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منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
روما2021 ،
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الواثئق املعدة للجزء األول من االجتماع الثاين جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية ابلتنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة التابعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة متاحة على اإلنرتنت على
العنوان التايل:
http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1257662/

األوصاف املستخدمة يف هذه الوثيقة وطريقة عرض موضوعاهتا ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة فيما يتعلق ابلوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو فيما يتعلق بسلطاهتا أو بتعيني حدودها
وختومها.
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هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
تقرير اجلزء األول من االجتماع الثاين جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة
 4–2مارس/آذار

2021

ّأوالً  -مقدمة

انعقـد اجلزء األول من االجتمـاع الثـاين املفتوح جملموعـة جهـات التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق الوطنيـة املعنيـة حبـالـة التنوع البيولوجي
-1
لألغــذيــة والزراعــة جموعــة جهــات التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق الوطنيــةا التــابعــة هليئــة املوارد الوراثيــة لألغــذيــة والزراعــة اهليئــةا خالل الفرتة
من  2إىل  4مارس/آذار  1.2021وترد القائمة ابملشاركني على املوقع اإللكرتوين 2املخصص الجتماع اهليئة.
وانعقد هذا االجتماع بصـ ــورة افرتاضـ ــية بصـ ــفة اسـ ــتثنائية يف ل جائحة كوفيد 19-والش ـ ـواغل املتعلقة ابلصـ ــحة
-2
العامة والقيود ذات الص ــلة .وأعقا هذا مش ــاورات أجراها مكتا اهليئة بش ــأن ترتيبات عقد االجتماع بص ــورة افرتاض ــية،
ومصادقة األعضاء يف جموعة جهات التنسيق الوطنية عليها.
اجتماعا
وأكدت جموعة جهات التنس ــيق الوطنية ،قبل بدء مداوالهتا ،أن هذا االجتماع االفرتاض ــي إلا يش ــكل
-3
ً
اعتيادًي رمسيًا من اجتماعات اجملموعة .وقد وافقت اجملموعة على تطبيق لوائحها وممارســاهتا املعتادة على جرًيت االجتماع
ً
وتعليق اس ـ ـ ـ ـ ــتخدا أي مواد قد تتعارض مع انعقاد االجتماع بص ـ ـ ـ ـ ــورة افرتاض ـ ـ ـ ـ ــية ألغراض االجتماع .كما اتفقت جموعة
جهات التنس ـ ــيق الوطنية على تطبيق أي إجراءات خاص ـ ــة أو أس ـ ــاليا عمل معدلة قد تقتض ـ ــيها ا اجة لض ـ ــمان كفاءة
جرًيت االجتماع.

اثنيًا  -افتتاح الدورة

افتتح السيد  Axel Diederichsenكنداا ،الرئيس املشارك لالجتماع األول جملموعة جهات التنسيق الوطنية،
-4
هذا االجتماع ورحا جبميع املشاركني ودعاهم إىل الوقوف دقيقة صمت عن أرواح مجيع ضحاًي جائحة كوفيد.19-
وافتتح السيد شو دونيو ،املدير العا ملنظمة األغذية والزراعة املنظمةا ،االجتماع مرحبًا ابملشاركني كافة .وشدد
-5
على أن املهمة الرئيســية املوكلة إىل هذا االجتماع هي وضــع الصــياغة النهائية لالســتجابة العاملية على مســتو الســياســات
بناءً على النتائج املنبثقة عن تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .وأش ــار إىل ا اجة املاس ــة إىل تش ــجيع
اسـ ـ ــتخدا ممارسـ ـ ــات اإلدارة املراعية للتنوع البيولوجي يف جايل إنتال اااصـ ـ ــيل والثروة ا يوانية وا راجة ومصـ ـ ــايد األمساك
وتربية األحياء املائية ،مبا يشمل ممارسات اإلدارة التقليدية يف املوقع الطبيعي مصحوبةً ابملعارف االية وللسكان األصليني.
وش ــدد على أن النتائج الي س ــيتمخه عنها هذا االجتماع س ــيعتربها الكثةون مس ــاطة أس ــاس ــية لقطاع األغذية والزراعة
يف اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ما بعد عا  .2020ومن شــأن هذه النتائج أن تســاعد البلدان على يقيق إنتال أفضــل
وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل.
1
2

كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من  21إىل  23أبريل/نيسان .2020
http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1257662/
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وشــدد املدير العا على أن مكتا تغة املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة الذي مت إنشــا ه حديثًا والذي يســتضــيف
-6
من بني جهات أخر أمانة اهليئة ،س ــوف يس ــاعد على جعل املنظمة يف موقع وهلا معاجلة التحدًيت القطاعية املش ــرتكة
ا امسة األطية على حنو أفضل .وسوف تتمثل إحد مسؤوليات املكتا يف تطبيق اسرتاتيجية املنظمة بشأن تعميم التنوع
البيولوجي عرب القطاعات الزراعية والي ُدعيت جموعة جهات التنسيق الوطنية إىل النظر فيها.
جددا أن الغرض من
-7
ورحبت الس ــيدة  ،Irene Hoffmannأمينة اهليئة جبميع املش ــاركني يف االجتماع .وأكدت ً
هــذا االجتمــاع هو اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض وتنقيح الوثيقــة عن التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة  -املش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع املنقح لوثيقــة تقــدير
االحتياجات واإلجراءات املمكنة ،لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا املقبلة .وأعربت عن أملها يف أن تتمكن جموعة جهات
التنس ـ ــيق الوطنية من إلاا عملها رغم كل الص ـ ــعاب والعقبات .ويف اخلتا  ،توجهت ابلش ـ ــكر إىل كل من إس ـ ــبانيا وأملانيا
وسويسرا وكندا والنرويج على ما قدمته من مساطات مالية ودعم عيين.

اثلثًا  -انتخاب الرئيسني املشاركني واملقرر
انتخبـ ـ ــت جموعـ ـ ــة جهـ ـ ــات التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق الوطنيـ ـ ــة كالً من السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــد  Desterio Nyamongoكينيـ ـ ــاا
-8
والسـ ــيد  Jens Weibullالسـ ــويدا رئيس ـ ـني مشـ ــاركني لالجتماع .ومت انتخاب السـ ــيد  Choki Gyeltshenبواتنا
مقررا للدورة.
ً

ابعا  -اعتماد جدول األعمال
رً

-9

وافقت جموعة جهات التنسيق الوطنية على جدول األعمال كما يرد يف املرفق ألف.

خامسا  -استعراض التنقيحات املوحدة لوثيقة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة – املشروع املنقح لوثيقة
ً
تقدير االحتياجات واإلجراءات املمكنة
 -10حبثت جموعة جهات التنسيق الوطنية الوثيقة بعنوان التنقيحات املوحدة لوثيقة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
3
علما ابلوثيقة عن مساطات البلدان خبصوص
– املشروع املنقح لوثيقة تقدير االحتياجات واإلجراءات املمكنة  .وأخذت ً
الوثيقة عن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  -املش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع املنقح لوثيقة تقدير االحتياجات واإلجراءات املمكنة 4والوثيقة
عن التع ــديالت املقرتح ــة يف وثيق ــة التنوع البيولوجي لألغ ــذي ــة والزراع ــة  -املش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع املنقح لوثيق ــة تق ــدير االحتي ــاج ــات
5
واإلجراءات املمكنة.
 -11وأشارت جموعة جهات التنسيق الوطنية مع التقدير إىل املساطات العديدة الي قدمتها جهات التنسيق الوطنية
للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واألعضـ ـ ــاء واملراقبون يف اهليئة على مر سـ ـ ــنني عدة بغية إعداد اسـ ـ ــتجابة على مسـ ـ ــتو
الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات بش ـ ـ ــأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .وأش ـ ـ ــارت إىل أنه خالل الس ـ ـ ــنوات األخةة ،احتل فقدان التنوع
البيولوجي وأتثةاته على صـ ـ ــحة اإلنسـ ـ ــان والتنمية املسـ ـ ــتدامة الصـ ـ ــدارة على جدول األعمال العاملي للعديد من واضـ ـ ــعي
الس ــياس ــات وص ــانعي القرار .وش ــددت اجملموعة على أطية جتنا التكرار ،ال س ــيما على مس ــتو خطل العمل القطاعية،
3
4
5

الوثيقة .CGRFA/NFP-BFA-2/21/2
الوثيقتان  CGRFA/NFP-BFA-2/21/Inf.3و.CGRFA/NFP-BFA-2/21/Inf.3 Add.1
الوثيقة .CGRFA/NFP-BFA-2/21/Inf.4.
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وتنس ـ ـ ـ ــيق اجلهود وتوطيد العالقات مع عمليات أخر على غرار اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عا  2020وقمة
النظم الغذائية .وسـلطت الضـوء على أنه ميكن للزراعة أن تضـطلع بدور إااي يف صـون التنوع البيولوجي واسـتخدامه على
حنو مستدا  ،وأن تنتفع منه.
 -12وقررت جموع ة جهات التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق الوطنية أن تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتند يف عملها إىل النص الوارد ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن املرفق األول ابلوثيقة
 .CGRFA/NFP-BFA-2/21/2وقد اســتعرضــت ونقحت الوثيقة الواردة ضــمن املرفق ابء هبذا التقرير .واتفقت جموعة
جهات التنسـ ـ ـ ــيق الوطنية على اسـ ـ ـ ــتئناف اجتماعها من أجل مواصـ ـ ـ ــلة عملها ،رهنًا بتوافر التسـ ـ ـ ــهيالت لعقد االجتماع،
يف موعد حيدد الح ًقا ،لوض ـ ـ ـ ــع الص ـ ـ ـ ــياغة النهائية للوثيقة عن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  -املش ـ ـ ـ ــروع املنقح لوثيقة
تقدير االحتياجات واإلجراءات املمكنة ،كما ترد ضمن املرفق ابء ،قبل الدورة املقبلة للهيئة.

سادسا  -استعراض مسو ّدة خطــة العمــل للفــرتة  2023-2021لتنفيــذ اس ـرتاتيجية املنظمــة
ً
بشــأن تعمــيم التنــوع البيولــوجي عــرب القطاعات الزراعية
 -13استعرضت جموعة جهات التنسيق الوطنية الوثيقة بعنوان مسودة خطـ ـ ــة العمـ ـ ــل للفـ ـ ــرتة  2023-2021لتنفيـ ـ ــذ
اس ـرتاتيجية املنظم ـ ـة بش ـ ـأن تعم ـ ـيم التن ـ ـوع البيول ـ ـوجي ع ـ ـرب القطاعات الزراعية .6ورحبت ابسرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع
علما ابلتقد اارا يف إعداد مسودة خط ـ ـة العم ـ ـل
البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية اسرتاتيجية املنظمةا وأخذت ً
للفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتة  2023-2021لتنفيذ االسرتاتيجية  7خطة العملا كوسيلة لتحسني التنسيق وتعزيز عمل املنظمة املتصل ابلتنوع

البيولوجي ،فض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـال عن الــدعم الــذي تقــدمــه املنظمــة جلهود تعميم التنوع البيولوجي على املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتويني الوطين واإلقليمي،
مبا يشمل اجلهود الوطنية شد التمويل من أجل التنوع البيولوجي.

علما ابلدور اهلا الس ـرتاتيجية املنظمة وخطة عملها يف توجيه وتيســة
 -14وأحاطت جموعة جهات التنســيق الوطنية ً
دعم املنظمة للبلدان يف ما يتصل بتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية ،وحفظ التنوع البيولوجي لألغذية
أيضا إىل أطية ضمان االتساق والتكامل والدعم املتبادل بني خطة
والزراعة وصونه واستخدامه على حنو مستدا  .وأشارت ً
العمل وسائر األنشطة املضطلع هبا يف إطار الصكوك واملنظمات األخر  ،مبا يشمل املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة املعاهدة الدوليةا واتفاقية التنوع البيولوجي واهليئة.
علما مبسودة خطة العمل ،وتقدمي التعليقات.
 -15ورحبت جموعة جهات التنسيق الوطنية ابلفرصة املتاحة لإلحاطة ً
وأوص ــت أبن تش ــارك اهليئة نفس ــها على أكمل وجه يف املس ــتقبل يف تنفيذ اسـ ـرتاتيجية املنظمة وخطة عملها واس ــتعراض ــها
ض ـ ـ ـ ـ ـا بعرض تقرير عن تنفيذ اس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية املنظمة وخطة عملها
ويديثها .وأوصـ ـ ـ ـ ــت جموعة جهات التنسـ ـ ـ ـ ــيق الوطنية أي ً
على اهليئة يف كل من الدورات.
 -16وشـ ـ ـ ـ ـ ــددت جموعة جهات التنسـ ـ ـ ـ ـ ــيق الوطنية على أن املنظمة تتيح ابلفعل ،من خالل الصـ ـ ـ ـ ـ ــكوك واألجهزة
إطارا عامليًا لص ـ ـ ـ ـ ـ ــون التنوع البيولوجي لألغذية
القائمة ،مبا فيها هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،واملعاهدة الدوليةً ،
والزراعة واستخدامه على حنو مستدا  ،مبا يف ذلك املوارد الوراثية ،وهو إطار يتعني مراعاته ضمن عمل املنظمة يف جال

6
7
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التنوع البيولوجي .وأوص ـ ـ ــت جموعة جهات التنس ـ ـ ــيق الوطنية بعد اس ـ ـ ــتعراض اسـ ـ ـ ـرتاتيجية املنظمة ،بذكر هذه األجهزة
الدستورية بشكل صريح يف القسم املتعلق "اب وكمة الفعالة".
 -17وأوص ـ ـ ــت جموعة جهات التنس ـ ـ ــيق الوطنية بدمج التنوع البيولوجي يف س ـ ـ ــياس ـ ـ ــات املنظمة وبراجها وأنش ـ ـ ــطتها،
وأبن تنظر فيها األجهزة الرائس ـ ـ ـ ـ ـ ــية والدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتورية املعنية يف املنظمة على حنو منتظم .وش ـ ـ ـ ـ ـ ــددت على أطية دور التعاون
والش ـ ـراكات من أجل تنفيذ اس ـ ـرتاتيجية املنظمة وخطة عملها ،وطلبت من املنظمة وأجهزهتا الرائس ـ ــية والدس ـ ــتورية التعاون
يف هذا الصــدد على حنو وثيق مع املنظمات والصــكوك الدولية ذات الصــلة ،ومعاهد البحو الوطنية واإلقليمية والدولية،
واملنظمات غة ا كومية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص.
 -18وش ـ ـ ــددت جموعة جهات التنس ـ ـ ــيق الوطنية على أطية تكامل اسـ ـ ـ ـرتاتيجية املنظمة وخطة العمل واإلطار العاملي
للتنوع البيولوجي ملا بعد عا  2020الذي اري حاليًا إعداده يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي ،كما شــددت على ضــرورة
التنســيق الوثيق يف إطار رصــد تنفيذ خمتلف الصــكوك وإعداد التقارير عنها .وأشــارت اجملموعة مع التقدير إىل أن اســتجابة
اهليئة على مس ـ ــتو الس ـ ــياس ـ ــات للتقرير عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل ،واس ـ ـرتاتيجية املنظمة وخطة
عملها ستعزا دور املنظمة يف تنفيذ اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ما بعد عا .2020
 -19وابإلضــافة إىل ذلك ،أبد بعه املشــاركني تعليقات بشــأن مســودة خطة العمل مل ي َظ ابإلمجاع ضــمن جموعة
جهات التنسيق الوطنية ،وتشمل هذه االقرتاحات ما يلي:
أا

التشديد على أطية دعم البلدان ،بناءً على طلبها ،لتعميم التنوع البيولوجي عرب قطاعاهتا الزراعية؛

لا

وجتنا اس ـ ــتخدا التعابة الي قد يُس ـ ــاء فهمها على حنو قد حيكم مس ـ ــب ًقا على نتيجة س ـ ــائر العمليات
اجلارية على مستو السياسات؛

دا

وتوضـيح أنه ال توجد أدلة اسـتعرضـها النظراء تثبت مسـاطة البياتت اجلغرافية يف صـون التنوع البيولوجي
واستخدامه املستدا ؛

ها

والتش ـ ـ ـ ــديد على أنه يتعني لبناء القدرات الناتج 1ا أن يش ـ ـ ـ ــمل بناء القدرات من أجل إجراء عمليات
تقييم تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،مبا يف ذلك عمليات تقييم األثر ،مع
أصحاب املصلحة والشركاء املعنيني؛

وا

والتشـ ـ ــديد على أطية معاجلة القضـ ـ ــاًي املتصـ ـ ــلة اب وافز واملخاطر املتصـ ـ ــلة مببيدات اآلفات وممارسـ ـ ــات
اإلنتال وسالسل اإلمدادات املستدا  ،على حنو أفضل.

