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 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة

جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة  جملموعةاالجتماع الثاين اجلزء الثاين من  تقرير
 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 2021 أاير/مايو 27–25
 

 املقدمة - أّواًل 
جملموعتتة جهتتات التنستتتتتتتتتتتتتتتتيق الوطنيتتة املعنيتتة  تتالتتة التنوع  املفتوح العضتتتتتتتتتتتتتتتتويتتة ُعقتتد ا زء الثتتاين من االجتمتتاع الثتتاين -1

. ومي ن 2021أاير مايو/ 27إىل  25البيولوجي لألغذية والزراعة )جمموعة جهات التنستتتتتتتتتتتتتتتتيق الوطنية  يف الفرتة املمتدة من 
 1.يئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهل االطالع على قائمة املشاركني على املوقع اإلل رتوين هليئة

العاملية، والقيود والشتتتتتتتواغي  19-وانعقد هذا االجتماع بشتتتتتتت ي افرتاضتتتتتتتي ب تتتتتتتفة استتتتتتتتثنائية يف  ي جائحة كوفيد -2
املت تتتتتتتتلة ابل تتتتتتتتحة العامة. وجاء  لل عقج املشتتتتتتتتاورات ال  أجراها م تج اهليئة بشتتتتتتتت ن الرتتيبات البديلة لعقد االجتماع 

 وعة جهات التنسيق الوطنية.ب ورة افرتاضية وإقرارها من جانج األعضاء يف جمم
وأك دت جمموعة جهات التنستتيق الوطنية، قبي بدء مداوالهتا، أن  هذا االجتماع االفرتاضتتي يشتت  ي اجتماعاا ر ياا  -3

عادايا من اجتماعات اجملموعة. واتفقت على تطبيق قواعدها وممارستتتتتاهتا العادية لتستتتتتيج أعمال االجتماع، وعلى تعليق أي 
ا على تطبيق أي إجراءات قواعد قد تتعارض  مع الشتتتتت ي االفرتاضتتتتتي املستتتتتتخدم لترض عقد هذا االجتماع. واتفقت أيضتتتتتا

لة قد تقتضيها احلاجة لضمان كفاءة تسيج أعمال االجتماع.  خاصة أو أساليج عمي معد 
 

 افتتاح الدورة - اثنًيا
 نيالرئيستب تفتهما لستتويد  )ا Jens Weibullوالستتيد )كينيا   Desterio Nyamongoافتتح االجتماع الستتيد  -4

جرى قد  جملموعة جهات التنستتتتتيق الوطنية، ورح با اميع املشتتتتتاركني. و ك را جمموعة جهات التنستتتتتيق الوطنية  ن ه نياملشتتتتتارك
 بعنوانيف مرحلة مقبلة هبدف وضتتتتتتتتتتتتتتتتع الوثيقة  هعلى تعليق االجتماع واستتتتتتتتتتتتتتتتتئناف أعمال 2021مارس/آ ار  4االتفاق يف 

ب تتتتتتيتتها النهائية، قبي  املشتتتتتتروع املنقح لوثيقة تقدير االحتياجات واإلجراءات املم نة –لألغذية والزراعة البيولوجي  التنوع
 انعقاد الدورة املقبلة للهيئة. 

، أمينة اهليئة اميع املشتتاركني يف االجتماع. وأحاطت علماا ادول األعمال Irene Hoffmannورح بت الستتيدة  -5
 ة يف مناقشاهتا.احلافي ومتنت النجاح للمجموع

 
                                                   

1  /http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1391645 

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

 املرفق ألف.وافقت جمموعة جهات التنسيق الوطنية على جدول األعمال على النحو الوارد يف  -6

 

 استعراض مسوّدة االحتياجات واإلجراءات املمكنة لصون التنوع البيولوجي -رابًعا 
 لألغذية والزراعة واستخدامه على حنو مستدام

املشروع املنقح لوثيقة  -التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةنظرت جمموعة جهات التنسيق الوطنية يف الوثيقة بعنوان  -7
املستتتتتتاضات اإلضتتتتتتافية من أعضتتتتتتاء اهليئة واملراقبني وأحاطت علماا ابلوثيقة بعنوان  2.تقدير االحتياجات واإلجراءات املم نة
 3.املشروع املنقح لوثيقة تقدير االحتياجات واإلجراءات املم نة -لألغذية والزراعة حول الوثيقة بعنوان التنوع البيولوجي

ابلوثيقتتتتتتتتة  املرفق األولوقر رت جمموعتتتتتتتتة جهتتتتتتتتات التنستتتتتتتتتتتتتتتتيق الوطنيتتتتتتتتة أن تب  عملهتتتتتتتتا على الن  الوارد يف  -8
CGRFA/NFP-BFA-2.2/21/2 هبذا التقرير  املرفق ابء. واستتتتتتتتتتتعرضتتتتتتتتتتت الوثيقة وقامت بتنقيحها، على النحو الوارد يف
 ل ي تنظر فيه اهليئة يف دورهتا املقبلة.

جمموعة جهات التنستتتتتتتتتتتتيق الوطنية الرئيستتتتتتتتتتتتني املشتتتتتتتتتتتتاركني وم تج اهليئة إىل النظر يف  يع اخليارات لعقد  ودعت -9
مشتتتتتاورات غج ر ية قبي انعقاد الدورة العادية الثامنة عشتتتتترة للهيئة بترض التوصتتتتتي إىل توافق يف اسراء حول  يع األستتتتتئلة 

 ء هبذا التقرير. املفتوحة املطروحة بش ن الوثيقة الواردة يف املرفق اب

 البياانت اخلتامية –خامًسا 
ب تتتورة روح تعاون ما يبدونه من ني على املشتتتارك  ابلشتتت ر إىل املشتتتاركني والرئيستتتني  Hoffmannتوج هت الستتتيدة  -10

وأعربت عن ثقتها يف  لعقد الدورة ال  يتمخض عنها ال ثج من التحدايت. فرتاضتتتتيةاالطريقة يف  ي ال، ال ستتتتيما مستتتتتمرة
املدير العام إىل توجيه انتباه  وبدعوة، بوضع ال يتة النهائية للوثيقة واملوافقة عليها، قبلةستقوم، يف دورهتا العادية امل اهليئةأن 

ندا، وأملانيا، والنرويج، وإستتتتتبانيا، كا هات املاحنة،  إىل  شتتتتت رتوجهت ابلكخطة عمي عاملية. و   اعتمادهيها هبدف ااملؤمتر إل
 للهيئة. املقبلةالدورة العادية الثامنة عشرة  خالل يع املندوبني ها يف رؤية أملوأعربت عن ا املستمر، وسويسرا، على دعمه

، إىل  يع املندوبني وشتتتخ تتتياا Nyamongoالستتتيد  نيابةا عنبتوجيه الشتتت ر ، االجتماع Weibullوختم الستتتيد  -11
ر ابخلج ابلنستتبة األايم القليلة املاضتتتية يبشتتت   خاللاء الذي ستتتاد البن   الزخم وا و   واألمانة على عملهم الشتتتاق. وأشتتتار إىل أن  

 داوالت املقبلة.إىل امل

  

                                                   
 .BFA-CGRFA/NFP-2.2/21/2الوثيقة   2
 .Inf.3-BFA-CGRFA/NFP/2.2/21الوثيقة   3
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 املرفق ألف

 موعة جهات التنسيق الوطنيةجدول أعمال اجلزء الثاين من االجتماع الثاين جمل
 لألغذية والزراعة املعنية حبالة التنوع البيولوجي

 
 اعتماد جدول األعمال  -1
 االحتياجات واإلجراءات املم نة ل ون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةة استعراض مسود   -2

 واستخدامه على حنو مستدام 
 ما يستجد من أعمال -3
 اعتماد التقرير -4
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 املرفق ابء

 الحتياجاتا لوثيقة تقدير حاملشروع املنقّ  -التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
 واإلجراءات املمكنة

 
 مقدمة – أوالً 

ا ضتتتتتتتتتتتتتتتتروراي التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة، إىل جتتانتتج ختتدمتتات النظتتام اإلي ولوجي ال  يتتدعمهتتا، أمرا يُعتتد  -1
. وهو مي  ن أنظمة اإلنتاج وستتتتتبي املعيشتتتتتة للت يف مع الظروف االجتماعية واالقت تتتتتادية النظم التذائية والزراعيةالستتتتتتدامة 

ا يف ا هود الرامية إىل ضتمان األمن التذائي والتتذية واحلد  يف الوقت نفسه يا ا رئيستوالبيئية املتتجة والتطور معها، ويعترب موردا 
ا يف لاية البيئة وإعادهتا إىل هيئتها األصتتتلية واستتتتخدام مواردها من اساثر الستتتلبية على البيئة أو ختفيفها ، وهو يستتتاهم أيضتتتا

 على حنو مستدام.
لوجي وخدمات النظام اإلي ولوجي لألمن التذائي والتتذية، وخالل العقود األخجة، اكتستتتتتتتتتتتتتتتتبت أضية التنوع البيو  -2

ا املزيد من االعرتاف يف جداول وستتتتتتتتبي العية الريفية والستتتتتتتتاحلية، ورفاه اإلنستتتتتتتتان والتنمية املستتتتتتتتتدامة بشتتتتتتتت ي عام، تدر يا 
خطط عمي إىل اعتماد  )اهليئة  هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وأد ت التقييمات العاملية ال  أجرهتااألعمال الدولية. 

وتشتتتمي أهداف التنمية  4 ."خطط العمي القطاعية العاملية"على أهنا  الوثيقة هذه)ويشتتتار إليها يف  خاصتتتةلقطاعات عاملية 
ا من املقاصتتتتتتتتتد املتعلقة ب تتتتتتتتتون التنوع البيولوجي واستتتتتتتتتتخدامه ، عددا 2015املستتتتتتتتتتدامة، ال  اعتمدهتا األمم املتحدة يف عام 

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 

اتفاقية التنوع  يف ستتتتتتياق األطر العاملية للتنوع البيولوجي املاضتتتتتتية والقائمة حالياا  وجج ةاستتتتتترتاتيجياهتا وخطط عملها الوطني
 .البيولوجي، من مستوى الوعي بش ن التنوع البيولوجي ومساضاته يف سبي العية ورفاه اإلنسان

استتتتتتتتتتتتتتتتتناداا إىل  2019 فرباير/شتتتتتتتتتتتتتتتتبا يف  حالة التنوع البيولوجي يف العامل لألغذية والزراعةوقد ُنشتتتتتتتتتتتتتتتتر التقرير عن  -3
االحتياجات واإلجراءات ]املم نة[ ل تتتتتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستتتتتتتتتتخدامه تستتتتتتتتتتند و . 5مستتتتتتتتتاضات البلدان

 .العامليةو  املستدام احملددة يف هذه الوثيقة إىل نتائج املشاورات اإلقليمية
 

                                                   
حالة املوارد الوراثية النباتية . 2007منظمة األغذية والزراعة. ؛ . روماحالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل. 1996منظمة األغذية والزراعة.   4

منظمة األغذية ؛ . رومالوراثية احليوانية وإعالن إنرتالكنخطة العمي العاملية بشتتتتتتتتتتتت ن املوارد ا. 2007منظمة األغذية والزراعة.  ؛لألغذية والزراعة يف العامل. روما
خطة العمي العاملية الثانية بشتتتتتت ن املوارد . 2011منظمة األغذية والزراعة.  . روما؛التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 2010والزراعة. 

. 2014منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة. ؛ . رومتتاالوراثيتتة احلرجيتتة يف العتتاملحتتالتتة املوارد . 2014منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة. ؛ . رومتتاالوراثيتتة النبتتاتيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة
التقرير الثاين عن حالة املوارد . 2015منظمة األغذية والزراعة. ؛ . روماالعمي العاملية بشتتتت ن صتتتتون املوارد الوراثية احلرجية واستتتتتخدامها املستتتتتدام وتنميتها خطة

 . روما.لزراعة يف العاملحالة املوارد الوراثية املائية لألغذية وا. 2019منظمة األغذية والزراعة. ؛ . روماالوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل
 . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   5

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/015/w7324e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/sow/sow2/ar/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/sow/sow2/ar/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/sow/sow2/ar/
http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.htm
http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.htm
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3849a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3849a.pdf
http://www.fao.org/publications/sowangr/ar/
http://www.fao.org/publications/sowangr/ar/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca5256en/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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البيولوجي لألغذية والزراعة، مثي "تنوع احليواانت وحتدد هذه الوثيقة االحتياجات واإلجراءات ]املم نة[ للتنوع  -4
والنبااتت وال ائنات الدقيقة وتباينها على املستتتتتتتتتتتتتتتتتوى الوراثي وعلى مستتتتتتتتتتتتتتتتتوى األنواع والنظام اإلي ولوجي ال  حتاف  على 

 6ية غج التذائية".هياكي النظام اإلي ولوجي وو ائفه وعملياته يف نظم اإلنتاج وحوهلا، وال  توفر التذاء واملنتجات الزراع
ويعترب أن "نظم اإلنتاج" تشتتتتتتتمي قطاعات احملاصتتتتتتتيي والثروة احليوانية والتاابت واأل اء وتربية األحياء املائية. ووفقاا لتعريف 

وصتتتتتف مف تتتتتي  1منظمة األغذية والزراعة، تشتتتتتمي الزراعة التاابت وم تتتتتايد األ اء وتربية األحياء املائية. ويرد يف امللحق 
 املستخدمة يف الوثيقة. للمفاهيم

 األساس املنطقي

يُعد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، أي التنوع البيولوجي الذي يستتتتتتتتتتتاهم بشتتتتتتتتتتت ي أو  خر يف الزراعة واإلنتاج  -5
والتنمية املستتتتتتتتتتتدامة وإمداد العديد من خدمات النظام وال تتتتتتتتتتحة ا ال غىن عنه من أجي األمن التذائي والتتذية التذائي، أمرا 

اإلي ولوجي احليوية. وقد اختذت العديد من البلدان إجراءات ل تتتتتتتتتتتتتتتتون جمموعة من املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية 
واملائية واستتتخدامها بشتت ي مستتتدام، من خالل استترتاتيجيات قتلفة. وقد قدمت اهليئة، وال تزال تقدم، التوجيهات بشتت ن 

غذية والزراعة املتعددة واستخدامها بش ي مستدام، من خالل أدوات وقرارات متعددة م وانت التنوع البيولوجي لأل 7صون
وخاصتتتتتتتة بقطاعات اددة،  ا يف  لل خطط العمي القطاعية العاملية. وترصتتتتتتتد املنظمة تنفيذ هذه ال تتتتتتت وء وترفع التقارير 

راثية لألغذية والزراعة. ومع  لل، لقد كانت  ات ال تتتتتتتتتتتتتتتتلة ابملوارد الو القطاعات املعنية إىل اهليئة عن حالة تنفيذها وحالة 
التوجهيات املتعلقة إبدارة م وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة غج املشتتتتتتتتتتتتتتتتمولة يطط العمي القطاعية العاملية ادودة 

، جيتتة وت تتامالا أكثر منهإدارة امل وانت املختلفتتة للتنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة بطريقتتة حىت اسن. وهنتتاء حتتاجتتة إىل 
ختطي االستتتتتتتتترتاتيجيات اخلاصتتتتتتتتتة بقطاعات معينة. ويتطلج ع ل اخلستتتتتتتتتارة املستتتتتتتتتتمرة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، و 

املستتتتوى  وضتتتمان صتتتونه وحتستتتني استتتتخدامه بشتتت ي مستتتتدام، اتباع هنج شتتتاملة ومتعددة القطاعات تشتتتمي إجراءات على
ا  نظميف االعتبار أن  النهجأن أتخذ هذه  بد وال جي.الوراثي ومستتتتتتتتتتوى األنواع والنظام اإلي ولو  اإلنتاج الزراعي تنتج أيضتتتتتتتتا

 ت ون إ ابية لتحقيق هذه التاية. قد ، وال بيئاتنا ورفاهنا ات ال لة بتحسني  ي ولوجيةاإلنظم الخدمات 
 :، ما يليالعامل الة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف وتشمي النتائج الرئيسية للتقرير املتعلق  -6

 التنوع البيولوجي ضروريّ لألغذية والزراعة

  املستتتتتتتتتتتتتتتتتوى الوراثي ومستتتتتتتتتتتتتتتتتوى األنواع والنظم تشتتتتتتتتتتتتتتتت  ي م وانت عديدة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على
 عوامي أساسية إلنتاجية القطاعات الزراعية كافة يف الوقت الراهن ويف املستقبي. اإلي ولوجية،

  لألغذية  املوارد الوراثية من ال ائنات احلية الدقيقة والالفقارايتو وراثية النباتية واحليوانية واملائية تتستتتتتتتتتتتتتتتتم املوارد الو
وما ها على مستتوى األنواع، وداخي األنواع )النوع، وال تنف، والستاللة، وتنوع   –والزراعة، واملوارد الوراثية احلرجية 

احملاصتتتتتتتتتتتتتتتتيي والثروة احليوانية والتاابت وتربية األحياء املائية وم تتتتتتتتتتتتتتتتايد  ،  ضية حيوية إلنتاجية قطاعات إىل  لل
. وتتمتع األقارب الربية لألنواع املستتتتت نستتتتة إبم انية يف الوقت الراهن ويف املستتتتتقبي األ اء، وقدرهتا على ال تتتتمود

 استئناسها، وتوفر جمموعة من املوارد الوراثية للتهجني واالختيار.

