  على ن اق أكرب، أو على ن اق "املناظر ال ميعية". 

أنل من شاااااااأن اجلان ب  أنشااااااا ة اإلصاااااااالح عرب املناظر ال ميعية أن يزيد اإلنتاجية وتوفا اخلدمات  واألهم من رلك، هو
 ادم ا تياجات الناآ. لنمسالوقت المي ية ويف 

على األهداف  احنتلمة يف مواقن حنتلمة، اعتاا    هنقابسااتةدام وسااتةتلف اميعة اإلصااالح عرب املناظر ال ميعية،  -16
اجملتاعية. وميكن أن تياوح ب  إصاااااااااااالح وظا ف النظام اإليكولوج  املةتارة يف النظم اإليكولوجية  الناا ية واال تياجات

 الزراعية، على سمي  املثال، وإصالح النظم اإليكولوجية األصلية ابلكام .

وإن  يتلاوة الزراعة أو التلديد ال ميع  لةشاااالار. اارجيةومن املام أن نلحت أن إصااااالح النظم اإليكولوجية  -17
ين؛ فا  تشاارو أصااحاث امل االحة يف مجين ق اعات اسااتةدام ف هنقه  أكثر من إصااالح الغاابت واملناظر ال ميعية  الية

التعاونية لتنساااايظ العديد من  الناقوه  تسااااتةدم  ظ عاليات صاااانن القرار القا اة على املشاااااركة.األراكاااا  املت ااااررة وت مّ 
والنتا ق االقت ااااا ية، اإليكولوجية قرارات اسااااتةدام األراكاااا  من قم  أصااااحاث األراكاااا ، وهتدف إىل  ساااا  السااااالمة 

 وكالك تعزيز التناية االجتااعية واالقت ا ية للالتاعات احمللية.

: إىل  يا ه  أكثر أ يةإلصاااالح ااثر جاو  ا متتدمن أج  كااااان االساااتدامة على املد  ال وي ، ل  أن و  -18
النمايت  الغ اسوقدرة  ةوإنتاجيصاااااااااحة اجملتاعات الريمية يف النظم اإليكولوجية ايشاااااااااة، الا تعتاد سااااااااام  العيش فياا على 

على ال اااااو . وابلتايل، هناو  اجة إىل قمزة كماة لتعايم وتوسااااين ن اق إصااااالح الغاابت/النمااتت  واألراكاااا  احملي ة بل
 ر ال ميعية.واملناظ

                                                      
وثيقة منظاة  كام .التقرير ال –. األشلار والغاابت واستةدام األراك  يف األراك  اجلافة: التقييم العامل  األول 2019منظاة األماية والزراعة،   4

 . روما.184األماية والزراعة عن الغاابت رقم 
 . عا  من المرع.2011العاملية إلعا ة الغاابت إىل هي تاا األصلية، الشراكة   5
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ومن النا ية المنية، لد  املنظاة الكثا من املعرفة وميزة نساااااامية قوية يف ما يتعلظ ملصااااااالح املناظر ال ميعية على  -19
تقدم مسا ة  قيقية يف التكيف   ياأرم الواقن، وتشلين أف   املاارسات يف اإل ارة املستدامة لةراك  والغاابت، 

من تغا املنا  والتةميف من ااثره، من  ساااا  ساااام  العيش للالتاعات الريمية وخاصااااة النساااااس والشااااماث. وساااايساااااأ 
توسااين اإلصااالح للانظاة مبعاجلة بعض العوام  الر يسااية لتدهور األراكاا  يف العالقة ب  االسااتغالل املمرط وساام  العيش 

 نا  واألمن المي  .احمللية وتغا امل

 على سااااااامي  املثال  عم بريفمق  ملصاااااااالح األراكااااااا  اجلافة لالرتقاسوإن منظاة األماية والزراعة على اساااااااتعدا   -20
الية إصااااااالح املتدهورة األخر   خاصااااااة من  املناظر ال ميعية اارجيةمجين  إىللت اااااا  اجلدار األخ اااااار العظيم يف أفريقيا( 

واالجتااعية واالقت ااااا ية  اإليكولوجيةا يساااااعد املاارساااا  على اسااااتعا ة التواةن ب  الموا د (، ممالغاابت واملناظر ال ميعية
 للغاابت واألشلار كان ع  أوسن من االستةدام املتكام  لةراك  وهنق املناظر ال ميعية.

 اإلصالح يف ق اي الغاابتاجملاالت الر يسية وأمثلة عن ا تياجات وهنق 

"،  يا يتم اجلان ب  المسااااايمسااااااس"إلصاااااالح  ا أةيلت مناا الغاابت واملتدهورة فرصااااا  توفر معظم األراكااااا  الا -21
الغاابت واألشلار والزراعة واجملاري املا ية واملنااظ احملاية واملستوانات على ن اق املناظر ال ميعية. وقد تستميد األراك  

من وجو  املزيد من األشااااااااااااالار من خالل جماوعات حنتلمة من  االزراعية واملنااظ رات الكثافة الساااااااااااااكانية العالية أي ااااااااااااا  
 تدخالت ااراجة اا رية وااراجة الزراعية.