با وتعديل اجلدول الزمين لالستعراض والرصد ،واإلشارة بشكل صريح إىل اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي
ما بعد عا  2020القسم 5ا؛

 -20وأشـ ـ ــارت جموعة جهات التنسـ ـ ــيق الوطنية إىل أن مسـ ـ ــودة خطة العمل ،بصـ ـ ــيغتها املنقحة يف ضـ ـ ــوء التعليقات
مؤخرا لعرضـها على
الواردة من جلنة الزراعة ،وجلنة الغاابت ،وجلنة مصـايد األمساك ،وفراد األعضـاء ،قد أصـبحت متاحة ً
جلنة الربتمج يف دورهتا الثالثني بعد املائة املقبلة .8وأشـ ـ ــارت إىل أنه اوا ألعضـ ـ ــاء اهليئة تقدمي تعليقاهتم بشـ ـ ــأن النسـ ـ ــخة
8
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األخةة من مس ـ ـ ـ ـ ـ ــودة خطة العمل حبلول
وإحالتها إىل جلنة الربتمج لكي تنظر فيها.

10

مارس /آذار  ،2021وإىل أهنم قد طلبوا إىل األمانة جتميع التقارير القطرية

سابعا  -املالحظات اخلتامية
ً

 -21توجهت السـ ـ ــيدة  Hoffmannابلشـ ـ ــكر إىل املشـ ـ ــاركني والرئيسـ ـ ــني املشـ ـ ــاركني لتوجيهاهتما خالل اجتماع اهليئة
الذي عقد بص ــورة افرتاض ــية ألول مرة على اإلطالق .وس ــلطت الض ــوء على أن املناقش ــات قد أوض ــحت خمتلف املفاهيم
وأض ـ ـافت قيمة إىل عمل اهليئة .وأشـ ــارت كذلك إىل أهنا تتطلع إىل اجلزء الثاين من االجتماع الذي سـ ــتوضـ ــع فيه الصـ ــيغة
النهائية للعمل الذي بدأته جموعة جهات التنسيق الوطنية.
 -22وختم الرئيس املشـ ـ ـ ــارك السـ ـ ـ ــيد  ،Weibullمتوج ًها ابلشـ ـ ـ ــكر إىل مجيع املندوبني واألمانة على عملهم الد وب.
وأشــار إىل أنه مت وضــع األســس خالل االجتماع ،بفضــل الزخم اجليد ضــمن جموعة جهات التنســيق الوطنية ،كما أشــار
إىل أن اجملموعة ستنهي عملها خالل اجلزء الثاين من االجتماع.

11
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املرفق ألف
جدول أعمال اجلزء األول من االجتماع الثاين جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة
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اجللسة االفتتاحية
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انتخاب الرئيس وتئا نوابا الرئيس واملقرر
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استعراض مشروع االحتياجات واإلجراءات املمكنة لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدا
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استعراض مسودة خطــة العمــل للفــرتة  2023-2021لتنفيــذ اس ـرتاتيجية املنظمــة بشــأن تعمــيم التنــوع البيولــوجي
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املرفق ابء

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة – املشروع املنقح لوثيقة تقدير االحتياجات واإلجراءات
املمكنة
أوالً – [مقدمة
أمرا ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورًي
-1
يُعــد التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة ،إىل جــانــا خــدمــات النظــا اإليكولوجي الي يــدعمهــاً ،
الســتدامة النظم الغذائية والزراعية .وهو ميكن أنظمة اإلنتال وســبل املعيشــة للتكيف مع الظروف االجتماعية واالقتصــادية
موردا رئيس ـ ـ ـ ـ ــيًا يف اجلهود الرامية إىل ض ـ ـ ـ ـ ــمان األمن الغذائي والتغذية وا د يف الوقت
والبيئية املتغةة والتطور معها ،ويعترب ً
ض ـا يف لاية البيئة وإعادهتا إىل هيئتها األصــلية واســتخدا
نفســه من اآلاثر الســلبية على البيئة أو ختفيفها ،وهو يســاهم أي ً
مواردها على حنو مستدا .
وخالل العقود األخةة ،اكتسـ ـ ـ ـ ــبت أطية التنوع البيولوجي وخدمات النظا اإليكولوجي لألمن الغذائي والتغذية،
-2
وس ـ ــبل العيي الريفية والس ـ ــاحلية ،ورفاه اإلنس ـ ــان والتنمية املس ـ ــتدامة بش ـ ــكل عا  ،تدرايًا املزيد من االعرتاف يف جداول
األعمــال الــدوليــة .ويف عــا  ،1995أص ـ ـ ـ ـ ـ ــحبــت هيئــة املوارد الوراثيــة النبــاتيــة هيئــة املوارد الوراثيــة لألغــذيــة والزراعــة اهليئــةا
وحصـ ـ ــلت على والية تغطي مجيع مكوتت التنوع البيولوجي ذات الصـ ـ ــلة ابألغذية والزراعة .وعلى مر السـ ـ ــنني ،أشـ ـ ــرفت
اهليئــة على التقييمــات العــامليــة للموارد الوراثيــة النبــاتيــة وا يوانيــة وا رجيــة واملــائيــة ،واعتمــدت خطل عمــل عــامليــة للموارد
9
الوراثي ــة الثالث ــة األوىل هل ــذه القط ــاع ــات ويش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إليه ــا يف ه ــذا النص على أهن ــا خطل العم ــل القط ــاعي ــة الع ــاملي ــةا.
ويف عا  ، 2019وافقت اهليئة على أنه ينبغي إعداد خطة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية .وتش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل أهداف التنمية
عددا من املقاص ـ ـ ــد املتعلقة بص ـ ـ ــون التنوع البيولوجي واس ـ ـ ــتخدامه
املس ـ ـ ــتدامة ،الي اعتمدهتا األمم املتحدة يف عا ً ،2015
املس ــتدا يف س ــياق األغذية والزراعة ،مبا يف ذلك املقاص ــد الي وض ــعتها اهليئة .وقد اادت التقييمات العاملية األخر  ،مثل
تلك الي اض ـ ــطلع هبا املنرب ا كومي الدويل للعلو والس ـ ــياس ـ ــات يف جال التنوع البيولوجي وخدمات النظا اإليكولوجي،
وعمليــات اإلبالم من جــانــا البلــدان عن اإللــااات يف تنفيــذ اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيــاهتــا وخطل عملهــا الوطنيــة للتنوع البيولوجي
لتحقيق أهداف أيتش ــي للتنوع البيولوجي يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،من مس ــتو الوعي بش ــأن التنوع البيولوجي بش ــكل
عا ومساطاته يف سبل العيي ورفاه اإلنسان بشكل خاص.
وابعتماد برتمج العمل املتعدد السـ ـ ــنوات ،قررت اهليئة يف دورهتا العادية ا ادية عشـ ـ ــرة الشـ ـ ــروع يف عملية قطرية
-3
إلعداد حالة التنوع البيولوجي يف العامل لألغذية والزراعة .ويف عا  ،2013دعت منظمة األغذية والزراعة البلدان األعض ــاء

 9منظمة األغذية والزراعة .1996 .حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل .روما؛ منظمة األغذية والزراعة .2007 .حالة املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة يف العامل .روما؛ منظمة األغذية والزراعة .2007 .خطة العمل العاملية بش ـ ـ ـ ــأن املوارد الوراثية ا يوانية وإعالن إنرتالكن .روما؛ منظمة األغذية
والزراعة .2010 .التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .روما؛ منظمة األغذية والزراعة .2011 .خطة العمل العاملية الثانية بشــأن املوارد
الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة .رومــا؛ منظمــة األغــذيــة والزراعــة .2014 .حــالــة املوارد الوراثيــة ا رجيــة يف العــامل .رومــا؛ منظمــة األغــذيــة والزراعــة.2014 .
خطة العمل العاملية بش ــأن ص ــون املوارد الوراثية ا رجية واس ــتخدامها املس ــتدا وتنميتها .روما؛ منظمة األغذية والزراعة .2015 .التقرير الثاين عن حالة املوارد
الوراثية ا يوانية لألغذية والزراعة يف العامل .روما؛ منظمة األغذية والزراعة .2019 .حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل .روما.
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بلدا التقارير .ونُش ـ ـ ـ ـ ـ ــر التقرير
إىل تقدمي تقارير قطرية عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .وقد واحد وتس ـ ـ ـ ـ ـ ــعون ً
10
عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل يف فرباير/شباط .2019
وعقدت اهليئة ،خالل عا  ،2016مش ــاورات إقليمية غة رمسية لتبادل املعلومات بش ــأن ص ــون التنوع البيولوجي
-4
لألغذية والزراعة واس ـ ـ ـ ــتخدامه املس ـ ـ ـ ــتدا  ،ويديد االحتياجات واإلجراءات املمكنة .واالحتياجات واإلجراءات املمكنة
لص ـ ــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واس ـ ــتخدامه املس ـ ــتدا ااددة يف هذه الوثيقة تس ـ ــتند إىل نتائج هذه املش ـ ــاورات
اإلقليمية ،واملشاورات العاملية ،ونتائج التقرير عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل.
ويدد هذه الوثيقة االحتياجات واإلجراءات املمكنة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،مثل "تنوع ا يواتت
-5
والنبااتت والكائنات الدقيقة وتباينها على املس ـ ـ ـ ـ ــتو الوراثي وعلى مس ـ ـ ـ ـ ــتو األنواع والنظا اإليكولوجي الي يافظ على
11
هياكل النظا اإليكولوجي وو ائفه وعملياته يف نظم اإلنتال وحوهلا ،والي توفر الغذاء واملنتجات الزراعية غة الغذائية".
ويعترب أن "نظم اإلنتال" تش ــمل قطاعات اااص ــيل والثروة ا يوانية والغاابت واألمساك وتربية األحياء املائية .ووف ًقا لتعريف
منظمة األغذية والزراعة ،تش ــمل الزراعة الغاابت ومص ــايد األمساك وتربية األحياء املائية .ويرد يف امللحق  1وص ــف مفص ــل
للمفاهيم املستخدمة يف الوثيقة].

اثنيًا – األساس املنطقي

يُعد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،أي التنوع البيولوجي الذي يس ـ ـ ــاهم بش ـ ـ ــكل أو خر يف الزراعة واإلنتال
-6
أمرا ال غىن عنه من أجل األمن الغذائي والتغذية والص ـ ــحة والتنمية املس ـ ــتدامة وإمداد العديد من خدمات النظا
الغذائيً ،
اإليكولوجي ا يوية .وقد اختذت العديد من البلدان إجراءات لص ـ ـ ــون جموعة من املوارد الوراثية النباتية وا يوانية وا رجية
واملائية واستخدامها بشكل مستدا  ،من خالل اسرتاتيجيات خمتلفة .وقد قدمت اهليئة ،وال تزال تقد  ،التوجيهات بشأن
ص ـ ــون 12مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة املتعددة واس ـ ــتخدامها بش ـ ــكل مس ـ ــتدا  ،من خالل أدوات وقرارات
متعددة وخاص ــة بقطاعات ،ددة ،مبا يف ذلك خطل العمل القطاعية العاملية .وترص ــد املنظمة تنفيذ هذه الص ــكوك وترفع
التقارير إىل اهليئة عن حالة تنفيذها وحالة القطاعات املعنية ذات الص ـ ـ ــلة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة .ومع ذلك ،لقد
كانت التوجهيات املتعلقة إبدارة مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة غة املشـ ـ ـ ـ ــمولة خبطل العمل القطاعية العاملية
،ــدودة حا اآلن .وهنــاك حــاجــة إىل إدارة املكوتت املختلفــة للتنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة بطريقــة أكثر منهجيــة
وتكامالً ،وختطي االسـ ـ ـرتاتيجيات اخلاص ـ ــة بقطاعات معينة .ويتطلا عكس اخلس ـ ــارة املس ـ ــتمرة للتنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة ،وضـ ــمان صـ ــونه ويسـ ــني اسـ ــتخدامه بشـ ــكل مسـ ــتدا  ،اتباع هنج شـ ــاملة ومتعددة القطاعات تشـ ــمل إجراءات
على املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتو الوراثي ومس ـ ـ ـ ـ ـ ــتو األنواع والنظا اإليكولوجي .وال بد أن أتخذ هذه النهج يف االعتبار أن نظم اإلنتال
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـا خدمات النظم اإليكولوجية ذات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة بتحس ـ ـ ـ ـ ـ ــني بيئاتنا ورفاهنا،
الزراعي والنظم الزراعية اإليكولوجية تنتج أي ً
والي قد تكون إاابية لتحقيق هذه الغاية.

10
11
12

منظمة األغذية والزراعة .2019 .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .روما.
منظمة األغذية والزراعة .2019 .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .روما.
صون التنوع البيولوجي هو لاية التنوع البيولوجي وا فاظ عليه أو إدارته أو إصالحه.
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وتشمل النتائج الرئيسية للتقرير املتعلق حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل ،ما يلي:13

-7

التنوع البيولوجي ضروريّ لألغذية والزراعة


تش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل مكوتت عديدة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتو الوراثي ومس ـ ـ ـ ـ ـ ــتو األنواع والنظم
اإليكولوجية ،عوامل أساسية إلنتاجية القطاعات الزراعية كافة يف الوقت الراهن ويف املستقبل.



وتتس ـ ـ ـ ـ ـ ــم املوارد الوراثية النباتية وا يوانية واملائية واملوارد الوراثية من الكائنات ا ية الدقيقة والالفقارًيت لألغذية
والزراعة ،واملوارد الوراثية ا رجية – وتنوعها على مس ـ ــتو األنواع ،وداخل األنواع النوع ،والص ـ ــنف ،والس ـ ــاللة،
وما إىل ذلكا ،أبطية حيوية إلنتاجية قطاعات اااص ـ ــيل والثروة ا يوانية والغاابت وتربية األحياء املائية ومص ـ ــايد
األمساك ،وقدرهتا على الصــمود يف الوقت الراهن ويف املســتقبل .وتتمتع األقارب الربية لألنواع املســتأنســة إبمكانية
استئناسها ،وتوفر جموعة من املوارد الوراثية للتهجني واالختيار.



ويعترب التنوع البيولوجي املرافق املوجود يف نظم اإلنت ــال وحوهل ــا ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورًًي لتوفة الع ــدي ــد من خ ــدم ــات النظ ــا
اإليكولوجي الي يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـد إليهـا إنتـال الزراعة واألغذية ،مبا يف ذلك التلقيح ،ومكـافحـة اآلفات ،وا فـاظ على
خصوبة الرتبة ،وعزل الكربون ،وتنظيم إمدادات املياه.



وتعترب األغذية الربية – وهي تض ـ ـ ـ ـ ــم جموعة واس ـ ـ ـ ـ ــعة من الفطرًيت والنبااتت وا يواتت ،مبا يف ذلك الالفقارًيت –
أيضا
مهمة لألمن الغذائي والتغذية يف العديد من البلدان .وغالبًا ما يتم حصادها واستهالكها ،ليًا ،ولكن يتم تداوهلا ً
على مسافات طويلة .ويف حالة مصايد األمساك الطبيعية ،فإهنا تشكل أساس قطاع رئيسي من األغذية والزراعة.

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة آخذ يف الرتاجع

13



إن العديد من املكوتت الرئيسـ ـ ـ ـ ــية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،على املسـ ـ ـ ـ ــتو الوراثي ومسـ ـ ـ ـ ــتو األنواع
والنظا اإليكولوجي ،آخذ يف الرتاجع.



وختتلف املعارف بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن حالة التنوع البيولوجي املرافق ،وخدمات النظا اإليكولوجي واألغذية الربية بني إقليم
وآخر ،وغــالبـاً مــا تكون غة مكتملــة .وهنــاك العــديــد من الالفقــارًيت والكــائنــات ا يــة الــدقيقــة ،وكــذلــك بعه
األنواع النباتية وا يوانية األخر املوجودة يف نظم اإلنتال وحوهلا ،مل يتم تس ـ ـ ــجيلها أو وص ـ ـ ــفها ،كما أن و ائفها
ضمن النظم اإليكولوجية تبقى غة مفهومة بشكل جيد.



وإن ا الة غة املتقدمة بش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل كاف لربامج رص ـ ـ ـ ـ ـ ــد التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية ،تعين أن البياتت
املتعلقة حبالتها واجتاهاهتا غة مكتملة .وتوفر مس ـ ـ ـ ـ ــوح األعداد والتدابة املقابلة مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ًـرا عن حالة الفئات الفردية
للتنوع البيولوجي املرافق على املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوًيت االية أو الوطنية أو اإلقليمية .وتعطي البياتت من هذا النوع ص ـ ـ ـ ـ ـ ــورًة
خمتلطة ،إلا هناك أسباب عديدة تدعو إىل القلق بشأن تراجع املكوتت الرئيسية للتنوع البيولوجي املرافق.



وتعترب املعلومــات عن حــالــة واجتــاهــات املوارد الوراثيــة النبــاتيــة وا يوانيــة واملــائيــة لألغــذيــة والزراعــة ،واملوارد الوراثيــة
ا رجية ،أكثر اكتماالً .ومع ذلك ،ال يزال هناك العديد من الفجوات يف املعارف ،وال س ـ ـ ـ ـ ــيما يف املناطق النامية
من العامل.