                                                   
 . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   6
 .إصالحهالتنوع البيولوجي هو لاية التنوع البيولوجي واحلفاظ عليه أو إدارته أو  صون  7
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  لتوفج العتتتتديتتتتد من ختتتتدمتتتتات النظتتتتام البيولوجي املرافق املوجود يف نظم اإلنتتتتتاج وحوهلتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتتتترورايا ويعترب التنوع 
يف  لتتل التلقيح، وم تتافحتتة اسفتتات، واحلفتتاظ على  اإلي ولوجي ال  يستتتتتتتتتتتتتتتتتنتتد إليهتتا إنتتتاج الزراعتتة واألغتتذيتتة،  تتا

 زل ال ربون، وتنظيم إمدادات املياه.عخ وبة الرتبة، و 

  مهمة  –وهي تضم جمموعة واسعة من الفطرايت والنبااتت واحليواانت،  ا يف  لل الالفقارايت  –ية وتعترب األغذية الرب
ا على ا، ول ن يتم تداوهلا أيضتتتتا ا ما يتم ح تتتتادها واستتتتتهالكها اليا لألمن التذائي والتتذية يف العديد من البلدان. وغالبا 

 تش ي أساس قطاع رئيسي من األغذية والزراعة.مسافات طويلة. ويف حالة م ايد األ اء الطبيعية، فإهنا 

 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.

  نوع البيولوجي املرافق، وختدمتات النظتام اإلي ولوجي واألغتذيتة الربيتة بني إقليم ختتلف املعتارف بشتتتتتتتتتتتتتتتتت ن حتالتة التو
وآخر، وغتتالبتتاا متتا ت ون غج م تملتتة. وهنتتاء العتتديتتد من الالفقتتارايت وال تتائنتتات احليتتة التتدقيقتتة، وكتتذلتتل بعض 

وصتتتتتتتتتتتفها، كما أن و ائفها األنواع النباتية واحليوانية األخرى املوجودة يف نظم اإلنتاج وحوهلا، مل يتم تستتتتتتتتتتتجيلها أو 
 .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
ا عن حالة الفئات الفردية للتنوع  التها واجتاهاهتا غج م تملة. وتوفر مستتتتتتتتتتتتتتتتوح األعداد والتدابج املقابلة مؤشتتتتتتتتتتتتتتتترا 

البيولوجي املرافق على املستتتتوايت احمللية أو الوطنية أو اإلقليمية. وتعطي البياانت من هذا النوع صتتتورةا قتلطة، إ ا 
 هناء أسباب عديدة تدعو إىل القلق بش ن تراجع امل و انت الرئيسية للتنو ع البيولوجي املرافق.

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

 من العامل.

 البيولوجي لألغذية والزراعة تؤثر دوافع التغيري املتعددة واملتفاعلة يف التنوع

  وختتدمتتات النظتتام اإلي ولوجي ال  يقتتدمهتتا  جموعتتة متنوعتتة  لألغتتذيتتة والزراعتتةا متتا يتتت ثر التنوع البيولوجي غتتالبتتا
الدوافع ترتاوح بني املستتتتتتتتتتتتوى احمللي والعاملي، وبني التطورات يف الت نولوجيا وممارستتتتتتتتتتتات اإلدارة ضتتتتتتتتتتتمن قطاع  من

 االجتاهات وقد تؤديا. ي البيئية واالقت ادية واالجتماعية والثقافية والسياسية األوسع نطاقا األغذية والزراعة والعوام
تتيج استتتتتتتتتخدام األراضتتتتتتتتي، و  تتج املناخ مثي لفقدان التنوع البيولوجي  هور دوافع والدميوغرافيا، إىليف األستتتتتتتتواق 

وانتشتتتتتتتتار األنواع التا ية.  ارد الطبيعية،ح تتتتتتتتاد املو واالستتتتتتتتتخدام غج املناستتتتتتتتج للمدخالت اخلارجية، واإلفرا  يف 
املستاضة يف تقرير  وكانت التتيجات يف استتخدام األراضتي واملياه وإدارهتا، الدوافع ال   كرها أكرب عدد من البلدان

ستتتتتتتتتتتتتتتتلبيتة على التنوع البيولوجي لألغتذيتة والزراعتة. ويف  اعلى أن هلتا آاثرا  ،والزراعتة لألغتذيتة البيولوجي التنوع حتالتة
شتتتتتتاركت إىل النظر إىل تدابج الستتتتتتياستتتتتتات العامة والتقدم يف العلوم والت نولوجيا، على  املقابي، مالت البلدان ال 
لألغتذية ا للحتد  من اساثر الستتتتتتتتتتتتتتتتلبيتة للتدوافع األخرى ال  تؤثر على التنوع البيولوجي أهنتا دوافع إ تابيتة توفر طرقتا 

والزراعة. وتوفر هااتن الفئتان نقا  دخول اتملة للتدخالت ال  تدعم صتتتتتتتتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
 واستخدامه املستدام.
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 8تشري التقديرات إىل تزايد استخدام العديد من املمارسات املراعية للتنوع البيولوجي

 نوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وال ستتتتتتتتتتتتيما التنوع البيولوجي متت اإلفادة على نطاق واستتتتتتتتتتتتع عن جهود إلدارة الت
 املرافق، هبدف تعزيز عملية توفج خدمات منظمة وداعمة يف النظام اإلي ولوجي.

  ال  ُتعترب مواتية ل تتتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والنهج وأُفيد عن تزايد استتتتتتتتخدام جمموعة من ممارستتتتتتتات اإلدارة
. ومع  9احلافظة للموارد واإلنتاج العضتتتتتتتوي )مثي الزراعة احلراجية والزراعة على حنو مستتتتتتتتداموالزراعة واستتتتتتتتخدامه 

 يزال يتعني حتسني معرفة كيفية أتثج هذه املمارسات على حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.  لل، ال

  ت ون مستتتتتتتتوايت  املوقع وخارجه، غالباا مارغم تزايد ا هود املبذولة ل تتتتتتتون التنو ع البيولوجي لألغذية والزراعة يف و
 .، وال بد  من تعزيز الت امي يف ما بني هذه النهجالتتطية واحلفاظ غج مالئمة

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

  تستهدف صون التنوع البيولوجي ك  ي واستخدامه على حنو مستدام، ا سياساتية وقانونية وضعت معظم البلدان أطرا
ا ما ت ملها ستتتياستتتات ملوارد وراثية لألغذية والزراعة اددة، أو أهنا قد تدمج املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مع وغالبا 

الريفية. والستتياستتات ال  األغذية والزراعة، واألغذية والزراعة بشتتت ي عام، أو التنمية  ستتتياستتتات لقطاعات اددة من
تتناول إدارة نظم اإلنتاج التذائية والزراعية تستتتتتتتتتتتتتند بشتتتتتتتتتتتت ي متزايد إىل هُنج النظام اإلي ولوجي، واملشتتتتتتتتتتتتاهد الطبيعية 

ا ما تفتقر األطر القانونية والستتياستتاتية إىل تركيز ادد على التنوع البيولوجي املرافق واملشتتاهد البحرية. ومع  لل، غالبا 
 ة الربية. ويف حني أن االتفاقات الوطنية والدولية قائمة للحد  من االستتتتتتتتتتتتتالل املفر  لألنواع الستتتتتتتتتتتم ية أواألغذي أو

التاابت، فإن التدابج القانونية والستتتتتتتتياستتتتتتتتاتية ال  تستتتتتتتتتهدف بشتتتتتتتت ي صتتتتتتتتريح األغذية الربية أو امل وانت يف التنوع 
 ولوجي ليست منتشرة على نطاق واسع.البيولوجي املرافق وأدوارها يف توفج خدمات النظام اإلي 

  وتتطلج اإلدارة املستدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتعزيز دوره يف تقدمي خدمات النظام اإلي ولوجي تعاوانا 
متعدد األطراف عرب قطاعي األغذية والزراعة، وبني قطاع األغذية والزراعة وقطاع صتتتتتتتتتتتتتون البيئة/ الطبيعة والقطاعات 

 ات ال تتتتتتلة، على املستتتتتتتوايت احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية. ويعرب استتتتتتتخدام التنوع البيولوجي لألغذية  األخرى
والزراعة احلدود الدولية واحلدود التقليدية بني القطاعات. وإن أطر التعاون على املستوايت الوطنية واإلقليمية والدولية 

 ألغذية والزراعة.اقطاعات كي من   ا يفمتطورة نسبيا  راعةلألغذية والز  يف إدارة املوارد الوراثية

  ويقيد عدد من احلواجز عملية وضع وتنفيذ أدوات سياساتية فعالة تتناول صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 العوائق بفعي عدم واستتتتتتتخدامه بشتتتتتت ي مستتتتتتتدام، والتنوع البيولوجي املرافق بشتتتتتت ي خاص. ويواجه التنفيذ أحياانا 

توفر املوارد البشتتتتتتتتتتتترية واملالية، وغياب الوعي واملعرفة من جانج أصتتتتتتتتتتتتحاب الشتتتتتتتتتتتت ن وغياب اإلرادة الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتية 
 احلوكمة وغياب التعاون بني الوكاالت  ات ال لة. و/أو

 

                                                   
 تشتتج ع ال  واملمارستتات اإلنتاج إىل الوثيقة هذه يف ويشتتج والزراعة لألغذية البيولوجي التنوع حالة" من تقرير املراعية للتنوع البيولوجي أخذ م تتطلح "  8

 .مستدام حنو على واستخدامه البيولوجي التنوع صون
روما. للح ول على وصف للحالة  .البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملحالة التنوع . 2019تقرير منظمة األغذية والزراعة لعام ، من 5نظر الف ي أ  9

 من هذه املمارسات والنهج. 20واالجتاهات يف اعتماد أكثر من 
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ال مي ن إدارة التنوع و يواجه صتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستتتتتتخدامه بشتتتتت ي مستتتتتتدام عدة حتدايت. و -7
من نظمي حاجة إىل اتباع هنج  ومثة البيولوجي لألغذية والزراعة بفعالية إ ا مت النظر يف م وانته  عزل عن بعضتتتتتتتتتتتتتتتها البعض.

حنو نظم غذائية و راعية أكثر  التحولحيث تعزيز من  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةمن  على أكمي وجهأجي االستتتتتتتتتتتفادة 
آليات التعاون بني القطاعات واملتعددة أصتتتتتحاب امل تتتتتلحة ال  تعا  م وانت  ايل، تعتربوابلت ال تتتتتمود.استتتتتتدامة وقدرة على 

 متعددة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، حيوية.
حتدد خطة العمي القطاعية للهيئة األولوايت االستتتتتتترتاتيجية لالستتتتتتتتخدام املستتتتتتتتدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة و -8

الا عن األح ام املتعلقة ابلتعاون والتمويي والتنفيذ. وتوجه اهليئة تنفيذ خطط العمي القطاعية العاملية، وتنميتها وصتتتتتتتتتوهنا، فضتتتتتتتتت
 وتدعمها وترصدها، كما تقي م على فرتات منتظمة حالة تنفيذها وم وانت املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اخلاصة هبا.

وتع ل االحتيتتتاجتتتات واإلجراءات ]املم نتتتة[ الواردة يف هتتتذه الوثيقتتتة التحتتتدايت واالستتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتاابت احملتملتتتة هلتتتا  -9
. والستتتتتتتتتتتت مال خطط العمي العاملية، حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملحددهتا البلدان أثناء إعداد تقرير  ال 

ىل  ايدة حتسني املعرفة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وال سيما التنوع ين ج الرتكيز بقوة على اإلجراءات ال  تسعى إ
يف  ا يشتتتتتتتتمي تلل املتعلقة بنظم اإلنتاج ال  ما  الت متخلفة  البيولوجي املرافق واألغذية الربية وخدمات النظم اإلي ولوجية

وجي لألغذية والزراعة. كما مت الت كيد على احلاجة إىل تنفيذ ، وآاثر ممارسات اإلدارة وهنجها املتعلقة ابلتنوع البيولاجملالهذا 
هُنج وإجراءات عملية لتحستتتتتتتتتتتتتتتتني 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
 طبيعة الوثيقة –اثنًيا 

ا ألضية جتنج اال دواجية، هتدف هذه الوثيقة إىل توفج إطار شامي إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة إدراكا  -10
حتسني صون التنوع البيولوجي لألغذية  –وبش ي أوسع  –ك  ي وتعزيز العمي املنسق عرب  يع قطاعات األغذية والزراعة 

ملزمة. وليل  خدامه املستتتتتدام على املستتتتتوى الوراثي ومستتتتتوى األنواع والنظام اإلي ولوجي. وهي طوعية وغجوالزراعة واستتتتت
غجها  املق تتتود منها أن تستتتتبدل أو ت رر خطط العمي القطاعية العاملية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اخلاصتتتة ابهليئة، أو

تتخذ  أن املتناغم، حستتتتتتتتتتج االقتضتتتتتتتتتتاء. و ج حتديثها عند االقتضتتتتتتتتتتاء. وينبتيمن االتفاقات الدولية، بي أن تعز  تنفيذها 
 ا ألولوايهتا الوطنية والتزاماهتا الدولية، حسج االقتضاء.البلدان اإلجراءات الال مة وفقا 

 ألهدافا –اثلثًا 

 هتدف هذه الوثيقة إىل ما يلي: -11
  القطاعية العاملية احلالية للهيئة، وصتتون التنوع البيولوجيللتنفيذ املتستتق واملتناستتق خلطط العمي وضتتع إطار ستتياقي 

 والتتذية ،املرافق واألغذية الربية، ك ستتاس لألمن التذائي واستتتخدامه على حنو مستتتدام  ا يشتتمي التنوع البيولوجي
 وتوفج سبي العية؛ ، واحلد  من الفقرتني، واألغذية والزراعة املستداموال حة

