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 مذكرة من إعداد األمانة

االحليةةخذةةخت هتاءذرا ات  –نظرت اهليئةةةخ خالد رهتا ةةخ األخيف خ و الو يعةةة  "نوان عاللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةة 
اهًنخ  لوافر املواار الالزمة من خخاج املي انيةخ اذلمخًعخ مفلوح ال"ضةةةواة عموعة املمكنةع. هتطليت اهليئة من أمينهخ أن ا"عدخ 

 ذهخت اللنسيق الوطنية امل"نية ابللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هبدف اسل"راض الو يعة هتتنعيحهخخ حسب االقلضخ .

اللنسةةةةةيق الوطنية امل"نية اخلة اللنوع الييولوذي  هتتلضةةةةةمن هرث الو يعة تعرار األ   األهتد من االذلمخع المخع عموعة ذهخت
 خ لكي تنظر فيهخ اهليئة.2021مخاس/آذاا  4إىل  2لواراة هتال ااعة املن"عد و الفرت  اململد  من 
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عموعة ذهخت اللنسيق الوطنية امل"نية ابللنوع  المخع الذلمخعللج   األهتد من ا  الواثئق امل"د  
الييولوذي لواراة هتال ااعة اللخ "ة هليئة املواار الواا ية لواراة هتال ااعة ملخحة على اءنرتنت على 

 ال"نوان اللخيل: 
 

http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1257662/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األهتصخف املسلخدمة و هرث الو يعة هتطراعة عرض موضوعخ خ ال ت"رب عن أي اأي خخص ملنظمة األاراة هتال ااعة 
ال"لق  سلطخ خ أهت  ل"يني حدهترهخ امللحد  فيمخ ال"لق ابلوضع العخنوع ألي  لد أهت إقليم أهت مدانة أهت منطعةخ أهت فيمخ  لومم

 هتختومهخ.
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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
التنوع  تقرير اجلزء األول من االجتماع الثاين جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة

 البيولوجي لألغذية والزراعة
 2021مارس/آذار  4–2

 مقدمة -أّوالً 
االذلمةخع المةخع املفلوح عموعةة ذهةخت اللنسةةةةةةةةةةةةةةيق الوطنيةة امل"نيةة اةخلةة اللنوع الييولوذي  األ   األهتد من ان"عةد -1

 لواةةراةةة هتال ااعةةة  جموعةةة ذهةةخت اللنسةةةةةةةةةةةةةةيق الوطنيةةةا اللةةخ "ةةة هليئةةة املواار الواا يةةة لواةةراةةة هتال ااعةةة  اهليئةةةا خالد الفرت  
 هليئة. ذلمخع االاملخصص  2ى املوقع اءلكرتهتعهتترر العخئمة ابملشخاكني عل 2021.1مخاس/آذاا  4إىل  2من 

هتالشةةةةواال املل"لعة ابلصةةةةحة  19-هتان"عد هرا االذلمخع  صةةةةوا  افرتاضةةةةية  صةةةةفة اسةةةةلمنخئية و  ل  ذخئحة كوفيد -2
ال"خمة هتالعيور ذات الصةةةةلة. هتأععب هرا مشةةةةخهتاات أذراهخ مكلب اهليئة  شةةةةأن ترتييخت ععد االذلمخع  صةةةةوا  افرتاضةةةةيةخ 

 ألعضخ  و جموعة ذهخت اللنسيق الوطنية عليهخ.هتمصخرقة ا
هتأك دت جموعة ذهخت اللنسةةةيق الوطنيةخ قيل  د  مداهتال خخ أن  هرا االذلمخع االفرتاضةةةي إلخ اشةةةكل اذلمخًعخ  -3

ذلمخع اعليخرًًي امسًيخ من اذلمخعخت اعموعة. هتقد هتافعت اعموعة على تطييق لوائحهخ هتممخاسةةخ خ امل"لخر  على جرًيت اال
جموعة أي موار قد تل"خاض مع ان"عخر االذلمخع  صةةةةةةةةةةةوا  افرتاضةةةةةةةةةةةية ألاراض االذلمخع. كمخ اتفعت اسةةةةةةةةةةةلخدا  هتت"ليق 

على تطييق أي إذرا ات خخصةةةةةةة أهت أسةةةةةةخليب عمل م"د لة قد تعلضةةةةةةيهخ ا خذة لضةةةةةةمخن كفخ    ذهخت اللنسةةةةةةيق الوطنية
 جرًيت االذلمخع.

 افتتاح الدورة -اثنًيا 
 كندااخ الرئيس املشخاك لالذلمخع األهتد عموعة ذهخت اللنسيق الوطنيةخ  Axel Diederichsenافللح السيد  -4

 .19-ضحخًي ذخئحة كوفيدمجيع هرا االذلمخع هتاح ب جبميع املشخاكني هترعخهم إىل الوقوف رقيعة صمت عن أاهتاح 
. هتشدر كخفة   املنظمةاخ االذلمخع مرح ًيخ ابملشخاكني افللح السيد شو رهتنيوخ املدار ال"خ  ملنظمة األاراة هتال ااعةهت  -5

على أن  املهمة الرئيسةةية املوكلة إىل هرا االذلمخع هي هتضةةع الصةةيخاة النهخئية لالسةةلجخ ة ال"خملية على مسةةلوى السةةيخسةةخت 
 ا خذة املخسةةةةة إىل تشةةةةجيع . هتأشةةةةخا إىلتعرار حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خملعلى النلخئج املنيمعة عن   نخ ً 

اسةةةةةةةلخدا  ممخاسةةةةةةةخت اءراا  املراعية لللنوع الييولوذي و جخيل إنلخج ااخصةةةةةةةيل هتالمرهت  ا يوانية هتا راذة هتمصةةةةةةةخاد األمسخك 
ليني. ابمل"خاف االية هتللسكخن األص هتتر ية األحيخ  املخئيةخ مبخ اشمل ممخاسخت اءراا  اللعليداة و املوقع الطيي"ي مصحو ةً 

هتشةةةةدر على أن  النلخئج الت سةةةةيلمخ ذ عنهخ هرا االذلمخع سةةةةي"لربهخ الكميفهتن مسةةةةخاة أسةةةةخسةةةةية لعطخع األاراة هتال ااعة 
سةةخعد اليلدان على يعيق إنلخج أفضةةل تأن هرث النلخئج  من شةةأنهت . 2020اءطخا ال"خملي لللنوع الييولوذي مخ  "د عخ   و

 هتتغراة أفضل هت يئة أفضل هتحيخ  أفضل. 
                                                           

 .2020أ رال/نيسخن  23إىل  21كخن من املعرا ععدهخ خالد الفرت  من    1
2  /http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1257662  

http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1257662/
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ر املدار ال"خ  على أن  مكلب تغيف املنخخ هتاللنوع الييولوذي هتالييئة الري مت إنشةةخ ث حدامًخ هتالري اسةةلضةةيف هتشةةد   -6
للحدًيت العطخعية املشةةةرتكة ا م"خألةمن  ني ذهخت أخرى أمخنة اهليئةخ سةةةوف اسةةةخعد على ذ"ل املنظمة و موقع  و هلخ 

اسرتاتيجية املنظمة  شأن ت"ميم اللنوع . هتسوف تلممل إحدى مسؤهتليخت املكلب و تطييق على حنو أفضل ا خمسة األاية
 الوطنية إىل النظر فيهخ.  اللنسيقهتالت ُرعيت جموعة ذهخت  الييولوذي عرب العطخعخت ال ااعية

أمينة اهليئة جبميع املشةةةةخاكني و االذلمخع. هتأكدت جدًرا أن  الغرض من خ Irene Hoffmannهتاح يت السةةةةيد   -7
 لو يعةةة تعةةداراملنعح  املشةةةةةةةةةةةةةةرهتع -اللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةة هةةرا االذلمةةخع هو اسةةةةةةةةةةةةةةل"راض هتتنعيح الو يعةةة عن 

ملهخ و أن تلمكن جموعة ذهخت هتأعر ت عن أ .خ لكي تنظر فيهخ اهليئة و رهتا خ املعيلةاالحليخذخت هتاءذرا ات املمكنة
إسةةةةةةيخنيخ هتأملخنيخ هتال"عيخت. هتو اخللخ خ توذهت ابلشةةةةةةكر إىل كل من  اللنسةةةةةةيق الوطنية من إلخز عملهخ اام كل الصةةةةةة"خب

 .على مخ قدمله من مسخاخت مخلية هترعم عيين هتسواسرا هتكندا هتالنرهتاج

 واملقرر ني املشاركنيانتخاب الرئيس -اثلثًا 
  كينيةةةةةةةخا  Desterio Nyamongoالسةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةد من  كالً انلخيةةةةةةةت جموعةةةةةةةة ذهةةةةةةةخت اللنسةةةةةةةةةةةةةةيق الوطنيةةةةةةةة   -8
  واتنا  Choki Gyeltshen. هتمت انلخخب السةةةةةيد لالذلمخع نيمشةةةةةخاك نيائيسةةةةة السةةةةةوادا  Jens Weibullالسةةةةةيد هت 

 .للدهتا  معراًا

 اعتماد جدول األعمال -رابًعا 
 .املرفق ألفهتافعت جموعة ذهخت اللنسيق الوطنية على ذدهتد األعمخد كمخ ارر و  -9

لوثيقة  املنقح املشروع –استعراض التنقيحات املوحدة لوثيقة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  -خامًسا 
 تقدير االحتياجات واإلجراءات املمكنة

اللنعيحخت املوحد  لو يعة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة امت جموعة ذهخت اللنسيق الوطنية الو يعة  "نوان  -10
مسخاخت اليلدان خبصوص  عنلو يعة هتأخرت علًمخ اب .3املشرهتع املنعح لو يعة تعدار االحليخذخت هتاءذرا ات املمكنة –

هتالو يعة  4املشةةةةةةةةةةةةةةرهتع املنعح لو يعة تعدار االحليخذخت هتاءذرا ات املمكنة -هتال ااعة اللنوع الييولوذي لواراة الو يعة عن 
املشةةةةةةةةةةةةةةرهتع املنعح لو يعةةةة تعةةةدار االحليةةةخذةةةخت  -الل"ةةةداالت املعرتحةةةة و هت يعةةةة اللنوع الييولوذي لواةةةراةةةة هتال ااعةةةة عن 

 5.هتاءذرا ات املمكنة
املسخاخت ال"داد  الت قدملهخ ذهخت اللنسيق الوطنية إىل  مع اللعدارموعة ذهخت اللنسيق الوطنية هتأشخات ج -11

إعدار اسةةةةةةةلجخ ة على مسةةةةةةةلوى لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاألعضةةةةةةةخ  هتاملراقيون و اهليئة على مر  سةةةةةةةنني عد    غية 
اللنوع دان فعهتأشةةةةةةةةخات إىل أنه خالد السةةةةةةةةنوات األخيف خ احلل  السةةةةةةةةيخسةةةةةةةةخت  شةةةةةةةةأن اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. 

اللنمية املسةةةةةةةلدامة الصةةةةةةةداا  على ذدهتد األعمخد ال"خملي لل"داد من هتاضةةةةةةة"ي نسةةةةةةةخن هت صةةةةةةةحة اءهتأت يفاته على  الييولوذي
 خ ال سةةةيمخ على مسةةةلوى خطل ال"مل العطخعيةخرت اعموعة على أاية جتن ب اللكرااالسةةةيخسةةةخت هتصةةةخن"ي العراا. هتشةةةد  

                                                           
 .BFA-CGRFA/NFP-2/21/2 الو يعة  3
 .Inf.3 Add.1-BFA-CGRFA/NFP/2/21هت Inf.3-BFA-CGRFA/NFP/2/21الو يعلخن   4
 .Inf.4/2/21-BFA-CGRFA/NFP.الو يعة   5

http://www.fao.org/3/nc504ar/nc504ar.pdf
http://www.fao.org/3/nc490en/nc490en.pdf
http://www.fao.org/3/nc806en/nc806en.pdf
http://www.fao.org/3/nc506en/nc506en.pdf
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هتقمة  2020هتتنسةةةةةةةةةةيق األهور هتتوطيد ال"القخت مع عمليخت أخرى على اراا اءطخا ال"خملي لللنوع الييولوذي ملخ  "د عخ  
اللنوع الييولوذي هتاسةلخدامه على  و صةون ه ميكن لل ااعة أن تضةطلع  دهتا إاخيالنظم الغرائية. هتسةل طت الضةو  على أن  

 .خ هتأن تنلفع منهحنو مسلدا 
ابلو يعة  املرفق األهتدة ذهخت اللنسةةةةةةةةةةةةةةيق الوطنية أن تسةةةةةةةةةةةةةةلند و عملهخ إىل النص الواار ضةةةةةةةةةةةةةةمن هتقرات جموع -12

CGRFA/NFP-BFA-2/21/2 هبرا اللعرار. هتاتفعت جموعة  املرفق اب . هتقد اسةةل"رضةةت هتنع حت الو يعة الواار  ضةةمن
لوافر اللسةةةةةةةةةهيالت ل"عد االذلمخعخ   اهًنخخ من أذل مواصةةةةةةةةةلة عملهخ ذهخت اللنسةةةةةةةةةيق الوطنية على اسةةةةةةةةةلئنخف اذلمخعهخ

املشةةةةةةةةةرهتع املنعح لو يعة  -اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة موعد حيدر الحًعخخ لوضةةةةةةةةةع الصةةةةةةةةةيخاة النهخئية للو يعة عن  و
 .خ قيل الدهتا  املعيلة للهيئةاملرفق اب خ كمخ ترر ضمن تعدار االحليخذخت هتاءذرا ات املمكنة

 لتنفيــذ اســرتاتيجية املنظمــة 2023-2021طــة العمــل للفــرتة استعراض مسوّدة خ -سادًسا 
 بشــأن تعمــيم التنــوع البيولــوجي عــرب القطاعات الزراعية

للنفيةةةةةةةةر  2023-2021مسور   خطةةةةةةةةة ال"مةةةةةةةةل للفةةةةةةةةرت  اسل"رضت جموعة ذهخت اللنسيق الوطنية الو يعة  "نوان  -13
ةرب العطخعخت ال ااعية ةوذي عة ة ةوع الييول ة ةيم اللن ةأن ت"مة ةة  شة ةرتاتيجية املنظمة . هتاح يت ابسرتاتيجية املنظمة لل"ميم اللنوع 6اسة

ةل ابللعد  اارز و إعدار أخرت علًمخ ا هت املنظمة الييولوذي عرب خمللف العطخعخت ال ااعية  اسرتاتيجية ةة ال"مة مسور   خطة
عمل املنظمة امللصل ابللنوع   خطة ال"ملا كوسيلة للحسني اللنسيق هتت" ا 7 للنفير االسرتاتيجية 2023-2021للفةةةةةةةةةةةةةةةةةةرت  

الةةدعم الةةري تعةةد مةةه املنظمةةة ألهور ت"ميم اللنوع الييولوذي على املسةةةةةةةةةةةةةةلواني الوطين هتاءقليميخ  الييولوذيخ فضةةةةةةةةةةةةةةاًل عن
 نية  شد اللموال من أذل اللنوع الييولوذي.اشمل األهور الوط مبخ

هتخطة عملهخ و توذيه هتتيسةةيف  املنظمة هتأحخطت جموعة ذهخت اللنسةةيق الوطنية علًمخ ابلدهتا اهلخ  السةةرتاتيجية -14
اللنوع الييولوذي لواراة حفظ و مخ الصل  ل"ميم اللنوع الييولوذي عرب خمللف العطخعخت ال ااعيةخ هت  لليلدانرعم املنظمة 

خطة  ني هتال ااعة هتصونه هتاسلخدامه على حنو مسلدا . هتأشخات أاًضخ إىل أاية ضمخن االتسخق هتاللكخمل هتالدعم املليخرد 
األنشطة املضطلع هبخ و إطخا الصكوك هتاملنظمخت األخرىخ مبخ اشمل امل"خهد  الدهتلية  شأن املواار الواا ية سخئر ال"مل هت 
 لواراة هتال ااعة  امل"خهد  الدهتليةا هتاتفخقية اللنوع الييولوذي هتاهليئة. النيختية

تعدمي الل"ليعخت. هت  لإلحخطة علًمخ مبسور  خطة ال"ملخ هتاح يت جموعة ذهخت اللنسيق الوطنية ابلفرصة امللخحة -15
 خطة عملهخ هتاسةةةةل"راضةةةةهخهت  املنظمة سةةةةرتاتيجيةاو املسةةةةلعيل و تنفير  أكمل هتذهعلى  نفسةةةةهخأبن تشةةةةخاك اهليئة  أهتصةةةةتهت 

خ  "رض تعرار عن تنفير  هتأهتصةةةةةةةةةةةت. هتيدامهخ  هخهتخطة عمل املنظمة سةةةةةةةةةةةرتاتيجيةاجموعة ذهخت اللنسةةةةةةةةةةةيق الوطنية أاضةةةةةةةةةةةً
 .و كل من الدهتاات اهليئة على
هتشةةةةةةةةةةةةةد رت جموعة ذهخت اللنسةةةةةةةةةةةةةيق الوطنية على أن  املنظمة تليح ابلف"لخ من خالد الصةةةةةةةةةةةةةكوك هتاألذه    -16

العخئمةخ مبخ فيهخ هيئة املواار الواا ية لواراة هتال ااعةخ هتامل"خهد  الدهتليةخ إطخاًا عخملًيخ لصةةةةةةةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة 
املواار الواا يةخ هتهو إطخا ال"ني مراعخته ضمن عمل املنظمة و جخد هتال ااعة هتاسلخدامه على حنو مسلدا خ مبخ و ذلك 

                                                           
 .BFA-CGRFA/NFP-2/21/3 الو يعة  6
 .Inf.5-BFA-CGRFA/NFP/2/21 الو يعة  7

http://www.fao.org/3/ne646ar/ne646ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne723ar/ne723ar.pdf
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 ركر هرث األذه   املنظمةخ  "د اسةةةةةةةل"راض اسةةةةةةةرتاتيجية جموعة ذهخت اللنسةةةةةةةيق الوطنية  هتأهتصةةةةةةةت .اللنوع الييولوذي
 الدسلوااة  شكل صراح و العسم املل"لق عاب وكمة الف" خلةع.

ة  دمج اللنوع الييولوذي و سةةةةةةةيخسةةةةةةةخت املنظمة هت راجهخ هتأنشةةةةةةةطلهخخ جموعة ذهخت اللنسةةةةةةةيق الوطني هتأهتصةةةةةةةت -17
تنظر فيهخ األذه   الرائسةةةةةةةةةةةةةةية هتالدسةةةةةةةةةةةةةةلوااة امل"نية و املنظمة على حنو منلظم. هتشةةةةةةةةةةةةةةد رت على أاية رهتا الل"خهتن  نأبهت

هتخطة عملهخخ هتطليت من املنظمة هتأذه  خ الرائسةةةةةية هتالدسةةةةةلوااة الل"خهتن  نظمةامل هتالشةةةةةراكخت من أذل تنفير اسةةةةةرتاتيجية
هرا الصةةةدر على حنو هت يق مع املنظمخت هتالصةةةكوك الدهتلية ذات الصةةةلةخ هتم"خهد اليحو  الوطنية هتاءقليمية هتالدهتليةخ  و

 هتاملنظمخت ايف ا كومية هتمنظمخت اعلمع املدع هتالعطخع اخلخص.
هتخطة ال"مل هتاءطخا ال"خملي  املنظمة للنسةةةةةةةيق الوطنية على أاية تكخمل اسةةةةةةةرتاتيجيةهتشةةةةةةةد رت جموعة ذهخت ا -18

الري اري حخلًيخ إعدارث و إطخا اتفخقية اللنوع الييولوذيخ كمخ شةةةد رت على ضةةةرهتا   2020لللنوع الييولوذي ملخ  "د عخ  
هتأشةةخات اعموعة مع اللعدار إىل أن  اسةةلجخ ة  اللنسةةيق الو يق و إطخا اصةةد تنفير خمللف الصةةكوك هتإعدار اللعخاار عنهخ.

