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هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

تقرير اجلزء الثاين من االجتماع الثاين
جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة
 27–25مايو/أاير 2021

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
روما2021 ،

الواثئق املعدة للجزء الثاين 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/1391645/

األوصاف املستخدمة يف هذه الوثيقة وطريقة عرض موضوعاهتا ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة يف ما يتعلق ابلوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو يف ما يتعلق
بسلطاهتا أو بتعيني حدودها وختومها.
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هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
تقرير اجلزء الثاين من االجتماع الثاين جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 27–25مايو/أاير 2021

ّأوًال  -املقدمة
ُعقتتد ا زء الثتتاين من االجتمتتاع الثتتاين املفتوح العض ت ت ت ت تتويتتة جملموعتتة جهتتات التنس ت ت ت ت تتيق الوطنيتتة املعنيتتة تتالتتة التنوع
-1
البيولوجي لألغذية والزراعة (جمموعة جهات التنس ت ت ت ت تتيق الوطنية يف الفرتة املمتدة من  25إىل  27مايو/أاير  .2021ومي ن
1
االطالع على قائمة املشاركني على املوقع اإلل رتوين هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة .
وانعقد هذا االجتماع بشت ت ت ي افرتاض ت تتي ب ت تتفة اس ت تتتثنائية يف ي جائحة كوفيد 19-العاملية ،والقيود والشت ت تواغي
-2
املت ت ت تتلة ابل ت ت تتحة العامة .وجاء لل عقج املشت ت تتاورات ال أجراها م تج اهليئة بشت ت ت ن الرتتيبات البديلة لعقد االجتماع
ب ورة افرتاضية وإقرارها من جانج األعضاء يف جمموعة جهات التنسيق الوطنية.
اجتماعا ر ياا
وأكدت جمموعة جهات التنستتيق الوطنية ،قبي بدء مداوالهتا ،أن هذا االجتماع االفرتاضتتي يشت ي
-3
ا
عاداي من اجتماعات اجملموعة .واتفقت على تطبيق قواعدها وممارست تتاهتا العادية لتست تتيج أعمال االجتماع ،وعلى تعليق أي
ا
ضت تا على تطبيق أي إجراءات
قواعد قد تتعارض مع الشت ت ي االفرتاضت تتي املست تتتخدم لترض عقد هذا االجتماع .واتفقت أي ا
خاصة أو أساليج عمي معدلة قد تقتضيها احلاجة لضمان كفاءة تسيج أعمال االجتماع.

اثنيًا  -افتتاح الدورة
افتتح االجتماع الستتيد ( Desterio Nyamongoكينيا والستتيد ( Jens Weibullالستتويد ب تفتهما الرئيستني
-4
املشت تتاركني جملموعة جهات التنست تتيق الوطنية ،ورحبا اميع املشت تتاركني .و كرا جمموعة جهات التنست تتيق الوطنية نه قد جرى
االتفاق يف  4مارس/آ ار  2021على تعليق االجتماع واس ت ت ت ت تتتئناف أعماله يف مرحلة مقبلة هبدف وض ت ت ت ت تتع الوثيقة بعنوان
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة – املش ت تتروع املنقح لوثيقة تقدير االحتياجات واإلجراءات املم نة ب ت تتيتتها النهائية ،قبي
انعقاد الدورة املقبلة للهيئة.
علما ادول األعمال
-5
ورحبت الستتيدة  ،Irene Hoffmannأمينة اهليئة اميع املشتتاركني يف االجتماع .وأحاطت ا
احلافي ومتنت النجاح للمجموعة يف مناقشاهتا.

1

http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1391645/
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اثلثًا  -اعتماد جدول األعمال
-6

وافقت جمموعة جهات التنسيق الوطنية على جدول األعمال على النحو الوارد يف املرفق ألف.

ابعا  -استعراض مسو ّدة االحتياجات واإلجراءات املمكنة لصون التنوع البيولوجي
رً
لألغذية والزراعة واستخدامه على حنو مستدام
نظرت جمموعة جهات التنسيق الوطنية يف الوثيقة بعنوان التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة -املشروع املنقح لوثيقة
-7
2
علما ابلوثيقة بعنوان املست تتاضات اإلضت تتافية من أعضت تتاء اهليئة واملراقبني
تقدير االحتياجات واإلجراءات املم نة .وأحاطت ا
3
حول الوثيقة بعنوان التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة -املشروع املنقح لوثيقة تقدير االحتياجات واإلجراءات املم نة.
وقررت جمموعت ت تتة جهت ت تتات التنس ت ت ت ت تتيق الوطنيت ت تتة أن تب عملهت ت تتا على الن الوارد يف املرفق األول ابلوثيقت ت تتة
-8
 . CGRFA/NFP-BFA-2.2/21/2واس ت ت تتتعرض ت ت تتت الوثيقة وقامت بتنقيحها ،على النحو الوارد يف املرفق ابء هبذا التقرير
ل ي تنظر فيه اهليئة يف دورهتا املقبلة.
ودعت جمموعة جهات التنست ت ت تتيق الوطنية الرئيست ت ت تتني املشت ت ت تتاركني وم تج اهليئة إىل النظر يف يع اخليارات لعقد
-9
مشت تتاورات غج ر ية قبي انعقاد الدورة العادية الثامنة عشت تترة للهيئة بترض التوصت تتي إىل توافق يف اسراء حول يع األست تتئلة
املفتوحة املطروحة بش ن الوثيقة الواردة يف املرفق ابء هبذا التقرير.

خامسا – البياانت اخلتامية
ً
 -10توجهت الستتيدة  Hoffmannابلش ت ر إىل املشتتاركني والرئيستتني املشتتاركني على ما يبدونه من روح تعاون ب تتورة
مس تتتمرة ،ال س تتيما يف ي الطريقة االفرتاض تتية لعقد الدورة ال يتمخض عنها ال ثج من التحدايت .وأعربت عن ثقتها يف
أن اهليئة ستقوم ،يف دورهتا العادية املقبلة  ،بوضع ال يتة النهائية للوثيقة واملوافقة عليها ،وبدعوة املدير العام إىل توجيه انتباه
املؤمتر إليها هبدف اعتمادها كخطة عمي عاملية .وتوجهت ابلشت ت ر إىل ا هات املاحنة ،كندا ،وأملانيا ،والنرويج ،وإست تتبانيا،
وسويسرا ،على دعمها املستمر ،وأعربت عن أملها يف رؤية يع املندوبني خالل الدورة العادية الثامنة عشرة املقبلة للهيئة.
 -11وختم الس تتيد  Weibullاالجتماع ،بتوجيه الش ت ر نياب اة عن الس تتيد  Nyamongoوش تتخ تتياا ،إىل يع املندوبني
واألمانة على عملهم الشتتاق .وأشتتار إىل أن الزخم وا و البناء الذي ستتاد خالل األايم القليلة املاضتتية يبش تر ابخلج ابلنستتبة
إىل املداوالت املقبلة.

2
3

الوثيقة .CGRFA/NFP-BFA-2.2/21/2

الوثيقة .CGRFA/NFP-BFA-2.2/21/Inf.3
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املرفق ألف

جدول أعمال اجلزء الثاين من االجتماع الثاين جملموعة جهات التنسيق الوطنية
املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
-1
-2
-3
-4

اعتماد جدول األعمال
استعراض مسودة االحتياجات واإلجراءات املم نة ل ون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
واستخدامه على حنو مستدام
ما يستجد من أعمال
اعتماد التقرير
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املرفق ابء

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  -املشروع املن ّقح لوثيقة تقدير االحتياجات
واإلجراءات املمكنة
أوالً – مقدمة
أمرا ض ت ت ت ت تتروراي
-1
يُعتتد التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة ،إىل جتتانتتج ختتدمتتات النظتتام اإلي ولوجي ال يتتدعمهتتا ،ا
الست تتتدامة النظم التذائية والزراعية .وهو مي ن أنظمة اإلنتاج وست تتبي املعيشت تتة للت يف مع الظروف االجتماعية واالقت ت تتادية
موردا رئيستياا يف ا هود الرامية إىل ضتمان األمن التذائي والتتذية واحلد يف الوقت نفسه
والبيئية املتتجة والتطور معها ،ويعترب ا
ض تا يف لاية البيئة وإعادهتا إىل هيئتها األصتتلية واستتتخدام مواردها
من اساثر الستتلبية على البيئة أو ختفيفها ،وهو يستتاهم أي ا
على حنو مستدام.
وخالل العقود األخجة ،اكتس ت ت ت ت تتبت أضية التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإلي ولوجي لألمن التذائي والتتذية،
-2
وست ت تتبي العية الريفية والست ت تتاحلية ،ورفاه اإلنست ت تتان والتنمية املست ت تتتدامة بشت ت ت ي عام ،تدر ياا املزيد من االعرتاف يف جداول
األعمال الدولية .وأدت التقييمات العاملية ال أجرهتا هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة إىل اعتماد خطط عمي
عاملية لقطاعات خاصتتة (ويشتتار إليها يف هذه الوثيقة على أهنا "خطط العمي القطاعية العاملية"  4.وتشتتمي أهداف التنمية
عددا من املقاص ت ت تتد املتعلقة ب ت ت تتون التنوع البيولوجي واس ت ت تتتخدامه
املس ت ت تتتدامة ،ال اعتمدهتا األمم املتحدة يف عام  ،2015ا
املستتتدام يف ستتياق األغذية والزراعة .وقد ادت التقييمات العاملية األخرى ،مثي تلل ال اضتتطلع هبا املنرب احل ومي الدويل
للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإلي ولوجي ،وعمليات اإلبالغ من جانج البلدان عن تنفيذ
اس ت ترتاتيجياهتا وخطط عملها الوطنية يف ست تتياق األطر العاملية للتنوع البيولوجي املاضت تتية والقائمة حالياا وجج اتفاقية التنوع
البيولوجي ،من مستوى الوعي بش ن التنوع البيولوجي ومساضاته يف سبي العية ورفاه اإلنسان.
تتنادا إىل
-3
وقد نُش ت ت ت ت تتر التقرير عن حالة التنوع البيولوجي يف العامل لألغذية والزراعة يف فرباير/ش ت ت ت ت تتبا  2019اس ت ت ت ت ت ا
مست ت تتاضات البلدان .5وتست ت تتتند االحتياجات واإلجراءات [املم نة] ل ت ت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واست ت تتتخدامه
املستدام احملددة يف هذه الوثيقة إىل نتائج املشاورات اإلقليمية والعاملية.

 4منظمة 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 العمي العاملية بش ت ت ت ت ت ت ن املوارد الوراثية احليوانية وإعالن إنرتالكن .روما؛ منظمة األغذية
والزراعة .2010 .التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .روما؛ منظمة األغذية والزراعة .2011 .خطة العمي العاملية الثانية بشت ت ت ن املوارد
الوراثيتتة النبتتاتيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة .رومتتا؛ منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة .2014 .حتتالتتة املوارد الوراثيتتة احلرجيتتة يف العتتامل .رومتتا؛ منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة.2014 .
خطة العمي العاملية بش ت ت ن صت تتون املوارد الوراثية احلرجية واست تتتخدامها املست تتتدام وتنميتها .روما؛ منظمة األغذية والزراعة .2015 .التقرير الثاين عن حالة املوارد
الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل .روما؛ منظمة األغذية والزراعة .2019 .حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل .روما.
 5منظمة األغذية والزراعة .2019 .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .روما.

CGRFA/NFP-BFA/2.2/21/Report

7

وحتدد هذه الوثيقة االحتياجات واإلجراءات [املم نة] للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،مثي "تنوع احليواانت
-4
والنبااتت وال ائنات الدقيقة وتباينها على املس ت ت ت ت تتتوى الوراثي وعلى مس ت ت ت ت تتتوى األنواع والنظام اإلي ولوجي ال حتاف على
6
هياكي النظام اإلي ولوجي وو ائفه وعملياته يف نظم اإلنتاج وحوهلا ،وال توفر التذاء واملنتجات الزراع ية غج التذائية".
ويعترب أن "نظم اإلنتاج" تش ت تتمي قطاعات احملاص ت تتيي والثروة احليوانية والتاابت واأل اء وتربية األحياء املائية .ووف اقا لتعريف
منظمة األغذية والزراعة ،تشت تتمي الزراعة التاابت وم ت تتايد األ اء وتربية األحياء املائية .ويرد يف امللحق  1وصت تتف مف ت تتي
للمفاهيم املستخدمة يف الوثيقة.

األساس املنطقي
يُعد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،أي التنوع البيولوجي الذي يست ت ت تتاهم بشت ت ت ت ي أو خر يف الزراعة واإلنتاج
-5
أمرا ال غىن عنه من أجي األمن التذائي والتتذية وال ت ت تتحة والتنمية املس ت ت تتتدامة وإمداد العديد من خدمات النظام
التذائي ،ا
اإلي ولوجي احليوية .وقد اختذت العديد من البلدان إجراءات ل ت ت ت ت تتون جمموعة من املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية
واملائية واستتتخدامها بش ت ي مستتتدام ،من خالل اس ترتاتيجيات قتلفة .وقد قدمت اهليئة ،وال تزال تقدم ،التوجيهات بشت ن
صون 7م وانت التنوع البيولوجي لأل غذية والزراعة املتعددة واستخدامها بش ي مستدام ،من خالل أدوات وقرارات متعددة
وخاص ت تتة بقطاعات اددة ،ا يف لل خطط العمي القطاعية العاملية .وترص ت تتد املنظمة تنفيذ هذه ال ت ت ت وء وترفع التقارير
إىل اهليئة عن حالة تنفيذها وحالة القطاعات املعنية ات ال ت ت ت ت تتلة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة .ومع لل ،لقد كانت
التوجهيات املتعلقة إبدارة م وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة غج املش ت ت ت ت تتمولة يطط العمي القطاعية العاملية ادودة
حىت اسن .وهنتتاء حتتاجتتة إىل إدارة امل وانت املختلفتتة للتنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة بطريقتتة أكثر منهجيتتة وت تتامالا،
وختطي االس ت ت ترتاتيجيات اخلاصت ت تتة بقطاعات معينة .ويتطلج ع ل اخلست ت تتارة املست ت تتتمرة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،
وضتتمان صتتونه وحتستتني استتتخدامه بش ت ي مستتتدام ،اتباع هنج شتتاملة ومتعددة القطاعات تشتتمي إجراءات على املستتتوى
ض ت ت تا
الوراثي ومست ت تتتوى األنواع والنظام اإلي ولوجي .وال بد أن أتخذ هذه النهج يف االعتبار أن نظم اإلنتاج الزراعي تنتج أي ا
خدمات النظم اإلي ولوجية ات ال لة بتحسني بيئاتنا ورفاهنا ،وال قد ت ون إ ابية لتحقيق هذه التاية.
وتشمي النتائج الرئيسية للتقرير املتعلق الة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل ،ما يلي:

-6
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6
7



تشت ت ت ت ت ت ي م وانت عديدة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على املس ت ت ت ت تتتوى الوراثي ومس ت ت ت ت تتتوى األنواع والنظم
اإلي ولوجية ،عوامي أساسية إلنتاجية القطاعات الزراعية كافة يف الوقت الراهن ويف املستقبي.