  وتشجيع التحو ل حنو نظم  راعية وغذائية أكثر استدامة؛ 

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

                                                   
 البيولوجي التنوع اتفاقية إطار يف ضعوُ   10
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  ربية، التنوع البيولوجي املرافق واألغذية ال  ا يشتتتتتتتتتتتتتمي ايدة الوعي بشتتتتتتتتتتتتت ن أضية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،و
وخدمات النظام اإلي ولوجي ال  يوفرها  ميع أصتتتتتتتتتتتحاب امل تتتتتتتتتتتلحة، من املنتجني إىل املستتتتتتتتتتتتهل ني وصتتتتتتتتتتتانعي 

 السياسات؛

  التنوع البيولوجي املرافق واألغذية   ا يشتتتتتميتعزيز صتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستتتتتتخدامه املستتتتتتدام،و
، ك ستتاس خلدمات النظام  ات ال تتلة م اإلي ولوجية األرضتتية واملائيةالنظ من وغج  لل نظم اإلنتاج الربية، داخي

وضتتتتتتمان األمن  الفقر واحلد  مناملستتتتتتتدامة اإلي ولوجي والقدرة على ال تتتتتتمود، من أجي تعزيز التنمية االقت تتتتتتادية 
 يف من آاثره؛، خاصة يف البلدان النامية، فضالا عن توفج خيارات للت يف مع تتج املناخ والتخفالتذائي والتتذية

  ضتتتتتتتع األستتتتتتتاس املفاهيمي واإلطار الال م لوضتتتتتتتع واعتماد ستتتتتتتياستتتتتتتات وتشتتتتتتتريعات وبرامج وطنية ل تتتتتتتون التنوع و و
 البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بش ي مستدام؛

  القتتدرات على املستتتتتتتتتتتتتتتتوايت الوطنيتة واإلقليميتة والتدوليتة، وتعزيز ونقتتي الت نولوجيتتا  ايدة التعتتاون وتبتادل املعلومتات و
يف  لل جماالت البحث والتعليم والتدريج بشتت ن صتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستتتخدامه  املؤستتستتية،  ا

 بش ي مستدام؛

  ع البياانت ووضتتع مقاييل ومؤشتترات لقياس أثر ممارستتات اإلدارة وهنجها على صتتون التنوع البيولوجي وحتستتني 
 النظام اإلي ولوجي؛وعلى مستوى األنواع و  مستدام على املستوى الوراثيلألغذية والزراعة واستخدامه بش ي 

 يف جهودها لتعزيز  بناء على طلبها،  وتقدمي التوجيه لعمي منظمة األغذية والزراعة بشتتتتتتتتتتتتتتتت ن توفج الدعم للبلدان
صتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستتتتتتخدامه املستتتتتتدام،  ا يف  لل يف ستتتتتياق استتتتترتاتيجيتها بشتتتتت ن تعميم 

 .11التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية
يراعي  وينبتي أن يؤخذ يف االعتبار أنه ينبتي تنفيذ اإلجراءات يف جمموعة واسعة من الظروف املختلفة. و ج أن -12

التنفيذ التباين يف خ تتتتتتتتتتائ  أنظمة اإلنتاج وم وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، واحتياجات املنتجني وأصتتتتتتتتتتحاب 
ت ون قابلة  ا إىل أنه يف حني أن بعض اإلجراءات قدامل تتتتتتلحة اسخرين والقدرات واملوارد املتاحة. كما جتدر اإلشتتتتتتارة أيضتتتتتتا 

 ءات أخرى املزيد من الوقت.إجرا قد تتطلجللتحقيق بسرعة، ف
 املبادئ التشغيلية –رابًعا 

ينبتي أن يستتترتشتتتد تنفيذ اإلجراءات ]املم نة[ الواردة يف هذه الوثيقة، يف  يع جماالت األولوايت االستتترتاتيجية،  -13
 ابملبادئ التشتيلية التالية:

 الشتتتتتتتتتعوب  عارفمبتي أن تؤخذ ينبتي أن يستتتتتتتتتتند تنفيذ اإلجراءات إىل أدلة علمية ستتتتتتتتتليمة. وعند االقتضتتتتتتتتتاء، ين
 هُنج البحث التشتتتتتتتاركيوتشتتتتتتتجيع يف االعتبار. و ج استتتتتتتتخدام  احملليةاملعارف واملمارستتتتتتتات التقليدية و و  األصتتتتتتتلية
 .، حسج االقتضاءوالنهج املبت رة والشامي

  يع  اهلتتدف من اإلجراءات هو تنفيتتذهتتا، حستتتتتتتتتتتتتتتتتج االقتضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء، يف  يع أنواع نظم اإلنتتتاج ويف البلتتدان علىو 
 ا.، حيثما كان  لل مناسبا  صتار املنتجني و ج إيالء اهتمام خاص الحتياجاتمستوايت التنمية. 

                                                   
 .CL 163/11 Rev.1 الوثيقة  11
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  وينبتي أن يشتتتتتتتتج ع تنفيذ اإلجراءات مشتتتتتتتتاركة  يع منتجي األغذية مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات أنشتتتتتتتتطة
ستتتتتتتتر وال تتتتتتتتتجة النطاق، ومع إيالء اهتمام الزراعة واحلراجة وم تتتتتتتتايد األ اء وتربية األحياء املائية القائمة على األ

 خاص الحتياجات البلدان النامية.
  وينبتي أن أيخذ تنفيذ اإلجراءات يف االعتبار دور املرأة، عند االقتضتتتاء، بوصتتتفها مديرة للتنوع البيولوجي لألغذية

 . املشاركة الفعالة للمرأة على، وينبتي أن ينطوي والزراعة وحاملة معرفة تتعلق ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 االقتضتتاء، بوصتتفهم  وينبتي أن أيخذ تنفيذ اإلجراءات يف االعتبار أدوار الشتتعوب األصتتلية واجملتمعات احمللية، عند

، وينبتي أن متتتدراء للتنوع البيولوجي لألغتتتذيتتتة والزراعتتتة وحتتتاملي معرفتتتة تتعلق ابلتنوع البيولوجي لألغتتتذيتتتة والزراعتتتة
 للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية.كة الفعالة ينطوي على املشار 

  در اإلم ان تعزيز يضتتتتمن ق ويدعم تنفيذ خطط العمي العاملية القطاعية، وأن يشتتتتج عأن وينبتي لتنفيذ اإلجراءات
ا در اإلم انأن يضتتتتتتتتتمن ق يف هذا ال تتتتتتتتتددوينبتي لتنفيذ اإلجراءات أوجه التآ ر وتفادي ا دواجية ا هود.    أيضتتتتتتتتا

 .بني القطاعات ات ال لة  التفاعيمراعاة أوجه 
 اهليكل والتنظيم –خامًسا 

تعرض هذه الوثيقة جمموعة من اإلجراءات ]املم نة[ املت املة واملرتابطة ل تتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  -14
يد من هذه اإلجراءات  كثر من واستتتخدامه بشتت ي مستتتدام، مت تنظيمها يف ثالثة جماالت أولوية استترتاتيجية. ويت تتي العد

 جمال  ي أولوية اسرتاتيجية. 
 ورصدهوتقييمه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  توصيف: 1جمال األولوية االسرتاتيجية 
 : إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة2جمال األولوية االسرتاتيجية 
 للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة: األطر املؤسسية 3جمال األولوية االسرتاتيجية 

وال ترد اإلجراءات برتتيج األولوية، ألن األستتتتتتتتتتتتبقية النستتتتتتتتتتتتبية ل ي جمال عمي وا داول الزمنية املرتبطة قد ختتلف  -15
ا بني البلدان واملناطق. وقد تعتمد األولوية النستتتتتتتتتتتتبية على م وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة نفستتتتتتتتتتتتها، كبجا   ااختالفا 

البيئة الطبيعية أو نظم اإلنتاج املعنية، أو القدرات احلالية، أو املوارد املالية، أو ستتتتتتتياستتتتتتتات إدارة التنوع البيولوجي لألغذية  وأ
إ  ، يُق تتتتتتتتد هبا أن ت ون غج إلزامية وغج شتتتتتتتتاملة. إجراء ماقائمة ابملمارستتتتتتتتات أو النهج يف إطار عرض وعندما تُ  والزراعة.

 ا ميع ، وهناء حاجة إىل إجراء حتليالت ل ي حالة على حدة. يوجد حي واحد يناسج ال
ول ي جمال من جماالت األولوية االستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجية، تعرض مقدمة االحتياجات احملددة على أستتتتتتتتتتتتتتتاس التقارير القطرية  -16
 املشتتتتتتتتتار إليهاوالعمليات االستتتتتتتتتتشتتتتتتتتارية حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل مت إعدادها كمستتتتتتتتاضات يف تقرير  ال 

 .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

 ورصدهوتقييمه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  توصيف: 1جمال األولوية االسرتاتيجية 
 حتسني توافر املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واحل ول عليها 1-1

  : إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة2جمال األولوية االسرتاتيجية 
 البيولوجي لألغذية والزراعةتعزيز النهج املت املة إلدارة التنوع  2-1
 حتسني صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2-2

 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية االسرتاتيجية 
 بناء القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريج 3-1
 والتحفيزيةتعزيز األطر القانونية والسياساتية  3-2
 حتسني التعاون والتمويي 3-3
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 ورصدهوتقييمه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  توصيف: 1جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة

ورصتتده من األمور الضتترورية ل تتونه واستتتخدامه بشتت ي مستتتدام. وتقييمه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  توصتتيفيُعترب 
ورصتتتتتتتتتتتتتتتد حالة واجتاهات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وإدارته على املستتتتتتتتتتتتتتتتوايت الوطنية واإلقليمية وإن عمليات تقييم 

ا ا كبجا ا متتا ت ون اتتدودة وجزئيتتة. كمتتا  تلف متتدى وطتتابع فجوات املعرفتتة احلتتاليتتة اختالفتتا والعتتامليتتة غج متستتتتتتتتتتتتتتتتتاويتتة، وغتتالبتا 
 قتلف فئات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. بني

واألنواع ال  يتم ح ادها على نطاق واسع  –ويف حالة النبااتت املست نسة واملوارد الوراثية احليوانية واملائية لألغذية والزراعة 
توجد  –من الربية )مثي األشتتتتتجار احلرجية واألنواع النباتية اخلشتتتتتبية األخرى واألنواع املستتتتتتهدفة من قبي امل تتتتتايد الطبيعية  

أخرى، على الرغم من تفتاوت درجتاهتتا عرب املنتاطق يف العتامل وعرب قطتاعتات األغتذيتة والزراعتة. وعلى  قوائم جرد ومعلومتات
املستتتتتتتتتتتتوى العاملي، مت تطوير أنظمة رصتتتتتتتتتتتد للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، على ستتتتتتتتتتتبيي املثال، النظام العاملي للمعلومات 

ية والزراعة، ونظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستتتت نستتتة، والنظام واإلنذار املب ر بشتتت ن املوارد الوراثية النباتية لألغذ
 العاملي للمعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية التابع للمنظمة.

و ري رصتتتتتتتتتتتتد النظم اإلي ولوجية الرئيستتتتتتتتتتتتية  ات األضية لألغذية والزراعة، على ستتتتتتتتتتتتبيي املثال األراضتتتتتتتتتتتتي الرطبة الداخلية، 
ة، وغاابت املنتروف، وطبقات األعشتتاب البحرية، والتاابت، واملراعي، على املستتتوايت الوطنية واإلقليمية والشتتعج املرجاني

 والعاملية، وإن كانت  ستوايت قتلفة من الشمولية.
وال ستتتتتتتتتتتتتتتيمتتا توثيق العتتديتتد من أنواع التنوع البيولوجي املرافق ال  تقتتدم ختتدمتتات تنظيميتتة وداعمتتة،  وأويف املقتتابتتي، مل يتم حتتتديتتد 

ا لبعض اجملموعات الت نيفية )مثي بعض الفقارايت  ال ائنات الدقيقة والالفقارايت. وتُعرف اجتاهات األعداد بش ي جيد نسبيا 
جملموعات األخرى، ت اد املعرفة أن ت ون غج موجودة. ويف كثج من احلاالت، ي تتتتتتتعج توصتتتتتتتيف وتنظيم ا إىل ول ن، ابلنستتتتتتتبة

ومثة حاجة إىل  خدام األستتتتتتتتتتاليج امليتاجينومية وغجها من تقنيات تفاعي ا ينوم لتحديد التجمعات.األنواع، ومي ن استتتتتتتتتتتفرادى 
 معا ة الثترات ال بجة القائمة يف القدرات الت نيفية لتقييم التنوع البيولوجي.

،  ا ة، وحالتها واجتاهاهتاا العديد من الفجوات يف املعرفة حول خ ائ  األنواع ال  تعترب م ادر لألغذية الربيوهناء أيضا 
 .ضمن مسببات األمرا لل  وغج امل دربتداعيات األمراض احليوانية يشمي املخاطر املت لة 

ويف العتتديتتد من احلتتاالت، ت ون مستتتتتتتتتتتتتتتتتاضتتات م وانت من التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة يف توفج ختتدمتتات النظتتام 
آاثر دوافع معينتة على أحجتام األعتداد وتو يعها، إىل ابلنستتتتتتتتتتتتتتتتبتة  اإلي ولوجي غج مفهومتة بشتتتتتتتتتتتتتتتت تي جيتد، كمتا هو احلتال

 العالقات اإلي ولوجية ال  تدعم توفج خدمات النظام اإلي ولوجي.  وعلى
ا حتسني منهجيات ويف ضوء ما سبق، هناء حاجة عامة لتحسني توافر البياانت واملعلومات. وتشمي االحتياجات األكثر حتديدا 

وحتليي البياانت ) ا يف  لل البياانت امل انية  بشتتتتتتتتتتتتتتت ن التتجات يف وفرة األنواع والنظم اإلي ولوجية  وتبادلتستتتتتتتتتتتتتتتجيي وختزين 
 وتو يعها، وحتسني القدرة على الرصد والتقييم، على سبيي املثال من خالل  ايدة عدد خرباء الت نيف املاهرين.
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 املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واحلصول عليهاحتسني توافر املعلومات  1-1األولوية االسرتاتيجية 

 األساس املنطقي

تتضتتتتتتتتتتمن خطط العمي القطاعية العاملية أح اماا لتقييم فئات معينة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ورصتتتتتتتتتتدها. ومع  لل، 
لزراعة، على ستتتتتتتتتتتتتتتبيي املثال التنوع البيولوجي هناء حاجة لتحستتتتتتتتتتتتتتتني معرفة امل وانت األخرى من التنوع البيولوجي لألغذية وا

املرافق واألغذية الربية، على املستتتتتتتتتتوى الوراثي ومستتتتتتتتتتوى األنواع والنظام اإلي ولوجي، حستتتتتتتتتج االقتضتتتتتتتتتاء، وأدوارها يف توفج 
وعتة ختتدمتتات النظتتام اإلي ولوجي، ابالستتتتتتتتتتتتتتتتنتاد إىل البيتتاانت املوجودة حيثمتتا أم ن  لتتل. وابلنظر إىل أن كتتي بلتتد لتتديتته جمم

الظروف واالحتيتتتتاجتتتتتات والقتتتتتدرات، يتعني حتتتتتتديتتتتتد األنواع  ات األولويتتتتة، والنظم اإلي ولوجيتتتتة، أو ختتتتتدمتتتتتات النظتتتتام  من
اإلي ولوجي، للتقييم والرصتتد على املستتتوى الوط . وحيثما كان  لل مم ناا،  ج بذل ا هود لتعزيز التآ ر يف أنشتتطة التقييم 

 وجي لألغذية والزراعة،  ا يف  لل تلل ال  تتطيها خطط العمي القطاعية العاملية.والرصد ملختلف م وانت التنوع البيول
وتوجد جمموعة واسعة من املمارسات والنهج اإلدارية ال  تستفيد من م وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بطريقة 

وتشتمي هذه املمارستات والنهج تلل املستتخدمة على مستتوى اإلنتاج  12مستتدامة، وابلتايل يُعترب أهنا تستاهم يف صتوهنا.
والزراعة الدائمة والزراعة العضوية، واإلدارة املت املة لآلفات ، للملحقات )مثي الزراعة احلافظة للموارد، واملمارسات املواتية

صتتتتتتتتتتتتتتتيي والثروة احليوانية والنظم املائية ، واستتتتتتتتتتتتتتتتخدام نظم اإلنتاج املختلطة )مثي احلراجة الزراعية، والنظم املت املة للمحا
وممارستتتتات االستتتتتعادة، والنهج املت املة على مستتتتتوى النظام اإلي ولوجي )مثي هنج النظم اإلي ولوجية مل تتتتايد األ اء 
ام وتربية األحياء املائية واإلدارة املستدامة للتاابت والزراعة اإلي ولوجية . وي عج يف معظم احلاالت تقييم مدى استخد

هذه املمارسات والنهج، بسبج تنوع املقاييل والسياقات املتضمنة وغياب البياانت  ات ال لة. ومع أن  الت ثجات على 
البحوث وتطوير أستتاليج  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ُتعترب إ ابية، فمن الواضتتح أن هناء حاجة إلجراء املزيد من

 تقييم مناسبة يف هذا ال دد.