هتخطة  املنظمة خ هتاسةةةةةرتاتيجيةحخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خملاهليئة على مسةةةةةلوى السةةةةةيخسةةةةةخت لللعرار عن 
 .2020سل"  ز رهتا املنظمة و تنفير اءطخا ال"خملي لللنوع الييولوذي مخ  "د عخ   هخعمل
مل يَظ ابءمجخع ضةةمن جموعة  مسةةور  خطة ال"مل ت"ليعخت  شةةأنهتابءضةةخفة إىل ذلكخ أ دى  "ذ املشةةخاكني  -19

 ذهخت اللنسيق الوطنيةخ هتتشمل هرث االقرتاحخت مخ الي:
 اللشداد على أاية رعم اليلدانخ  نخً  على طليهخخ لل"ميم اللنوع الييولوذي عرب قطخعخ خ ال ااعية؛ اأ 
ل مين لالسل"راض هتالرصدخ هتاءشخا   شكل صراح إىل اءطخا ال"خملي لللنوع الييولوذي ت"دال األدهتد اهت  اب 

 ا؛5 العسم  2020مخ  "د عخ  
جتن ب اسةةةةةلخدا  الل"خ يف الت قد ُاسةةةةةخ  فهمهخ على حنو قد حيكم مسةةةةةيًعخ على نليجة سةةةةةخئر ال"مليخت هت  اج 

 األخااة على مسلوى السيخسخت؛
خ النظرا  تميت مسةخاة الييختت األغرافية و صةون اللنوع الييولوذي توضةيح أنه ال توذد أرلة اسةل"رضةههت  ار 

 هتاسلخدامه املسلدا ؛
عمليخت ا أن اشةةةةةةةةةةمل  نخ  العداات من أذل إذرا  1اللشةةةةةةةةةةداد على أنه ال"ني لينخ  العداات  النختج هت  اه 

أل رخ مع ا عمليخت تعييمتشةةةةةةةةةةةةةةخاكية لللنوع الييولوذي هتخدمخت النظم اءاكولوذيةخ مبخ و ذلك  تعييم
 ؛أصحخب املصلحة هتالشركخ  امل"نيني

مبييدات اآلفخت هتممخاسةةةةةةةخت لصةةةةةةةلة اللشةةةةةةةداد على أاية م"خألة العضةةةةةةةخًي امللصةةةةةةةلة اب واف  هتاملخخطر املهت  اهت 
 .خ على حنو أفضلاملسلدا  اءمداراتاءنلخج هتسالسل 

هتأشةةةةةةخات جموعة ذهخت اللنسةةةةةةيق الوطنية إىل أن مسةةةةةةور  خطة ال"ملخ  صةةةةةةيغلهخ املنعحة و ضةةةةةةو  الل"ليعخت  -20
ل"رضةهخ على مؤخرًا الواار  من ألنة ال ااعةخ هتألنة الغخابتخ هتألنة مصةخاد األمسخكخ هتفرارى األعضةخ خ قد أصةيحت ملخحة 

النسةةةةةةةخة ت"ليعخ م  شةةةةةةةأن  اهليئة تعدمي عضةةةةةةةخ أل ه اوزهتأشةةةةةةةخات إىل أن. 8ألنة الربتمج و رهتا خ المال ني  "د املخئة املعيلة

                                                           
 .PC 130/7 الو يعة  8

http://www.fao.org/3/ne857en/ne857en.pdf
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خ هتإىل أهنم قد طليوا إىل األمخنة جتميع اللعخاار العطراة 2021مخاس/ آذاا  10مسةةةةةةةةةةةةةةور  خطة ال"مل الود من األخيف  
 هتإحخللهخ إىل ألنة الربتمج لكي تنظر فيهخ.

 املالحظات اخلتامية -سابًعا 

اهليئة اذلمخع الد للوذيهخ مخ خاملشةةةةةةخاكني  هتالرئيسةةةةةةنياملشةةةةةةخاكني ابلشةةةةةةكر إىل  Hoffmann السةةةةةةيد توذ هت  -21
للف املفخهيم أهتضةةةةحت خماملنخقشةةةةخت قد  ت الضةةةةو  على أن  لى اءطالق. هتسةةةةلط  عمر  هتد أل ةافرتاضةةةةيععد  صةةةةوا   الري
سةةةةةلوضةةةةةع فيه الصةةةةةيغة ن االذلمخع الري ع إىل األ   المخع م. هتأشةةةةةخات كرلك إىل أهنخ تلطل  اهليئةفت قيمة إىل عمل خهتأضةةةةة

 .ذهخت اللنسيق الوطنيةجموعة  هتالري  دأالنهخئية لل"مل 
خ ملوذ ًهخ ابلشةةةةةةةةكر إىل مجيع املندهت ني هتاألمخنة على عملهم الد هتب. Weibullهتخلم الرئيس املشةةةةةةةةخاك السةةةةةةةةيد  -22

كمخ أشةةةخا اللنسةةةيق الوطنيةخ  ذهخت موعة ضةةةمن جال خم األيد   فضةةةلاألسةةةس خالد االذلمخعخ  هتضةةةعمت هتأشةةةخا إىل أنه 
 .خالد األ   المخع من االذلمخعأن اعموعة سلنهي عملهخ  إىل
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 املرفق ألف
جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي جدول أعمال اجلزء األول من االجتماع الثاين جملموعة 

 لألغذية والزراعة
 

 األلسة االفللخحية -1
  هتتئب  نوابا الرئيس هتاملعراانلخخب الرئيس  -2
 ذدهتد األعمخد اعلمخر -3
 املسلدا  هاراة هتال ااعة هتاسلخداملو اللنوع الييولوذي لصون االحليخذخت هتاءذرا ات املمكنة مشرهتعاسل"راض  -4
الييولةةوذي شةةأن ت"مةةيم اللنةةوع   للنفيةةر اسةةرتاتيجية املنظمةةة 2023-2021مسور   خطةةة ال"مةةل للفةةرت   اسل"راض -5

 عةةرب العطخعخت ال ااعية
 مخ اسلجد من أعمخد -6
 علمخر اللعرارا -7
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 املرفق ابء
املشروع املنقح لوثيقة تقدير االحتياجات واإلجراءات  –التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  

 املمكنة
 

 مقدمة] – أوالً 

ا ضةةةةةةةةةةةةةةرهتاًي النظةةخ  اءاكولوذي الت اةةدعمهةةخخ أمرً اُ"ةةد اللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةةخ إىل ذةةخنةةب خةةدمةةخت  -1
. هتهو ميك ن أنظمة اءنلخج هتسةةةيل امل"يشةةةة لللكيف مع الظرهتف االذلمخعية هتاالقلصةةةخراة النظم الغرائية هتال ااعيةالسةةةلدامة 

راة هتا د  و الوقت خ و األهور الرامية إىل ضةةةةةةةةةةةةمخن األمن الغرائي هتاللغا ائيسةةةةةةةةةةةةيً هتالييئية امللغيف  هتاللطوا م"هخخ هتا"لرب موارً 
خ و لخاة الييئة هتإعخر خ إىل هيئلهخ األصةةةلية هتاسةةةلخدا  نفسةةةه من اآلاثا السةةةليية على الييئة أهت ختفيفهخ خ هتهو اسةةةخهم أاضةةةً

 مواارهخ على حنو مسلدا .
هتاللغراةخ هتخالد ال"عور األخيف خ اكلسةةةةةةةةةةيت أاية اللنوع الييولوذي هتخدمخت النظخ  اءاكولوذي لومن الغرائي  -2

خ امل اد من االعرتاف و ذداهتد هتسةةةةةيل ال"يي الرافية هتالسةةةةةخحليةخ هتافخث اءنسةةةةةخن هتاللنمية املسةةةةةلدامة  شةةةةةكل عخ خ تداايً 
 خ أصةةةةةةةةةةةةةةحيةةت هيئةةة املواار الواا يةةة النيةةختيةةة هيئةةة املواار الواا يةةة لواةةراةةة هتال ااعةةة  اهليئةةةا1995األعمةةخد الةةدهتليةةة. هتو عةةخ  
مجيع مكوتت اللنوع الييولوذي ذات الصةةةةةةلة ابألاراة هتال ااعة. هتعلى مر  السةةةةةةننيخ أشةةةةةةرفت  هتحصةةةةةةلت على هتالاة تغطي

اهليئةةة على اللعييمةةخت ال"ةةخمليةةة للمواار الواا يةةة النيةةختيةةة هتا يوانيةةة هتا رذيةةة هتاملةةخئيةةةخ هتاعلمةةدت خطل عمةةل عةةخمليةةة للمواار 
  9النص على أهنةةةخ خطل ال"مةةةل العطةةةخعيةةةة ال"ةةةخمليةةةةا.  هتاشةةةةةةةةةةةةةةةةخا إليهةةةخ و هةةةراهلةةةرث العطةةةخعةةةخت الواا يةةةة المال ةةةة األهتىل 

خ هتافعت اهليئة على أنه انيغي إعدار خطة عمل عخملية للمواار الواا ية املخئية. هتتشةةةةةةةةةةةةةةمل أهداف اللنمية 2019هتو عخ  
اسةةةةةةةلخدامه ا من املعخصةةةةةةةد املل"لعة  صةةةةةةةون اللنوع الييولوذي هت خ عدرً 2015املسةةةةةةةلدامةخ الت اعلمد خ األمم امللحد  و عخ  

املسةةةلدا  و سةةةيخق األاراة هتال ااعةخ مبخ و ذلك املعخصةةةد الت هتضةةة"لهخ اهليئة. هتقد زارت اللعييمخت ال"خملية األخرىخ ممل 
تلك الت اضةةةةةطلع هبخ املنرب ا كومي الدهتيل لل"لو  هتالسةةةةةيخسةةةةةخت و جخد اللنوع الييولوذي هتخدمخت النظخ  اءاكولوذيخ 

اليلةةدان عن اءلةةخزات و تنفيةةر اسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةةخ ةةخ هتخطل عملهةةخ الوطنيةةة لللنوع الييولوذي هتعمليةةخت اء الم من ذةةخنةةب 
للحعيق أهداف أالشةةةةي لللنوع الييولوذي و اتفخقية اللنوع الييولوذيخ من مسةةةةلوى الوعي  شةةةةأن اللنوع الييولوذي  شةةةةكل 

 ص.عخ  هتمسخاخته و سيل ال"يي هتافخث اءنسخن  شكل خخ
ال"مل املل"در السةةةةةةنواتخ قرات اهليئة و رهتا خ ال"خراة ا خراة عشةةةةةةر  الشةةةةةةرهتع و عملية قطراة  هتابعلمخر  رتمج -3

خ رعت منظمة األاراة هتال ااعة اليلدان األعضةةةخ  2013. هتو عخ  حخلة اللنوع الييولوذي و ال"خمل لواراة هتال ااعةءعدار 

                                                           
حخلة املواار الواا ية النيختية . 2007منظمة األاراة هتال ااعة. ؛ . اهتمخحخلة املواار الواا ية النيختية لواراة هتال ااعة و ال"خمل. 1996منظمة األاراة هتال ااعة.   9

منظمة األاراة ؛ . اهتمخالواا ية ا يوانية هتإعالن إنرتالكنخطة ال"مل ال"خملية  شةةةةةةةةةةةةةأن املواار . 2007منظمة األاراة هتال ااعة.  ؛لواراة هتال ااعة و ال"خمل. اهتمخ
خطة ال"مل ال"خملية المخنية  شةةأن املواار . 2011منظمة األاراة هتال ااعة.  . اهتمخ؛اللعرار المخع عن حخلة املواار الواا ية النيختية لواراة هتال ااعة. 2010هتال ااعة. 

. 2014منظمةةة األاةةراةةة هتال ااعةةة. ؛ . اهتمةةخيةةة ا رذيةةة و ال"ةةخملحةةخلةةة املواار الواا . 2014منظمةةة األاةةراةةة هتال ااعةةة. ؛ . اهتمةةخالواا يةةة النيةةختيةةة لواةةراةةة هتال ااعةةة
اللعرار المخع عن حخلة املواار . 2015منظمة األاراة هتال ااعة. ؛ . اهتمخال"مل ال"خملية  شةةةةأن صةةةةون املواار الواا ية ا رذية هتاسةةةةلخدامهخ املسةةةةلدا  هتتنميلهخ خطة

 . اهتمخ.و ال"خمل حخلة املواار الواا ية املخئية لواراة هتال ااعة. 2019منظمة األاراة هتال ااعة. ؛ . اهتمخالواا ية ا يوانية لواراة هتال ااعة و ال"خمل

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/
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ا اللعخاار. هتُنشةةةةةةةةةةةةةةر اللعرار   هتاحد هتتسةةةةةةةةةةةةةة"ون  لدً لواراة هتال ااعة. هتقد  إىل تعدمي تعخاار قطراة عن حخلة اللنوع الييولوذي 
  2019.10و فرباار/شيخط  حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خمل عن
خ مشةةةخهتاات إقليمية ايف امسية لليخرد امل"لومخت  شةةةأن صةةةون اللنوع الييولوذي 2016هتععدت اهليئةخ خالد عخ   -4

عة هتاسةةةةةةةةةلخدامه املسةةةةةةةةةلدا خ هتيداد االحليخذخت هتاءذرا ات املمكنة. هتاالحليخذخت هتاءذرا ات  املمكنة  لواراة هتال اا
لصةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةةلخدامه املسةةةةةلدا  اادر  و هرث الو يعة تسةةةةةلند إىل نلخئج هرث املشةةةةةخهتاات 

 .خلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خملحال"خمليةخ هتنلخئج اللعرار عن  اءقليميةخ هتاملشخهتاات
هتيدر هرث الو يعة االحليخذخت هتاءذرا ات  املمكنة  لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ ممل عتنوع ا يواتت  -5

يخفظ على  هتالنيخاتت هتالكخئنخت الدقيعة هتتيخانهخ على املسةةةةةةةةةةةلوى الواا ي هتعلى مسةةةةةةةةةةةلوى األنواع هتالنظخ  اءاكولوذي الت
 11هيخكل النظخ  اءاكولوذي هتهت خئفه هتعمليخته و نظم اءنلخج هتحوهلخخ هتالت توفر الغرا  هتاملنلجخت ال ااعية ايف الغرائيةع.

خ لل"راف هتا"لرب أن عنظم اءنلخجع تشةةةمل قطخعخت ااخصةةةيل هتالمرهت  ا يوانية هتالغخابت هتاألمسخك هتتر ية األحيخ  املخئية. هتهتفعً 
هتصةةةف مفصةةةل  1اراة هتال ااعةخ تشةةةمل ال ااعة الغخابت هتمصةةةخاد األمسخك هتتر ية األحيخ  املخئية. هتارر و امللحق منظمة األ

 .[للمفخهيم املسلخدمة و الو يعة

 األساس املنطقي – ااثنيً 

هتاءنلخج اُ"د اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ أي اللنوع الييولوذي الري اسةةةةةةةةخهم  شةةةةةةةةكل أهت  خر و ال ااعة  -6
هتاللنمية املسةةةةةلدامة هتإمدار ال"داد من خدمخت النظخ  هتالصةةةةةحة ا ال اىن عنه من أذل األمن الغرائي هتاللغراة الغرائيخ أمرً 

اءاكولوذي ا يواة. هتقد اخترت ال"داد من اليلدان إذرا ات لصةةةةةةةةون جموعة من املواار الواا ية النيختية هتا يوانية هتا رذية 
خ  شكل مسلدا خ من خالد اسرتاتيجيخت خمللفة. هتقد قدمت اهليئةخ هتال ت اد تعد خ اللوذيهخت  شأن هتاملخئية هتاسلخدامه

مكوتت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة املل"در  هتاسةةةةةةلخدامهخ  شةةةةةةكل مسةةةةةةلدا خ من خالد أرهتات هتقرااات  12صةةةةةةون
ة. هتترصةةةةد املنظمة تنفير هرث الصةةةةكوك هتترفع مل"در  هتخخصةةةةة  عطخعخت ،در خ مبخ و ذلك خطل ال"مل العطخعية ال"خملي

ذات الصةةةةةةةةلة ابملواار الواا ية لواراة هتال ااعة. هتمع ذلكخ لعد العطخعخت امل"نية اللعخاار إىل اهليئة عن حخلة تنفيرهخ هتحخلة 
عطخعية ال"خملية كخنت اللوذهيخت املل"لعة إبراا  مكوتت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة ايف املشةةةةةةةةةةةمولة خبطل ال"مل ال

أكمر منهجيةةة إراا  املكوتت املخللفةةة لللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةة  طراعةةة ،ةةدهتر  حا اآلن. هتهنةةخك حةةخذةةة إىل 
ختطي االسةةةةةرتاتيجيخت اخلخصةةةةةة  عطخعخت م"ينة. هتالطلب عكس اخلسةةةةةخا  املسةةةةةلمر  لللنوع الييولوذي لواراة خ هت هتتكخمالً 

 اسةةةةةلخدامه  شةةةةةكل مسةةةةةلدا خ اتيخع هنج شةةةةةخملة هتمل"در  العطخعخت تشةةةةةمل إذرا ات هتال ااعةخ هتضةةةةةمخن صةةةةةونه هتيسةةةةةني
اءنلخج  نظمو االعليخا أن  النهجأن أتخر هرث   د هتال املسةةةةةةةةةةةةةةلوى الواا ي هتمسةةةةةةةةةةةةةةلوى األنواع هتالنظخ  اءاكولوذي. على

خ خدمخت  ال ااعي  هتالنظم ال ااعية خ  يئختنخ هتافخهنخذات الصةةةةةةةةةةةةةلة  لحسةةةةةةةةةةةةةني  اكولوذيةاءنظم الاءاكولوذية  تنلج أاضةةةةةةةةةةةةةً
 تكون إاخ ية للحعيق هرث الغخاة. قد هتالت

 

                                                           
 . اهتمخ.حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خمل. 2019منظمة األاراة هتال ااعة.   10
 . اهتمخ.حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خمل. 2019منظمة األاراة هتال ااعة.   11
 .إصالحهاللنوع الييولوذي هو لخاة اللنوع الييولوذي هتا فخظ عليه أهت إرااته أهت  صون  12
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 :13خ مخ الياخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خملهتتشمل النلخئج الرئيسية لللعرار املل"لق  -7
 التنوع البيولوجي ضروريّ لألغذية والزراعة

  املسةةةةةةةةةةةةةةلوى الواا ي هتمسةةةةةةةةةةةةةةلوى األنواع هتالنظم تشةةةةةةةةةةةةةةك ل مكوتت عداد  لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة على
 عوامل أسخسية ءنلخذية العطخعخت ال ااعية كخفة و الوقت الراهن هتو املسلعيل. اءاكولوذيةخ

  لواراة  الكخئنخت ا ية الدقيعة هتالالفعخاًيتاملواار الواا ية من هت تلسةةةةةةةةةةةةةةم املواار الواا ية النيختية هتا يوانية هتاملخئية هت
هخ على مسةةةةةةلوى األنواعخ هتراخل األنواع  النوعخ هتالصةةةةةةنفخ هتالسةةةةةةاللةخ هتتنوع   –هتال ااعةخ هتاملواار الواا ية ا رذية 

اد اخ أباية حيواة ءنلخذية قطخعخت ااخصةةةةةيل هتالمرهت  ا يوانية هتالغخابت هتتر ية األحيخ  املخئية هتمصةةةةةخهتمخ إىل ذلك
. هتتلملع األقخاب الرباة لونواع املسةةلأنسةةة إبمكخنية و الوقت الراهن هتو املسةةلعيل األمسخكخ هتقدا خ على الصةةمور

 اسلئنخسهخخ هتتوفر جموعة من املواار الواا ية لللهجني هتاالخليخا.

