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 والزراعة  لألغذية  الوراثية املوارد   هيئة
 موعة جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةجم

 اجلزء الثاين من االجتماع الثاين 

 2021 أاير /مايو 27 - 25

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

 
 مالحظة من األمانة 

يف دورهتا العادية السابعة عشرة من األمني أن يعقد اجتماًعا )اهليئة(  طلبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة   -1
جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة )جمموعة جهات التنسيق  اثنًيا مفتوح العضوية  

املشروع املنقح لوثيقة تقدير االحتياجات   –الوطنية( هبدف استعراض الوثيقة املعنونة "التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  
 ء. وتنقيحها، حسب االقتضا 1واإلجراءات املمكنة" 

استعراض هذه الوثيقة يف اجلزء األول من اجتماعها الثاين الذي عقد من   جمموعة جهات التنسيق الوطنيةوبدأت   -2
 املرفق األول ويرد نّص املشروع على النحو الذي نقحته جمموعة جهات التنسيق الوطنية يف  .22021آذار  مارس/  4إىل  2

 هبذه الوثيقة.
 التنسيق الوطنية يف القيام مبا يلي:قد ترغب جمموعة جهات  -3

هبذه الوثيقة وتنقيحها حبسب االقتضاء لكل تنظر فيها اهليئة يف    املرفق األولاستعراض الوثيقة الواردة يف   ( أ)
 دورهتا املقبلة؛

يقة وتوصية اهليئة أبن تضع الوثيقة يف صيغتها النهائية وأن تدعو املدير العام إىل لفت عناية املؤمتر إىل هذه الوث (ب)
 هبدف اعتمادها؛

توصية اهليئة أبن تطلب من املنظمة مساعدة األعضاء يف تنفيذ اإلجراءات املمكنة الواردة يف هذه الوثيقة و  ( ج)
 ورصدها.

  
 

 Report-CGRFA/17/19لوثيقة اباملرفق جيم   1
 Report-BFA-CGRFA/NFP/2.1/21و BFA-CGRFA/NFP-2/21/2الوثيقتان   2
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 األول املرفق  
 املشروع املنقح لوثيقة تقدير االحتياجات   –التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة    

 واإلجراءات املمكنة 
 

 مقدمة ]  –  أوالا 

ا ضددددددددددددددرور   يُعددد التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة، إىل جددانددب  دددمددات النظددام اإليكولوجي ال  يدددعمهددا، أمرً  -1
. وهو ميّكن أنظمة اإلنتاج وسدددبل املعيشدددة للتكيل مع الظروف االجتماعية واالقت دددادية  النظم الغذائية والزراعيةالسدددتدامة 

ا يف اجلهود الرامية إىل ضدددددددددددددمان األمن الغذائي والتغذية وا ّد يف الوقت رئيسددددددددددددديً  اوالبيئية املتغرية والتطور معها، ويعترب موردً 
ا يف لاية البيئة وإعادهتا إىل هيئتها األصدددلية واسدددت دام نفسددده من ا اثر السدددلبية على البيئة أو  فيفها ، وهو يسددداهم أيضدددً

 مواردها على حنو مستدام.
التنوع البيولوجي و دمات النظام اإليكولوجي لألمن الغذائي والتغذية، و الل العقود األ رية، اكتسدددددددددددبت أ ية  -2

ا املزيد من االعرتاف يف جداول وسددددددبل العيف الريفية والسدددددداحلية، ورفاه اإلنسددددددان والتنمية املسددددددتدامة بشددددددكل عام، تدر يً 
 الوراثيددة لألغددذيددة والزراعددة )اهليئددة(  ، أصددددددددددددددحبددت هيئددة املوارد الوراثيددة النبدداتيددة هيئددة املوارد1995األعمددال الدددوليددة. ويف عددام  

وح دددددددلت على والية تغطي انيع مكووت التنوع البيولوجي ذات ال دددددددلة ابألغذية والزراعة. وعلى مّر السدددددددنني، أ دددددددرفت 
اهليئددة على التقييمددات العددامليددة للموارد الوراثيددة النبدداتيددة وا يوانيددة وا رجيددة واملددائيددة، واعتمدددت  ط  عمددل عددامليددة للموارد 

   3)ويشدددددددددددددددددار إليهدددا يف هدددذا النص على ألدددا  ط  العمدددل القطددداعيدددة العدددامليدددة(.هلدددذه القطددداعدددات  لوراثيدددة الثالثدددة األوىل  ا
، وافقدت اهليئدة على أنده ينبغي إعدداد  طدة عمدل عدامليدة للموارد الوراثيدة املدائيدة. وتشددددددددددددددمدل أهدداف التنميدة 2019ويف عدام  

ا من املقاصددددددددد املتعلقة ب ددددددددون التنوع البيولوجي واسددددددددت دامه ، عددً 2015م  املسددددددددتدامة، ال  اعتمدهتا األمم املتحدة يف عا
املسدددتدام يف سدددياي األغذية والزراعة، مبا يف ذلص املقاصدددد ال  وضدددعتها اهليئة. وقد اادت التقييمات العاملية األ ر ، مثل 

يولوجي و دمات النظام اإليكولوجي، تلص ال  اضددددددطلع هبا املنرب ا كومي الدوو للعلوم والسددددددياسددددددات يف جمال التنوع الب
وعمليددات اإلبالم من جددانددب البلدددان عن اإلتددااات يف تنفيددذ اسددددددددددددددرتاتيليدداهتددا و ط  عملهددا الوطنيددة للتنوع البيولوجي  
لتحقيق أهداف أيتشددددي للتنوع البيولوجي يف اتفاقية التنوع البيولوجي، من مسددددتو  الوعي بشددددبن التنوع البيولوجي بشددددكل 

 ص.ه يف سبل العيف ورفاه اإلنسان بشكل  اعام ومسا ات
وابعتماد برومج العمل املتعدد السدددددددنوات، قررت اهليئة يف دورهتا العادية ا ادية عشدددددددرة الشدددددددروع يف عملية قطرية  -3

، دعت منظمة األغذية والزراعة البلدان األعضددداء 2013. ويف عام  حالة التنوع البيولوجي يف العامل لألغذية والزراعةإلعداد 

 
حدالدة املوارد الوراثيدة النبداتيدة  . 2007منظمدة األغدذيدة والزراعدة.  ؛ . رومدا حدالدة املوارد الوراثيدة النبداتيدة لألغدذيدة والزراعدة يف العدامل .  1996ة والزراعدة.  منظمدة األغدذيد    3

األغذية    منظمة ؛ . روما  طة العمل العاملية بشددددددددددددبن املوارد الوراثية ا يوانية وإعالن إنرتالكن .  2007منظمة األغذية والزراعة.   ؛ لألغذية والزراعة يف العامل. روما 
 طة العمل العاملية الثانية بشددبن املوارد .  2011منظمة األغذية والزراعة.   . روما؛ التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة . 2010والزراعة. 

.  2014منظمددة األغددذيددة والزراعددة.  ؛  . رومددا حددالددة املوارد الوراثيددة ا رجيددة يف العددامل .  2014منظمددة األغددذيددة والزراعددة.  ؛  . رومددا لألغددذيددة والزراعددة الوراثيددة النبدداتيددة  
التقرير الثاين عن حالة املوارد .  2015منظمة األغذية والزراعة. ؛  . روما ون املوارد الوراثية ا رجية واسددددت دامها املسددددتدام وتنميتها العمل العاملية بشددددبن صدددد  طة 

 . روما. حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل .  2019منظمة األغذية والزراعة.  ؛  . روما الوراثية ا يوانية لألغذية والزراعة يف العامل 
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ا التقدارير. وُنشددددددددددددددر التقرير م واحدد وتسددددددددددددددعون بلددً البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة. وقددّ إىل تقدد  تقدارير قطريدة عن حدالدة التنوع 
  2019.4يف فرباير/ باط  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل عن
، مشدددداورات إقليمية غري رلية لتبادل املعلومات بشددددبن صددددون التنوع البيولوجي 2016وعقدت اهليئة،  الل عام   -4
غذية والزراعة واسدددددددددت دامه املسدددددددددتدام، وجديد االحتياجات واإلجراءات املمكنة. واالحتياجات واإلجراءات  املمكنة   لأل

ل ددددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسددددددت دامه املسددددددتدام ا ددة يف هذه الوثيقة تسددددددتند إىل نتائج هذه املشدددددداورات 
 .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامللتقرير عن العاملية، ونتائج ا اإلقليمية، واملشاورات

وجددد هدذه الوثيقدة االحتيداجدات واإلجراءات  املمكندة  للتنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة، مثدل "تنوع ا يواوت  -5
والنظام اإليكولوجي ال  جافظ على والنبااتت والكائنات الدقيقة وتباينها على املسددددددددددددتو  الوراثي وعلى مسددددددددددددتو  األنواع  

 5هيداكدل النظدام اإليكولوجي ووفدائفده وعمليداتده يف نظم اإلنتداج وحوهلدا، وال  توفر الغدذاء واملنتلدات الزراعيدة غري الغدذائيدة".
ا لتعريل ووفقً  ويعترب أن "نظم اإلنتاج" تشددددمل قطاعات ا اصدددديل والثروة ا يوانية والغاابت واأللا  وتربية األحياء املائية.

وصدددل مف دددل  1منظمة األغذية والزراعة، تشدددمل الزراعة الغاابت وم دددايد األلا  وتربية األحياء املائية. ويرد يف امللحق 
 .[للمفاهيم املست دمة يف الوثيقة

 األساس املنطقي  –  ااثنيا 

يسدددددددداهم بشددددددددكل أو إل ر يف الزراعة واإلنتاج يُعد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، أي التنوع البيولوجي الذي   -6
والتنمية املسددددددتدامة وإمداد العديد من  دمات النظام وال ددددددحة  ا ال غىن عنه من أجل األمن الغذائي والتغذية الغذائي، أمرً 

ية وا رجية  اإليكولوجي ا يوية. وقد ا ذت العديد من البلدان إجراءات ل ددددددددون جمموعة من املوارد الوراثية النباتية وا يوان
واملائية واسدت دامها بشدكل مسدتدام، من  الل اسدرتاتيليات ةتلفة. وقد قدمت اهليئة، وال تزال تقدم، التوجيهات بشدبن 

مكووت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة املتعددة واسددددددددت دامها بشددددددددكل مسددددددددتدام، من  الل أدوات وقرارات  6صددددددددون
ذلص  ط  العمل القطاعية العاملية. وترصددددد املنظمة تنفيذ هذه ال ددددكو  وترفع  متعددة و اصددددة بقطاعات ،ددة، مبا يف
ذات ال دددددددددلة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ومع ذلص، لقد القطاعات املعنية التقارير إىل اهليئة عن حالة تنفيذها وحالة  

راعة غري املشدددددددددددمولة لط  العمل القطاعية العاملية كانت التوجهيات املتعلقة إبدارة مكووت التنوع البيولوجي لألغذية والز 
أكثر منهليددة  إدارة املكووت امل تلفددة للتنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة بطريقددة  ،دددودة حا ا ن. وهنددا  حدداجددة إىل  

غذية  طي االسددددددرتاتيليات اقاصددددددة بقطاعات معينة. ويتطلب عكت اقسددددددارة املسددددددتمرة للتنوع البيولوجي لأل، و وتكامالً 
والزراعة، وضدددددمان صدددددونه وجسدددددني اسدددددت دامه بشدددددكل مسدددددتدام، اتباع لج  ددددداملة ومتعددة القطاعات تشدددددمل إجراءات 

اإلنتداج   نظميف االعتبدار أن    النهجأن أت دذ هدذه   بدد  وال املسددددددددددددددتو  الوراثي ومسددددددددددددددتو  األنواع والنظدام اإليكولوجي. على
ا  دمات  الزراعي  والنظم الزراعية ،  بيئاتنا ورفاهنا ذات ال ددددددددددددددلة بتحسددددددددددددددني  يكولوجيةاإلنظم الاإليكولوجية  تنتج أيضددددددددددددددً

 تكون إ ابية لتحقيق هذه الغاية. قد وال 
 

 
 . روما.البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملحالة التنوع . 2019منظمة األغذية والزراعة.    4
 . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.    5
 .إصالحهالتنوع البيولوجي هو لاية التنوع البيولوجي وا فاظ عليه أو إدارته أو  صون   6

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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 :7ي، ما يلحبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملوتشمل النتائج الرئيسية للتقرير املتعلق   -7
 التنوع البيولوجي ضروريّ لألغذية والزراعة

املسددددددددددددددتو  الوراثي ومسددددددددددددددتو  األنواع والنظم تشددددددددددددددكدّل مكووت عدديددة للتنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة على  •
 عوامل أساسية إلنتاجية القطاعات الزراعية كافة يف الوقت الراهن ويف املستقبل. اإليكولوجية،

لألغدذيدة   املوارد الوراثيدة من الكدائندات ا يدة الددقيقدة والالفقدار تو تتسددددددددددددددم املوارد الوراثيدة النبداتيدة وا يوانيدة واملدائيدة  و  •
ع، ودا ل األنواع )النوع، وال ددددددنل، والسدددددداللة،  ها على مسددددددتو  األنوا وتنوعّ   –والزراعة، واملوارد الوراثية ا رجية 

(، أب ية حيوية إلنتاجية قطاعات ا اصددددديل والثروة ا يوانية والغاابت وتربية األحياء املائية وم دددددايد وما إىل ذلص
ية . وتتمتع األقارب الربية لألنواع املسددتبنسددة إبمكانيف الوقت الراهن ويف املسددتقبل األلا ، وقدرهتا على ال ددمود

 استئناسها، وتوفر جمموعة من املوارد الوراثية للتهلني واال تيار.

 لتوفري العددددديددددد من  دددددمددددات النظددددام ويعترب التنوع البيولوجي املرافق املوجود يف نظم اإلنتدددداج وحوهلددددا ضددددددددددددددرور ً  •
 فدداظ على يف ذلدص التلقيح، ومكددافحددة ا فدات، وا اإليكولوجي ال  يسددددددددددددددتنددد إليهددا إنتدداج الزراعدة واألغدذيدة، مبدا

 زل الكربون، وتنظيم إمدادات املياه.ع  وبة الرتبة، و 

  – وهي تضددددددددددددم جمموعة واسددددددددددددعة من الفطر ت والنبااتت وا يواوت، مبا يف ذلص الالفقار ت   – وتعترب األغذية الربية   •
ا  ا، ولكن يتم تداوهلا أيضدً واسدتهالكها ،ليً ا ما يتم ح دادها  مهمة لألمن الغذائي والتغذية يف العديد من البلدان. وغالبً 

 على مسافات طويلة. ويف حالة م ايد األلا  الطبيعية، فإلا تشكل أساس قطاع رئيسي من األغذية والزراعة. 

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة آخذ يف الرتاجع

على املسدددددددددددتو  الوراثي ومسدددددددددددتو  األنواع إن العديد من املكووت الرئيسدددددددددددية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،   •
 والنظام اإليكولوجي، آ ذ يف الرتاجع.