 تءااإلجرا
 ا يف  لل على مستتتتتتتتتتتتوى  وتوصتتتتتتتتتتتيفهاورصتتتتتتتتتتتدها حتستتتتتتتتتتتني قائمة جرد التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية  1-1-1

 . األعداد،  سج االقتضاء
حتستتتتتتتتتتتني تقييم كيف تتم إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،  ا يشتتتتتتتتتتتمي التنوع البيولوجي املرافق واألغذية  1-1-2

مدى اعتماد ممارستتتتتتات وهنج اإلدارة ال  تستتتتتتهم يف ال تتتتتتون واالستتتتتتتخدام  ، و ستتتتتتج االقتضتتتتتتاء، رصتتتتتتد للالربية،  ا يف 
، حستتتتج االقتضتتتتاء، وخ تتتتائ  نظم لية معارف جمتمعات الشتتتتعوب األصتتتتواحمللية و املستتتتتدام، مع مراعاة املعارف التقليدية 

 اإلنتاج احمللية. 
  ورصدها،  سج االقتضاء.دوافع التتيج وآاثرها على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،  حتسني تقييم 1-1-3
يف توفج خدمات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  الفجوات املعرفية بشتتتتتتتتتتتتتتتت ن أدوار  اختا  اإلجراءات لتقلي 1-1-4

 .اإلدارة يف قطاع األغذية والزراعةر هذه األدوار  مارسات النظام اإلي ولوجي،  ا يف  لل كيفية أتث  

                                                   
للح تتول على وصتتف للحالة  . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019تقرير منظمة األغذية والزراعة لعام ، من 5انظر الف تتي   12

 من هذه املمارسات والنهج. 20واالجتاهات يف اعتماد أكثر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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 يع م وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، اختا  اإلجراءات لتقليي الفجوات املعرفية بشتتت ن إىل ابلنستتتبة  1-1-5
 ،  ا يف  لل الفجواتوال تتتتتتتتتتتتتتتتحة اتوايهتا التذائية وأضيتها احملتملة يف ا هود املبذولة لتحستتتتتتتتتتتتتتتتني األمن التذائي والتتذية

 املعرفة املتعلقة اب وانج الثقافية واالجتماعية الستخدامها.  يف
م والرصتتتتد على املستتتتتوى يخدمات النظام اإلي ولوجي للتقي وأحتديد األنواع  ات األولوية والنظم اإلي ولوجية  1-1-6

 الوط ، حسج االقتضاء.
حستتتتتتج االقتضتتتتتتاء  –برامج تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصتتتتتتده، استتتتتتتخدام ودمج  وتعميم بتعزيز 1-1-7

نظم التقييم والرصتتتد القائمة )مثي تلل ال  وضتتتعت ألهداف التنمية املستتتتدامة، أو اتفاقية التنوع  –وإىل أق تتتى حد  مم ن 
 ، والبيتتاانت واملؤشتتتتتتتتتتتتتتتترات احلتتاليتتة، على األغتتذيتتة والزراعتتة املوارد الوراثيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة لتتدى منظمتتة البيولوجي، أو هليئتتة

 .ا متعددةختدم أغراضا  املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية، واست شاف إم انية املؤشرات ال 
األدوات واملعايج والربوتوكوالت  القائمة، تعزيز واألطر مع مراعاة املبادرات  ات ال تتتتتتتلة واألدوات واألستتتتتتتاليج 1-1-8

 طوعية دولية مرجعية أطر إعداد ودعم  رد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصدهالقائمة 

 .تنوع البيولوجي لألغذية والزراعةنظم املعلومات العاملية اخلاصة ابل دعم حتسني 1-1-9
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  البيولوجي لألغذية والزراعة: اإلدارةللتنوع 2جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة

املوقع  يُعترب هنا أن إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تشمي األنشطة املختلفة ال  ينطوي عليها استخدامه وصونه يف
 الطبيعي وخارج املوقع.

تنفيذ أنشتتتتتطة حتستتتتتني وراثية ر ية يشتتتتتمي استتتتتتخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  راعة أو تربية األنواع املستتتتتت نستتتتتة، و 
غج ر ية، واستتتتئناس أنواع برية إضتتتافية، وإدخال أنواع مستتتت نستتتة أو برية يف نظم إنتاج جديدة، وإدارة التنوع البيولوجي  أو

ات املرافق هلا يف نظم اإلنتاج وحوهلا لتعزيز تقدمي خدمات النظام اإلي ولوجي، وح تتتتتتتتتتتتتتتتاد املواد التذائية وغجها من املنتج
الربية. وتستتتتاهم بعض هذه املمارستتتتات والنهج يف صتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، يف حني يشتتتت ي البعض اسخر 
الدوافع الرئيستتتتتتتتتتتتتتتية لفقدانه،  ا يف  لل عن طريق التتيجات الضتتتتتتتتتتتتتتتارة يف استتتتتتتتتتتتتتتتخدام األراضتتتتتتتتتتتتتتتي واملياه وإدارهتا، والتلوث، 

 ية، واالستتالل واحل اد غج املستدامني. واالستخدام غج املستدام للمدخالت اخلارج
ا التدابج املتخذة لتعزيز ]احلفاظ[ على التنوع  [ويشتتتتتتتتمي صتتتتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املوقع الطبيعي ]أيضتتتتتتتتا

[ ومواصلة تطويره ابستمرار داخي نظم إنتاج احملاصيي واحليواانت واأل اء والتاابت، ونظم واستعادتهالبيولوجي ]ولايته[ ]
اإلنتاج املختلطة، وحوهلا. ويشتتتتتتتمي ال تتتتتتتون خارج املوقع الطبيعي صتتتتتتتون م وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة خارج 

ئنات احلية يف املواقع مثي احلدائق النباتية، ]مثي موائلها الطبيعية داخي نظم اإلنتاج وحوهلا. وقد يشتتتتتتتتتمي  لل صتتتتتتتتتون ال ا
قا ن  األشتتتتتتتتتتتتتتتتجار خارج املوقع[، أو األكواريوم، ]أو بنوء ا ينات احلقلية[، حدائق احليوان أو مزارع احليواانت النادرة، أو

احليواين أو األجنة يف بنوء البذور، أو اللقاح، أو األنستتتتتتتتتجة النباتية، أو املواد احملاف  عليها ابلتجميد، مثي الستتتتتتتتتائي املنوي 
وتتطلج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بطريقة أكثر استتتتتتتتتتتتتتتتتدامة بذل ا هود ملواجهة ا ينات ]أو بنوء البذور[. 

والبناء على الفرص املرتبطة  جموعة واستتتتتتتتتتعة من  ]ودوافع فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام اإلي ولوجي[التهديدات 
 ع املتفاعلة للتتيج.الدواف

وتتضتتتتتمن خطط العمي القطاعية العاملية أولوايت ل تتتتتون عناصتتتتتر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ات ال تتتتتلة واستتتتتتخدامها 
بشتتتتتت ي مستتتتتتتدام. وقد شتتتتتتهدت اسونة األخجة، بشتتتتتت ي عام، تقدماا يف جمال تعزيز ال تتتتتتون خارج املوقع الطبيعي يف  يع 

 . وكان تعزيز ال ون واالستخدام املستدام داخي املوقع ويف املزرعة أكثر صعوبة.قطاعات األغذية والزراعة
إن إدارة التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة مقيتتدة بفجوات يف املعرفتتة، تتفتتاقم يف بعض األمتتاكن بستتتتتتتتتتتتتتتتبتتج فقتتدان املعرفتتة 

حقيقة أن كي م ون من م وانت التنوع التقليدية بشتتتتتتتت ن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتشتتتتتتتتمي التحدايت األخرى 
البيولوجي لألغذية والزراعة يعتمد على امل وانت األخرى ويتفاعي معها عرب جمموعة من املقاييل،  ا يف  لل على نطاق 
ة املنتتا ر الطبيعيتتة أو املنتتا ر الطبيعيتتة البحريتتة. ولتتذلتتل، تتطلتتج اإلدراة الفعتتالتتة يف كثج من األحيتتان، التعتتاون بني جمموعتت

 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، 

الفجوات املعرفية وتنفيذ برامج اإلدارة وإنفا   من القيود الواستتتتتتتعة النطاق، مما  عي من ال تتتتتتتعج يف كثج من األحيان ستتتتتتتد
اللوائح والستتتتتياستتتتتات الرامية إىل لاية التنوع البيولوجي. وغالباا ما يعيق عدم وجود تعاون متعدد التخ تتتتت تتتتتات البحث يف 

لألغذية والزراعة أستتتتتاليج واستتتتترتاتيجيات اإلدارة. وينبتي تعزيز أنشتتتتتطة التعليم والتدريج والتوعية املتعلقة ابلتنوع البيولوجي 
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ا معا ة نقا  الضتتتعف يف األطر القانونية  على  يع املستتتتوايت من املنتجني إىل واضتتتعي الستتتياستتتات. ومن الضتتتروري أيضتتتا
  .3والسياساتية واإلدارية )أنظر جمال األولوية االسرتاتيجية 

 

 التنوع البيولوجي[ املسااااااااااااتاااداماالسااااااااااااتخااادام ]تعزيز النهج املتكااااملاااة [إلدارة  /  1-2 االسرتاتيجيةاألولوية 
 لألغذية والزراعة

 األساس املنطقي

يرتاوح نطاق ممارسات وهُنج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من املنا ر الطبيعية أو املنا ر الطبيعية البحرية إىل نظام 
طبيعيتة واملنتا ر الطبيعيتة البحريتة والتخطيط اإلنتتاج أو قطعتة األرض الفرديتة. وقتد اعتمتد العتديتد من البلتدان هُنج املنتا ر ال

ا يف العديد من البلدان تطبيق اإلدارة املستتتتتتتدامة  املت امي الستتتتتتتخدام األراضتتتتتتي واملياه، على األقي إىل حد ما. و ري أيضتتتتتتا
ت استعادة املوارد، للتاابت وهنج النظام اإلي ولوجي إ اء م ايد األ اء وتربية األحياء املائية والزراعة اإلي ولوجية وممارسا

يف  لة أمور أخرى. وعلى مستتتتتتتتتتوى نظام اإلنتاج، قد تعز  املمارستتتتتتتتتات احملددة املتعلقة بتنويع أنظمة اإلنتاج، وممارستتتتتتتتتات 
تطبيق هذه الُنهج  اإلدارة وهُنج اإلنتاج، صتتتتتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستتتتتتتتتتخدامه بشتتتتتتتتت ي مستتتتتتتتتتدام. وينبتي

والقدرات واملوارد و/أو والتوعية[  ]التواصيواملمارسات على نطاق أوسع. ومع  لل، غالباا ما يعيق نق  البحوث واملعرفة 
 األطر القانونية والسياساتية واإلدارية املناسبة، اعتمادها وتنفيذها.

قتلفة من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة معقدة وإن العديد من املمارستتتتتتتتتتتتتتات والنهج اإلدارية ال  تستتتتتتتتتتتتتتتخدم م وانت 
ا لرتكيبة األنواع يف النظام اإلي ولوجي احمللي، وو ائف هذه األنواع داخي النظام اإلي ولوجي،  نستتتتتتتتتتتتتتتبياا وتتطلج فهماا جيدا

رى. ومي ن ملثي والعالقات التتذوية يف ما بينها، وتفاعالهتا مع أستتتتتتتتتتتتتتتتفي الستتتتتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتتتلة والنظم اإلي ولوجية املرتابطة األخ
املمارستتتتتتتتات والُنهج أن ت ون كثيفة املعرفة، وخاصتتتتتتتتة ابلستتتتتتتتياق، وأن توفر فوائد على املدى الطويي وليل على املدى  هذه

الق تتتتج. وهناء حاجة إىل دعم ف  وستتتتياستتتتي، فضتتتتالا عن تطوير القدرات، للتتلج على هذه التحدايت وتشتتتتجيع التنفيذ 
 نطاق أوسع. على

 اإلجراءات

حتتتديتتد ومراعتتاة دوافع التتيج ال  تؤثر على التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة وختتدمتتات النظتتام اإلي ولوجي  2-1-1
]وتشتتتتجيع املمارستتتتات ال  تعز  صتتتتون التنوع املرتبطة هبا، عند وضتتتتع أو تنفيذ هنج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

 .البيولوجي واستخدامه املستدام[
زيز ممارستتتتتتتتتتات وهُنج اإلنتاج التذائي والزراعي املستتتتتتتتتتتدامة،  ا يف  لل النهج املت املة على مستتتتتتتتتتتوى نظام وتع 1-2-[2

اإلنتاج ومستتتتتتتتتتتتتوى النظام اإلي ولوجي، وال  تستتتتتتتتتتتتتخدم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على حنو مستتتتتتتتتتتتتدام، وت تتتتتتتتتتتتونه 
ت تتتتادي، والنظم اإلي ولوجية ال تتتتحية، وتوفر خدمات وتستتتتتعيده، ويف نفل الوقت حتستتتتن ستتتتبي العية وتدعم األداء االق

]صتتتتتتتتتتحة  / املناخية ال تتتتتتتتتتافية[،]وتراكم املواد العضتتتتتتتتتتوية يف الرتبة[ املنافعالنظام اإلي ولوجي. ]وينبتي إيالء االهتمام لتعزيز 
، وتدوير املتذايت. ومن احملتمي أن تشتتتتمي ممارستتتتات وهنج اإلنتاج  ات ال تتتتلة، وحستتتتج االقتضتتتتاء، حتستتتتني إدارة الرتبة[ 

امللقحات، والزراعة احلافظة للموارد، وممارستتات اإلدارة املت املة للمتذايت، والزراعة املقحمة، واستتتخدام ااصتتيي التتطية، 
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واحلراجة الزراعية، ]م افحة األنواع التربية التا ية وإدارهتا[ دات اسفات، واستخدام السماد األخضر، وتقليي استخدام مبي
واإلنتاج املت امي للحيواانت واحملاصتتتتتتتتتيي، واإلدارة املستتتتتتتتتتدامة للتاابت، وتربية النحي املستتتتتتتتتتدامة، وهنج النظام اإلي ولوجي 