وتتس ت ت ت ت تتم املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واملائية واملوارد الوراثية من ال ائنات احلية الدقيقة والالفقارايت لألغذية
والزراعة ،واملوارد الوراثية احلرجية – وتنوعها على مستتوى األنواع ،وداخي األنواع (النوع ،وال تنف ،والستاللة ،وما
إىل لل  ،ضية حيوية إلنتاجية قطاعات احملاص ت ت ت ت تتيي والثروة احليوانية والتاابت وتربية األحياء املائية وم ت ت ت ت تتايد
األ اء ،وقدرهتا على ال تتمود يف الوقت الراهن ويف املس تتتقبي .وتتمتع األقارب الربية لألنواع املس تتت نس تتة إبم انية
استئناسها ،وتوفر جمموعة من املوارد الوراثية للتهجني واالختيار.

منظمة األغذية والزراعة .2019 .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .روما.
صون التنوع البيولوجي هو لاية التنوع البيولوجي واحلفاظ عليه أو إدارته أو إصالحه.
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ويعترب التنوع البيولوجي املرافق املوجود يف نظم اإلنت تتاج وحوهل تتا ض ت ت ت ت تترورااي لتوفج الع تتدي تتد من خ تتدم تتات النظ تتام
اإلي ولوجي ال يس ت ت ت ت تتتنتتد إليهتتا إنتتتاج الزراعتتة واألغتتذيتتة ،تتا يف لتتل التلقيح ،وم تتافحتتة اسفتتات ،واحلفتتاظ على
خ وبة الرتبة ،وعزل ال ربون ،وتنظيم إمدادات املياه.



وتعترب األغذية الربية – وهي تضم جمموعة واسعة من الفطرايت والنبااتت واحليواانت ،ا يف لل الالفقارايت – مهمة
ضت تا على
لألمن التذائي والتتذية يف العديد من البلدان .وغالباا ما يتم ح تتادها واس تتتهالكها الياا ،ول ن يتم تداوهلا أي ا
مسافات طويلة .ويف حالة م ايد األ اء الطبيعية ،فإهنا تش ي أساس قطاع رئيسي من األغذية والزراعة.

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة آخذ يف الرتاجع


إن العديد من امل وانت الرئيسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،على املستوى الوراثي ومستوى األنواع والنظام
اإلي ولوجي ،آخذ يف الرتاجع.



وختتلف املعتارف بشت ت ت ت ت ت ن حتالتة الت نوع البيولوجي املرافق ،وختدمتات النظتام اإلي ولوجي واألغتذيتة الربيتة بني إقليم
وآخر ،وغتتالبتا متتا ت ون غج م تملتتة .وهنتتاء العتتديتتد من الالفقتتارايت وال تتائنتتات احليتتة التتدقيقتتة ،وكتتذلتتل بعض
األنواع النباتية واحليوانية األخرى املوجودة يف نظم اإلنتاج وحوهلا ،مل يتم تست ت ت تتجيلها أو وصت ت ت تتفها ،كما أن و ائفها
ضمن النظم اإلي ولوجية تبقى غج مفهومة بش ي جيد.



وإن احلالة غج املتقدمة بش ي كاف لربامج رصد التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية ،تع أن البياانت املتعلقة
التها واجتاهاهتا غج م تملة .وتوفر مس ت ت ت ت تتوح األعداد والتدابج املقابلة مؤش ت ت ت ت ت اترا عن حالة الفئات الفردية للتنوع
البيولوجي املرافق على املستتتوايت احمللية أو الوطنية أو اإلقليمية .وتعطي البياانت من هذا النوع صتتورةا قتلطة ،إ ا
هناء أسباب عديدة تدعو إىل القلق بش ن تراجع امل وانت الرئيسية للتنوع البيولوجي املرافق.



وتعترب املعلومتتات عن حتتالت ة واجتتتاهتتات املوارد الوراثيتتة النبتتاتيتتة واحليوانيتتة واملتتائيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة ،واملوارد الوراثيتتة
احلرجية ،أكثر اكتماالا .ومع لل ،ال يزال هناء العديد من الفجوات يف املعارف ،وال س ت ت ت ت تتيما يف املناطق النامية
من العامل.

تؤثر دوافع التغيري املتعددة واملتفاعلة يف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة


غتتالباتا متتا يت ت ثر التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة وختتدمتتات النظتتام اإلي ولوجي ال يقتتدمهتتا جموعتتة متنوعتتة
من الدوافع ترتاوح بني املست ت ت تتتوى احمللي والعاملي ،وبني التطورات يف الت نولوجيا وممارست ت ت تتات اإلدارة ضت ت ت تتمن قطاع
األغذية والزراعة والعوامي البيئية واالقت ادية واالجتماعية والثقافية والسياسية األوسع نطاقاا .وقد تؤدي االجتاهات
يف األس ت ت تواق والدميوغرافيا ،إىل هور دوافع لفقدان التنوع البيولوجي مثي تتج املناخ وتتيج است ت تتتخدام األراضت ت تتي،
واالست ت تتتخدام غج املناست ت تتج للمدخالت اخلارجية ،واإلفرا يف ح ت ت تتاد املوارد الطبيعية ،وانتشت ت تتار األنواع التا ية.
وكانت التتيجات يف استتخدام األراضتي واملياه وإدارهتا ،الدوافع ال كرها أكرب عدد من البلدان املستاضة يف تقرير
آاثرا س ت ت ت ت تتلبيتة على التنوع البيولوجي لألغتذيتة والزراعتة .ويف
حتالتة التنوع البيولوجي لألغتذيتة والزراعتة ،على أن هلتا ا
املقابي ،مالت البلدان ال ش ت تتاركت إىل النظر إىل تدابج الس ت تتياس ت تتات العامة والتقدم يف العلوم والت نولوجيا ،على
أهنتا دوافع إ تابيتة توفر طرقاتا للحتد من اساثر الس ت ت ت ت تتلبيتة للتدوافع األخرى ال تؤثر على التنوع البيولوجي لألغتذية
والزراعة .وتوفر هااتن الفئتان نقا دخول اتملة للتدخالت ال تدعم ص ت ت ت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
واستخدامه املستدام.
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متت اإلفادة على نطاق واس ت ت ت تتع عن جهود إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،وال س ت ت ت تتيما التنوع البيولوجي
املرافق ،هبدف تعزيز عملية توفج خدمات منظمة وداعمة يف النظام اإلي ولوجي.



وأُفيد عن تزايد اس ت تتتخدام جمموعة من ممارس ت تتات اإلدارة والنهج ال تُعترب مواتية ل ت تتون التنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة واس ت تتتخدامه على حنو مس ت تتتدام (مثي الزراعة احلراجية والزراعة احلافظة للموارد واإلنتاج العض ت تتوي . 9ومع
لل ،ال يزال يتعني حتسني معرفة كيفية أتثج هذه املمارسات على حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.



ورغم تزايد ا هود املبذولة ل ت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املوقع وخارجه ،غالباا ما ت ون مس ت تتتوايت
التتطية واحلفاظ غج مالئمة ،وال بد من تعزيز الت امي يف ما بني هذه النهج.

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


أطرا سياساتية وقانونية تستهدف صون التنوع البيولوجي ك ي واستخدامه على حنو مستدام،
وضعت معظم البلدان ا
وغالباا ما ت ملها س تتياس تتات ملوارد وراثية لألغذية والزراعة اددة ،أو أهنا قد تدمج املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مع
ستتياستتات لقطاعات اددة من األغذية والزراعة ،واألغذية والزراعة بش ت ي عام ،أو التنمية الريفية .والستتياستتات ال
تتناول إدارة نظم اإلنتاج التذائية والزراعية تست ت ت تتتند بش ت ت ت ت ي متزايد إىل ُهنج النظام اإلي ولوجي ،واملشت ت ت تتاهد الطبيعية
واملشتتاهد البحرية .ومع لل ،غالباا ما تفتقر األطر القانونية والستتياستتاتية إىل تركيز ادد على التنوع البيولوجي املرافق
أو األغذية الربية .ويف حني أن االتفاقات الوطنية والدولية قائمة للحد من االست ت ت تتتتالل املفر لألنواع الست ت ت تتم ية أو
التاابت ،فإن التدابج القانونية والست ت تتياست ت تتاتية ال تست ت تتتهدف بش ت ت ت ي ص ت ت تريح األغذية الربية أو امل وانت يف التنوع
البيولوجي املرافق وأدوارها يف توفج خدمات النظام اإلي ولوجي ليست منتشرة على نطاق واسع.



تعاوان
وتتطلج اإلدارة املستدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتعزيز دوره يف تقدمي خدمات النظام اإلي ولوجي ا
متعدد األطراف عرب قطاعي األغذية والزراعة ،وبني قطاع األغذية والزراعة وقطاع ص ت ت ت تتون البيئة /الطبيعة والقطاعات
األخرى ات ال ت تتلة ،على املست تتتوايت احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية .ويعرب است تتتخدام التنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة احلدود الدولية واحلدود التقليدية بني القطاعات .وإن أطر التعاون على املستوايت الوطنية واإلقليمية والدولية
يف إدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة متطورة نسبياا يف كي من قطاعات األغذية والزراعة.



ويقيد عدد من احلواجز عملية وضع وتنفيذ أدوات سياساتية فعالة تتناول صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
أحياان العوائق بفعي عدم
واس ت تتتخدامه بش ت ت ي مس ت تتتدام ،والتنوع البيولوجي املرافق بش ت ت ي خاص .ويواجه التنفيذ ا
توفر املوارد البش ت ت ت ترية واملالية ،وغياب الوعي واملعرفة من جانج أص ت ت ت تتحاب الش ت ت ت ت ن وغياب اإلرادة الس ت ت ت تتياست ت ت تتية
و/أو احلوكمة وغياب التعاون بني الوكاالت ات ال لة.

 8أخذ م تتطلح " املراعية للتنوع البيولوجي" من تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ويشتتج يف هذه الوثيقة إىل اإلنتاج واملمارستتات ال تشتتجع
صون التنوع البيولوجي واستخدامه على حنو مستدام.
 9أنظر الف ي  ،5من تقرير منظمة األغذية والزراعة لعام  .2019حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .روما .للح ول على وصف للحالة
واالجتاهات يف اعتماد أكثر من  20من هذه املمارسات والنهج.
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ويواجه صت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واست تتتخدامه بش ت ت ي مست تتتدام عدة حتدايت .وال مي ن إدارة التنوع
-7
البيولوجي لألغذية والزراعة بفعالية إ ا مت النظر يف م وانته عزل عن بعضت ت ت ت تتها البعض .ومثة حاجة إىل اتباع هنج نظمي من
أجي االس ت ت تتتفادة على أكمي وجه من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من حيث تعزيز التحول حنو نظم غذائية و راعية أكثر
است تتتدامة وقدرة على ال ت تتمود .وابلتايل ،تعترب آليات التعاون بني القطاعات واملتعددة أصت تتحاب امل ت تتلحة ال تعا م وانت
متعددة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،حيوية.
وحتدد خطة العمي القطاعية للهيئة األولوايت االست ت ترتاتيجية لالس ت تتتخدام املس ت تتتدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
-8
وتنميتها وص ت ت تتوهنا ،فض ت ت تالا عن األح ام املتعلقة ابلتعاون والتمويي والتنفيذ .وتوجه اهليئة تنفيذ خطط العمي القطاعية العاملية،
وتدعمها وترصدها ،كما تقيم على فرتات منتظمة حالة تنفيذها وم وانت املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اخلاصة هبا.
وتع ل االحتيتتاجتتات واإلجراءات [املم نتتة] الواردة يف هتتذه الوثيقتتة التحتتدايت واالس ت ت ت ت تتتجتتاابت احملتملتتة هلتتا
-9
ال حددهتا البلدان أثناء إعداد تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .والست ت ت تتت مال خطط العمي العاملية،
ين ج الرتكيز بقوة على اإلجراءات ال تسعى إ ىل ايدة حتسني املعرفة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،وال سيما التنوع
البيولوجي املرافق واألغذية الربية وخدمات النظم اإلي ولوجية ا يشت ت تتمي تلل املتعلقة بنظم اإلنتاج ال ما الت متخلفة يف
هذا اجملال ،وآاثر ممارسات اإلدارة وهنجها املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .كما مت الت كيد على احلاجة إىل تنفيذ
ُهنج وإجراءات عملية لتحس ت ت ت ت تتني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .ومت إيالء املزيد من االهتمام ألضية التعاون ،على
يع املستوايت ،يف صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه على حنو مستدام.

اثنيًا – طبيعة الوثيقة
 -10إدرا اك ا ألضية جتنج اال دواجية ،هتدف هذه الوثيقة إىل توفج إطار شامي إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
ك ي وتعزيز العمي املنسق عرب يع قطاعات األغذية والزراعة – وبش ي أوسع – حتسني صون التنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة واس تتتخدامه املس تتتدام على املس تتتوى الوراثي ومس تتتوى األنواع والنظام اإلي ولوجي .وهي طوعية وغج ملزمة .وليل
املق تتود منها أن تس تتتبدل أو ت رر خطط العمي القطاعية العاملية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اخلاص تتة ابهليئة ،أو غجها
من االتفاقات الدولية ،بي أن تعز تنفيذها املتناغم ،حس ت ت تتج االقتض ت ت تتاء .و ج حتديثها عند االقتض ت ت تتاء .وينبتي أن تتخذ
البلدان اإلجراءات الال مة وف اقا ألولوايهتا الوطنية والتزاماهتا الدولية ،حسج االقتضاء.