  ًمن خةةةدمةةةخت النظةةةخ    للوفيف ال"ةةةداةةةدهتا"لرب اللنوع الييولوذي املرافق املوذور و نظم اءنلةةةخج هتحوهلةةةخ ضةةةةةةةةةةةةةةرهتاًي
و ذلك الللعيحخ هتمكةخفحةة اآلفختخ هتا فةخظ على  اءاكولوذي الت اسةةةةةةةةةةةةةةلنةد إليهةخ إنلةخج ال ااعة هتاألاراةخ مبخ

  د الكر ونخ هتتنظيم إمدارات امليخث.عخصو ة الرت ةخ هت 

  ك الالفعخاًيت هتهي تضةةةةةةةةةةةم جموعة هتاسةةةةةةةةةةة"ة من الفطرًيت هتالنيخاتت هتا يواتتخ مبخ و ذل –هتت"لرب األاراة الرباة– 
خ خخ هتلكن الم تداهتهلخ أاضً خ مخ الم حصخرهخ هتاسلهالكهخ ،ليً مهمة لومن الغرائي هتاللغراة و ال"داد من اليلدان. هتاخليً 

 على مسخفخت طوالة. هتو حخلة مصخاد األمسخك الطيي"يةخ فإهنخ تشكل أسخس قطخع ائيسي من األاراة هتال ااعة.

 لزراعة آخذ يف الرتاجعالتنوع البيولوجي لألغذية وا

  إن ال"داد من املكوتت الرئيسةةةةةةةةةةةية لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ على املسةةةةةةةةةةةلوى الواا ي هتمسةةةةةةةةةةةلوى األنواع
 هتالنظخ  اءاكولوذيخ آخر و الرتاذع.

  إقليم ختللف امل"خاف  شةةةةةةةةةةةةةةأن حخلة اللنوع الييولوذي املرافقخ هتخدمخت النظخ  اءاكولوذي هتاألاراة الرباة  ني هت
هتآخرخ هتاةةخليةةخً مةةخ تكون ايف مكلملةةة. هتهنةةخك ال"ةةداةةد من الالفعةةخاًيت هتالكةةخئنةةخت ا يةةة الةةدقيعةةةخ هتكةةرلةةك  "ذ 
األنواع النيختية هتا يوانية األخرى املوذور  و نظم اءنلخج هتحوهلخخ مل الم تسةةةةةةةةجيلهخ أهت هتصةةةةةةةةفهخخ كمخ أن هت خئفهخ 

 .ضمن النظم اءاكولوذية تيعى ايف مفهومة  شكل ذيد

  هتإن ا خلة ايف امللعدمة  شةةةةةةةةةةةةةةكل كخف لربامج اصةةةةةةةةةةةةةةد اللنوع الييولوذي املرافق هتاألاراة الرباةخ ت"ين أن الييختت
ا عن حخلة الفئخت الفرراة املل"لعة اخللهخ هتاجتخهخ خ ايف مكلملة. هتتوفر مسةةةةةةةةةةةةوح األعدار هتاللدا يف املعخ لة مؤشةةةةةةةةةةةةرً 

لية أهت الوطنية أهت اءقليمية. هتت"طي الييختت من هرا النوع صةةةةةةةةةةةةةواً  لللنوع الييولوذي املرافق على املسةةةةةةةةةةةةةلوًيت اا
 خمللطةخ إلخ هنخك أسيخب عداد  تدعو إىل العلق  شأن تراذع املكو تت الرئيسية لللنو ع الييولوذي املرافق.

 ااعةةةخ هتاملواار الواا يةةة هتت"لرب امل"لومةةخت عن حةةخلةةة هتاجتةةخهةةخت املواار الواا يةةة النيةةختيةةة هتا يوانيةةة هتاملةةخئيةةة لواةةراةةة هتال 
ا رذيةخ أكمر اكلمخاًل. هتمع ذلكخ ال ا اد هنخك ال"داد من الفجوات و امل"خافخ هتال سةةةةةةةةةةةةيمخ و املنخطق النخمية 

 من ال"خمل.

                                                           
 . اهتمخموذ  - حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خمل. 2019منظمة األاراة هتال ااعة.   13
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 تؤثر دوافع التغيري املتعددة واملتفاعلة يف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

  ًمبجموعة ملنوعة  [خا سةةةةةةةةةةةةةةلييً أت رً ]هتخدمخت النظخ  اءاكولوذي الت اعدمهخ  خ مخ الأ ر اللنوع الييولوذي املرافقاخلي
الدهتافع ترتاهتح  ني املسةةةةةةةةلوى االي هتال"خمليخ هت ني اللطواات و اللكنولوذيخ هتممخاسةةةةةةةةخت اءراا  ضةةةةةةةةمن قطخع  من

خ. هت شةةةةةةةكل أكمر نطخقً األاراة هتال ااعة هتال"وامل الييئية هتاالقلصةةةةةةةخراة هتاالذلمخعية هتالمعخفية هتالسةةةةةةةيخسةةةةةةةية األهتسةةةةةةةع 
االجتةخهةخت ال"ةخمليةةخ ممةل اللغييفات و املنةخخ هتاألسةةةةةةةةةةةةةةواق الةدهتليةة هتالةدميوارافيةخخ  [تؤري]/  [قةد تؤري]اخ يةداةدً 

على مسةةةةةةةةةلوى نظخ  اءنلخجخ ممل تغييف اسةةةةةةةةةلخدا   [رهتافع لفعدان اللنوع الييولوذي] [سةةةةةةةةةليية] هوا رهتافع  إىل
 خ[حصخر اللنوع الييولوذي الرب ي] للمدخالت اخلخاذيةخ هتاءفراط و ا صخراألااضيخ هتاالسلخدا  ايف املنخسب 

هتانلشةةخا األنواع الغخزاة. هتكخنت اللغييفات و اسةةلخدا  األااضةةي هتامليخث هتإراا خخ فئة الدهتافع الت ذكرهخ أكرب عدر 
 املعةةةخ ةةةلخ مةةةخلةةةت اليلةةةدان على اللنوع الييولوذي لواةةةراةةةة هتال ااعةةةة. هتو سةةةةةةةةةةةةةةلييةةةة اأن هلةةةخ آاثاً من اليلةةةدان على 

شةةةةةخاكت إىل النظر إىل تدا يف السةةةةةيخسةةةةةخت ال"خمة هتاللعد  و ال"لو  هتاللكنولوذيخخ على أهنخ رهتافع إاخ ية توفر  الت
خ للحد  من اآلاثا السةةةةةةةةةةةةةةليية للدهتافع األخرى الت تؤ ر على اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. هتتوفر هخاتن طرقً 

 ،لملة لللدخالت الت تدعم صون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسلخدامه املسلدا .الفئلخن نعخط رخود 

 تشري التقديرات إىل تزايد استخدام العديد من املمارسات املراعية للتنوع البيولوجي

 لييولوذي متت اءفخر  على نطخق هتاسةةةةةةةةةع عن ذهور ءراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هتال سةةةةةةةةةيمخ اللنوع ا
 املرافقخ هبدف ت" ا  عملية توفيف خدمخت منظمة هتراعمة و النظخ  اءاكولوذي.

  هتأُفيد عن ت ااد اسةةةةلخدا  جموعة من ممخاسةةةةخت اءراا  الت تُ"لرب مواتية لصةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة
أت يف هرث املمخاسةةةةةةخت على حخلة  هتاسةةةةةةلخدامه على حنو مسةةةةةةلدا . هتمع ذلكخ ال ا اد ال"ني يسةةةةةةني م"رفة كيفية

 اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة.

  تكون مسةةةةلوًيت  اام ت ااد األهور امليرهتلة لصةةةةون اللنو ع الييولوذي لواراة هتال ااعة و املوقع هتخخاذهخ اخلًيخ مخهت
 .من ت" ا  اللكخمل و مخ  ني هرث النهج خ هتال  د  اللغطية هتا فخظ ايف مالئمة

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

  ًا سةةةةةيخسةةةةةختية هتقخنونية تسةةةةةلهدف صةةةةةون اللنوع الييولوذي كك ل هتاسةةةةةلخدامه على حنو هتضةةةةة"ت م"ظم اليلدان أطر
خ مخ تكملهخ سةةةةةيخسةةةةةخت يخ اخليً مسةةةةةلدا خ هتلدى ال"داد منهخ تدا يف  مخاة الطيي"ة من أذل اللنوع الييولوذي الرب  

،در  ملواار هتاا ية لواراة هتال ااعة ،در خ أهت أهنخ قد تدمج املواار الواا ية لواراة هتال ااعة مع سةةةةةةةةةةةةةةيخسةةةةةةةةةةةةةةخت 
األاراة هتال ااعةخ هتاألاراة هتال ااعة  شةةةكل عخ خ أهت اللنمية الرافية. هتالسةةةيخسةةةخت الت تلنخهتد  لعطخعخت ،در  من
الغرائية هتال ااعية تسلند  شكل مل ااد إىل هُنج النظخ  اءاكولوذيخ هتاملشخهد الطيي"ية هتاملشخهد إراا  نظم اءنلخج 

خ مخ تفلعر األطر العخنونية هتالسةةةةةةةةةةةةةةيخسةةةةةةةةةةةةةةختية إىل تركي  ،در على اللنوع الييولوذي املرافق اليحراة. هتمع ذلكخ اخليً 
خئمة للحد  من االسةةةةةةةةةلغالد املفرط لونواع السةةةةةةةةةمكية األاراة الرباة. هتو حني أن االتفخقخت الوطنية هتالدهتلية ق أهت
الغخابتخ فإن اللدا يف العخنونية هتالسةةيخسةةختية الت تسةةلهدف  شةةكل صةةراح األاراة الرباة أهت املكوتت و اللنوع  أهت

 الييولوذي املرافق هتأرهتااهخ و توفيف خدمخت النظخ  اءاكولوذي ليست منلشر  على نطخق هتاسع.
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 ملسةةةةةةةةةةةةةةلدامة لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتت" ا  رهتاث و تعدمي خدمخت النظخ  اءاكولوذي هتتلطلب اءراا  ا
 مل"در األطراف عرب قطخعي األاراة هتال ااعةخ هت ني قطخع األاراة هتال ااعة هتقطخع صةةةةةةةةةةةةةةون الييئة/ الطيي"ة ت"خهتتً 

يمية هتال"خملية. هتا"رب اسةةةةةةةةةةلخدا  اللنوع هتالعطخعخت األخرى ذات الصةةةةةةةةةةلةخ على املسةةةةةةةةةةلوًيت االية هتالوطنية هتاءقل
الييولوذي لواراة هتال ااعة ا دهتر الدهتلية هتا دهتر اللعليداة  ني العطخعخت. هتإن أطر الل"خهتن على املسةةةةةةةةةةةةةةلوًيت 

ألاراة اقطخعخت كل من   خ وملطوا  نسةةةةةةةةةةةةةةييً  لواراة هتال ااعة الوطنية هتاءقليمية هتالدهتلية و إراا  املواار الواا ية
 عة.هتال اا

  هتاعيد عدر من ا واذ  عملية هتضع هتتنفير أرهتات سيخسختية ف"خلة تلنخهتد صون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة
 ال"وائق  ف"ل عد  هتاسةةةةةلخدامه  شةةةةةكل مسةةةةةلدا خ هتاللنوع الييولوذي املرافق  شةةةةةكل خخص. هتاواذه اللنفير أحيختً 

هتامل"رفة من ذخنب أصةةةةةةةةةةحخب الشةةةةةةةةةةأن هتايخب اءاار  السةةةةةةةةةةيخسةةةةةةةةةةية توفر املواار اليشةةةةةةةةةةراة هتاملخليةخ هتايخب الوعي 
 ا وكمة هتايخب الل"خهتن  ني الوكخالت ذات الصلة. هت/أهت

و الوقت الري اسخهم   اواذه صون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسلخدامه  شكل مسلدا  عد  يدًيتهت -8
ال ميكن إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  ف"خلية إذا مت النظر هت .  هتافخههم و ال"خمل السةةةةةك خنمن لكميف سةةةةةيل عيي افيه 

اللنوع من  على أكمل هتذهمن أذل االسةةةةةةةةةةةةةلفخر  نظمي حخذة إىل اتيخع هنج  هتمثة و مكوتته مب" د عن  "ضةةةةةةةةةةةةةهخ الي"ذ.
هتابللخيلخ  الصةةةةةةةةةةةمور.حنو نظم ارائية هتزااعية أكمر اسةةةةةةةةةةةلدامة هتقدا  على  اللحودحيث ت" ا  من  الييولوذي لواراة هتال ااعة

آليخت الل"خهتن  ني العطخعخت هتاملل"در  أصةةةةةةةةةةةةةحخب املصةةةةةةةةةةةةةلحة الت ت"خو مكوتت مل"در  لللنوع الييولوذي لواراة  ت"لرب
 هتال ااعةخ حيواة.

املسةةةةةلدا  للمواار الواا ية لواراة هتال ااعة  يدر خطة ال"مل العطخعية للهيئة األهتلوًيت االسةةةةةرتاتيجية لالسةةةةةلخدا هت -9
هتتنميلهخ هتصةةةةةوهنخخ فضةةةةةالً عن األحكخ  املل"لعة ابلل"خهتن هتاللموال هتاللنفير. هتتوذه اهليئة تنفير خطل ال"مل العطخعية ال"خمليةخ 

  ااعة اخلخصة هبخ.هتتدعمهخ هتترصدهخخ كمخ تعي م على فرتات منلظمة حخلة تنفيرهخ هتمكوتت املواار الواا ية لواراة هتال
هتت"كس االحليةةخذةةخت هتاءذرا ات  املمكنةةة  الواار  و هةةرث الو يعةةة اللحةةدًيت هتاالسةةةةةةةةةةةةةةلجةةخابت االملةةة هلةةخ  -10
هتالسةةةلكمخد خطل ال"مل ال"خمليةخ . حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خملحدر خ اليلدان أ نخ  إعدار تعرار  الت

انصةةةةةةب الرتكي   عو  على اءذرا ات الت تسةةةةةة"ى إىل زًير  يسةةةةةةني امل"رفة ابللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هتال سةةةةةةيمخ 
لنظم ال ااعيةةةةة هتا] /[لنظم ال ااعيةةةةة اءاكولوذيةةةةة املعةةةةخ لةةةةةهتا] [هتاألاةةةةراةةةةة الرباةةةةة]املكوتت ممةةةةل اللنوع الييولوذي املرافق 

اآلخران و هرا الصةةةدرخ هتآاثا ممخاسةةةخت اءراا  هتهنجهخ  عن خ الت تلخلف[كولوذيةلنظم اءااخدمخت هت ]/ [اءاكولوذية
املل"لعة ابللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. كمخ مت اللأكيد على ا خذة إىل تنفير هُنج هتإذرا ات عملية للحسةةةةةةةةةةةةةةني إراا  

ية الل"خهتنخ على مجيع املسةةةةةةةةةةةلوًيتخ و صةةةةةةةةةةةون اللنوع اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. هتمت إاال  امل اد من االهلمخ  ألا
 الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسلخدامه على حنو مسلدا .
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 طبيعة الوثيقة – ااثلثً 

خ ألايةةة جتنةةب االزرهتاذيةةةخ  ةةدف هةةرث الو يعةةة إىل توفيف إطةةخا شةةةةةةةةةةةةةةةخمةةل ءراا  اللنوع الييولوذي لواةةراةةة إرااكةةً  -11
يسني صون اللنوع الييولوذي  –هت شكل أهتسع  –املنسق عرب مجيع قطخعخت األاراة هتال ااعة  هتال ااعة كك ل هتت" ا  ال"مل

مل مة.  لواراة هتال ااعة هتاسلخدامه املسلدا  على املسلوى الواا ي هتمسلوى األنواع هتالنظخ  اءاكولوذي. هتهي طوعية هتايف
ال"خملية للمواار الواا ية لواراة هتال ااعة اخلخصةةةةةة ابهليئةخ هتليس املعصةةةةةور منهخ أن تسةةةةةليدد أهت تكرا خطل ال"مل العطخعية 

ايفهخ من االتفخقخت الدهتليةخ  ل أن ت" ز تنفيرهخ امللنخامخ حسةةةةةةةةةةةةةةب االقلضةةةةةةةةةةةةةةخ . هتاب يدامهخ عند االقلضةةةةةةةةةةةةةةخ .  أهت
 ضخ .خ ألهتلوًي خ الوطنية هتالل امخ خ الدهتليةخ حسب االقلتلخر اليلدان اءذرا ات الالزمة هتفعً  أن هتانيغي

 ألهدافا – ارابعً 

  دف هرث الو يعة إىل مخ الي: -12
  لللنفير امللسق هتامللنخسق خلطل ال"مل العطخعية ال"خملية ا خلية للهيئةخ هتصون اللنوع الييولوذيهتضع إطخا سيخقي 

 هتاللغراة خاملرافق هتاألاراة الرباةخ كأسخس لومن الغرائي هتاسلخدامه على حنو مسلدا  مبخ اشمل اللنوع الييولوذي
 هتتوفيف سيل ال"يي؛ خ هتا د  من الفعرلنيخ هتاألاراة هتال ااعة املسلدامهتالصحة

  تشجيع اللحو د حنو نظم زااعية هتارائية أكمر اسلدامة؛ هت 

  التفخقية  2020"خملي ملخ  "د عخ  املسةةةةةةةةةةةخاة و يعيق أهداف اللنمية املسةةةةةةةةةةةلدامة هتتنفير إطخا اللنوع الييولوذي الهت
 الييولوذي؛ اللنوع

  اللنوع الييولوذي املرافق  [مبخ اشةةةةةمل] /[هتال سةةةةةيمخ]زًير  الوعي  شةةةةةأن أاية اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هت
ني هتاألاراة الرباةخ هتخدمخت النظخ  اءاكولوذي الت اوفرهخ ألميع أصةةحخب املصةةلحةخ من املنلجني إىل املسةةلهلك

 هتصخن"ي السيخسخت؛

  اللنوع الييولوذي  [مبخ اشةةمل] /[هتال سةةيمخ]ت" ا  صةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةلخدامه املسةةلدا خ هت
هتالنظم  [من هتايف ذلك نظم اءنلخج] [من ذلك هتايف اءاكولوذية ال ااعية النظم] املرافق هتاألاراة الرباةخ راخل

من أذل ت" ا  اللنمية ]اءاكولوذية األاضية هتاملخئيةخ كأسخس خلدمخت النظخ  اءاكولوذي هتالعدا  على الصمورخ 
خ فضالً عن توفيف خيخاات لللكيف [األوع هتالفعرخ خخصة و اليلدان النخمية [اللغراة سو ] االقلصخراة هتا د  من

 مع تغيف املنخخ هتاللخفيف من آاثاث؛

  سةةةةةةخس املفخهيمي هتاءطخا الالز  لوضةةةةةةع هتاعلمخر سةةةةةةيخسةةةةةةخت هتتشةةةةةةرا"خت هت رامج هتطنية لصةةةةةةون اللنوع ضةةةةةةع األهت هت
 الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسلخدامه  شكل مسلدا ؛