 ابت واملراعي واألراضي الرطبة املتدهورة.[[مل ايد األ اء وتربية األحياء املائية، واإلنتاج العضوي، واستعادة التا
تعزيز التتتتدابج الراميتتتة إىل احلتتتد من املختتتاطر والتتتت ثجات املرتتبتتتة على التنوع البيولوجي لألغتتتذيتتتة والزراعتتتة جراء  2-1-3]

 [.استخدام مبيدات اسفات ال يميائية واألدوية البيطرية ]على حنو غج مالئم[ واالستخدام املفر  لأل دة
وتعزيز التدابج الرامية إىل احلد من قاطر وأتثجات الرعي املفر  وتعزيز وتشتتتتتتتجيع أفضتتتتتتتي املمارستتتتتتتات يف جمال  2-1-4]

 [.إدارة املراعي
 [.ودعم إدماج التنوع البيولوجي يف سالسي القيمة التذائية بدءاا من احلف  إىل اإلنتاج والتسويق واالستهالء 2-1-5]
املنهجيات ال  تستند إىل أفضي املمارسات ) ا يف  لل تلل القائمة على ]معارف الشعوب وحتديد وتطوير  2-1-6

]املعرفة التقليدية[  ال  تستتتتتتتتتتتهم يف صتتتتتتتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستتتتتتتتتتتتخدامه  / األصتتتتتتتتتتتلية واجملتمعات احمللية[
 ء.املستدام، وتطوير األدوات والتوجهيات لتسهيي تنفيذها، حسج االقتضا

تشتتتتتجيع صتتتتتون واستتتتتتعادة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من خالل استتتتتتخدام  [سااااابًقا 5-2-2اإلجراء ] 2-1-7]
والتاابت وم تتتتتايد األ اء وتربية  والثروة احليوانيةاملمارستتتتتات اإلدارية املراعية للتنو ع البيولوجي يف قطاعات إنتاج احملاصتتتتتيي 

حيثما ي ون  لل  خالل مزيج من الت نولوجيات املبت رة وممارستتتتتتتتتتتتتتتتات اإلدارة التقليدية لل، من  يف األحياء املائية،  ا
لمدخالت واملمارستتتتتتتتات التقليدية من خالل استتتتتتتتتخدام ممارستتتتتتتتات اإلدارة القائمة على التنوع ل بدائيتشتتتتتتتتجيع ] .[مناستتتتتتتتباا

 لل، عن  يف  اء وتربية األحياء املائية،  اوالتاابت وم تتايد األالثروة احليوانية البيولوجي يف يف قطاعات إنتاج احملاصتتيي و 
املرافق حيثما طريق ا مع بني الت نولوجيات املبت رة واملمارستتتات اإلدارية التقليدية القائمة على استتتتخدام التنوع البيولوجي 

 [.ي ون  لل مناسباا

 ا يف ، تشتتتتتتجيع البحوث [2-1-1دجمها مع اإلجراء ] / 1-3نقل هذه الفقرة إىل األولوية االسااااارتاتيجية ] 2-1-8]
 لل البحوث التشتتتتاركية واملتعددة التخ تتتت تتتتات وعرب الثقافات، بشتتتت ن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وأدواره يف النظم 
التذائية، وممارستتتتات وهنج اإلدارة ال  تستتتتهم أو  تمي أهنا تستتتتهم يف صتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستتتتتخدامه 

 [.داماملست
تعزيز  ايدة الوعي وتبادل املعلومات بشتتتتتتتتت ن ممارستتتتتتتتتات  [1-3األولوية االسااااااارتاتيجية  نقل هذه الفقرة إىل] 2-1-9]

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   

وضتتتتتتتتتتتتع وتنفيذ استتتتتتتتتتتترتاتيجيات وخطط عمي وإجراءات إلدارة التنوع البيولوجي للرتبة وضتتتتتتتتتتتتمان صتتتتتتتتتتتتحة الرتبة  2-1-10
 وخ وبتها 

الرتويج، عند االقتضتتتتتتتتتتتتاء، لنظم إنتاج متعددة األغراض يتم إدارهتا من أجي صتتتتتتتتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية و  2-1-11
 .واستعادته واستخدامه املستدام، ولتوفج جمموعة من خدمات النظام اإلي ولوجيوالزراعة 
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حتستتتني، حستتتج االقتضتتتاء، هي ي املنا ر الطبيعية لتوفج املوائي للتنوع البيولوجي و [ سااابًقا 7-2-2 اإلجراء] 2-1-12]
[ من أجي إدارة ال تتتتتلة  ات النهج وستتتتتائر[ ]الطبيعية املنا ر لنهج اإلقتضتتتتتاء عند الرتويج] / املرافق وأنواع األغذية الربية.[
 [.اإلي ولوجية النظم خدمات وتوفج اعةالتنوع البيولوجي لألغذية والزر 

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

 األساس املنطقي

حتدد خطط العمي القطاعية العاملية أولوايت العمي لتعزيز صتتتون م وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وقد مت وضتتتع 
برامج لل تتتتتتون، ول ن تتطيتها وفعاليتها  اجة إىل حتستتتتتتني، خاصتتتتتتة يف بعض مناطق العامل. وهناء العديد من العوامي ال  

ا يف  لل االفتقار إىل املعلومات ال افية عن أستتتتتاليج واستتتتترتاتيجيات ال تتتتتون  ات تقيد صتتتتتون التنوع البيولوجي املرافق،  
ال لة. ويف ما يتعلق ابل ون خارج املوقع على وجه اخل وص، ال تزال هناء عوائق بيولوجية وفنية حتول دون صون بعض 

لوجي املرافق من أجي برامج ال تتون. األنواع على املدى الطويي. ومن العقبات األخرى صتتعوبة استتتهداف أنواع التنوع البيو 
 طرق وهُنج ال تتتتون ال  تستتتتتهدف النظم اإلي ولوجية أكثر كفاءة منإستتتتناد األولوية إل ويف العديد من احلاالت، قد ي ون 

 .بني هُنج ال ون يف املوقع وخارجهوال بد  من تعزيز الت امي األنواع. فرادى تلل ال  تستهدف إسناد األولوية إىل
الفجوات يف املعرفة األستتتتتاستتتتتية والقيود على املوارد وضتتتتتعف الستتتتتياستتتتتات، برامج ال تتتتتون بشتتتتت ي كبج. وينبتي اختا  وتعيق 

 . ويف ما يتعلق  نشتتتطة واستتترتاتيجيات ال تتتون  د 3و 1نظر جمايل األولوايت االستتترتاتيجية أإجراءات ملعا ة هذه القيود )
ام ال تتتتتتون يف املوقع الطبيعي من خالل ممارستتتتتتات اإلدارة املراعية للتنوع  اهتا، ينبتي إعطاء األولوية لتوستتتتتتيع نطاق استتتتتتتخد

والتاابت وم تتتتتتتتتتتتتتتتايد األ اء وتربية األحياء املائية،  ا يشتتتتتتتتتتتتتتتمي الثروة احليوانيةالبيولوجي يف قطاعات إنتاج احملاصتتتتتتتتتتتتتتتتيي و 
بطة ابجملتمعات احمللية أو األصتتتتتلية. ومن املمارستتتتتات اإلدارية التقليدية املرتتدابج استتتتتتعادة التنوع البيولوجي و  االقتضتتتتتاء عند

املهم يف هذا السياق حتسني بنية املنا ر الطبيعية لتوفج املوائي ألنواع التنوع البيولوجي املرافق. وقد يشمي  لل، على سبيي 
لنظم ال  تدار املوائي الطبيعية أو شتتتتتتتتتتتتتتتتبه الطبيعية داخي نظم اإلنتاج وحوهلا،  ا يف  لل ا املثال، احلفاظ على مناطق من

 املاثلة أمامبش ي م ثف، وعند الضرورة جتديد املوائي املتضررة أو املتجزئة أو إعادة توصيلها. وينبتي الت دي للتهديدات 
 ةاحليواني والثروةالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،  ا يف  لل املمارستتتتتتتتتتتات الضتتتتتتتتتتتارة ابلتنوع البيولوجي يف إنتاج احملاصتتتتتتتتتتتيي 

ألغذية الربية، من خالل العمي على  يع ل واالستتتتتتتتتتالل غج املستتتتتتتتتدام م تتتتتتتتايد األ اء وتربية األحياء املائية، والتاابت و 
املستتتتتتتوايت  ات ال تتتتتتلة. وينبتي تعزيز نقي املعارف واملهارات ال  مت ن مواصتتتتتتلة صتتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

 ة ويف داخلها، وبني األجيال.واستخدامه بش ي مستدام، بني اجملتمعات احمللي

 اإلجراءات

ووضتتتتتتتتتتع  ا واستتتتتتتتتتتعادهتا،حتديد األنواع  ات األولوية، والنظم اإلي ولوجية وخدمات النظم اإلي ولوجية ل تتتتتتتتتتوهن 1-2-2
 .على املستوى الوط  غاايت أو أهداف  ات صلة هبذه األولوايت

 نواع التنوع البيولوجي املرافق واألغذية ال  ترك ز عل يف املزرعة، و تعزيز برامج ال تتون، وال ستتيما ال تتون يف املوقع و 2-2-2
 االقتضاء. الربية، والسعي إىل حتقيق الت امي األمثي بني هُنج ال ون يف املوقع وخارجه، عند
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تشتتتتتتتتتتجيع صتتتتتتتتتتون واستتتتتتتتتتتعادة التنوع البيولوجي لألغذية و  [1-2األولوية االساااااااارتاتيجية  نقل هذه الفقرة إىل] 2-2-3]
 ةاحليواني والثروةوالزراعة من خالل استتتتتتتتتتتتتتخدام املمارستتتتتتتتتتتتتات اإلدارية املراعية للتنو ع البيولوجي يف قطاعات إنتاج احملاصتتتتتتتتتتتتتيي 

جيات املبت رة  لل، عند االقتضتتتتتتتتاء، من خالل مزيج من الت نولو  يف والتاابت وم تتتتتتتتايد األ اء وتربية األحياء املائية،  ا
لمدخالت واملمارسات التقليدية من خالل استخدام ممارسات اإلدارة القائمة ل بدائيتشجيع وممارسات اإلدارة التقليدية. ]

والتتاابت وم تتتتتتتتتتتتتتتتتايد األ تاء وتربيتة األحيتاء املتائية،  ةاحليوانيتوالثروة على التنوع البيولوجي يف قطتاعتات إنتتاج احملتاصتتتتتتتتتتتتتتتتيتي 
عنتد االقتضتتتتتتتتتتتتتتتتاء، عن طريق ا مع بني الت نولوجيتات املبت رة واملمتارستتتتتتتتتتتتتتتتات اإلدارية التقليتدية القتائمتة على   لل، يف  ا

 [[.املرافقاستخدام التنوع البيولوجي 

الرتويج، عند االقتضتتاء، لنظم إنتاج متعددة األغراض يتم و  [1-2األولوية االسارتاتيجية  نقل هذه الفقرة إىل] 2-2-4]
صتتتتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستتتتتتتتتعادته واستتتتتتتتتخدامه املستتتتتتتتتدام، ولتوفج جمموعة من خدمات إدارهتا من أجي 

 النظام اإلي ولوجي.[

حتستتني، حستتج االقتضتتاء، هي ي املنا ر الطبيعية لتوفج و  [1-2األولوية االساارتاتيجية  نقل هذه الفقرة إىل] 2-2-5]
 األغذية الربية.[ املوائي للتنوع البيولوجي املرافق وأنواع

إنشاء أو تعزيز البنية التحتية الفعالة،  ا يف  لل على املستوى احمللي، من أجي صون التنوع البيولوجي خارج و  2-2-6
املوقع،  تتتا يف  لتتتل ال تتتائنتتتات احليتتتة التتتدقيقتتتة والالفقتتتارايت، وم وانت التنوع البيولوجي املرافق األخرى واألغتتتذيتتتة الربيتتتة، 

 واستعراض اجملموعات داخي البلدان.وحتسني التوثيق 
 وتنفيتتتذ عنتتتد ختطيطو  [2-3 إىل نقلهاااا] / [1-3 إىل نقلهاااا] / [10-2-2مع الفقرة  هاااذه الفقرة دمج] 2-2-7]

مع إيالء االهتمام الواجج للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ][ [األنشتتتتتتطة] / [ا هود] ال تتتتتتون] ]أنشتتتتتتطة لاية الطبيعة[
توفج خدمات النظم  ، مراعاة أدوار م وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف [الربية للمحاصتتتتتتتتتييوال ستتتتتتتتتيما األقارب 

 اإلي ولوجية لألغذية والنظم الزراعية، عند االقتضاء.
احملمية مناطق معينة، مثي املناطق  وعند ختطيط وتنفيذ [2-3 األولوية االساااااااااااارتاتيجية إىل نقل هذه الفقرة] 2-2-8]

املستتتتتتتتتتتتندة إىل املناطق، التوعية  دوار م وانت التنوع  من التدابج الفعالة ل تتتتتتتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وغجها
 [البيولوجي لألغذية والزراعة ومراعاة هذه األدوار،  سج االقتضاء.

واجملتمعات ال  تدير التنوع إنشتتتتتتتتتتتتتاء وتعزيز شتتتتتتتتتتتتتب ات تربط بني املستتتتتتتتتتتتتتخدمني و  [3-3 إىل نقل هذه الفقرة] 2-2-9]
البيولوجي املرافق وخدمات النظام اإلي ولوجي يف املزارع واملواقع الطبيعية، ومعاهد البحوث، والعلماء، وأصتتحاب امل تتلحة 

 املستويني الوط  واإلقليمي، لتسهيي تبادل البياانت وأفضي املمارسات، من بني أمور أخرى.[ اسخرين،  ا يف  لل على
 
لالحتاد الدويل حلف   6و 5صتتتون أو تطوير أو توستتتيع مناطق معينة، مثي املناطق احملمية ) ا يف  لل الفئات و  2-2-10

وغجها من التدابج الفعالة ل تتتتتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف موقعها  [واملواقع ال  حددهتا اليونستتتتتتتتت والطبيعة  ]
 وكذلل نظم الرتاث الزراعي  ات األضية العاملية.وخدمات النظام اإلي ولوجي  ات ال لة، 
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 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة

 ا يف  لل الستتتياستتتات والتشتتتريعات املالئمة، واسليات الفعالة لتنفيذها، واسليات الفعالة  –تعد األطر املؤستتتستتتية املناستتتبة 
 ل تتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية ا حيوايا أمرا  –الوعي وإشتتتتتتراء أصتتتتتتحاب امل تتتتتتلحة وتعزيز التعاون وتبادل املعلومات لزايدة 

 والزراعة واستخدامه املستدام، وللحفاظ على دوره يف توفج خدمات النظام اإلي ولوجي.
وخاصتتتة التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية،  ا ما ت ون األطر املؤستتتستتتية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،وغالبا 

ا ما يتم دمج التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشتتتتتتتتتتت ي غج كافت يف الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات غج كافية. وعلى ستتتتتتتتتتتبيي املثال، غالبا 
البيولوجي  القطاعية، ستتتتتتتتتتتواء يف قطاع األغذية والزراعة أو خارجه. وعادة ما تويل أطر الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات العامة املتعلقة ابلتنوع

ا ابلروابط بني التنوع البيولوجي واألغذية والزراعة. وحيثما توجد ستتتتياستتتتات وقوانني  ات صتتتتلة، فإن تنفيذها ا ادودا اهتماما 
، يعد انعدام التعاون والتنستتتتتتتتتتيق بني أصتتتتتتتتتتحاب 2ي ون يف التالج غج كاف. وكما لوح  يف جمال األولوية االستتتتتتتتتترتاتيجية 