ة إ خال دارث أو أنواي جديدة من األشااااالار لزاي ة القدرة على وقد يشاااااا  إصاااااالح الغاابت  -22 ال ميعية املياصاااااّ
 ة موا   ااياة الربية أو اليفيل، على ساااااااااااااامي  املثال. اارا ظ أو ةاي خ رمقاومة اجلماف، أو تغيا بنية الغاابت للحّد من 

لزاي ة إنتاج املنتلات اخلشمية، يف    أن اجلاو   موجاة عو التلارة ويف بعض األماكن، ميكن إنشاس مزاري أ ا ية الزري
 و إعا ة بنا ل(.ي اإلصالح اإليكولوج  أأيف أماكن أخر  قد تركز على إصالح النظم اإليكولوجية للغاابت األصلية  

وقااد تن وي جاو  إصااااااااااااااالح الغاااابت على إعااا ة إ خااال بعض أنواي األشاااااااااااااالااار اارجيااة  ولكن ليا كلاااا  -23
ملعا ة التأهي ( ونق  املا ة الوراثية لةشلار الا يُعتقد أهنا  ايف املناظر ال ميعية  يشار إلياا مالم   ابل رورة( املوجو ة أصال  

. ويف اااالت الق اااو ، ميكن (املسااااعدة على ايلرة  املناخية املتوقعة يف موقن مع تتكيف بشاااك  أف ااا  من التغاات 
اساات ااالح األراكاا  اخلالية من الغ اس النمايت ابسااتةدام األنواي اارجية؛ وقد يت ااان رلك تدخالت متعد ة على مد  

 عدة عقو  لتحقيظ الوظيمة امل لوبة.

ابلتدهور المي  ، وقد كانت عالية إصااااااااااااااال اا  اكولوجية األكثر أتثر  تعترب األراكاااااااااااااا  اجلافة من ب  النظم اإليو  -24
 اهاا االستثاار يزيت مثاره، وت ن املنظاة اآلن حن    إ د  األولوايت الر يسية ملنظاة األماية والزراعة لسنوات عديدة. و 

أ دث االبتكارات يف است الح  ف ال  عن وكنإلصالح األراك  على ن اق واسن من أج  الزراعة على ن اق صغا، 
النمات يف خدمة اجملتاعات احمللية، وإظاار أن تدهور األراكاااااااا  ال يعين ابل اااااااارورة أنل ال  وعلماألراكاااااااا /إعا ة أتهيلاا، 

 ميكن عكسل. 

األراك  اجلافة يف سياق بريفمق اجلدار األخ ر العظيم يف أفريقيا، وبعد ما يقارث عقد من املشاركة يف إصالح  -25
مليون  25هكتار من األراكاااااااا  املتدهورة قيد اإلصااااااااالح، من ةري  50 000لت إجراسات املنظاة يف امليدان أكثر من تناو 

أكثر من ن ااااف مليون شااااةص. وي ااان ما يعو  ابلنمن على ، شاااالرة وشاااالاة ابإلكااااافة إىل أنواي متنوعة من األعشاااااث
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، يف صاااااااااااااايم النقداملعتادة على قدر منةمض من   العيش هنلاا اجملتاعات احمللية المقاة املوار  والا تعتاد على سااااااااااااام
 واجتااعية واقت ا ية متعد ة. إيكولوجيةجاو  اإلصالح، مما يوفر فوا د 

وقد وكااعت املنظاة أ ات  ر يساايت  حمد ت  لال راط يف رصااد وتقييم ال مثي  ياا للعا  الميزاي   الميولوج :  -26
Collect Earth –   وتوح امل ااادر لتحلي  ورصاااد اساااتةدام األراكااا ، ومم بريفمق جماينوهEarth Map – وه  أ اة 

لد  الشركاس والسل ات  المنيةواألهم من رلك، مت ت وير القدرات  .واملنا ة المي  معلااتللتحلي  التارا  والتنم   بشأن 
 مجن الميايفت. واملسا ة بشك  مستار يفالوانية لك  يتاكنوا من استةدام هات  األ ات  بشك  مستق  

روف ميث   اجة عاملية وفرصااااااة يف نما الوقت. النظم اإليكولوجية لغاابت املانغ كاا تدرو املنظاة أن إصااااااالح -27
العواصااااااااف العاتية، وأمواج التسااااااااويفم ،  ملواجاةفا  موا     ااااااااانة وتكاثر للحيوايفت املا ية، وتشااااااااك   واجز اميعية 

وقد شاااارعت املنظاة ابلمع  يف تدخالت إصااااالح يف من قة احملي  ايا    وارتماي مسااااتوايت المحار والتاك  السااااا ل .
 مث  فيل ( ويف أفريقيا  مث  السانغال(. ومن رلك، سايحتاج رلك إىل اهتاام خاع واملزيد من التدخالت اااية النظم 

 السا لية.  اإليكولوجية

ايشااة، الا تعتاد ساام  العيش فياا  اإليكولوجيةومن املام أن تتدفظ هاه الموا د إىل اجملتاعات الريمية يف النظم  -28
، من أج  كاان الموا د ال ويلة املد  جلاو  على ال او  الغ اس النمايت واألراك  احملي ة بلوقدرة على صحة وإنتاجية 

ية، ولد  اإلصااااالح. وابلتايل، هناو  اجة إىل قمزة كماة لتعايم وتوسااااين ن اق إصااااالح الغاابت/النمااتت واملناظر ال ميع
 وه  يف مكانة فريدة للع   ور ر يس .املنظاة والية 

 من منظور اإلنتاج الزراع  النظم اإليكولوجيةإصالح  -اثلث ا
لتنميا الرخلية املشااااااااايكة  حموراي   ايعترب إصاااااااااالح النظم اإليكولوجية واملناظر ال ميعية املنتلة وإ ارهتا املساااااااااتدامة أمر   -29

 لتناية املستدامة.من أهداف ا 2دف ايملنظاة األماية والزراعة بشأن األماية والزراعة املستدامة و 