 تلل املعدارف بشدددددددددددددددبن حدالدة التنوع البيولوجي املرافق، و ددمدات النظدام اإليكولوجي واألغدذيدة الربيدة بني إقليم و  •
قددة، وكددذلددص بع  وآ ر، وغددالبدداً مددا تكون غري مكتملددة. وهنددا  العددديددد من الالفقددار ت والكددائنددات ا يددة الدددقي

األنواع النباتية وا يوانية األ ر  املوجودة يف نظم اإلنتاج وحوهلا، مل يتم تسددددددددليلها أو وصددددددددفها، كما أن وفائفها 
 .ضمن النظم اإليكولوجية تبقى غري مفهومة بشكل جيد

عين أن البيداوت وإن ا دالدة غري املتقددمدة بشددددددددددددددكدل كداف لربامج رصددددددددددددددد التنوع البيولوجي املرافق واألغدذيدة الربيدة، ت •
ا عن حالة الفئات الفردية املتعلقة حبالتها واجتاهاهتا غري مكتملة. وتوفر مسددددددددددددوح األعداد والتدابري املقابلة مؤ ددددددددددددرً 

للتنوع البيولوجي املرافق على املسددددددددددددددتو ت ا لية أو الوطنية أو اإلقليمية. وتعطي البياوت من هذا النوع صددددددددددددددورًة 
 يدة تدعو إىل القلق بشبن تراجع املكّووت الرئيسية للتنوّع البيولوجي املرافق.ةتلطة، إمنا هنا  أسباب عد

وتعترب املعلومددات عن حددالددة واجتدداهددات املوارد الوراثيددة النبدداتيددة وا يوانيددة واملددائيددة لألغددذيددة والزراعددة، واملوارد الوراثيددة  •
يف املعارف، وال سدددددددددددديما يف املناطق النامية ا رجية، أكثر اكتمااًل. ومع ذلص، ال يزال هنا  العديد من الفلوات  

 من العامل.

 
 . روماموجز - حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.    7
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 تؤثر دوافع التغيري املتعددة واملتفاعلة يف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

مبلموعة متنوعة  [اا سددددددددددددددلبيدً أتثرً ]ا ما يتدبثر التنوع البيولوجي املرافق و دمات النظدام اإليكولوجي ال  يقددمهدا  غالبدً  •
 املسدددددددددتو  ا لي والعاملي، وبني التطورات يف التكنولوجيا ودارسدددددددددات اإلدارة ضدددددددددمن قطاع الدوافع ترتاوح بني من

ا. وبشدددددددكل أكثر األغذية والزراعة والعوامل البيئية واالقت دددددددادية واالجتماعية والثقافية والسدددددددياسدددددددية األوسدددددددع نطاقً 
االجتدداهددات العددامليددة، مثددل التغيريات يف املندداد واألسددددددددددددددواي الدددوليددة والدددميوغرافيددا،   [تؤدي ]/    [قددد تؤدي ]ا،  جددديدددً 

على مسددددددددددتو  نظام اإلنتاج، مثل تغيري اسددددددددددت دام  [دوافع لفقدان التنوع البيولوجي] [سددددددددددلبية]فهور دوافع  إىل
 ،[البيولوجي الربّي  ح داد التنوع]  األراضدي، واالسدت دام غري املناسدب للمد الت اقارجية، واإلفراط يف ا  داد

وانتشدددار األنواع الغااية. وكانت التغيريات يف اسدددت دام األراضدددي واملياه وإدارهتا، فئة الدوافع ال  ذكرها أكرب عدد 
على التنوع البيولوجي لألغدددذيدددة والزراعدددة. ويف املقدددابدددل، مدددالدددت البلددددان   سددددددددددددددلبيدددة  اأن هلدددا آاثرً من البلددددان على  

دابري السدددددياسدددددات العامة والتقدم يف العلوم والتكنولوجيا، على ألا دوافع إ ابية توفر  ددددداركت إىل النظر إىل ت ال 
ا للحدّد من ا اثر السددددددددددددددلبيدة للددوافع األ ر  ال  تؤثر على التنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة. وتوفر هدااتن طرقدً 

 غذية والزراعة واست دامه املستدام.الفئتان نقاط د ول ،تملة للتد الت ال  تدعم صون التنوع البيولوجي لأل

 تشري التقديرات إىل تزايد استخدام العديد من املمارسات املراعية للتنوع البيولوجي

متت اإلفادة على نطاي واسدددددددددع عن جهود إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وال سددددددددديما التنوع البيولوجي  •
  دمات منظمة وداعمة يف النظام اإليكولوجي.املرافق، هبدف تعزيز عملية توفري 

وأُفيد عن تزايد اسددددت دام جمموعة من دارسددددات اإلدارة ال  تُعترب مواتية ل ددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  •
واسددددددت دامه على حنو مسددددددتدام. ومع ذلص، ال يزال يتعني جسددددددني معرفة كيفية أتثري هذه املمارسددددددات على حالة 

 ولوجي لألغذية والزراعة.التنوع البي

تكون مسدددددتو ت  رغم تزايد اجلهود املبذولة ل دددددون التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املوقع و ارجه، غالًبا ماو  •
 .من تعزيز التكامل يف ما بني هذه النهج ، وال بدّ التغطية وا فاظ غري مالئمة

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

ا سددددددياسدددددداتية وقانونية تسددددددتهدف صددددددون التنوع البيولوجي كّكل واسددددددت دامه على حنو  وضددددددعت معظم البلدان أطرً  •
ا ما تكملها سدددددياسدددددات مسدددددتدام، ولد  العديد منها تدابري  ماية الطبيعة من أجل التنوع البيولوجي الربّي، غالبً 

وراثيدة لألغدذيدة والزراعدة ،دددة، أو ألدا قدد تددمج املوارد الوراثيدة لألغدذيدة والزراعدة مع سدددددددددددددديداسدددددددددددددددات  ،دددة ملوارد  
األغذية والزراعة، واألغذية والزراعة بشدددكل عام، أو التنمية الريفية. والسدددياسدددات ال  تتناول  لقطاعات ،ددة من

ج النظام اإليكولوجي، واملشداهد الطبيعية واملشداهد إدارة نظم اإلنتاج الغذائية والزراعية تسدتند بشدكل متزايد إىل لُ 
ا مدا تفتقر األطر القدانونيدة والسدددددددددددددديداسدددددددددددددداتيدة إىل تركيز ،ددد على التنوع البيولوجي املرافق البحريدة. ومع ذلدص، غدالبدً 

مكية األغذية الربية. ويف حني أن االتفاقات الوطنية والدولية قائمة للحّد من االسدددددددددتغالل املفرط لألنواع السددددددددد  أو
الغاابت، فإن التدابري القانونية والسددياسدداتية ال  تسددتهدف بشددكل صددريح األغذية الربية أو املكووت يف التنوع  أو

 البيولوجي املرافق وأدوارها يف توفري  دمات النظام اإليكولوجي ليست منتشرة على نطاي واسع.
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وتعزيز دوره يف تقد   دمات النظام اإليكولوجي    وتتطلب اإلدارة املسددددددددددددددتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة •
 متعددد األطراف عرب قطداعي األغدذيدة والزراعدة، وبني قطداع األغدذيدة والزراعدة وقطداع صددددددددددددددون البيئدة/ الطبيعدة تعداووً 

والقطاعات األ ر  ذات ال دددددددددددلة، على املسدددددددددددتو ت ا لية والوطنية واإلقليمية والعاملية. ويعرب اسدددددددددددت دام التنوع 
لوجي لألغدذيدة والزراعدة ا ددود الددوليدة وا ددود التقليدديدة بني القطداعدات. وإن أطر التعداون على املسددددددددددددددتو ت البيو 

ألغدذيدة اقطداعدات  كدل من    ا يفمتطورة نسددددددددددددددبيدً  لألغدذيدة والزراعدة  الوطنيدة واإلقليميدة والددوليدة يف إدارة املوارد الوراثيدة
 والزراعة.

وتنفيذ أدوات سياساتية فعالة تتناول صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ويقيد عدد من ا واجز عملية وضع   •
 العوائق بفعل عدم واسدددددت دامه بشدددددكل مسدددددتدام، والتنوع البيولوجي املرافق بشدددددكل  اص. ويواجه التنفيذ أحياوً 

ة السدددددددددددياسدددددددددددية  توفر املوارد البشدددددددددددرية واملالية، وغياب الوعي واملعرفة من جانب أصدددددددددددحاب الشدددددددددددبن وغياب اإلراد
 ا وكمة وغياب التعاون بني الوكاالت ذات ال لة. و/أو

يف الوقت الذي يسداهم     يواجه صدون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسدت دامه بشدكل مسدتدام عدة جد ت و -8
لألغذية والزراعة بفعالية إذا مت النظر  ال ميكن إدارة التنوع البيولوجي  و .    ورفاههم   يف العامل   السدددددّكان من  لكثري سدددددبل عيف ا فيه  

التنوع من  على أكمدل وجده من أجدل االسددددددددددددددتفدادة  نظمي  حداجدة إىل اتبداع لج    ومثدة   يف مكووتده مبعزل عن بعضددددددددددددددهدا البع . 
وابلتاو،   ال دددددددددددمود. حنو نظم غذائية واراعية أكثر اسدددددددددددتدامة وقدرة على  التحول حيث تعزيز  من   البيولوجي لألغذية والزراعة 

آليدات التعداون بني القطداعدات واملتعدددة أصددددددددددددددحداب امل ددددددددددددددلحدة ال  تعداي مكووت متعدددة للتنوع البيولوجي لألغدذيدة   تعترب 
 والزراعة، حيوية. 

جدد  طة العمل القطاعية للهيئة األولو ت االسدددددرتاتيلية لالسدددددت دام املسدددددتدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة و -9
األحكام املتعلقة ابلتعاون والتمويل والتنفيذ. وتوجه اهليئة تنفيذ  ط  العمل القطاعية العاملية، وتنميتها وصدددددولا، فضددددداًل عن  

 وتدعمها وترصدها، كما تقّيم على فرتات منتظمة حالة تنفيذها ومكووت املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اقاصة هبا. 
الواردة يف هدددذه الوثيقدددة التحدددد ت واالسددددددددددددددتلددداابت ا تملدددة هلدددا وتعكت االحتيددداجدددات واإلجراءات  املمكندددة    -10
والسدددتكمال  ط  العمل العاملية، .  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملحددهتا البلدان أثناء إعداد تقرير  ال 

جي لألغذية والزراعة، وال سددددددديما ين دددددددب الرتكيز بقوة على اإلجراءات ال  تسدددددددعى إىل ا دة جسدددددددني املعرفة ابلتنوع البيولو 
التنوع البيولوجي املرافق   مثددددل  لنظم الزراعيددددة وا]  /[لنظم الزراعيددددة اإليكولوجيددددة املقددددابلددددةوا]  [واألغددددذيددددة الربيددددة]املكووت 

ا  رين يف هذا ال دددددد، وآاثر دارسددددات اإلدارة وللها   عن  ، ال  تت لل[لنظم اإليكولوجيةا دمات  و ]/  [اإليكولوجية
قدة ابلتنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة. كمدا مت التدبكيدد على ا داجدة إىل تنفيدذ ُلج وإجراءات عمليدة لتحسددددددددددددددني إدارة املتعل

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ومت إيالء املزيد من االهتمام أل ية التعاون، على انيع املسددددددددددددتو ت، يف صددددددددددددون التنوع 
 مه على حنو مستدام.البيولوجي لألغذية والزراعة واست دا
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 طبيعة الوثيقة   –  ااثلثا 

ا أل يددة جتنددب االادواجيددة، هتدددف هددذه الوثيقددة إىل توفري إطددار  دددددددددددددددامددل إلدارة التنوع البيولوجي لألغددذيددة إدراكددً  -11
البيولوجي جسني صون التنوع    –وبشكل أوسع    –والزراعة كّكل وتعزيز العمل املنسق عرب انيع قطاعات األغذية والزراعة  

ملزمة.  لألغذية والزراعة واست دامه املستدام على املستو  الوراثي ومستو  األنواع والنظام اإليكولوجي. وهي طوعية وغري
وليت املق دددددود منها أن تسدددددتبدل أو تكرر  ط  العمل القطاعية العاملية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اقاصدددددة ابهليئة، 

االتفداقدات الددوليدة، بدل أن تعزا تنفيدذهدا املتنداغم، حسدددددددددددددددب االقتضددددددددددددددداء. و دب جدديثهدا عندد االقتضددددددددددددددداء.  غريهدا من   أو
 ا ألولو هتا الوطنية والتزاماهتا الدولية، حسب االقتضاء.تت ذ البلدان اإلجراءات الالامة وفقً  أن وينبغي

 ألهدافا  –  ارابعا 

 هتدف هذه الوثيقة إىل ما يلي: -12
 للتنفيذ املتسدق واملتناسدق قط  العمل القطاعية العاملية ا الية للهيئة، وصدون التنوع البيولوجيوضدع إطار سدياقي  •

 والتغذية  ،املرافق واألغذية الربية، كبسداس لألمن الغذائي واسدت دامه على حنو مسدتدام مبا يشدمل التنوع البيولوجي
 وتوفري سبل العيف؛ ّد من الفقر، وا تني، واألغذية والزراعة املستداموال حة

 تشليع التحّول حنو نظم اراعية وغذائية أكثر استدامة؛ و  •

التفاقية   2020املسددددددددددددا ة يف جقيق أهداف التنمية املسددددددددددددتدامة وتنفيذ إطار التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام و  •
 البيولوجي؛ التنوع

التنوع البيولوجي املرافق  [مبا يشدددددمل]  /[وال سددددديما]والزراعة،  ا دة الوعي بشدددددبن أ ية التنوع البيولوجي لألغذية  و  •
واألغذية الربية، و دمات النظام اإليكولوجي ال  يوفرها جلميع أصددحاب امل ددلحة، من املنتلني إىل املسددتهلكني 

 وصانعي السياسات؛

التنوع البيولوجي  [مبا يشددمل] /[وال سدديما]تعزيز صددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسددت دامه املسددتدام،  و  •
والنظم   [من  وغري ذلدص  نظم اإلنتداج]  [من  ذلدص  وغري  اإليكولوجيدة الزراعيدة  النظم]  املرافق واألغدذيدة الربيدة، دا دل

من أجل تعزيز التنمية ]اإليكولوجية األرضدية واملائية، كبسداس قدمات النظام اإليكولوجي والقدرة على ال دمود، 
، فضداًل عن توفري  يارات للتكيل [اجلوع والفقر،  اصدة يف البلدان النامية [التغذية سدوء] االقت دادية وا ّد من

 مع تغري املناد والت فيل من آاثره؛

ضددددددع األسدددددداس املفاهيمي واإلطار الالام لوضددددددع واعتماد سددددددياسددددددات وتشددددددريعات وبرامج وطنية ل ددددددون التنوع و و  •
 البيولوجي لألغذية والزراعة واست دامه بشكل مستدام؛

على املسددددددددددددددتو ت الوطنيددة واإلقليميددة والددوليددة، وتعزيز القدددرات ونقددل التكنولوجيددا  ا دة التعدداون وتبددادل املعلومدات  و  •
يف ذلص جماالت البحث والتعليم والتدريب بشدبن صدون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسدت دامه    املؤسدسدية، مبا 

 بشكل مستدام؛ 

انع البياوت ووضددع مقاييت ومؤ ددرات لقياس أثر دارسددات اإلدارة وللها على صددون التنوع البيولوجي جسددني  و  •
 النظام اإليكولوجي؛وعلى مستو  األنواع و  على املستو  الوراثيلألغذية والزراعة واست دامه بشكل مستدام 
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 1اخليار 

لإلجراءات من أجل تشدددددددددليع الكفاءة والفعالية يف اجلهود ا ّد من االادواجية غري املق دددددددددودة وغري الضدددددددددرورية  ] •
 والوطنية ل ون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واست دامه بشكل مستدام؛ واإلقليمية العاملية