ا ما تتضتتمن الثترات املهمة عدم االنتشتتار أمام حتستتني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وغالبا امل تتلحة عائقاا واستتع 
وجود روابط كافية بني الو ارات، وبني الباحثني وصتتتتتتانعي الستتتتتتياستتتتتتات، وبني صتتتتتتانعي الستتتتتتياستتتتتتات وأصتتتتتتحاب امل تتتتتتلحة 

 مستوى اإلنتاج ومستوى اجملتمعات احمللية. على
واستتتتتتتتتبعادهم عن  – ن فيهم النستتتتتتتتاء  –ية املنتجني على نطاق صتتتتتتتتتج واملنتجني من الستتتتتتتت ان احملليني ا ما يتم هتموغالبا 

عمليات صتتتتتتتتتتتتتتتتنع القرار ال  تؤثر على نظم اإلنتاج اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتة هبم. وعلى الرغم  لل، تلعج العديد من منظمات املنتجني 
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتة للتنوع البيولوجي لألغتذيتة والزراعتة ويف التدعوة ا يف تقتدمي التدعم العملي لادارة املا هتامتا واملنظمتات اجملتمعيتة دورا 

ا للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. و ج سياسات واسرتاتيجيات تسويقية تدعم أدوار صتار املنتجني ب فتهم حراسا  إىل
اية وضتتمان  ا يف  لل عن طريق ل –أن هتدف الستتياستتات االجتماعية واالقت تتادية إىل ضتتمان املستتاواة لستت ان الريف 
ل ي يتم نوا من بناء قدراهتم اإلنتاجية  –الوصتتتتول العادل إىل املوارد اجملتمعية ال  يعتمد عليها العديد من صتتتتتار املنتجني 

 بش ي مستدام.
ويتمثي أحد القيود الرئيستتتتتتية أمام تطوير واعتماد وتنفيذ ستتتتتتياستتتتتتات ل تتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستتتتتتتخدامه 

ستتتتتدام يف االفتقار ال بج للبياانت املتعلقة ي تتتتائ  النظم اإلي ولوجية والفهم احملدود لو ائف وخدمات النظام بشتتتت ي م
نظر جمتتتتال األولويتتتتة أاإلي ولوجي، وعلى وجتتتته التحتتتتديتتتتد أدوار التنوع البيولوجي لألغتتتتذيتتتتة والزراعتتتتة يف هتتتتذا الستتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتاق )

[ ]ينبتي ولذا  ج تعزيز البحث يف هذه اجملاالت.] هذه الفجوات .لالطالع على اإلجراءات ال  تعا  1  االستتتتتترتاتيجية
ي إىلدعم ا هود املبذولة يف جمال البحوث من أجي حتستتتتتني تقييم التنوع البيولوجي  ضتتتتتمن لتفاعالت ل أفضتتتتتي فهم للتوصتتتتت 

 والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات اخلطط عوضتتتتتتتتتأجي ضتتتتتتتتتمان عمليات اختا  القرارات و  منوالبيئة  وراثيوتنوعها والتنوع ال هاوفيما بين األنواع
 استناداا إىل العلم واألدلة.[

ال  يقتدمهتا التنوع البيولوجي لألغتذيتة والزراعتة وهنتاء العتديتد من ختدمتات النظتام اإلي ولوجي التنظيميتة والبيئيتة والثقتافيتة 
ال  ال يتم تداوهلا يف األسواق، وابلتايل ال يتم تسجيي قيمها يف اإلح اءات االقت ادية. وقد يسهم  لل يف جتاهلها عند 

فية للتنوع املخ املنافعصتتتنع الستتتياستتتات. ومي ن للتحليي االقت تتتادي،  ا يف  لل التقييم االقت تتتادي، أن يستتتاعد يف جعي 
، واستتتخدامه املستتتدام ا، و ايدة الوعي ابحلاجة إىل صتتونهفقدان التنوع البيولوجي أكثر وضتتوحا الت اليف اخلفية لالبيولوجي و 
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. و تاج التخطيط الوط  إىل ضتتتتمان اإلمداد التنوع البيولوجي واستتتتتخدامه املستتتتتدام أكثر فعالية ل تتتتون ستتتتياستتتتات وحتفيز
 املرتبطة ب ون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتوفج خدمات النظام اإلي ولوجي.طويي األجي للسلع العامة 

ومي ن أن تتخذ احلوافز لتعزيز صتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستتتخدامه املستتتدام، وغجها من األدوات االقت تادية، 
احلوافز، أما القطاع اخلاص، أو مبادرات اجملتمع املدين. جمموعة من األشتتتتتتتتتتتتتت ال وأن تنبع من الربامج العامة، أو استتتتتتتتتتتتتتتثمارات 

القضتتتتتتتتتتتاء عليها أو إلتائها تدر يا أو  ، وال بد  منقائمةفال تزال ابلتنوع البيولوجي ال  تلحق الضتتتتتتتتتتترر  اإلعاانت،يشتتتتتتتتتتتمي   ا
غائبة يف كثج من األحيان،  اإل ابية ابلنستتتتتتبة إىل التنوع البيولوجي ج اساثر الستتتتتتلبية. وال تزال تدابج التحفيزتجن  لإصتتتتتتالحها 

ستتتتتتتتتتتتتتتوق مي ن ليف العتتديتتد من البلتتدان، و األحيتتان.  وحيتتث توجتتد ابلفعتتي هنتتاء نق  يف تنفيتتذهتتا يعيق النجتتاح يف كثج من
ع أن تلمعتتايج البيئيتتة املمتثلتتة لاملنتجتتات  وال بتتد  من  عي للتنوع البيولوجي.وفر الفرص لتعزيز اإلنتتتاج املراواسختتذة يف التوستتتتتتتتتتتتتتت 

وبشتتتتتتتتتتتتت ي عام، حتتاج إدارة التنوع البيولوجي الرتويج للحوافز وستتتتتتتتتتتتتائر األدوات االقت تتتتتتتتتتتتتادية  ا يتوافق مع االلتزامات الدولية.
مع ابلتعاون  لألغذية والزراعة إىل الدمج بشت ي صتحيح يف الستياستات الق تجة والطويلة األجي لتطوير قطاع األغذية والزراعة

 ، ويف أطر التخطيط الشاملة لعدة قطاعات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.القطاعات املعنية ب ون املوارد الطبيعية وإدارهتا
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 بناء القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريب 1-3 االسرتاتيجيةاألولوية 

 األساس املنطقي
من املعرتف به على نطاق واستتتتتع أن التوعية والبحوث والتعليم والتدريج على  يع املستتتتتتوايت ُتعترب الوستتتتتائي الرئيستتتتية لتعزيز 

، على الرغم 2و 1اإلدارة املستتتتتتتتتتتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وكما هو موضتتتتتتتتتتح يف جمايل األولوايت االستتتتتتتتتترتاتيجية 
قطاعي األغذية والزراعة، فإنه ينبتي حتستتتتتتتتتتتتني املعرفة   وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مستتتتتتتتتتتتاضاهتما احليوية يف  من

 وخدمات النظام اإلي ولوجي ال  تقدمها، وكذلل كيفية أتثرها ابملمارسات والنهج اإلدارية، وغجها من دوافع التتيج.
ئيستتتتتية أمام ا هود لتحستتتتتني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وميثي النق  يف القدرات البشتتتتترية واملوارد املالية عقبة ر 

يف العديد من البلدان النامية على وجه اخل تتتتتتتتتتتوص. وستتتتتتتتتتتيحتاج العديد من البلدان إىل إيالء اهتمام خاص إبنشتتتتتتتتتتتاء وبناء 
ال الت تتتنيف ومن خالل مؤستتتستتتات البحوث والتعليم والتدريج، وبناء قاعدة قوية ومتنوعة من املهارات،  ا يف  لل يف جم

 13علم ا ميع.
 وينبتي تعزيز البحوث على ال تتتتتتتتتتتتتتتتعيتتتتتدين الوط  والتتتتتدويل يف  يع جوانتتتتتج إدارة التنوع البيولوجي لألغتتتتتذيتتتتتة والزراعتتتتتة، 
 ا يف  لل من خالل دعم نظم البحوث الزراعية الوطنية، وإنشتتتتتتتتتتتتتتاء شتتتتتتتتتتتتتتب ات البحوث املتعلقة ابلتنوع البيولوجي املرافق، 

 .تعزيزها أو

 اإلجراءات
 [على وجه اخل تتتوص] / [ ا يف  لل] التوعية  ضية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، على  يع املستتتتوايت، 3-1-1

التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، وخدمات النظام اإلي ولوجي ال  يوفرها، واحلاجة الستتتتتتتتتتتتتتخدامه املستتتتتتتتتتتتتتدام وصتتتتتتتتتتتتونه 
واستتتتتتتتتتتتتتتتعادته،  ا يف  لل من خالل دعم لالت التوعية على املستتتتتتتتتتتتتتتتويني اإلقليمي والدويل، هبدف تعزيز الدعم املقدم من 

سخرين  وي ال تتتتتتتتتتلة. وتطوير القدرات  ات ال تتتتتتتتتتلة لدعم هذه ا هود، احل ومات واملؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات وأصتتتتتتتتتتحاب امل تتتتتتتتتتلحة ا
 االقتضاء. حسج

 يف  تا] / [وال ستتتتتتتتتتتتتتتتيمتا]حتستتتتتتتتتتتتتتتتني القتدرة على إجراء البحوث بشتتتتتتتتتتتتتتتتت ن التنوع البيولوجي لألغتذيتة والزراعتة، و  3-1-2
 لل من خالل تشتتتتتتتتت يي فرق [بشتتتتتتتتت ن التنوع البيولوجي املرافق، واألغذية الربية، وخدمات النظام اإلي ولوجي،  ا يف  لل

 ث متعدد التخ تتتتتتتت تتتتتتتتات، وتعزيز آليات التعاون وتبادل املعلومات بني العلماء واملنتجني وأصتتتتتتتتحاب امل تتتتتتتتلحة اسخرين 
املعنيني يف إدارة التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة. وتعزيز طرق مبت رة لبنتتاء القتتدرات، على ستتتتتتتتتتتتتتتتبيتتي املثتتال، من خالل 

ملعلومات واالت االت، ومن خالل النهج التشاركية ال  تشمي، يف  لة أمور، اجملتمعات األصلية استخدام ت نولوجيات ا
 واحمللية ألصحاب املعارف التقليدية.

جوانج تقييم التنوع إىل ابلنستتتتتتتتتتتتبة  [2-1-3 اإلجراء مع الفقرة هذه دمج[ ]ساااااااااابًقا 10-1-1 اإلجراء] 3-1-3]
هنج البحوث ] / [[التشتتتتتتتتتتاركي العلم] / [التشتتتتتتتتتتاركيني لماءالع]مشتتتتتتتتتتاركة]البيولوجي لألغذية والزراعة ورصتتتتتتتتتتده، تعزيز 

 [.، حسج االقتضاء[التشاركية

                                                   
 .يشج علم ا ميع هنا إىل جمموعة من البياانت املتعلقة ابلتنوع البيولوجي من قبي ا مهور العام  13
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حتستتتتتني نقي قرجات البحوث بشتتتتت ن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، و ] [2-3-3دمج هذه الفقرة مع ] 3-1-4]
بشتتتتتتتتتتتتت ن التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية وخدمات النظام اإلي ولوجي، إىل املنتجني  [يشتتتتتتتتتتتتتتمي  ا] / [ال ستتتتتتتتتتتتتيما]

حتستتتتتني التعاون يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بني جمتمعات البحوث واملنتجني ] / [وواضتتتتعي الستتتتياستتتتات
املرافق، واألغذية الربية وخدمات النظم اإلي ولوجية هبدف وواضتتعي الستتياستتات  ا يف  لل يف جمال التنوع البيولوجي 

 [[.دعم االبت ار التشاركي ونقي املعارف
ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف  يع اجملاالت املعرفية  ات ال تتتتتلة املرتبطة تعزيز التعليم تقييم الفجوات و  3-1-5

اللذين يستتتتتتتتتتهدفان قتلف أصتتتتتتتتتحاب امل تتتتتتتتتلحة،  ا يف  لل  غج الر يو امله   والتدريج يف ا امعات واملدارس، والتعليم
 تعزيز املهارات متعددة التخ  ات بني املمارسني وأصحاب امل لحة اسخرين.و ،علماء علم ا ميع

تعزيز فرص التدريج والتعليم املستمر للمزارعني، وصيادي األ اء، وحراس الثروة احليوانية، وس ان التاابت، و  3-1-6
 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.
بش ن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة لضمان دعم أنشطة البحوث  ابلبحوثتعزيز أطر السياسات املتعلقة و  3-1-7

 طويلة األجي، و ايدة توافر املوارد البشرية واملادية واملالية هلذا الترض.
تعزيز التعليم والبحوث يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، من خالل وستتتتتتتتتتتائي قتلفة )مثي االعرتاف و  3-1-8

 املتزايد به،  ا يف  لل من خالل األجر ال ايف، وتوفج البىن التحتية مثي املختربات والدعم اللوجس  .
 تعزيز القدرة على استخدام نظم التقييم والرصد،  ا يف  لل عن طريق حتسني نشر املعلومات على املستخدمني. 3-1-9
القائمة على اإلنتاج املشتتتترتء بني الثقافات للمعرفة حيثما كان  النهج  لل ا يف  [جزء من املبادئ التشاااغيلية ساااابًقا]]

 [.ا لل مناسبا 

 تعزيز األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية 2-3 االسرتاتيجية األولوية

 األساس املنطقي
ا ما ت ون والزراعة، ول نها غالبا تعترب األطر القانونية والستتياستتاتية املناستتبة ضتترورية لادارة الفعالة للتنوع البيولوجي لألغذية 

، ال ستتتتتتيما يف ضتتتتتتوء أصتتتتتتحاب امل تتتتتتلحة املتعددين وامل تتتتتتا  غج انمية أو ضتتتتتتعيفة التنفيذ. ويعد حتستتتتتتني هذه األطر حتدايا 
ا ما يتم التتاضتتتي املشتتتترتكة واحلاجة إىل أح ام ت تتتتاحج القضتتتتااي الناشتتتتئة يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وكثجا 

القوانني والستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات ال  تتجاو  جمال إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  اثر غج مباشتتتتتتتتتترة أو غج مق تتتتتتتتتتودة عن 
ومي ن للتدابج احملتملة يف هذا السياق،  [سابًقا 11-2-3جزء من اإلجراء ]] التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. على

،  ا يف  لل للنساء رى؛ وحتسني توافر االئتماانت ال تيةدمات اإلرشاداخل: حتسني توافر أن تتضمن  سج اإلقضاء
إىل األستتتتتتتتتتتتتتواق؛ وحي املستتتتتتتتتتتتتتائي املتعلقة  يا ة نفا  يف املناطق الريفية؛ ومت ني الوصتتتتتتتتتتتتتتول املالئم إىل املوارد الطبيعية وال

لتنوع البيولوجي املرافق وخدمات ويف ما يتعلق اب االعرتاف ابملمارستتتتات والقيم الثقافية  ات ال تتتتلة[ضتتتتمان األراضتتتتي؛ و 
إدارة املوارد النظام اإلي ولوجي على وجه اخل وص، فإن االفتقار إىل التنسيق ال ايف بني قطاعات صون األغذية والزراعة و 

، والفهم احملدود هلذه ا وانج من التنوع البيولوجي وأضيتها ابلنستتتتتتتتتتتتتتتتبة لألغذية والزراعة بني صتتتتتتتتتتتتتتتتانعي وصتتتتتتتتتتتتتتتتوهنا ةيالطبيع
 .ا رئيسية أمام تطوير القوانني والسياسات املناسبةياسات، يش الن قيودا الس
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كما يُعرتف بضتتتتتتتتتتتتترورة تعميم التنوع   ويُعرتف  ضية تقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإلي ولوجي على نطاق واستتتتتتتتتتتتتع
االقت ادية،  ا يف  لل دراسات التقييم، . ومع  لل، فإن دمج نتائج التحاليي البيولوجي يف  يع السياسات  ات ال لة

يف نظم احملاستتتتتتتتتتتبة الوطنية أو يف التدابج األوستتتتتتتتتتتع للرعاية االجتماعية ادود، وال تزال هناء فجوات كبجة يف املعرفة،  ا يف 
عج التحاليي االقت تادية  لل يف ما يتعلق ابملوارد الوراثية املي روبية، وامللقحات الربية، والنبااتت الطبية الربية. ومي ن أن تل

ا، يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، يف  لة أمور، يف ا أكثر برو ا وبياانت تقييم خدمات النظام اإلي ولوجي دورا 
 تطوير اسرتاتيجيات ال ون وبرامج البحوث.