من األراكاا  ال ااااة للسااكن، وال يزال التوساان يف األراكاا  الزراعية  املا ةيف  50 اويسااتةدم إنتاج األماية  الي   -30
األرم  وجلعلى  النمااتتمن  املا ةيف  20واملراع  هو احملرو الر يساااااااااااااا  إلةالة الغاابت. وعالوة على رلك، يظار  وايل 

 ا والتلوث يف مجين أعاس العا .اإلنتاجية، من فقدان اخل وبة املرتم  بتاك  اليبة واستنزاف مغاايهتاداهات تراجع ا يف 

يف كااان   اول  اماا   امن عاليات ساح  املياه العابة وتلع   ور   املا ةيف  69 نسامة اكاا متث  الزراعة أي ا   -31
وفورات يف املياه ألمرام الزراعة ساااااااااتميد التدفقات  ةالق اعات األخر  على املياه الكافية ال تياجاهتا. ويعين رلك أن أي

 المي ية.

رات نوعية جيدة اااية صااحة النظم اإليكولوجية.  الراجعةتدفقات الزراعية الالوقت نمساال، ل  أن تكون  ويف -32
 امل ااااااا ، مما يزثر على اساااااااتةدام املياه يف الراجعة ةالزراعيتدفقات الوتلوث األمسدة ومميدات ااشااااااارات املساااااااتةدمة يف 

جلاين الق اااعااات، ويزيااد من تكلمااة معاااجلااة املياااه، واألهم من رلااك أناال يزثر على صااااااااااااااحااة النظم اإليكولوجيااة وتنوعاااا 
 الميولوج .



7 FO:COFO/2020/Inf.7 

يعيف ابلعوام  االجتااعية والسااااياسااااية واالقت ااااا ية والمي ية  متكامال   اويت ل  إصااااالح النظم اإليكولوجية هنل   -33
أصحاث امل لحة من إلا   لول  نأن ميكّ  ااملعقدة الا تز ي إىل تدهور املناظر ال ميعية الزراعية. وميكن ياا الناق أي   

 إصالح مستدامة وت ميقاا.

شاااملة من خالل التقيياات التشاااركية ية اور تشاادهور وحمركاتل ابسااتةدام عاليات وإن فام األسااماث اجلارية للت -34
النظم اإليكولوجية من خالل تدخالت إ ارة اليبة  إلصالحلتدهور األراك ، أمر ابلغ األ ية لت ايم اسياتيليات فعالة 

 وااياة الربية. والثروة اايوانيةواحملاصي  

 ناظر ال ميعية الزراعيةاجملاالت الر يسية وأمثلة عن ا تياجات وهنق اإلصالح يف جمال امل

ام تقااادم منظااااة األمااااياااة والزراعاااة جماوعاااة من اخلربات واملعرفاااة المنياااة واأل وات املمتكرة لتعزيز إصااااااااااااااالح النظااا -35
اإليكولوج  من خالل العا  املساااااااااااتار يف علم اإليكولوجيا الزراعية وإ ارة املراع  وخدمات النظم اإليكولوجية وصاااااااااااحة 

 وخدمات التلقيأ.اليبة وإ راج المقوليات 

متعد ة من خالل جماوعة متنوعة إيكولوجية وميكن اساااااااااااااتعا ة قدرة املناظر ال ميعية الزراعية على تقدمي وظا ف  -36
من االول القا اة على ال ميعة. وتعزة اسااااتعا ة التنوي الميولوج  واسااااتةدامل املسااااتدام  ورة الكربون واملغاايت وال ااااحة 

كن تعزيز التنوي الميولوج  من خالل عزل املزياااد من الكربون يف اليباااة، وةاي ة توافر العااااماااة لليباااة. ونتيلاااة لاااالاااك، مي
 ال ميع  يف النظام  مث  الساااااااااااااا املغاايت املغاايت للاحاصااااااااااااي  والكتلة النماتية اايوية يف املراع ، وةاي ة إعا ة تدوير 

ساااااااااا  موا   النح  وامللقحات األخر ، واملكافحة وبقااي احملاصااااااااااي (، وااد من املنافسااااااااااة يف جمال األماية والعلف، و 
 الميولوجية لآلفات واألمرام، ومجيعاا تدعم سم  العيش الزراعية املستدامة. 

اليبة واملناظر ال ميعية املتدهورة  إلصااااااااالح، ل  تكريا اجلاو  سااااااااياساااااااايةمسااااااااألة على اعتمار هاه املسااااااااألة و  -37
. وتعزة هاه لنظام وممارسااااااااااات اإل ارة املسااااااااااتدامة لةراكاااااااااا  وإ ارة املراع عزة تنوي ات اال تلديديةالاق نُ الابسااااااااااتةدام 

املاارساااااات إعا ة تدوير املوا  الع اااااوية، مبا يف رلك السااااااا  ال ميع ، إىل اليبة. كاا ميكن أن يعكا الرع  التلديدي 
على املراع  و س  إنتاجيتاا. وتساهم إ ارة الثروة اايوانية بشك  أف   يف تعزيز  ة ف األ مال نواي اجمليات املةتلمة 

 إصالح النظم اإليكولوجية الزراعية.يف التنوي الميولوج  الشام  وابلتايل 

يف ةاي ة عزل الكربون وتوافر النييوج  يف اليبة للاحاصي  واملراع  يف نما  م اس المقولياتوميكن أن يساهم  -38
لتغاية اإلنسان واايوان. وتعزة هاه املاارسات صحة اليبة ألهنا تستند إىل إكافة  الربوت وقت، ابإلكافة إىل م ا ر ال

 املوا  الع وية يف اليبة وعا  التنوي الميولوج  لليبة وإعا ة تدوير املوا  الع وية.