وتقد  التوجيه لعمل منظمة األغذية والزراعة بشبن توفري الدعم للبلدان يف جهودها لتعزيز صون التنوع البيولوجي  •
لألغذية والزراعة واسددددددت دامه املسددددددتدام، مبا يف ذلص يف سددددددياي اسددددددرتاتيليتها بشددددددبن تعميم التنوع البيولوجي عرب 

 [8القطاعات الزراعية.
 2 اخليار

تقد  التوجيه لعمل منظمة األغذية والزراعة بشبن توفري الدعم للبلدان يف جهودها لتعزيز صون التنوع البيولوجي ] •
اسددددددددددت دامه املسددددددددددتدام، مبا يف ذلص يف سددددددددددياي اسددددددددددرتاتيليتها بشددددددددددبن تعميم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة و 

االادواجية غري املق ددودة وغري الضددرورية لإلجراءات من أجل تشددليع من  الل ا د من  القطاعات الزراعية عرب
لألغدذيدة والزراعدة واسددددددددددددددت ددامده  والوطنيدة ل ددددددددددددددون التنوع البيولوجي واإلقليميدة  الكفداءة والفعداليدة يف اجلهود العدامليدة

 [9بشكل مستدام
وينبغي أن يؤ دددذ يف االعتبدددار أنددده ينبغي تنفيدددذ اإلجراءات يف جمموعدددة واسددددددددددددددعدددة من الظروف امل تلفدددة. و دددب  -13
املنتلني يراعي التنفيدذ التبداين يف   ددددددددددددددائص أنظمدة اإلنتداج ومكووت التنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة، واحتيداجدات  أن

ا إىل أنه يف حني أن بع  اإلجراءات وأصددددددددحاب امل ددددددددلحة ا  رين والقدرات واملوارد املتاحة. كما جتدر اإل ددددددددارة أيضددددددددً 
 تكون قابلة للتحقيق بسرعة، فإن تنفيذ إجراءات أ ر  قد يتطلب املزيد من الوقت. قد

 املبادئ التشغيلية   –  اخامسا 
اإلجراءات  املمكنة  الواردة يف هذه الوثيقة، يف انيع جماالت األولو ت االسددرتاتيلية، ينبغي أن يسددرت ددد تنفيذ   -14

 ابملبادئ التشغيلية التالية:
ينبغي أن يسددددددددددددددتنددد تنفيددذ اإلجراءات  املمكنددة  إىل أدلددة علميددة سددددددددددددددليمددة. وعنددد االقتضدددددددددددددددداء، ينبغي أن تؤ ددذ  •

يف االعتبار. و ب  [املعارف واملمارسددددددددددددددات التقليدية وا لية] /[ا ليةاملعارف  و  الشددددددددددددددعوب األصددددددددددددددلية عارفم]
، حسددب االقتضدداء، مبا يف ذلص النهج [املبتكرة]والنهج    [والشددامل]  ُلج البحث التشدداركي  [وتشددليع]اسددت دام  

 .[االقائمة على اإلنتاج املشرت  بني الثقافات للمعرفة حيثما كان ذلص مناسبً 
اهلدددف من اإلجراءات  املمكنددة  هو تنفيددذهددا، حسدددددددددددددددب االقتضددددددددددددددداء، يف انيع أنواع نظم اإلنتدداج ويف البلدددان  و  •

 قطاعاتالحتياجات أصدددددددحاب ا يااات ال دددددددغرية يف   و ب إيالء اهتمام  اصانيع مسدددددددتو ت التنمية.  على
 ا.الزراعة والغاابت وم ايد األلا  وتربية األحياء املائية، حيثما كان ذلص مناسبً 

 
  1Rev. 11/163CL وثيقةلا   8
 CL 163/11 Rev.1 الوثيقة  9
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وينبغي أن يشددددددّلع تنفيذ اإلجراءات مشدددددداركة انيع منتلي األغذية مع إيالء اهتمام  اص الحتياجات أنشددددددطة  •
األحياء املائية القائمة على األسددددددر وال ددددددغرية النطاي، ومع إيالء اهتمام الزراعة وا راجة وم ددددددايد األلا  وتربية 

  اص الحتياجات البلدان النامية.
وينبغي أن أي ددذ تنفيددذ اإلجراءات  املمكنددة  يف االعتبددار دور املرأة، عنددد االقتضددددددددددددددداء، بوصددددددددددددددفهددا مددديرة للتنوع  •

تتعلق ابلتنوع البي ، وينبغي أن ينطوي ولوجي لألغدددددذيدددددة والزراعدددددةالبيولوجي لألغدددددذيدددددة والزراعدددددة وحددددداملدددددة معرفدددددة 
 . املشاركة الفعالة للمرأة على

وينبغي أن أي ددددذ تنفيددددذ اإلجراءات  املمكنددددة  يف االعتبددددار أدوار الشددددددددددددددعوب األصددددددددددددددليددددة واجملتمعددددات ا ليددددة،  •
ولوجي لألغذية االقتضدداء، بوصددفهم مدراء للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وحاملي معرفة تتعلق ابلتنوع البي عند

 للشعوب األصلية واجملتمعات ا لية.، وينبغي أن ينطوي على املشاركة الفعالة والزراعة

 والتنظيم   اهليكل  –  اسادسا 
تعرض هذه الوثيقة جمموعة من اإلجراءات  املمكنة  املتكاملة واملرتابطة ل دون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  -15

واسدت دامه بشدكل مسدتدام، مت تنظيمها يف ثالثة جماالت أولوية اسدرتاتيلية. ويت دل العديد من هذه اإلجراءات  املمكنة   
 أبكثر من جمال ذي أولوية اسرتاتيلية. 

 ورصدهوتقييمه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  توصيل: 1ل األولوية االسرتاتيلية جما
 : إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة2جمال األولوية االسرتاتيلية 
 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية االسرتاتيلية 

اإلجراءات  املمكنة  برتتيب األولوية، ألن األسددددددددبقية النسددددددددبية لكل جمال عمل  دكن  واجلداول الزمنية وال ترد  -16
ا بني البلدان واملناطق. وقد تعتمد األولوية النسددددددبية على مكووت التنوع البيولوجي لألغذية  كبريً   ااملرتبطة قد  تلل ا تالفً 

اإلنتاج املعنية، أو القدرات ا الية، أو املوارد املالية، أو سددددددياسددددددات إدارة التنوع والزراعة نفسددددددها، أو البيئة الطبيعية أو نظم 
، يُق ددد هبا أن تكون غري إلزامية إجراء ماقائمة ابملمارسددات أو النهج يف إطار  عرض  وعندما تُ   البيولوجي لألغذية والزراعة.

 إجراء جليالت لكل حالة على حدة.ال يوجد حل واحد يناسب اجلميع ، وهنا  حاجة إىل إذ وغري  املة. 
ولكل جمال من جماالت األولوية االسرتاتيلية، تعرض مقدمة االحتياجات ا ددة على أساس التقارير القطرية  -17
والعمليات االستشارية املذكورة أعاله. حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل  مت إعدادها كمسا ات يف تقرير   ال  

مث يتم عرض عدد من األولو ت ا ددة. وتتكون كل أولوية من أساس منطقي وجمموعة من اإلجراءات الفردية  املمكنة . 
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 البيولوجي لألغذية والزراعةجماالت األولوايت االسرتاتيجية لصون التنوع 
 واستخدامه املستدام 

 ورصدهوتقييمه  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة    توصيف:  1ال األولوية االسرتاتيجية جم
 جسني توافر املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وا  ول عليها 1-1

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

 لألغذية والزراعة : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي  3جمال األولوية االسرتاتيجية 
 بناء القدرات من  الل التوعية والبحوث والتعليم والتدريب 3-1
 تعزيز األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية 3-2
 جسني التعاون والتمويل 3-3
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 ورصدهوتقييمه  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة    توصيف:  1جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة 

ورصددده من األمور الضددرورية ل ددونه واسددت دامه بشددكل مسددتدام. وتقييمه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة   توصدديليُعترب 
املسددددددددددددتو ت الوطنية واإلقليمية وإن عمليات تقييم ورصددددددددددددد حالة واجتاهات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وإدارته على 

ا ا كبريً ا مدا تكون ،ددودة وجزئيدة. كمدا  تلل مدد  وطدابع فلوات املعرفدة ا داليدة ا تالفدً والعدامليدة غري متسددددددددددددددداويدة، وغدالبدً 
 ةتلل فئات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. بني

واألنواع ال  يتم ح ددددددددادها على نطاي   –لألغذية والزراعة  ويف حالة النبااتت املسددددددددتبنسددددددددة واملوارد الوراثية ا يوانية واملائية  
 –واسدددع من الربية )مثل األ دددلار ا رجية واألنواع النباتية اقشدددبية األ ر  واألنواع املسدددتهدفة من قبل امل دددايد الطبيعية( 

ات األغدذيدة والزراعدة.  توجدد قوائم جرد ومعلومدات أ ر ، على الرغم من تفداوت درجداهتدا عرب املنداطق يف العدامل وعرب قطداعد 
وعلى املسددددددددددددددتو  العداملي، مت تطوير أنظمدة رصدددددددددددددددد للموارد الوراثيدة لألغدذيدة والزراعدة، على سددددددددددددددبيدل املثدال، النظدام العداملي  
للمعلومددات واإلنددذار املبكر بشددددددددددددددددبن املوارد الوراثيددة النبدداتيددة لألغددذيددة والزراعددة، ونظددام معلومددات التنوع الوراثي للحيواوت 

 لنظام العاملي للمعلومات عن املوارد الوراثية ا رجية التابع للمنظمة.املستبنسة، وا
و ري رصددددددددددد النظم اإليكولوجية الرئيسددددددددددية ذات األ ية لألغذية والزراعة، على سددددددددددبيل املثال األراضددددددددددي الرطبة الدا لية، 

لى املسدتو ت الوطنية واإلقليمية والشدعب املرجانية، وغاابت املنغروف، وطبقات األعشداب البحرية، والغاابت، واملراعي، ع
 والعاملية، وإن كانت مبستو ت ةتلفة من الشمولية.

توثيق العدديدد من أنواع التنوع البيولوجي املرافق ال  تقددم  ددمدات تنظيميدة وداعمدة، وال سددددددددددددديمدا   و أ ويف املقدابدل، مل يتم جدديدد  
ا لبع  اجملموعدات الت دددددددددددددنيفيدة )مثدل بع  األعدداد بشدددددددددددددكدل جيدد نسدددددددددددددبيدً الكدائندات الددقيقدة والالفقدار ت. وتُعرف اجتداهدات  

الفقار ت( ولكن، ابلنسدبة للملموعات األ ر ، تكاد املعرفة أن تكون غري موجودة. ويف كثري من ا االت، ي دعب توصديل 
  م لتحددديددد التلمعددات. وتنظيم األنواع الفرديددة، وميكن اسدددددددددددددت دددام األسددددددددددددددداليددب امليتدداجينوميددة وغريهددا من تقنيددات تفدداعددل اجلينو 

 املعارف األساسية الت نيفية لتقييم التنوع البيولوجي آ ذة يف الرتاجع.  وإنّ 
،  ا العديد من الفلوات يف املعرفة حول   ددددائص األنواع ال  تعترب م ددددادر لألغذية الربية، وحالتها واجتاهاهتا وهنا  أيضددددً 

 .ضمن مسببات األمراذلص  وغري امل دربتداعيات األمراض ا يوانية مبا يشمل امل اطر املت لة 
ويف العددديددد من ا دداالت، تكون مسدددددددددددددددا ددات مكووت من التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة يف توفري  دددمددات النظددام 
اإليكولوجي غري مفهومددة بشددددددددددددددكددل جيددد، كمددا هو ا ددال ابلنسددددددددددددددبددة  اثر دوافع معينددة على أحلددام األعددداد وتوايعهددا،  

 العالقات اإليكولوجية ال  تدعم توفري  دمات النظام اإليكولوجي.  وعلى
ا جسدددددددددني  ويف ضدددددددددوء ما سدددددددددبق، هنا  حاجة عامة لتحسدددددددددني توافر البياوت واملعلومات. وتشدددددددددمل االحتياجات األكثر جديدً 

 وفرة األنواع والنظم  وجليدل البيداوت )مبدا يف ذلدص البيداوت املكدانيدة( بشددددددددددددددبن التغريات يف وتبدادل  منهليدات تسدددددددددددددليدل و زين  
 اإليكولوجية وتوايعها، وجسني القدرة على الرصد والتقييم، على سبيل املثال من  الل ا دة عدد  رباء الت نيل املاهرين. 
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 حتسني توافر املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واحلصول عليها  1-1 ]االسرتاتيجية[ األولوية

 األساس املنطقي 

ا لتقييم فئات معينة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ورصدددددددددها. ومع ذلص، تتضددددددددمن  ط  العمل القطاعية العاملية أحكامً 
هنا  حاجة لتحسددددددددددددني معرفة املكووت األ ر  من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، على سددددددددددددبيل املثال التنوع البيولوجي  

الربية، على املسددددددددتو  الوراثي ومسددددددددتو  األنواع والنظام اإليكولوجي، حسددددددددب االقتضدددددددداء، وأدوارها يف توفري املرافق واألغذية 
 ددمدات النظدام اإليكولوجي، ابالسددددددددددددددتنداد إىل البيداوت املوجودة حيثمدا أمكن ذلدص. وابلنظر إىل أن كدل بلدد لدديده جمموعدة 

ت األولويددددة، والنظم اإليكولوجيددددة، أو  دددددمددددات النظددددام  الظروف واالحتيدددداجددددات والقدددددرات، يتعني جددددديددددد األنواع ذا  من 
ا،  ب بذل اجلهود لتعزيز التآار يف أنشطة التقييم  اإليكولوجي، للتقييم والرصد على املستو  الوطين. وحيثما كان ذلص دكنً 

 القطاعية العاملية.  والرصد مل تلل مكووت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلص تلص ال  تغطيها  ط  العمل 
وتوجد جمموعة واسدددددددددددعة من املمارسدددددددددددات والنهج اإلدارية ال  تسدددددددددددتفيد من مكووت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  

وتشدمل هذه املمارسدات والنهج تلص املسدت دمة على مسدتو    10بطريقة مسدتدامة، وابلتاو يُعترب ألا تسداهم يف صدولا. 
اإلنتاج )مثل الزراعة ا افظة للموارد، وإدارة  واملمارسات املواتية  التلقيح،  والزراعة الدائمة  والزراعة العضوية، واإلدارة  

تكاملة للمحاصديل والثروة ا يوانية  املتكاملة لآلفات(، واسدت دام نظم اإلنتاج امل تلطة )مثل ا راجة الزراعية، والنظم امل 
والنظم املائية(، ودارسدددددات االسدددددتعادة، والنهج املتكاملة على مسدددددتو  النظام اإليكولوجي )مثل لج النظم اإليكولوجية  
مل دددددددددايد األلا  وتربية األحياء املائية واإلدارة املسدددددددددتدامة للغاابت والزراعة اإليكولوجية(. وي دددددددددعب يف معظم ا االت  

يم مد  اسدت دام هذه املمارسدات والنهج، بسدبب تنوع املقاييت والسدياقات املتضدمنة وغياب البياوت ذات ال دلة.  تقي 
ومع أّن التددبثريات على التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة تُعترب إ ددابيددة، فمن الواضدددددددددددددددح أن هنددا  حدداجددة إلجراء املزيددد  

 ل دد. البحوث وتطوير أساليب تقييم مناسبة يف هذا ا  من 

 اإلجراءات ]املمكنة[ 

 1اخليار  

،  1-1-3،  1-2-2،  1-1-2،  1-1-1]توحيد مجيع األنشططططططة املتصطططططلة اطع العمل العاملية القطاعية   1-1-1
تنفيذ  ط  العمل القطاعية العاملية  تشددددددددددددددليع  وتوفري الدعم عند االقتضدددددددددددددداء املبادئ التشطططططططططططغيلية[  يف إطار(  3-2-1

 لتحسني تقييم املوارد الوراثية ذات ال لة ورصدها، حسب االقتضاء.انيع املستو ت  على
ضددددددددمان مراعاة التفاعالت بني قطاعي األغذية والزراعة من جهة، ويف ما بينها ومع سددددددددائر قطاعات األغذية  1-1-2

اادواجية اجلهود،    جتّنبوالزراعة )مثل الطاقة والنسددددددددددديج والسدددددددددددياحة( من جهة أ ر   وتعزيز التآار  والت فيل من  /  
أق ددددددددى حّد دكن، عند تنفيذ األنشددددددددطة املتعلقة بتقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصددددددددده، مبا يف ذلص تنفيذ  إىل

  ط  العمل القطاعية العاملية.