  على املسةةةةةةةةةةةةةلوًيت الوطنيةة هتاءقليميةة هتالدهتليةةخ هتت" ا  العةداات هتنعةل اللكنولوذيةخ زًير  الل"ةخهتن هتتيةخرد امل"لومخت هت
و ذلك جخالت اليحث هتالل"ليم هتاللدااب  شأن صون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسلخدامه  املؤسسيةخ مبخ

  شكل مسلدا ؛

  مجع الييختت هتهتضةةع معخايس هتمؤشةةرات لعيخس أ ر ممخاسةةخت اءراا  هتهنجهخ على صةةون اللنوع الييولوذي يسةةني هت
 النظخ  اءاكولوذي؛هتعلى مسلوى األنواع هت  اا يعلى املسلوى الو لواراة هتال ااعة هتاسلخدامه  شكل مسلدا  
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 1اخليار 

 [ ا د  من االزرهتاذية ايف املعصةةةةةةةةةور  هتايف الضةةةةةةةةةرهتااة لإلذرا ات من أذل تشةةةةةةةةةجيع الكفخ   هتالف"خلية و األهور
 هتالوطنية لصون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسلخدامه  شكل مسلدا ؛ هتاءقليمية ال"خملية

  اللوذيه ل"مل منظمة األاراة هتال ااعة  شأن توفيف الدعم لليلدان و ذهورهخ لل" ا  صون اللنوع الييولوذي هتتعدمي
لواراة هتال ااعة هتاسةةةةةةلخدامه املسةةةةةةلدا خ مبخ و ذلك و سةةةةةةيخق اسةةةةةةرتاتيجيلهخ  شةةةةةةأن ت"ميم اللنوع الييولوذي عرب 

 [14العطخعخت ال ااعية.
 2 اخليار

 [ األاراة هتال ااعة  شأن توفيف الدعم لليلدان و ذهورهخ لل" ا  صون اللنوع الييولوذي تعدمي اللوذيه ل"مل منظمة
لواراة هتال ااعة هتاسةةةةةةةةةلخدامه املسةةةةةةةةةلدا خ مبخ و ذلك و سةةةةةةةةةيخق اسةةةةةةةةةرتاتيجيلهخ  شةةةةةةةةةأن ت"ميم اللنوع الييولوذي 

ذرا ات من أذل تشةةجيع االزرهتاذية ايف املعصةةور  هتايف الضةةرهتااة لإلمن خالد ا د من  العطخعخت ال ااعية عرب
هتالوطنية لصةةةةةةةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةةةةةةةةةةةلخدامه  هتاءقليمية الكفخ   هتالف"خلية و األهور ال"خملية

 [15 شكل مسلدا 
هتانيغي أن اؤخةةر و االعليةةخا أنةةه انيغي تنفيةةر اءذرا ات و جموعةةة هتاسةةةةةةةةةةةةةة"ةةة من الظرهتف املخللفةةة. هتاةةب  -13
الليخان و خصةةةةةةةةةةةةةةخئص أنظمة اءنلخج هتمكوتت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هتاحليخذخت املنلجني اراعي اللنفير  أن

خ إىل أنه و حني أن  "ذ اءذرا ات هتأصةةةةةةةةحخب املصةةةةةةةةلحة اآلخران هتالعداات هتاملواار امللخحة. كمخ جتدا اءشةةةةةةةةخا  أاضةةةةةةةةً 
 لب امل اد من الوقت.تكون قخ لة لللحعيق  سرعةخ فإن تنفير إذرا ات أخرى قد الط قد

 املبادئ التشغيلية – اخامسً 
انيغي أن اسةةرتشةةد تنفير اءذرا ات  املمكنة  الواار  و هرث الو يعةخ و مجيع جخالت األهتلوًيت االسةةرتاتيجيةخ  -14

 ابمليخرئ اللشغيلية اللخلية:
  انيغي أن اسةةةةةةةةةةةةةةلنةةد تنفيةةر اءذرا ات  املمكنةةة  إىل أرلةةة علميةةة سةةةةةةةةةةةةةةليمةةة. هتعنةةد االقلضةةةةةةةةةةةةةةةخ خ انيغي أن تؤخةةر

و االعليخا. هتاب  [امل"خاف هتاملمخاسةةةةةةةةةةةةةخت اللعليداة هتاالية] /[االيةامل"خاف هت  الشةةةةةةةةةةةةة"وب األصةةةةةةةةةةةةةلية "خافم]
حسةب االقلضةخ خ مبخ و ذلك النهج  خ[امليلكر ]هتالنهج  [هتالشةخمل] هُنج اليحث اللشةخاكي [هتتشةجيع]اسةلخدا  

 .[خالعخئمة على اءنلخج املشرتك  ني المعخفخت للم"رفة حيممخ كخن ذلك منخسيً 
  اهلةدف من اءذرا ات  املمكنةة  هو تنفيةرهةخخ حسةةةةةةةةةةةةةةب االقلضةةةةةةةةةةةةةةخ خ و مجيع أنواع نظم اءنلةخج هتو اليلةدان هت

 قطخعختهتاب إاال  اهلمخ  خخص الحليخذخت أصةةةةةةةحخب ا يخزات الصةةةةةةةغيف  و مجيع مسةةةةةةةلوًيت اللنمية.  على
 خ.ال ااعة هتالغخابت هتمصخاد األمسخك هتتر ية األحيخ  املخئيةخ حيممخ كخن ذلك منخسيً 

                                                           
  1Rev. 11/163CLو يعة لا  14
 CL 163/11 Rev.1 الو يعة  15

http://www.fao.org/3/ca7175ar/ca7175ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca7175ar/ca7175ar.pdf
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  هتانيغي أن اشةةةةةةج ع تنفير اءذرا ات مشةةةةةةخاكة مجيع منلجي األاراة مع إاال  اهلمخ  خخص الحليخذخت أنشةةةةةةطة
مصةةةةةةخاد األمسخك هتتر ية األحيخ  املخئية العخئمة على األسةةةةةةر هتالصةةةةةةغيف  النطخقخ هتمع إاال  اهلمخ  ال ااعة هتا راذة هت 

 خخص الحليخذخت اليلدان النخمية.
  هتانيغي أن أيخةةر تنفيةةر اءذرا ات  املمكنةةة  و االعليةةخا رهتا املرأ خ عنةةد االقلضةةةةةةةةةةةةةةةخ خ  وصةةةةةةةةةةةةةةفهةةخ مةةدار  لللنوع

خ هتانيغي أن انطوي فةةةةة تل"لق ابللنوع الييولوذي لواةةةةراةةةةة هتال ااعةةةةةالييولوذي لواةةةةراةةةةة هتال ااعةةةةة هتحةةةةخملةةةةة م"ر 
 . املشخاكة الف"خلة للمرأ  على

  هتانيغي أن أيخةةةةر تنفيةةةةر اءذرا ات  املمكنةةةةة  و االعليةةةةخا أرهتاا الشةةةةةةةةةةةةةة"وب األصةةةةةةةةةةةةةةليةةةةة هتاعلم"ةةةةخت االيةةةةةخ
فة تل"لق ابللنوع الييولوذي لواراة االقلضةةخ خ  وصةةفهم مداا  لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتحخملي م"ر  عند

 للش"وب األصلية هتاعلم"خت االية.خ هتانيغي أن انطوي على املشخاكة الف"خلة هتال ااعة
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 اهليكل والتنظيم – اسادسً 
ت"رض هرث الو يعة جموعة من اءذرا ات  املمكنة  امللكخملة هتاملرتا طة لصون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  -15

هتاسلخدامه  شكل مسلدا خ مت تنظيمهخ و  ال ة جخالت أهتلواة اسرتاتيجية. هتالصل ال"داد من هرث اءذرا ات  املمكنة  
 أبكمر من جخد ذي أهتلواة اسرتاتيجية. 

 هتاصدثهتتعييمه اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  توصيف: 1د األهتلواة االسرتاتيجية جخ
 : إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة2جخد األهتلواة االسرتاتيجية 
 : األطر املؤسسية لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة3جخد األهتلواة االسرتاتيجية 

 املمكنة   رتتيب األهتلواةخ ألن األسةةةةةةةةيعية النسةةةةةةةةيية لكل جخد عمل  ممكن  هتاألداهتد ال منية هتال ترر اءذرا ات  -16
ا  ني اليلدان هتاملنخطق. هتقد ت"لمد األهتلواة النسةةةةةيية على مكوتت اللنوع الييولوذي لواراة كييفً   خاملرتيطة قد ختللف اخلالفً 

"نيةخ أهت العداات ا خليةخ أهت املواار املخليةخ أهت سةةةةةةيخسةةةةةةخت إراا  اللنوع هتال ااعة نفسةةةةةةهخخ أهت الييئة الطيي"ية أهت نظم اءنلخج امل
خ اُعصةةد هبخ أن تكون ايف إل امية إذرا  مخقخئمة ابملمخاسةةخت أهت النهج و إطخا "رض هتعندمخ تُ  الييولوذي لواراة هتال ااعة.

 الت لكل حخلة على حد .ال اوذد حل هتاحد انخسب األميع خ هتهنخك حخذة إىل إذرا  يليإذ هتايف شخملة. 
هتلكل جخد من جخالت األهتلواة االسةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةخ ت"رض معدمة االحليخذخت اادر  على أسةةةةةةةةةةةةخس اللعخاار العطراة  -17
هتال"مليخت االسةةةلشةةةخااة املركوا  أعالث. حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خمل مت إعدارهخ كمسةةةخاخت و تعرار  الت

 عدر من األهتلوًيت اادر . هتتلكون كل أهتلواة من أسخس منطعي هتجموعة من اءذرا ات الفرراة  املمكنة .مث الم عرض 
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 جماالت األولوايت االسرتاتيجية لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 واستخدامه املستدام

 ورصدهوتقييمه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  توصيف: 1جمال األولوية االسرتاتيجية 
 يسني توافر امل"لومخت املل"لعة ابللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتا صود عليهخ 1-1

  : إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة2جمال األولوية االسرتاتيجية 
 لواراة هتال ااعةت" ا  النهج امللكخملة ءراا  اللنوع الييولوذي  2-1
 يسني صون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة 2-2

 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية االسرتاتيجية 
  نخ  العداات من خالد اللوعية هتاليحو  هتالل"ليم هتاللدااب 3-1
 ت" ا  األطر العخنونية هتالسيخسختية هتاللحفي اة 3-2
 يسني الل"خهتن هتاللموال 3-3
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 ورصدهوتقييمه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  توصيف: 1جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة
هتاصةةدث من األموا الضةةرهتااة لصةةونه هتاسةةلخدامه  شةةكل مسةةلدا . هتتعييمه اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  توصةةيفاُ"لرب 

هتاجتخهخت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتإرااته على املسةةةةةةةةةةةلوًيت الوطنية هتاءقليمية هتإن عمليخت تعييم هتاصةةةةةةةةةةةد حخلة 
ا خ كييفً خ مخ تكون ،دهتر  هتذ ئية. كمخ  للف مدى هتطخ ع فجوات امل"رفة ا خلية اخلالفً هتال"خملية ايف ملسةةةةةةةةةةةةةةخهتاةخ هتاخليً 

 خمللف فئخت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة.  ني
هتاألنواع الت الم حصةةةةةةةةخرهخ على نطخق  –النيخاتت املسةةةةةةةةلأنسةةةةةةةةة هتاملواار الواا ية ا يوانية هتاملخئية لواراة هتال ااعة هتو حخلة 

 –هتاسةةةع من الرباة  ممل األشةةةجخا ا رذية هتاألنواع النيختية اخلشةةةيية األخرى هتاألنواع املسةةةلهدفة من قيل املصةةةخاد الطيي"يةا 
ى الرام من تفخهتت راذخ خ عرب املنخطق و ال"خمل هتعرب قطخعخت األاراة هتال ااعة. توذد قوائم ذرر هتم"لومخت أخرىخ عل

هتعلى املسةةةةةةةةةةةةةةلوى ال"خمليخ مت تطوار أنظمة اصةةةةةةةةةةةةةةد للمواار الواا ية لواراة هتال ااعةخ على سةةةةةةةةةةةةةةييل املمخدخ النظخ  ال"خملي 
عةةةخ هتنظةةخ  م"لومةةخت اللنوع الواا ي للحيواتت للم"لومةةخت هتاءنةةراا امليكر  شةةةةةةةةةةةةةةةأن املواار الواا يةةة النيةةختيةةة لواةةراةةة هتال اا

 املسلأنسةخ هتالنظخ  ال"خملي للم"لومخت عن املواار الواا ية ا رذية اللخ ع للمنظمة.
هتاري اصةةةةةةةةةد النظم اءاكولوذية الرئيسةةةةةةةةةية ذات األاية لواراة هتال ااعةخ على سةةةةةةةةةييل املمخد األااضةةةةةةةةةي الرطية الداخليةخ 

املنغرهتفخ هتطيعخت األعشخب اليحراةخ هتالغخابتخ هتاملراعيخ على املسلوًيت الوطنية هتاءقليمية  هتالش"ب املرذخنيةخ هتاخابت
 هتال"خمليةخ هتإن كخنت مبسلوًيت خمللفة من الشمولية.

تو يق ال"داد من أنواع اللنوع الييولوذي املرافق الت تعد  خدمخت تنظيمية هتراعمةخ هتال سةةةةةةةةةةةةةيمخ  هتأهتو املعخ لخ مل الم يداد 
خ لي"ذ اعموعخت اللصةةةةةةةةةةةةةنيفية  ممل  "ذ الكخئنخت الدقيعة هتالالفعخاًيت. هتتُ"رف اجتخهخت األعدار  شةةةةةةةةةةةةةكل ذيد نسةةةةةةةةةةةةةييً 

الفعخاًيتا هتلكنخ ابلنسية للمجموعخت األخرىخ تكخر امل"رفة أن تكون ايف موذور . هتو كميف من ا خالتخ اص"ب توصيف 
 يةةب امليلةةخذينوميةةة هتايفهةةخ من تعنيةةخت تفةةخعةةل األينو  للحةةداةةد اللجم"ةةخت.هتتنظيم األنواع الفرراةةةخ هتميكن اسةةةةةةةةةةةةةلخةةدا  األسةةةةةةةةةةةةةةخل

 امل"خاف األسخسية اللصنيفية للعييم اللنوع الييولوذي آخر  و الرتاذع. هتإن  
خ خ ال"داد من الفجوات و امل"رفة حود خصةةةةخئص األنواع الت ت"لرب مصةةةةخرا لواراة الرباةخ هتحخللهخ هتاجتخهخ خهتهنخك أاضةةةةً 

 .ضمن مسييخت األمراذلك  هتايف املصدا لداعيخت األمراض ا يوانية مل املخخطر امللصلة مبخ اش
هتو ال"ةةداةةد من ا ةةخالتخ تكون مسةةةةةةةةةةةةةةةخاةةخت مكوتت من اللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةة و توفيف خةةدمةةخت النظةةخ  

ى أحجةةخ  األعةةدار هتتوزا"هةةخخ اءاكولوذي ايف مفهومةةة  شةةةةةةةةةةةةةةكةةل ذيةةدخ كمةةخ هو ا ةةخد ابلنسةةةةةةةةةةةةةةيةةة آلاثا رهتافع م"ينةةة عل
 ال"القخت اءاكولوذية الت تدعم توفيف خدمخت النظخ  اءاكولوذي.  هتعلى

ا يسةةةةةةةةةني هتو ضةةةةةةةةةو  مخ سةةةةةةةةةيقخ هنخك حخذة عخمة للحسةةةةةةةةةني توافر الييختت هتامل"لومخت. هتتشةةةةةةةةةمل االحليخذخت األكمر يدادً 
الييختت املكخنيةا  شةةةةةةةةةةةةةةأن اللغيفات و هتفر  األنواع هتالنظم هتيليل الييختت  مبخ و ذلك هتتيخرد منهجيخت تسةةةةةةةةةةةةةجيل هتخت ان 

 اءاكولوذية هتتوزا"هخخ هتيسني العدا  على الرصد هتاللعييمخ على سييل املمخد من خالد زًير  عدر خربا  اللصنيف املخهران.
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 لألغذية والزراعة واحلصول عليهاحتسني توافر املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي   1-1 ]االسرتاتيجية[ األولوية
 األساس املنطقي

خ للعييم فئخت م"ينة من املواار الواا ية لواراة هتال ااعة هتاصةةةةةةةدهخ. هتمع ذلكخ تلضةةةةةةةمن خطل ال"مل العطخعية ال"خملية أحكخمً 
نوع الييولوذي هنخك حخذة للحسةةةةةةةةةةةةني م"رفة املكوتت األخرى من اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ على سةةةةةةةةةةةةييل املمخد الل

املرافق هتاألاراة الرباةخ على املسةةةةةةةلوى الواا ي هتمسةةةةةةةلوى األنواع هتالنظخ  اءاكولوذيخ حسةةةةةةةب االقلضةةةةةةةخ خ هتأرهتااهخ و توفيف 
خدمخت النظخ  اءاكولوذيخ ابالسةةةةةةةةةةةةةلنخر إىل الييختت املوذور  حيممخ أمكن ذلك. هتابلنظر إىل أن كل  لد لداه جموعة 

العةةةةدااتخ ال"ني يةةةةداةةةةد األنواع ذات األهتلواةةةةةخ هتالنظم اءاكولوذيةةةةةخ أهت خةةةةدمةةةةخت النظةةةةخ  الظرهتف هتاالحليةةةةخذةةةةخت هت  من
خخ اب  رد األهور لل" ا  اللآزا و أنشطة اللعييم اءاكولوذيخ لللعييم هتالرصد على املسلوى الوطين. هتحيممخ كخن ذلك ممكنً 

  ذلك تلك الت تغطيهخ خطل ال"مل العطخعية ال"خملية.هتالرصد ملخللف مكوتت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ مبخ و
هتتوذد جموعة هتاسةةةةةةةةةة"ة من املمخاسةةةةةةةةةةخت هتالنهج اءراااة الت تسةةةةةةةةةةلفيد من مكوتت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة 

هتتشمل هرث املمخاسخت هتالنهج تلك املسلخدمة على مسلوى  16 طراعة مسلدامةخ هتابللخيل اُ"لرب أهنخ تسخهم و صوهنخ.
اءنلخج  ممل ال ااعة ا خفظة للمواارخ هتإراا   هتاملمخاسخت املواتية  الللعيحخ  هتال ااعة الدائمة  هتال ااعة ال"ضواةخ هتاءراا  

لكخملة للمحخصيل هتالمرهت  ا يوانية امللكخملة لآلفختاخ هتاسلخدا  نظم اءنلخج املخللطة  ممل ا راذة ال ااعيةخ هتالنظم امل
هتالنظم املخئيةاخ هتممخاسةةةةةخت االسةةةةةل"خر خ هتالنهج امللكخملة على مسةةةةةلوى النظخ  اءاكولوذي  ممل هنج النظم اءاكولوذية 
ملصةةةةةةةةخاد األمسخك هتتر ية األحيخ  املخئية هتاءراا  املسةةةةةةةةلدامة للغخابت هتال ااعة اءاكولوذيةا. هتاصةةةةةةةة"ب و م"ظم ا خالت 

يم مدى اسلخدا  هرث املمخاسخت هتالنهجخ  سيب تنوع املعخايس هتالسيخقخت امللضمنة هتايخب الييختت ذات الصلة. تعي
هتمع أن  اللةأ يفات على اللنوع الييولوذي لواةراةة هتال ااعةة ُت"لرب إاةخ يةةخ فمن الواضةةةةةةةةةةةةةةح أن هنةخك حةخذةة ءذرا  امل اةد 

 لصدر.اليحو  هتتطوار أسخليب تعييم منخسية و هرا ا من

 اإلجراءات ]املمكنة[
 1اخليار 

، 1-1-3، 1-2-2، 1-1-2، 1-1-1]توحيد مجيع األنشـــــطة املتصـــــلة اطع العمل العاملية القطاعية   1-1-1
تنفير خطل ال"مل العطخعية ال"خملية  تشةةةةةةةةةةةةةةجيع  هتتوفيف الدعم عند االقلضةةةةةةةةةةةةةةخ  املبادئ التشـــــــــــغيلية[ يف إطار( 3-2-1

 تعييم املواار الواا ية ذات الصلة هتاصدهخخ حسب االقلضخ .مجيع املسلوًيت للحسني  على
ضةةةةةةةةمخن مراعخ  اللفخعالت  ني قطخعي األاراة هتال ااعة من ذهةخ هتو مخ  ينهخ هتمع سةةةةةةةةخئر قطخعخت األاراة  1-1-2

األهورخ   ازرهتاذية جتن بهتال ااعة  ممل الطخقة هتالنسةةةةةةةةةةةيج هتالسةةةةةةةةةةةيخحةا من ذهة أخرى  هتت" ا  اللآزا  هتاللخفيف من  /  
أقصةةةةةةةةى حد  ممكنخ عند تنفير األنشةةةةةةةةطة املل"لعة  لعييم اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاصةةةةةةةةدثخ مبخ و ذلك تنفير  إىل

 خطل ال"مل العطخعية ال"خملية.