اثلثًا – األهداف
هتدف هذه الوثيقة إىل ما يلي:
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وضتتع إطار ستتياقي للتنفيذ املتستتق واملتناستتق خلطط العمي القطاعية العاملية احلالية للهيئة ،وصتتون التنوع البيولوجي
واستتتخدامه على حنو مستتتدام ا يشتتمي التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية ،ك ستتاس لألمن التذائي ،والتتذية
وال حة ،واألغذية والزراعة املستدامتني ،واحلد من الفقر وتوفج سبي العية؛



وتشجيع التحول حنو نظم راعية وغذائية أكثر استدامة؛



واملساضة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وتنفيذ إطار التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام 10 2020؛

ُوضع يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي
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و ايدة الوعي بشت ت ت ت ت ن أضية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،ا يش ت ت ت تتمي التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية،
وخدمات النظام اإلي ولوجي ال يوفرها ميع أصت ت ت تتحاب امل ت ت ت تتلحة ،من املنتجني إىل املست ت ت تتتهل ني وصت ت ت تتانعي
السياسات؛



وتعزيز صت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واست تتتخدامه املست تتتدام ،ا يشت تتمي التنوع البيولوجي املرافق واألغذية
الربية ،داخي نظم اإلنتاج وغج لل من النظم اإلي ولوجية األرضتتية واملائية ات ال تتلة ،ك ستتاس خلدمات النظام
اإلي ولوجي والقدرة على ال ت تتمود ،من أجي تعزيز التنمية االقت ت تتادية املست تتتدامة واحلد من الفقر وضت تتمان األمن
التذائي والتتذية ،خاصة يف البلدان النامية ،فضالا عن توفج خيارات للت يف مع تتج املناخ والتخفيف من آاثره؛



ووض ت تتع األس ت تتاس املفاهيمي واإلطار الال م لوض ت تتع واعتماد س ت تتياس ت تتات وتشت ت تريعات وبرامج وطنية ل ت تتون التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بش ي مستدام؛



و ايدة التعتتاون وتبتادل املعلومتات ونقتتي الت نولوجيتتا على املس ت ت ت ت تتتوايت الوطنيتة واإلقليميتة والتدوليتة ،وتعزيز القتتدرات
املؤستستتية ،ا يف لل جماالت البحث والتعليم والتدريج بشت ن صتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستتتخدامه
بش ي مستدام؛



وحتستتني ع البياانت ووضتتع مقاييل ومؤش ترات لقياس أثر ممارستتات اإلدارة وهنجها على صتتون التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة واستخدامه بش ي مستدام على املستوى الوراثي وعلى مستوى األنواع والنظام اإلي ولوجي؛



وتقدمي التوجيه لعمي منظمة األغذية والزراعة بشت ت ت ت ت ت ن توفج الدعم للبلدان بناء على طلبها ،يف جهودها لتعزيز
صت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واست تتتخدامه املست تتتدام ،ا يف لل يف ست تتياق است ترتاتيجيتها بشت ت ن تعميم
التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية.11

 -12وينبتي أن يؤخذ يف االعتبار أنه ينبتي تنفيذ اإلجراءات يف جمموعة واسعة من الظروف املختلفة .و ج أن يراعي
التنفيذ التباين يف خ ت ت تتائ أنظمة اإلنتاج وم وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،واحتياجات املنتجني وأص ت ت تتحاب
ض ت تا إىل أنه يف حني أن بعض اإلجراءات قد ت ون قابلة
امل ت تتلحة اسخرين والقدرات واملوارد املتاحة .كما جتدر اإلش ت تتارة أي ا
للتحقيق بسرعة ،فقد تتطلج إجراءات أخرى املزيد من الوقت.

ابعا – املبادئ التشغيلية
رً
 -13ينبتي أن يس تترتش تتد تنفيذ اإلجراءات [املم نة] الواردة يف هذه الوثيقة ،يف يع جماالت األولوايت االس ترتاتيجية،
ابملبادئ التشتيلية التالية:

11



ينبتي أن يس ت ت تتتند تنفيذ اإلجراءات إىل أدلة علمية س ت ت تتليمة .وعند االقتض ت ت تتاء ،ينبتي أن تؤخذ معارف الش ت ت تتعوب
األص ت تتلية واملعارف واملمارس ت تتات التقليدية واحمللية يف االعتبار .و ج اس ت تتتخدام وتش ت تتجيع ُهنج البحث التش ت تتاركي
والشامي والنهج املبت رة ،حسج االقتضاء.



واهلتتدف من اإلجراءات هو تنفيتتذهتتا ،حست ت ت ت ت تتج االقتضت ت ت ت ت تتاء ،يف يع أنواع نظم اإلنتتتاج ويف البلتتدان على يع
مستوايت التنمية .و ج إيالء اهتمام خاص الحتياجات صتار املنتجني  ،حيثما كان لل مناسباا.

الوثيقة .CL 163/11 Rev.1
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وينبتي أن يشت ت تتجع تنفيذ اإلجراءات مشت ت تتاركة يع منتجي األغذية مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات أنشت ت تتطة
الزراعة واحلراجة وم ت ت تتايد األ اء وتربية األحياء املائية القائمة على األست ت تتر وال ت ت تتتجة النطاق ،ومع إيالء اهتمام
خاص الحتياجات البلدان النامية.



وينبتي أن أيخذ تنفيذ اإلجراءات يف االعتبار دور املرأة ،عند االقتض تتاء ،بوص تتفها مديرة للتنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة وحاملة معرفة تتعلق ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،وينبتي أن ينطوي على املشاركة الفعالة للمرأة.



وينبتي أن أيخذ تنفيذ اإلجراءات يف االعتبار أدوار الشتتعوب األصتتلية واجملتمعات احمللية ،عند االقتضتتاء ،بوصتتفهم
متتدراء للتنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة وحتتاملي معرفتتة تتعلق ابلتنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة ،وينبتي أن
ينطوي على املشاركة الفعالة للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية.



وينبتي لتنفيذ اإلجراءات أن يش تتجع ويدعم تنفيذ خطط العمي العاملية القطاعية ،وأن يض تتمن قدر اإلم ان تعزيز
ض ت ت تا
أوجه التآ ر وتفادي ا دواجية ا هود .وينبتي لتنفيذ اإلجراءات يف هذا ال ت ت تتدد أن يضت ت تتمن قدر اإلم ان أي ا
مراعاة أوجه التفاعي ات ال لة بني القطاعات.

خامسا – اهليكل والتنظيم
ً
 -14تعرض هذه الوثيقة جمموعة من اإلجراءات [املم نة] املت املة واملرتابطة ل ت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
واستتتخدامه بشت ي مستتتدام ،مت تنظيمها يف ثالثة جماالت أولوية استرتاتيجية .ويت تتي العديد من هذه اإلجراءات كثر من
جمال ي أولوية اسرتاتيجية.
جمال األولوية االسرتاتيجية  :1توصيف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصده
جمال األولوية االسرتاتيجية  :2إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
جمال األولوية االسرتاتيجية  :3األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 -15وال ترد اإلجراءات برتتيج األولوية ،ألن األست ت ت تتبقية النست ت ت تتبية ل ي جمال عمي وا داول الزمنية املرتبطة قد ختتلف
كبجا بني البلدان واملناطق .وقد تعتمد األولوية النست ت ت تتبية على م وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة نفست ت ت تتها،
اختالفاا ا
أو البيئة الطبيعية أو نظم اإلنتاج املعنية ،أو القدرات احلالية ،أو املوارد املالية ،أو س ت تتياس ت تتات إدارة التنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة .وعندما تُعرض قائمة ابملمارست ت تتات أو النهج يف إطار إجراء ما ،يُق ت ت تتد هبا أن ت ون غج إلزامية وغج شت ت تتاملة .إ
ال يوجد حي واحد يناسج ا ميع  ،وهناء حاجة إىل إجراء حتليالت ل ي حالة على حدة.
 -16ول ي جمال من جماالت األولوية االس ت ت ت ت ترتاتيجية ،تعرض مقدمة االحتياجات احملددة على أس ت ت ت ت تتاس التقارير القطرية
ال مت إعدادها كمست ت تتاضات يف تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل والعمليات االست ت تتتشت ت تتارية املشت ت تتار إليها
أعاله .مث يتم عرض عدد من األولوايت احملددة .وتت ون كي أولوية من أساس منطقي وجمموعة من اإلجراءات الفردية.
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جماالت األولوايت االسرتاتيجية لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
واستخدامه املستدام
جمال األولوية االسرتاتيجية  :1توصيف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصده
1-1

حتسني توافر املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واحل ول عليها

جمال األولوية االسرتاتيجية  :2إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
1-2

تعزيز النهج املت املة إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

2-2

حتسني صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

جمال األولوية االسرتاتيجية  :3األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
1-3

بناء القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريج
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3-3
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جمال األولوية االسرتاتيجية  :1توصيف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصده
مقدمة
يُعترب توصتتيف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصتتده من األمور الضتترورية ل تتونه واستتتخدامه بش ت ي مستتتدام.
وإن عمليات تقييم ورصت ت ت ت تتد حالة واجتاهات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وإدارته على املست ت ت ت تتتوايت الوطنية واإلقليمية
كبجا
والعتتامليتتة غج متست ت ت ت ت تتاويتتة ،وغتتالباتا متتا ت ون اتتدودة وجزئيتتة .كمتتا تلف متتدى وطتتابع فجوات املعرفتتة احلتتاليتتة اختالفاتا ا
بني قتلف فئات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
ويف حالة النبااتت املست نسة واملوارد الوراثية احليوانية واملائية لألغذية والزراعة – واألنواع ال يتم ح ادها على نطاق واسع
من الربية (مثي األشت تتجار احلرجية واألنواع النباتية اخلشت تتبية األخرى واألنواع املست تتتهدفة من قبي امل ت تتايد الطبيعية – توجد
قوائم جرد ومعلومتات أخرى ،على الرغم من تفتاوت درجتاهتتا عرب املنتاطق يف العتامل وعرب قطتاعتات األغتذيتة والزراعتة .وعلى
املست ت ت تتتوى العاملي ،مت تطوير أنظمة رصت ت ت تتد للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،على ست ت ت تتبيي املثال ،النظام العاملي للمعلومات
واإلنذار املب ر بش ت ن املوارد الوراثية النباتية لألغذ ية والزراعة ،ونظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستتت نستتة ،والنظام
العاملي للمعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية التابع للمنظمة.
و ري رصت ت ت تتد النظم اإلي ولوجية الرئيست ت ت تتية ات األضية لألغذية والزراعة ،على ست ت ت تتبيي املثال األراضت ت ت تتي الرطبة الداخلية،
والشتتعج املرجاني ة ،وغاابت املنتروف ،وطبقات األعشتتاب البحرية ،والتاابت ،واملراعي ،على املستتتوايت الوطنية واإلقليمية
والعاملية ،وإن كانت ستوايت قتلفة من الشمولية.
ويف املقتتابتتي ،مل يتم حتتتديتتد أو توثيق العتتديتتد من أنواع التنوع البيولوجي املرافق ال تقتتدم ختتدمتتات تنظيميتتة وداعمتتة ،وال ست ت ت ت تتيمتتا
ال ائنات الدقيقة والالفقارايت .وتُعرف اجتاهات األعداد بش ي جيد نسبياا لبعض اجملموعات الت نيفية (مثي بعض الفقارايت
ول ن ،ابلنس ت تتبة إىل اجملموعات األخرى ،ت اد املعرفة أن ت ون غج موجودة .ويف كثج من احلاالت ،ي ت تتعج توص ت تتيف وتنظيم
فرادى األنواع ،ومي ن اس ت ت تتتخدام األس ت ت تتاليج امليتاجينومية وغجها من تقنيات تفاعي ا ينوم لتحديد التجمعات .ومثة حاجة إىل
معا ة الثترات ال بجة القائمة يف القدرات الت نيفية لتقييم التنوع البيولوجي.
أيض ا العديد من الفجوات يف املعرفة حول خ ائ األنواع ال تعترب م ادر لألغذية الربية ،وحالتها واجتاهاهتا ،ا
وهناء ا
يشمي املخاطر املت لة بتداعيات األمراض احليوانية امل در وغج لل من مسببات األمراض.
ويف العتتديتتد من احلتتاالت ،ت ون مست ت ت ت ت تتاضتتات م وانت من التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة يف توفج ختتدمتتات النظتتام
اإلي ولوجي غج مفهومتة بشت ت ت ت ت ت تي جيتد ،كمتا هو احلتال ابلنست ت ت ت ت تبتة إىل آاثر دوافع معينتة على أحجتام األعتداد وتو يعها،
وعلى العالقات اإلي ولوجية ال تدعم توفج خدمات النظام اإلي ولوجي.
حتديدا حتسني منهجيات
ويف ضوء ما سبق ،هناء حاجة عامة لتحسني توافر البياانت واملعلومات .وتشمي االحتياجات األكثر ا
تست ت ت ت تتجيي وختزين وتبادل وحتليي البياانت ( ا يف لل البياانت امل انية بش ت ت ت ت ت ن التتجات يف وفرة األنواع والنظم اإلي ولوجية
وتو يعها ،وحتسني القدرة على الرصد والتقييم ،على سبيي املثال من خالل ايدة عدد خرباء الت نيف املاهرين.
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األولوية االسرتاتيجية  1-1حتسني توافر املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واحلصول عليها

األساس املنطقي
تتض ت ت تتمن خطط العمي القطاعية العاملية أح ااما لتقييم فئات معينة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ورص ت ت تتدها .ومع لل،
هناء حاجة لتحست ت ت ت تتني معرفة امل وانت األخرى من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،على س ت ت ت ت تتبيي املثال التنوع البيولوجي
املرافق واألغذية الربية ،على املس ت ت تتتوى الوراثي ومس ت ت تتتوى األنواع والنظام اإلي ولوجي ،حس ت ت تتج االقتض ت ت تتاء ،وأدوارها يف توفج
ختتدمتتات النظتتام اإلي ولوجي ،ابالس ت ت ت ت تتتنتاد إىل البيتتاانت املوجودة حيثمتتا أم ن لتتل .وابلنظر إىل أن كتتي بلتتد لتتديتته جمموعتة
من الظروف واالحتي تتاجت تتات والقت تتدرات ،يتعني حتت تتديت تتد األنواع ات األولوي تتة ،والنظم اإلي ولوجي تتة ،أو خت تتدمت تتات النظ تتام
اإلي ولوجي ،للتقييم والرصتتد على املستتتوى الوط  .وحيثما كان لل مم ناا ،ج بذل ا هود لتعزيز التآ ر يف أنشتتطة التقييم
والرصد ملختلف م وانت التنوع البيول وجي لألغذية والزراعة ،ا يف لل تلل ال تتطيها خطط العمي القطاعية العاملية.
وتوجد جمموعة واسعة من املمارسات والنهج اإلدارية ال تستفيد من م وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بطريقة
مستتدامة ،وابلتايل يُعترب أهنا تستاهم يف صتوهنا 12.وتشتمي هذه املمارستات والنهج تلل املستتخدمة على مستتوى اإلنتاج
(مثي الزراعة احلافظة للموارد ،واملمارسات املواتية للملحقاتوالزراعة الدائمة والزراعة العضوية ،واإلدارة املت املة لآلفات ،
واست ت ت ت تتتخدام نظم اإلنتاج املختلطة (مثي احلراجة الزراعية ،والنظم املت املة للمحاصت ت ت ت تتيي والثروة احليوانية والنظم املائية ،
وممارس تتات االس تتتعادة ،والنهج املت املة على مس تتتوى النظام اإلي ولوجي (مثي هنج النظم اإلي ولوجية مل تتايد األ اء
وتربية األحياء املائية واإلدارة املستدامة للتاابت والزراعة اإلي ولوجية  .وي عج يف معظم احلاالت تقييم مدى استخدام
هذه املمارسات والنهج ،بسبج تنوع املقاييل والسياقات املتضمنة وغياب البياانت ات ال لة .ومع أن الت ثجات على
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تُعترب إ ابية ،فمن الواضتتح أن هناء حاجة إلجراء املزيد من البحوث وتطوير أستتاليج
تقييم مناسبة يف هذا ال دد.