 
للح دول على وصدل للحالة    . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019تقرير منظمة األغذية والزراعة لعام  ، من 5انظر الف دل     10

 من هذه املمارسات والنهج. 20واالجتاهات يف اعتماد أكثر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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 2 اخليار

جسني توصيل املوارد تعزيز تنفيذ  ط  العمل العاملية القطاعية على انيع املستو ت من أجل  2-1-1و 1-1-1دمج  ]
 الوراثية ذات ال لة وتقييمها ورصدها 

جسددددددددني قائمة جرد التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية وتوصدددددددديفها. ورصددددددددد التغيريات يف األعداد والتوايع  1-1-3
من العوامل املسببة   على مّر الزمن  مبا يشمل تلص ال  تنطوي على احتمال انتشار األمراض ا يوانية امل در أو غري ذلص

 لألمراض . 
جسددددني تقييم كيل تتم إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،  وال سدددديما  /  مبا يشددددمل  التنوع البيولوجي  1-1-4

املرافق واألغذية الربية، مبا يف ذلص مد  اعتماد دارسددددات ولج اإلدارة ال  تسددددهم يف ال ددددون واالسددددت دام املسددددتدام، مع 
  ، حسدددددب االقتضددددداء، و  دددددائص نظم لية واجملتمعات ا ليةاملعارف التقليدية  معارف جمتمعات الشدددددعوب األصددددد  مراعاة

 اإلنتاج  ا لية .  ورصد التغيريات يف مستو ت اعتماد دارسات اإلدارة ذات ال لة على مّر الزمن .
 1اخليار 

مكووت  التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة،  وال سددددددددددددديمددا /  جسدددددددددددددني تقييم دوافع التغيري وآاثرهددا على  انيع   5- 1- [1
يشدددددددمل  التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، مبا يف ذلص األعداد والتوايع، وعلى العالقات اإليكولوجية ال  تدعم توفري    مبا 

 دوافع ذات ال لة على مّر الزمن .  دمات النظام اإليكولوجي ، مبا يشمل تلص يف نظم اإلنتاج .  ورصد التغيريات يف ال 
ابلنسدددددددبة جلميع مكووت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، ا اذ اإلجراءات لتقليل الفلوات املعرفية بشدددددددبن  1-6-[1

أدوارها يف توفري  دمات النظام اإليكولوجي، مبا يف ذلص كيفية  أتثري املمارسددددددددددددددات اإلدارية يف قطاعات األغذية والزراعة 
دوافع التغيري وأثرهدا على مكووت التنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة وأدوارهدا يف توفري  ددمدات النظم اإليكولوجيدة    على

 أتثر هذه األدوار مبمارسددددددات اإلدارة يف قطاع األغذية والزراعة .  ورصددددددد التغيريات يف توفري  دمات النظام اإليكولوجي 
   ذات ال لة، على مّر الزمن  . يف النظم اإليكولوجية   نظم اإلنتاج

 2 اخليار

 [6-1-1و 5-1-1 دمج]
ابلنسدددددددبة جلميع مكووت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، ا اذ اإلجراءات لتقليل الفلوات املعرفية بشدددددددبن  1-1-7

، مبدا يف ذلدص الفلوات وال ددددددددددددددحدة والتغدذيدة،تو هتدا الغدذائيدة وأ يتهدا ا تملدة يف اجلهود املبدذولدة لتحسددددددددددددددني األمن الغدذائي  
 [ورصد التغيريات يف االستهال  على مّر الزمن.]املعرفة املتعلقة ابجلوانب الثقافية واالجتماعية الست دامها.  يف
لتقييم ورصددددددددد   [تعيني مسددددددددؤوليات]/ تعزيز األطر الوطنية  [3  االسططططططرتاتيجية األولويةهذه الفقرة إىل  نقل] 1-1-8]

تقييم املعنية بوتعزيز اهلياكل املؤسددددددسددددددية و / أو الوكاالت  إنشدددددداءاملسدددددداعدة على ]التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية.  
 املسدددتو تكون مسدددؤولة عن تنسددديق األنشدددطة واإل دددراف عليها على   املرافق واألغذية الربية ال  قد بيولوجيالتنوع ورصدددد ال
 [إ دددددددددددددرا  الوكاالت الوطنية وتعزيز التنسددددددددددددديق يف ما بني الوكاالت]  /[تكليل وكالة وطنية]وقد يشدددددددددددددمل ذلص .  [الوطين
)على سددددددددددددبيل املثال، من قطاعي الزراعة أو البيئة، أو وكالة مشددددددددددددرتكة بني القطاعات( ا النحو املالئم واملمكن عمليً   على

 [[القائمة أصال.الوسائل املتاحة واملبادرات مع مراعاة ، ] [.] ابالضطالع أبنشطة الرصد أو تنسيقها واإل راف عليها
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م والرصددد على املسددتو  ي دمات النظام اإليكولوجي للتقي  وأجديد األنواع ذات األولوية والنظم اإليكولوجية  1-1-9
 الوطين، حسب االقتضاء.

ابلنسدددددددددددددددبددددة جلوانددددب تقييم التنوع البيولوجي لألغددددذيددددة والزراعددددة ورصدددددددددددددددددددده، تعزيز [4-1-3دجمهطططا مع  ] 1-10-[1
 . [ االقتضاء   ، حسب [ ث التشاركية و لج البح ]   / [ التشاركي   العلم ]   / [ التشاركيني   لماء الع ] مشاركة ] 
وإىل أق ى  حسب االقتضاء    –بتعزيز برامج تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصده، است دام ودمج  1-1-11

نظم التقييم والرصدددد القائمة )مثل تلص ال  وضدددعت ألهداف التنمية املسدددتدامة، أو اتفاقية التنوع البيولوجي،   –حّد دكن 
أو اهليئة(، والبياوت واملؤ ددددددددرات ا الية، على املسددددددددتو ت الوطنية واإلقليمية والعاملية، واسددددددددتكشدددددددداف إمكانية املؤ ددددددددرات 

 غري ضروري اإلبالم مراعاة الظروف الوطنية وا اجة إىل جتنب إضافة عبء ، مع   ةا متعدد دم أغراضً  ال 
األدوات واملعايري والربوتوكوالت  مع مراعاة املبادرات الدولية ذات ال دددددلة واألدوات واألسددددداليب القائمة، تعزيز 1-1-12

القددائمددة جلمع البيدداوت وح ددددددددددددددرهددا وتقييمهددا ورصددددددددددددددددهددا، و/أو تطوير أدوات ومعددايري وبروتوكوالت جددديدددة لتقييم التنوع  
مبا يف ذلص النهج التشددددددداركية، السدددددددت دامها على ال دددددددعيدين الوطين و/أو الدوو، ]البيولوجي لألغذية والزراعة ورصدددددددده، 

وينبغي أن تشددددددددددمل هذه األدوات، األسدددددددددداليب، مبا يف ذلص الوكالء، لتقييم أتثري دارسددددددددددات اإلدارة حسددددددددددب االقتضدددددددددداء.  
 [التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتوفري  دمات النظام اإليكولوجي. على

 [والزراعة وتقييمه ورصده.أدوات وبروتوكوالت مرجعية دولية جلرد التنوع البيولوجي لألغذية  دعم إنشاء   مكرر  1-1-12]

  أو إنشددددداء  نظم املعلومات القائمة  دعم  جسدددددني / تعزيز [3-3الفقرة إىل األولوية االسططططرتاتيجية  ]نقل هذه   1-13-[1
، وال سدددددددددديما التنوع البيولوجي [مبا يف ذلص عن طريق التمويل]تنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،  لل  [جديدة نظم معلومات

املرافق واألغذية الربية، مبا يف ذلص عن طريق وضددددددددددع أو مواصددددددددددلة تطوير وحدات ،ددة بشددددددددددبن التنوع البيولوجي لألغذية 
 [[ضمن نظم املعلومات الوطنية والدولية القائمة.]والزراعة واست دامه واملعارف التقليدية املرتبطة به، 

تعزيز القدرة على اسدددت دام نظم التقييم والرصدددد، مبا يف ذلص  [3]نقل هذه الفقرة إىل األولوية االسططرتاتيجية   1-1-14[
 [ عن طريق جسني نشر املعلومات على املست دمني. 

رصطططططططططططد وتقييم مسطططططططططططاغة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذا ي   2-1األولوية االسطططططططططططرتاتيجية  ]
 [والتغذية وخدمات النظم اإليكولوجية
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  : اإلدارة ]املتكاملة[للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة2جمال األولوية االسرتاتيجية  

 مقدمة 

يُعترب هنا أن إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تشددددددددددمل األنشددددددددددطة امل تلفة ال  ينطوي عليها اسددددددددددت دامه وصددددددددددونه 
 الطبيعي و ارج املوقع.املوقع  يف

يشددددمل اسددددت دام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة اراعة أو تربية األنواع املسددددتبنسددددة، وتنفيذ أنشددددطة جسددددني وراثية رلية 
غري رلية، واسددتئناس أنواع برية إضددافية، وإد ال أنواع مسددتبنسددة أو برية يف نظم إنتاج جديدة، وإدارة التنوع البيولوجي  أو

ق هلدا يف نظم اإلنتداج وحوهلدا لتعزيز تقدد   ددمدات النظدام اإليكولوجي، وح دددددددددددددداد املواد الغدذائيدة وغريهدا من املنتلدات املراف
الربية. وتسددداهم بع  هذه املمارسدددات والنهج يف صدددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، يف حني يشدددكل البع  ا  ر 

ق التغيريات الضددددددددددددارة يف اسددددددددددددت دام األراضددددددددددددي واملياه وإدارهتا، والتلوث، الدوافع الرئيسددددددددددددية لفقدانه، مبا يف ذلص عن طري
واالسدت دام غري املسدتدام للمد الت اقارجية، واالسدتغالل وا  داد غري املسدتدامني.  وقد أفادت التقارير أن تنفيذ عدد 

ي التنوع البيولوجي )على سبيل املثال، من دارسات وُلج اإلدارة املت ور )بناًء على مستو ت متفاوتة من األدلة( ألا تراع
  11ا راجة الزراعية، والزراعة ا افظة للموارد، واإلنتاج العضوي( آ ذ يف التزايد على املستو  العاملي.

ا التدابري املت ذة لتعزيز  ا فاظ  على التنوع    ويشددددددمل صددددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املوقع الطبيعي  أيضددددددً
لوجي  ولايته   وإصددددددالحه  ومواصددددددلة تطويره ابسددددددتمرار دا ل نظم إنتاج ا اصدددددديل وا يواوت واأللا  والغاابت، البيو 

ونظم اإلنتاج امل تلطة، وحوهلا. ويشددددددمل ال ددددددون  ارج املوقع الطبيعي صددددددون مكووت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
. وقد يشدددددمل ذلص صدددددون الكائنات ا ية يف املواقع مثل ا دائق النباتية،  ارج موائلها الطبيعية دا ل نظم اإلنتاج وحوهلا

 مثددل األ ددددددددددددددلددار  ددارج املوقع ، أو األكواريوم،  أو بنو  اجلينددات ا قليددة ، حدددائق ا يوان أو مزارع ا يواوت النددادرة، 
ابلتلميد، مثل السدددددائل املنوي ا يواين أو األجنة ةاان البذور، أو اللقاح، أو األنسدددددلة النباتية، أو املواد ا افظ عليها  أو

وتتطلدب إدارة التنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة بطريقدة أكثر اسددددددددددددددتددامدة بدذل اجلهود   يف بنو  اجليندات  أو بنو  البدذور .
تبطددة مبلموعددة والبندداء على الفرص املر    ودوافع فقدددان التنوع البيولوجي وتدددهور النظددام اإليكولوجي ملواجهددة التهددديدددات  

 واسعة من الدوافع املتفاعلة للتغيري.
وتتضدددمن  ط  العمل القطاعية العاملية أولو ت ل دددون عناصدددر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ذات ال دددلة واسدددت دامها 

انيع ا يف جمال تعزيز ال دددددون  ارج املوقع الطبيعي يف بشدددددكل مسدددددتدام. وقد  دددددهدت ا ونة األ رية، بشدددددكل عام، تقدمً 
 قطاعات األغذية والزراعة. وكان تعزيز ال ون واالست دام املستدام دا ل املوقع ويف املزرعة أكثر صعوبة.

إن إدارة التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة مقيدددة بفلوات يف املعرفددة، تتفدداقم يف بع  األمدداكن بسددددددددددددددبددب فقدددان املعرفددة 
راعة. وتشددددددمل التحد ت األ ر  حقيقة أن كل مكون من مكووت التنوع التقليدية بشددددددبن التنوع البيولوجي لألغذية والز 

البيولوجي لألغذية والزراعة يعتمد على املكووت األ ر  ويتفاعل معها عرب جمموعة من املقاييت، مبا يف ذلص على نطاي 
ن األحيددان، التعدداون بني جمموعددة  املنددافر الطبيعيددة أو املنددافر الطبيعيددة البحريددة. ولددذلددص، تتطلددب اإلدراة الفعددالددة يف كثري م

 متنوعة من أصحاب امل لحة امل تلفني، دا ل و ارج قطاعات األغذية والزراعة.
 