منظمة األغذية والزراعة .2019 .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل  -موجز .روما
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تؤثر دوافع التغيري املتعددة واملتفاعلة يف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة


أتثرا س ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيًا] مبجموعة متنوعة
غالبًا ما يتأثر التنوع البيولوجي املرافق وخدمات النظا اإليكولوجي الي يقدمها [ ً
من الدوافع ترتاوح بني املس ـ ـ ــتو االي والعاملي ،وبني التطورات يف التكنولوجيا وممارس ـ ـ ــات اإلدارة ض ـ ـ ــمن قطاع
األغذية والزراعة والعوامل البيئية واالقتصـ ـ ــادية واالجتماعية والثقافية والسـ ـ ــياسـ ـ ــية األوسـ ـ ــع نطاقًا .وبشـ ـ ــكل أكثر
يـدي ًـدا[ ،قـد تؤدي] [ /تؤدي] االجتـاهـات العـامليـة ،مثـل التغيةات يف املنـاخ واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواق الـدوليـة والـدميوغرافيـا،
إىل هور دوافع [س ـ ـ ـ ــلبية] [دوافع لفقدان التنوع البيولوجي] على مس ـ ـ ـ ــتو نظا اإلنتال ،مثل تغية اس ـ ـ ـ ــتخدا
األراضي ،واالستخدا غة املناسا للمدخالت اخلارجية ،واإلفراط يف ا صاد [حصاد التنوع البيولوجي الربي]،
وانتشــار األنواع الغااية .وكانت التغيةات يف اســتخدا األراضــي واملياه وإدارهتا ،فئة الدوافع الي ذكرها أكرب عدد
آاثرا س ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيــة على التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة .ويف املقــابــل ،مــالــت البلــدان
من البلــدان على أن هلــا ً
الي شـ ــاركت إىل النظر إىل تدابة السـ ــياسـ ــات العامة والتقد يف العلو والتكنولوجيا ،على أهنا دوافع إاابية توفر
طرًقا للحد من اآلاثر الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلبية للدوافع األخر الي تؤثر على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .وتوفر هااتن
الفئتان نقاط دخول ،تملة للتدخالت الي تدعم صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدا .

تشري التقديرات إىل تزايد استخدام العديد من املمارسات املراعية للتنوع البيولوجي


متت اإلفادة على نطاق واس ـ ـ ـ ــع عن جهود إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،وال س ـ ـ ـ ــيما التنوع البيولوجي
املرافق ،هبدف تعزيز عملية توفة خدمات منظمة وداعمة يف النظا اإليكولوجي.



وأُفيد عن تزايد اس ــتخدا جموعة من ممارس ــات اإلدارة الي تُعترب مواتية لص ــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
واس ـ ــتخدامه على حنو مس ـ ــتدا  .ومع ذلك ،ال يزال يتعني يس ـ ــني معرفة كيفية أتثة هذه املمارس ـ ــات على حالة
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.



ورغم تزايد اجلهود املبذولة لصـ ــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املوقع وخارجه ،غالبًا ما تكون مسـ ــتوًيت
التغطية وا فاظ غة مالئمة ،وال بد من تعزيز التكامل يف ما بني هذه النهج.

ال تزال األطر التمكينية غري كافية لضمان صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام


أطرا س ـ ــياس ـ ــاتية وقانونية تس ـ ــتهدف ص ـ ــون التنوع البيولوجي ككل واس ـ ــتخدامه على حنو
وض ـ ــعت معظم البلدان ً
مسـ ــتدا  ،ولد العديد منها تدابة ماية الطبيعة من أجل التنوع البيولوجي الربي ،غالبًا ما تكملها سـ ــياسـ ــات
،ددة ملوارد وراثية لألغذية والزراعة ،ددة ،أو أهنا قد تدمج املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مع س ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــات
لقطاعات ،ددة من األغذية والزراعة ،واألغذية والزراعة بش ــكل عا  ،أو التنمية الريفية .والس ــياس ــات الي تتناول
إدارة نظم اإلنتال الغذائية والزراعية تستند بشكل متزايد إىل ُهنج النظا اإليكولوجي ،واملشاهد الطبيعية واملشاهد
غالب ا ما تفتقر األطر القانونية والس ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــاتية إىل تركيز ،دد على التنوع البيولوجي املرافق
البحرية .ومع ذلكً ،
أو األغذية الربية .ويف حني أن االتفاقات الوطنية والدولية قائمة للحد من االسـ ـ ـ ــتغالل املفرط لألنواع السـ ـ ـ ــمكية
أو الغاابت ،فإن التدابة القانونية والســياســاتية الي تســتهدف بشــكل صـريح األغذية الربية أو املكوتت يف التنوع
البيولوجي املرافق وأدوارها يف توفة خدمات النظا اإليكولوجي ليست منتشرة على نطاق واسع.
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وتتطلا اإلدارة املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتعزيز دوره يف تقدمي خدمات النظا اإليكولوجي
تعاوت متعدد األطراف عرب قطاعي األغذية والزراعة ،وبني قطاع األغذية والزراعة وقطاع ص ـ ـ ـ ـ ـ ــون البيئة /الطبيعة
ً
والقطاعات األخر ذات الص ـ ـ ـ ــلة ،على املس ـ ـ ـ ــتوًيت االية والوطنية واإلقليمية والعاملية .ويعرب اس ـ ـ ـ ــتخدا التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة ا دود الدولية وا دود التقليدية بني القطاعات .وإن أطر التعاون على املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوًيت
الوطنية واإلقليمية والدولية يف إدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة متطورة نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـبيا يف كل من قطاعات األغذية
والزراعة.



ويقيد عدد من ا واجز عملية وضع وتنفيذ أدوات سياساتية فعالة تتناول صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
أحيات العوائق بفعل عد
واسـ ــتخدامه بشـ ــكل مسـ ــتدا  ،والتنوع البيولوجي املرافق بشـ ــكل خاص .ويواجه التنفيذ ً
توفر املوارد البش ـ ـ ـ ـ ـرية واملالية ،وغياب الوعي واملعرفة من جانا أص ـ ـ ـ ــحاب الش ـ ـ ـ ــأن وغياب اإلرادة الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية
و/أو ا وكمة وغياب التعاون بني الوكاالت ذات الصلة.

ويواجه صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدا عدة يدًيت يف الوقت الذي يساهم
-8
فيه سـ ــبل عيي الكثة من السـ ــكان يف العامل ورفاههم  .وال ميكن إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بفعالية إذا مت النظر
يف مكوتته مبعزل عن بعض ـ ـ ـ ـ ـ ــها البعه .ومثة حاجة إىل اتباع هنج نظمي من أجل االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة على أكمل وجه من التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة من حيث تعزيز التحول حنو نظم غذائية واراعية أكثر اسـ ـ ـ ـ ــتدامة وقدرة على الصـ ـ ـ ـ ــمود .وابلتايل،
تعترب آليات التعاون بني القطاعات واملتعددة أص ـ ـ ـ ـ ـ ــحاب املص ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة الي تعاو مكوتت متعددة للتنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة ،حيوية.
ويدد خطة العمل القطاعية للهيئة األولوًيت االس ـ ـرتاتيجية لالس ـ ــتخدا املس ـ ــتدا للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
-9
وتنميتها وص ـ ــوهنا ،فض ـ ـالً عن األحكا املتعلقة ابلتعاون والتمويل والتنفيذ .وتوجه اهليئة تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية،
وتدعمها وترصدها ،كما تقيم على فرتات منتظمة حالة تنفيذها ومكوتت املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اخلاصة هبا.
 -10وتعكس االحتيــاجــات واإلجراءات املمكنــة الواردة يف هــذه الوثيقــة التحــدًيت واالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتجــاابت ااتملــة هلــا
الي حددهتا البلدان أثناء إعداد تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .والس ــتكمال خطل العمل العاملية،
ينصـ ـ ــا الرتكيز بقوة على اإلجراءات الي تسـ ـ ــعى إىل اًيدة يسـ ـ ــني املعرفة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،وال سـ ـ ــيما
املكوتت مث ــل التنوع البيولوجي املرافق [واألغ ــذي ــة الربي ــة] [والنظم الزراعي ــة اإليكولوجي ــة املق ــابل ــة][ /والنظم الزراعي ــة
اإليكولوجية] [/وخدمات النظم اإليكولوجية] ،الي تتخلف عن اآلخرين يف هذا الص ــدد ،وآاثر ممارس ــات اإلدارة وهنجها
املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .كما مت التأكيد على ا اجة إىل تنفيذ ُهنج وإجراءات عملية لتحس ـ ـ ـ ـ ـ ــني إدارة
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .ومت إيالء املزيد من االهتما ألطية التعاون ،على مجيع املس ـ ـ ـ ـ ــتوًيت ،يف ص ـ ـ ـ ـ ــون التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه على حنو مستدا .
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اثلثًا – طبيعة الوثيقة
 -11إدرا ًكـ ا ألطيــة جتنــا االادواجيــة ،هتــدف هــذه الوثيقــة إىل توفة إطــار شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــل إلدارة التنوع البيولوجي لألغــذيــة
والزراعة ككل وتعزيز العمل املنسق عرب مجيع قطاعات األغذية والزراعة – وبشكل أوسع – يسني صون التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة واستخدامه املستدا على املستو الوراثي ومستو األنواع والنظا اإليكولوجي .وهي طوعية وغة ملزمة.
وليس املقص ـ ــود منها أن تس ـ ــتبدل أو تكرر خطل العمل القطاعية العاملية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اخلاص ـ ــة ابهليئة،
أو غةها من االتفاقات الدولية ،بل أن تعزا تنفيذها املتناغم ،حس ـ ـ ـ ـ ـ ــا االقتض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء .واا يديثها عند االقتض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء.
وينبغي أن تتخذ البلدان اإلجراءات الالامة وف ًقا ألولوًيهتا الوطنية والتزاماهتا الدولية ،حسا االقتضاء.

ابعا – األهداف
رً

هتدف هذه الوثيقة إىل ما يلي:

-12



وضع إطار سياقي للتنفيذ املتسق واملتناسق خلطل العمل القطاعية العاملية ا الية للهيئة ،وصون التنوع البيولوجي
واستخدامه على حنو مستدا مبا يشمل التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية ،كأساس لألمن الغذائي ،والتغذية
والصحة ،واألغذية والزراعة املستدامتني ،وا د من الفقر وتوفة سبل العيي؛



وتشجيع التحول حنو نظم اراعية وغذائية أكثر استدامة؛



واملس ـ ـ ـ ـ ــاطة يف يقيق أهداف التنمية املس ـ ـ ـ ـ ــتدامة وتنفيذ إطار التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عا  2020التفاقية
التنوع البيولوجي؛



واًيدة الوعي بشـ ــأن أطية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة[ ،وال سـ ــيما][ /مبا يشـ ــمل] التنوع البيولوجي املرافق
واألغذية الربية ،وخدمات النظا اإليكولوجي الي يوفرها جلميع أصــحاب املصــلحة ،من املنتجني إىل املســتهلكني
وصانعي السياسات؛



وتعزيز صــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واســتخدامه املســتدا [ ،وال ســيما][ /مبا يشــمل] التنوع البيولوجي
املرافق واألغذية الربية ،داخل [النظم الزراعية اإليكولوجية وغة ذلك من] [نظم اإلنتال وغة ذلك من] والنظم
اإليكولوجية األرضية واملائية ،كأساس خلدمات النظا اإليكولوجي والقدرة على الصمود[ ،من أجل تعزيز التنمية
االقتصادية وا د من [ سوء التغذية] اجلوع والفقر ،خاصة يف البلدان النامية] ،فضالً عن توفة خيارات للتكيف
مع تغة املناخ والتخفيف من آاثره؛



ووض ـ ــع األ س ـ ــاس املفاهيمي واإلطار الالا لوض ـ ــع واعتماد س ـ ــياس ـ ــات وتش ـ ـ ـريعات وبرامج وطنية لص ـ ــون التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدا ؛



واًيدة التعـاون وتبـادل املعلومات ونقـل التكنولوجيـا على املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوًيت الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة ،وتعزيز القـدرات
املؤسسية ،مبا يف ذلك جاالت البحث والتعليم والتدريا بشأن صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه
بشكل مستدا ؛



ويســني مجع البياتت ووضــع مقاييس ومؤشـرات لقياس أثر ممارســات اإلدارة وهنجها على صــون التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدا على املستو الوراثي وعلى مستو األنواع والنظا اإليكولوجي؛
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اخليار

1



[ا د من االادواجية غة املقص ـ ـ ـ ــودة وغة الض ـ ـ ـ ــرورية لإلجراءات من أجل تش ـ ـ ـ ــجيع الكفاءة والفعالية يف اجلهود
العاملية واإلقليمية والوطنية لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدا ؛



وتقدمي التوجيه لعمل منظمة األغذية والزراعة بشأن توفة الدعم للبلدان يف جهودها لتعزيز صون التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة واس ـ ــتخدامه املس ـ ــتدا  ،مبا يف ذلك يف س ـ ــياق اسـ ـ ـرتاتيجيتها بش ـ ــأن تعميم التنوع البيولوجي عرب
القطاعات الزراعية]14.
اخليار



2

[تقدمي التوجيه لعمل منظمة األغذية والزراعة بشأن توفة الدعم للبلدان يف جهودها لتعزيز صون التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة واس ـ ـ ـ ــتخدامه املس ـ ـ ـ ــتدا  ،مبا يف ذلك يف س ـ ـ ـ ــياق اسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيتها بش ـ ـ ـ ــأن تعميم التنوع البيولوجي
عرب القطاعات الزراعية من خالل ا د من االادواجية غة املقصــودة وغة الضــرورية لإلجراءات من أجل تشــجيع
الكفاءة والفعالية يف اجلهود العاملية واإلقليمية والوطنية لص ـ ـ ـ ـ ـ ــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامه
بشكل مستدا ]15

 -13وينبغي أن يؤخــذ يف االعتبــار أنــه ينبغي تنفيــذ اإلجراءات يف جموعــة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــة من الظروف املختلفــة .واــا
أن يراعي التنفيذ التباين يف خص ـ ـ ـ ـ ـ ــائص أنظمة اإلنتال ومكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،واحتياجات املنتجني
ضـ ـ ـ ـا إىل أنه يف حني أن بعه اإلجراءات
وأص ـ ـ ــحاب املص ـ ـ ــلحة اآلخرين والقدرات واملوارد املتاحة .كما جتدر اإلش ـ ـ ــارة أي ً
قد تكون قابلة للتحقيق بسرعة ،فإن تنفيذ إجراءات أخر قد يتطلا املزيد من الوقت.

خامسا – املبادئ التشغيلية
ً

 -14ينبغي أن يســرتشــد تنفيذ اإلجراءات املمكنة الواردة يف هذه الوثيقة ،يف مجيع جاالت األولوًيت االسـرتاتيجية،
ابملبادئ التشغيلية التالية:




14

15

الوثيقة

ينبغي أن يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنــد تنفيــذ اإلجراءات املمكنــة إىل أدلــة علميــة س ـ ـ ـ ـ ـ ــليمــة .وعنــد االقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،ينبغي أن تؤخــذ
[معارف الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ـ ـ ـ ــلية واملعارف االية][ /املعارف واملمارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات التقليدية واالية] يف االعتبار .واا
اسـتخدا [وتشـجيع] ُهنج البحث التشـاركي [والشـامل] والنهج [املبتكرة] ،حسـا االقتضـاء ،مبا يف ذلك النهج
القائمة على اإلنتال املشرتك بني الثقافات للمعرفة حيثما كان ذلك مناسبًا].
واهلـدف من اإلجراءات املمكنـة هو تنفيـذهـا ،حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا االقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،يف مجيع أنواع نظم اإلنتـال ويف البلـدان
على مجيع مسـ ـ ــتوًيت التنمية .واا إيالء اهتما خاص الحتياجات أصـ ـ ــحاب ا يااات الصـ ـ ــغةة يف قطاعات
الزراعة والغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية ،حيثما كان ذلك مناسبًا.

CL 163/11 Rev.1

الوثيقة CL 163/11 Rev.1
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وينبغي أن يش ـ ــجع تنفيذ اإلجراءات مش ـ ــاركة مجيع منتجي األغذية مع إيالء اهتما خاص الحتياجات أنش ـ ــطة
الزراعة وا راجة ومص ـ ــايد األمساك وتربية األحياء املائية القائمة على األس ـ ــر والص ـ ــغةة النطاق ،ومع إيالء اهتما
خاص الحتياجات البلدان النامية.



وينبغي أن أيخــذ تنفيــذ اإلجراءات املمكنــة يف االعتبــار دور املرأة ،عنــد االقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،بوص ـ ـ ـ ـ ـ ــفهــا مــديرة للتنوع
البيولوجي لألغـ ــذيـ ــة والزراعـ ــة وحـ ــاملـ ــة معرفـ ــة تتعلق ابلتنوع البيولوجي لألغـ ــذيـ ــة والزراعـ ــة ،وينبغي أن ينطوي
على املشاركة الفعالة للمرأة.