ألراكااااا  اجلافة يف من قة الساااااا   من اليبة يف ا إصاااااالحوميكن أن تساااااام جاو  إ ارة األراكااااا ، مبا يف رلك  -39
 خالل هياك  املستلاعات ال غاة واجلدار األخ ر العظيم، يف إصالح هاه النظم اإليكولوجية.

وتعترب األنشاااا ة املتزايدة ملراعاة صااااحة النمات مث  اسااااتةدام املوا  الوراثية اجليدة، واسااااتةدام الماور والشااااتالت  -40
لتعزيز بنية اليبة، واالسااااااتةدام السااااااليم للاميدات ما السااااااامة، واالسااااااتةدام ااكيم واسااااااتةدام املوا  الع ااااااوية النظيمة، 

 يف إصالح النظم الزراعية. الةمسدة، ممتا   
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 وةراعةموا  التغ ية الع اااااااوية وتوفر ممارساااااااات الزراعة احملافظة على املوار ، مث  الزراعة بدون  رث واساااااااتةدام  -41
 مميدة إلصالح األراك . اااموث والمقوليات املةتل ة، فرص  الشلاات المقولية واألشلار وحماصي  

وقد ثمت أن إ راج األشالار والشالاات وأشالار األعالف يف األراكا  الزراعية، من خالل أشاكال حنتلمة من  -42
 ممارسات الزراعة ااراجية، يسام يف ما يل : 

قدرة النظم الزراعية على ال اااااااااااااااو  يف وجل تغا املنا  من خالل  ساااااااااااااا  ظروف راوبة اليبة يف  تعزيز -أ
 األراك  اجلافة؛

خدمات املكافحة الميولوجية من خالل رعاية املوا   املناساااااااااااااامة للاميسااااااااااااااات واألعداس ال ميعي   تعزيزو  -ث
 ملسممات األمرام؛

 التغاية وسم  العيش من خالل النظم اارجية الرعوية؛ تعزيزو  -ج
 جاور األشلار؛ يفمغاايت اليبة العايقة  ومجن اليبةمن خالل تثميت  اليبةرتك  مكافحة  وتعزيز - 
إنتاجية احملاصااااااااي  يف األراكاااااااا  املتدهورة، وتوفا املزيد من  و ساااااااا احملاصااااااااي ،  لمال اتتقلم ا مامو  -ه

  شك  بقااي احملاصي  يف ظ  أنظاة مناخية شديدة.العلف للااشية يف
 املتعد ة يف ااماك على خدمات النظم اإليكولوجية ار يسااااااااااي   امت لم  وتعترب اإل ارة املسااااااااااتدامة لةراكاااااااااا  واملياه  -43

القرارات يعزة عالية اختار القرارات املساااتناة على حنتلف املساااتوايت، أن  إلاار عا  لدعمب ريقة أكثر اساااتدامة. وميكن 
 يساعد صانع  السياسات واملدراس على تعايم وتوسين ن اق اإل ارة املستدامة لةراك  واملياه يف منااظ واسعة.

ساااااااااااااا  إ ارة اايوايفت، فااإن   روثويف    أن جو ة املياااه ميكن أن تتاادهور من خالل تمريغ املغاااايت من  -44
الساااااااا ، مبا يف رلك من خالل ختزينل وت ميقل كساااااااا  ع ااااااوي، ميكن أن يساااااااهم يف  ساااااا  جو ة املياه. وسااااااتساااااااأ 
ممارساااااااات اإلنتاج اجليدة يف تربية املاشاااااااية الا تساااااااتةدم املغاايت بشاااااااك  فعال مبنن تلوث املياه. وتعا  منظاة األماية 

ات ملعاجلة املياه العا مة للزراعة لتحسااا  صاااحة النظم اإليكولوجية من املساااا ة والزراعة من الملدان على اعتاا  تكنولوجي
 يف األمن الغاا  . 

وأ اس الثروة اايوانية على ال اااعيد المي   سااالسااالة من اخل وط التوجياية بشاااأن  ونشااارت الشاااراكة من أج  تقييم -45
(، و ورات املغااااايت وتقييم األثر  منظااااة 2019، حنزون الكربون يف اليباااة وتغاات املةزون  منظااااة األمااااياااة والزراعاااة

(، الا ميكن اسااااااااتةداماا إلصااااااااالح 2019(، وتقييم التنوي الميولوج   منظاة األماية والزراعة، 2018األماية والزراعة، 
 النظم اإليكولوجية.

وتشااااااك  نظم  النشاااااااط. ورصاااااادلتوجيل اإلصااااااالح  اأساااااااسااااااي   اأمر  اإليكولوج  تقييم الوكاااااان ااايل للنظام  ويعدّ  -46
املعلومات املتا ة، مبا يف رلك النظام العامل  للاعلومات املتعلقة ابليبة والنظام العامل  للاعلومات بشااااااااااااااأن املياه والزراعة، 

لالك. وميكن تقييم اليبة من خالل إجراس مسااو ات اليبة، و لي  اليبة، واملال ظات املماشاارة. ومن أج   اجيد   اأساااساا  
هاه العالية، أنشاااأت الشاااراكة العاملية لليبة التابعة للانظاة الشااامكة املةربية العاملية لليبة، لتنسااايظ وتعزيز   عم الملدان يف