روما. للح دول على وصدل للحالة    .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019تقرير منظمة األغذية والزراعة لعام  ن ، م5نظر الف دل أ   11
 من هذه املمارسات والنهج. 20واالجتاهات يف اعتماد أكثر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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ويعترب التمويددل غري الكددايف، والنقص يف املوففني املدددربني )مبددا يف ذلددص يف الت ددددددددددددددنيل واملنهليددات(، والنقص يف املوارد 
ال ددددعب يف كثري من األحيان سددددد الفلوات املعرفية وتنفيذ برامج اإلدارة  التقنية، من القيود الواسددددعة النطاي، دا  عل من

ا ما يعيق عدم وجود تعاون متعدد الت  ددددددددد دددددددددات وإنفاذ اللوائح والسدددددددددياسدددددددددات الرامية إىل لاية التنوع البيولوجي. وغالبً 
املتعلقة ابلتنوع البيولوجي   البحث يف أسددددددددددددداليب واسدددددددددددددرتاتيليات اإلدارة. وينبغي تعزيز أنشدددددددددددددطة التعليم والتدريب والتوعية

ا معاجلة نقاط الضدددعل لألغذية والزراعة على انيع املسدددتو ت من املنتلني إىل واضدددعي السدددياسدددات. ومن الضدددروري أيضدددً 
 (.3نظر جمال األولوية االسرتاتيلية أاألطر القانونية والسياساتية واإلدارية ) يف

التنوع البيولوجي    االسطططططططططططتخطدام املسطططططططططططتطدام تعزيز النهج املتكطاملطة ]إلدارة[ /    1-2  االسرتاتيجية األولوية  
 لألغذية والزراعة

 األساس املنطقي 

يرتاوح نطداي ددارسدددددددددددددددات وُلج إدارة التنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة من املندافر الطبيعيدة أو املندافر الطبيعيدة البحريدة إىل 
الفرديدددة. وقدددد اعتمدددد العدددديدددد من البلددددان ُلج املندددافر الطبيعيدددة واملندددافر الطبيعيدددة البحريدددة نظدددام اإلنتددداج أو قطعدددة األرض  

ا يف العديد من البلدان تطبيق اإلدارة  والت طي  املتكامل السددددت دام األراضددددي واملياه، على األقل إىل حد ما. و ري أيضددددً
وتربية األحياء املائية والزراعة اإليكولوجية ودارسدددددددددات    املسدددددددددتدامة للغاابت ولج النظام اإليكولوجي إااء م دددددددددايد األلا 

اسددددددددددددتعادة املوارد، يف انلة أمور أ ر . وعلى مسددددددددددددتو  نظام اإلنتاج، قد تعزا املمارسددددددددددددات ا ددة املتعلقة بتنويع أنظمة 
مسددددددددددددتدام.   اإلنتاج، ودارسددددددددددددات اإلدارة وُلج اإلنتاج، صددددددددددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسددددددددددددت دامه بشددددددددددددكل

هددددذه الُنهج واملمددددارسددددددددددددددددددات على نطدددداي أوسددددددددددددددع. ومع ذلددددص، غددددالبددددً  وينبغي ا مددددا يعيق نقص البحوث واملعرفددددة تطبيق 
 والقدرات واملوارد و/أو األطر القانونية والسياساتية واإلدارية املناسبة، اعتمادها وتنفيذها.والتوعية    التواصل

تسدددددددددددت دم مكووت ةتلفة من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة معقدة  وإن العديد من املمارسدددددددددددات والنهج اإلدارية ال 
ا لرتكيبة األنواع يف النظام اإليكولوجي ا لي، ووفائل هذه األنواع دا ل النظام اإليكولوجي، ا وتتطلب فهماً جيدً نسددددددددددبيً 

املرتابطدة األ ر . وميكن ملثدل   والعالقدات التغدذويدة يف مدا بينهدا، وتفداعالهتدا مع أسددددددددددددددفدل السددددددددددددددلسددددددددددددددلدة والنظم اإليكولوجيدة
املمارسددددددات والُنهج أن تكون كثيفة املعرفة، و اصددددددة ابلسددددددياي، وأن توفر فوائد على املد  الطويل وليت على املد   هذه

الق دددري. وهنا  حاجة إىل دعم فين وسدددياسدددي، فضددداًل عن تطوير القدرات، للتغلب على هذه التحد ت وتشدددليع التنفيذ 
 نطاي أوسع. على

 جراءات ]املمكنة[ اإل

 [12-2-3و 9-2-2، 7-2-2، 6-2- 2، 5-2-2: 1-2]نقلها إىل 
تعزيز  تنفيذ  ط  العمل القطاعية العاملية على انيع املسددددددددددددددتو ت لتحسددددددددددددددني إدارة املوارد  دعم وتعزيز  /   1-1-[2

 الوراثية ذات ال لة، حسب االقتضاء.
التدددددآار ضددددددددددددددمدددددان مراعددددداة    [2-1-2و  1-1-2دمج    2-1-2 والزراعدددددة وتعزيز  األغدددددذيدددددة  التفددددداعالت بني قطددددداعي 

اادواجية اجلهود، إىل أق ددددددددددى حّد دكن، عند تنفيذ األنشددددددددددطة املتعلقة إبدارة التنوع البيولوجي   جتّنب  من /    والت فيل
 لألغذية والزراعة، مبا يف ذلص تنفيذ  ط  العمل القطاعية العاملية.
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جدديدد ومراعداة دوافع التغيري ال  تؤثر على التنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة و ددمدات النظدام اإليكولوجي و  2-1-3
 وتشدددليع املمارسدددات ال  تعزا صدددون التنوع املرتبطة هبا، عند وضدددع أو تنفيذ لج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  

 .البيولوجي واست دامه املستدام 
زيز دارسددددددددات وُلج اإلنتاج الغذائي والزراعي املسددددددددتدامة، مبا يف ذلص النهج املتكاملة على مسددددددددتو  نظام تعو  1-4-[2

اإلنتاج ومسددددددددددتو  النظام اإليكولوجي، وال  تسددددددددددت دم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على حنو مسددددددددددتدام، وت ددددددددددونه  
ت دددادي، والنظم اإليكولوجية ال دددحية، وتوفر  دمات وتسدددتعيده، ويف نفت الوقت جسدددن سدددبل العيف وتدعم األداء االق

 صددددددددحة النظام اإليكولوجي.  وينبغي إيالء االهتمام لتعزيز الفوائد املنا ية ال ددددددددافية ، وتراكم املواد العضددددددددوية يف الرتبة /  
سدددني إدارة ، وتدوير املغذ ت. ومن ا تمل أن تشدددمل دارسدددات ولج اإلنتاج ذات ال دددلة، وحسدددب االقتضددداء، جالرتبة   

امللقحات، والزراعة ا افظة للموارد، ودارسات اإلدارة املتكاملة للمغذ ت، والزراعة املقحمة، واست دام ،اصيل التغطية، 
وا راجة الزراعية،   مكافحة األنواع الغربية الغااية وإدارهتا   واست دام السماد األ ضر، وتقليل است دام مبيدات ا فات،  

امل للحيواوت وا اصددددددديل، واإلدارة املسدددددددتدامة للغاابت، وتربية النحل املسدددددددتدامة، ولج النظام اإليكولوجي واإلنتاج املتك
  مل ايد األلا  وتربية األحياء املائية، واإلنتاج العضوي، واستعادة الغاابت واملراعي واألراضي الرطبة املتدهورة. 

ا ددد من امل دداطر والتددبثريات املرتتبددة على التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة  تعزيز التدددابري الراميددة إىل   مكررًا  2-1-4 
 جراء است دام مبيدات ا فات الكيميائية واألدوية البيطرية  على حنو غري مالئم  واالست دام املفرط لأللدة 

املفرط وتعزيز وتشدليع أفضدل املمارسدات تعزيز التدابري الرامية إىل ا د من ةاطر وأتثريات الرعي و   مكررًا اثنيًا  2-1-4 
 يف جمال إدارة املراعي 

دعم إدماج التنوع البيولوجي يف سددددددددددددالسددددددددددددل القيمة الغذائية بدًءا من ا فظ إىل اإلنتاج والتسددددددددددددويق و اثلثًا  مكررًا    2-1-4 
 12واالستهال  

ذلص تلص القائمة على  معارف الشعوب جديد وتطوير املنهليات ال  تستند إىل أفضل املمارسات )مبا يف  و  2-1-5
األصددددددددددلية واجملتمعات ا لية /  املعرفة التقليدية ( ال  تسددددددددددهم يف صددددددددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسددددددددددت دامه 

 املستدام، وتطوير األدوات والتوجهيات لتسهيل تنفيذها، حسب االقتضاء.
 

مفاوضدددددددددددات بشدددددددددددبن النص الوارد أدوه  الل اجلزء األول من اجتماعها الثاين. ومل جتر جمموعة جهات التنسددددددددددديق الوطنية 
جديد الفقرات ال  جمل عالمة )*(  الل االجتماع كفقرات مل تتطلب ابلنسددددددددددددددبة إىل املندوبني أي تعديالت متعلقة  ومت
 ضمولا.مب
 
الت  ددددددد دددددددات وعرب الثقافات، بشدددددددبن التنوع مبا يف ذلص البحوث التشددددددداركية واملتعددة  ، تشدددددددليع البحوثو  2-1-6

البيولوجي لألغذية والزراعة وأدواره يف النظم الغذائية، ودارسددددددات ولج اإلدارة ال  تسددددددهم أو متمل ألا تسددددددهم يف صددددددون 
 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واست دامه املستدام.

 
 دولية منظمة من وارد  اقرتاح*   12
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ولج اإلدارة املراعيددة للتنوع البيولوجي لألغددذيددة  تعزيز ا دة الوعي وتبددادل املعلومددات بشددددددددددددددددبن دددارسددددددددددددددددات  2-1-7
والزراعة، مبا يف ذلص من  الل اسددددت دام التقنيات التشدددداركية )على سددددبيل املثال، مقاطع الفيديو، والق ددددص امل ددددورة،  

 والرسوم البيانية(. 

 حتسني صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2-2 [االسرتاتيجية]  األولوية

 املنطقي األساس  

جدد  ط  العمل القطاعية العاملية أولو ت العمل لتعزيز صدون مكووت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وقد مت وضدع 
برامج لل ددددون، ولكن تغطيتها وفعاليتها حباجة إىل جسددددني،  اصددددة يف بع  مناطق العامل. وهنا  العديد من العوامل ال  

البيولوجي املرافق، مبا يف ذلص االفتقار إىل املعلومات الكافية عن أسدددداليب واسددددرتاتيليات ال ددددون ذات تقيد صددددون التنوع 
ال لة. ويف ما يتعلق ابل ون  ارج املوقع على وجه اق وص، ال تزال هنا  عوائق بيولوجية وفنية جول دون صون بع  

اف أنواع التنوع البيولوجي املرافق من أجل برامج ال دون.  األنواع على املد  الطويل. ومن العقبات األ ر  صدعوبة اسدتهد
ويف العدديدد من ا داالت، قدد يكون جدديدد أولو ت طري وُلج ال ددددددددددددددون ال  تسددددددددددددددتهددف النظم اإليكولوجيدة أكثر كفداءة  

 تلص ال  تستهدف األنواع الفردية. من
السددددياسددددات، برامج ال ددددون بشددددكل كبري. وينبغي ا اذ وتعيق الفلوات يف املعرفة األسدددداسددددية والقيود على املوارد وضددددعل  

(. ويف ما يتعلق أبنشددطة واسددرتاتيليات ال ددون حبد 3و  1نظر جماو األولو ت االسددرتاتيلية أإجراءات ملعاجلة هذه القيود )
راعية للتنوع ذاهتا، ينبغي إعطاء األولوية لتوسدددديع نطاي اسددددت دام ال ددددون يف املوقع الطبيعي من  الل دارسددددات اإلدارة امل

البيولوجي يف قطاعات إنتاج ا اصدددددددددددددديل واإلنتاج ا يواين والغاابت وم ددددددددددددددايد األلا  وتربية األحياء املائية، مبا يشددددددددددددددمل 
االقتضدددداء املمارسددددات اإلدارية التقليدية املرتبطة ابجملتمعات ا لية أو األصددددلية. ومن املهم يف هذا السددددياي جسددددني بنية  عند

ة لتوفري املوائل ألنواع التنوع البيولوجي املرافق. وقد يشددددددددددددمل ذلص، على سددددددددددددبيل املثال، ا فاظ على مناطق املنافر الطبيعي
املوائل الطبيعية أو  دبه الطبيعية دا ل نظم اإلنتاج وحوهلا، مبا يف ذلص النظم ال  تدار بشدكل مكثل، وعند الضدرورة  من

صدددددددديلها. وينبغي الت دددددددددي للتهديدات ال  تواجه التنوع البيولوجي لألغذية جتديد املوائل املتضددددددددررة أو املتلزئة أو إعادة تو 
والزراعة، مبا يف ذلص املمارسددددات الضددددارة ابلتنوع البيولوجي يف إنتاج ا اصدددديل واإلنتاج ا يواين والغاابت وم ددددايد األلا  

ع املسددتو ت ذات ال ددلة. وينبغي تعزيز نقل وتربية األحياء املائية، ويف اسددت دام األغذية الربية، من  الل العمل على اني
املعارف واملهارات ال  متكن مواصددلة صددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسددت دامه بشددكل مسددتدام، بني اجملتمعات 

 ا لية ويف دا لها، وبني األجيال.

 اإلجراءات ]املمكنة[ 

العاملية على انيع املسددتو ت لتحسددني صددون املوارد الوراثية املعنية يف املوقع  تعزيز تنفيذ  ط  العمل القطاعية   1-2-2
 ويف املزرعة و ارج املوقع، حسب االقتضاء.

مراعدداة التفدداعالت بني قطدداعي األغددذيددة والزراعددة وتعزيز التددآار والت فيل من اادواجيددة اجلهود،   ضددددددددددددددمددانو  2-2-2
قة ب دددددددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلص تنفيذ  ط  أق دددددددددى حّد دكن، عند تنفيذ األنشدددددددددطة املتعل إىل

 العمل القطاعية العاملية.
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األنواع ذات األولوية، والنظم اإليكولوجية و دمات النظم اإليكولوجية لل ددون على املسددتو  الوطين،  جديدو  2-2-3
 ووضع غا ت أو أهداف ذات صلة هبذه األولو ت.

برامج ال ددددددددددددون، وال سدددددددددددديما ال ددددددددددددون يف املوقع أو يف املزرعة، األمر الذي قد يكون أكثر فعالية للعديد  تعزيز و 2-2-4
أنواع التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، والسددددددددددددددعي إىل جقيق التكامل األمثل بني ُلج ال ددددددددددددددون يف املوقع و ارجه،  من 
 االقتضاء.  عند 

بيولوجي لألغذية والزراعة من  الل اسدددت دام املمارسدددات اإلدارية املراعية  تشدددليع صدددون واسدددتعادة التنوع الو  2-2-5
للتنوّع البيولوجي يف قطدداعددات إنتدداج ا دداصدددددددددددددديددل واإلنتدداج ا يواين والغدداابت وم ددددددددددددددددايددد األلددا  وتربيددة األحيدداء املددائيددة، 

 ذلص، عند االقتضاء، من  الل مزيج من التكنولوجيات املبتكرة ودارسات اإلدارة التقليدية.  يف مبا
الرتويج، عند االقتضددددددددداء، لنظم إنتاج متعددة األغراض يتم إدارهتا من أجل صدددددددددون التنوع البيولوجي لألغذية و  2-2-6

 ظام اإليكولوجي. والزراعة واستعادته واست دامه املستدام، ولتوفري جمموعة من  دمات الن
 جسني، حسب االقتضاء، هيكل املنافر الطبيعية لتوفري املوائل للتنوع البيولوجي املرافق وأنواع األغذية الربية. و  2-2-7

إنشددددددددداء أو تعزيز البنية التحتية الفعالة، مبا يف ذلص على املسدددددددددتو  ا لي، من أجل صدددددددددون التنوع البيولوجي و  2-8-*2
يف ذلص الكائنات ا ية الدقيقة والالفقار ت، ومكووت التنوع البيولوجي املرافق األ ر  واألغذية الربية،  ارج املوقع، مبا  

 وجسني التوثيق واستعراض اجملموعات دا ل البلدان.
عندد الت طي  ألنشددددددددددددددطدة لدايدة الطبيعدة وتنفيدذهدا، مراعداة أدوار مكووت التنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة  و  2-2-9
 توفري  دمات النظم اإليكولوجية لألغذية والنظم الزراعية وبشكل أعّم، عند االقتضاء. يف
إنشددداء وتعزيز  دددبكات ترب  بني املسدددت دمني واجملتمعات ال  تدير التنوع البيولوجي املرافق و دمات النظام و  2-2-10

حددداب امل ددددددددددددددلحدددة ا  رين، مبدددا يف ذلدددص اإليكولوجي يف املزارع واملواقع الطبيعيدددة، ومعددداهدددد البحوث، والعلمددداء، وأصدددددددددددددد 
 املستويني الوطين واإلقليمي، لتسهيل تبادل البياوت وأفضل املمارسات، من بني أمور أ ر . على

تطوير وتعزيز ودعم الشددددددراكات اجملتمعية واملشددددددرتكة بني الثقافات، ال  تشددددددمل العلماء والشددددددعوب األصددددددلية و  2-2-11
تعترب ألا صدداحبة املعارف التقليدية، لتسددهيل صددون التنوع البيولوجي يف املوقع الطبيعي ويف املزرعة، واجملتمعات ا لية، ال  
 واست دامه املستدام.