وينبغي أن أيخ ــذ تنفي ــذ اإلجراءات املمكن ــة يف االعتب ــار أدوار الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ـ ـ ـ ــلي ــة واجملتمع ــات االي ــة،
عند االقتضــاء ،بوصــفهم مدراء للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وحاملي معرفة تتعلق ابلتنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة ،وينبغي أن ينطوي على املشاركة الفعالة للشعوب األصلية واجملتمعات االية.

20
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سادسا – اهليكل والتنظيم
ً

 -15تعرض هذه الوثيقة جموعة من اإلجراءات املمكنة املتكاملة واملرتابطة لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
واستخدامه بشكل مستدا  ،مت تنظيمها يف ثالثة جاالت أولوية اسرتاتيجية .ويتصل العديد من هذه اإلجراءات املمكنة
أبكثر من جال ذي أولوية اسرتاتيجية.
جال األولوية االسرتاتيجية  :1توصيف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصده
جال األولوية االسرتاتيجية  :2إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
جال األولوية االسرتاتيجية  :3األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 -16وال ترد اإلجراءات املمكنة برتتيا األولوية ،ألن األس ـ ـ ــبقية النس ـ ـ ــبية لكل جال عمل ممكن واجلداول الزمنية
كبةا بني البلدان واملناطق .وقد تعتمد األولوية النس ـ ــبية على مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية
املرتبطة قد ختتلف اختالفًا ً
والزراعة نفس ـ ــها ،أو البيئة الطبيعية أو نظم اإلنتال املعنية ،أو القدرات ا الية ،أو املوارد املالية ،أو س ـ ــياس ـ ــات إدارة التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة .وعندما تُعرض قائمة ابملمارســات أو النهج يف إطار إجراء ما ،يُقصــد هبا أن تكون غة إلزامية
وغة شاملة .إذ ال يوجد حل واحد يناسا اجلميع  ،وهناك حاجة إىل إجراء يليالت لكل حالة على حدة.
 -17ولكل جال من جاالت األولوية االس ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية ،تعرض مقدمة االحتياجات ااددة على أسـ ـ ـ ـ ـ ــاس التقارير القطرية
الي مت إعدادها كمســاطات يف تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل والعمليات االســتشــارية املذكورة أعاله.
مث يتم عرض عدد من األولوًيت ااددة .وتتكون كل أولوية من أساس منطقي وجموعة من اإلجراءات الفردية املمكنة .
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جمال األولوية االسرتاتيجية  :1توصيف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصده
مقدمة
يُعترب توصــيف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصــده من األمور الضــرورية لصــونه واســتخدامه بشــكل مســتدا .
وإن عمليات تقييم ورص ـ ـ ـ ـ ــد حالة واجتاهات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وإدارته على املس ـ ـ ـ ـ ــتوًيت الوطنية واإلقليمية
كبةا
والعاملية غة متسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاويةً ،
وغالبا ما تكون ،دودة وجزئية .كما تلف مد وطابع فجوات املعرفة ا الية اختال ًفا ً
بني خمتلف فئات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
ويف حالة النبااتت املس ـ ـ ــتأنس ـ ـ ــة واملوارد الوراثية ا يوانية واملائية لألغذية والزراعة – واألنواع الي يتم حص ـ ـ ــادها على نطاق
واســع من الربية مثل األشــجار ا رجية واألنواع النباتية اخلشــبية األخر واألنواع املســتهدفة من قبل املصــايد الطبيعيةا –
توجد قوائم جرد ومعلومات أخر  ،على الرغم من تفاوت درجاهتا عرب املناطق يف العامل وعرب قطاعات األغذية والزراعة.
وعلى املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتو العاملي ،مت تطوير أنظمة رص ـ ـ ـ ـ ـ ــد للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،على س ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل املثال ،النظا العاملي
للمعلومــات واإلنــذار املبكر بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن املوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعـة ،ونظــا معلومــات التنوع الوراثي للحيواتت
املستأنسة ،والنظا العاملي للمعلومات عن املوارد الوراثية ا رجية التابع للمنظمة.
واري رص ـ ـ ـ ــد النظم اإليكولوجية الرئيس ـ ـ ـ ــية ذات األطية لألغذية والزراعة ،على س ـ ـ ـ ــبيل املثال األراض ـ ـ ـ ــي الرطبة الداخلية،
والشعا املرجانية ،وغاابت املنغروف ،وطبقات األعشاب البحرية ،والغاابت ،واملراعي ،على املستوًيت الوطنية واإلقليمية
والعاملية ،وإن كانت مبستوًيت خمتلفة من الشمولية.
ويف املقابل ،مل يتم يديد أو توثيق العديد من أنواع التنوع البيولوجي املرافق الي تقد خدمات تنظيمية وداعمة ،وال سـ ـ ـ ـ ـ ــيما
الكائنات الدقيقة والالفقارًيت .وتُعرف اجتاهات األعداد بشـ ـ ـ ـ ـ ــكل جيد نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـبيا لبعه اجملموعات التصـ ـ ـ ـ ـ ــنيفية مثل بعه
الفقارًيتا ولكن ،ابلنسبة للمجموعات األخر  ،تكاد املعرفة أن تكون غة موجودة .ويف كثة من ا االت ،يصعا توصيف
وتنظيم األنواع الفرديــة ،وميكن اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدا األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاليــا امليتــاجينوميــة وغةهــا من تقنيــات تفــاعــل اجلينو لتحــديــد التجمعــات.
وإن املعارف األساسية التصنيفية لتقييم التنوع البيولوجي آخذة يف الرتاجع.
ضـ ـا العديد من الفجوات يف املعرفة حول خص ــائص األنواع الي تعترب مص ــادر لألغذية الربية ،وحالتها واجتاهاهتا،
وهناك أي ً
مبا يشمل املخاطر املتصلة بتداعيات األمراض ا يوانية املصدر وغة ذلك من مسببات األمراض.
ويف العــديــد من ا ــاالت ،تكون مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطــات مكوتت من التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة يف توفة خــدمــات النظــا
اإليكولوجي غة مفهومــة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل جيــد ،كمــا هو ا ــال ابلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة آلاثر دوافع معينــة على أحجــا األعــداد وتوايعهــا،
وعلى العالقات اإليكولوجية الي تدعم توفة خدمات النظا اإليكولوجي.
يديدا يسـ ـ ـ ــني
ويف ضـ ـ ـ ــوء ما سـ ـ ـ ــبق ،هناك حاجة عامة لتحسـ ـ ـ ــني توافر البياتت واملعلومات .وتشـ ـ ـ ــمل االحتياجات األكثر ً
منهجيات تسـ ـ ـ ـ ـ ــجيل وختزين وتبادل ويليل البياتت مبا يف ذلك البياتت املكانيةا بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن التغةات يف وفرة األنواع والنظم
اإليكولوجية وتوايعها ،ويسني القدرة على الرصد والتقييم ،على سبيل املثال من خالل اًيدة عدد خرباء التصنيف املاهرين.
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األولوية [االسرتاتيجية]  1-1حتسني توافر املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واحلصول عليها

األساس املنطقي
أحكاما لتقييم فئات معينة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ورص ـ ـ ــدها .ومع ذلك،
تتض ـ ـ ــمن خطل العمل القطاعية العاملية
ً
هناك حاجة لتحس ـ ـ ـ ـ ــني معرفة املكوتت األخر من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،على س ـ ـ ـ ـ ــبيل املثال التنوع البيولوجي
املرافق واألغذية الربية ،على املس ـ ـ ــتو الوراثي ومس ـ ـ ــتو األنواع والنظا اإليكولوجي ،حس ـ ـ ــا االقتض ـ ـ ــاء ،وأدوارها يف توفة
خدمات النظا اإليكولوجي ،ابالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتناد إىل البياتت املوجودة حيثما أمكن ذلك .وابلنظر إىل أن كل بلد لديه جموعة
من الظروف واالحتي ــاج ــات والق ــدرات ،يتعني ي ــدي ــد األنواع ذات األولوي ــة ،والنظم اإليكولوجي ــة ،أو خ ــدم ــات النظ ــا
اإليكولوجي ،للتقييم والرصد على املستو الوطين .وحيثما كان ذلك ممكنًا ،اا بذل اجلهود لتعزيز التآار يف أنشطة التقييم
والرصد ملختلف مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،مبا يف ذلك تلك الي تغطيها خطل العمل القطاعية العاملية.
وتوجد جموعة واسـ ـ ـ ـ ــعة من املمارسـ ـ ـ ـ ــات والنهج اإلدارية الي تسـ ـ ـ ـ ــتفيد من مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
بطريقة مستدامة ،وابلتايل يُعترب أهنا تساهم يف صوهنا 16.وتشمل هذه املمارسات والنهج تلك املستخدمة على مستو
اإلنتال مثل الزراعة ا افظة للموارد ،وإدارة واملمارسات املواتية التلقيح ،والزراعة الدائمة والزراعة العضوية ،واإلدارة
املتكاملة لآلفاتا ،واستخدا نظم اإلنتال املختلطة مثل ا راجة الزراعية ،والنظم امل تكاملة للمحاصيل والثروة ا يوانية
والنظم املائيةا ،وممارسـ ــات االسـ ــتعادة ،والنهج املتكاملة على مسـ ــتو النظا اإليكولوجي مثل هنج النظم اإليكولوجية
ملص ـ ـ ــايد األمساك وتربية األحياء املائية واإلدارة املس ـ ـ ــتدامة للغاابت والزراعة اإليكولوجيةا .ويص ـ ـ ــعا يف معظم ا االت
تقي يم مد استخدا هذه املمارسات والنهج ،بسبا تنوع املقاييس والسياقات املتضمنة وغياب البياتت ذات الصلة.
ومع أن التـأثةات على التنوع البيولوجي لألغـذيـة والزراعـة تُعترب إاـابيـة ،فمن الواض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن هنـاك حـاجـة إلجراء املزيـد
من البحو وتطوير أساليا تقييم مناسبة يف هذا الصدد.

اإلجراءات [املمكنة]
اخليار

1

[ 1-1-1توحيد مجيع األنش ـ ــطة املتص ـ ــلة اطع العمل العاملية القطاعية ،1-1-3 ،1-2-2 ،1-1-2 ،1-1-1
 )1-2-3يف إطار املبادئ التشـ ـ ـ ـ ــغيلية]تش ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع وتوفة الدعم عند االقتض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية
على مجيع املستوًيت لتحسني تقييم املوارد الوراثية ذات الصلة ورصدها ،حسا االقتضاء.
 2-1-1ض ـ ـ ــمان مراعاة التفاعالت بني قطاعي األغذية والزراعة من جهة ،ويف ما بينها ومع س ـ ـ ــائر قطاعات األغذية
والزراعة مثل الطاقة والنسـ ـ ـ ـ ــيج والسـ ـ ـ ـ ــياحةا من جهة أخر وتعزيز التآار والتخفيف من  /جتنا اادواجية اجلهود،
إىل أقص ـ ـ ــى حد ممكن ،عند تنفيذ األنش ـ ـ ــطة املتعلقة بتقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورص ـ ـ ــده ،مبا يف ذلك تنفيذ
خطل العمل القطاعية العاملية.

 16انظر الفصل  ،5من تقرير منظمة األغذية والزراعة لعا  .2019حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .روما .للحصول على وصف للحالة
واالجتاهات يف اعتماد أكثر من  20من هذه املمارسات والنهج.
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2

[دمج  1-1-1و 2-1-1تعزيز تنفيذ خطل العمل العاملية القطاعية على مجيع املستوًيت من أجل يسني توصيف املوارد
الوراثية ذات الصلة وتقييمها ورصدها
 3-1-1يس ـ ـ ــني قائمة جرد التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية وتوص ـ ـ ــيفها .ورص ـ ـ ــد التغيةات يف األعداد والتوايع
على مر الزمن مبا يشمل تلك الي تنطوي على احتمال انتشار األمراض ا يوانية املصدر أو غة ذلك من العوامل املسببة
لألمراض .
 4-1-1يس ــني تقييم كيف تتم إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،وال س ــيما  /مبا يش ــمل التنوع البيولوجي
املرافق واألغذية الربية ،مبا يف ذلك مد اعتماد ممارس ــات وهنج اإلدارة الي تس ــهم يف الص ــون واالس ــتخدا املس ــتدا  ،مع
مراعاة املعارف التقليدية معارف جتمعات الشـ ــعوب األص ـ ـلية واجملتمعات االية  ،حسـ ــا االقتضـ ــاء ،وخصـ ــائص نظم
اإلنتال االية  .ورصد التغيةات يف مستوًيت اعتماد ممارسات اإلدارة ذات الصلة على مر الزمن .
اخليار

1

] 5-1-1يسـ ـ ـ ـ ــني تقييم دوافع التغية وآاثرها على مجيع مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،وال سـ ـ ـ ـ ــيما /
مبا يشـ ــمل التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية ،مبا يف ذلك األعداد والتوايع ،وعلى العالقات اإليكولوجية الي تدعم
توفة خدمات النظا اإليكولوجي  ،مبا يش ــمل تلك يف نظم اإلنتال  .ورص ــد التغيةات يف الدوافع ذات الص ــلة على مر
الزمن .
] 6-1-1ابلنسـ ـ ــبة جلميع مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،اختاذ اإلجراءات لتقليل الفجوات املعرفية بشـ ـ ــأن
أدوارها يف توفة خدمات النظا اإليكولوجي ،مبا يف ذلك كيفية أتثة املمارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات اإلدارية يف قطاعات األغذية والزراعة
على دوافع التغية وأثرها على مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وأدوارها يف توفة خدمات النظم اإليكولوجية
أتثر هذه األدوار مبمارس ـ ــات اإلدارة يف قطاع األغذية والزراعة  .ورص ـ ــد التغيةات يف توفة خدمات النظا اإليكولوجي
يف النظم اإليكولوجية نظم اإلنتال ذات الصلة ،على مر الزمن .
اخليار