                                                           
للحصود على هتصف للحخلة  . اهتمخ.حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خمل. 2019تعرار منظمة األاراة هتال ااعة ل"خ  خ من 5انظر الفصل   16

 من هرث املمخاسخت هتالنهج. 20هتاالجتخهخت و اعلمخر أكمر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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 2 اخليار
املواار ت" ا  تنفير خطل ال"مل ال"خملية العطخعية على مجيع املسلوًيت من أذل يسني توصيف  2-1-1و 1-1-1دمج ]

 الواا ية ذات الصلة هتتعييمهخ هتاصدهخ 
يسةةةةةةةني قخئمة ذرر اللنوع الييولوذي املرافق هتاألاراة الرباة هتتوصةةةةةةةيفهخ. هتاصةةةةةةةد اللغييفات و األعدار هتاللوزاع  1-1-3

املسيية على مر  ال من  مبخ اشمل تلك الت تنطوي على احلمخد انلشخا األمراض ا يوانية املصدا أهت ايف ذلك من ال"وامل 
 لومراض . 

يسةةةةني تعييم كيف تلم إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ  هتال سةةةةيمخ  /  مبخ اشةةةةمل  اللنوع الييولوذي  1-1-4
املرافق هتاألاراة الرباةخ مبخ و ذلك مدى اعلمخر ممخاسةةةةخت هتهنج اءراا  الت تسةةةةهم و الصةةةةون هتاالسةةةةلخدا  املسةةةةلدا خ مع 

  خ حسةةةةةب االقلضةةةةةخ خ هتخصةةةةةخئص نظم لية هتاعلم"خت االيةعليداة  م"خاف جلم"خت الشةةةةة"وب األصةةةةةمراعخ  امل"خاف الل
 اءنلخج  االية .  هتاصد اللغييفات و مسلوًيت اعلمخر ممخاسخت اءراا  ذات الصلة على مر  ال من .

 1اخليار 
الييولوذي لواراة هتال ااعةخ  هتال سةةةةةةةةةةةيمخ / يسةةةةةةةةةةةني تعييم رهتافع اللغييف هتآاثاهخ على  مجيع مكوتت  اللنوع  1-5-[1
اشةةةةةمل  اللنوع الييولوذي املرافق هتاألاراة الرباةخ مبخ و ذلك األعدار هتاللوزاعخ هتعلى ال"القخت اءاكولوذية الت تدعم   مبخ

على مر   توفيف خدمخت النظخ  اءاكولوذي خ مبخ اشةةةةمل تلك و نظم اءنلخج .  هتاصةةةةد اللغييفات و الدهتافع ذات الصةةةةلة
 ال من . 

ابلنسةةةةةةةية ألميع مكوتت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ اختخذ اءذرا ات للعليل الفجوات امل"رفية  شةةةةةةةأن  1-6-[1
أرهتااهخ و توفيف خدمخت النظخ  اءاكولوذيخ مبخ و ذلك كيفية  أت يف املمخاسةةةةةةةةةةةةةخت اءراااة و قطخعخت األاراة هتال ااعة 

هتأ رهخ على مكوتت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتأرهتااهخ و توفيف خدمخت النظم اءاكولوذية  على رهتافع اللغييف 
 أت ر هرث األرهتاا مبمخاسةةةةةخت اءراا  و قطخع األاراة هتال ااعة .  هتاصةةةةةد اللغييفات و توفيف خدمخت النظخ  اءاكولوذي 

 ى مر  ال من  . و النظم اءاكولوذية   نظم اءنلخج  ذات الصلةخ عل
 2 اخليار

 [6-1-1و 5-1-1 دمج]
ابلنسةةةةةةةية ألميع مكوتت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ اختخذ اءذرا ات للعليل الفجوات امل"رفية  شةةةةةةةأن  1-1-7

الفجوات خ مبخ و ذلك هتالصةةةةةةةةةةةةةةحة ،لوًي خ الغرائية هتأايلهخ االملة و األهور امليرهتلة للحسةةةةةةةةةةةةةةني األمن الغرائي هتاللغراة
 [هتاصد اللغييفات و االسلهالك على مر  ال من.]امل"رفة املل"لعة ابألوانب المعخفية هتاالذلمخعية السلخدامهخ.  و
للعييم هتاصةةةةةةةد  [ت"يني مسةةةةةةةؤهتليخت]/ ت" ا  األطر الوطنية  [3 االســــــرتاتيجية األولويةهذه الفقرة إىل  نقل] 1-1-8]

لعييم امل"نية  هتت" ا  اهليخكل املؤسةةةةةةسةةةةةةية هت / أهت الوكخالت  إنشةةةةةةخ املسةةةةةةخعد  على ]اللنوع الييولوذي املرافق هتاألاراة الرباة. 
 املسةةلوىتكون مسةةؤهتلة عن تنسةةيق األنشةةطة هتاءشةةراف عليهخ على  املرافق هتاألاراة الرباة الت قد ييولوذياللنوع هتاصةةد ال
 [إشةةةةةةةةةةةةةراك الوكخالت الوطنية هتت" ا  اللنسةةةةةةةةةةةةةيق و مخ  ني الوكخالت] /[تكليف هتكخلة هتطنية]هتقد اشةةةةةةةةةةةةةمل ذلك . [الوطين
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 على سةةةةةةةةةةةةييل املمخدخ من قطخعي ال ااعة أهت الييئةخ أهت هتكخلة مشةةةةةةةةةةةةرتكة  ني العطخعختا خ النحو املالئم هتاملمكن عمليً   على
 [[العخئمة أصال.الوسخئل امللخحة هتامليخراات مع مراعخ  ، ] [.] ابالضطالع أبنشطة الرصد أهت تنسيعهخ هتاءشراف عليهخ

م هتالرصةةد على املسةةلوى يخدمخت النظخ  اءاكولوذي لللعي هتأيداد األنواع ذات األهتلواة هتالنظم اءاكولوذية  1-1-9
 الوطينخ حسب االقلضخ .

ابلنسةةةةةةةةةةةةةةيةةةةة ألوانةةةةب تعييم اللنوع الييولوذي لواةةةةراةةةةة هتال ااعةةةةة هتاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةدثخ ت" ا  [4-1-3دجمهـــا مع ] 1-10-[1
 .[االقلضخ  خ حسب[  اللشخاكيةو هنج اليح] /[اللشخاكي ال"لم] /[اللشخاكيني لمخ ال"]مشخاكة]
أقصى حسب االقلضخ  هتإىل  – ل" ا   رامج تعييم اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاصدثخ اسلخدا  هترمج  1-1-11

نظم اللعييم هتالرصةةد العخئمة  ممل تلك الت هتضةة"ت ألهداف اللنمية املسةةلدامةخ أهت اتفخقية اللنوع الييولوذيخ  –حد  ممكن 
أهت اهليئةاخ هتالييختت هتاملؤشةةةةةةةرات ا خليةخ على املسةةةةةةةلوًيت الوطنية هتاءقليمية هتال"خمليةخ هتاسةةةةةةةلكشةةةةةةةخف إمكخنية املؤشةةةةةةةرات 

 ايف ضرهتاي اء الم مراعخ  الظرهتف الوطنية هتا خذة إىل جتنب إضخفة عب  مع خ   خ مل"در ختد  أاراضً  الت
األرهتات هتامل"خايف هتالربهتتوكوالت  مع مراعخ  امليخراات الدهتلية ذات الصةةةةلة هتاألرهتات هتاألسةةةةخليب العخئمةخ ت" ا  1-1-12

العةخئمةة ألمع الييةختت هتحصةةةةةةةةةةةةةةرهةخ هتتعييمهةخ هتاصةةةةةةةةةةةةةةدهةخخ هت/أهت تطوار أرهتات هتم"ةخايف هت رهتتوكوالت ذةداةد  للعييم اللنوع 
مبخ و ذلك النهج اللشةةةةةةخاكيةخ السةةةةةةلخدامهخ على الصةةةةةة"يدان الوطين هت/أهت الدهتيلخ ]الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاصةةةةةةدثخ 

هتانيغي أن تشةةةةةةةةةمل هرث األرهتاتخ األسةةةةةةةةةخليبخ مبخ و ذلك الوكال خ للعييم أت يف ممخاسةةةةةةةةةخت اءراا  حسةةةةةةةةةب االقلضةةةةةةةةةخ . 
 [اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتتوفيف خدمخت النظخ  اءاكولوذي. على

 [هتتعييمه هتاصدث.أرهتات هت رهتتوكوالت مرذ"ية رهتلية ألرر اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة رعم إنشخ   مكرا 1-1-12]

 أهت إنشةةةةخ  نظم امل"لومخت العخئمة رعم  يسةةةةني / ت" ا  [3-3الفقرة إىل األولوية االســـرتاتيجية ]نقل هذه  1-13-[1
خ هتال سةةةةةةةةةةيمخ اللنوع الييولوذي [مبخ و ذلك عن طراق اللموال]لنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ لل [ذداد  نظم م"لومخت

املرافق هتاألاراة الرباةخ مبخ و ذلك عن طراق هتضةةةةةةةةةع أهت مواصةةةةةةةةةلة تطوار هتحدات ،در   شةةةةةةةةةأن اللنوع الييولوذي لواراة 
 [[ضمن نظم امل"لومخت الوطنية هتالدهتلية العخئمة.]هتال ااعة هتاسلخدامه هتامل"خاف اللعليداة املرتيطة  هخ 

ت" ا  العدا  على اسةةةلخدا  نظم اللعييم هتالرصةةةدخ مبخ و ذلك  [3]نقل هذه الفقرة إىل األولوية االســرتاتيجية  1-1-14[
 [عن طراق يسني نشر امل"لومخت على املسلخدمني.

رصــــــــــد وتقييم مســــــــــالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي  2-1األولوية االســــــــــرتاتيجية ]
 [وخدمات النظم اإليكولوجية والتغذية
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  : اإلدارة ]املتكاملة[للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة2جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة
اُ"لرب هنخ أن إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة تشةةةةةةةةةةمل األنشةةةةةةةةةةطة املخللفة الت انطوي عليهخ اسةةةةةةةةةةلخدامه هتصةةةةةةةةةةونه 

 املوقع.املوقع الطيي"ي هتخخاج  و
اشةةةةمل اسةةةةلخدا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة زااعة أهت تر ية األنواع املسةةةةلأنسةةةةةخ هتتنفير أنشةةةةطة يسةةةةني هتاا ية امسية 

ايف امسيةخ هتاسةةلئنخس أنواع  راة إضةةخفيةخ هتإرخخد أنواع مسةةلأنسةةة أهت  راة و نظم إنلخج ذداد خ هتإراا  اللنوع الييولوذي  أهت
ءنلخج هتحوهلخ لل" ا  تعدمي خدمخت النظخ  اءاكولوذيخ هتحصةةةةةةةةةةةةةةخر املوار الغرائية هتايفهخ من املنلجخت املرافق هلخ و نظم ا

الرباة. هتتسةةةخهم  "ذ هرث املمخاسةةةخت هتالنهج و صةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ و حني اشةةةكل الي"ذ اآلخر 
ضةةةةةةةةةةةةخا  و اسةةةةةةةةةةةةلخدا  األااضةةةةةةةةةةةةي هتامليخث هتإراا خخ هتالللو خ الدهتافع الرئيسةةةةةةةةةةةةية لفعدانهخ مبخ و ذلك عن طراق اللغييفات ال

هتاالسلخدا  ايف املسلدا  للمدخالت اخلخاذيةخ هتاالسلغالد هتا صخر ايف املسلدامني.  هتقد أفخرت اللعخاار أن تنفير عدر 
لوذي  على سييل املمخدخ من ممخاسخت هتهُنج اءراا  امللصوا   نخً  على مسلوًيت ملفخهتتة من األرلةا أهنخ تراعي اللنوع الييو 

  17ا راذة ال ااعيةخ هتال ااعة ا خفظة للمواارخ هتاءنلخج ال"ضويا آخر و الل ااد على املسلوى ال"خملي.
خ اللدا يف امللخر  لل" ا   ا فخظ  على اللنوع   هتاشةةةةةةمل صةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و املوقع الطيي"ي  أاضةةةةةةً

 هتإصةةةةةةالحه  هتمواصةةةةةةلة تطوارث ابسةةةةةةلمراا راخل نظم إنلخج ااخصةةةةةةيل هتا يواتت هتاألمسخك هتالغخابتخ الييولوذي  هتلخاله  
هتنظم اءنلخج املخللطةخ هتحوهلخ. هتاشةةةةةمل الصةةةةةون خخاج املوقع الطيي"ي صةةةةةون مكوتت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة 

صةةةةةون الكخئنخت ا ية و املواقع ممل ا دائق النيختيةخ خخاج موائلهخ الطيي"ية راخل نظم اءنلخج هتحوهلخ. هتقد اشةةةةةمل ذلك 
 ممةل األشةةةةةةةةةةةةةةجةخا خةخاج املوقع خ أهت األكواااو خ  أهت  نوك األينةخت ا عليةة خ حةدائق ا يوان أهت م ااع ا يواتت النةخرا خ 

املنوي ا يواع أهت األذنة  خمخزن اليرهتاخ أهت اللعخحخ أهت األنسةةةةجة النيختيةخ أهت املوار ااخفظ عليهخ ابللجميدخ ممل السةةةةخئل أهت
هتتلطلب إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  طراعة أكمر اسةةةةةةةةةةةةةةلدامة  رد األهور  و  نوك األينخت  أهت  نوك اليرهتا .

هتالينةةخ  على الفرص املرتيطةةة مبجموعةةة   هترهتافع فعةةدان اللنوع الييولوذي هتتةةدهوا النظةةخ  اءاكولوذي ملواذهةةة اللهةةداةةدات 
 ن الدهتافع امللفخعلة لللغييف.هتاس"ة م

هتتلضةةةمن خطل ال"مل العطخعية ال"خملية أهتلوًيت لصةةةون عنخصةةةر املواار الواا ية لواراة هتال ااعة ذات الصةةةلة هتاسةةةلخدامهخ 
خ و جخد ت" ا  الصةةةةةون خخاج املوقع الطيي"ي و مجيع  شةةةةةكل مسةةةةةلدا . هتقد شةةةةةهدت اآلهتنة األخيف خ  شةةةةةكل عخ خ تعدمً 

 هتال ااعة. هتكخن ت" ا  الصون هتاالسلخدا  املسلدا  راخل املوقع هتو امل اعة أكمر ص"و ة.قطخعخت األاراة 
إن إراا  اللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةة معيةةد   فجوات و امل"رفةةةخ تلفةةخقم و  "ذ األمةةخكن  سةةةةةةةةةةةةةةيةةب فعةةدان امل"رفةةة 

األخرى حعيعة أن كل مكون من مكوتت اللنوع  اللعليداة  شةةةةةةأن اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. هتتشةةةةةةمل اللحدًيت
الييولوذي لواراة هتال ااعة ا"لمد على املكوتت األخرى هتالفخعل م"هخ عرب جموعة من املعخايسخ مبخ و ذلك على نطخق 

ني جموعةةة املنةةخ ر الطيي"يةةة أهت املنةةخ ر الطيي"يةةة اليحراةةة. هتلةةرلةةكخ تلطلةةب اءراا  الف"ةةخلةةة و كميف من األحيةةخنخ الل"ةةخهتن  
 ملنوعة من أصحخب املصلحة املخللفنيخ راخل هتخخاج قطخعخت األاراة هتال ااعة.

                                                           
اهتمخ. للحصود على هتصف للحخلة  .حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خمل. 2019تعرار منظمة األاراة هتال ااعة ل"خ  خ من 5صل نظر الفأ  17

 من هرث املمخاسخت هتالنهج. 20هتاالجتخهخت و اعلمخر أكمر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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هتا"لرب اللمواةةل ايف الكةةخوخ هتالنعص و املو فني املةةدا ني  مبةةخ و ذلةةك و اللصةةةةةةةةةةةةةةنيف هتاملنهجيةةختاخ هتالنعص و املواار 
حيخن سةةةةد الفجوات امل"رفية هتتنفير  رامج اءراا  اللعنيةخ من العيور الواسةةةة"ة النطخقخ ممخ ا"ل من الصةةةة"ب و كميف من األ
خ مخ ا"يق عد  هتذور ت"خهتن مل"در اللخصةةةةةةةةصةةةةةةةةخت هتإنفخذ اللوائح هتالسةةةةةةةةيخسةةةةةةةةخت الرامية إىل لخاة اللنوع الييولوذي. هتاخليً 

ييولوذي اليحث و أسةةةةةةةةةةةةخليب هتاسةةةةةةةةةةةةرتاتيجيخت اءراا . هتانيغي ت" ا  أنشةةةةةةةةةةةةطة الل"ليم هتاللدااب هتاللوعية املل"لعة ابللنوع ال
خ م"خألة نعخط الضةةة"ف لواراة هتال ااعة على مجيع املسةةةلوًيت من املنلجني إىل هتاضةةة"ي السةةةيخسةةةخت. هتمن الضةةةرهتاي أاضةةةً 

 ا.3نظر جخد األهتلواة االسرتاتيجية أاألطر العخنونية هتالسيخسختية هتاءراااة   و

التنوع البيولوجي   االســـــــــــتخدام املســـــــــــتدام تعزيز النهج املتكاملة ]إلدارة[ /   1-2  االسرتاتيجية األولوية 
 لألغذية والزراعة

 األساس املنطقي
ارتاهتح نطخق ممخاسةةةةةةةةةةةةةةخت هتهُنج إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة من املنخ ر الطيي"ية أهت املنخ ر الطيي"ية اليحراة إىل 

املنةةخ ر الطيي"يةةة هتاملنةةخ ر الطيي"يةةة اليحراةةة نظةةخ  اءنلةةخج أهت قط"ةةة األاض الفرراةةة. هتقةةد اعلمةةد ال"ةةداةةد من اليلةةدان هُنج 
خ و ال"داد من اليلدان تطييق اءراا   هتاللخطيل امللكخمل السةةةةلخدا  األااضةةةةي هتامليخثخ على األقل إىل حد مخ. هتاري أاضةةةةً

ية هتممخاسةةةةةةةةةخت املسةةةةةةةةةلدامة للغخابت هتهنج النظخ  اءاكولوذي إزا  مصةةةةةةةةةخاد األمسخك هتتر ية األحيخ  املخئية هتال ااعة اءاكولوذ
اسةةةةةةةةةةةل"خر  املواارخ و مجلة أموا أخرى. هتعلى مسةةةةةةةةةةةلوى نظخ  اءنلخجخ قد ت" ز املمخاسةةةةةةةةةةةخت اادر  املل"لعة  لنواع أنظمة 
اءنلخجخ هتممخاسةةةةةةةةةةةةخت اءراا  هتهُنج اءنلخجخ صةةةةةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةةةةةةةةةلخدامه  شةةةةةةةةةةةةكل مسةةةةةةةةةةةةلدا . 