 القدرات املةتربية يف  لي  اليبة. 
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لقدرة املزارع   عد  من األ وات  مث  التقييم الاايت والتقييم الشاااااااااااويل بوكاااااااااانوقامت منظاة األماية والزراعة  -47
( لتعزيز أ ية الدعم المين من خالل املشااااااااركة املعزةة ألصاااااااحاث امل ااااااالحة PRAGAال ااااااااو  أمام املنا  و والرعاة على

أ اة تقييم أ اس الزراعاااة املتعاااد ين املعني  ابإل ارة املسااااااااااااااتاااداماااة للانااااظر ال ميعياااة الزراعياااة. ويف اآلوناااة األخاة، مت ت وير 
األبعا  املتعد ة لالساااااتدامة يف املناظر ال ميعية الزراعية، وتوفا أ وات ( واساااااتةداماا لتقييم ورصاااااد TAPE  اإليكولوجية

ماا ية نظم ةراعية و اة للتقييم الشااااااااااااااام  متعد  األبعا  للظروف ااالية ابإلكااااااااااااااافة إىل رصااااااااااااااد التحوالت الزراعية عو قيّ 
  مستدامة.

 ، الا هتدف إىل  لي   ورة  ياة األماية وتوفر هُنق اإل ارة املتكاملة للاناظر ال ميعية والتة ي  ملوار  األراكااا -48
الزراعية، وسا   لعكا اداه التدهور ااايل. وتتاتن خيارات اإل ارة املستدامة لةراك  واملياه القابلة للتكيف ملمكانيات 

 تية.ة متكينية مواسياسات مناسمة واليات مالية وبي عالية للنلاح لدعم تنميا الربامق وتوسين ن اقاا، مدعومة ب

تعاونت املنظاة من العديد من الشاااركاس، مبا يف رلك اتماقية رامساااار، على فام التماعالت ب  األراكااا  الرامة و  -49
على وكااااان خ وط  اوه  تعا   الي   6وم اااااايد األمساو والزراعة من أج  اساااااتلابة متعد ة االساااااياتيليات ومساااااتدامة،

يف أفريقيا، لالعياف ابااجة إىل إ ارة األراكااااااااا  الرامة من مراعاة  توجياية لإل ارة املساااااااااتدامة لةراكااااااااا  الرامة الداخلية
 من أج  ااماك على اخلدمات الا تقدماا أو  سيناا. اإليكولوجيةأ يتاا 

جديدة للتةميف من أتثا  افرصااااااااااا   اوميكن للزراعة ابملياه املااة  مبا يف رلك تربية األ ياس املا ية( أن توفر أي ااااااااااا   -50
، أو عن اريظ معاجلة املياه الا تتحا  امللو ة وماها من احملاصاي  مللو ة، إما من خالل ةراعة النمااتتعاليات تسارث ا

لزراعة. وتعا  منظاة األماية والزراعة من الشااركاس، من خالل اإلاار العامل  بشااأن ندرة ابلنساامة إىل ااملااة جبو ة مقمولة 
لا توفرها الزراعة ابملياه املااة وتربية األ ياس املا ية للملدان الا تواجل تسااارث مياه املياه يف الزراعة لتعظيم الموا د والمرع ا

  المحر املااة.

وتقدم املنظاة املعارف واأل وات والدروآ يف جماالت التة ي  المعال الساااااااااتةدام األراكااااااااا  الا تسااااااااااعد يف  -51
خ   اساااتةدام األراكااا  احمللية واإل ارة املساااتدامة لةراكااا ؛ كاا تع   هاه اجملاالت األولوية ملماوم االقت اااا  الدا ري 

الناق التلديدية لناارج  هنق إصاااالح النظام اإليكولوج  يساااتةدم وإعا ة اساااتةدام/إعا ة تدوير املوار  املتا ة. ولالك،
اإلنتاج الزراع ، كعن ااااار أسااااااسااااا ، ملعاجلة املراع  واألراكااااا  الزراعية املتدهورة، واسااااات اااااالح األراكااااا  املتأثرة ابمللو ة، 

 واستعا ة اإلمكايفت اإلنتاجية لةراك  الزراعية بشك  عام.

 من منظور م ايد األمساو وتربية األ ياس املا ية اإليكولوجيةالنظم إصالح  -رابع ا
على املوار  الربية و ورات إنتاجاا  اامل ااااااايد ال ميعية ه  نظام اإلنتاج الغاا   الر يساااااا  الو يد الاي يعتاد كلي   -52

قدماا. وابإلكااااافة ال ميعية. وإن سااااالمة وصااااحة النظم اإليكولوجية الا  افت على هاه املوار  كاااارورية للةدمات الا ت
، 2018االو المشري املماشر يف عام لالست 7مليون ان من األمساو 156إىل تربية األ ياس املا ية، أنتلت هاه الق اعات 

  مليون ان إكايف تستةدم كاكويفت يف صناعات األعالف. 22من 

                                                      
6   i0314e.pdf-www.fao.org/3/a. 
املا ية والزوا ف واألعشاث يشا م  لأ "األمساو" إىل األمساو والقشرايت والرخوايت واايوايفت املا ية األخر ، ولكنل ال يشا  الثدييات   7

 المحرية والنمااتت املا ة األخر .

http://www.fao.org/3/a-i0314e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0314e.pdf
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مليون وظيمة مماشاااااااااااارة، وأكااااااااااااعاف رلك يف ق اي  60وتدعم امل ااااااااااااايد ال ميعية وتربية األ ياس املا ية أكثر من  -53
، معظاام يف الدول النامية، مبا يف رلك  من ساااااااااكان العا املا ة، ويُقدر أهنا  افت على سااااااااام  عيش عشااااااااارة يف  يالتحو 

 الدول اجلزرية ال غاة النامية والعديد من الملدان ما السا لية.