2

[دمج  5-1-1و]6-1-1
 7-1-1ابلنسـ ـ ــبة جلميع مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،اختاذ اإلجراءات لتقليل الفجوات املعرفية بشـ ـ ــأن
،توًيهتا الغذائية وأطيتها ااتملة يف اجلهود املبذولة لتحس ـ ـ ـ ـ ـ ــني األمن الغذائي والتغذية والص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة ،مبا يف ذلك الفجوات
يف املعرفة املتعلقة ابجلوانا الثقافية واالجتماعية الستخدامها[ .ورصد التغيةات يف االستهالك على مر الزمن].
[[ 8-1-1نقل هذه الفقرة إىل األولوية االسـ ـ ـرتاتيجية  ]3تعزيز األطر الوطنية [/تعيني مس ـ ـ ــؤوليات] لتقييم ورص ـ ـ ــد
التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية[ .املس ـ ــاعدة على إنش ـ ــاء وتعزيز اهلياكل املؤس ـ ـ ـس ـ ــية و  /أو الوكاالت املعنية بتقييم
ورصــد التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية الي قد تكون مســؤولة عن تنســيق األنشــطة واإلش ـراف عليها على املســتو
الوطين] .وقد يشـ ـ ـ ـ ـ ــمل ذلك [تكليف وكالة وطنية][ /إش ـ ـ ـ ـ ـ ـراك الوكاالت الوطنية وتعزيز التنسـ ـ ـ ـ ـ ــيق يف ما بني الوكاالت]
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على النحو املالئم واملمكن عمليًا على س ـ ـ ـ ـ ــبيل املثال ،من قطاعي الزراعة أو البيئة ،أو وكالة مش ـ ـ ـ ـ ــرتكة بني القطاعاتا
ابالضطالع أبنشطة الرصد أو تنسيقها واإلشراف عليها [ ،[ ].مع مراعاة الوسائل املتاحة واملبادرات القائمة أصال]].
 9-1-1يديد األنواع ذات األولوية والنظم اإليكولوجية أو خدمات النظا اإليكولوجي للتقييم والرصــد على املســتو
الوطين ،حسا االقتضاء.
][ 10-1-1دجمه ــا مع  ]4-1-3ابلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ــة جلوان ــا تقييم التنوع البيولوجي لألغ ــذي ــة والزراع ــة ورص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده ،تعزيز
[مشاركة[العلماء التشاركيني][ /العلم التشاركي][ /هنج البحو التشاركية] ،حسا االقتضاء].
 11-1-1بتعزيز برامج تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصده ،استخدا ودمج – حسا االقتضاء وإىل أقصى
حد ممكن – نظم التقييم والرصــد القائمة مثل تلك الي وضــعت ألهداف التنمية املســتدامة ،أو اتفاقية التنوع البيولوجي،
أو اهليئةا ،والبياتت واملؤشـ ـ ـ ـرات ا الية ،على املس ـ ـ ــتوًيت الوطنية واإلقليمية والعاملية ،واس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــاف إمكانية املؤشـ ـ ـ ـرات
اضا متعددة  ،مع مراعاة الظروف الوطنية وا اجة إىل جتنا إضافة عاء اإلبالم غة ضروري
الي ختد أغر ً
 12-1-1مع مراعاة املبادرات الدولية ذات الصـ ــلة واألدوات واألسـ ــاليا القائمة ،تعزيز األدوات واملعاية والربوتوكوالت
القـائمـة جلمع البيـاتت وحص ـ ـ ـ ـ ـ ــرهـا وتقييمهـا ورصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهـا ،و/أو تطوير أدوات ومعـاية وبروتوكوالت جـديـدة لتقييم التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة ورصـ ـ ــده[ ،مبا يف ذلك النهج التشـ ـ ــاركية ،السـ ـ ــتخدامها على الصـ ـ ــعيدين الوطين و/أو الدويل،
حس ـ ـ ـ ــا االقتض ـ ـ ـ ــاء .وينبغي أن تش ـ ـ ـ ــمل هذه األدوات ،األس ـ ـ ـ ــاليا ،مبا يف ذلك الوكالء ،لتقييم أتثة ممارس ـ ـ ـ ــات اإلدارة
على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتوفة خدمات النظا اإليكولوجي].
[ 12-1-1مكرر دعم إنشاء أدوات وبروتوكوالت مرجعية دولية جلرد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصده].
][ 13-1-1نقل هذه الفقرة إىل األولوية االسـ ـرتاتيجية  ]3-3دعم يسـ ــني  /تعزيز نظم املعلومات القائمة أو إنشـ ــاء
نظم معلومات جديدة] للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة[ ،مبا يف ذلك عن طريق التمويل] ،وال س ـ ـ ـ ــيما التنوع البيولوجي
املرافق واألغذية الربية ،مبا يف ذلك عن طريق وض ـ ـ ـ ــع أو مواص ـ ـ ـ ــلة تطوير وحدات ،ددة بش ـ ـ ـ ــأن التنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة واستخدامه واملعارف التقليدية املرتبطة به[ ،ضمن نظم املعلومات الوطنية والدولية القائمة]].
][ 14-1-1نقل هذه الفقرة إىل األولوية االس ـرتاتيجية  ]3تعزيز القدرة على اســتخدا نظم التقييم والرصــد ،مبا يف ذلك
عن طريق يسني نشر املعلومات على املستخدمني].
[األولوية االس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية  2-1رصـ ـ ـ ـ ــد وتقييم مسـ ـ ـ ـ ــالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي
والتغذية وخدمات النظم اإليكولوجية]
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جمال األولوية االسرتاتيجية  :2اإلدارة [املتكاملة]للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
مقدمة
يُعترب هنا أن إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تش ـ ـ ـ ــمل األنش ـ ـ ـ ــطة املختلفة الي ينطوي عليها اس ـ ـ ـ ــتخدامه وص ـ ـ ـ ــونه
يف املوقع الطبيعي وخارل املوقع.
يش ــمل اس ــتخدا التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة اراعة أو تربية األنواع املس ــتأنس ــة ،وتنفيذ أنش ــطة يس ــني وراثية رمسية
أو غة رمسية ،واســتئناس أنواع برية إضــافية ،وإدخال أنواع مســتأنســة أو برية يف نظم إنتال جديدة ،وإدارة التنوع البيولوجي
املرافق هلا يف نظم اإلنتال وحوهلا لتعزيز تقدمي خدمات النظا اإليكولوجي ،وحص ـ ـ ـ ـ ـ ــاد املواد الغذائية وغةها من املنتجات
الربية .وتســاهم بعه هذه املمارســات والنهج يف صــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،يف حني يشــكل البعه اآلخر
الدوافع الرئيس ـ ـ ـ ـ ــية لفقدانه ،مبا يف ذلك عن طريق التغيةات الض ـ ـ ـ ـ ــارة يف اس ـ ـ ـ ـ ــتخدا األراض ـ ـ ـ ـ ــي واملياه وإدارهتا ،والتلو ،
واالستخدا غة املستدا للمدخالت اخلارجية ،واالستغالل وا صاد غة املستدامني .وقد أفادت التقارير أن تنفيذ عدد
من ممارسات وُهنج اإلدارة املتصور بناءً على مستوًيت متفاوتة من األدلةا أهنا تراعي التنوع البيولوجي على سبيل املثال،
17
ا راجة الزراعية ،والزراعة ا افظة للموارد ،واإلنتال العضويا آخذ يف التزايد على املستو العاملي.
ض ـ ـ ـا التدابة املتخذة لتعزيز ا فاظ على التنوع
ويش ـ ــمل ص ـ ــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املوقع الطبيعي أي ً
البيولوجي ولايته وإص ـ ــالحه ومواص ـ ــلة تطويره ابس ـ ــتمرار داخل نظم إنتال اااص ـ ــيل وا يواتت واألمساك والغاابت،
ونظم اإلنتال املختلطة ،وحوهلا .ويش ـ ــمل الص ـ ــون خارل املوقع الطبيعي ص ـ ــون مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
خارل موائلها الطبيعية داخل نظم اإلنتال وحوهلا .وقد يش ـ ــمل ذلك ص ـ ــون الكائنات ا ية يف املواقع مثل ا دائق النباتية،
مثـل األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـار خـارل املوقع  ،أو األكواريو  ،أو بنوك اجلينـات ا قليـة  ،حـدائق ا يوان أو مزارع ا يواتت النـادرة،
أو خماان البذور ،أو اللقاح ،أو األنسـ ــجة النباتية ،أو املواد ااافظ عليها ابلتجميد ،مثل السـ ــائل املنوي ا يواين أو األجنة
يف بنوك اجلينات أو بنوك البذور  .وتتطلا إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بطريقة أكثر اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة بذل اجلهود
ملواجهــة التهــديــدات ودوافع فقــدان التنوع البيولوجي وتــدهور النظــا اإليكولوجي والبنــاء على الفرص املرتبطــة مبجموعــة
واسعة من الدوافع املتفاعلة للتغية.
وتتض ــمن خطل العمل القطاعية العاملية أولوًيت لص ــون عناص ــر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ذات الص ــلة واس ــتخدامها
تقدما يف جال تعزيز الصـ ــون خارل املوقع الطبيعي يف مجيع
بشـ ــكل مسـ ــتدا  .وقد شـ ــهدت اآلونة األخةة ،بشـ ــكل عا ً ،
قطاعات األغذية والزراعة .وكان تعزيز الصون واالستخدا املستدا داخل املوقع ويف املزرعة أكثر صعوبة.
إن إدارة التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة مقيــدة بفجوات يف املعرفــة ،تتفــاقم يف بعه األمــاكن بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــا فقــدان املعرفــة
التقليدية بش ـ ــأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .وتش ـ ــمل التحدًيت األخر حقيقة أن كل مكون من مكوتت التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة يعتمد على املكوتت األخر ويتفاعل معها عرب جموعة من املقاييس ،مبا يف ذلك على نطاق
املنــا ر الطبيعيــة أو املنــا ر الطبيعيــة البحريــة .ولــذلــك ،تتطلــا اإلدراة الفعــالــة يف كثة من األحيــان ،التعــاون بني جموعــة
متنوعة من أصحاب املصلحة املختلفني ،داخل وخارل قطاعات األغذية والزراعة.
 17أنظر الفصل  ،5من تقرير منظمة األغذية والزراعة لعا  .2019حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .روما .للحصول على وصف للحالة
واالجتاهات يف اعتماد أكثر من  20من هذه املمارسات والنهج.
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ويعترب التمويــل غة الكــايف ،والنقص يف املو فني املــدربني مبــا يف ذلــك يف التص ـ ـ ـ ـ ـ ــنيف واملنهجيــاتا ،والنقص يف املوارد
التقنية ،من القيود الواس ــعة النطاق ،مما اعل من الص ــعا يف كثة من األحيان س ــد الفجوات املعرفية وتنفيذ برامج اإلدارة
وإنفاذ اللوائح والسـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات الرامية إىل لاية التنوع البيولوجي .وغالبًا ما يعيق عد وجود تعاون متعدد التخص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــات
البحث يف أس ـ ـ ـ ـ ــاليا واس ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات اإلدارة .وينبغي تعزيز أنش ـ ـ ـ ـ ــطة التعليم والتدريا والتوعية املتعلقة ابلتنوع البيولوجي
ض ـا معاجلة نقاط الض ــعف
لألغذية والزراعة على مجيع املس ــتوًيت من املنتجني إىل واض ــعي الس ــياس ــات .ومن الض ــروري أي ً
يف األطر القانونية والسياساتية واإلدارية أنظر جال األولوية االسرتاتيجية 3ا.

األولوية االسرتاتيجية  1-2تعزيز النهج املتكاملة [إلدارة]  /االسـ ـ ـ ـ ــتخدام املسـ ـ ـ ـ ــتدام التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة
األساس املنطقي
يرتاوح نطاق ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات وُهنج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من املنا ر الطبيعية أو املنا ر الطبيعية البحرية إىل
نظــا اإلنتــال أو قطعــة األرض الفرديــة .وقــد اعتمــد العــديــد من البلــدان ُهنج املنــا ر الطبيعيــة واملنــا ر الطبيعيــة البحريــة
ضـ ـا يف العديد من البلدان تطبيق اإلدارة
والتخطيل املتكامل الس ــتخدا األراض ــي واملياه ،على األقل إىل حد ما .واري أي ً
املسـ ـ ـ ــتدامة للغاابت وهنج النظا اإليكولوجي إااء مصـ ـ ـ ــايد األمساك وتربية األحياء املائية والزراعة اإليكولوجية وممارسـ ـ ـ ــات
اس ـ ـ ـ ـ ــتعادة املوارد ،يف مجلة أمور أخر  .وعلى مس ـ ـ ـ ـ ــتو نظا اإلنتال ،قد تعزا املمارس ـ ـ ـ ـ ــات ااددة املتعلقة بتنويع أنظمة
اإلنتال ،وممارس ـ ـ ـ ـ ــات اإلدارة وُهنج اإلنتال ،ص ـ ـ ـ ـ ــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واس ـ ـ ـ ـ ــتخدامه بش ـ ـ ـ ـ ــكل مس ـ ـ ـ ـ ــتدا .
وينبغي تطبيق ه ــذه النُهج واملم ــارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات على نط ــاق أوس ـ ـ ـ ـ ـ ــع .ومع ذل ــك ،غ ــالبًـ ـا م ــا يعيق نقص البحو واملعرف ــة
التواصل والتوعية والقدرات واملوارد و/أو األطر القانونية والسياساتية واإلدارية املناسبة ،اعتمادها وتنفيذها.
وإن العديد من املمارسـ ـ ـ ـ ــات والنهج اإلدارية الي تسـ ـ ـ ـ ــتخد مكوتت خمتلفة من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة معقدة
جيدا لرتكيبة األنواع يف النظا اإليكولوجي االي ،وو ائف هذه األنواع داخل النظا اإليكولوجي،
نس ـ ـ ـ ــبيًا وتتطلا فهماً ً
والعالقات التغذوية يف ما بينها ،وتفاعالهتا مع أ س ـ ـ ـ ـ ـ ــفل الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ـ ـ ــلة والنظم اإليكولوجية املرتابطة األخر  .وميكن ملثل
هذه املمارس ـ ــات والنُهج أن تكون كثيفة املعرفة ،وخاص ـ ــة ابلس ـ ــياق ،وأن توفر فوائد على املد الطويل وليس على املد
القصــة .وهناك حاجة إىل دعم فين وســياســي ،فض ـالً عن تطوير القدرات ،للتغلا على هذه التحدًيت وتشــجيع التنفيذ
على نطاق أوسع.

اإلجراءات [املمكنة]
[نقلها إىل  9-2-2 ،7-2-2 ،6-2-2 ،5-2-2 :1-2و]12-2-3
] 1-1-2دعم وتعزيز  /تعزيز تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية على مجيع املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوًيت لتحس ـ ـ ـ ـ ـ ــني إدارة املوارد
الوراثية ذات الصلة ،حسا االقتضاء.
دمج  1-1-2و ]2-1-2ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ــان مراعـ ــاة التفـ ــاعالت بني قطـ ــاعي األغـ ــذيـ ــة والزراعـ ــة وتعزيز التـ ــآار
2-1-2
والتخفيف من  /جتنا اادواجية اجلهود ،إىل أقص ـ ـ ـ ــى حد ممكن ،عند تنفيذ األنش ـ ـ ـ ــطة املتعلقة إبدارة التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة ،مبا يف ذلك تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية.
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 3-1-2ويديد ومراعاة دوافع التغية الي تؤثر على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظا اإليكولوجي
املرتبطة هبا ،عند وضــع أو تنفيذ هنج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتشــجيع املمارســات الي تعزا صــون التنوع
البيولوجي واستخدامه املستدا .
] 4-1-2وتعزيز ممارس ـ ـ ــات وُهنج اإلنتال الغذائي والزراعي املس ـ ـ ــتدامة ،مبا يف ذلك النهج املتكاملة على مس ـ ـ ــتو نظا
اإلنتال ومس ـ ـ ـ ــتو النظا اإليكولوجي ،والي تس ـ ـ ـ ــتخد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على حنو مس ـ ـ ـ ــتدا  ،وتص ـ ـ ـ ــونه
وتســتعيده ،ويف نفس الوقت يســن ســبل العيي وتدعم األداء االقتصــادي ،والنظم اإليكولوجية الصــحية ،وتوفر خدمات
النظا اإليكولوجي .وينبغي إيالء االهتما لتعزيز الفوائد املناخية الص ـ ـ ــافية  ،وتراكم املواد العض ـ ـ ــوية يف الرتبة  /ص ـ ـ ــحة
الرتبة  ،وتدوير املغذًيت .ومن ااتمل أن تش ــمل ممارس ــات وهنج اإلنتال ذات الص ــلة ،وحس ــا االقتض ــاء ،يس ــني إدارة
امللقحات ،والزراعة ا افظة للموارد ،وممارسات اإلدارة املتكاملة للمغذًيت ،والزراعة املقحمة ،واستخدا ،اصيل التغطية،
واستخدا السماد األخضر ،وتقليل استخدا مبيدات اآلفات ،مكافحة األنواع الغربية الغااية وإدارهتا وا راجة الزراعية،
واإلنتال املتكامل للحيواتت واااص ـ ـ ــيل ،واإلدارة املس ـ ـ ــتدامة للغاابت ،وتربية النحل املس ـ ـ ــتدامة ،وهنج النظا اإليكولوجي
ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية ،واإلنتال العضوي ،واستعادة الغاابت واملراعي واألراضي الرطبة املتدهورة.
 4-1-2مكرراً تعزيز التــدابة الراميــة إىل ا ــد من املخــاطر والتــأثةات املرتتبــة على التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة
جراء استخدا مبيدات اآلفات الكيميائية واألدوية البيطرية على حنو غة مالئم واالستخدا املفرط لألمسدة
 4-1-2مكرراً اثنيًا وتعزيز التدابة الرامية إىل ا د من خماطر وأتثةات الرعي املفرط وتعزيز وتشجيع أفضل املمارسات
يف جال إدارة املراعي
 4-1-2مكرراً اثلثًا ودعم إدمال التنوع البيولوجي يف س ـ ـ ـ ـ ــالس ـ ـ ـ ـ ــل القيمة الغذائية بدءًا من ا فظ إىل اإلنتال والتس ـ ـ ـ ـ ــويق
18
واالستهالك
 5-1-2ويديد وتطوير املنهجيات الي تستند إىل أفضل املمارسات مبا يف ذلك تلك القائمة على معارف الشعوب
األص ـ ـ ـ ــلية واجملتمعات االية  /املعرفة التقليدية ا الي تس ـ ـ ـ ــهم يف ص ـ ـ ـ ــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واس ـ ـ ـ ــتخدامه
املستدا  ،وتطوير األدوات والتوجهيات لتسهيل تنفيذها ،حسا االقتضاء.
ومل جتر جموعة جهات التنسـ ـ ـ ـ ــيق الوطنية مفاوضـ ـ ـ ـ ــات بشـ ـ ـ ـ ــأن النص الوارد أدته خالل اجلزء األول من اجتماعها الثاين.
ومت يديد الفقرات الي يمل عالمة *ا خالل االجتماع كفقرات مل تتطلا ابلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة إىل املندوبني أي تعديالت متعلقة
مبضموهنا.
 6-1-2وتش ـ ـ ــجيع البحو  ،مبا يف ذلك البحو التش ـ ـ ــاركية واملتعددة التخص ـ ـ ـص ـ ـ ــات وعرب الثقافات ،بش ـ ـ ــأن التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة وأدواره يف النظم الغذائية ،وممارس ـ ــات وهنج اإلدارة الي تس ـ ــهم أو حيتمل أهنا تس ـ ــهم يف ص ـ ــون
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدا .

18
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 7-1-2تعزيز اًيدة الوعي وتبــادل املعلومــات بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ممــارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وهنج اإلدارة املراعيــة للتنوع البيولوجي لألغــذيـة
والزراعة ،مبا يف ذلك من خالل اس ــتخدا التقنيات التش ــاركية على س ــبيل املثال ،مقاطع الفيديو ،والقص ــص املص ــورة،
والرسو البيانيةا.
األولوية [االسرتاتيجية] 2-2

حتسني صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

األساس املنطقي
يدد خطل العمل القطاعية العاملية أولوًيت العمل لتعزيز صون مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .وقد مت وضع
برامج للص ــون ،ولكن تغطيتها وفعاليتها حباجة إىل يس ــني ،خاص ــة يف بعه مناطق العامل .وهناك العديد من العوامل الي
تقيد ص ــون التنوع البيولوجي املرافق ،مبا يف ذلك االفتقار إىل املعلومات الكافية عن أس ــاليا واسـ ـرتاتيجيات الص ــون ذات
الصلة .ويف ما يتعلق ابلصون خارل املوقع على وجه اخلصوص ،ال تزال هناك عوائق بيولوجية وفنية يول دون صون بعه
األنواع على املد الطويل .ومن العقبات األخر صعوبة استهداف أنواع التنوع البيولوجي املرافق من أجل برامج الصون.
ويف العديد من ا االت ،قد يكون يديد أولوًيت طرق وُهنج الص ـ ـ ـ ـ ـ ــون الي تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهدف النظم اإليكولوجية أكثر كفاءة
من تلك الي تستهدف األنواع الفردية.
وتعيق الفجوات يف املعرفة األس ــاس ــية والقيود على املوارد وض ــعف الس ــياس ــات ،برامج الص ــون بش ــكل كبة .وينبغي اختاذ
إجراءات ملعاجلة هذه القيود أنظر جايل األولوًيت االسـرتاتيجية  1و3ا .ويف ما يتعلق أبنشــطة واسـرتاتيجيات الصــون حبد
ذاهتا ،ينبغي إعطاء األولوية لتوس ــيع نطاق اس ــتخدا الص ــون يف املوقع الطبيعي من خالل ممارس ــات اإلدارة املراعية للتنوع
البيولوجي يف قطاعات إنتال ا ااص ـ ـ ـ ـ ـ ــيل واإلنتال ا يواين والغاابت ومص ـ ـ ـ ـ ـ ــايد األمساك وتربية األحياء املائية ،مبا يش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل
عند االقتض ــاء املمارس ــات اإلدارية التقليدية املرتبطة ابجملتمعات االية أو األص ــلية .ومن املهم يف هذا الس ــياق يس ــني بنية
املنا ر الطبيعية لتوفة املوائل ألنواع التنوع البيولوجي املرافق .وقد يش ـ ـ ـ ـ ــمل ذلك ،على س ـ ـ ـ ـ ــبيل املثال ،ا فاظ على مناطق
من املوائل الطبيعية أو شبه الطبيعية داخل نظم اإلنتال وحوهلا ،مبا يف ذلك النظم الي تدار بشكل مكثف ،وعند الضرورة
جتديد املوائل املتض ـ ـ ــررة أو املتجزئة أو إعادة توص ـ ـ ــيلها .وينبغي التص ـ ـ ــدي للتهديدات الي تواجه التنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة ،مبا يف ذلك املمارس ــات الض ــارة ابلتنوع البيولوجي يف إنتال اااص ــيل واإلنتال ا يواين والغاابت ومص ــايد األمساك
وتربية األحياء املائية ،ويف اســتخدا األغذية الربية ،من خالل العمل على مجيع املســتوًيت ذات الصــلة .وينبغي تعزيز نقل
املعارف واملهارات الي متكن مواصــلة صــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واســتخدامه بشــكل مســتدا  ،بني اجملتمعات
االية ويف داخلها ،وبني األجيال.

اإلجراءات [املمكنة]
 1-2-2تعزيز تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية على مجيع املســتوًيت لتحســني صــون املوارد الوراثية املعنية يف املوقع
ويف املزرعة وخارل املوقع ،حسا االقتضاء.
 2-2-2وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــان مراعــاة التفــاعالت بني قطــاعي األغــذيــة والزراعــة وتعزيز التــآار والتخفيف من اادواجيــة اجلهود،
إىل أقصـ ـ ـ ــى حد ممكن ،عند تنفيذ األنشـ ـ ـ ــطة املتعلقة بصـ ـ ـ ــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،مبا يف ذلك تنفيذ خطل
العمل القطاعية العاملية.
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 3-2-2ويديد األنواع ذات األولوية ،والنظم اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية للصــون على املســتو الوطين،
ووضع غاًيت أو أهداف ذات صلة هبذه األولوًيت.
 4-2-2وتعزيز برامج الص ـ ـ ـ ـ ــون ،وال س ـ ـ ـ ـ ــيما الص ـ ـ ـ ـ ــون يف املوقع أو يف املزرعة ،األمر الذي قد يكون أكثر فعالية للعديد
من أنواع التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية ،والس ـ ـ ـ ـ ـ ــعي إىل يقيق التكامل األمثل بني ُهنج الص ـ ـ ـ ـ ـ ــون يف املوقع وخارجه،
عند االقتضاء.
 5-2-2وتش ــجيع ص ــون واس ــتعادة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من خالل اس ــتخدا املمارس ــات اإلدارية املراعية
للتنوع البيولوجي يف قطــاعــات إنتــال ااــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــل واإلنتــال ا يواين والغــاابت ومص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايــد األمســاك وتربيــة األحيــاء املــائيــة،
مبا يف ذلك ،عند االقتضاء ،من خالل مزيج من التكنولوجيات املبتكرة وممارسات اإلدارة التقليدية.
 6-2-2والرتويج ،عند االقتضـ ـ ـ ــاء ،لنظم إنتال متعددة األغراض يتم إدارهتا من أجل صـ ـ ـ ــون التنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة واستعادته واستخدامه املستدا  ،ولتوفة جموعة من خدمات النظا اإليكولوجي.
7-2-2

ويسني ،حسا االقتضاء ،هيكل املنا ر الطبيعية لتوفة املوائل للتنوع البيولوجي املرافق وأنواع األغذية الربية.

* 8-2-2وإنشـ ـ ـ ــاء أو تعزيز البنية التحتية الفعالة ،مبا يف ذلك على املسـ ـ ـ ــتو االي ،من أجل صـ ـ ـ ــون التنوع البيولوجي
خارل املوقع ،مبا يف ذلك الكائنات ا ية الدقيقة والالفقارًيت ،ومكوتت التنوع البيولوجي املرافق األخر واألغذية الربية،
ويسني التوثيق واستعراض اجملموعات داخل البلدان.
 9-2-2وعند التخطيل ألنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطة لاية الطبيعة وتنفيذها ،مراعاة أدوار مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
يف توفة خدمات النظم اإليكولوجية لألغذية والنظم الزراعية وبشكل أعم ،عند االقتضاء.
 10-2-2وإنشــاء وتعزيز شــبكات تربل بني املســتخدمني واجملتمعات الي تدير التنوع البيولوجي املرافق وخدمات النظا
اإليكولوجي يف املزارع واملواقع الطبيعيــة ،ومعــاهــد البحو  ،والعلمــاء ،وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــاب املص ـ ـ ـ ـ ـ ــلحــة اآلخرين ،مبــا يف ذلــك
على املستويني الوطين واإلقليمي ،لتسهيل تبادل البياتت وأفضل املمارسات ،من بني أمور أخر .
 11-2-2وتطوير وتعزيز ودعم الش ـ ـ ـراكات اجملتمعية واملش ـ ــرتكة بني الثقافات ،الي تش ـ ــمل العلماء والش ـ ــعوب األص ـ ــلية
واجملتمعات االية ،الي تعترب أهنا صــاحبة املعارف التقليدية ،لتســهيل صــون التنوع البيولوجي يف املوقع الطبيعي ويف املزرعة،
واستخدامه املستدا .
 12-2-2وصون أو تطوير أو توسيع مناطق معينة ،مثل املناطق اامية مبا يف ذلك الفئات  5و 6لالياد الدويل فظ
الطبيعةا وغةها من التدابة الفعالة لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف موقعها وخدمات النظا اإليكولوجي ذات
الصلة ،وكذلك نظم الرتا الزراعي ذات األطية العاملية واجملاالت املعرتف هبا للمنتجات املرتبطة ابملنشأ.
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جمال األولوية االسرتاتيجية  :3األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
مقدمة
تعد األطر املؤس ـســية املناســبة – مبا يف ذلك الســياســات والتش ـريعات املالئمة ،واآلليات الفعالة لتنفيذها ،واآلليات الفعالة
حيوًي لص ــون التنوع البيولوجي لألغذية
أمرا ً
لزًيدة الوعي وإش ـ ـراك أص ــحاب املص ــلحة وتعزيز التعاون وتبادل املعلومات – ً
والزراعة واستخدامه املستدا  ،وللحفاظ على دوره يف توفة خدمات النظا اإليكولوجي.
*وغالبًا ما تكون األطر املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،وخاص ـ ـ ـ ــة التنوع البيولوجي املرافق واألغذية
الربية ،غة كافية .وعلى سبيل املثال ،غالبا ما يتم دمج التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل غة ٍ
كاف يف السياسات
ً
القطاعية ،س ـ ـ ـ ـواء يف قطاع األغذية والزراعة أو خارجه .وعادة ما تويل أطر السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات العامة املتعلقة ابلتنوع البيولوجي
،دودا ابلروابل بني التنوع البيولوجي واألغذية والزراعة .وحيثما توجد ســياســات وقوانني ذات صــلة ،فإن تنفيذها
اهتماما ً
ً
يكون يف الغالا غة كاف .وكما لوحظ يف جال األولوية االسـ ـ ـ ـرتاتيجية  ،2يعد انعدا التعاون والتنس ـ ـ ــيق بني أص ـ ـ ــحاب
املصـلحة عائقاً واسـع االنتشـار أما يسـني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .وغالبًا ما تتضـمن الثغرات املهمة عد
وجود روابل كافية بني الواارات ،وبني الباحثني وص ـ ــانعي الس ـ ــياس ـ ــات ،وبني ص ـ ــانعي الس ـ ــياس ـ ــات وأص ـ ــحاب املص ـ ــلحة
على مستو اإلنتال ومستو اجملتمعات االية.
*وغالبًا ما يتم هتميي املنتجني على نطاق صـ ــغة واملنتجني من السـ ــكان االيني – مبن فيهم النسـ ــاء – واسـ ــتبعادهم عن
عمليات ص ـ ـ ـ ـ ـ ــنع القرار الي تؤثر على نظم اإلنتال اخلاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة هبم .وعلى الرغم ذلك ،تلعا العديد من منظمات املنتجني
هام ا يف تقدمي الدعم العملي لإلدارة املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ويف الدعوة
دورا ً
واملنظمات اجملتمعية ً
إىل سـ ــياسـ ــات واس ـ ـرتاتيجيات تسـ ــويقية تدعم أدوار صـ ــغار املنتجني بصـ ــفتهم حرا ًس ـ ـا للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
واا أن هتدف الســياســات االجتماعية واالقتصــادية إىل ضــمان املســاواة لســكان الريف – مبا يف ذلك عن طريق لاية
وضــمان الوصــول العادل إىل املوارد اجملتمعية الي يعتمد عليها العديد من صــغار املنتجني – لكي يتمكنوا من بناء قدراهتم
اإلنتاجية بشكل مستدا .
ويتمثل أحد القيود الرئيسـ ــية أما تطوير واعتماد وتنفيذ سـ ــياسـ ــات لصـ ــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسـ ــتخدامه
بشــكل مســتدا يف االفتقار الكبة للبياتت املتعلقة خبصــائص النظم اإليكولوجية والفهم اادود لو ائف وخدمات النظا
اإليكولوجي ،وعلى وجه التحديد أدوار التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف هذا السياق أنظر جال األولوية االسرتاتيجية
 1لالطالع على اإلجراءات الي تعاو هذه الفجواتا .ولذا اا تعزيز البحث يف هذه اجملاالت.
وهناك العديد من خدمات النظا اإليكولوجي التنظيمية والبيئية والثقافية الي يقدمها التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
الي ال يتم تداوهلا يف األسـ ـواق ،وابلتايل ال يتم تس ــجيل قيمها يف اإلحص ــاءات االقتص ــادية .وقد يس ــهم ذلك يف جتاهلها
عند صنع السياسات .وميكن للتحليل االقتصادي ،مبا يف ذلك التقييم االقتصادي ،أن يساعد يف جعل الفوائد والتكاليف
وضوحا ،واًيدة الوعي اب اجة إىل صونه ،ودفع سياسات للصون
املخفية للتنوع البيولوجي وفقدان التنوع البيولوجي أكثر
ً
أكثر فعالية .وحيتال التخطيل الوطين إىل ض ـ ـ ـ ــمان اإلمداد طويل األجل للس ـ ـ ـ ــلع العامة املرتبطة بص ـ ـ ـ ــون التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة وتوفة خدمات النظا اإليكولوجي.
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وميكن أن تتخذ ا وافز لتعزيز ص ـ ـ ـ ـ ـ ــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامه املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدا  ،وغةها من األدوات
االقتصــادية ،جموعة من األشــكال وأن تنبع من الربامج العامة ،أو اســتثمارات القطاع اخلاص ،أو مبادرات اجملتمع املدين.
وال تزال تــدابة التحفيز غــائبــة يف كثة من األحيــان ،وحيــث توجــد ابلفعــل هنــاك نقص يف تنفيــذهــا يعيق النجــاح يف كثة
من األحيان .ومن املتوقع أن يزداد ،يف العديد من البلدان ،س ــوق املنتجات ذات الس ــمات الي تعزا الص ــحة والي تتوافق
مع املعاية البيئية أو االجتماعية .وقد يوفر ذلك الفرص لتعزيز اإلنتال املراعي للتنوع البيولوجي.
وبش ــكل عا  ،يتال إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة إىل الدمج بش ــكل ص ــحيح يف الس ــياس ــات القص ــةة والطويلة
األجل لتطوير قطاع األغذية والزراعة ،ويف أطر التخطيل الشاملة لعدة قطاعات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
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األولوية [االسرتاتيجية]  1-3بناء القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريب
األساس املنطقي
من املعرتف به على نطاق واس ــع أن التوعية والبحو والتعليم والتدريا على مجيع املس ــتوًيت تُعترب الوس ــائل الرئيس ــية لتعزيز
اإلدارة املس ـ ـ ــتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .وكما هو موض ـ ـ ــح يف جايل األولوًيت االسـ ـ ـ ـرتاتيجية  1و ،2على الرغم
من مس ـ ـ ـ ــاطاهتما ا يوية يف قطاعي األغذية والزراعة ،فإنه ينبغي يس ـ ـ ـ ــني املعرفة مبكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،
وخدمات النظا اإليكولوجي الي تقدمها ،وكذلك كيفية أتثرها ابملمارسات والنهج اإلدارية ،وغةها من دوافع التغية.
*وميثل النقص يف القدرات البشرية واملوارد املالية عقبة رئيسية أما اجلهود لتحسني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
يف العديد من البلدان النامية على وجه اخلص ـ ـ ــوص .وس ـ ـ ــيحتال العديد من البلدان إىل إيالء اهتما خاص إبنش ـ ـ ــاء وبناء
مؤسـســات البحو والتعليم والتدريا ،وبناء قاعدة قوية ومتنوعة من املهارات ،مبا يف ذلك يف جال التصــنيف ومن خالل
19
علم اجلميع.
* وينبغي تعزيز البحو على الص ـ ـ ـ ـ ـ ــعي ــدين الوطين وال ــدويل يف مجيع جوان ــا إدارة التنوع البيولوجي لألغ ــذي ــة والزراع ــة،
مبا يف ذلك من خالل دعم نظم البحو الزراعية الوطنية ،وإنشـ ـ ـ ـ ــاء شـ ـ ـ ـ ــبكات البحو املتعلقة ابلتنوع البيولوجي املرافق،
أو تعزيزها.