خ مةةةةخ ا"يق نعص اليحو  هتامل"رفةةةةة ت على نطةةةةخق أهتسةةةةةةةةةةةةةةع. هتمع ذلةةةةكخ اةةةةخليةةةةً تطييق هةةةةرث الُنهج هتاملمةةةةخاسةةةةةةةةةةةةةةةةةخ هتانيغي
 هتالعداات هتاملواار هت/أهت األطر العخنونية هتالسيخسختية هتاءراااة املنخسيةخ اعلمخرهخ هتتنفيرهخ.هتاللوعية    اللواصل

لواراة هتال ااعة م"عد  هتإن ال"داد من املمخاسةةةةةةةةةةةخت هتالنهج اءراااة الت تسةةةةةةةةةةةلخد  مكوتت خمللفة من اللنوع الييولوذي 
ا لرتكيية األنواع و النظخ  اءاكولوذي االيخ هتهت خئف هرث األنواع راخل النظخ  اءاكولوذيخ خ هتتلطلب فهمخً ذيدً نسةةةةةةةةةييً 

هتال"القخت اللغرهتاة و مخ  ينهخخ هتتفخعال خ مع أسةةةةةةةةةةةةةةفل السةةةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةةةلة هتالنظم اءاكولوذية املرتا طة األخرى. هتميكن ململ 
ت هتالُنهج أن تكون كميفة امل"رفةخ هتخخصةةةةةةة ابلسةةةةةةيخقخ هتأن توفر فوائد على املدى الطوال هتليس على املدى املمخاسةةةةةةخ هرث

العصةةيف. هتهنخك حخذة إىل رعم فين هتسةةيخسةةيخ فضةةاًل عن تطوار العدااتخ لللغلب على هرث اللحدًيت هتتشةةجيع اللنفير 
 نطخق أهتسع. على

 اإلجراءات ]املمكنة[
 [12-2-3و 9-2-2، 7-2-2، 6-2-2، 5-2-2: 1-2]نقلها إىل 

ت" ا   تنفير خطل ال"مل العطخعية ال"خملية على مجيع املسةةةةةةةةةةةةةةلوًيت للحسةةةةةةةةةةةةةةني إراا  املواار  رعم هتت" ا   /   1-1-[2
 الواا ية ذات الصلةخ حسب االقلضخ .

ضةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةخن مراعةةةةةخ  اللفةةةةةخعالت  ني قطةةةةةخعي األاةةةةةراةةةةةة هتال ااعةةةةةة هتت" ا  اللةةةةةآزا  [2-1-2و 1-1-2دمج   2-1-2
ازرهتاذية األهورخ إىل أقصةةةةةةةةةى حد  ممكنخ عند تنفير األنشةةةةةةةةةطة املل"لعة إبراا  اللنوع الييولوذي   جتن ب من /   هتاللخفيف

 لواراة هتال ااعةخ مبخ و ذلك تنفير خطل ال"مل العطخعية ال"خملية.
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يداد هتمراعخ  رهتافع اللغييف الت تؤ ر على اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتخدمخت النظخ  اءاكولوذي هت  2-1-3
 هتتشةةةجيع املمخاسةةةخت الت ت" ز صةةةون اللنوع املرتيطة هبخخ عند هتضةةةع أهت تنفير هنج إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة 

 .الييولوذي هتاسلخدامه املسلدا  
 ا  ممخاسةةةةةةةةخت هتهُنج اءنلخج الغرائي هتال ااعي املسةةةةةةةةلدامةخ مبخ و ذلك النهج امللكخملة على مسةةةةةةةةلوى نظخ  ت"هت  1-4-[2

اءنلخج هتمسةةةةةةةةةةلوى النظخ  اءاكولوذيخ هتالت تسةةةةةةةةةةلخد  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة على حنو مسةةةةةةةةةةلدا خ هتتصةةةةةةةةةةونه 
لصةةةخريخ هتالنظم اءاكولوذية الصةةةحيةخ هتتوفر خدمخت هتتسةةةل"يدثخ هتو نفس الوقت يسةةةن سةةةيل ال"يي هتتدعم األرا  االق

 صةةةةةةةةحة النظخ  اءاكولوذي.  هتانيغي إاال  االهلمخ  لل" ا  الفوائد املنخخية الصةةةةةةةةخفية خ هتتراكم املوار ال"ضةةةةةةةةواة و الرت ة / 
سةةةني إراا  خ هتتدهتار املغرًيت. هتمن االمل أن تشةةةمل ممخاسةةةخت هتهنج اءنلخج ذات الصةةةلةخ هتحسةةةب االقلضةةةخ خ يالرت ة  

امللعحختخ هتال ااعة ا خفظة للمواارخ هتممخاسخت اءراا  امللكخملة للمغرًيتخ هتال ااعة املعحمةخ هتاسلخدا  ،خصيل اللغطيةخ 
هتا راذة ال ااعيةخ  مكخفحة األنواع الغر ية الغخزاة هتإراا خ  هتاسلخدا  السمخر األخضرخ هتتعليل اسلخدا  مييدات اآلفختخ 

خمل للحيواتت هتااخصةةةةةةةيلخ هتاءراا  املسةةةةةةةلدامة للغخابتخ هتتر ية النحل املسةةةةةةةلدامةخ هتهنج النظخ  اءاكولوذي هتاءنلخج امللك
  ملصخاد األمسخك هتتر ية األحيخ  املخئيةخ هتاءنلخج ال"ضويخ هتاسل"خر  الغخابت هتاملراعي هتاألااضي الرطية امللدهوا . 

من املخةةخطر هتاللةةأ يفات املرتتيةةة على اللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةة  ت" ا  اللةةدا يف الراميةةة إىل ا ةةد مكراًا 2-1-4 
 ذرا  اسلخدا  مييدات اآلفخت الكيميخئية هتاألرهتاة الييطراة  على حنو ايف مالئم  هتاالسلخدا  املفرط لومسد  

رط هتت" ا  هتتشجيع أفضل املمخاسخت ت" ا  اللدا يف الرامية إىل ا د من خمخطر هتأت يفات الرعي املفهت   مكراًا اثنيًخ 2-1-4 
 و جخد إراا  املراعي 

رعم إرمخج اللنوع الييولوذي و سةةةةةةةةةةةالسةةةةةةةةةةةل العيمة الغرائية  دً ا من ا فظ إىل اءنلخج هتاللسةةةةةةةةةةةواق هت اثلمًخ مكراًا  2-1-4 
 18هتاالسلهالك 

العخئمة على  م"خاف الش"وب يداد هتتطوار املنهجيخت الت تسلند إىل أفضل املمخاسخت  مبخ و ذلك تلك هت  2-1-5
األصةةةةةةةةةةلية هتاعلم"خت االية /  امل"رفة اللعليداة ا الت تسةةةةةةةةةةهم و صةةةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةةةةةةةلخدامه 

 املسلدا خ هتتطوار األرهتات هتاللوذهيخت للسهيل تنفيرهخخ حسب االقلضخ .
 

النص الواار أرتث خالد األ   األهتد من اذلمخعهخ المخع. هتمل جتر جموعة ذهخت اللنسةةةةةةةةةةةيق الوطنية مفخهتضةةةةةةةةةةةخت  شةةةةةةةةةةةأن 
يداد الفعرات الت يمل عالمة  *ا خالد االذلمخع كفعرات مل تلطلب ابلنسةةةةةةةةةةةةةية إىل املندهت ني أي ت"داالت مل"لعة  هتمت
 ضموهنخ.مب
 
 شةةةةةةةأن اللنوع  مبخ و ذلك اليحو  اللشةةةةةةةخاكية هتاملل"در  اللخصةةةةةةةصةةةةةةةخت هتعرب المعخفختخخ تشةةةةةةةجيع اليحو هت  2-1-6

الييولوذي لواراة هتال ااعة هتأرهتااث و النظم الغرائيةخ هتممخاسةةةةةةخت هتهنج اءراا  الت تسةةةةةةهم أهت حيلمل أهنخ تسةةةةةةهم و صةةةةةةون 
 اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسلخدامه املسلدا .

                                                           
 رهتلية منظمة من هتاار اقرتاح*  18
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للنوع الييولوذي لواةةراةة ت" ا  زًير  الوعي هتتيةةخرد امل"لومةةخت  شةةةةةةةةةةةةةةةأن ممةةخاسةةةةةةةةةةةةةةةخت هتهنج اءراا  املراعيةةة ل 2-1-7
هتال ااعةخ مبخ و ذلك من خالد اسةةةلخدا  اللعنيخت اللشةةةخاكية  على سةةةييل املمخدخ معخطع الفيداوخ هتالعصةةةص املصةةةوا خ 

 هتالرسو  الييخنيةا.

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

 األساس املنطقي
العطخعية ال"خملية أهتلوًيت ال"مل لل" ا  صون مكوتت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. هتقد مت هتضع يدر خطل ال"مل 

 رامج للصةةةةونخ هتلكن تغطيلهخ هتف"خليلهخ اخذة إىل يسةةةةنيخ خخصةةةةة و  "ذ منخطق ال"خمل. هتهنخك ال"داد من ال"وامل الت 
خا إىل امل"لومخت الكخفية عن أسةةةةخليب هتاسةةةةرتاتيجيخت الصةةةةون ذات تعيد صةةةةون اللنوع الييولوذي املرافقخ مبخ و ذلك االفلع

الصلة. هتو مخ ال"لق ابلصون خخاج املوقع على هتذه اخلصوصخ ال ت اد هنخك عوائق  يولوذية هتفنية يود رهتن صون  "ذ 
أذل  رامج الصون.  األنواع على املدى الطوال. هتمن ال"عيخت األخرى ص"و ة اسلهداف أنواع اللنوع الييولوذي املرافق من

هتو ال"داد من ا خالتخ قد اكون يداد أهتلوًيت طرق هتهُنج الصةةةةةةةةةةةةةةون الت تسةةةةةةةةةةةةةةلهدف النظم اءاكولوذية أكمر كفخ   
 تلك الت تسلهدف األنواع الفرراة. من

ختخذ هتت"يق الفجوات و امل"رفة األسةةةةخسةةةةية هتالعيور على املواار هتضةةةة"ف السةةةةيخسةةةةختخ  رامج الصةةةةون  شةةةةكل كييف. هتانيغي ا
ا. هتو مخ ال"لق أبنشةةطة هتاسةةرتاتيجيخت الصةةون اد 3هت 1نظر جخيل األهتلوًيت االسةةرتاتيجية أإذرا ات مل"خألة هرث العيور  

ذا خخ انيغي إعطخ  األهتلواة للوسةةةةيع نطخق اسةةةةلخدا  الصةةةةون و املوقع الطيي"ي من خالد ممخاسةةةةخت اءراا  املراعية لللنوع 
اخصةةةةةةةةةةةةةيل هتاءنلخج ا يواع هتالغخابت هتمصةةةةةةةةةةةةةخاد األمسخك هتتر ية األحيخ  املخئيةخ مبخ اشةةةةةةةةةةةةةمل الييولوذي و قطخعخت إنلخج ا

االقلضةةةخ  املمخاسةةةخت اءراااة اللعليداة املرتيطة ابعلم"خت االية أهت األصةةةلية. هتمن املهم و هرا السةةةيخق يسةةةني  نية  عند
املرافق. هتقد اشةةةةةةةةةةةمل ذلكخ على سةةةةةةةةةةةييل املمخدخ ا فخظ على منخطق املنخ ر الطيي"ية للوفيف املوائل ألنواع اللنوع الييولوذي 

املوائل الطيي"ية أهت شيه الطيي"ية راخل نظم اءنلخج هتحوهلخخ مبخ و ذلك النظم الت تداا  شكل مكمفخ هتعند الضرهتا   من
اللنوع الييولوذي لواراة  جتداد املوائل امللضةةةةةةةرا  أهت امللج ئة أهت إعخر  توصةةةةةةةيلهخ. هتانيغي اللصةةةةةةةدي لللهدادات الت تواذه

هتال ااعةخ مبخ و ذلك املمخاسةةةةخت الضةةةةخا  ابللنوع الييولوذي و إنلخج ااخصةةةةيل هتاءنلخج ا يواع هتالغخابت هتمصةةةةخاد األمسخك 
هتتر ية األحيخ  املخئيةخ هتو اسةةلخدا  األاراة الرباةخ من خالد ال"مل على مجيع املسةةلوًيت ذات الصةةلة. هتانيغي ت" ا  نعل 

مل"خاف هتاملهخاات الت متكن مواصةةلة صةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةلخدامه  شةةكل مسةةلدا خ  ني اعلم"خت ا
 االية هتو راخلهخخ هت ني األذيخد.

 اإلجراءات ]املمكنة[
امل"نية و املوقع ت" ا  تنفير خطل ال"مل العطخعية ال"خملية على مجيع املسةةلوًيت للحسةةني صةةون املواار الواا ية  1-2-2

 هتو امل اعة هتخخاج املوقعخ حسب االقلضخ .
مراعةةخ  اللفةةخعالت  ني قطةةخعي األاةةراةةة هتال ااعةةة هتت" ا  اللةةآزا هتاللخفيف من ازرهتاذيةةة األهورخ  ضةةةةةةةةةةةةةةمةةخنهت  2-2-2
فير خطل أقصةةةةةةةةى حد  ممكنخ عند تنفير األنشةةةةةةةةطة املل"لعة  صةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ مبخ و ذلك تن إىل

 ال"مل العطخعية ال"خملية.
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األنواع ذات األهتلواةخ هتالنظم اءاكولوذية هتخدمخت النظم اءاكولوذية للصةةون على املسةةلوى الوطينخ  يدادهت  2-2-3
 هتهتضع اخًيت أهت أهداف ذات صلة هبرث األهتلوًيت.

الري قد اكون أكمر ف"خلية لل"داد ت" ا   رامج الصةةةةةةةةةةةةونخ هتال سةةةةةةةةةةةةيمخ الصةةةةةةةةةةةةون و املوقع أهت و امل اعةخ األمر هت 2-2-4
أنواع اللنوع الييولوذي املرافق هتاألاراة الرباةخ هتالسةةةةةةةةةةةةة"ي إىل يعيق اللكخمل األممل  ني هُنج الصةةةةةةةةةةةةةون و املوقع هتخخاذهخ  من
 االقلضخ . عند

املراعية  تشةةةجيع صةةةون هتاسةةةل"خر  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة من خالد اسةةةلخدا  املمخاسةةةخت اءراااةهت  2-2-5
لللنو ع الييولوذي و قطةةخعةةخت إنلةةخج ااةةخصةةةةةةةةةةةةةةيةةل هتاءنلةةخج ا يواع هتالغةةخابت هتمصةةةةةةةةةةةةةةةخاةةد األمسةةخك هتتر يةةة األحيةةخ  املةةخئيةةةخ 

 ذلكخ عند االقلضخ خ من خالد م اج من اللكنولوذيخت امليلكر  هتممخاسخت اءراا  اللعليداة.  و مبخ
الرتهتاجخ عند االقلضةةةةةةةةخ خ لنظم إنلخج مل"در  األاراض الم إراا خ من أذل صةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هت  2-2-6

 هتال ااعة هتاسل"خرته هتاسلخدامه املسلدا خ هتللوفيف جموعة من خدمخت النظخ  اءاكولوذي. 
 يسنيخ حسب االقلضخ خ هيكل املنخ ر الطيي"ية للوفيف املوائل لللنوع الييولوذي املرافق هتأنواع األاراة الرباة. هت  2-2-7

إنشةةةةةةةةةخ  أهت ت" ا  الينية اللحلية الف"خلةخ مبخ و ذلك على املسةةةةةةةةةلوى االيخ من أذل صةةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي هت  2-8-*2
يعة هتالالفعخاًيتخ هتمكوتت اللنوع الييولوذي املرافق األخرى هتاألاراة الرباةخ خخاج املوقعخ مبخ و ذلك الكخئنخت ا ية الدق

 هتيسني اللو يق هتاسل"راض اعموعخت راخل اليلدان.
عند اللخطيل ألنشةةةةةةةةةةةةةةطة لخاة الطيي"ة هتتنفيرهخخ مراعخ  أرهتاا مكوتت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هت  2-2-9
 ذية لواراة هتالنظم ال ااعية هت شكل أعم خ عند االقلضخ .توفيف خدمخت النظم اءاكولو  و
إنشةةخ  هتت" ا  شةةيكخت تر ل  ني املسةةلخدمني هتاعلم"خت الت تدار اللنوع الييولوذي املرافق هتخدمخت النظخ  هت  2-2-10

 ذلةةةك اءاكولوذي و امل ااع هتاملواقع الطيي"يةةةةخ هتم"ةةةخهةةةد اليحو خ هتال"لمةةةخ خ هتأصةةةةةةةةةةةةةةحةةةخب املصةةةةةةةةةةةةةةلحةةةة اآلخرانخ مبةةةخ و
 املسلواني الوطين هتاءقليميخ للسهيل تيخرد الييختت هتأفضل املمخاسختخ من  ني أموا أخرى. على

تطوار هتت" ا  هترعم الشةةةةةةراكخت اعلم"ية هتاملشةةةةةةرتكة  ني المعخفختخ الت تشةةةةةةمل ال"لمخ  هتالشةةةةةة"وب األصةةةةةةلية هت  2-2-11
اللعليداةخ للسةةهيل صةةون اللنوع الييولوذي و املوقع الطيي"ي هتو امل اعةخ هتاعلم"خت االيةخ الت ت"لرب أهنخ صةةخحية امل"خاف 

 هتاسلخدامه املسلدا .
لاليخر الدهتيل  فظ  6هت 5صون أهت تطوار أهت توسيع منخطق م"ينةخ ممل املنخطق اامية  مبخ و ذلك الفئخت هت  2-2-12

واراة هتال ااعة و موق"هخ هتخدمخت النظخ  اءاكولوذي ذات الطيي"ةا هتايفهخ من اللدا يف الف"خلة لصون اللنوع الييولوذي ل
 الصلةخ هتكرلك نظم الرتا  ال ااعي ذات األاية ال"خملية هتاعخالت امل"رتف هبخ للمنلجخت املرتيطة ابملنشأ.
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 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة
مبخ و ذلك السةةيخسةةخت هتاللشةةرا"خت املالئمةخ هتاآلليخت الف"خلة للنفيرهخخ هتاآلليخت الف"خلة  –املؤسةةسةةية املنخسةةية ت"د األطر 

 لصةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة ا حيوًيً أمرً  –ل ًير  الوعي هتإشةةةةراك أصةةةةحخب املصةةةةلحة هتت" ا  الل"خهتن هتتيخرد امل"لومخت 
 رهتاث و توفيف خدمخت النظخ  اءاكولوذي. هتال ااعة هتاسلخدامه املسلدا خ هتللحفخظ على

خ مخ تكون األطر املؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةية ءراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هتخخصةةةةةةةةةة اللنوع الييولوذي املرافق هتاألاراة هتاخليً *
و السيخسخت  خ مخ الم رمج اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  شكل ايف كخف  الرباةخ ايف كخفية. هتعلى سييل املمخدخ اخليً 

العطخعيةخ سةةةةةةةةةوا  و قطخع األاراة هتال ااعة أهت خخاذه. هتعخر  مخ تويل أطر السةةةةةةةةةيخسةةةةةةةةةخت ال"خمة املل"لعة ابللنوع الييولوذي 
ا ابلرهتا ل  ني اللنوع الييولوذي هتاألاراة هتال ااعة. هتحيممخ توذد سةةةيخسةةةخت هتقوانني ذات صةةةلةخ فإن تنفيرهخ خ ،دهترً اهلمخمً 

خ ا"د ان"دا  الل"خهتن هتاللنسةةةةةةةةيق  ني أصةةةةةةةةحخب 2كخف. هتكمخ لوحظ و جخد األهتلواة االسةةةةةةةةرتاتيجية   اكون و الغخلب ايف
خ مخ تلضةمن المغرات املهمة عد  املصةلحة عخئعخً هتاسةع االنلشةخا أمخ  يسةني إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. هتاخليً 

السةةةةةيخسةةةةةختخ هت ني صةةةةةخن"ي السةةةةةيخسةةةةةخت هتأصةةةةةحخب املصةةةةةلحة هتذور اهتا ل كخفية  ني الوزاااتخ هت ني اليخحمني هتصةةةةةخن"ي 
 مسلوى اءنلخج هتمسلوى اعلم"خت االية. على

هتاسةةةةةلي"خرهم عن  –مبن فيهم النسةةةةةخ   –خ مخ الم  ميي املنلجني على نطخق صةةةةةغيف هتاملنلجني من السةةةةةكخن االيني هتاخليً *
ى الرام ذلكخ تل"ب ال"داد من منظمخت املنلجني عمليخت صةةةةةةةةةةةةةةنع العراا الت تؤ ر على نظم اءنلخج اخلخصةةةةةةةةةةةةةةة هبم. هتعل

خ و تعدمي الدعم ال"ملي لإلراا  املسةةةةةةةةةةةةةةلدامة لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتو الدعو  ا هخمً هتاملنظمخت اعلم"ية رهتاً 
هتال ااعة.  خ لللنوع الييولوذي لواراةسةةةةةيخسةةةةةخت هتاسةةةةةرتاتيجيخت تسةةةةةواعية تدعم أرهتاا صةةةةةغخا املنلجني  صةةةةةفلهم حراسةةةةةً  إىل

مبخ و ذلك عن طراق لخاة  –أن  دف السةةيخسةةخت االذلمخعية هتاالقلصةةخراة إىل ضةةمخن املسةةخهتا  لسةةكخن الراف  هتاب 
لكي المكنوا من  نخ  قداا م  –هتضةةةمخن الوصةةةود ال"خرد إىل املواار اعلم"ية الت ا"لمد عليهخ ال"داد من صةةةغخا املنلجني 

 اءنلخذية  شكل مسلدا .
أحد العيور الرئيسةةةةةية أمخ  تطوار هتاعلمخر هتتنفير سةةةةةيخسةةةةةخت لصةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةةلخدامه  هتالممل

 شةةةكل مسةةةلدا  و االفلعخا الكييف للييختت املل"لعة خبصةةةخئص النظم اءاكولوذية هتالفهم اادهتر لو خئف هتخدمخت النظخ  
نظر جخد األهتلواة االسرتاتيجية ألييولوذي لواراة هتال ااعة و هرا السيخق  اءاكولوذيخ هتعلى هتذه اللحداد أرهتاا اللنوع ا

 لالطالع على اءذرا ات الت ت"خو هرث الفجواتا. هتلرا اب ت" ا  اليحث و هرث اعخالت. 1
ي لواراة هتال ااعة هتهنخك ال"داد من خدمخت النظخ  اءاكولوذي اللنظيمية هتالييئية هتالمعخفية الت اعدمهخ اللنوع الييولوذ

الت ال الم تداهتهلخ و األسةةةةواقخ هتابللخيل ال الم تسةةةةجيل قيمهخ و اءحصةةةةخ ات االقلصةةةةخراة. هتقد اسةةةةهم ذلك و جتخهلهخ 
عند صنع السيخسخت. هتميكن لللحليل االقلصخريخ مبخ و ذلك اللعييم االقلصخريخ أن اسخعد و ذ"ل الفوائد هتاللكخليف 

خخ هتزًير  الوعي اب خذة إىل صونهخ هترفع سيخسخت للصون وذي هتفعدان اللنوع الييولوذي أكمر هتضوحً املخفية لللنوع الييول
أكمر ف"خلية. هتحيلخج اللخطيل الوطين إىل ضةةةةةةةةةةمخن اءمدار طوال األذل للسةةةةةةةةةةلع ال"خمة املرتيطة  صةةةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي 

 لواراة هتال ااعة هتتوفيف خدمخت النظخ  اءاكولوذي.
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لخر ا واف  لل" ا  صةةةةةةةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةةةةةةةةةةةلخدامه املسةةةةةةةةةةةةةةلدا خ هتايفهخ من األرهتات هتميكن أن ت
االقلصةةخراةخ جموعة من األشةةكخد هتأن تنيع من الربامج ال"خمةخ أهت اسةةلممخاات العطخع اخلخصخ أهت ميخراات اعلمع املدع. 

هتحيةةث توذةةد ابلف"ةةل هنةةخك نعص و تنفيةةرهةةخ ا"يق النجةةخح و كميف  هتال ت اد تةةدا يف اللحفي  اةةخئيةةة و كميف من األحيةةخنخ
األحيخن. هتمن امللوقع أن ا رارخ و ال"داد من اليلدانخ سةةةةوق املنلجخت ذات السةةةةمخت الت ت" ز الصةةةةحة هتالت تلوافق  من

 لوذي.مع امل"خايف الييئية أهت االذلمخعية. هتقد اوفر ذلك الفرص لل" ا  اءنلخج املراعي لللنوع الييو 
هت شةةةةكل عخ خ يلخج إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة إىل الدمج  شةةةةكل صةةةةحيح و السةةةةيخسةةةةخت العصةةةةيف  هتالطوالة 

 األذل للطوار قطخع األاراة هتال ااعةخ هتو أطر اللخطيل الشخملة ل"د  قطخعخت للحعيق أهداف اللنمية املسلدامة.
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 القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريببناء  1-3 [االسرتاتيجية] األولوية

 األساس املنطقي
من امل"رتف  ه على نطخق هتاسةةةع أن اللوعية هتاليحو  هتالل"ليم هتاللدااب على مجيع املسةةةلوًيت تُ"لرب الوسةةةخئل الرئيسةةةية لل" ا  

خ على الرام 2هت 1اءراا  املسةةةةةةةلدامة لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. هتكمخ هو موضةةةةةةةح و جخيل األهتلوًيت االسةةةةةةةرتاتيجية 
خعي األاراة هتال ااعةخ فإنه انيغي يسةةةةةةةةةني امل"رفة مبكوتت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ مسةةةةةةةةةخاخ مخ ا يواة و قط من

 هتخدمخت النظخ  اءاكولوذي الت تعدمهخخ هتكرلك كيفية أت رهخ ابملمخاسخت هتالنهج اءراااةخ هتايفهخ من رهتافع اللغييف.
يسية أمخ  األهور للحسني إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتميمل النعص و العداات اليشراة هتاملواار املخلية ععية ائ*

و ال"داد من اليلدان النخمية على هتذه اخلصةةةةةةةةوص. هتسةةةةةةةةيحلخج ال"داد من اليلدان إىل إاال  اهلمخ  خخص إبنشةةةةةةةةخ  هت نخ  
خد اللصةةنيف هتمن خالد مؤسةةسةةخت اليحو  هتالل"ليم هتاللداابخ هت نخ  قخعد  قواة هتملنوعة من املهخااتخ مبخ و ذلك و ج

 19علم األميع.
 هتانيغي ت" ا  اليحو  على الصةةةةةةةةةةةةةة"يةةةدان الوطين هتالةةةدهتيل و مجيع ذوانةةةب إراا  اللنوع الييولوذي لواةةةراةةةة هتال ااعةةةةخ *

مبخ و ذلك من خالد رعم نظم اليحو  ال ااعية الوطنيةخ هتإنشةةةةةةةةةةخ  شةةةةةةةةةةيكخت اليحو  املل"لعة ابللنوع الييولوذي املرافقخ 
 ت" ا هخ. أهت

 اإلجراءات ]املمكنة[
ت" ا  تنفير خطل ال"مل العطخعية ال"خمليةخ على مجيع املسةةةةةةةةةةةةلوًيتخ لللوعية أبرهتاا هتقيم املواار الواا ية امل"نيةخ  3-1-1

 هت نخ  العداات لل" ا  اليحو  هتالل"ليم هتاللدااب من أذل صون هرث املواار هتاسلخدامهخ املسلدا خ حسب االقلضخ .
مراعةةخ  اللفةةخعالت  ني قطةةخعي األاةةراةةة هتال ااعةةة هتت" ا  اللةةآزا هتاللخفيف من ازرهتاذيةةة األهورخ  ضةةةةةةةةةةةةةةمةةخنهت  3-1-2
أقصةةةةةةى حد  ممكنخ عند تنفير األنشةةةةةةطة املل"لعة ابللوعية هتاليحو  هتالل"ليم هتاللدااب  شةةةةةةأن اللنوع الييولوذي لواراة  إىل

 ال"خملية. هتال ااعة هتإرااتهخ مبخ و ذلك تنفير خطل ال"مل العطخعية
اللوعية أباية اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ على مجيع املسلوًيتخ مبخ و ذلك على هتذه اخلصوص اللنوع هت 3-1-3

الييولوذي املرافق هتاألاراة الرباةخ هتخدمخت النظخ  اءاكولوذي الت اوفرهخخ هتا خذة السةةلخدامه املسةةلدا  هتصةةونه هتاسةةل"خرتهخ 
رعم لالت اللوعيةةة على املسةةةةةةةةةةةةةلواني اءقليمي هتالةةدهتيلخ هبةةدف ت" ا  الةةدعم املعةةد  من ا كومةةخت  مبةةخ و ذلةةك من خالد

 هتاملؤسسخت هتأصحخب املصلحة اآلخران ذهتي الصلة. هتتطوار العداات ذات الصلة لدعم هرث األهورخ حسب االقلضخ .
يسةةةةةةةةةةةني العدا  على إذرا  اليحو   شةةةةةةةةةةةأن اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هتال سةةةةةةةةةةةيمخ  شةةةةةةةةةةةأن اللنوع هت  1-4-*3

الييولوذي املرافقخ هتاألاةةراةةة الرباةةةخ هتخةةدمةةخت النظةةخ  اءاكولوذيخ مبةةخ و ذلةةك من خالد تشةةةةةةةةةةةةةةكيةةل فرق اةةث مل"ةةدر 
نلجني هتأصةةحخب املصةةلحة اآلخران امل"نيني و إراا  اللخصةةصةةختخ هتت" ا  آليخت الل"خهتن هتتيخرد امل"لومخت  ني ال"لمخ  هتامل

اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. هتت" ا  طرق ميلكر  لينخ  العدااتخ على سييل املمخدخ من خالد اسلخدا  تكنولوذيخت 

                                                           
 .اشيف علم األميع هنخ إىل جموعة من الييختت املل"لعة ابللنوع الييولوذي من قيل األمهوا ال"خ   19
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ة ألصةةةةةحخب امل"لومخت هتاالتصةةةةةخالتخ هتمن خالد النهج اللشةةةةةخاكية الت تشةةةةةملخ و مجلة أمواخ اعلم"خت األصةةةةةلية هتاالي
 امل"خاف اللعليداة.

يسةةةةةةني نعل خمرذخت اليحو   شةةةةةةأن اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ ال سةةةةةةيمخ  شةةةةةةأن اللنوع الييولوذي هت  3-1-5
 املرافق هتاألاراة الرباة هتخدمخت النظخ  اءاكولوذيخ إىل املنلجني هتهتاض"ي السيخسخت.

الواا يةخ هتتصنيفهخخ هتعلو  الرت ةخ هتعلم الييئةخ هتال ااعة اءاكولوذيةخ هت يولوذيخ ت" ا  الل"ليم  شأن إراا  املواار هت  3-1-6
النظمخ هتعلم األعراقخ هتعلم االذلمخعخ هتالدااسةةةةةخت الصةةةةةحيةخ هتايفهخ من املواضةةةةةيع املشةةةةةرتكة  ني العطخعخت ذات الصةةةةةلة 

هتالل"ليم ايف الرمسي اللران اسةةةةةةةةةةةةةةلهدفخن خمللف  ابللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و األخم"خت هتاملدااسخ هتالل"ليم املهين
 أصحخب املصلحةخ مبخ و ذلك علمخ  علم األميع.

رمج قضةةةةةةةةةةةةةةةةخًي اللنوع الييولوذي لواةةةراةةةة هتال ااعةةةة و الل"ليم هتاللةةةدااةةةب من أذةةةل ت" ا  املهةةةخاات مل"ةةةدر  هت  3-1-7
 اللخصصخت  ني املمخاسني هتأصحخب املصلحة اآلخران.

اللدااب هتالل"ليم املسةةةةةةةةةةةةةةلمر للم ااعنيخ هتصةةةةةةةةةةةةةةيخري األمسخكخ هتحراس المرهت  ا يوانيةخ هتسةةةةةةةةةةةةةةكخن ت" ا  فرص هت  3-1-8
الغخابتخ مبخ و ذلك عن طراق املدااس ا علية للم ااعنيخ أهت  رامج اءاشةةةةةةةةخر عموعخت املنلجنيخ أهت املنظمخت اعلم"يةخ 

 ته املسلدامني هتخدمخت النظخ  اءاكولوذي الت ادعمهخ.لل" ا  صون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسلخدامه هتإراا 
 شةةةةةةةةأن اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة لضةةةةةةةةمخن رعم أنشةةةةةةةةطة  ت" ا  أطر السةةةةةةةةيخسةةةةةةةةخت املل"لعة ابليحو هت  1-9-*3

 اليحو  طوالة األذلخ هتزًير  توافر املواار اليشراة هتاملخراة هتاملخلية هلرا الغرض.
حو  و جخد اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ من خالد هتسةةةةةةخئل خمللفة  ممل االعرتاف ت" ا  الل"ليم هتاليهت  3-1-10

 املل ااد  هخ مبخ و ذلك من خالد األذر الكخوخ هتتوفيف اليىن اللحلية ممل املخلربات هتالدعم اللوذستا.

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

 األساس املنطقي
خ مخ تكون ت"لرب األطر العخنونية هتالسيخسختية املنخسية ضرهتااة لإلراا  الف"خلة لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هتلكنهخ اخليً 

خ ال سةةةةةيمخ و ضةةةةةو  أصةةةةةحخب املصةةةةةلحة املل"دران هتاملصةةةةةخ  ايف تمية أهت ضةةةةة"يفة اللنفير. هتا"د يسةةةةةني هرث األطر يدًيً 
ا مخ الم اللغخضةةةي هتا خذة إىل أحكخ  تصةةةخحب العضةةةخًي النخشةةةئة و إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. هتكميفً املشةةةرتكة 

عن العوانني هتالسةةةةةةةةيخسةةةةةةةةخت الت تلجخهتز جخد إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  اثا ايف ميخشةةةةةةةةر  أهت ايف معصةةةةةةةةور  
هتو مةةخ ال"لق ابللنوع الييولوذي املرافق هتخةةدمةةخت النظةةخ  اءاكولوذي على هتذةةه اللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةة.  على

اخلصةةةةةةوصخ فإن االفلعخا إىل اللنسةةةةةةيق الكخو  ني قطخعخت صةةةةةةون األاراة هتال ااعة هتالطيي"ةخ هتالفهم اادهتر هلرث األوانب 
ا ائيسةية أمخ  تطوار العوانني اشةكالن قيورً من اللنوع الييولوذي هتأايلهخ ابلنسةية لواراة هتال ااعة  ني صةخن"ي السةيخسةختخ 

 هتالسيخسخت املنخسية
هتاُ"رتف أبايةةة تعييم اللنوع الييولوذي هتخةةدمةةخت النظةةخ  اءاكولوذي على نطةةخق هتاسةةةةةةةةةةةةةةع. هتمع ذلةةكخ فةةإن رمج نلةةخئج 

لرعخاة االذلمخعية اللحخليل االقلصةةةةةةةخراةخ مبخ و ذلك رااسةةةةةةةخت اللعييمخ و نظم ااخسةةةةةةةية الوطنية أهت و اللدا يف األهتسةةةةةةةع ل
،ةةدهترخ هتال ت اد هنةةخك فجوات كييف  و امل"رفةةةخ مبةةخ و ذلةةك و مةةخ ال"لق ابملواار الواا يةةة امليكرهت يةةةخ هتامللعحةةخت الرباةةةخ 
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اخ ا أكمر  رهتزً هتالنيخاتت الطيية الرباة. هتميكن أن تل"ب اللحخليل االقلصةةةةةةةخراة هت يختت تعييم خدمخت النظخ  اءاكولوذي رهتاً 
 ا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ و مجلة أمواخ و تطوار اسرتاتيجيخت الصون هت رامج اليحو .و إرا

خ مخ تسةةةلخد  اليلدان  رامج اللحفي  هتاألرهتات االقلصةةةخراة األخرى لل" ا  األوانب املخللفة لإلراا  املسةةةلدامة اللنوع هتاخليً *
خ تسةةةةةةةةةةةلخد  هرث األرهتات  شةةةةةةةةةةةكل من" د هتمن رهتن تنسةةةةةةةةةةةيق فيمخ  ينهخ. خ مالييولوذي لواراة هتال ااعة. هتمع ذلكخ اخليً 

حني أن الربامج ال"خمة الفرراة أهت اسةةةةةةةةةةةةلممخاات العطخع اخلخص أهت ميخراات اعلمع املدع قد تعد  حواف  ذات صةةةةةةةةةةةةلة  هتو
حيث يسةةةني نلخئج اللنوع  ا أكرب  كميف منأبهدافهخ اخلخصةةةةخ ميكن عموعة من اللدا يف االقلصةةةخراة املنسةةةعة أن ختلق أت يفً 

الييولوذي لواراة هتال ااعة. هتتشةةةةةةةمل اللحدًيت الت تواذه إنشةةةةةةةخ   رامج مل"در  ا واف  ا خذة إىل  يئة متكينية منخسةةةةةةةية 
لدعم املسةةةةةةةةةةةةلوى الرفيع لللنسةةةةةةةةةةةةيق املطلوب  ني املؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةخت هتعرب النطخقخت  الدهتلية هتالوطنية هترهتن الوطنيةاخ هتا خذة 

العطخع اخلخص هتتشةةجيع االسةةلممخا املسةةؤهتدخ هتا خذة إىل حواا شةةخمل للعطخعختخ أي  ني اءنلخج الييئي االخنراط مع  إىل
خ إىل يسةةةةةني تو يق األرهتات االقلصةةةةةخراة املسةةةةةلخدمةخ خخ هنخك حخذة أاضةةةةةً هتالغرائي هتال ااعي هتالعطخعخت األخرى. هتعمومً 

 املسلدامة لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة.الت ميكن اسلخدامهخخ هتاللخطيل هلخخ لل" ا  اءراا   أهت

 اإلجراءات ]املمكنة[
ت" ا  تنفير خطل ال"مل العطخعية ال"خمليةخ على مجيع املسةةةةةةةةةةةةةةلوًيتخ من أذل ت" ا  املؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةخت هتاألطر  3-2-1

 السيخسختية اخلخصة ابملواار الواا ية لواراة هتال ااعة امل"نيةخ حسب االقلضخ .
مراعخ  اللفخعالت  ني قطخعي األاراة هتال ااعة هتت" ا  اللآزا هتاللخفيف من ازرهتاذية األهورخ إىل  ضةةةةةةةةةةةةةةمخنهت  3-2-2

أقصةةةةةةى حد  ممكنخ عند تنفير األنشةةةةةةطة املل"لعة  ل" ا  املؤسةةةةةةسةةةةةةخت هتاألطر السةةةةةةيخسةةةةةةختية ءراا  اللنوع الييولوذي لواراة 
 هتال ااعةخ مبخ و ذلك تنفير خطل ال"مل العطخعية ال"خملية.