اإلجراءات
 1-1-1حتست ت ت تتني قائمة جرد التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية ورصت ت ت تتدها وتوصت ت ت تتيفها ا يف لل على مست ت ت تتتوى
األعداد ،سج االقتضاء.
 2-1-1حتست ت ت تتني تقييم كيف تتم إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،ا يشت ت ت تتمي التنوع البيولوجي املرافق واألغذية
الربية ،ا يف لل ،و س ت تتج االقتض ت تتاء ،رص ت تتد مدى اعتماد ممارس ت تتات وهنج اإلدارة ال تس ت تتهم يف ال ت تتون واالس ت تتتخدام
املس تتتدام ،مع مراعاة املعارف التقليدية واحمللية ومعارف جمتمعات الش تتعوب األصت تلية  ،حس تتج االقتض تتاء ،وخ تتائ نظم
اإلنتاج احمللية.
3-1-1

حتسني تقييم دوافع التتيج وآاثرها على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،ورصدها ،سج االقتضاء.

 4-1-1اختا اإلجراءات لتقلي الفجوات املعرفية بشت ت ت ت ت ت ن أدوار التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف توفج خدمات
النظام اإلي ولوجي ،ا يف لل كيفية أتثر هذه األدوار مارسات اإلدارة يف قطاع األغذية والزراعة.

 12انظر الف تتي  ،5من تقرير منظمة األغذية والزراعة لعام  .2019حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .روما .للح تتول على وصتتف للحالة
واالجتاهات يف اعتماد أكثر من  20من هذه املمارسات والنهج.
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 5-1-1ابلنستتبة إىل يع م وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،اختا اإلجراءات لتقليي الفجوات املعرفية بش ت ن
اتوايهتا التذائية وأضيتها احملتملة يف ا هود املبذولة لتحس ت ت ت ت تتني األمن التذائي والتتذية وال ت ت ت ت تتحة ،ا يف لل الفجوات
يف املعرفة املتعلقة اب وانج الثقافية واالجتماعية الستخدامها.
 6-1-1حتديد األنواع ات األولوية والنظم اإلي ولوجية أو خدمات النظام اإلي ولوجي للتقييم والرص تتد على املس تتتوى
الوط  ،حسج االقتضاء.
 7-1-1بتعزيز وتعميم برامج تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورص ت تتده ،اس ت تتتخدام ودمج – حس ت تتج االقتض ت تتاء
وإىل أق تتى حد مم ن – نظم التقييم والرصتتد القائمة (مثي تلل ال وضتتعت ألهداف التنمية املستتتدامة ،أو اتفاقية التنوع
البيولوجي ،أو هليئتتة املوارد الوراثيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة لتتدى منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة  ،والبيتتاانت واملؤشت ت ت ت ت ترات احلتتاليتتة ،على
اضا متعددة.
املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية ،واست شاف إم انية املؤشرات ال ختدم أغر ا
 8-1-1مع مراعاة املبادرات ات ال ت تتلة واألدوات واألس ت تتاليج واألطر القائمة ،تعزيز األدوات واملعايج والربوتوكوالت
القائمة رد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصده ودعم إعداد أطر مرجعية دولية طوعية
9-1-1

دعم حتسني نظم املعلومات العاملية اخلاصة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
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جمال األولوية االسرتاتيجية  :2اإلدارةللتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
مقدمة
يُعترب هنا أن إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تشمي األنشطة املختلفة ال ينطوي عليها استخدامه وصونه يف املوقع
الطبيعي وخارج املوقع.
يشت تتمي است تتتخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة راعة أو تربية األنواع املست تتت نست تتة ،وتنفيذ أنشت تتطة حتست تتني وراثية ر ية
أو غج ر ية ،واس تتتئناس أنواع برية إض تتافية ،وإدخال أنواع مس تتت نستتة أو برية يف نظم إنتاج جديدة ،وإدارة التنوع البيولوجي
املرافق هلا يف نظم اإلنتاج وحوهلا لتعزيز تقدمي خدمات النظام اإلي ولوجي ،وح ت ت ت ت تتاد املواد التذائية وغجها من املنتجات
الربية .وتس تتاهم بعض هذه املمارس تتات والنهج يف ص تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،يف حني يشت ت ي البعض اسخر
الدوافع الرئيست ت ت ت تتية لفقدانه ،ا يف لل عن طريق التتيجات الضت ت ت ت تتارة يف است ت ت ت تتتخدام األراضت ت ت ت تتي واملياه وإدارهتا ،والتلوث،
واالستخدام غج املستدام للمدخالت اخلارجية ،واالستتالل واحل اد غج املستدامني.
ض ت ت تا] التدابج املتخذة لتعزيز [احلفاظ] على التنوع
ويشت ت تتمي صت ت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املوقع الطبيعي [أي ا
البيولوجي [ولايته] [واستعادته ] ومواصلة تطويره ابستمرار داخي نظم إنتاج احملاصيي واحليواانت واأل اء والتاابت ،ونظم
اإلنتاج املختلطة ،وحوهلا .ويش ت تتمي ال ت تتون خارج املوقع الطبيعي ص ت تتون م وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة خارج
موائلها الطبيعية داخي نظم اإلنتاج وحوهلا .وقد يشت ت تتمي لل صت ت تتون ال ائنات احلية يف املواقع مثي احلدائق النباتية[ ،مثي
األش ت ت ت ت تتجار خارج املوقع] ،أو األكواريوم[ ،أو بنوء ا ينات احلقلية] ،حدائق احليوان أو مزارع احليواانت النادرة ،أو قا ن
البذور ،أو اللقاح ،أو األنست ت تتجة النباتية ،أو املواد احملاف عليها ابلتجميد ،مثي الست ت تتائي املنوي احليواين أو األجنة يف بنوء
ا ينات [أو بنوء البذور] .وتتطلج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بطريقة أكثر اس ت ت ت ت تتتدامة بذل ا هود ملواجهة
التهديدات [ودوافع فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام اإلي ولوجي] والبناء على الفرص املرتبطة جموعة واس ت ت تتعة من
الدوافع املتفاعلة للتتيج.
وتتضت تتمن خطط العمي القطاعية العاملية أولوايت ل ت تتون عناصت تتر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ات ال ت تتلة واست تتتخدامها
تقدما يف جمال تعزيز ال ت تتون خارج املوقع الطبيعي يف يع
بش ت ت ي مس ت تتتدام .وقد ش ت تتهدت اسونة األخجة ،بش ت ت ي عام ،ا
قطاعات األغذية والزراعة  .وكان تعزيز ال ون واالستخدام املستدام داخي املوقع ويف املزرعة أكثر صعوبة.
إن إدارة التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة مقيتتدة بفجوات يف املعرفتتة ،تتفتتاقم يف بعض األمتتاكن بست ت ت ت ت تبتتج فقتتدان املعرفتتة
التقليدية بش ت ت ت ن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .وتشت ت تتمي التحدايت األخرى حقيقة أن كي م ون من م وانت التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة يعتمد على امل وانت األخرى ويتفاعي معها عرب جمموعة من املقاييل ،ا يف لل على نطاق
املنتتا ر الطبيعيتتة أو املنتتا ر الطبيعيتتة البحريتتة .ولتتذلتتل ،تتطلتتج اإلدراة الفعتتالتتة يف كثج من األحيتتان ،التعتتاون بني جمموعتة
متنوعة من أصحاب امل لحة املختلفني ،داخي وخارج قطاعات األغذية والزراعة.
ويعترب التمويي غج ال ايف ،والنق يف املو فني املدربني ( ا يف لل يف الت نيف واملنهجيات  ،والنق يف املوارد التقنية،
من القيود الواس ت تتعة النطاق ،مما عي من ال ت تتعج يف كثج من األحيان س ت تتد الفجوات املعرفية وتنفيذ برامج اإلدارة وإنفا
اللوائح والست تتياست تتات الرامية إىل لاية التنوع البيولوجي .وغالباا ما يعيق عدم وجود تعاون متعدد التخ ت ت ت تتات البحث يف
أست تتاليج واس ت ترتاتيجيات اإلدارة .وينبتي تعزيز أنشت تتطة التعليم والتدريج والتوعية املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
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ض تا معا ة نقا الضتتعف يف األطر القانونية
على يع املستتتوايت من املنتجني إىل واضتتعي الستتياستتات .ومن الضتتروري أي ا
والسياساتية واإلدارية (أنظر جمال األولوية االسرتاتيجية . 3

األولوية االسرتاتيجية  1-2تعزيز النهج املتك ااامل ااة ]إلدارة [ /االس ا ا ا ا ااتخ اادام املسا ا ا ا ا ات اادام] التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة
األساس املنطقي
يرتاوح نطاق ممارسات وُهنج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من املنا ر الطبيعية أو املنا ر الطبيعية البحرية إىل نظام
اإلنتتاج أو قطعتة األرض الفرديتة .وقتد اعتمتد العتديتد من البلتدان ُهنج املنتا ر الطبيعيتة واملنتا ر الطبيعيتة البحريتة والتخطيط
ض ت تا يف العديد من البلدان تطبيق اإلدارة املست تتتدامة
املت امي الست تتتخدام األراضت تتي واملياه ،على األقي إىل حد ما .و ري أي ا
للتاابت وهنج النظام اإلي ولوجي إ اء م ايد األ اء وتربية األحياء املائية والزراعة اإلي ولوجية وممارسات استعادة املوارد،
يف لة أمور أخرى .وعلى مست ت تتتوى نظام اإلنتاج ،قد تعز املمارست ت تتات احملددة املتعلقة بتنويع أنظمة اإلنتاج ،وممارست ت تتات
اإلدارة وُهنج اإلنتاج ،ص ت ت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واس ت ت تتتخدامه بش ت ت ت ي مس ت ت تتتدام .وينبتي تطبيق هذه النُهج
واملمارسات على نطاق أوسع .ومع لل ،غالباا ما يعيق نق البحوث واملعرفة [التواصي والتوعية] والقدرات واملوارد و/أو
األطر القانونية والسياساتية واإلدارية املناسبة ،اعتمادها وتنفيذها.
وإن العديد من املمارست ت ت ت تتات والنهج اإلدارية ال تست ت ت ت تتتخدم م وانت قتلفة من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة معقدة
جيدا لرتكيبة األنواع يف النظام اإلي ولوجي احمللي ،وو ائف هذه األنواع داخي النظام اإلي ولوجي،
نست ت ت ت تتبياا وتتطلج فهما ا
والعالقات التتذوية يف ما بينها ،وتفاعالهتا مع أس ت ت ت ت تتفي الس ت ت ت ت تتلس ت ت ت ت تتلة والنظم اإلي ولوجية املرتابطة األخرى .ومي ن ملثي
هذه املمارست ت تتات والنُهج أن ت ون كثيفة املعرفة ،وخاصت ت تتة ابلست ت تتياق ،وأن توفر فوائد على املدى الطويي وليل على املدى
الق تتج .وهناء حاجة إىل دعم ف وس تتياس تتي ،فضت تالا عن تطوير القدرات ،للتتلج على هذه التحدايت وتش تتجيع التنفيذ
على نطاق أوسع.

اإلجراءات
 1-1-2حتتتديتتد ومراعتتاة دوافع التتيج ال تؤثر على التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة وختتدمتتات النظتتام اإلي ولوجي
املرتبطة هبا ،عند وض تتع أو تنفيذ هنج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة [وتش تتجيع املمارس تتات ال تعز ص تتون التنوع
البيولوجي واستخدامه املستدام].
] 2-1-2وتعزيز ممارس ت ت تتات وُهنج اإلنتاج التذائي والزراعي املس ت ت تتتدامة ،ا يف لل النهج املت املة على مس ت ت تتتوى نظام
اإلنتاج ومس ت ت ت تتتوى النظام اإلي ولوجي ،وال تس ت ت ت تتتخدم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على حنو مس ت ت ت تتتدام ،وت ت ت ت تتونه
وتس تتتعيده ،ويف نفل الوقت حتس تتن س تتبي العية وتدعم األداء االقت تتادي ،والنظم اإلي ولوجية ال تتحية ،وتوفر خدمات
النظام اإلي ولوجي[ .وينبتي إيالء االهتمام لتعزيز املنافع املناخية ال ت ت تتافية][،وتراكم املواد العض ت ت تتوية يف الرتبة] [ /ص ت ت تتحة
الرتبة]  ،وتدوير املتذايت .ومن احملتمي أن تش تتمي ممارس تتات وهنج اإلنتاج ات ال تتلة ،وحس تتج االقتض تتاء ،حتس تتني إدارة
امللقحات ،والزراعة احلافظة للموارد ،وممارستتات اإلدارة املت املة للمتذايت ،والزراعة املقحمة ،واستتتخدام ااصتتيي التتطية،
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واستخدام السماد األخضر ،وتقليي استخدام مبيدات اسفات[ ،م افحة األنواع التربية التا ية وإدارهتا] واحلراجة الزراعية،
واإلنتاج املت امي للحيواانت واحملاص ت ت تتيي ،واإلدارة املس ت ت تتتدامة للتاابت ،وتربية النحي املس ت ت تتتدامة ،وهنج النظام اإلي ولوجي
مل ايد األ اء وتربية األحياء املائية ،واإلنتاج العضوي ،واستعادة التاابت واملراعي واألراضي الرطبة املتدهورة]].
[ 3-1-2تعزيز التتتدابج الراميتتة إىل احلتتد من املختتاطر والت ت ثجات املرتتبتتة على التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة جراء
استخدام مبيدات اسفات ال يميائية واألدوية البيطرية [على حنو غج مالئم] واالستخدام املفر لأل دة].
[ 4-1-2وتعزيز التدابج الرامية إىل احلد من قاطر وأتثجات الرعي املفر وتعزيز وتش ت تتجيع أفض ت تتي املمارس ت تتات يف جمال
إدارة املراعي].
[5-1-2

ودعم إدماج التنوع البيولوجي يف سالسي القيمة التذائية بدءاا من احلف إىل اإلنتاج والتسويق واالستهالء].