اإلجراءات [املمكنة]
 1-1-3تعزيز تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية ،على مجيع املس ـ ـ ـ ـ ــتوًيت ،للتوعية أبدوار وقيم املوارد الوراثية املعنية،
وبناء القدرات لتعزيز البحو والتعليم والتدريا من أجل صون هذه املوارد واستخدامها املستدا  ،حسا االقتضاء.
 2-1-3وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــان مراعــاة التفــاعالت بني قطــاعي األغــذيــة والزراعــة وتعزيز التــآار والتخفيف من اادواجيــة اجلهود،
إىل أقص ـ ــى حد ممكن ،عند تنفيذ األنش ـ ــطة املتعلقة ابلتوعية والبحو والتعليم والتدريا بش ـ ــأن التنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة وإدارته ،مبا يف ذلك تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية.
 3-1-3والتوعية أبطية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،على مجيع املستوًيت ،مبا يف ذلك على وجه اخلصوص التنوع
البيولوجي املرافق واألغذية الربية ،وخدمات النظا اإليكولوجي الي يوفرها ،وا اجة الســتخدامه املســتدا وصــونه واســتعادته،
مبــا يف ذلــك من خالل دعم لالت التوعيــة على املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتويني اإلقليمي والــدويل ،هبــدف تعزيز الــدعم املقــد من ا كومــات
واملؤسسات وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة .وتطوير القدرات ذات الصلة لدعم هذه اجلهود ،حسا االقتضاء.
* 4-1-3ويس ـ ـ ـ ـ ــني القدرة على إجراء البحو بش ـ ـ ـ ـ ــأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،وال س ـ ـ ـ ـ ــيما بش ـ ـ ـ ـ ــأن التنوع
البيولوجي املرافق ،واألغــذيــة الربيــة ،وخــدمــات النظــا اإليكولوجي ،مبــا يف ذلــك من خالل تش ـ ـ ـ ـ ـ ــكيــل فرق حبــث متعــدد
التخصـصــات ،وتعزيز آليات التعاون وتبادل املعلومات بني العلماء واملنتجني وأصــحاب املصــلحة اآلخرين املعنيني يف إدارة
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .وتعزيز طرق مبتكرة لبناء القدرات ،على سبيل املثال ،من خالل استخدا تكنولوجيات

19

يشة علم اجلميع هنا إىل جموعة من البياتت املتعلقة ابلتنوع البيولوجي من قبل اجلمهور العا

.
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املعلومات واالتصـ ــاالت ،ومن خالل النهج التشـ ــاركية الي تشـ ــمل ،يف مجلة أمور ،اجملتمعات األصـ ــلية واالية ألصـ ــحاب
املعارف التقليدية.
 5-1-3ويس ـ ــني نقل خمرجات البحو بش ـ ــأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،ال س ـ ــيما بش ـ ــأن التنوع البيولوجي
املرافق واألغذية الربية وخدمات النظا اإليكولوجي ،إىل املنتجني وواضعي السياسات.
 6-1-3وتعزيز التعليم بشأن إدارة املوارد الوراثية ،وتصنيفها ،وعلو الرتبة ،وعلم البيئة ،والزراعة اإليكولوجية ،وبيولوجيا
النظم ،وعلم األعراق ،وعلم االجتماع ،والدراسـ ــات الصـ ــحية ،وغةها من املواضـ ــيع املشـ ــرتكة بني القطاعات ذات الصـ ــلة
ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف اجلامعات واملدارس ،والتعليم املهين والتعليم غة الرمسي اللذين يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهدفان خمتلف
أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك علماء علم اجلميع.
 7-1-3ودمج قض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاًي التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة يف التعليم والتــدريــا من أجــل تعزيز املهــارات متعــددة
التخصصات بني املمارسني وأصحاب املصلحة اآلخرين.
 8-1-3وتعزيز فرص التدريا والتعليم املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر للمزارعني ،وص ـ ـ ـ ـ ـ ــيادي األمساك ،وحراس الثروة ا يوانية ،وس ـ ـ ـ ـ ـ ــكان
الغاابت ،مبا يف ذلك عن طريق املدارس ا قلية للمزارعني ،أو برامج اإلرشـ ـ ـ ــاد جملموعات املنتجني ،أو املنظمات اجملتمعية،
لتعزيز صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه وإدارته املستدامني وخدمات النظا اإليكولوجي الي يدعمها.
* 9-1-3وتعزيز أطر الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات املتعلقة ابلبحو بش ـ ـ ــأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة لض ـ ـ ــمان دعم أنش ـ ـ ــطة
البحو طويلة األجل ،واًيدة توافر املوارد البشرية واملادية واملالية هلذا الغرض.
 10-1-3وتعزيز التعليم والبحو يف جال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،من خالل وس ـ ــائل خمتلفة مثل االعرتاف
املتزايد به ،مبا يف ذلك من خالل األجر الكايف ،وتوفة البىن التحتية مثل املختربات والدعم اللوجسيا.
األولوية [االسرتاتيجية] 2-3

تعزيز األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية

األساس املنطقي
تعترب األطر القانونية والسياساتية املناسبة ضرورية لإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،ولكنها غالبًا ما تكون
يدًي ،ال سـ ــيما يف ضـ ــوء أصـ ــحاب املصـ ــلحة املتعددين واملصـ ــا
غة تمية أو ضـ ــعيفة التنفيذ .ويعد يسـ ــني هذه األطر ً
كثةا ما يتم التغاضــي
املشــرتكة وا اجة إىل أحكا تصــاحا القضــاًي الناشــئة يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .و ً
عن القوانني والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات الي تتجاوا جال إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة اثر غة مباش ـ ـ ــرة أو غة مقص ـ ـ ــودة
على التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة .ويف مــا يتعلق ابلتنوع البيولوجي املرافق وخــدمــات النظــا اإليكولوجي على وجــه
اخلص ـ ــوص ،فإن االفتقار إىل التنس ـ ــيق الكايف بني قطاعات ص ـ ــون األغذية والزراعة والطبيعة ،والفهم اادود هلذه اجلوانا
قيودا رئيسـية أما تطوير القوانني
من التنوع البيولوجي وأطيتها ابلنسـبة لألغذية والزراعة بني صـانعي السـياسـات ،يشـكالن ً
والسياسات املناسبة
ويُعرتف أبطيــة تقييم التنوع البيولوجي وخــدمــات النظــا اإليكولوجي على نطــاق واس ـ ـ ـ ـ ـ ــع .ومع ذلــك ،فــإن دمج نتــائج
التحاليل االقتص ـ ـ ــادية ،مبا يف ذلك دراس ـ ـ ــات التقييم ،يف نظم اااس ـ ـ ــبة الوطنية أو يف التدابة األوس ـ ـ ــع للرعاية االجتماعية
،ــدود ،وال تزال هنــاك فجوات كبةة يف املعرفــة ،مبــا يف ذلــك يف مــا يتعلق ابملوارد الوراثيــة امليكروبيــة ،وامللقحــات الربيــة،
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برواا،
دورا أكثر ً
والنبااتت الطبية الربية .وميكن أن تلعا التحاليل االقتصـ ـ ــادية وبياتت تقييم خدمات النظا اإليكولوجي ً
يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،يف مجلة أمور ،يف تطوير اسرتاتيجيات الصون وبرامج البحو .
*وغالبًا ما تســتخد البلدان برامج التحفيز واألدوات االقتصــادية األخر لتعزيز اجلوانا املختلفة لإلدارة املســتدامة التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة .ومع ذلك ،غالبًا ما تسـ ـ ـ ـ ــتخد هذه األدوات بشـ ـ ـ ـ ــكل منعزل ومن دون تنسـ ـ ـ ـ ــيق فيما بينها.
ويف حني أن الربامج العامة الفردية أو اس ـ ـ ـ ـ ــتثمارات القطاع اخلاص أو مبادرات اجملتمع املدين قد تقد حوافز ذات ص ـ ـ ـ ـ ــلة
أتثةا أكرب بكثة من حيث يس ــني نتائج التنوع
أبهدافها اخلاص ــة ،ميكن جملموعة من التدابة االقتص ــادية املنس ــقة أن ختلق ً
البيولوجي لألغذية والزراعة .وتش ـ ـ ــمل التحدًيت الي تواجه إنش ـ ـ ــاء برامج متعددة ا وافز ا اجة إىل بيئة متكينية مناس ـ ـ ــبة
لدعم املس ـ ـ ـ ـ ــتو الرفيع للتنس ـ ـ ـ ـ ــيق املطلوب بني املؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــات وعرب النطاقات الدولية والوطنية ودون الوطنيةا ،وا اجة
إىل االخنراط مع القطاع اخلاص وتشــجيع االســتثمار املســؤول ،وا اجة إىل حوار شــامل للقطاعات ،أي بني اإلنتال البيئي
ض ـ ـا إىل يسـ ــني توثيق األدوات االقتصـ ــادية املسـ ــتخدمة،
والغذائي والزراعي والقطاعات األخر .
وعموما ،هناك حاجة أي ً
ً
أو الي ميكن استخدامها ،والتخطيل هلا ،لتعزيز اإلدارة املستدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

اإلجراءات [املمكنة]
 1-2-3تعزيز تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية ،على مجيع املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوًيت ،من أجل تعزيز املؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــات واألطر
السياساتية اخلاصة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة املعنية ،حسا االقتضاء.
 2-2-3وض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان مراعاة التفاعالت بني قطاعي األغذية والزراعة وتعزيز التآار والتخفيف من اادواجية اجلهود ،إىل
أقص ـ ــى حد ممكن ،عند تنفيذ األنش ـ ــطة املتعلقة بتعزيز املؤسـ ـ ـس ـ ــات واألطر الس ـ ــياس ـ ــاتية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة ،مبا يف ذلك تنفيذ خطل العمل القطاعية العاملية.
 3-2-3وجرد ومراجعة األطر التشـ ـ ـ ـريعية واإلدارية والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــاتية القائمة بش ـ ـ ــأن اس ـ ـ ــتخدا التنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة وصــونه واســتعادته – والوصــول إليه وتقاســم املنافع الناشــئة عن اســتخدامه – وتنفيذها ومد آاثرها الســلبية أو
اإلاابيةا على اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .وحيثما يتم يديد ثغرات أو نقاط ض ـ ـ ـ ـ ـ ــعف أو عد كفاءة،
معاجلتها عن طريق وضع تدابة جديدة أو تعزيز أو تنسيق التدابة ا الية ،حسا االقتضاء.
 4-2-3والتأكد عند اسـ ـ ـ ــتعراض األطر التش ـ ـ ـ ـريعية واإلدارية والسـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــاتية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،
ويديثها حسا االقتضاء ،من تعميم مجيع مكوتت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل كاف يف األطر ذات الصلة
مثل تلك اخلاص ـ ـ ــة ابلتنوع البيولوجي بش ـ ـ ــكل عا  ،وتلك اخلاص ـ ـ ــة بقطاعات األغذية والزراعة املختلفة ،وتلك اخلاص ـ ـ ــة
ابلقطاعات األخر الي قد يكون هلا أتثة على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،وتلك اخلاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة ابلبحو والتعليما،
وضــمان تناول االعتبارات الشــاملة للقطاعات بشــكل مناســا مثل التفاعالت وأوجه التآار واملفاضــالت يف إدارة التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة عرب قطاعات اااص ـ ـ ـ ـ ـ ــيل والثروة ا يوانية والغاابت ومص ـ ـ ـ ـ ـ ــايد األمساك وتربية األحياء املائيةا،
على سبيل املثال من خالل إنشاء جموعات عمل متعددة القطاعات بني الوااراتا ومتعددة أصحاب املصلحة ،حسا
االقتضاء ومع مراعاة اجلهود ا الية.
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 5-2-3والتأكد عند مراجعة األطر التشـ ـريعية واإلدارية والس ــياس ــية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،ويديثها
حس ـ ــا االقتض ـ ــاء ،من أهنا تش ـ ــمل التدابة املناس ـ ــبة ملواجهة دوافع التغية الي تؤثر س ـ ــلبًا على التنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة وخدمات النظا اإليكولوجي املرتبطة به.
 6-2-3والتأكد عند مراجعة األطر التشـ ـريعية واإلدارية والس ــياس ــية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،ويديثها
حس ــا االقتض ــاء ،من أهنا تتوافق ،قدر اإلمكان ،مع إطار أهداف التنمية املس ــتدامة ،وتعزيز مس ــاطات التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة وإدارته يف اجلهود لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
 7-2-3وتش ـ ــجيع األجهزة الرائس ـ ــية للمنظمات الدولية ذات الص ـ ــلة ،على النظر – حس ـ ــا االقتض ـ ــاء ومبا يتفق مع
والًيهتا – يف أطية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظا اإليكولوجي الي يقدمها ،عند مراجعة االتفاقات
العاملية بشأن التنوع البيولوجي ،وإنتال اااصيل والثروة ا يوانية والغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
 8-2-3وتشــجيع تنفيذ الدراســات ،مبا يف ذلك التقييمات املشــرتكة ،الي يدد قيم اســتخدا أو عد اســتخدا التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظا اإليكولوجي الي يقدمها – والتحليالت االقتص ـ ــادية األخر ذات الص ـ ــلة –
مبا يف ذلك عن طريق وضــع املنهجيات واألدوات االقتصــادية وتوحيدها .وينبغي أن تســتند هذه الدراســات إىل املعلومات
والتقييمات ا الية قدر اإلمكان.
 9-2-3وتعزيز دمج نتائج التحليالت االقتص ـ ـ ـ ــادية ،مبا يف ذلك دراس ـ ـ ـ ــات التقييم ،يف اسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات ص ـ ـ ـ ــون التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة وغةها من جوانا إدارته.
 10-2-3وتوثيق خطل التحفيز القائمة وغةها من األدوات االقتص ـ ـ ــادية املس ـ ـ ــتخدمة لتحس ـ ـ ــني إدارة التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة عرب قطاعات البيئة واألغذية والزراعة والعا وغة ا كومي واخلاص ،ووضع خريطة هلا .وحيثما يتم يديد
ثغرات أو نقاط ض ـ ـ ــعف أو عد كفاءة ،معاجلتها عن طريق تطوير أدوات جديدة أو تعزيز أو تنس ـ ـ ــيق الص ـ ـ ــكوك ا الية،
حسا االقتضاء ،ومبا يتسق مع االتفاقات الدولية ذات الصلة.
 11-2-3وتعزيز نظم اإلنتال الي تص ـ ـ ــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتس ـ ـ ــتخدمه بش ـ ـ ــكل مس ـ ـ ــتدا  ،ويفيزها،
مبا يتماش ــى مع االتفاقات الدولية ذات الص ــلة .وقد تش ــمل التدابة ااتملة يف هذا الس ــياق ،حس ــا االقتض ــاء ،ما يلي:
يس ــني توافر خدمات اإلرش ــاد؛ ويس ــني توافر القروض الص ــغةة يف املناطق الريفية ،مبا يف ذلك للنس ــاء؛ ومتكني الوص ــول
املناس ـ ــا إىل املوارد الطبيعية وإىل الس ـ ــوق؛ حل قض ـ ــاًي حيااة األراض ـ ــي؛ وض ـ ــمان االعرتاف ابملمارس ـ ــات والقيم الثقافية
ذات الصلة.
 12-2-3و تش ـ ـ ـ ـ ــجيع األس ـ ـ ـ ـ ـ ـواق االية واإلقليمية وس ـ ـ ـ ـ ــالس ـ ـ ـ ـ ــل القيمة ،ويفيزها ،مبا يتس ـ ـ ـ ـ ــق مع االتفاقات الدولية
ذات الصــلة ،مبا يف ذلك ســالســل القيمة القصــةة حيثما أمكن ،والبىن التحتية املتنوعة للبيع ابلتجزئة ،الي تعزا الروابل
بني املنتجني واملس ــتهلكني ،للمنتجات من نظم اإلنتال الي تدعم ص ــون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واس ــتخدامه
املس ـ ــتدا  .وقد تش ـ ــمل التدابة ااتملة يف هذا الس ـ ــياق ،حس ـ ــا االقتض ـ ــاء ،إض ـ ــافة قيمة إىل املنتجات ذات الص ـ ــلة،
على ســبيل املثال عن طريق إنشــاء أو تعزيز التوســيم وإصــدار الشــهادات وخطل التتبع ،أو الرتويج لألنشــطة الســياحية
وفنون الطهي الي تش ـ ـ ـ ــمل األغذية االية و/أو التقليدية؛ واًيدة الوعي بني املس ـ ـ ـ ــتهلكني يف ما يتعلق خبيارات الش ـ ـ ـ ـراء

CGRFA/NFP-BFA-2.1/21/Report

37

املسـ ــؤولة واملسـ ــتدامة؛ وعند االقتضـ ــاء ،تشـ ــجيع اسـ ــتهالك األغذية االية لتحسـ ــني التغذية والصـ ــحة؛ ويسـ ــني التعاون
بني اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة.
13-2-3

وإلغاء ا وافز الضارة ابلتنوع البيولوجي.