والنظم اإليكولوجية للاياه العابة توفر  واخلاصااااااااااااة ابحملي اتة المحرية السااااااااااااا لي اإليكولوجيةإىل أن النظم  انظر  و  -54
واخلاادمااات الثقااافيااة،  مثاا   ورة املغاااايت(يف املنااا ( والاادعم   التحكمجماوعااة من اخلاادمااات، مبااا يف رلااك التنظيم  مثاا  

ة لتحقيظ التواةن ابإلكاااافة إىل توفا اخلدمات مث  األماية والعاالة للمشااار، فإن إصاااالح النظم اإليكولوجية يشاااك  فرصااا
م اإليكولوج ، من مراعاة اب  اإلنتاج املسااااااااااااااتدام للاوار  املتلد ة واااجة إىل ااماك على التنوي الميولوج  ووظيمة النظ

 واالجتااعية واالقت ا ية. ةاإليكولوجيبعناية ب  األهداف  املقاي ات

وقد تشااا  اإلجراسات اإلصااال ية املماشاارة يف هاا السااياق اجلاو  املماولة لتقلي  التأثاات على هيك  ووظا ف  -55
صاون أرصادة "اآلاثر اجلانمية لةنشا ة المشارية. ويشاا  رلك إعا ة بناس األرصادة السااكية  النادة عنالنظم اإليكولوجية 

من اتماقية األمم املتحدة لقانون  3-61 املا ة  "تدر أق ى ملة قابلة للدواماألنواي اجملتناة أو دديدها مبستوايت ميكن أن 
 المحار(، وابلتايل  عم االتماقات الدولية القا اة.

ليساااات كافية وال مرموبة، وهناو  اجة إىل النظر على ن اق أوساااان ال اااايقة لتعظيم الغلة  النظرةومن رلك، فإن  -56
واأل اس ابإلكاااااااافة إىل خدمات  النظام اإليكولوج  والتنوي الميولوج  واييك ا يشاااااااا  ساااااااالمة يف النظام اإليكولوج ، مب

 النظام اإليكولوج  اإلكافية خبالف توفا األماية. 

وتوفر نظم م ااااااااااامات األهنار والمحاات الساااااااااااا لية، على سااااااااااامي  املثال، موا   مااة للعديد من أنواي األمساو  -57
ة كاافياة يفداة عن خل  ميااه المحر املااااة مبيااه عااباة من النار. وتقلا  المحرياة لتكااثرهاا، مماا يت لا  مسااااااااااااااتوايت ملو ا

عاليات اسااااتةراج املياه يف املرا   األوىل من الزراعة من كاية املياه العابة الا ت اااا  إىل هاه األهنار السااااملية، مما يز ي 
 اهام   اما تكون م در   ااي من األمساو، الا مالم  إىل ةاي ة تسرث املياه املااة وياد  موا   التكاثر واا انة ملث  هاه األنو 

 للربوت  يف م ايد الكماف.

على تعدي  النظام ال ميع   8ومث  النظم الغاا ية التحويلية األخر ، تعتاد العديد من نظم تربية األ ياس املا ية -58
لدعم  اإليكولوج لزاي ة اإلنتاج. ويركز مماوم اإلصااالح يف هاا الق اي ابل اارورة على ااماك على هيك  ووظيمة النظام 

من إعا ة النظم اإليكولوجية إىل ااالة األولية قم  بدس تربية األ ياس املا ية. وميكن  توفا األماية من تقلي  اآلاثر، بدال  
اه اإلجراسات اإل ارية والتغياات يف النظام، على ساااااااااااااامي  املثال، أن تقل  من ااثر إاالق املغاايت، وتقل  من ال ل  ي

 ااساسة، عندما ين مظ رلك.على األعالف الساكية المحرية، ومتنن إةالة املوا   السا لية أو املا ية 

المي رية وإاالقاا يف المي ة املا ية العقاقا ة هو التحكم يف وإن أ د عناصر اإلصالح ايامة يف تربية األ ياس املا ي -59
لتلن  التدهور المي  ، مبا يف رلك ت وير  موا  الرباةمن خالل التساااااااارث، وت ااااااااريف السااااااااوا   الا  توي على بقااي يف 

 مقاومة م ا ات امليكروابت يف المكتااي املا ية.

بعض اااالت، إىل ظاور أمرام اايوايفت املا ية الا ميكن أن  كاا أ   التوساااااااااااااان يف تربية األ ياس املا ية، يف -60
ال يتلزأ من ممارساااااات إصاااااالح  االربية والتنوي الميولوج . ول  أن تكون إ ارة األمرام جزس   اجملاوعاتعلى  اتزثر سااااالم  

                                                      
 والرخوايت والنمااتت املا ية واألعشاث المحرية. تاألمساو الزعنمية والقشراي استزرايممارسة   8
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 ليااا  املةااااار  إل خاااال مساااااااااااااامماااات األمرام من خالل املةااااار األعلىالنظاااام اإليكولوج  وإ ارتااال، من اليكيز على 
 والتة ي  لل وار .

ليبية األ ياس املا ية ال ااااا رة عن املنظاة  المنيةواخل وط التوجياية توفر مدونة الساااالوو بشااااأن ال اااايد الرشاااايد و  -61
( النافقة أو املري اااةواألمساو الم اااالت،  محأة  املةلماتاملما   واإلجراسات رات ال ااالة الا من شاااأهنا التقلي  من ااثر 

المي رية الزا دة واملدخالت الكيايا ية اخل رة األخر  يف المي ة، مبا يف رلك اااجة إىل تقيياات مناسمة للاةاار  والعقاقا
 والما دة والت ميظ يف ممارسات اإلصالح.