 6-1-2وحتديد وتطوير املنهجيات ال تستند إىل أفضي املمارسات ( ا يف لل تلل القائمة على [معارف الشعوب
األصت ت ت تتلية واجملتمعات احمللية] [ /املعرفة التقليدية] ال تست ت ت تتهم يف صت ت ت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واست ت ت تتتخدامه
املستدام ،وتطوير األدوات والتوجهيات لتسهيي تنفيذها ،حسج االقتضاء.
[[ 7-1-2اإلجراء  5-2-2س اااب ًقا] تشت تتجيع صت تتون واست تتتعادة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من خالل است تتتخدام
املمارست تتات اإلدارية املراعية للتنوع البيولوجي يف قطاعات إنتاج احملاصت تتيي والثروة احليوانية والتاابت وم ت تتايد األ اء وتربية
األحياء املائية ،ا يف لل ،من خالل مزيج من الت نولوجيات املبت رة وممارس ت ت ت ت تتات اإلدارة التقليدية حيثما ي ون لل
مناست ت تتباا[ ].تشت ت تتجيع بدائي ل لمدخالت واملمارست ت تتات التقليدية من خالل است ت تتتخدام ممارست ت تتات اإلدارة القائمة على التنوع
البيولوجي يف يف قطاعات إنتاج احملاصتتيي والثروة احليوانية والتاابت وم تتايد األ اء وتربية األحياء املائية ،ا يف لل ،عن
طريق ا مع بني الت نولوجيات املبت رة واملمارستتات اإلدارية التقليدية القائمة على استتتخدام التنوع البيولوجي املرافق حيثما
ي ون لل مناسباا].

[[ 8-1-2نقل هذه الفقرة إىل األولوية االس ا ارتاتيجية [ / 1-3دجمها مع اإلجراء  ]2-1-1تشت تتجيع البحوث ،ا يف
لل البحوث التش تتاركية واملتعددة التخ ت ت تتات وعرب الثقافات ،بشت ت ن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وأدواره يف النظم
التذائية ،وممارس تتات وهنج اإلدارة ال تس تتهم أو تمي أهنا تس تتهم يف ص تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واس تتتخدامه
املستدام].

[[ 9-1-2نقل هذه الفقرة إىل األولوية االس ا ا ارتاتيجية  ]1-3تعزيز ايدة الوعي وتبادل املعلومات بش ت ت ت ن ممارس ت ت تتات
وهنج اإلدارة املراعية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،ا يف لل من خالل استتتخدام التقنيات التشتتاركية (على ستتبيي
امل ورة ،والرسوم البيانية ].
املثال ،مقاطع الفيديو ،والق
 10-1-2وض ت ت ت تتع وتنفيذ اس ت ت ت ترتاتيجيات وخطط عمي وإجراءات إلدارة التنوع البيولوجي للرتبة وض ت ت ت تتمان ص ت ت ت تتحة الرتبة
وخ وبتها
 11-1-2والرتويج ،عند االقتضت ت ت تتاء ،لنظم إنتاج متعددة األغراض يتم إدارهتا من أجي صت ت ت تتون التنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة واستعادته واستخدامه املستدام ،ولتوفج جمموعة من خدمات النظام اإلي ولوجي.

20

CGRFA/NFP-BFA/2.2/21/Report

[[ 12-1-2اإلجراء  7-2-2ساااب ًقا] وحتستتني ،حستتج االقتضتتاء ،هي ي املنا ر الطبيعية لتوفج املوائي للتنوع البيولوجي
املرافق وأنواع األغذية الربية[ / ].الرتويج عند اإلقتضت تتاء لنهج املنا ر الطبيعية] [وست تتائر النهج ات ال ت تتلة] من أجي إدارة
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتوفج خدمات النظم اإلي ولوجية].

األولوية االسرتاتيجية  2-2حتسني صون ]واستعادة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
األساس املنطقي
حتدد خطط العمي القطاعية العاملية أولوايت العمي لتعزيز صتتون م وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .وقد مت وضتتع
برامج لل ت تتون ،ول ن تتطيتها وفعاليتها اجة إىل حتست تتني ،خاصت تتة يف بعض مناطق العامل .وهناء العديد من العوامي ال
تقيد صت تتون التنوع البيولوجي املرافق ،ا يف لل االفتقار إىل املعلومات ال افية عن أست تتاليج واس ت ترتاتيجيات ال ت تتون ات
ال لة .ويف ما يتعلق ابل ون خارج املوقع على وجه اخل وص ،ال تزال هناء عوائق بيولوجية وفنية حتول دون صون بعض
األنواع على املدى الطويي .ومن العقبات األخرى صتتعوبة استتتهداف أنواع التنوع البيولوجي املرافق من أجي برامج ال تتون.
ويف العديد من احلاالت ،قد ي ون إس تتناد األولوية إل طرق وُهنج ال تتون ال تس تتتهدف النظم اإلي ولوجية أكثر كفاءة من
إسناد األولوية إىل تلل ال تستهدف فرادى األنواع.وال بد من تعزيز الت امي بني ُهنج ال ون يف املوقع وخارجه.
وتعيق الفجوات يف املعرفة األست تتاست تتية والقيود على املوارد وضت تتعف الست تتياست تتات ،برامج ال ت تتون بشت ت ي كبج .وينبتي اختا
إجراءات ملعا ة هذه القيود (أنظر جمايل األولوايت االس ترتاتيجية  1و . 3ويف ما يتعلق نشتتطة واس ترتاتيجيات ال تتون د
اهتا ،ينبتي إعطاء األولوية لتوست تتيع نطاق است تتتخدام ال ت تتون يف املوقع الطبيعي من خالل ممارست تتات اإلدارة املراعية للتنوع
البيولوجي يف قطاعات إنتاج احملاص ت ت ت ت تتيي والثروة احليوانيةوالتاابت وم ت ت ت ت تتايد األ اء وتربية األحياء املائية ،ا يش ت ت ت ت تتمي
عند االقتضت تتاء تدابج است تتتعادة التنوع البيولوجي واملمارست تتات اإلدارية التقليدية املرتبطة ابجملتمعات احمللية أو األصت تتلية .ومن
املهم يف هذا السياق حتسني بنية املنا ر الطبيعية لتوفج املوائي ألنواع التنوع البيولوجي املرافق .وقد يشمي لل ،على سبيي
املثال ،احلفاظ على مناطق من املوائي الطبيعية أو ش ت ت ت ت تتبه الطبيعية داخي نظم اإلنتاج وحوهلا ،ا يف لل النظم ال تدار
بش ي م ثف ،وعند الضرورة جتديد املوائي املتضررة أو املتجزئة أو إعادة توصيلها .وينبتي الت دي للتهديدات املاثلة أمام
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،ا يف لل املمارست ت ت تتات الضت ت ت تتارة ابلتنوع البيولوجي يف إنتاج احملاصت ت ت تتيي والثروة احليوانية
والتاابت وم ت ت تتايد األ اء وتربية األحياء املائية ،واالست ت تتتتالل غج املست ت تتتدام لألغذية الربية ،من خالل العمي على يع
املست تتتوايت ات ال ت تتلة .وينبتي تعزيز نقي املعارف واملهارات ال مت ن مواصت تتلة صت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
واستخدامه بش ي مستدام ،بني اجملتمعات احمللية ويف داخلها ،وبني األجيال.