لالجاد الدوو  فظ  6و  5صدون أو تطوير أو توسديع مناطق معينة، مثل املناطق ا مية )مبا يف ذلص الفئات و  2-2-12
ة ل دون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف موقعها و دمات النظام اإليكولوجي ذات الطبيعة( وغريها من التدابري الفعال

 ال لة، وكذلص نظم الرتاث الزراعي ذات األ ية العاملية واجملاالت املعرتف هبا للمنتلات املرتبطة ابملنشب.
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 لألغذية والزراعة: األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي  3جمال األولوية االسرتاتيجية  

 مقدمة 

مبا يف ذلص السددياسددات والتشددريعات املالئمة، وا ليات الفعالة لتنفيذها، وا ليات الفعالة   –تعد األطر املؤسددسددية املناسددبة 
 ل ددددون التنوع البيولوجي لألغذية ا حيو ً أمرً   –لز دة الوعي وإ ددددرا  أصددددحاب امل ددددلحة وتعزيز التعاون وتبادل املعلومات  

 ة واست دامه املستدام، وللحفاظ على دوره يف توفري  دمات النظام اإليكولوجي.والزراع
ا ما تكون األطر املؤسددددددددددسددددددددددية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، و اصددددددددددة التنوع البيولوجي املرافق واألغذية وغالبً *

البيولوجي لألغذية والزراعة بشدكل غري كاف  يف السدياسدات  ا ما يتم دمج التنوع الربية، غري كافية. وعلى سدبيل املثال، غالبً 
القطاعية، سدددددددددواء يف قطاع األغذية والزراعة أو  ارجه. وعادة ما توو أطر السدددددددددياسدددددددددات العامة املتعلقة ابلتنوع البيولوجي 

ذات صدددلة، فإن تنفيذها   ا ابلرواب  بني التنوع البيولوجي واألغذية والزراعة. وحيثما توجد سدددياسدددات وقواننيا ،دودً اهتمامً 
، يعد انعدام التعاون والتنسدددددددديق بني أصددددددددحاب 2يكون يف الغالب غري كاف. وكما لوحظ يف جمال األولوية االسددددددددرتاتيلية 

ا ما تتضددمن الثغرات املهمة عدم امل ددلحة عائقاً واسددع االنتشددار أمام جسددني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وغالبً 
افية بني الواارات، وبني الباحثني وصدددددانعي السدددددياسدددددات، وبني صدددددانعي السدددددياسدددددات وأصدددددحاب امل دددددلحة وجود رواب  ك

 مستو  اإلنتاج ومستو  اجملتمعات ا لية. على
واسدددددتبعادهم عن  –مبن فيهم النسددددداء    –ا ما يتم هتميف املنتلني على نطاي صدددددغري واملنتلني من السدددددكان ا ليني وغالبً *

ل  تؤثر على نظم اإلنتداج اقداصددددددددددددددة هبم. وعلى الرغم ذلدص، تلعدب العدديدد من منظمدات املنتلني عمليدات صددددددددددددددنع القرار ا
ا يف تقدد  الددعم العملي لإلدارة املسددددددددددددددتددامدة للتنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة ويف الددعوة ا هدامدً واملنظمدات اجملتمعيدة دورً 

ا للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. و ب  ب فتهم حراسً سياسات واسرتاتيليات تسويقية تدعم أدوار صغار املنتلني إىل
مبا يف ذلص عن طريق لاية وضددمان   –أن هتدف السددياسددات االجتماعية واالقت ددادية إىل ضددمان املسدداواة لسددكان الريل 
اء قدراهتم اإلنتاجية لكي يتمكنوا من بن  –الوصددول العادل إىل املوارد اجملتمعية ال  يعتمد عليها العديد من صددغار املنتلني 

 بشكل مستدام.
ويتمثل أحد القيود الرئيسدددددية أمام تطوير واعتماد وتنفيذ سدددددياسدددددات ل دددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسدددددت دامه 

النظام بشدددكل مسدددتدام يف االفتقار الكبري للبياوت املتعلقة ل دددائص النظم اإليكولوجية والفهم ا دود لوفائل و دمات 
نظر جمدددال األولويدددة أاإليكولوجي، وعلى وجددده التحدددديدددد أدوار التنوع البيولوجي لألغدددذيدددة والزراعدددة يف هدددذا السدددددددددددددديددداي )

 لالطالع على اإلجراءات ال  تعاي هذه الفلوات(. ولذا  ب تعزيز البحث يف هذه اجملاالت.1 االسرتاتيلية
ميدة والبيئيدة والثقدافيدة ال  يقددمهدا التنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة  وهندا  العدديدد من  ددمدات النظدام اإليكولوجي التنظي

ال  ال يتم تداوهلا يف األسددددواي، وابلتاو ال يتم تسددددليل قيمها يف اإلح دددداءات االقت ددددادية. وقد يسددددهم ذلص يف جتاهلها 
اعد يف جعل الفوائد والتكاليل عند صنع السياسات. وميكن للتحليل االقت ادي، مبا يف ذلص التقييم االقت ادي، أن يس

ا، وا دة الوعي اب اجة إىل صدونه، ودفع سدياسدات لل دون امل فية للتنوع البيولوجي وفقدان التنوع البيولوجي أكثر وضدوحً 
أكثر فعالية. ومتاج الت طي  الوطين إىل ضدددددددددددمان اإلمداد طويل األجل للسدددددددددددلع العامة املرتبطة ب دددددددددددون التنوع البيولوجي 

 الزراعة وتوفري  دمات النظام اإليكولوجي.لألغذية و 
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وميكن أن تت دذ ا وافز لتعزيز صددددددددددددددون التنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة واسددددددددددددددت ددامده املسددددددددددددددتددام، وغريهدا من األدوات 
 االقت دددادية، جمموعة من األ دددكال وأن تنبع من الربامج العامة، أو اسدددتثمارات القطاع اقاص، أو مبادرات اجملتمع املدين.
وال تزال تدددابري التحفيز غددائبددة يف كثري من األحيددان، وحيددث توجددد ابلفعددل هنددا  نقص يف تنفيددذهددا يعيق النلدداح يف كثري 

األحيان. ومن املتوقع أن يزداد، يف العديد من البلدان، سددددوي املنتلات ذات السددددمات ال  تعزا ال ددددحة وال  تتوافق  من
 يوفر ذلص الفرص لتعزيز اإلنتاج املراعي للتنوع البيولوجي.مع املعايري البيئية أو االجتماعية. وقد 

وبشددددكل عام، جتاج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة إىل الدمج بشددددكل صددددحيح يف السددددياسددددات الق ددددرية والطويلة 
 التنمية املستدامة.األجل لتطوير قطاع األغذية والزراعة، ويف أطر الت طي  الشاملة لعدة قطاعات لتحقيق أهداف 
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 بناء القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريب 1-3 [االسرتاتيجية]  األولوية

 األساس املنطقي 
من املعرتف به على نطاي واسدددع أن التوعية والبحوث والتعليم والتدريب على انيع املسدددتو ت تُعترب الوسدددائل الرئيسدددية لتعزيز  

، على الرغم  2و   1اإلدارة املسددددددددتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وكما هو موضددددددددح يف جماو األولو ت االسددددددددرتاتيلية  
اعي األغذية والزراعة، فإنه ينبغي جسدددددددددني املعرفة مبكووت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مسدددددددددا اهتما ا يوية يف قط  من 

 و دمات النظام اإليكولوجي ال  تقدمها، وكذلص كيفية أتثرها ابملمارسات والنهج اإلدارية، وغريها من دوافع التغيري. 
يسدية أمام اجلهود لتحسدني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وميثل النقص يف القدرات البشدرية واملوارد املالية عقبة رئ*

يف العديد من البلدان النامية على وجه اق دددددددددوص. وسددددددددديحتاج العديد من البلدان إىل إيالء اهتمام  اص إبنشددددددددداء وبناء 
ال الت ددنيل ومن  الل مؤسددسددات البحوث والتعليم والتدريب، وبناء قاعدة قوية ومتنوعة من املهارات، مبا يف ذلص يف جم

 13علم اجلميع.
 وينبغي تعزيز البحوث على ال ددددددددددددددعيدددددين الوطين والدددددوو يف انيع جوانددددب إدارة التنوع البيولوجي لألغددددذيددددة والزراعددددة،  *

مبا يف ذلص من  الل دعم نظم البحوث الزراعية الوطنية، وإنشددددددددددداء  دددددددددددبكات البحوث املتعلقة ابلتنوع البيولوجي املرافق، 
 تعزيزها. أو

 اإلجراءات ]املمكنة[ 
تعزيز تنفيذ  ط  العمل القطاعية العاملية، على انيع املسدددددددددددددتو ت، للتوعية أبدوار وقيم املوارد الوراثية املعنية،  3-1-1

 وبناء القدرات لتعزيز البحوث والتعليم والتدريب من أجل صون هذه املوارد واست دامها املستدام، حسب االقتضاء.
مراعدداة التفدداعالت بني قطدداعي األغددذيددة والزراعددة وتعزيز التددآار والت فيل من اادواجيددة اجلهود،   ضددددددددددددددمددانو  3-1-2
أق ددددددى حّد دكن، عند تنفيذ األنشددددددطة املتعلقة ابلتوعية والبحوث والتعليم والتدريب بشددددددبن التنوع البيولوجي لألغذية  إىل

 العاملية. والزراعة وإدارته، مبا يف ذلص تنفيذ  ط  العمل القطاعية
التوعية أب ية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، على انيع املستو ت، مبا يف ذلص على وجه اق وص التنوع و 3-1-3

البيولوجي املرافق واألغذية الربية، و دمات النظام اإليكولوجي ال  يوفرها، وا اجة السددت دامه املسددتدام وصددونه واسددتعادته،  
دعم لالت التوعيددة على املسددددددددددددددتويني اإلقليمي والدددوو، هبدددف تعزيز الدددعم املقدددم من ا كومددات    مبددا يف ذلددص من  الل 

 واملؤسسات وأصحاب امل لحة ا  رين ذوي ال لة. وتطوير القدرات ذات ال لة لدعم هذه اجلهود، حسب االقتضاء. 
لألغذية والزراعة، وال سدددددددددددديما بشددددددددددددبن التنوع جسددددددددددددني القدرة على إجراء البحوث بشددددددددددددبن التنوع البيولوجي و  1-4-*3

البيولوجي املرافق، واألغددذيددة الربيددة، و دددمددات النظددام اإليكولوجي، مبددا يف ذلددص من  الل تشددددددددددددددكيددل فري حبددث متعدددد 
الت  دد ددات، وتعزيز آليات التعاون وتبادل املعلومات بني العلماء واملنتلني وأصددحاب امل ددلحة ا  رين املعنيني يف إدارة 

ع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتعزيز طري مبتكرة لبناء القدرات، على سبيل املثال، من  الل است دام تكنولوجيات التنو 

 
 .يشري علم اجلميع هنا إىل جمموعة من البياوت املتعلقة ابلتنوع البيولوجي من قبل اجلمهور العام   13
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املعلومات واالت ددددداالت، ومن  الل النهج التشددددداركية ال  تشدددددمل، يف انلة أمور، اجملتمعات األصدددددلية وا لية ألصدددددحاب 
 املعارف التقليدية.

البحوث بشددددددبن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، ال سدددددديما بشددددددبن التنوع البيولوجي جسددددددني نقل ةرجات  و  3-1-5
 املرافق واألغذية الربية و دمات النظام اإليكولوجي، إىل املنتلني وواضعي السياسات.

يكولوجية، وبيولوجيا تعزيز التعليم بشبن إدارة املوارد الوراثية، وت نيفها، وعلوم الرتبة، وعلم البيئة، والزراعة اإلو  3-1-6
النظم، وعلم األعراي، وعلم االجتماع، والدراسدددددات ال دددددحية، وغريها من املواضددددديع املشدددددرتكة بني القطاعات ذات ال دددددلة  
ابلتنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة يف اجلدامعدات واملددارس، والتعليم املهين والتعليم غري الرلي اللدذين يسددددددددددددددتهددفدان ةتلل 

 ا يف ذلص علماء علم اجلميع.أصحاب امل لحة، مب
دمج قضدددددددددددددددددا  التنوع البيولوجي لألغدددذيدددة والزراعدددة يف التعليم والتددددريدددب من أجدددل تعزيز املهدددارات متعدددددة و  3-1-7

 الت   ات بني املمارسني وأصحاب امل لحة ا  رين.
الثروة ا يوانيدة، وسددددددددددددددكدان  تعزيز فرص التددريب والتعليم املسددددددددددددددتمر للمزارعني، وصدددددددددددددديدادي األلا ، وحراس و  3-1-8

الغاابت، مبا يف ذلص عن طريق املدارس ا قلية للمزارعني، أو برامج اإلر ددددددددداد جملموعات املنتلني، أو املنظمات اجملتمعية،  
 لتعزيز صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واست دامه وإدارته املستدامني و دمات النظام اإليكولوجي ال  يدعمها.

بشددددددددبن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة لضددددددددمان دعم أنشددددددددطة  تعزيز أطر السددددددددياسددددددددات املتعلقة ابلبحوثو  1-9-*3
 البحوث طويلة األجل، وا دة توافر املوارد البشرية واملادية واملالية هلذا الغرض.

ئل ةتلفة )مثل االعرتاف تعزيز التعليم والبحوث يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، من  الل وسدددددداو  3-1-10
 املتزايد به، مبا يف ذلص من  الل األجر الكايف، وتوفري البىن التحتية مثل امل تربات والدعم اللوجس (.