ما الاي و ، عند النظر يف خيارات إصاااااااالح نظام إيكولوج  ما، من ال اااااااروري  ديد كيف مت ال ااااااارر فيل أوال  و  -62
لنظم املا ية املستةدمة يف إنتاج األماية، ل  أن إىل الك ال رر، وما هو ايدف احملد  لعالية اإلصالح. وابلنسمة  فن ر

يكون ايدف األسااااسااا  ألي إجراس إصاااالح هو كااااان أن حيتمت هاا النظام اإليكولوج   أو يساااتعيد( بقدرتل اإلنتاجية 
 الكاملة على املد  املتوس  إىل ال وي .

، هناو  اجة إىل اسااااااااااااااتلاابت حنتلمة ال تعتاد فق  على مسااااااااااااااتوايت تدهور أو  ول نظام إيكولوج  اوأخا   -63
على الن اق الاي تت لمل إجراسات اإلصااااااااالح، سااااااااواس كان رلك على مسااااااااتو  النظام اإليكولوج   امع ، ولكن أي اااااااا  

 .اامت كالل، أو على ن اق أكيظ  اخ  نظام اإلنتاج احملل  أو يف سياق 

 النظم املا ية جمالاجملاالت الر يسية وأمثلة عن ا تياجات وهنق اإلصالح يف 

تت ل  النظم اإليكولوجية المحرية الكماة/احملي ية الا تدعم إنتاج م اااااااااااااايد األمساو، أو تتأثر  ا، تدخالت يف  -64
ن إنتاجاا املستدام، وتقلي  اآلاثر املقام األول إلعا ة بناس األرصدة الساكية إىل مستوايت ميكن أن  قظ ااّد األق ى م

ال اااارة على المي ة، مث  التأثاات على النظم اإليكولوجية المحرية ال اااعيمة، خاصاااة يف املنااظ الواقعة خارج ن اق الوالية 
 .ةأو املاال ةأو املمقو  امليوكة معدات ال يدالوانية، أو ال يد العرك  لةنواي ما املستادفة أو ااثر 

وكاااااان  اإلصااااااالحلنظم اإليكولوجية السااااااا لية رات الرواب  مب ااااااايد األمساو، تت ل  تدخالت إىل ا وابلنساااااامة -65
 السياسات واسياتيليات اإل ارة واليات التنميا الا تركز على ما يل :

 ةاي ة عد  امل ايد املنظاة املدعومة ابلرصد القا م على العلم واملشورة العلاية؛ -أ
مكويفت النظام اإليكولوج  المحري من خالل مجلة أمور من بيناا: انتقاس املعدات ااد من اآلاثر على و  -ث

 وت ايااا، وختميف امل يد العرك  واملردن، وكالك معدات ال يد امليوكة أو املمقو ة أو املاالة؛
 ؛تنميا جماوعات بناسة من التدابا املكانية، واملومسية، وتدابا إ ارة املدخالت واملةرجاتو  -ج
 استعا ة املوا   المحرية املت ررة من خالل ااااية والتقسيم إىل منااظ؛و  - 
 ؛روف واألعشاث المحرية والشع انغإصالح وإ ارة أشلار املو  -ه
 إنشاس شع  اص ناعية وإنشاس برامق لتلديد األرصدة.و  -و

 لسااااااا لية، سااااااتشااااااا  التدخالت احملد ة ويف النظم اإليكولوجية السااااااا لية الا فياا رواب  بيبية األ ياس املا ية ا -66
 ما يل :
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 كاان عو تربية األ ياس املا ية مبا يتناس  من قدرة النظام اإليكولوج ؛ -أ
 اختيار املوقن بدقة والتحكم يف كثافة منشات تربية األ ياس املا ية؛و  -ث
 ؛ملوقن مع  و ق  أتثا املناسمة االستزراياختيار األنواي ونظم و  -ج
ةاي ة تربيااة األ ياااس املااا يااة ما املعتااادة على العلف  مبااا يف رلااك دريااد النظم اإليكولوجيااة املااا يااة من و  - 

 املغاايت(؛
 تعزيز تربية األ ياس املا ية املتعد ة واملتكاملة؛و  -ه
 إةالة األ وام والربو واستعا ة الظروف املا ية؛و  -و
املتكاملة  مث  الروبيان  ارساااااااااااات تربية األ ياس املا يةااد من  وي  األراكااااااااااا  الساااااااااااا لية من خالل ممو  -ة

 روف(؛واملانغ
 إ خال خ   إ ارة معاجلة العلف واألمرام؛و  -ح
 ت ميظ إ ارة اختيار األنواي وتدابا التةميف لةمساو اياربة.و  -ط

 اخلاصاااااااااة ابإلصاااااااااالح، يف ما يتعلظ ابلنظم اإليكولوجية الساااااااااا لية/املياه العابة، فإن المرع والتدخالت اوأخا   -67
 ستشا  ما يل : 

عكا فقدان االت اااااااااااال يف نظم املياه العابة وت وير إصاااااااااااال ات املارات/الري، و مق امل اااااااااااايد وتربية  -أ
 األ ياس املا ية يف نظم الرّي؛

إكااااااااافية وإ ارهتا كمي ات تسااااااااتحظ ااااية  مث  نظم الياث الزراع  رات ة إنشاااااااااس مالرات/بي ات ما يو  -ث
 األ ية العاملية(؛