اإلجراءات
 1-2-2حتديد األنواع ات األولوية ،والنظم اإلي ولوجية وخدمات النظم اإلي ولوجية ل ت ت تتوهنا واس ت ت تتتعادهتا ،ووض ت ت تتع
غاايت أو أهداف ات صلة هبذه األولوايت على املستوى الوط .
 2-2-2وتعزيز برامج ال تتون ،وال ستتيما ال تتون يف املوقع ويف املزرعة ،ال تركز عل نواع التنوع البيولوجي املرافق واألغذية
الربية ،والسعي إىل حتقيق الت امي األمثي بني ُهنج ال ون يف املوقع وخارجه ،عند االقتضاء.
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[[ 3-2-2نقل هذه الفقرة إىل األولوية االسا ا ا ارتاتيجية  ]1-2وتش ت ت تتجيع ص ت ت تتون واس ت ت تتتعادة التنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة من خالل اس ت ت ت تتتخدام املمارس ت ت ت تتات اإلدارية املراعية للتنوع البيولوجي يف قطاعات إنتاج احملاص ت ت ت تتيي والثروة احليوانية
والتاابت وم ت ت تتايد األ اء وتربية األحياء املائية ،ا يف لل ،عند االقتضت ت تتاء ،من خالل مزيج من الت نولوجيات املبت رة
وممارسات اإلدارة التقليدية[ .تشجيع بدائي للمدخالت واملمارسات التقليدية من خالل استخدام ممارسات اإلدارة القائمة
على التنوع البيولوجي يف قطتاعتات إنتتاج احملتاصت ت ت ت ت تيتي والثروة احليوانيتة والتتاابت وم ت ت ت ت ت تتايد األ تاء وتربيتة األحيتاء املتائية،
ا يف لل ،عنتد االقتض ت ت ت ت تتاء ،عن طريق ا مع بني الت نولوجيتات املبت رة واملمتارس ت ت ت ت تتات اإلدارية التقليتدية القتائمتة على
استخدام التنوع البيولوجي املرافق]].
[[ 4-2-2نقل هذه الفقرة إىل األولوية االسارتاتيجية  ]1-2والرتويج ،عند االقتضتتاء ،لنظم إنتاج متعددة األغراض يتم
إدارهتا من أجي صت ت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واست ت تتتعادته واست ت تتتخدامه املست ت تتتدام ،ولتوفج جمموعة من خدمات
النظام اإلي ولوجي].
[[ 5-2-2نقل هذه الفقرة إىل األولوية االسارتاتيجية  ]1-2وحتستتني ،حستتج االقتضتتاء ،هي ي املنا ر الطبيعية لتوفج
املوائي للتنوع البيولوجي املرافق وأنواع األغذية الربية].
 6-2-2وإنشاء أو تعزيز البنية التحتية الفعالة ،ا يف لل على املستوى احمللي ،من أجي صون التنوع البيولوجي خارج
املوقع ،تتا يف لتتل ال تتائنتتات احليتتة التتدقيقتتة والالفقتتارايت ،وم وانت التنوع البيولوجي املرافق األخرى واألغتتذيتتة الربيتتة،
وحتسني التوثيق واستعراض اجملموعات داخي البلدان.
[[ 7-2-2دمج هااذه الفقرة مع الفقرة [ / ]10-2-2نقلهااا إىل [ / ]1-3نقلهااا إىل  ]2-3وعن تتد ختطيط وتنفيتتذ
[أنشت تتطة لاية الطبيعة] [ال ت تتون [ا هود] [ /األنشت تتطة]] [ مع إيالء االهتمام الواجج للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
وال ست ت تتيما األقارب الربية للمحاصت ت تتيي]  ،مراعاة أدوار م وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف توفج خدمات النظم
اإلي ولوجية لألغذية والنظم الزراعية ،عند االقتضاء.
[[ 8-2-2نقل هذه الفقرة إىل األولوية االسا ا ا ا ا ارتاتيجية  ]2-3وعند ختطيط وتنفيذ مناطق معينة ،مثي املناطق احملمية
وغجها من التدابج الفعالة ل ت ت ت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة املست ت ت تتتندة إىل املناطق ،التوعية دوار م وانت التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة ومراعاة هذه األدوار ،سج االقتضاء].
[[ 9-2-2نقل هذه الفقرة إىل  ]3-3وإنش ت ت ت تتاء وتعزيز ش ت ت ت تتب ات تربط بني املس ت ت ت تتتخدمني واجملتمعات ال تدير التنوع
البيولوجي املرافق وخدمات النظام اإلي ولوجي يف املزارع واملواقع الطبيعية ،ومعاهد البحوث ،والعلماء ،وأصتتحاب امل تتلحة
اسخرين ،ا يف لل على املستويني الوط واإلقليمي ،لتسهيي تبادل البياانت وأفضي املمارسات ،من بني أمور أخرى].
 10-2-2وصتتون أو تطوير أو توستتيع مناطق معينة ،مثي املناطق احملمية ( ا يف لل الفئات  5و 6لالحتاد الدويل حلف
الطبيعة [واملواقع ال حددهتا اليونس ت ت ت و] وغجها من التدابج الفعالة ل ت ت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف موقعها
وخدمات النظام اإلي ولوجي ات ال لة ،وكذلل نظم الرتاث الزراعي ات األضية العاملية.
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جمال األولوية االسرتاتيجية  :3األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
مقدمة
تعد األطر املؤس تستتية املناستتبة – ا يف لل الستتياستتات والتش تريعات املالئمة ،واسليات الفعالة لتنفيذها ،واسليات الفعالة
حيواي ل ت تتون التنوع البيولوجي لألغذية
أمرا ا
لزايدة الوعي وإش ت تراء أصت تتحاب امل ت تتلحة وتعزيز التعاون وتبادل املعلومات – ا
والزراعة واستخدامه املستدام ،وللحفاظ على دوره يف توفج خدمات النظام اإلي ولوجي.
وغالباا ما ت ون األطر املؤس تستتية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،وخاصتتة التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية،
غج كافية .وعلى ست ت ت تتبيي املثال ،غالبا ما يتم دمج التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشت ت ت ت ي غج ت
كاف يف الست ت ت تتياس ت ت تتات
ا
القطاعية ،ست ت ت تواء يف قطاع األغذية والزراعة أو خارجه .وعادة ما تويل أطر الست ت ت تتياست ت ت تتات العامة املتعلقة ابلتنوع البيولوجي
ادود ا ابلروابط بني التنوع البيولوجي واألغذية والزراعة .وحيثما توجد س تتياس تتات وقوانني ات ص تتلة ،فإن تنفيذها
اهتماما ا
ا
ي ون يف التالج غج كاف .وكما لوح يف جمال األولوية االست ت ت ترتاتيجية  ،2يعد انعدام التعاون والتنس ت ت تتيق بني أص ت ت تتحاب
امل تتلحة عائق ا واستتع االنتشتتار أمام حتستتني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .وغالباا ما تتضتتمن الثترات املهمة عدم
وجود روابط كافية بني الو ارات ،وبني الباحثني وص ت تتانعي الس ت تتياس ت تتات ،وبني ص ت تتانعي الس ت تتياس ت تتات وأص ت تتحاب امل ت تتلحة
على مستوى اإلنتاج ومستوى اجملتمعات احمللية.
وغالباا ما يتم هتمية املنتجني على نطاق صت ت تتتج واملنتجني من الس ت ت ت ان احملليني – ن فيهم النست ت تتاء – واست ت تتتبعادهم عن
عمليات ص ت ت ت ت تتنع القرار ال تؤثر على نظم اإلنتاج اخلاص ت ت ت ت تتة هبم .وعلى الرغم لل ،تلعج العديد من منظمات املنتجني
دورا هتا امتا يف تقتدمي التدعم العملي لادارة املست ت ت ت ت تتتدامتة للتنوع البيولوجي لألغتذيتة والزراعتة ويف التدعوة
واملنظمتات اجملتمعيتة ا
اسا للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .و ج
إىل سياسات واسرتاتيجيات تسويقية تدعم أدوار صتار املنتجني ب فتهم حر ا
أن هتدف الستتياستتات االجتماعية واالقت تتادية إىل ضتتمان املستتاواة لس ت ان الريف – ا يف لل عن طريق لاية وضتتمان
الوص تتول العادل إىل املوارد اجملتمعية ال يعتمد عليها العديد من ص تتتار املنتجني – ل ي يتم نوا من بناء قدراهتم اإلنتاجية
بش ي مستدام.
ويتمثي أحد القيود الرئيست تتية أمام تطوير واعتماد وتنفيذ ست تتياست تتات ل ت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واست تتتخدامه
بشت ت ي م س تتتدام يف االفتقار ال بج للبياانت املتعلقة ي تتائ النظم اإلي ولوجية والفهم احملدود لو ائف وخدمات النظام
اإلي ولوجي ،وعلى وج تته التح تتدي تتد أدوار التنوع البيولوجي لألغ تتذي تتة والزراع تتة يف ه تتذا الست ت ت ت ت تي تتاق (أنظر جم تتال األولوي تتة
االس ت ترتاتيجية  1لالطالع على اإلجراءات ال تعا هذه الفجوات [ .ولذا ج تعزيز البحث يف هذه اجملاالت[ ].ينبتي
دعم ا هود املبذولة يف جمال البحوث من أجي حتست تتني تقييم التنوع البيولوجي للتوص ت تي إىل فهم أفضت تتي للتفاعالت ضت تتمن
األنواع وفيما بينها وتنوعها والتنوع الوراثي والبيئة من أجي ضت ت تتمان عمليات اختا القرارات ووض ت ت تع اخلطط والست ت تتياست ت تتات
استنادا إىل العلم واألدلة].
ا
وهنتاء العتديتد من ختدمتات النظتام اإلي ولوجي التنظيميتة والبيئيتة والثقتافيتة ال يقتدمهتا التنوع البيولوجي لألغتذيتة والزراعتة
ال ال يتم تداوهلا يف األسواق ،وابلتايل ال يتم تسجيي قيمها يف اإلح اءات االقت ادية .وقد يسهم لل يف جتاهلها عند
صتتنع الستتياستتات .ومي ن للتحليي االقت تتادي ،ا يف لل التقييم االقت تتادي ،أن يستتاعد يف جعي املنافع املخفية للتنوع
توحا ،و ايدة الوعي ابحلاجة إىل صتتونه واستتتخدامه املستتتدام،
البيولوجي والت اليف اخلفية لفقدان التنوع البيولوجي أكثر وضت ا
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وحتفيز س تتياس تتات أكثر فعالية ل تتون التنوع البيولوجي واس تتتخدامه املس تتتدام .و تاج التخطيط الوط إىل ض تتمان اإلمداد
طويي األجي للسلع العامة املرتبطة ب ون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتوفج خدمات النظام اإلي ولوجي.
ومي ن أن تتخذ احلوافز لتعزيز صتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستتتخدامه املستتتدام ،وغجها من األدوات االقت تادية،
جمموعة من األش ت ت ت ت ت ال وأن تنبع من الربامج العامة ،أو است ت ت ت تتتثمارات القطاع اخلاص ،أو مبادرات اجملتمع املدين .أما احلوافز،
ا يشت ت ت تتمي اإلعاانت ،ال تلحق الضت ت ت تترر ابلتنوع البيولوجي فال تزال قائمة ،وال بد من القضت ت ت تتاء عليها أو إلتائها تدر يا أو
إص ت تتالحها لتجنج اساثر الس ت تتلبية .وال تزال تدابج التحفيز اإل ابية ابلنست تتبة إىل التنوع البيولوجي غائبة يف كثج من األحيان،
وحيتتث توجتتد ابلفعتتي هنتتاء نق يف تنفيتتذهتتا يعيق النجتتاح يف كثج من األحيتتان .ويف العتتديتتد من البلتتدان ،مي ن لست ت ت ت تتوق
املنتجتتات املمتثلتتة للمعتتايج البيئيتتة واسختتذة يف التوس ت ت ت ت تع أن توفر الفرص لتعزيز اإلنتتتاج املراعي للتنوع البيولوجي .وال بتتد من
الرتويج للحوافز وس ت ت ت تتائر األدوات االقت ت ت ت تتادية ا يتوافق مع االلتزامات الدولية.وبشت ت ت ت ت ي عام ،حتتاج إدارة التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة إىل الدمج بشت ي صتحيح يف الستياستات الق تجة والطويلة األجي لتطوير قطاع األغذية والزراعة ابلتعاون مع
القطاعات املعنية ب ون املوارد الطبيعية وإدارهتا ،ويف أطر التخطيط 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 واست تتع أن التوعية والبحوث والتعليم والتدريج على يع املست تتتوايت تُعترب الوست تتائي الرئيس تتية لتعزيز
اإلدارة املس ت ت تتتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .وكما هو موض ت ت تتح يف جمايل األولوايت االست ت ت ترتاتيجية  1و ،2على الرغم
من مس ت ت ت تتاضاهتما احليوية يف قطاعي األغذية والزراعة ،فإنه ينبتي حتس ت ت ت تتني املعرفة وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،
وخدمات النظام اإلي ولوجي ال تقدمها ،وكذلل كيفية أتثرها ابملمارسات والنهج اإلدارية ،وغجها من دوافع التتيج.
وميثي النق يف القدرات البش ت ترية واملوارد املالية عقبة رئيست تتية أمام ا هود لتحست تتني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
يف العديد من البلدان النامية على وجه اخل ت ت ت تتوص .وست ت ت تتيحتاج العديد من البلدان إىل إيالء اهتمام خاص إبنشت ت ت تتاء وبناء
مؤس تستتات البحوث والتعليم والتدريج ،وبناء قاعدة قوية ومتنوعة من املهارات ،ا يف لل يف جمال الت تتنيف ومن خالل
13
علم ا ميع.
وينبتي تعزيز البحوث على ال ت ت ت ت تتعيت تتدين الوط والت تتدويل يف يع جوانت تتج إدارة التنوع البيولوجي لألغت تتذيت تتة والزراعت تتة،
ا يف لل من خالل دعم نظم البحوث الزراعية الوطنية ،وإنشت ت ت ت تتاء شت ت ت ت تتب ات البحوث املتعلقة ابلتنوع البيولوجي املرافق،
أو تعزيزها.

اإلجراءات
 1-1-3التوعية ضية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،على يع املستتتوايت [ ،ا يف لل] [ /على وجه اخل تتوص]
التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية ،وخدمات النظام اإلي ولوجي ال يوفرها ،واحلاجة الس ت ت ت تتتخدامه املس ت ت ت تتتدام وص ت ت ت تتونه
واس ت ت ت ت تتتعادته ،ا يف لل من خالل دعم لالت التوعية على املس ت ت ت ت تتتويني اإلقليمي والدويل ،هبدف تعزيز الدعم املقدم من
احل ومات واملؤست ت ت تس ت ت تتات وأص ت ت تتحاب امل ت ت تتلحة اسخرين وي ال ت ت تتلة .وتطوير القدرات ات ال ت ت تتلة لدعم هذه ا هود،
حسج االقتضاء.
 2-1-3وحتس ت ت ت ت تتني القتدرة على إجراء البحوث بشت ت ت ت ت ت ن التنوع البيولوجي لألغتذيتة والزراعتة[ ،وال س ت ت ت ت تتيمتا]  [ /تا يف
لل ]بش ت ت ت ن التنوع البيولوجي املرافق ،واألغذية الربية ،وخدمات النظام اإلي ولوجي ،ا يف لل من خالل تش ت ت ت يي فرق
ث متعدد التخ ت ت ت ت ت تتات ،وتعزيز آليات التعاون وتبادل املعلومات بني العلماء واملنتجني وأصت ت تتحاب امل ت ت تتلحة اسخرين
املعنيني يف إدارة التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة .وتعزيز طرق مبت رة لبنتتاء القتتدرات ،على س ت ت ت ت تتبيتتي املثتتال ،من خالل
استخدام ت نولوجيات ا ملعلومات واالت االت ،ومن خالل النهج التشاركية ال تشمي ،يف لة أمور ،اجملتمعات األصلية
واحمللية ألصحاب املعارف التقليدية.
[[ 3-1-3اإلجراء  10-1-1سا ا ا اااب ًقا] [دمج هذه الفقرة مع اإلجراء  ]2-1-3ابلنس ت ت ت تتبة إىل جوانج تقييم التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة ورص ت ت تتده ،تعزيز [مش ت ت تتاركة[العلماء التش ت ت تتاركيني] [ /العلم التش ت ت تتاركي]] [ /هنج البحوث
التشاركية]  ،حسج االقتضاء].

13

يشج علم ا ميع هنا إىل جمموعة من البياانت املتعلقة ابلتنوع البيولوجي من قبي ا مهور

العام.
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[[ 4-1-3دمج هذه الفقرة مع [ ]2-3-3وحتست تتني نقي قرجات البحوث بشت ت ن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،
[ال س ت ت ت تتيما]  [ /ا يشت ت ت ت تتمي] بشت ت ت ت ت ن التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية وخدمات النظام اإلي ولوجي ،إىل املنتجني
وواض تتعي الس تتياس تتات]  [ /حتست تتني التعاون يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بني جمتمعات البحوث واملنتجني
وواضتتعي الستتياستتات ا يف لل يف جمال التنوع البيولوجي املرافق ،واألغذية الربية وخدمات النظم اإلي ولوجية هبدف
دعم االبت ار التشاركي ونقي املعارف]].
 5-1-3تقييم الفجوات وتعزيز التعليم يف يع اجملاالت املعرفية ات ال ت تتلة املرتبطة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
يف ا امعات واملدارس ،والتعليم والتدريج امله وغج الر ي اللذين يست ت تتتهدفان قتلف أصت ت تتحاب امل ت ت تتلحة ،ا يف لل
علماء علم ا ميع،وتعزيز املهارات متعددة التخ ات بني املمارسني وأصحاب امل لحة اسخرين.
 6-1-3وتعزيز فرص التدريج والتعليم املستمر للمزارعني ،وصيادي األ اء ،وحراس الثروة احليوانية ،وس ان التاابت،
ا يف لل عن طريق املدارس احلقلية للمزارعني ،أو برامج اإلرشاد جملموعات املنتجني ،أو املنظمات اجملتمعية ،لتعزيز صون
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه وإدارته املستدامني وخدمات النظام اإلي ولوجي ال يدعمها.
 7-1-3وتعزيز أطر السياسات املتعلقة ابلبحوث بش ن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة لضمان دعم أنشطة البحوث
طويلة األجي ،و ايدة توافر املوارد البشرية واملادية واملالية هلذا الترض.
 8-1-3وتعزيز التعليم والبحوث يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،من خالل وست ت ت تتائي قتلفة (مثي االعرتاف
املتزايد به ،ا يف لل من خالل األجر ال ايف ،وتوفج البىن التحتية مثي املختربات والدعم اللوجس .
 9-1-3تعزيز القدرة على استخدام نظم التقييم والرصد ،ا يف لل عن طريق حتسني نشر املعلومات على املستخدمني.
[[جزء من املبادئ التش ااغيلية س اااب ًق ا] ا يف لل النهج القائمة على اإلنتاج املش تترتء بني الثقافات للمعرفة حيثما كان
لل مناسباا].