 14-2-3وتكييف السياسات وقرارات االستثمار يف خمتلف قطاعات األغذية والزراعة لكي تراعي بشكل أفضل اآلاثر
السلبية لتدهور النظا اإليكولوجي والفوائد املشرتكة لالستثمارات يف الطبيعة.
 15-2-3وتطبيق مبادئ االقتصاد الدائري ووضع أهداف لكفاءة استخدا املوارد يف النظا الغذائي لدعم صون التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة واستعادته واستخدامه املستدا  ،وتعزيز التغيةات يف ألاط االستهالك واإلنتال.
 16-2-3وتعزيز املص ـ ــادر االية املس ـ ــؤولة واملس ـ ــتدامة للمواد اخلا والس ـ ــلع األس ـ ــاس ـ ــية يف النظا الغذائي ،مبا يف ذلك
عن طريق التوفيق بني املصادر ولاية النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي يف بلدان املصدر.
 17-2-3و تشـ ــجيع تنفيذ تدابة ا صـ ــول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسـ ــم منافعها ،حسـ ــا االقتضـ ــاء،
كوسيلة لتحسني االستخدا املستدا هلذه املوارد ،واًيدة الوعي أبدوارها وقيمها ،وبناء القدرات لتعزيز البحو والتعليم
والتدريا من أجل صوهنا واستخدامها بشكل مستدا  ،مع االعرتاف ابلطبيعة اخلاصة واملميزات اخلاصة للموارد الوراثية
لألغذية والزراعة.
األولوية [االسرتاتيجية] 3-3

حتسني التعاون والتمويل

األساس املنطقي
تغطي إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ا دود التقليدية بني قطاعات األغذية والزراعة وتلك بني األغذية والزراعة
وا فاظ على الطبيعة .وغالبًا ما يتطلا تعزيز صـ ــون التنوع البيولوجي واسـ ــتخدامه بشـ ــكل مسـ ــتدا إجراءات على نطاق
جغرايف واسـ ـ ــع على سـ ـ ــبيل املثال ،عرب مسـ ـ ــتجمعات املياه أو على طول مسـ ـ ــارات اهلجرةا وإش ـ ـ ـراك جموعة من خمتلف
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــاب املص ـ ـ ـ ـ ـ ــلحــة .وغــالبًـا مــا تتخطى النطــاقــات املواعــة ألنواع التنوع البيولوجي املرافق ا ــدود الوطنيــة .وابلتــايل،
فإن التعاون مع أص ـ ـ ــحاب املص ـ ـ ــلحة املتعددين وبني القطاعات وعلى املس ـ ـ ــتو الدويل يف جال التنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة ورصده وإدارته ،هو أمر حيوي.
* وهناك حاجة إىل التعاون داخل البلدان ويف ما بينها من أجل تطوير الش ـ ـ ـ ـ ــبكات الوطنية واإلقليمية .وتعترب الش ـ ـ ـ ـ ــبكات
مهمة يف ربل أص ــحاب املص ــلحة ويف دعم البحث والتطوير املؤس ـس ــي وبناء القدرات .وميكن أن تص ــبح جهات التنس ــيق
الوطنيـة للتنوع البيولوجي لألغـذيـة والزراعـة – الي أُنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئـت من أجـل إعـداد التقـارير القطريـة عن حـالـة التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة – عوامل رئيسية لبناء شبكات إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
* وتس ـ ـ ــتهدف العديد من املبادرات التعاونية اإلقليمية الفرعية واإلقليمية والدولية ص ـ ـ ــون املوارد الوراثية ااصـ ـ ـ ـولية وا يوانية
عموما عدد أقل بكثة من هذه اجلهود الي تس ـ ـ ـ ــتهدف التنوع
وا رجية واملائية واس ـ ـ ـ ــتخدامها بش ـ ـ ـ ــكل مس ـ ـ ـ ــتدا  .وهناك ً
ـددا من املبــادرات
البيولوجي املرافق ودوره يف تقــدمي خــدمــات النظــا اإليكولوجي لألغــذيــة والزراعــة ،على الرغم من أن عـ ً
على هــذه املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوًيت يس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم يف إدارة مكوتت ،ــددة للتنوع البيولوجي املرافق ،مبــا يف ذلــك من خالل املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع
الي تستهدف امللقحات أو عوامل املكافحة البيولوجية أو اجملموعات خارل املوقع الطبيعي.
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* وإىل جانا االفتقار إىل اإلرادة الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية و/أو ا وكمة ،والقدرات ،والوعي واملعرفة والتعاون ،فإن االفتقار إىل املوارد
املالية يش ـ ـ ــكل أحد القيود الرئيس ـ ـ ــية أما التنفيذ الفعال جلميع اإلجراءات املدرجة يف مجيع جاالت األولوية االس ـ ـ ــرتاتيجية
الثالثة يف هذه الوثيقة.

اإلجراءات [املمكنة]
 1-3-3جرد ووصــف املؤس ـســات الوطنية واإلقليمية الي لديها والًيت تتعلق إبدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
لتمكني إنشاء أو تعزيز آليات التنسيق ذات الصلة.
 2-3-3ويس ـ ـ ـ ـ ــني التعاون بني املنتجني والباحثني واملس ـ ـ ـ ـ ــتهلكني وص ـ ـ ـ ـ ــانعي الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات ،داخل قطاعات الزراعة
وعلى نطاق أوسع ،من أجل تسهيل وضع سياسات أكثر صلة وفعالية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
 3-3-3وتشـ ــجيع الشـ ــبكات الوطنية أو اإلقليمية أو العاملية القائمة و/أو إنشـ ــاء شـ ــبكات جديدة ،تربل بني العلماء
والباحثني وأصحاب املصلحة اآلخرين لتحسني تبادل املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
 4-3-3ومواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة تطوير وتعزيز التعــاون الــدويل لتعميم التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة يف القطــاعــات الزراعيــة
وخارجها .ونشر أمثلة عن التعاون الناجح.
 5-3-3ومواصلة تطوير وتعزيز التعاون الدويل ،مبا يف ذلك التعاون الثالثي والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب ،لتعزيز بناء
القدرات ،واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا املتعلقة إبدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،خاصة يف البلدان النامية.
 6-3-3وتش ـ ــجيع تقاس ـ ــم املنافع الناش ـ ــئة عن اس ـ ــتخدا املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من خالل الص ـ ــكوك الدولية،
مثــل النظــا متعــدد األطراف للمعــاهــدة الــدوليــة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن املوارد الوراثيــة النبــاتيــة لألغــذيــة والزراعــة ،وبروتوكول تغوًي التــابع
التفاقية التنوع البيولوجي ،مع مراعاة أطية هذه املوارد املالية لص ــون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واس ــتخدامها املس ــتدا ،
خاصة يف البلدان النامية ،والطبيعة اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وخصائصها املميزة.
 7-3-3واســتكشــاف الفرص ،وحيثما أمكن ،إنشــاء آليات جلمع األموال ووضــع خطل اســتثمارية متكاملة ،ألغراض
البحث والتدريا وتطوير القدرات – والتقييم والرص ـ ـ ـ ـ ــد والص ـ ـ ـ ـ ــون واالس ـ ـ ـ ـ ــتخدا املس ـ ـ ـ ـ ــتدامني يف داخل وخارل املوقع –
بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظا اإليكولوجي.
 8-3-3ويديد فرص لالسـ ـ ـ ــتخدا الفعال للموارد ،على سـ ـ ـ ــبيل املثال من خالل تعزيز التآار والتعاون بني املشـ ـ ـ ــاريع
على املستويني الوطين واإلقليمي.
9-3-3

ودعم اسرتاتيجيات التمويل خلطل العمل القطاعية العاملية للهيئة وتنفيذ برتمج عملها املتعدد السنوات.
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1

اجلدول  :1املفاهيم املستخدمة يف هذه الوثيقة
التنوع البيولوجي

يُعرف التنوع البيولوجي يف املادة  2من اتفاقية التنوع البيولوجي على أنه "التباين بني
الكائنات ا ية من مجيع املص ـ ـ ـ ــادر مبا فيها ،ض ـ ـ ـ ــمن أمور أخر  ،النظم اإليكولوجية
الربية والبحرية واملائية واملركبات اإليكولوجية الي تعد جزءًا منها :وهذا يش ــمل التنوع
20
داخل األنواع وبينها وتنوع النظم اإليكولوجية".

*التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة هو فئة فرعية من التنوع البيولوجي ،وهو يتضــمن ألغراض
حــالــة التنوع البيولوجي لألغــذيــة والزراعــة يف العــامل "تنوع ا يواتت والنبــااتت والكــائنــات
الدقيقة وتباينها على املس ـ ــتو الوراثي وعلى مس ـ ــتو األنواع والنظم اإليكولوجية الي تدعم
هيـاكـل النظـا اإليكولوجي وو ـائفـه وعمليـاتـه داخـل نظم اإلنتـال وحوهلـا ،وتوفر املنتجـات
الزراعية الغذائية وغة الغذائية"  21ويعترب أن نظم اإلنتال هنا تش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل اااص ـ ـ ـ ـ ـ ــيل والثروة
ا يوانية والغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

*املوارد الوراثي ــة النب ــاتي ــة لألغ ــذي ــة
والزراعة

يشة مصطلح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل أي مادة وراثية من أصل نبايت
الي هلا قيمة فعلية أو ،تملة لألغذية والزراعة  22ويش ــمل ذلك األنواع الي يس ــتخدمها
املزارعون/الس ـ ـ ــالالت األص ـ ـ ــلية الي يتم االحتفاظ هبا يف املزارع ،واألص ـ ـ ــناف ااس ـ ـ ــنة،
ومواد الرتبية يف برامج يسـ ــني اااصـ ــيل ،وعينات بنوك اجلينات أي اجملموعات خارل
املوقعا ،واألقارب الربية للمحاصيل ،والنبااتت الربية ااصودة لألغذية.

املوارد الوراثيـ ــة ا يوانيـ ــة لألغـ ــذيـ ــة
والزراعة

املوارد الوراثيــة ا يوانيــة لألغــذيــة والزراعــة هي املوارد الوراثيــة ذات أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حيواين الي
"تس ـ ــتخد أو حيتمل اس ـ ــتخدامها لألغذية والزراعة 23".ومشل نطاق التقييمات العاملية
الي أجرهتا منظمة األغذية والزراعة على املوارد الوراثية ا يوانية لألغذية والزراعة املوارد
24
الوراثية لألنواع املستأنسة من الطيور والثدييات املستخدمة يف األغذية والزراعة.

*املوارد الوراثي ــة ا رجي ــة لألغ ــذي ــة
والزراعة

املوارد الوراثية ا رجية لألغذية والزراعة هي "املواد املوروثة ااتفظ هبا داخل األش ـ ـ ـ ـ ــجار
وأنواع النبــااتت اخلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــة األخر ذات القيمــة االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديــة أو البيئيــة أو العلميــة
25
أو االجتماعية الفعلية أو ااتملة ويف ما بني تلك األشجار والنبااتت".

 20اتفاقية التنوع البيولوجي .1992 .اتفاقية التنوع البيولوجي .مونرتًيل ،كندا .أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي.
 21منظمة األغذية والزراعة .2019 .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .روما.
 22منظمة األغذية والزراعة .2009 .املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .روما.
 23منظمة األغذية والزراعة .2007 .حالة املوارد الوراثية ا يوانية لألغذية والزراعة يف العامل .روما؛ منظمة األغذية والزراعة .2007 .خطة العمل العاملية
للموارد الوراثية ا يوانية وإعالن إنرتالكن .روما؛
 24منظمة األغذية والزراعة .2007 .حالة املوارد الوراثية ا يوانية لألغذية والزراعة يف العامل .روما؛ منظمة األغذية والزراعة .2015 .التقرير الثاين عن
حالة املوارد الوراثية ا يوانية لألغذية والزراعة يف العامل .روما
 25منظمة األغذية والزراعة .2014 .حالة املوارد الوراثية ا رجية لألغذية والزراعة يف العامل .روما.
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املوارد الوراثي ـ ــة امل ـ ــائي ـ ــة لألغ ـ ــذي ـ ــة
والزراعة

تشمل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة "ا مه النووي واجلينات والكروموسومات
واألنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجــة واخلالًي التنــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليــة واألجنــة وغةهــا من مراحــل ا يــاة املبكرة ،واألفراد
والس ـ ـ ـ ــالالت واألرص ـ ـ ـ ــدة ومجاعات الكائنات ذات القيمة الفعلية أو املمكنة ابلنس ـ ـ ـ ــبة
إىل األغذية والزراعة 26".وقد مشل نطاق التقييم العاملي الذي أجري الة املوارد الوراثية
املائية لألغذية والزراعة ،األنواع املائية املستزرعة وأقارهبا الربية ضمن الوالية الوطنية.

املوارد الوراثيــة لألغــذيــة والزراعــة
من الكـ ــائنـ ــات ا يـ ــة الـ ــدقيقـ ــة
والالفقارًيت

تعد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات ا ية الدقيقة والالفقارًيت عنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـرا
رئيسياً يف التنوع البيولوجي املرافق .وتشمل اجملموعات املهمة امللقحات ،وال سيما حنل
العسل ،والكائنات ا ية الدقيقة املهمة ابلنسبة إىل عملية اهلضم لد اجملرتات ،وجتهيز
األغذية والعمليات الزراعية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعية ،وعوامل املكافحة البيولوجية ،والكائنات ا ية
27
الدقيقة والالفقارًيت يف الرتبة.

التنوع البيولوجي املرافق

"يش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل التنوع البيولوجي املرافق ،تلك األنواع ذات األطية لو يفة النظا اإليكولوجي،
وذلــك مثالً ،عن طريق التلقيح ،ومكــافحــة اآلفــات النبــاتيــة ،وا يوانيــة ،واملــائيــة ،وتكوين
الرتبة والصحة ،وتوفة املياه وجودهتا ،إىل غة ذلك ،ويتضمن ذلك عدة أمور من بينها:
أا الكائنات الدقيقة وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل البكتةًي ،والفةوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،واألولياتا والفطرًيت
املوجودة داخل وحول نُظم اإلنتال ذات األطية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدا وإنتال الفطور اجلذرية،
وميكروابت الرتبة ،وامليكروابت العالقة وميكروابت املعدة لد ا يواتت اجملرتة؛
با والالفقارًيت ،وتشـ ـ ـ ــمل ا ش ـ ـ ـ ـرات ،والعناكا ،والديدان ،وسـ ـ ـ ــائر الالفقارًيت
األخر ذات األطية إلنتال اااصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل ،وا يواتت ،واألمساك ،والغاابت ،بعدة طرق
من بينها عوامل التحلل ،واآلفات ،واللواقح ،واملفرتسات داخل وحول نطم اإلنتال؛
لا والفق ـ ــارًيت ،وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ــل الربم ـ ــائي ـ ــات ،والزواحف والطيور والث ـ ــديي ـ ــات الربي ـ ــة
غة املدجنةا ،وتش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل األقارب الربية ،ذات األطية يف إنتال اااص ـ ـ ـ ـ ـ ــيل وا يواتت
واألمســاك والغــاابت ،كــاآلفــات ،واملفرتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،واللواقح ،أو من تحيــة أخر  ،يف نظم
اإلنتال وحوهلا؛
دا والنبــااتت الربيــة واملزروعــة األرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة واملــائيــة غة ااــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــل واألقــارب الربيــة
للمحاص ـ ـ ــيل ،يف ،وحول املس ـ ـ ــاحات اإلنتاجية مثل نبااتت الس ـ ـ ــياجات ،واألعش ـ ـ ــاب
الضــارة ،واألجناس املتواجدة يف املمرات الشــاطئية ،واألهنار ،والبحةات ،واملياه البحرية
28
الساحلية الي تسهم بشكل غة مباشر يف اإلنتال.

األغذية الربية
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27
28

"األغذية الربية هي منتجات غذائية مت ا ص ــول عليها من أنواع غة مس ــتأنس ــة .وقد يتم
حص ــادها جتميعها أو اص ــطيادهاا من داخل نظم اإلنتال الغذائي والزراعي أو من النظم
اإليكولوجي ــة األخر  .وتت ــداخ ــل األنواع الي تزود األغ ــذي ــة الربي ــة ب ــدرج ــات متف ــاوت ــة
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مع فئات األنواع "القطاعية" للموارد الوراثية والتنوع البيولوجي املرافق هلا .وعلى س ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل
املثــال ،رمبــا تكون املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايــد الطبيعيــة أكرب مثــال منفرد على االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدا البش ـ ـ ـ ـ ـ ــري
خمزوت برًًي ألمساك
لألغذية الربية ،وتس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخد العديد من منش ـ ـ ـ ـ ـ ــآت تربية األحياء املائية ً
29
التفريخ أو تربية الةقات.
خدمات النظا اإليكولوجي
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خدمات النظا اإليكولوجي هي "الفوائد الي يستمدها البشر من النظم اإليكولوجية".
وقد حدد تقييم األلفية للنظا اإليكولوجي أربع فئات من خدمات النظا اإليكولوجي،
وهي :خ ــدم ــات التزوي ــد ،وخ ــدم ــات التنظيم ،وخ ــدم ــات ال ــدعم ،واخل ــدم ــات الثق ــافيــة.
"خــدمــات التزويــد" هي "املنتجــات الي يتم ا ص ـ ـ ـ ـ ـ ــول عليهــا من النظم اإليكولوجيــة"،
أي املواد الغــذائيــة واملواد اخلــا مبختلف أنواعهــا ،مبــا يف ذلــك منتجــات النظم الغــذائيــة
والزراعية .و"خدمات التنظيم" هي "الفوائد الي يتم ا ص ـ ـ ـ ـ ـ ــول عليها من تنظيم عمليات
النظا البيئي" .وتشـ ـ ـ ـ ـ ــمل األمثلة تنظيم املناخ ،ونوعية املياه واهلواء ،واألمراض ،والكوار
الطبيعيــة .و"اخلــدمــات الثقــافيــة" هي "فوائــد غة مــاديــة حيص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عليهــا النــاس من النظم
اإليكولوجي ـ ــة من خالل اإلثراء الروحي ،وتنمي ـ ــة املعرف ـ ــة ،والتفكة ،والرتفي ـ ــه ،واخلربات
اجلمــاليــة" .و"خــدمــات الــدعم" هي خــدمــات "ض ـ ـ ـ ـ ـ ــروريــة إلنتــال مجيع خــدمــات النظــا
اإليكولوجي األخر " .وتشــمل األمثلة التمثيل الضــوئي وتدوير املغذًيت .والســمة املميزة
خلدمات الدعم هي أن هلا أتثة أقل مباشرة على رفاهية اإلنسان.
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