 تعزيز األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية 2-3 [االسرتاتيجية]  األولوية

 األساس املنطقي 
ا ما تكون املناسدبة ضدرورية لإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، ولكنها غالبً تعترب األطر القانونية والسدياسداتية  

، ال سددددديما يف ضدددددوء أصدددددحاب امل دددددلحة املتعددين وامل دددددا   غري ومية أو ضدددددعيفة التنفيذ. ويعد جسدددددني هذه األطر جد ً 
ا ما يتم التغاضدددي التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وكثريً املشدددرتكة وا اجة إىل أحكام ت ددداحب القضدددا  النا دددئة يف إدارة 

عن القوانني والسددددددددياسددددددددات ال  تتلاوا جمال إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة إلاثر غري مبا ددددددددرة أو غري مق ددددددددودة 
ظددام اإليكولوجي على وجدده التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة. ويف مددا يتعلق ابلتنوع البيولوجي املرافق و دددمددات الن على

اق ددددددوص، فإن االفتقار إىل التنسدددددديق الكايف بني قطاعات صددددددون األغذية والزراعة والطبيعة، والفهم ا دود هلذه اجلوانب 
ا رئيسددية أمام تطوير القوانني من التنوع البيولوجي وأ يتها ابلنسددبة لألغذية والزراعة بني صددانعي السددياسددات، يشددكالن قيودً 

 ت املناسبةوالسياسا
ويُعرتف أب يددة تقييم التنوع البيولوجي و دددمددات النظددام اإليكولوجي على نطدداي واسددددددددددددددع. ومع ذلددص، فددإن دمج نتددائج 
التحاليل االقت ددددددددادية، مبا يف ذلص دراسددددددددات التقييم، يف نظم ا اسددددددددبة الوطنية أو يف التدابري األوسددددددددع للرعاية االجتماعية 

ة يف املعرفددة، مبددا يف ذلددص يف مددا يتعلق ابملوارد الوراثيددة امليكروبيددة، وامللقحددات الربيددة،  ،دددود، وال تزال هنددا  فلوات كبري 
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ا، ا أكثر برواً والنبااتت الطبية الربية. وميكن أن تلعب التحاليل االقت دددددددادية وبياوت تقييم  دمات النظام اإليكولوجي دورً 
 ر، يف تطوير اسرتاتيليات ال ون وبرامج البحوث.يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، يف انلة أمو 

ا ما تسدددت دم البلدان برامج التحفيز واألدوات االقت دددادية األ ر  لتعزيز اجلوانب امل تلفة لإلدارة املسدددتدامة التنوع وغالبً *
تنسددددددددددديق فيما بينها. ا ما تسدددددددددددت دم هذه األدوات بشدددددددددددكل منعزل ومن دون البيولوجي لألغذية والزراعة. ومع ذلص، غالبً 

حني أن الربامج العامة الفردية أو اسدددددددددددددتثمارات القطاع اقاص أو مبادرات اجملتمع املدين قد تقدم حوافز ذات صدددددددددددددلة  ويف
ا أكرب بكثري من حيث جسدددني نتائج التنوع أبهدافها اقاصدددة، ميكن جملموعة من التدابري االقت دددادية املنسدددقة أن  لق أتثريً 

ة والزراعة. وتشددددددددمل التحد ت ال  تواجه إنشدددددددداء برامج متعددة ا وافز ا اجة إىل بيئة متكينية مناسددددددددبة البيولوجي لألغذي
لدعم املسدددددددددددددتو  الرفيع للتنسددددددددددددديق املطلوب بني املؤسدددددددددددددسدددددددددددددات وعرب النطاقات )الدولية والوطنية ودون الوطنية(، وا اجة 

ا اجة إىل حوار  ددامل للقطاعات، أي بني اإلنتاج البيئي االخنراط مع القطاع اقاص وتشددليع االسددتثمار املسددؤول، و  إىل
ا إىل جسدددددني توثيق األدوات االقت دددددادية املسدددددت دمة، ا، هنا  حاجة أيضدددددً والغذائي والزراعي والقطاعات األ ر . وعمومً 

 والزراعة.ال  ميكن است دامها، والت طي  هلا، لتعزيز اإلدارة املستدامة للتنوع البيولوجي لألغذية  أو

 اإلجراءات ]املمكنة[ 
تعزيز تنفيدذ  ط  العمدل القطداعيدة العدامليدة، على انيع املسددددددددددددددتو ت، من أجدل تعزيز املؤسددددددددددددددسددددددددددددددات واألطر  3-2-1

 السياساتية اقاصة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة املعنية، حسب االقتضاء.
مراعداة التفداعالت بني قطداعي األغدذيدة والزراعدة وتعزيز التدآار والت فيل من اادواجيدة اجلهود، إىل   ضددددددددددددددمدانو  3-2-2

أق ددددددى حّد دكن، عند تنفيذ األنشددددددطة املتعلقة بتعزيز املؤسددددددسددددددات واألطر السددددددياسدددددداتية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية 
 والزراعة، مبا يف ذلص تنفيذ  ط  العمل القطاعية العاملية.

جرد ومراجعة األطر التشددددددددريعية واإلدارية والسددددددددياسدددددددداتية القائمة بشددددددددبن اسددددددددت دام التنوع البيولوجي لألغذية و  3-2-3
وتنفيذها ومد  آاثرها )السدددلبية أو   –والوصدددول إليه وتقاسدددم املنافع النا دددئة عن اسدددت دامه    –والزراعة وصدددونه واسدددتعادته  

غذية والزراعة. وحيثما يتم جديد ثغرات أو نقاط ضددددددددددددددعل أو عدم كفاءة، اإل ابية( على اسددددددددددددددتدامة التنوع البيولوجي لأل
 طريق وضع تدابري جديدة أو تعزيز أو تنسيق التدابري ا الية، حسب االقتضاء.  معاجلتها عن

التبكد عند اسدددددددددتعراض األطر التشدددددددددريعية واإلدارية والسدددددددددياسددددددددداتية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،  و  3-2-4
جديثها حسددددددددددب االقتضدددددددددداء، من تعميم انيع مكووت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشددددددددددكل كاف يف األطر ذات و 

ال دلة )مثل تلص اقاصدة ابلتنوع البيولوجي بشدكل عام، وتلص اقاصدة بقطاعات األغذية والزراعة امل تلفة، وتلص اقاصدة 
وع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة، وتلدص اقداصدددددددددددددددة ابلبحوث والتعليم(، ابلقطداعدات األ ر  ال  قدد يكون هلدا أتثري على التن

وضدددمان تناول االعتبارات الشددداملة للقطاعات بشدددكل مناسدددب )مثل التفاعالت وأوجه التآار واملفاضدددالت يف إدارة التنوع 
وتربيدة األحيداء املدائيدة(،  البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة عرب قطداعدات ا داصدددددددددددددديدل والثروة ا يوانيدة والغداابت وم ددددددددددددددايدد األلدا 

سبيل املثال من  الل إنشاء جمموعات عمل متعددة القطاعات )بني الواارات( ومتعددة أصحاب امل لحة، حسب   على
 االقتضاء ومع مراعاة اجلهود ا الية.
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لألغذية والزراعة، وجديثها التبكد عند مراجعة األطر التشددددريعية واإلدارية والسددددياسددددية إلدارة التنوع البيولوجي و  3-2-5
ا على التنوع البيولوجي لألغذية حسددددددب االقتضدددددداء، من ألا تشددددددمل التدابري املناسددددددبة ملواجهة دوافع التغيري ال  تؤثر سددددددلبً 

 والزراعة و دمات النظام اإليكولوجي املرتبطة به.
تنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وجديثها التبكد عند مراجعة األطر التشددددريعية واإلدارية والسددددياسددددية إلدارة الو  3-2-6

حسددددب االقتضدددداء، من ألا تتوافق، قدر اإلمكان، مع إطار أهداف التنمية املسددددتدامة، وتعزيز مسددددا ات التنوع البيولوجي 
 لألغذية والزراعة وإدارته يف اجلهود لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

حسددددددب االقتضدددددداء ومبا يتفق مع   –الدولية ذات ال ددددددلة، على النظر تشددددددليع األجهزة الرلسددددددية للمنظمات  و  3-2-7
يف أ يدة التنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة و ددمدات النظدام اإليكولوجي ال  يقددمهدا، عندد مراجعدة االتفداقدات   –وال هتدا  

 ا  وتربية األحياء املائية.العاملية بشبن التنوع البيولوجي، وإنتاج ا اصيل والثروة ا يوانية والغاابت وم ايد األل
تشددليع تنفيذ الدراسددات، مبا يف ذلص التقييمات املشددرتكة، ال  جدد قيم اسددت دام أو عدم اسددت دام التنوع و  3-2-8

 –والتحليالت االقت دددددادية األ ر  ذات ال دددددلة    –البيولوجي لألغذية والزراعة و دمات النظام اإليكولوجي ال  يقدمها 
طريق وضدددع املنهليات واألدوات االقت دددادية وتوحيدها. وينبغي أن تسدددتند هذه الدراسدددات إىل املعلومات مبا يف ذلص عن 

 والتقييمات ا الية قدر اإلمكان.
تعزيز دمج نتائج التحليالت االقت ددددددددددادية، مبا يف ذلص دراسددددددددددات التقييم، يف اسددددددددددرتاتيليات صددددددددددون التنوع و  3-2-9

 من جوانب إدارته.البيولوجي لألغذية والزراعة وغريها 
توثيق  ط  التحفيز القائمة وغريها من األدوات االقت دددددددادية املسدددددددت دمة لتحسدددددددني إدارة التنوع البيولوجي و  3-2-10

لألغذية والزراعة عرب قطاعات البيئة واألغذية والزراعة والعام وغري ا كومي واقاص، ووضع  ريطة هلا. وحيثما يتم جديد 
دم كفاءة، معاجلتها عن طريق تطوير أدوات جديدة أو تعزيز أو تنسدددددددديق ال ددددددددكو  ا الية، ثغرات أو نقاط ضددددددددعل أو ع

 حسب االقتضاء، ومبا يتسق مع االتفاقات الدولية ذات ال لة.
تعزيز نظم اإلنتاج ال  ت ددددددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتسددددددددت دمه بشددددددددكل مسددددددددتدام، وجفيزها،  و  3-2-11
اقات الدولية ذات ال ددددلة. وقد تشددددمل التدابري ا تملة يف هذا السددددياي، حسددددب االقتضدددداء، ما يلي: يتما ددددى مع االتف مبا

جسددددني توافر  دمات اإلر دددداد؛ وجسددددني توافر القروض ال ددددغرية يف املناطق الريفية، مبا يف ذلص للنسدددداء؛ ومتكني الوصددددول 
راضددددددي؛ وضددددددمان االعرتاف ابملمارسددددددات والقيم الثقافية املناسددددددب إىل املوارد الطبيعية وإىل السددددددوي؛ حّل قضددددددا  حيااة األ

 ال لة. ذات
تشدددددددددددددليع األسدددددددددددددواي ا لية واإلقليمية وسدددددددددددددالسدددددددددددددل القيمة، وجفيزها، مبا يتسدددددددددددددق مع االتفاقات الدولية و 3-2-12

ابلتلزئة، ال  تعزا الرواب   ال ددلة، مبا يف ذلص سددالسددل القيمة الق ددرية حيثما أمكن، والبىن التحتية املتنوعة للبيع   ذات 
بني املنتلني واملسددددتهلكني، للمنتلات من نظم اإلنتاج ال  تدعم صددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسددددت دامه  
املسددددددتدام. وقد تشددددددمل التدابري ا تملة يف هذا السددددددياي، حسددددددب االقتضدددددداء، إضددددددافة قيمة إىل املنتلات ذات ال ددددددلة،  

طريق إنشددداء أو تعزيز التوسددديم وإصددددار الشدددهادات و ط  التتبع، أو الرتويج لألنشدددطة السدددياحية  سدددبيل املثال عن  على 
تشددددددددددمل األغذية ا لية و/أو التقليدية؛ وا دة الوعي بني املسددددددددددتهلكني يف ما يتعلق ليارات الشددددددددددراء   وفنون الطهي ال  
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لية لتحسدددددني التغذية وال دددددحة؛ وجسدددددني التعاون  املسدددددؤولة واملسدددددتدامة؛ وعند االقتضددددداء، تشدددددليع اسدددددتهال  األغذية ا  
 اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة.  بني 

 إلغاء ا وافز الضارة ابلتنوع البيولوجي.و  3-2-13
تكييل السدياسدات وقرارات االسدتثمار يف ةتلل قطاعات األغذية والزراعة لكي تراعي بشدكل أفضدل ا اثر  و  3-2-14

 اإليكولوجي والفوائد املشرتكة لالستثمارات يف الطبيعة.السلبية لتدهور النظام 
تطبيق مبادئ االقت داد الدائري ووضدع أهداف لكفاءة اسدت دام املوارد يف النظام الغذائي لدعم صدون التنوع و  3-2-15

 االستهال  واإلنتاج.البيولوجي لألغذية والزراعة واستعادته واست دامه املستدام، وتعزيز التغيريات يف أمناط 
تعزيز امل ددددددادر ا لية املسددددددؤولة واملسددددددتدامة للمواد اقام والسددددددلع األسدددددداسددددددية يف النظام الغذائي، مبا يف ذلص و  3-2-16

 طريق التوفيق بني امل ادر ولاية النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي يف بلدان امل در. عن
ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسدددددم منافعها، حسدددددب االقتضددددداء،  تشدددددليع تنفيذ تدابري ا  دددددول على ا و 3-2-17

كوسيلة لتحسني االست دام املستدام هلذه املوارد، وا دة الوعي أبدوارها وقيمها، وبناء القدرات لتعزيز البحوث والتعليم  
يزات اقاصة للموارد الوراثية  والتدريب من أجل صولا واست دامها بشكل مستدام، مع االعرتاف ابلطبيعة اقاصة واملم 

 لألغذية والزراعة. 

 حتسني التعاون والتمويل 3-3 [االسرتاتيجية]  األولوية

 األساس املنطقي 
تغطي إدارة التنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة ا ددود التقليدديدة بني قطداعدات األغدذيدة والزراعدة وتلدص بني األغدذيدة والزراعدة  

ا ما يتطلب تعزيز صدددددون التنوع البيولوجي واسدددددت دامه بشدددددكل مسدددددتدام إجراءات على نطاي الطبيعة. وغالبً وا فاظ على 
جغرايف واسدددددددع )على سدددددددبيل املثال، عرب مسدددددددتلمعات املياه أو على طول مسدددددددارات اهللرة( وإ دددددددرا  جمموعة من ةتلل 

التنوع البيولوجي املرافق ا دددود الوطنيددة. وابلتدداو،  ا مددا تت طى النطدداقددات املواعددة ألنواع  أصددددددددددددددحدداب امل ددددددددددددددلحددة. وغددالبددً 
التعاون مع أصددددددددحاب امل ددددددددلحة املتعددين وبني القطاعات وعلى املسددددددددتو  الدوو يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية  فإن

 والزراعة ورصده وإدارته، هو أمر حيوي.
الشددددددددددددبكات الوطنية واإلقليمية. وتعترب الشددددددددددددبكات   وهنا  حاجة إىل التعاون دا ل البلدان ويف ما بينها من أجل تطوير*

مهمة يف رب  أصدددحاب امل دددلحة ويف دعم البحث والتطوير املؤسدددسدددي وبناء القدرات. وميكن أن ت دددبح جهات التنسددديق 
ال  أُنشددددددددددددددئددت من أجددل إعددداد التقددارير القطريددة عن حددالددة التنوع البيولوجي   –الوطنيددة للتنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة  

 عوامل رئيسية لبناء  بكات إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. –غذية والزراعة لأل
وتسددددددددتهدف العديد من املبادرات التعاونية اإلقليمية الفرعية واإلقليمية والدولية صددددددددون املوارد الوراثية ا  ددددددددولية وا يوانية *

ا عدد أقل بكثري من هذه اجلهود ال  تسددددددددددتهدف التنوع وا رجية واملائية واسددددددددددت دامها بشددددددددددكل مسددددددددددتدام. وهنا  عمومً 
ا من املبددادرات البيولوجي املرافق ودوره يف تقددد   دددمددات النظددام اإليكولوجي لألغددذيددة والزراعددة، على الرغم من أن عددددً 

ع على هدددذه املسددددددددددددددتو ت يسددددددددددددددهم يف إدارة مكووت ،دددددة للتنوع البيولوجي املرافق، مبدددا يف ذلدددص من  الل املشدددددددددددددددداري
 تستهدف امللقحات أو عوامل املكافحة البيولوجية أو اجملموعات  ارج املوقع الطبيعي. ال 
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وإىل جانب االفتقار إىل اإلرادة السددددددددددياسددددددددددية و/أو ا وكمة، والقدرات، والوعي واملعرفة والتعاون، فإن االفتقار إىل املوارد *
ميع اإلجراءات املدرجة يف انيع جماالت األولوية االسددددددددرتاتيلية املالية يشددددددددكل أحد القيود الرئيسددددددددية أمام التنفيذ الفعال جل

 الثالثة يف هذه الوثيقة.