األولوية االسرتاتيجية  2-3تعزيز األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية
األساس املنطقي
تعترب األطر القانونية والستتياستتاتية املناستتبة ضتترورية لادارة الفعالة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،ول نها غالباا ما ت ون
حتداي ،ال ست تتيما يف ضت تتوء أصت تتحاب امل ت تتلحة املتعددين وامل ت تتا
غج انمية أو ضت تتعيفة التنفيذ .ويعد حتست تتني هذه األطر ا
كثجا ما يتم التتاض تتي
املش تترتكة واحلاجة إىل أح ام ت تتاحج القض تتااي الناش تتئة يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة .و ا
عن القوانني والس ت ت تتياس ت ت تتات ال تتجاو جمال إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة اثر غج مباش ت ت تترة أو غج مق ت ت تتودة
على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة[[ .جزء من اإلجراء  11-2-3ساب ًق ا] ومي ن للتدابج احملتملة يف هذا السياق،
أن تتضمن سج اإلقضاء  :حتسني توافر اخلدمات اإلرشادية ؛ وحتسني توافر االئتماانت ال ترى ،ا يف لل للنساء
يف املناطق الريفية؛ ومت ني الوصت ت ت ت تتول املالئم إىل املوارد الطبيعية والنفا إىل األس ت ت ت ت تواق؛ وحي املست ت ت ت تتائي املتعلقة يا ة
األراض تتي؛ وض تتمان االعرتاف ابملمارس تتات والقيم الثقافية ات ال تتلة] ويف ما يتعلق ابلتنوع البيولوجي املرافق وخدمات
النظام اإلي ولوجي على وجه اخل وص ،فإن االفتقار إىل التنسيق ال ايف بني قطاعات صون األغذية والزراعة وإدارة املوارد
الطبيع ية وص ت ت ت ت تتوهنا  ،والفهم احملدود هلذه ا وانج من التنوع البيولوجي وأضيتها ابلنس ت ت ت ت تتبة لألغذية والزراعة بني ص ت ت ت ت تتانعي
قيودا رئيسية أمام تطوير القوانني والسياسات املناسبة.
السياسات ،يش الن ا
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ويُعرتف ضية تقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإلي ولوجي على نطاق واس ت ت ت تتع كما يُعرتف بض ت ت ت تترورة تعميم التنوع
البيولوجي يف يع السياسات ات ال لة .ومع لل ،فإن دمج نتائج التحاليي االقت ادية ،ا يف لل دراسات التقييم،
يف نظم احملاست ت ت تتبة الوطنية أو يف التدابج األوست ت ت تتع للرعاية االجتماعية ادود ،وال تزال هناء فجوات كبجة يف املعرفة ،ا يف
لل يف ما يتعلق ابملوارد الوراثية املي روبية ،وامللقحات الربية ،والنبااتت الطبية الربية .ومي ن أن تلعج التحاليي االقت تادية
دورا أكثر برواا ،يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،يف لة أمور ،يف
وبياانت تقييم خدمات النظام اإلي ولوجي ا
تطوير اسرتاتيجيات ال ون وبرامج البحوث.
وغالباا ما تس ت تتتخدم البلدان برامج التحفيز واألدوات االقت ت تتادية األخرى لتعزيز ا وانج املختلفة لادارة املس ت تتتدامة التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة .ومع لل ،غالباا ما تست ت ت ت تتتخدم هذه األدوات بشت ت ت ت ت ي منعزل ومن دون تنست ت ت ت تتيق فيما بينها.
ويف حني أن الربامج العامة الفردية أو اس ت ت ت ت تتتثمارات القطاع اخلاص أو مبادرات اجملتمع املدين قد تقدم حوافز ات ص ت ت ت ت تتلة
أتثجا أكرب ب ثج من حيث حتست تتني نتائج التنوع
هدافها اخلاصت تتة ،مي ن جملموعة من التدابج االقت ت تتادية املنست تتقة أن ختلق ا
البيولوجي لألغذية والزراعة .وتش ت ت تتمي التحدايت املاثلة أمام إنش ت ت تتاء برامج متعددة احلوافز احلاجة إىل بيئة مت ينية مناس ت ت تتبة
لدعم املست ت ت ت تتتوى الرفيع للتنست ت ت ت تتيق املطلوب بني املؤس ت ت ت ت تست ت ت ت تتات وعرب النطاقات (الدولية والوطنية ودون الوطنية  ،واحلاجة
إىل االخنرا مع القطاع اخلاص وتشتتجيع االستتتثمار املستتؤول ،واحلاجة إىل حوار شتتامي للقطاعات ،أي بني اإلنتاج البيئي
ض ت تا إىل حتس ت تتني توثيق األدوات االقت ت تتادية املس ت تتتخدمة،
والتذائي والزراعي والقطاعات األخرى.
وعموما ،هناء حاجة أي ا
ا
أو ال مي ن است ت تتتخدامها ،والتخطيط هلا ،لتعزيز اإلدارة املست ت تتتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة[ .وينبتي تشت ت تتجيع

احلوافز وسائر األدوات االقت ادية ا يتوافق مع االلتزامات الدولية ات ال لة].

اإلجراءات
 1-2-3وجرد ومراجعة األطر التش ت ت تريعية واإلدارية والست ت تتياست ت تتاتية القائمة املتعلقة ابست ت تتتخدام التنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة على حنو مست ت ت تتتدام وصت ت ت تتونه واست ت ت تتتعادته .هبدف حتديد الثترات أو نقا الضت ت ت تتعف أو عدم ال فاءة والقيام ،عند
است تتتعراض األطر التش ت تريعية واإلدارية والست تتياست تتاتية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،وحتديثها حست تتج االقتضت تتاء،
ابلنظر يف اخليارات لتعميم يع م وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشت ت ت ت ت ي كاف وض ت ت ت تتمان معا ة دوافع التتيج
واالعتبارات الشاملة للقطاعات.
 2-2-3والت كد عند مراجعة األطر التش ت تريعية واإلدارية والست تتياست تتية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،وحتديثها
حست تتج االقتضت تتاء ،من أهنا تتوافق ،قدر اإلم ان ،مع إطار أهداف التنمية املست تتتدامة ،وتعزيز مست تتاضات التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة وإدارته يف ا هود لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
 3-2-3وتش ت تتجيع األجهزة الر س ت تتية للمنظمات الدولية ات ال ت تتلة ،على النظر – حس ت تتج االقتض ت تتاء و ا يتفق مع
والايهتتا – يف أضيتة التنوع البيولوجي لألغتذيتة والزراعتة وختدمتات النظتام اإلي ولوجي ال يقتدمهتا ،عنتد مراجعتة االتفتاقات
العاملية بش ن التنوع البيولوجي ،وإنتاج احملاصيي والثروة احليوانية والتاابت وم ايد األ اء وتربية األحياء املائية.
 4-2-3وتشتتجيع تنفيذ الدراستتات ،ا يف لل التقييمات املشتترتكة ،ال حتدد قيم استتتخدام أو عدم استتتخدام التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإلي ولوجي ال يقدمها – والتحليالت االقت ت ت تتادية األخرى ات ال ت ت تتلة –
ا يف لل عن طريق وض تتع املنهجيات واألدوات االقت تتادية وتوحيدها .وينبتي أن تس تتتند هذه الدراس تتات إىل املعلومات
والتقييمات احلالية قدر اإلم ان.
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 5-2-3وتعزيز دمج نتائج التحليالت االقت ت ت ت تتادية ،ا يف لل دراس ت ت ت تتات التقييم ،يف اس ت ت ت ترتاتيجيات ص ت ت ت تتون التنوع
البيولوجي لألغذية والزراعة وغجها من جوانج إدارته.
 6-2-3وتوثيق خطط التحفيز القائمة وغجها من األدوات االقت ت ت تتادية املس ت ت تتتخدمة لتحس ت ت تتني إدارة التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة عرب قطاعات البيئة واألغذية والزراعة والعام وغج احل ومي واخلاص ،ووض تتع خريطة هلا .وحيثما يتم حتديد
ثترات أو نقا ض ت ت تتعف أو عدم كفاءة ،معا تها عن طريق تطوير أدوات جديدة أو تعزيز أو تنس ت ت تتيق ال ت ت ت ت وء احلالية،
حسج االقتضاء ،و ا يتسق مع االتفاقات الدولية ات ال لة.
 7-2-3وتعزيز نظم اإلنتاج ال ت ت ت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتس ت ت تتتخدمه بشت ت ت ت ي مس ت ت تتتدام ،وحتفيزها،
ا يتماشت تتى مع االتفاقات الدولية ات ال ت تتلة  ،ا يشت تتمي األست تواق وست تتياست تتات التوريد املست تتتدامة وست تتالست تتي القيمة،
للمنتجات من نظم اإلنتاج ال تدعم صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام.
[ 8-2-3وتوثيق ورس تتم خرائط لربامج التحفيز القائمة وس تتائر األدوات االقت تتادية [الض تتارة ابلتنوع البيولوجي لألغذية
والزراعة] وإلتاء احلوافز الضت تتارة ابلتنوع البيولوجي [ /إعادة توجيه احلوافز الضت تتارة ابلتنوع البيولوجي أو إعادة حتديد الترض
منها أو إصالحها أو إلتاؤها من أجي تقليي اساثر السلبية إىل أدىن حد مم ن أو جتنبها].
 9-2-3وت ييف الستتياستتات وقرارات االستتتثمار يف قتلف قطاعات األغذية والزراعة ل ي تراعي بشت ي أفضتتي اساثر
الس ت ت تتلبية لتدهور النظام اإلي ولوجي واملنافع املش ت ت تترتكة لالس ت ت تتتثمارات [يف الطبيعة و] [ويف نظم اإلنتاج [املس ت ت تتتدامة] ال
تس تتتخدم املمارس تتات ا يدة] [ /ويف نظم اإلنتاج املس تتتدامة]  [ /ا يعود ابلنفع على الطبيعة ونظم اإلنتاج املس تتتدامة على
السواء].
 10-2-3وتطبيق أ ا االست ت تتتهالء واإلنتاج املست ت تتتدامني ،ا يف لل عن طريق تطبيق هنج االقت ت ت تتاد الدائري وست ت تتائر
النهج ات ال ت ت ت تتلة من أجي حتقيق كفاءة است ت ت تتتخدام املوارد لدعم صت ت ت تتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واست ت ت تتتعادته
واستخدامه املستدام.
 11-2-3و تشت تتجيع تنفيذ تدابج احل ت تتول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاست تتم منافعها ،حست تتج االقتضت تتاء،
كوسيلة لتحسني االستخدا م املستدام هلذه املوارد ،و ايدة الوعي دوارها وقيمها ،وبناء القدرات لتعزيز البحوث والتعليم
والتدريج من أجي صوهنا واستخدامها بش ي مستدام ،مع االعرتاف ابلطبيعة اخلاصة واملميزات اخلاصة للموارد الوراثية
لألغذية والزراعة.
[[ 12-2-3جزء من اإلجراء  8-1-1س ا ا ا اااب ًقا] تعزيز األطر الوطنية لتقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصت ت ت تتده،
وال سيما التنوع البيولوجي املرافق ،واألغذية الربية من خالل إشراء اهليئات الوطنية ،وتعزيز التنسيق بني الوكاالت].

األولوية االسرتاتيجية  3-3حتسني التعاون والتمويل
األساس املنطقي
تتطي إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة احلدود التقليدية بني قطاعات األغذية والزراعة وتلل بني األغذية والزراعة
واحلفاظ على الطبيعة .وغالباا ما يتطلج تعزيز ص ت تتون التنوع البيولوجي واس ت تتتخدامه بش ت ت ي مس ت تتتدام إجراءات على نطاق
جترايف واست ت تتع (على ست ت تتبيي املثال ،عرب مست ت تتتجمعات املياه أو على طول مست ت تتارات اهلجرة وإش ت ت تراء جمموعة من قتلف
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أص تتحاب امل تتلحة .وغالباا ما ت ون النطاقات املو عة ألنواع التنوع البيولوجي على وجه اخل تتوص عابرة للحدود الوطنية.
وابلتايل ،فإن التعاون مع أصت ت تتحاب امل ت ت تتلحة املتعددين وبني القطاعات وعلى املست ت تتتوى الدويل يف جمال التنوع البيولوجي
لألغذية والزراعة ورص ت ت ت ت تتده وإدارته ،هو أمر حيوي .وهناء حاجة إىل التعاون داخي البلدان ويف ما بينها من أجي تطوير
الش تتب ات الوطنية واإلقليمية .وتعترب الش تتب ات مهمة يف ربط أص تتحاب امل تتلحة ويف دعم البحث ونقي املعارف والتطوير
املؤست تس تتي وبناء القدرات[ .وقد] [ /ومي ن أن] ت تتبح جهات التنس تتيق الوطنية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة – ال
أُنشتتئت من أجي إعداد التقارير القطرية عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة – عوامي رئيستتية لبناء شتتب ات إلدارة
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة].
وتس ت ت ت تتتهدف العديد من املبادرات ا لتعاونية اإلقليمية الفرعية واإلقليمية والدولية ص ت ت ت تتون املوارد الوراثية احمل ت ت ت تتولية واحليوانية
عموما عدد أقي ب ثج من هذه ا هود ال تست ت ت تتتهدف التنوع
واحلرجية واملائية واست ت ت تتتخدامها بش ت ت ت ت ي مست ت ت تتتدام .وهناء ا
عددا من املبادرات على
البيولوجي املرافق ودوره يف تقدمي خدمات النظام اإلي ولوجي لألغذية والزراعة ،على الرغم من أن ا
هذه املست تتتوايت يست تتهم يف إدارة م وانت اددة للتنوع البيولوجي املرافق ،ا يف لل من خالل املشت تتاريع ال تست تتتهدف
امللقحات أو عوامي امل افحة البيولوجية أو اجملموعات خارج املوقع الطبيعي.
وإىل جانج االفتقار إىل اإلرا دة الستتياستتية و/أو احلوكمة ،والقدرات ،والوعي واملعرفة والتعاون ،فإن االفتقار إىل املوارد املالية
يش ت ي أحد القيود الرئيستتية أمام التنفيذ الفعال ميع اإلجراءات املدرجة يف يع جماالت األولوية االس ترتاتيجية الثالثة يف
هذه الوثيقة.

اإلجراءات
 1-3-3جرد ووصت تتف املؤست تست تتات الوطنية واإلقليمية ال لديها والايت تتعلق إبدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
لتم ني إنشاء أو تعزيز آليات التنسيق ات ال لة.
 2-3-3وحتستتني التعاون يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بني أصتتحاب امل تتلحة املعنيني ا يشتتمي املنتجني
والباحثني واملستهل ني وصانعي السياسات ،داخي قطاعات األغذية والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية وعلى نطاق أوسع ،من
أجي تسهيي وضع سياسات أكثر صلة وفعالية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ودعم االبت ار التشاركي ونقي املعارف.
 3-3-3وتشت تتجيع الشت تتب ات الوطنية أو اإلقليمية أو العاملية القائمة و/أو إنشت تتاء شت تتب ات جديدة ،تربط بني العلماء
والباحثني وأصحاب امل لحة اسخرين لتحسني تبادل املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
 4-3-3ومواصت ت ت ت ت تلتتة تطوير وتعزيز التعتتاون التتدويل لتعميم التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة يف القطتتاعتتات الزراعيتتة
وخارجها .ونشر أمثلة عن التعاون الناجح.
 5-3-3و مواص تتلة تطوير وتعزيز التعاون الدويل ،ا يف لل التعاون الثالثي والتعاون يف ما بني بلدان ا نوب ،لتعزيز بناء
القدرات ،واملساعدة التقنية ونقي الت نولوجيا املتعلقة إبدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،خاصة يف البلدان النامية.
 6-3-3وتشتتجيع تيستتج الوصتتول إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاستتم املنافع الناشتتئة عن استتتخدامها من خالل
ال ت ت ت ت وء الدولية ،و /أو س ت ت ت تتائر اسليات التنظيمية الوطنية ،مع مراعاة أضية املنافع النقدية وغج النقدية هذه املوارد املالية
ل ت تتون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واست تتتخدامها املست تتتدام ،خاصت تتة يف البلدان النامية ،والطبيعة اخلاصت تتة للموارد الوراثية
لألغذية والزراعة وخ ائ ها املميزة.
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[[ 7-3-3واست شاف الفرص ،وحيثما أم ن ،إنشاء آليات مع األموال ووضع خطط استثمارية مت املة]  [ /ايدة
الدعم] ،ألغراض البحث والتدريج وتطوير القدرات – والتقييم والرصتتد وال تتون واالستتتخدام املستتتدامني يف داخي وخارج
املوقع – بش ن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإلي ولوجي].
 8-3-3وحتديد فرص لالست ت ت تتتخدام الفعال للموارد ،على ست ت ت تتبيي املثال من خالل تعزيز التآ ر والتعاون بني املشت ت ت تتاريع
على املستويني الوط واإلقليمي.
 9-3-3ودعم است ت ت ت ت ترتاتيجيات التمويي خلطط العمي القطاعية العاملية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لدى منظمة
األغذية والزراعة وتنفيذ برانمج عملها املتعدد السنوات.
10-3-3

املساضة يف تنفيذ املبادرات الدولية ل ون التنوع البيولوجي للرتبة وامللقحات واستخدامها على حنو مستدام.
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امللحق 1

اجلدول  :1املفاهيم املستخدمة يف هذه الوثيقة
التنوع البيولوجي

يُعرف التنوع البيولوجي يف املادة  2من اتفاقية التنوع البيولوجي على أنه "التباين بني ال ائنات احلية
من يع امل ت ت تتادر ا فيها ،ض ت ت تتمن أمور أخرى ،النظم اإلي ولوجية الربية والبحرية واملائية واملركبات
اإلي ولوجي ت تتة ال تع ت تتد جزءاا منه ت تتا :وه ت تتذا يش ت ت ت ت ت ت تم ت تتي التنوع داخ ت تتي األنواع وبينه ت تتا وتنوع النظم
14
اإلي ولوجية".