وانج املختلفة لادارة املستتتتتتتتدامة التنوع ا ما تستتتتتتتتخدم البلدان برامج التحفيز واألدوات االقت تتتتتتتادية األخرى لتعزيز ا وغالبا 
ا ما تستتتتتتتتتتتتتتتخدم هذه األدوات بشتتتتتتتتتتتتتت ي منعزل ومن دون تنستتتتتتتتتتتتتتيق فيما بينها. البيولوجي لألغذية والزراعة. ومع  لل، غالبا 

حني أن الربامج العامة الفردية أو استتتتتتتتتتتتتتتتتثمارات القطاع اخلاص أو مبادرات اجملتمع املدين قد تقدم حوافز  ات صتتتتتتتتتتتتتتتتلة  ويف
ا أكرب ب ثج من حيث حتستتتتتني نتائج التنوع فها اخلاصتتتتتة، مي ن جملموعة من التدابج االقت تتتتتادية املنستتتتتقة أن ختلق أتثجا  هدا

إنشتتتتتتتتتتاء برامج متعددة احلوافز احلاجة إىل بيئة مت ينية مناستتتتتتتتتبة  املاثلة أمامالبيولوجي لألغذية والزراعة. وتشتتتتتتتتتتمي التحدايت 
وب بني املؤستتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات وعرب النطاقات )الدولية والوطنية ودون الوطنية ، واحلاجة لدعم املستتتتتتتتتتتتتتتتوى الرفيع للتنستتتتتتتتتتتتتتتيق املطل

االخنرا  مع القطاع اخلاص وتشتتتجيع االستتتتثمار املستتتؤول، واحلاجة إىل حوار شتتتامي للقطاعات، أي بني اإلنتاج البيئي  إىل
األدوات االقت تتتتتتادية املستتتتتتتخدمة،  ا إىل حتستتتتتتني توثيقا، هناء حاجة أيضتتتتتتا والتذائي والزراعي والقطاعات األخرى. وعموما 

تشتتتتتتجيع  وينبتي] ال  مي ن استتتتتتتتتخدامها، والتخطيط هلا، لتعزيز اإلدارة املستتتتتتتتتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. أو
 [.ال لة  ات الدولية االلتزامات مع يتوافق  ا االقت ادية األدوات وسائر حلوافزا

 اإلجراءات
ستتتتتتتتتخدام التنوع البيولوجي لألغذية اب املتعلقةجرد ومراجعة األطر التشتتتتتتتتريعية واإلدارية والستتتتتتتتياستتتتتتتتاتية القائمة و  3-2-1

عند  والقيام،  فاءةالضتتتتتتتتتتتعف أو عدم الثترات أو نقا  الحتديد  هبدف .وصتتتتتتتتتتتونه واستتتتتتتتتتتتعادتهعلى حنو مستتتتتتتتتتتتدام والزراعة 
 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وحتديثها حستتتتتتج االقتضتتتتتتاء،استتتتتتتعراض األطر التشتتتتتتريعية واإلدارية والستتتتتتياستتتتتتاتية إلدارة 

معا ة دوافع التتيج بشتتتتتتتتتتتتت ي كاف وضتتتتتتتتتتتتتمان ابلنظر يف اخليارات لتعميم  يع م وانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
 .االعتبارات الشاملة للقطاعاتو 
إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وحتديثها  الت كد عند مراجعة األطر التشتتتتتريعية واإلدارية والستتتتتياستتتتتيةو  3-2-2

حستتتتتج االقتضتتتتتاء، من أهنا تتوافق، قدر اإلم ان، مع إطار أهداف التنمية املستتتتتتدامة، وتعزيز مستتتتتاضات التنوع البيولوجي 
 لألغذية والزراعة وإدارته يف ا هود لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

حستتتتتتتج االقتضتتتتتتتاء و ا يتفق مع  –للمنظمات الدولية  ات ال تتتتتتتلة، على النظر  تشتتتتتتتجيع األجهزة الر ستتتتتتتيةو  3-2-3
يف أضيتة التنوع البيولوجي لألغتذيتة والزراعتة وختدمتات النظتام اإلي ولوجي ال  يقتدمهتا، عنتد مراجعتة االتفتاقات  –والايهتتا 

 م ايد األ اء وتربية األحياء املائية.العاملية بش ن التنوع البيولوجي، وإنتاج احملاصيي والثروة احليوانية والتاابت و 
تشتتتجيع تنفيذ الدراستتتات،  ا يف  لل التقييمات املشتتترتكة، ال  حتدد قيم استتتتخدام أو عدم استتتتخدام التنوع و  3-2-4

 –والتحليالت االقت تتتتتتتتادية األخرى  ات ال تتتتتتتتلة  –البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإلي ولوجي ال  يقدمها 
 لل عن طريق وضتتتتع املنهجيات واألدوات االقت تتتتادية وتوحيدها. وينبتي أن تستتتتتند هذه الدراستتتتات إىل املعلومات  ا يف 

 والتقييمات احلالية قدر اإلم ان.
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تعزيز دمج نتائج التحليالت االقت تتتتتتتتتتتتادية،  ا يف  لل دراستتتتتتتتتتتتات التقييم، يف استتتتتتتتتتتترتاتيجيات صتتتتتتتتتتتتون التنوع و  3-2-5
 وغجها من جوانج إدارته.البيولوجي لألغذية والزراعة 

توثيق خطط التحفيز القائمة وغجها من األدوات االقت تتتتتتتتتادية املستتتتتتتتتتخدمة لتحستتتتتتتتتني إدارة التنوع البيولوجي و  3-2-6
لألغذية والزراعة عرب قطاعات البيئة واألغذية والزراعة والعام وغج احل ومي واخلاص، ووضتتتع خريطة هلا. وحيثما يتم حتديد 

ضتتتتتتتتتتعف أو عدم كفاءة، معا تها عن طريق تطوير أدوات جديدة أو تعزيز أو تنستتتتتتتتتتيق ال تتتتتتتتتت وء احلالية، ثترات أو نقا  
 حسج االقتضاء، و ا يتسق مع االتفاقات الدولية  ات ال لة.

تعزيز نظم اإلنتاج ال  ت تتتتتتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتستتتتتتتتتتتخدمه بشتتتتتتتتتت ي مستتتتتتتتتتتدام، وحتفيزها، و  3-2-7
 ،ستتتتتالستتتتتي القيمةو وستتتتتياستتتتتات التوريد املستتتتتتدامة يشتتتتتمي األستتتتتواق ،  ا  مع االتفاقات الدولية  ات ال تتتتتلةيتماشتتتتتى   ا

 للمنتجات من نظم اإلنتاج ال  تدعم صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام. 
ابلتنوع البيولوجي لألغذية  الضتتتتارة]وتوثيق ورستتتتم خرائط لربامج التحفيز القائمة وستتتتائر األدوات االقت تتتتادية ] 3-2-8

 الترض حتديدأو إعادة  ي]إعادة توجيه احلوافز الضتتتتتارة ابلتنوع البيولوج / إلتاء احلوافز الضتتتتتارة ابلتنوع البيولوجيو  والزراعة[
 [.بهامن أجي تقليي اساثر السلبية إىل أدىن حد مم ن أو جتن   ؤهاأو إلتا هاأو إصالح منها

ت ييف الستتياستتات وقرارات االستتتثمار يف قتلف قطاعات األغذية والزراعة ل ي تراعي بشتت ي أفضتتي اساثر و  3-2-9
ال   [املستتتتتتتتتتتدامة]ويف نظم اإلنتاج ] [و املشتتتتتتتتتترتكة لالستتتتتتتتتتتثمارات ]يف الطبيعة واملنافعالستتتتتتتتتتلبية لتدهور النظام اإلي ولوجي 

 ا يعود ابلنفع على الطبيعة ونظم اإلنتاج املستتتتتدامة على ] / [نظم اإلنتاج املستتتتتدامةيف و ] / [تستتتتتخدم املمارستتتتات ا يدة
 [.السواء

وستتتتتتتتائر  االقت تتتتتتتتاد الدائري أ ا  االستتتتتتتتتهالء واإلنتاج املستتتتتتتتتدامني،  ا يف  لل عن طريق تطبيق هنجتطبيق و  3-2-10
لدعم صتتتتتتتتتتتون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستتتتتتتتتتتتعادته   كفاءة استتتتتتتتتتتتخدام املواردالنهج  ات ال تتتتتتتتتتتلة من أجي حتقيق  

 واستخدامه املستدام.
تشتتتتتتجيع تنفيذ تدابج احل تتتتتتول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاستتتتتتم منافعها، حستتتتتتج االقتضتتتتتتاء، و 3-2-11

م املستدام هلذه املوارد، و ايدة الوعي  دوارها وقيمها، وبناء القدرات لتعزيز البحوث والتعليم كوسيلة لتحسني االستخدا
والتدريج من أجي صوهنا واستخدامها بش ي مستدام، مع االعرتاف ابلطبيعة اخلاصة واملميزات اخلاصة للموارد الوراثية 

 لألغذية والزراعة.
، هورصتتتتتتتتتتتتد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تعزيز األطر الوطنية لتقييم [ساااااااااابًقا 8-1-1جزء من اإلجراء ] 3-2-12]
 [.الوطنية، وتعزيز التنسيق بني الوكاالتاهليئات إشراء من خالل واألغذية الربية  التنوع البيولوجي املرافق،سيما  وال

 حتسني التعاون والتمويل 3-3 االسرتاتيجية األولوية

 األساس املنطقي
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة احلدود التقليدية بني قطاعات األغذية والزراعة وتلل بني األغذية والزراعة تتطي إدارة 

ا ما يتطلج تعزيز صتتتتتتون التنوع البيولوجي واستتتتتتتخدامه بشتتتتتت ي مستتتتتتتدام إجراءات على نطاق واحلفاظ على الطبيعة. وغالبا 
اه أو على طول مستتتتتتتتارات اهلجرة  وإشتتتتتتتتراء جمموعة من قتلف جترايف واستتتتتتتتع )على ستتتتتتتتبيي املثال، عرب مستتتتتتتتتجمعات املي
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لحدود الوطنية. على وجه اخل تتتتوص عابرة لالنطاقات املو عة ألنواع التنوع البيولوجي  ت ونا ما أصتتتتحاب امل تتتتلحة. وغالبا 
وع البيولوجي التعاون مع أصتتتتتتتتتحاب امل تتتتتتتتتلحة املتعددين وبني القطاعات وعلى املستتتتتتتتتتوى الدويل يف جمال التن وابلتايل، فإن

وهناء حاجة إىل التعاون داخي البلدان ويف ما بينها من أجي تطوير  لألغذية والزراعة ورصتتتتتتتتتتتتتتتتده وإدارته، هو أمر حيوي.
والتطوير  ونقي املعارف الشتتتب ات الوطنية واإلقليمية. وتعترب الشتتتب ات مهمة يف ربط أصتتتحاب امل تتتلحة ويف دعم البحث

ال   –أن[ ت تتتتبح جهات التنستتتتيق الوطنية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  ]ومي ن / [وقداملؤستتتتستتتتي وبناء القدرات. ]
عوامي رئيستتتية لبناء شتتتب ات إلدارة  –أُنشتتتئت من أجي إعداد التقارير القطرية عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة[.
لتعاونية اإلقليمية الفرعية واإلقليمية والدولية صتتتتتتتتتتتتتون املوارد الوراثية احمل تتتتتتتتتتتتتولية واحليوانية وتستتتتتتتتتتتتتتهدف العديد من املبادرات ا

ا عدد أقي ب ثج من هذه ا هود ال  تستتتتتتتتتتتتتهدف التنوع واحلرجية واملائية واستتتتتتتتتتتتتخدامها بشتتتتتتتتتتتت ي مستتتتتتتتتتتتتدام. وهناء عموما 
ا من املبادرات على والزراعة، على الرغم من أن عددا البيولوجي املرافق ودوره يف تقدمي خدمات النظام اإلي ولوجي لألغذية 

تستتتتتتتهدف  هذه املستتتتتتتوايت يستتتتتتهم يف إدارة م وانت اددة للتنوع البيولوجي املرافق،  ا يف  لل من خالل املشتتتتتتاريع ال 
 امللقحات أو عوامي امل افحة البيولوجية أو اجملموعات خارج املوقع الطبيعي.

دة الستتياستتية و/أو احلوكمة، والقدرات، والوعي واملعرفة والتعاون، فإن االفتقار إىل املوارد املالية وإىل جانج االفتقار إىل اإلرا
يشتتت ي أحد القيود الرئيستتتية أمام التنفيذ الفعال  ميع اإلجراءات املدرجة يف  يع جماالت األولوية االستتترتاتيجية الثالثة يف 

 هذه الوثيقة.

 اإلجراءات
جرد ووصتتتتتف املؤستتتتتستتتتتات الوطنية واإلقليمية ال  لديها والايت تتعلق إبدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  3-3-1

 لتم ني إنشاء أو تعزيز آليات التنسيق  ات ال لة. 
 املنتجني أصتتتحاب امل تتتلحة املعنيني  ا يشتتتمي بنييف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة حتستتتني التعاون و  3-3-2

نطاق أوسع، من  وعلى وإدارة املوارد الطبيعية الزراعةو  األغذية والباحثني واملستهل ني وصانعي السياسات، داخي قطاعات
 .ودعم االبت ار التشاركي ونقي املعارف أجي تسهيي وضع سياسات أكثر صلة وفعالية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

اإلقليمية أو العاملية القائمة و/أو إنشتتتتتتاء شتتتتتتب ات جديدة، تربط بني العلماء تشتتتتتتجيع الشتتتتتتب ات الوطنية أو و  3-3-3
 والباحثني وأصحاب امل لحة اسخرين لتحسني تبادل املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

يف القطتتتاعتتتات الزراعيتتتة مواصتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتة تطوير وتعزيز التعتتتاون التتتدويل لتعميم التنوع البيولوجي لألغتتتذيتتتة والزراعتتتة و  3-3-4
 وخارجها. ونشر أمثلة عن التعاون الناجح.