 إنمار املنااظ احملاية  نشر ااااية واا انة( وااظر املومس  لل يد يف املس حات املا ية الداخلية؛و  -ج
 فرم  ظر صارم على معدات وأسالي  ال يد املدمرة؛و  - 

 العابة؛ هيااألرصدة ابألنواي احمللية يف مس حات املإعا ة دديد و  -ه
تربية األ ياس املا ية، كوسيلة للتةميف من  –استةدام تربية األ ياس املا ية، مبا يف رلك الزراعة املتكاملة و  -و

 ؛ا دة النظم املتدهورة وكلزس من هنق الزراعة اإليكولوجية األوسن ن اق  

 من م ا ر برية( يف املياه السا لية؛ تنميا التلريد من املغاايت  و  -ة
 التاك .ومكافحة إ ارة مستلاعات املياه  هنقإ خال و  -ح

يف ق اع   اإلصاااالحتقدم القا اة أعاله بعض األمثلة على تدابا اإلصاااالح املناسااامة على اول سااالسااالة فرع و  -68
ات اإل ارة واإلنتاج لتعظيم تقدمي اخلدمات م اااايد األمساو وتربية األ ياس املا ية. وتشاااا  هاه التدابا التحوالت يف عالي

روف يف تربية األ ياس جراس معدات ال اااايد، وإةالة املانغعن رلك  مث  ال اااايد اجلا ر، وتدما املوا    اإرا كان ال اااارر يفد  
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على جو ة  مث  ااثر اجلراين الساا ح  الزراع   ااملا ية(، وكالك التحوالت يف ال ااناعات املرتم ة إرا كان ال اارر خارجي  
 املياه وتدفقاا، وااثر التناية السا لية على األعشاث المحرية أو الشع  املرجانية(.

 م اإليكولوج اهنق متكام  إلصالح النظ -خامس ا
من املرجأ أن تكون خ   اإلصاااااالح خاصاااااة ابملوقن أو النظام املع . ومن رلك، فإن االول املتكاملة ساااااتعزة  -69

املسااااااااتدامة: على ساااااااامي   قاي اااااااااتالق اعات الا تعتاد على نما قاعدة املوار  ال ميعية للاتقدمي املنافن، خاصااااااااة ب  
االعياف  ن املدن تعتاد على األماية املنتلة من الزراعة. ومن من خالل املثال، ب  الزراعة والتناية اا رية لةراك ، 

عالن ب  المشاااار والمي ة بشااااك  كام ، من مراعاة املرجأ أن تكون  لول اإلصااااالح املتكاملة ه  األف اااا  لتحساااا  التما
اا ية وةراعية اجلوان  االجتااعية واالقت ااااااا ية الا ل  معاجلتاا من أج  نظم م اليا فق  اجلوان  المي ية ولكن أي اااااا  

 مستدامة.

تسااااعى جاهدة إىل خلظ و  ،و أي أ د خلف الرك ي ت والاإلصااااالح شاااااملة، أن تكون جاو   اومن املام أي اااا   -70
ع للالاوعات اجملتاعية احملرومة واملااشااااااااة. وإن ت وير القدرات احمللية ومتك  اجملتاعات احمللية من ت ااااااااور مشااااااااارين فر 

، يعزة ممارسااااااااااااااات التنوين املمتكرة، ويعزة التاةر والتكام ، ويقل  من واالسااااااااااااااتما ة مناا اإلصااااااااااااااالح وت ويرها وتنمياها
لوجية يف النظم الزراعية. وينمغ  إع اس األولية الستةدام املعارف األصلية املقاي ات، وابلتايل يعزة خدمات النظم اإليكو 

 واحمللية وتعايااا يف إجراسات اإلصالح.

إعا ة ال ميعة الربية وتقييم النظام عد تأسااااااااااااااالي  كلية ااو ة. و  اإلصااااااااااااااالحوعالوة على رلك، تت ل  عالية  -71
للالتاعات احمللية لت وير سم  عيش جديدة ومستدامة.  اتوفر فرص  ولكناا متكاملة  احنتلمة متام   هنقال ميع  مثال  على 
على ت وير سااام  عيش بديلة و وافز مالية واساااعة الن اق، ويا تكون عالية اإلصاااالح  اأي ااا   ابلرراروين وي اإلصاااالح 

 .ا ويلية  ق  

نظم إنتاج األماية والعلف يوفر عقد األمم املتحدة إلصااالح النظم اإليكولوجية فرصااة فريدة لتحوي  ويف اخلتام،  -72
ال تياجات القرن ااا ي والعشاااااااارين، والق اااااااااس على المقر واجلوي وسااااااااوس التغاية من خالل إ ارة املناظر  اواأللياف وفق  

 ال ميعية والمحرية ب ريقة فعالة وممتكرة.

لثروة اايوانية وتلك والزراعة وا ملناظر ال ميعية اارجيةوينمغ  أن يسااااااااام إصااااااااالح النظم اإليكولوجية اخلاصااااااااة اب -73
إىل  الة صااااااحية ومسااااااتقرة، لك  تكون قا رة على  عم اإليكولوجية املنتلة لةمساو يف املقام األول يف إعا ة هاه النظم 

اال تياجات المشاارية إلنتاج األماية وساام  العيش بشااك  مسااتدام. ول  أن يتاث  ايدف الناا   جلاو  اإلصااالح هاه 
ب  النمااتت واايوايفت والمشااار اإليكولوجية النظم الزراعية ما املساااتدامة، و سااا  التماعالت  يف عكا اداه العديد من
 .عدم ترو أي أ د خلف الرك والمي ة، ويف نما الوقت 

 