ال تت تنتتوع ال تب تيتتولتتوجتتي
لألغذية والزراعة

التنوع البيولوجي لألغتذيتة والزراعتة هو فئتة فرعيتة من التنوع البيولوجي ،وهو يتض ت ت ت ت ت تتمن ألغراض تقرير حتالتة
التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة يف العتتامل "تنوع احليواانت والنبتتااتت وال تتائنتتات التتدقيقتتة وتبتتاينهتتا على

نظم اإلنتاج

يعترب أن "نظم اإلنتاج" تشمي نظم إنتاج احملاصيي والثروة احليوانية والتاابت وم ايد األ اء وتربية األحياء
املائية .و سج تعريف منظمة األغذية والزراعة ،تشمي الزراعة التاابت وم ايد األ اء وتربية األحياء
املائية.

[مت ت تتوانت الت تتت تن تتوع
البيولوجي لألغ تتذي تتة
والزراعة]

[[م وانت] التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة [تش ت ت ت ت ت ت تمتتي] [ /هي] املوارد الوراثيتتة النبتتاتيتتة واحليوانيتتة
واملتتائيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة ،واملوارد الوراثيتتة احلرجيتتة ،وال تتائنتتات احليتتة التتدقيقتتة والالفقتتارايت ،والتنوع
البيولوجي املرافق ،واألغذية الربية].

املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة

يش تتج م تتطلح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل أي مادة وراثية من أص تتي نبايت ال هلا قيمة
فعلية أو اتملة لألغذية والزراعة  16ويشمي لل األنواع ال يستخدمها املزارعون/السالالت األصلية
ال يتم االحتفاظ هبا يف املزارع ،واألصتتناف احملستتنة ،ومواد الرتبية يف برامج حتستتني احملاصتتيي ،وعينات
بنوء ا ينات (أي ا جملموعات خارج املوقع  ،واألقارب الربية للمحاص ت ت ت تتيي ،والنبااتت الربية احمل ت ت ت تتودة
لألغذية.

امل ت ت ت توارد ال ت ت تتوراث ت ت ت تي ت ت تتة
احليواني ت تتة لألغ ت تتذي ت تتة
والزراعة

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة هي املوارد الوراثية ات أص تتي حيواين ال "تس تتتخدم أو تمي
اس ت ت ت ت ت تتتخدامها لألغذية والزراعة 17".ومشي نطاق التقييمات العاملية ال أجرهتا منظمة األغذية والزراعة
على املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة املوارد الوراثية لألنواع املس ت ت ت ت تتت نس ت ت ت ت تتة من الطيور والثدييات
18
املستخدمة يف األغذية والزراعة.

املس ت ت تتتوى الوراثي وعلى مس ت ت تتتوى األنواع والنظم اإلي ولوجية ال تدعم هياكي النظام اإلي ولوجي وو ائفه
15
وعملياته داخي نظم اإلنتاج وحوهلا ،وتوفر املنتجات الزراعية التذائية وغج التذائية"

 14اتفاقية التنوع البيولوجي .1992 .اتفاقية التنوع البيولوجي .مونرتايل ،كندا .أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي.
 15منظمة األغذية والزراعة .2019 .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .روما.
 16منظمة األغذية والزراعة .2009 .املعاهدة الدولية بش ن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .روما.
 17منظمة األغذية والزراعة .2007 .حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل .روما؛ منظمة األغذية والزراعة .2007 .خطة العمي العاملية
للموارد الوراثية احليوانية وإعالن إنرتالكن .روما؛
 18منظمة األغذية والزراعة .2007 .حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل .روما؛ منظمة األغذية والزراعة .2015 .التقرير الثاين عن حالة
املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل .روما
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امل ت ت توارد ال ت ت تتوراثت ت ت تي ت ت تتة
احلرجيت ت تتة لألغت ت تتذيت ت تتة
والزراعة

املوارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة هي " املواد املوروثة احملتف هبا داخي األش ت ت ت تتجار وأنواع النبااتت
اخلش تتبية األخرى ات القيمة االقت تتادية أو البيئية أو العلمية أو االجتماعية الفعلية أو احملتملة ويف ما
19
بني تلل األشجار والنبااتت".

املوارد الوراثيتتة املتتائيتتة
لألغذية والزراعة

تشت ت تتمي املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة "احلمض النووي وا ينات وال روموست ت تتومات واألنست ت تتجة
واخلالاي التناس ت تتلية واألجنة وغجها من مراحي احلياة املب رة ،واألفراد والس ت تتالالت واألرص ت تتدة و اعات
ال ائنات ات القيمة الفعلية أو املم نة ابلنست ت ت ت ت ت تتبة إىل األغذية والزراعة 20".وقد مشي نطاق التقييم
العاملي الذي أجري حلالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ،األنواع املائية املس ت ت ت ت تتتزرعة وأقارهبا الربية
ضمن الوالية الوطنية.

املت ت توارد ال ت تتوراثت ت تيت ت تتة
لألغ تتذي تتة والزراع تتة
من ال ائنات احلية
ال ت ت ت ت تتدق ت ت ت ت تي ت ت ت ت تق ت ت ت ت تتة
والالفقارايت

تعد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من ال ائنات احلية الدقيقة والالفقارايت عن ت ت ت اترا رئيس ت ت تتي ا يف التنوع
البيولوجي املرافق .وتش ت ت ت ت تتمي اجملموعات املهمة امللقحات ،وال س ت ت ت ت تتيما حني العس ت ت ت ت تتي ،وال ائنات احلية
الدقيقة املهمة ابلنس تتبة إىل عملية اهلض تتم لدى اجملرتات ،وجتهيز األغذية والعمليات الزراعية ال تتناعية،
21
وعوامي امل افحة البيولوجية ،وال ائنات احلية الدقيقة والالفقارايت يف الرتبة.

ال تت تنتتوع ال تب تيتتولتتوجتتي
املرافق

"يش ت تتمي التنوع البيولوجي املرافق ،تلل األنواع ات األضية لو يفة النظام اإلي ولوجي ،و لل مثالا ،عن
طريق التلقيح ،وم تتافحتتة اسفتتات النبتتاتيتتة ،واحليوانيتتة ،واملتتائيتتة ،وت وين الرتبتتة وال ت ت ت ت ت ت تحتتة ،وتوفج امليتتاه
وجودهتا ،إىل غج لل ،ويتضمن لل عدة أمور من بينها:
(أ ال ائنات الدقيقة (وتشت ت ت ت ت ت تتمي الب تجاي ،والفجوست ت ت ت ت ت تتات ،واألوليات والفطرايت املوجودة داخي
وحول نُظم اإلنتاج ات األضية الست ت ت ت ت ت تتتخدام وإنتاج الفطور ا ذرية ،ومي روابت الرتبة ،واملي روابت
العالقة ومي روابت املعدة لدى احليواانت اجملرتة؛
(ب والالفقارايت ،وتشت ت ت ت تتمي احلش ت ت ت ت ترات ،والعناكج ،والديدان ،وست ت ت ت تتائر الالفقارايت األخرى ات
األضيتتة إلنتتتاج احملتتاص ت ت ت ت ت ت تيتتي ،واحليواانت ،واأل تتاء ،والتتتاابت ،بعتتدة طرق من بينه تا عوامتتي التحلتتي،
واسفات ،واللواقح ،واملفرتسات داخي وحول نطم اإلنتاج؛
(ج و الفقارايت ،وتشت ت ت ت ت تتمي الربمائيات ،والزواحف والطيور والثدييات الربية (غج املدجنة  ،وتشت ت ت ت ت تتمي
األقارب الربية ،ات األضية يف إنتاج احملاصت ت ت تتيي واحليواانت واأل اء والتاابت ،كاسفات ،واملفرتس ت ت تتات،
واللواقح ،أو من انحية أخرى ،يف نظم اإلنتاج وحوهلا؛
(د والنبااتت الربية واملزروعة األرض تتية واملائية غج احملاص تتيي واألقارب الربية للمحاص تتيي ،يف ،وحول
املست ت تتاحات اإلنتاجية مثي نبااتت الست ت تتياجات ،واألعشت ت تتاب الضت ت تتارة ،واألجناس املتواجدة يف املمرات
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الشاطئية ،واألهنار ،وا لبحجات ،واملياه البحرية الساحلية ال تسهم بش ي غج مباشر يف اإلنتاج.
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األغذية الربية

"األغذية الربية هي منتجات غذائية مت احل ت ت ت تتول عليها من أنواع غج مس ت ت ت تتت نس ت ت ت تتة .وقد يتم ح ت ت ت تتادها
(جتميعها أو اص ت ت ت ت ت تتطيادها من داخي نظم اإلنتاج التذائي والزراعي أو من النظم اإلي ولوجية األخرى.
وتتتداختي األنواع ال تزود األغتذيتة الربيتة بتدرجتات متفتاوتتة مع فئتات األنواع "القطتاعية" للموارد الوراثية
والتنوع البيولوجي املرافق هلا .وعلى س ت ت ت ت ت تتبيي املثال ،ر ا ت ون امل ت ت ت ت ت ت تتايد الطبيعية أكرب مثال منفرد على
قزوان برااي أل اء
االستتتخدام البشتتري لألغذية الربية ،وتستتتخدم العديد من منشتتآت تربية األحياء املائية ا
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التفريخ أو تربية الجقات.

خ ت ت تتدم ت ت تتات النظ ت ت تتام
اإلي ولوجي

خدمات النظام اإلي ولوجي هي "املنافع ال يست ت تتتمدها اإلنست ت تتان من النظم اإلي ولوجية" 24.وقد حدد
تقييم األلفيتة للنظتام اإلي ولوجي أربع فئتات من ختدمتات النظتام اإلي ولوجي ،وهي :ختدمتات التزويد،
وختتدمتتات التنظيم ،وختتدمتتات التتدعم ،واخلتتدمتتات الثقتتافيتتة" .ختتدمتتات التزويتتد" هي "املنتجتتات ال يتم
احل ت ت ت ت ت تتول عليهتا من النظم اإلي ولوجية" ،أي املواد التتذائية واملواد اخلتام ختلف أنواعهتا ،تا يف لل
منتجات النظم التذائية والزراعية .و"خدمات التنظيم" هي "املنافع ال يتم احل ت ت ت ت ت تتول عليها من تنظيم
عملي تتات النظ تتام البيئي" .وتش ت ت ت ت ت ت تم تتي األمثل تتة تنظيم املن تتاخ ،ونوعي تتة املي تتاه واهلواء ،واألمراض ،وال وارث
الطبيعية .و"اخلدمات الثقافية" هي "فوائد غج مادية ت ت ت ت ت ت تتي عليها الناس من النظم اإلي ولوجية من
خالل اإلثراء الروحي ،وتنميتتة املعرفتتة ،والتف ج ،والرتفيتته ،واخلربات ا متتاليتتة" .و"ختتدمتتات التتدعم" هي
خدمات "ض تترورية إلنتاج يع خدمات النظام اإلي ولوجي األخرى" .وتش تتمي األمثلة التمثيي الض تتوئي
وتدوير املتذايت .والسمة املميزة خلدمات الدعم هي أن هلا أتثج أقي مباشرة على رفاهية اإلنسان.

ال ون

يشت ت ت ت ت تتمي صت ت ت ت ت تتون التنوع البيولوجي يع اإلجراءات املنفذة هبدف منع فقدان التنوع البيولوجي يف األعداد
واألنواع والنظم اإلي ولوجية ال تش ي هذه اجملموعة الفرعية من التنوع البيولوجي .25ويع ال ون خارج
املوقع الطبيعي "صت ت ت ت ت تتيانة عناصت ت ت ت ت تتر التنوع البيولوجي خارج ايطاهتا الطبيعية" .26ويع ال ت ت ت ت ت تتون يف املوقع
الطبيعي "ص ت ت ت ت ت تتيانة النظم اإلي ولوجية واملوائي الطبيعية ،وص ت ت ت ت ت تتيانة وإنعاا جمموعات األنواع ال تتوافر هلا
مقومات البقاء يف ايطاهتا الطبيعية ،ويف حالة األنواع املدجنة واملس ت ت ت ت ت تتتنبتة ،يف احمليطات ال تطور فيها

االستخدام املستدام
استعادة

خ ائ ها املميزة" .27ويشمي لل ال ون يف املزارع.

يع االستخدام املستدام " استخدام عناصر التنوع البيولوجي سلوب ومعدل ال يؤداين على املدى البعيد
إىل تناق هذا التنوع ،ومن مث صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات األجيال املقبلة".28
يشج م طلح االستعادة إىل "أي نشا مق ود يشرع يف تعايف نظام إي ولوجي من حالته املتدهورة أو
يسرع وتجة هذا التعايف"ً ،أاي كان ش ي التدهور أو شدته.29
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