مواصتتتتلة تطوير وتعزيز التعاون الدويل،  ا يف  لل التعاون الثالثي والتعاون يف ما بني بلدان ا نوب، لتعزيز بناء و 3-3-5
 ذية والزراعة، خاصة يف البلدان النامية.القدرات، واملساعدة التقنية ونقي الت نولوجيا املتعلقة إبدارة التنوع البيولوجي لألغ

من خالل  هاتقاستتم املنافع الناشتتئة عن استتتخدامو  تيستتج الوصتتول إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تشتتجيعو  3-3-6
املوارد املالية هذه املنافع النقدية وغج النقدية ، مع مراعاة أضية و/ أو ستتتتتتتتتتتتائر اسليات التنظيمية الوطنية ال تتتتتتتتتتتت وء الدولية،

ل تتتتتون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستتتتتتخدامها املستتتتتتدام، خاصتتتتتة يف البلدان النامية، والطبيعة اخلاصتتتتتة للموارد الوراثية 
 لألغذية والزراعة وخ ائ ها املميزة.
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  ايدة] / مت املة[است شاف الفرص، وحيثما أم ن، إنشاء آليات  مع األموال ووضع خطط استثمارية و ]] 3-3-7
والتقييم والرصتتد وال تتون واالستتتخدام املستتتدامني يف داخي وخارج  –[، ألغراض البحث والتدريج وتطوير القدرات الدعم
 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإلي ولوجي.[ بش ن –املوقع 

من خالل تعزيز التآ ر والتعاون بني املشتتتتتتتتتتتاريع  حتديد فرص لالستتتتتتتتتتتتخدام الفعال للموارد، على ستتتتتتتتتتتبيي املثالو  3-3-8
 املستويني الوط  واإلقليمي. على

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لدى منظمة  دعم استتتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيات التمويي خلطط العمي القطاعية العاملية هليئةو  3-3-9
 وتنفيذ برانمج عملها املتعدد السنوات. األغذية والزراعة

 يف تنفيذ املبادرات الدولية ل ون التنوع البيولوجي للرتبة وامللقحات واستخدامها على حنو مستدام.املساضة  3-3-10
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 1امللحق 

 املفاهيم املستخدمة يف هذه الوثيقة: 1اجلدول 
ال ائنات احلية التباين بني من اتفاقية التنوع البيولوجي على أنه " 2يُعرف التنوع البيولوجي يف املادة  التنوع البيولوجي

بات  من  يع امل تتتتتتتادر  ا فيها، ضتتتتتتتمن أمور أخرى، النظم اإلي ولوجية الربية والبحرية واملائية واملرك 
ا منهتتتتتا: وهتتتتتذا يشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتي التنوع داختتتتتي األنواع وبينهتتتتتا وتنو ع النظم اإلي ولوجيتتتتتة ال  تعتتتتتد جزءا 

 14اإلي ولوجية".
التتتتتنتتوع التتبتتيتتولتتوجتتي 

 لألغذية والزراعة
حتالتة  تقرير البيولوجي لألغتذيتة والزراعتة هو فئتة فرعيتة من التنوع البيولوجي، وهو يتضتتتتتتتتتتتتتتمن ألغراضالتنوع 

"تنوع احليواانت والنبتتااتت وال تتائنتتات التتدقيقتتة وتبتتاينهتتا على التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة يف العتتامل 
هياكي النظام اإلي ولوجي وو ائفه املستتتتتتتتتوى الوراثي وعلى مستتتتتتتتتوى األنواع والنظم اإلي ولوجية ال  تدعم 

 15 وعملياته داخي نظم اإلنتاج وحوهلا، وتوفر املنتجات الزراعية التذائية وغج التذائية"
احملاصيي والثروة احليوانية والتاابت وم ايد األ اء وتربية األحياء  نظم إنتاج تشمي "نظم اإلنتاج" يعترب أن   اإلنتاج نظم

 األحياء وتربية األ اء وم ايد التاابتتعريف منظمة األغذية والزراعة، تشمي الزراعة   سجو  املائية.
 .املائية

متتت تتتوانت التتتتتتتنتتتوع ]
البيولوجي لألغتتتتذيتتتتة 

 [والزراعة

النبتتاتيتتة واحليوانيتتة  الوراثيتتة [ املواردهي] / ]تشتتتتتتتتتتتتتتتمتتي[ التنوع البيولوجي لألغتتذيتتة والزراعتتة ]]م وانت[
والالفقتتارايت، والتنوع  التتدقيقتتة احليتتة احلرجيتتة، وال تتائنتتاتالوراثيتتة واملتتائيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة، واملوارد 

 ، واألغذية الربية.[ي املرافقالبيولوج
الوراثية النباتية  املوارد

 لألغذية والزراعة
إىل أي مادة وراثية من أصتتتتي نبايت ال  هلا قيمة م تتتتطلح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يشتتتتج 

ويشمي  لل األنواع ال  يستخدمها املزارعون/السالالت األصلية  16 فعلية أو اتملة لألغذية والزراعة
ال  يتم االحتفاظ هبا يف املزارع، واألصتتناف احملستتنة، ومواد الرتبية يف برامج حتستتني احملاصتتيي، وعينات 

جملموعات خارج املوقع ، واألقارب الربية للمحاصتتتتتتتتتيي، والنبااتت الربية احمل تتتتتتتتتودة بنوء ا ينات )أي ا
 لألغذية.

املتتتتتتتتوارد التتتتتتتتوراثتتتتتتتتيتتتتتتتتة 
احليوانيتتتتتتة لألغتتتتتتذيتتتتتتة 

 والزراعة

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة هي املوارد الوراثية  ات أصتتتي حيواين ال  "تستتتتخدم أو  تمي 
ومشي نطاق التقييمات العاملية ال  أجرهتا منظمة األغذية والزراعة   17والزراعة."استتتتتتتتتتتتتتخدامها لألغذية 

على املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة املوارد الوراثية لألنواع املستتتتتتتتتتتت نستتتتتتتتتتتة من الطيور والثدييات 
  18املستخدمة يف األغذية والزراعة.

                                                   
 .نة اتفاقية التنوع البيولوجيأمااتفاقية التنوع البيولوجي. مونرتايل، كندا. . 1992اتفاقية التنوع البيولوجي.   14
 . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   15
 . روما.املعاهدة الدولية بش ن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 2009عة. منظمة األغذية والزرا  16
خطة العمي العاملية . 2007 منظمة األغذية والزراعة.روما؛ حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2007منظمة األغذية والزراعة.   17

 روما؛للموارد الوراثية احليوانية وإعالن إنرتالكن. 
التقرير الثاين عن حالة  .2015 منظمة األغذية والزراعة.روما؛ حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2007منظمة األغذية والزراعة.   18

 رومايوانية لألغذية والزراعة يف العامل. املوارد الوراثية احل

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-a1250a.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


31 CGRFA/NFP-BFA/2.2/21/Report 

 

 

التتتتتتتتوراثتتتتتتتتيتتتتتتتة  املتتتتتتتتوارد
احلرجيتتتتتتة لألغتتتتتتذيتتتتتتة 

 والزراعة

املواد املوروثة احملتف  هبا داخي األشتتتتتتتتتتجار وأنواع النبااتت املوارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة هي "
االجتماعية الفعلية أو احملتملة ويف ما  اخلشتتتبية األخرى  ات القيمة االقت تتتادية أو البيئية أو العلمية أو

  19."بني تلل األشجار والنبااتت

املتتائيتتة املوارد الوراثيتتة 
 لألغذية والزراعة

تشتتتتتتتمي املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة "احلمض النووي وا ينات وال روموستتتتتتتومات واألنستتتتتتتجة 
واخلالاي التناستتتتتلية واألجنة وغجها من مراحي احلياة املب رة، واألفراد والستتتتتالالت واألرصتتتتتدة و اعات 

وقد مشي نطاق التقييم  20األغذية والزراعة." ستتتتتتتتتتتتتتتبة إىلال ائنات  ات القيمة الفعلية أو املم نة ابلن
األنواع املائية املستتتتتتتتتتتتتزرعة وأقارهبا الربية حلالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، العاملي الذي أجري 
 ضمن الوالية الوطنية.

املتتتتتتتوارد التتتتتتتوراثتتتتتتتيتتتتتتتتة 
لألغتتتتذيتتتتة والزراعتتتتة 
من ال ائنات احلية 
التتتتتتتتتتتتتتتدقتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والالفقارايت

ا رئيستتتتتتتياا يف التنوع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من ال ائنات احلية الدقيقة والالفقارايت عن تتتتتتترا  تعد
البيولوجي املرافق. وتشتتتتتتتتتتتتمي اجملموعات املهمة امللقحات، وال ستتتتتتتتتتتتيما حني العستتتتتتتتتتتتي، وال ائنات احلية 

والعمليات الزراعية ال تتتتناعية، الدقيقة املهمة ابلنستتتتبة إىل عملية اهلضتتتتم لدى اجملرتات، وجتهيز األغذية 
 21وعوامي امل افحة البيولوجية، وال ائنات احلية الدقيقة والالفقارايت يف الرتبة.

التتتتتنتتوع التتبتتيتتولتتوجتتي 
 املرافق 

"يشتتتتتمي التنوع البيولوجي املرافق، تلل األنواع  ات األضية لو يفة النظام اإلي ولوجي، و لل مثالا، عن 
اسفتتات النبتتاتيتتة، واحليوانيتتة، واملتتائيتتة، وت وين الرتبتتة وال تتتتتتتتتتتتتتحتتة، وتوفج امليتتاه طريق التلقيح، وم تتافحتتة 

 : وجودهتا، إىل غج  لل، ويتضمن  لل عدة أمور من بينها
ال ائنات الدقيقة )وتشتتتتتتتتتتتتتتتمي الب تجاي، والفجوستتتتتتتتتتتتتتتات، واألوليات  والفطرايت املوجودة داخي  أ )

وإنتاج الفطور ا ذرية، ومي روابت الرتبة، واملي روابت وحول ُنظم اإلنتاج  ات األضية الستتتتتتتتتتتتتتتتخدام 
 العالقة ومي روابت املعدة لدى احليواانت اجملرتة؛

الالفقارايت، وتشتتتتتتتتتتمي احلشتتتتتتتتتترات، والعناكج، والديدان، وستتتتتتتتتتائر الالفقارايت األخرى  ات و  )ب 
ا عوامتتي التحلتتي، بينهتت األضيتتة إلنتتتاج احملتتاصتتتتتتتتتتتتتتتيتتي، واحليواانت، واأل تتاء، والتتتاابت، بعتتدة طرق من

 واسفات، واللواقح، واملفرتسات داخي وحول نطم اإلنتاج؛
املدجنة ، وتشتتتتتتتتتتتتمي  الفقارايت، وتشتتتتتتتتتتتتتمي الربمائيات، والزواحف والطيور والثدييات الربية )غجو )ج 

األقارب الربية،  ات األضية يف إنتاج احملاصتتتتتتتتيي واحليواانت واأل اء والتاابت، كاسفات، واملفرتستتتتتتتتات، 
 واللواقح، أو من انحية أخرى، يف نظم اإلنتاج وحوهلا؛

النبااتت الربية واملزروعة األرضتتتتية واملائية غج احملاصتتتتيي واألقارب الربية للمحاصتتتتيي، يف، وحول و  )د 
املستتتتتتاحات اإلنتاجية مثي نبااتت الستتتتتتياجات، واألعشتتتتتتاب الضتتتتتتارة، واألجناس املتواجدة يف املمرات 

 22لبحجات، واملياه البحرية الساحلية ال  تسهم بش ي غج مباشر يف اإلنتاج.الشاطئية، واألهنار، وا

                                                   
  روما.حالة املوارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2014منظمة األغذية والزراعة.   19
 روماحالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2019منظمة األغذية والزراعة.   20
 ./1Report Rev./17/16CGRFAالوثيقة من  79الفقرة   21
 رومااخلطو  التوجيهية إلعداد التقارير القطرية عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. . 2013منظمة األغذية والزراعة.   22
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الربية هي منتجات غذائية مت احل تتتتتتتتتول عليها من أنواع غج مستتتتتتتتتت نستتتتتتتتتة. وقد يتم ح تتتتتتتتتادها "األغذية  األغذية الربية
األخرى.  )جتميعها أو اصتتتتتتتتتتتتتتطيادها  من داخي نظم اإلنتاج التذائي والزراعي أو من النظم اإلي ولوجية

األنواع "القطتاعية" للموارد الوراثية  فئتات وتتتداختي األنواع ال  تزود األغتذيتة الربيتة بتدرجتات متفتاوتتة مع
والتنوع البيولوجي املرافق هلا. وعلى ستتتتتتتتتتتتتتبيي املثال، ر ا ت ون امل تتتتتتتتتتتتتتتايد الطبيعية أكرب مثال منفرد على 

 أل اء  برايا منشتتآت تربية األحياء املائية قزوانا الربية، وتستتتخدم العديد من  االستتتخدام البشتتري لألغذية
 23التفريخ أو تربية الجقات.

ختتتتتتتدمتتتتتتتات النظتتتتتتتام 
 اإلي ولوجي

وقد حدد  24من النظم اإلي ولوجية". اإلنستتتتتتتانال  يستتتتتتتتمدها  املنافعخدمات النظام اإلي ولوجي هي "
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 

ختلف أنواعهتا،  تا يف  لل املواد التتذائية واملواد اخلتام   احل تتتتتتتتتتتتتتول عليهتا من النظم اإلي ولوجية"، أي
ال  يتم احل تتتتتتتتتتتتتتول عليها من تنظيم  املنافعمنتجات النظم التذائية والزراعية. و"خدمات التنظيم" هي "

عمليتتتات النظتتتام البيئي". وتشتتتتتتتتتتتتتتمتتتي األمثلتتتة تنظيم املنتتتاخ، ونوعيتتتة امليتتتاه واهلواء، واألمراض، وال وارث 
مادية   تتتتتتتتتتتتتتتي عليها الناس من النظم اإلي ولوجية من الطبيعية. و"اخلدمات الثقافية" هي "فوائد غج 

خالل اإلثراء الروحي، وتنميتتة املعرفتتة، والتف ج، والرتفيتته، واخلربات ا متتاليتتة". و"ختتدمتتات التتدعم" هي 
خدمات "ضتتتترورية إلنتاج  يع خدمات النظام اإلي ولوجي األخرى". وتشتتتتمي األمثلة التمثيي الضتتتوئي 

 ميزة خلدمات الدعم هي أن هلا أتثج أقي مباشرة على رفاهية اإلنسان.وتدوير املتذايت. والسمة امل
البيولوجي يف األعداد  التنوع البيولوجي  يع اإلجراءات املنفذة هبدف منع فقدان التنوع يشتتتتتتتتتتتتتمي صتتتتتتتتتتتتتون ال ون

يع  ال ون خارج و . 25واألنواع والنظم اإلي ولوجية ال  تش ي هذه اجملموعة الفرعية من التنوع البيولوجي
ويع  ال تتتتتتتتتتتتتون يف املوقع  .26"صتتتتتتتتتتتتتيانة عناصتتتتتتتتتتتتتر التنوع البيولوجي خارج ايطاهتا الطبيعية"املوقع الطبيعي 

صتتتتتتتتتتتتتتيانة النظم اإلي ولوجية واملوائي الطبيعية، وصتتتتتتتتتتتتتتيانة وإنعاا جمموعات األنواع ال  تتوافر هلا الطبيعي "
األنواع املدجنة واملستتتتتتتتتتتتتتتنبتة، يف احمليطات ال  تطور فيها مقومات البقاء يف ايطاهتا الطبيعية، ويف حالة 

 .ارعاملز ويشمي  لل ال ون يف  .27"خ ائ ها املميزة
استخدام عناصر التنوع البيولوجي  سلوب ومعدل ال يؤداين على املدى البعيد يع  االستخدام املستدام " االستخدام املستدام

 .28"قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات األجيال املقبلةإىل تناق  هذا التنوع، ومن مث صيانة 
أو  تدهورةحالته امل نظام إي ولوجي منيشرع يف تعايف  مق ودنشا   "أي  يشج م طلح االستعادة إىل  استعادة

ته  كان ش ي التدهور"، أايً يسر ع وتجة هذا التعايف  .29أو شد 
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