 اإلجراءات ]املمكنة[ 
جرد ووصدددل املؤسدددسدددات الوطنية واإلقليمية ال  لديها وال ت تتعلق إبدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة   3-3-1

 لتمكني إنشاء أو تعزيز آليات التنسيق ذات ال لة. 
جسددددددددددددني التعاون بني املنتلني والباحثني واملسددددددددددددتهلكني وصددددددددددددانعي السددددددددددددياسددددددددددددات، دا ل قطاعات الزراعة  و  3-3-2

 ع، من أجل تسهيل وضع سياسات أكثر صلة وفعالية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. نطاي أوس وعلى
تشدددددليع الشدددددبكات الوطنية أو اإلقليمية أو العاملية القائمة و/أو إنشددددداء  دددددبكات جديدة، ترب  بني العلماء و  3-3-3

 ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.والباحثني وأصحاب امل لحة ا  رين لتحسني تبادل املعلومات املتعلقة 
مواصددددددددددددددلدددة تطوير وتعزيز التعددداون الددددوو لتعميم التنوع البيولوجي لألغدددذيدددة والزراعدددة يف القطددداعدددات الزراعيدددة و  3-3-4

 و ارجها. ونشر أمثلة عن التعاون الناجح.
ن يف ما بني بلدان اجلنوب، لتعزيز بناء مواصلة تطوير وتعزيز التعاون الدوو، مبا يف ذلص التعاون الثالثي والتعاو و 3-3-5

 القدرات، واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا املتعلقة إبدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،  اصة يف البلدان النامية. 
ولية، تشدددددليع تقاسدددددم املنافع النا دددددئة عن اسدددددت دام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من  الل ال دددددكو  الدو  3-3-6

النظددام متعدددد األطراف للمعدداهدددة الدددوليددة بشدددددددددددددددبن املوارد الوراثيددة النبدداتيددة لألغددذيددة والزراعددة، وبروتوكول وغو  التددابع  مثددل
التفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة أ ية هذه املوارد املالية ل دددون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسدددت دامها املسدددتدام، 

 دان النامية، والطبيعة اقاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة و  ائ ها املميزة. اصة يف البل
اسددتكشدداف الفرص، وحيثما أمكن، إنشدداء آليات جلمع األموال ووضددع  ط  اسددتثمارية متكاملة، ألغراض و  3-3-7

 –املسددددددددددددتدامني يف دا ل و ارج املوقع والتقييم والرصددددددددددددد وال ددددددددددددون واالسددددددددددددت دام   –البحث والتدريب وتطوير القدرات 
 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة و دمات النظام اإليكولوجي. بشبن

جديد فرص لالسدددددددددت دام الفعال للموارد، على سدددددددددبيل املثال من  الل تعزيز التآار والتعاون بني املشددددددددداريع و  3-3-8
 املستويني الوطين واإلقليمي. على

 اسرتاتيليات التمويل قط  العمل القطاعية العاملية للهيئة وتنفيذ برومج عملها املتعدد السنوات.دعم و  3-3-9
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 1امللحق  

 املفاهيم املست دمة يف هذه الوثيقة: 1اجلدول 
التبداين بني من اتفداقيدة التنوع البيولوجي على أنده "  2يُعرف التنوع البيولوجي يف املدادة  التنوع البيولوجي

الكائنات ا ية من انيع امل ددددددددددادر مبا فيها، ضددددددددددمن أمور أ ر ، النظم اإليكولوجية  
ا منها: وهذا يشددددمل التنوع  الربية والبحرية واملائية واملرّكبات اإليكولوجية ال  تعد جزءً 

 14دا ل األنواع وبينها وتنوّع النظم اإليكولوجية". 

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة هو فئة فرعية من التنوع البيولوجي، وهو يتضددمن ألغراض   التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة *
"تنوع ا يواوت والنبدددااتت والكدددائندددات  حدددالدددة التنوع البيولوجي لألغدددذيدددة والزراعدددة يف العدددامل  

مسدددددتو  األنواع والنظم اإليكولوجية ال  تدعم  الدقيقة وتباينها على املسدددددتو  الوراثي وعلى  
هيداكدل النظدام اإليكولوجي ووفدائفده وعمليداتده دا دل نظم اإلنتداج وحوهلدا، وتوفر املنتلدات  

ويعترب أن نظم اإلنتداج هندا تشدددددددددددددمدل ا داصددددددددددددديدل والثروة    15  الزراعيدة الغدذائيدة وغري الغدذائيدة" 
  املائية.   ا يوانية والغاابت وم ايد األلا  وتربية األحياء 

الوراثيددددة النبدددداتيددددة لألغدددذيدددة    *املوارد
 والزراعة

م طلح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل أي مادة وراثية من أصل نبايت  يشري 
ويشدددمل ذلص األنواع ال  يسدددت دمها   16  ال  هلا قيمة فعلية أو ،تملة لألغذية والزراعة

املزارعون/السدددددددالالت األصدددددددلية ال  يتم االحتفاظ هبا يف املزارع، واألصدددددددناف ا سدددددددنة،  
ومواد الرتبية يف برامج جسددددني ا اصدددديل، وعينات بنو  اجلينات )أي اجملموعات  ارج 

 املوقع(، واألقارب الربية للمحاصيل، والنبااتت الربية ا  ودة لألغذية.
ألغددددذيددددة  املوارد الوراثيددددة ا يوانيددددة ل

 والزراعة
املوارد الوراثيددة ا يوانيددة لألغددذيددة والزراعددة هي املوارد الوراثيددة ذات أصددددددددددددددددل حيواين ال   

ومشل نطاي التقييمات العاملية    17"تسدددددت دم أو متمل اسدددددت دامها لألغذية والزراعة."
ال  أجرهتدا منظمدة األغدذيدة والزراعدة على املوارد الوراثيدة ا يوانيدة لألغدذيدة والزراعدة املوارد  

  18الوراثية لألنواع املستبنسة من الطيور والثدييات املست دمة يف األغذية والزراعة.

الوراثيدددة ا رجيدددة لألغدددذيدددة    *املوارد
 والزراعة

املواد املوروثة ا تفظ هبا دا ل األ دددددددددددلار  وراثية ا رجية لألغذية والزراعة هي "املوارد ال
وأنواع النبدددااتت اقشددددددددددددددبيدددة األ ر  ذات القيمدددة االقت دددددددددددددددداديدددة أو البيئيدددة أو العلميدددة  

  19."االجتماعية الفعلية أو ا تملة ويف ما بني تلص األ لار والنبااتت أو

 
 .نة اتفاقية التنوع البيولوجيأمااتفاقية التنوع البيولوجي. مونرت ل، كندا. . 1992اتفاقية التنوع البيولوجي.    14
 . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.    15
 . روما.املعاهدة الدولية بشبن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 2009منظمة األغذية والزراعة.    16
 طدة العمدل العدامليدة  .  2007  منظمدة األغدذيدة والزراعدة.رومدا؛  حدالدة املوارد الوراثيدة ا يوانيدة لألغدذيدة والزراعدة يف العدامل.  . 2007منظمدة األغدذيدة والزراعدة.     17

 روما؛للموارد الوراثية ا يوانية وإعالن إنرتالكن. 
التقرير الثداين عن  .2015  منظمدة األغدذيدة والزراعدة.رومدا؛ حدالدة املوارد الوراثيدة ا يوانيدة لألغدذيدة والزراعدة يف العدامل.  . 2007منظمدة األغدذيدة والزراعدة.     18

 روماحالة املوارد الوراثية ا يوانية لألغذية والزراعة يف العامل. 
  روما.غذية والزراعة يف العامل. حالة املوارد الوراثية ا رجية لأل. 2014منظمة األغذية والزراعة.    19

https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02#:~:text=%22Biological%20diversity%22%20means%20the%20variability,between%20species%20and%20of%20ecosystems.
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250e.pdf
http://www.fao.org/publications/sowangr/en
http://www.fao.org/publications/sowangr/en
http://www.fao.org/publications/sowangr/en
http://www.fao.org/publications/sowangr/en
http://www.fao.org/publications/sowangr/en
http://www.fao.org/publications/sowangr/en
http://www.fao.org/publications/sowangr/en
http://www.fao.org/publications/sowangr/en
http://www.fao.org/publications/sowangr/en
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املددددددائيددددددة   الوراثيددددددة  لألغددددددذيددددددة  املوارد 
 والزراعة

تشمل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة "ا م  النووي واجلينات والكروموسومات  
واألنسددددددددددددددلددة واقال  التندداسددددددددددددددليددة واألجنددة وغريهددا من مراحددل ا يدداة املبكرة، واألفراد  
والسدددددددددالالت واألرصددددددددددة واناعات الكائنات ذات القيمة الفعلية أو املمكنة ابلنسدددددددددبة  

 الة املوارد الوراثية  وقد مشل نطاي التقييم العاملي الذي أجري    20األغذية والزراعة." إىل
 األنواع املائية املستزرعة وأقارهبا الربية ضمن الوالية الوطنية.املائية لألغذية والزراعة، 

املوارد الوراثيدددة لألغدددذيدددة والزراعددة  
الددددددقيقدددددة   ا يدددددة  الكدددددائندددددات  من 

 والالفقار ت

ا  تعدد املوارد الوراثيدة لألغدذيدة والزراعدة من الكدائندات ا يدة الددقيقدة والالفقدار ت عن ددددددددددددددرً 
رئيسدياً يف التنوع البيولوجي املرافق. وتشدمل اجملموعات املهمة امللقحات، وال سديما حنل  

اجملرتات، وجتهيز  العسدل، والكائنات ا ية الدقيقة املهمة ابلنسدبة إىل عملية اهلضدم لد   
األغذية والعمليدات الزراعيدة ال ددددددددددددددنداعيدة، وعوامل املكدافحدة البيولوجيدة، والكدائندات ا ية  

 21الدقيقة والالفقار ت يف الرتبة.
"يشدددددددددددددمل التنوع البيولوجي املرافق، تلص األنواع ذات األ ية لوفيفة النظام اإليكولوجي،   التنوع البيولوجي املرافق 

طريق التلقيح، ومكددافحددة ا فددات النبدداتيددة، وا يوانيددة، واملددائيددة، وتكوين  وذلددص مثاًل، عن  
 : الرتبة وال حة، وتوفري املياه وجودهتا، إىل غري ذلص، ويتضمن ذلص عدة أمور من بينها 

الكدائندات الددقيقدة )وتشددددددددددددددمدل البكتري ، والفريوسددددددددددددددات، واألوليدات( والفطر ت   أ()
اإلنتداج ذات األ يدة السددددددددددددددت ددام وإنتداج الفطور اجلدذريدة،  املوجودة دا دل وحول نُظم  

 وميكروابت الرتبة، وامليكروابت العالقة وميكروابت املعدة لد  ا يواوت اجملرتة؛
الالفقار ت، وتشددددددددمل ا شددددددددرات، والعناكب، والديدان، وسددددددددائر الالفقار ت  و  )ب(

 ، والغداابت، بعددة طري  األ ر  ذات األ يدة إلنتداج ا داصدددددددددددددديدل، وا يواوت، واأللدا
 بينها عوامل التحلل، وا فات، واللواقح، واملفرتسات دا ل وحول نطم اإلنتاج؛ من
الربيددددددة  و )ج( والثدددددددييددددددات  والطيور  الربمددددددائيددددددات، والزواحل  الفقددددددار ت، وتشددددددددددددددمددددددل 
املددجندة(، وتشددددددددددددددمدل األقدارب الربيدة، ذات األ يدة يف إنتداج ا داصدددددددددددددديدل وا يواوت   )غري 

غدداابت، كددا فددات، واملفرتسدددددددددددددددات، واللواقح، أو من وحيددة أ ر ، يف نظم  واأللددا  وال 
 اإلنتاج وحوهلا؛ 

النبددااتت الربيددة واملزروعددة األرضدددددددددددددديددة واملددائيددة غري ا دداصدددددددددددددديددل واألقددارب الربيددة  و  )د(
للمحاصددددددديل، يف، وحول املسددددددداحات اإلنتاجية مثل نبااتت السدددددددياجات، واألعشددددددداب 

املتواجدة يف املمرات الشدداطئية، واأللار، والبحريات، واملياه البحرية  الضددارة، واألجناس  
 22الساحلية ال  تسهم بشكل غري مبا ر يف اإلنتاج.

الربية هي منتلات غذائية مت ا  دددول عليها من أنواع غري مسدددتبنسدددة. وقد يتم  "األغذية   األغذية الربية
اإلنتاج الغذائي والزراعي أو من النظم  ح دددادها )جتميعها أو اصدددطيادها( من دا ل نظم  

اإليكولوجيددددة األ ر . وتتدددددا ددددل األنواع ال  تزود األغددددذيددددة الربيددددة بدددددرجددددات متفدددداوتددددة  

 
 روماحالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2019منظمة األغذية والزراعة.    20
 ./1Report Rev./17/16CGRFAالوثيقة من  79الفقرة    21
 رومااقطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. . 2013منظمة األغذية والزراعة.    22
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األنواع "القطداعيدة" للموارد الوراثيدة والتنوع البيولوجي املرافق هلدا. وعلى سددددددددددددددبيدل    فئدات  مع 
االسددددددددددددددت دددام البشددددددددددددددري  املثددال، رمبددا تكون امل دددددددددددددددايددد الطبيعيددة أكرب مثددال منفرد على  

 أللا    بر ً الربية، وتسدددددددددددددت دم العديد من منشدددددددددددددآت تربية األحياء املائية ةزووً  لألغذية 
 23التفريخ أو تربية الريقات. 

  24 دمات النظام اإليكولوجي هي "الفوائد ال  يستمدها البشر من النظم اإليكولوجية".   دمات النظام اإليكولوجي
لنظدام اإليكولوجي أربع فئدات من  ددمدات النظدام اإليكولوجي،  وقدد حددد تقييم األلفيدة ل 

وهي:  ددددمدددات التزويدددد، و ددددمدددات التنظيم، و ددددمدددات الددددعم، واقددددمدددات الثقدددافيدددة.  
" دددمددات التزويددد" هي "املنتلددات ال  يتم ا  ددددددددددددددول عليهددا من النظم اإليكولوجيددة"،  

ص منتلدددات النظم الغدددذائيدددة  املواد الغدددذائيدددة واملواد اقدددام مب تلل أنواعهدددا، مبدددا يف ذلددد أي 
والزراعية. و" دمات التنظيم" هي "الفوائد ال  يتم ا  ددددددددددددددول عليها من تنظيم عمليات  
النظام البيئي". وتشددددددددددددمل األمثلة تنظيم املناد، ونوعية املياه واهلواء، واألمراض، والكوارث  

ن النظم  الطبيعيددة. و"اقدددمددات الثقددافيددة" هي "فوائددد غري مدداديددة م دددددددددددددددل عليهددا الندداس م 
اإليكولوجيدددددة من  الل اإلثراء الروحي، وتنميدددددة املعرفدددددة، والتفكري، والرتفيددددده، واقربات  

و" دددمددات الدددعم" هي  دددمددات "ضددددددددددددددروريددة إلنتدداج انيع  دددمددات النظددام    اجلمدداليددة". 
اإليكولوجي األ ر ". وتشددمل األمثلة التمثيل الضددوئي وتدوير املغذ ت. والسددمة املميزة  

 أن هلا أتثري أقل مبا رة على رفاهية اإلنسان. قدمات الدعم هي 
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