ذرر هتمراذ"ة األطر اللشةةةةةةةرا"ية هتاءراااة هتالسةةةةةةةيخسةةةةةةةختية العخئمة  شةةةةةةةأن اسةةةةةةةلخدا  اللنوع الييولوذي لواراة هت  3-2-3
هتتنفيرهخ هتمدى آاثاهخ  السةةةليية أهت  –هتالوصةةةود إليه هتتعخسةةةم املنخفع النخشةةةئة عن اسةةةلخدامه  –هتال ااعة هتصةةةونه هتاسةةةل"خرته 

اراة هتال ااعة. هتحيممخ الم يداد  غرات أهت نعخط ضةةةةةةةةةةةةة"ف أهت عد  كفخ  خ اءاخ يةا على اسةةةةةةةةةةةةةلدامة اللنوع الييولوذي لو
 طراق هتضع تدا يف ذداد  أهت ت" ا  أهت تنسيق اللدا يف ا خليةخ حسب االقلضخ .  م"خأللهخ عن

اللأكد عند اسةةةةةةةةةل"راض األطر اللشةةةةةةةةةرا"ية هتاءراااة هتالسةةةةةةةةةيخسةةةةةةةةةختية ءراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هت  3-2-4
يدامهخ حسب االقلضخ خ من ت"ميم مجيع مكوتت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  شكل كخف و األطر ذات الصلة هت 

 ممل تلك اخلخصةةةةةةةةة ابللنوع الييولوذي  شةةةةةةةةكل عخ خ هتتلك اخلخصةةةةةةةةة  عطخعخت األاراة هتال ااعة املخللفةخ هتتلك اخلخصةةةةةةةةة 
وع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هتتلك اخلخصةةةةةةةةةةةةةةة ابليحو  هتالل"ليماخ ابلعطخعخت األخرى الت قد اكون هلخ أت يف على اللن

هتضةةمخن تنخهتد االعليخاات الشةةخملة للعطخعخت  شةةكل منخسةةب  ممل اللفخعالت هتأهتذه اللآزا هتاملفخضةةالت و إراا  اللنوع 
هتتر ية األحيخ  املخئيةاخ  الييولوذي لواراة هتال ااعة عرب قطخعخت ااخصةةةةةةةةةةةةةةيل هتالمرهت  ا يوانية هتالغخابت هتمصةةةةةةةةةةةةةةخاد األمسخك

سييل املمخد من خالد إنشخ  جموعخت عمل مل"در  العطخعخت   ني الوزاااتا هتمل"در  أصحخب املصلحةخ حسب  على
 االقلضخ  هتمع مراعخ  األهور ا خلية.
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هتال ااعةخ هتيدامهخ اللأكد عند مراذ"ة األطر اللشةةةرا"ية هتاءراااة هتالسةةةيخسةةةية ءراا  اللنوع الييولوذي لواراة هت  3-2-5
خ على اللنوع الييولوذي لواراة حسةةةةةةب االقلضةةةةةةخ خ من أهنخ تشةةةةةةمل اللدا يف املنخسةةةةةةية ملواذهة رهتافع اللغييف الت تؤ ر سةةةةةةليً 

 هتال ااعة هتخدمخت النظخ  اءاكولوذي املرتيطة  ه.
يولوذي لواراة هتال ااعةخ هتيدامهخ اللأكد عند مراذ"ة األطر اللشةةةرا"ية هتاءراااة هتالسةةةيخسةةةية ءراا  اللنوع اليهت  3-2-6

حسةةةب االقلضةةةخ خ من أهنخ تلوافقخ قدا اءمكخنخ مع إطخا أهداف اللنمية املسةةةلدامةخ هتت" ا  مسةةةخاخت اللنوع الييولوذي 
 لواراة هتال ااعة هتإرااته و األهور للحعيق أهداف اللنمية املسلدامة.

حسةةةةةب االقلضةةةةةخ  هتمبخ الفق مع  –ذات الصةةةةةلةخ على النظر تشةةةةةجيع األذه   الرائسةةةةةية للمنظمخت الدهتلية هت  3-2-7
و أاية اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتخدمخت النظخ  اءاكولوذي الت اعدمهخخ عند مراذ"ة االتفخقخت  –هتالًي خ 

 ية األحيخ  املخئية.ال"خملية  شأن اللنوع الييولوذيخ هتإنلخج ااخصيل هتالمرهت  ا يوانية هتالغخابت هتمصخاد األمسخك هتتر 
تشةةجيع تنفير الدااسةةختخ مبخ و ذلك اللعييمخت املشةةرتكةخ الت يدر قيم اسةةلخدا  أهت عد  اسةةلخدا  اللنوع هت  3-2-8

 –هتاللحليالت االقلصةةةةةخراة األخرى ذات الصةةةةةلة  –الييولوذي لواراة هتال ااعة هتخدمخت النظخ  اءاكولوذي الت اعدمهخ 
املنهجيخت هتاألرهتات االقلصةةخراة هتتوحيدهخ. هتانيغي أن تسةةلند هرث الدااسةةخت إىل امل"لومخت مبخ و ذلك عن طراق هتضةةع 

 هتاللعييمخت ا خلية قدا اءمكخن.
ت" ا  رمج نلخئج اللحليالت االقلصةةةةةةةةةةخراةخ مبخ و ذلك رااسةةةةةةةةةةخت اللعييمخ و اسةةةةةةةةةةرتاتيجيخت صةةةةةةةةةةون اللنوع هت  3-2-9

 إرااته.الييولوذي لواراة هتال ااعة هتايفهخ من ذوانب 
تو يق خطل اللحفي  العخئمة هتايفهخ من األرهتات االقلصةةةةةةةخراة املسةةةةةةةلخدمة للحسةةةةةةةني إراا  اللنوع الييولوذي هت  3-2-10

لواراة هتال ااعة عرب قطخعخت الييئة هتاألاراة هتال ااعة هتال"خ  هتايف ا كومي هتاخلخصخ هتهتضع خراطة هلخ. هتحيممخ الم يداد 
م"خأللهخ عن طراق تطوار أرهتات ذداد  أهت ت" ا  أهت تنسةةةةةةةةيق الصةةةةةةةةكوك ا خليةخ   غرات أهت نعخط ضةةةةةةةة"ف أهت عد  كفخ  خ

 حسب االقلضخ خ هتمبخ السق مع االتفخقخت الدهتلية ذات الصلة.
ت" ا  نظم اءنلخج الت تصةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتتسةةةةةةةلخدمه  شةةةةةةةكل مسةةةةةةةلدا خ هتيفي هخخ هت  3-2-11
لية ذات الصةةةلة. هتقد تشةةةمل اللدا يف االملة و هرا السةةةيخقخ حسةةةب االقلضةةةخ خ مخ الي: المخشةةةى مع االتفخقخت الدهت  مبخ

يسةةةني توافر خدمخت اءاشةةةخر؛ هتيسةةةني توافر العرهتض الصةةةغيف  و املنخطق الرافيةخ مبخ و ذلك للنسةةةخ ؛ هتمتكني الوصةةةود 
خن االعرتاف ابملمخاسةةةةةةخت هتالعيم المعخفية املنخسةةةةةةب إىل املواار الطيي"ية هتإىل السةةةةةةوق؛ حل  قضةةةةةةخًي حيخز  األااضةةةةةةي؛ هتضةةةةةةم

 الصلة. ذات
تشةةةةةةةةةةةةجيع األسةةةةةةةةةةةةواق االية هتاءقليمية هتسةةةةةةةةةةةةالسةةةةةةةةةةةةل العيمةخ هتيفي هخخ مبخ السةةةةةةةةةةةةق مع االتفخقخت الدهتلية هت 3-2-12

الرهتا ل الصةةلةخ مبخ و ذلك سةةالسةةل العيمة العصةةيف  حيممخ أمكنخ هتاليىن اللحلية امللنوعة للييع ابللج ئةخ الت ت" ز  ذات
 ني املنلجني هتاملسةةةةلهلكنيخ للمنلجخت من نظم اءنلخج الت تدعم صةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةلخدامه 
املسةةةةةةلدا . هتقد تشةةةةةةمل اللدا يف االملة و هرا السةةةةةةيخقخ حسةةةةةةب االقلضةةةةةةخ خ إضةةةةةةخفة قيمة إىل املنلجخت ذات الصةةةةةةلةخ 

اللوسةةةيم هتإصةةةداا الشةةةهخرات هتخطل اللليعخ أهت الرتهتاج لونشةةةطة السةةةيخحية سةةةييل املمخد عن طراق إنشةةةخ  أهت ت" ا   على
تشةةةةةةةةةمل األاراة االية هت/أهت اللعليداة؛ هتزًير  الوعي  ني املسةةةةةةةةةلهلكني و مخ ال"لق خبيخاات الشةةةةةةةةةرا   هتفنون الطهي الت
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الصةةةةحة؛ هتيسةةةةني الل"خهتن املسةةةةؤهتلة هتاملسةةةةلدامة؛ هتعند االقلضةةةةخ خ تشةةةةجيع اسةةةةلهالك األاراة االية للحسةةةةني اللغراة هت 
 األهخت الفخعلة و سلسلة العيمة.  ني

 إلغخ  ا واف  الضخا  ابللنوع الييولوذي.هت  3-2-13
تكييف السيخسخت هتقرااات االسلممخا و خمللف قطخعخت األاراة هتال ااعة لكي تراعي  شكل أفضل اآلاثا هت  3-2-14

 املشرتكة لالسلممخاات و الطيي"ة.السليية للدهوا النظخ  اءاكولوذي هتالفوائد 
تطييق ميخرئ االقلصخر الدائري هتهتضع أهداف لكفخ   اسلخدا  املواار و النظخ  الغرائي لدعم صون اللنوع هت  3-2-15

 الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسل"خرته هتاسلخدامه املسلدا خ هتت" ا  اللغييفات و ألخط االسلهالك هتاءنلخج.
املصةةةةةةخرا االية املسةةةةةةؤهتلة هتاملسةةةةةةلدامة للموار اخلخ  هتالسةةةةةةلع األسةةةةةةخسةةةةةةية و النظخ  الغرائيخ مبخ و ذلك ت" ا  هت  3-2-16

 طراق اللوفيق  ني املصخرا هتلخاة النظم اءاكولوذية هتاللنوع الييولوذي و  لدان املصدا. عن
تعخسةةةةم منخف"هخخ حسةةةةب االقلضةةةةخ خ تشةةةةجيع تنفير تدا يف ا صةةةةود على املواار الواا ية لواراة هتال ااعة هت هت 3-2-17

كوسيلة للحسني االسلخدا  املسلدا  هلرث املواارخ هتزًير  الوعي أبرهتااهخ هتقيمهخخ هت نخ  العداات لل" ا  اليحو  هتالل"ليم 
هتاللدااب من أذل صوهنخ هتاسلخدامهخ  شكل مسلدا خ مع االعرتاف ابلطيي"ة اخلخصة هتاملمي ات اخلخصة للمواار الواا ية 

 اة هتال ااعة.لوار

 حتسني التعاون والتمويل 3-3 [االسرتاتيجية] األولوية

 األساس املنطقي
تغطي إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة ا دهتر اللعليداة  ني قطخعخت األاراة هتال ااعة هتتلك  ني األاراة هتال ااعة 

الييولوذي هتاسةةةةةلخدامه  شةةةةةكل مسةةةةةلدا  إذرا ات على نطخق خ مخ الطلب ت" ا  صةةةةةون اللنوع هتا فخظ على الطيي"ة. هتاخليً 
ذغراو هتاسةةةةةةةع  على سةةةةةةةييل املمخدخ عرب مسةةةةةةةلجم"خت امليخث أهت على طود مسةةةةةةةخاات اهلجر ا هتإشةةةةةةةراك جموعة من خمللف 

خ مةةخ تلخطى النطةةخقةةخت املوزعةةة ألنواع اللنوع الييولوذي املرافق ا ةةدهتر الوطنيةةة. هتابللةةخيلخ أصةةةةةةةةةةةةةةحةةخب املصةةةةةةةةةةةةةةلحةةة. هتاةةخليةةً 
الل"خهتن مع أصةةةةةةةحخب املصةةةةةةةلحة املل"دران هت ني العطخعخت هتعلى املسةةةةةةةلوى الدهتيل و جخد اللنوع الييولوذي لواراة  إنف

 هتال ااعة هتاصدث هتإرااتهخ هو أمر حيوي.
هتهنخك حخذة إىل الل"خهتن راخل اليلدان هتو مخ  ينهخ من أذل تطوار الشةةةةةةةةةةةةيكخت الوطنية هتاءقليمية. هتت"لرب الشةةةةةةةةةةةةيكخت *

ا ل أصةةةحخب املصةةةلحة هتو رعم اليحث هتاللطوار املؤسةةةسةةةي هت نخ  العداات. هتميكن أن تصةةةيح ذهخت اللنسةةةيق مهمة و 
الت أُنشةةةةةةةةةةةةةةئةت من أذةل إعةدار اللعةخاار العطراةة عن حةخلةة اللنوع الييولوذي  –الوطنيةة لللنوع الييولوذي لواةراةة هتال ااعةة 

 نوع الييولوذي لواراة هتال ااعة.عوامل ائيسية لينخ  شيكخت ءراا  الل –لواراة هتال ااعة 
هتتسةةةةةةةلهدف ال"داد من امليخراات الل"خهتنية اءقليمية الفرعية هتاءقليمية هتالدهتلية صةةةةةةةون املواار الواا ية ااصةةةةةةةولية هتا يوانية *

خ عدر أقل  كميف من هرث األهور الت تسةةةةةةةةةلهدف اللنوع هتا رذية هتاملخئية هتاسةةةةةةةةةلخدامهخ  شةةةةةةةةةكل مسةةةةةةةةةلدا . هتهنخك عمومً 
ا من امليةةخراات يولوذي املرافق هترهتاث و تعةةدمي خةةدمةةخت النظةةخ  اءاكولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةةخ على الرام من أن عةةدرً الي

على هةةرث املسةةةةةةةةةةةةةةلوًيت اسةةةةةةةةةةةةةةهم و إراا  مكوتت ،ةةدر  لللنوع الييولوذي املرافقخ مبةةخ و ذلةةك من خالد املشةةةةةةةةةةةةةةةخااع 
 أهت اعموعخت خخاج املوقع الطيي"ي.تسلهدف امللعحخت أهت عوامل املكخفحة الييولوذية  الت
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هتإىل ذخنب االفلعخا إىل اءاار  السةةةةةةةةةةيخسةةةةةةةةةةية هت/أهت ا وكمةخ هتالعدااتخ هتالوعي هتامل"رفة هتالل"خهتنخ فإن االفلعخا إىل املواار *
اتيجية املخلية اشةةةةةةةكل أحد العيور الرئيسةةةةةةةية أمخ  اللنفير الف"خد ألميع اءذرا ات املداذة و مجيع جخالت األهتلواة االسةةةةةةةرت 

 المال ة و هرث الو يعة.

 اإلجراءات ]املمكنة[
ذرر هتهتصةةةف املؤسةةةسةةةخت الوطنية هتاءقليمية الت لداهخ هتالًيت تل"لق إبراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  3-3-1

 للمكني إنشخ  أهت ت" ا  آليخت اللنسيق ذات الصلة. 
هتاملسةةةةةةةةةةةلهلكني هتصةةةةةةةةةةةخن"ي السةةةةةةةةةةةيخسةةةةةةةةةةةختخ راخل قطخعخت ال ااعة يسةةةةةةةةةةةني الل"خهتن  ني املنلجني هتاليخحمني هت  3-3-2

 نطخق أهتسعخ من أذل تسهيل هتضع سيخسخت أكمر صلة هتف"خلية لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة.  هتعلى
تشةةةةجيع الشةةةةيكخت الوطنية أهت اءقليمية أهت ال"خملية العخئمة هت/أهت إنشةةةةخ  شةةةةيكخت ذداد خ تر ل  ني ال"لمخ  هت  3-3-3

 هتأصحخب املصلحة اآلخران للحسني تيخرد امل"لومخت املل"لعة ابللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة.هتاليخحمني 
مواصةةةةةةةةةةةةةةلةةة تطوار هتت" ا  الل"ةةخهتن الةةدهتيل لل"ميم اللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةة و العطةةخعةةخت ال ااعيةةة هت  3-3-4

 هتخخاذهخ. هتنشر أمملة عن الل"خهتن النخذح.
" ا  الل"خهتن الدهتيلخ مبخ و ذلك الل"خهتن المال ي هتالل"خهتن و مخ  ني  لدان األنوبخ لل" ا   نخ  مواصلة تطوار هتتهت 3-3-5

 العدااتخ هتاملسخعد  اللعنية هتنعل اللكنولوذيخ املل"لعة إبراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ خخصة و اليلدان النخمية.
ا  املواار الواا ية لواراة هتال ااعة من خالد الصةةةةةكوك الدهتليةخ تشةةةةةجيع تعخسةةةةةم املنخفع النخشةةةةةئة عن اسةةةةةلخدهت  3-3-6

النظةةخ  مل"ةةدر األطراف للم"ةةخهةةد  الةةدهتليةةة  شةةةةةةةةةةةةةةةأن املواار الواا يةةة النيةةختيةةة لواةةراةةة هتال ااعةةةخ هت رهتتوكود تاوًي اللةةخ ع  ممةةل
ا ية لواراة هتال ااعة هتاسةةةلخدامهخ املسةةةلدا خ التفخقية اللنوع الييولوذيخ مع مراعخ  أاية هرث املواار املخلية لصةةةون املواار الوا 

 خخصة و اليلدان النخميةخ هتالطيي"ة اخلخصة للمواار الواا ية لواراة هتال ااعة هتخصخئصهخ املمي  .
اسةةلكشةةخف الفرصخ هتحيممخ أمكنخ إنشةةخ  آليخت ألمع األمواد هتهتضةةع خطل اسةةلممخااة ملكخملةخ ألاراض هت  3-3-7

 –هتاللعييم هتالرصةةةةةةةةةةةد هتالصةةةةةةةةةةةون هتاالسةةةةةةةةةةةلخدا  املسةةةةةةةةةةةلدامني و راخل هتخخاج املوقع  –العداات اليحث هتاللدااب هتتطوار 
 اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتخدمخت النظخ  اءاكولوذي.  شأن

يداد فرص لالسةةةةةةةةةلخدا  الف"خد للمواارخ على سةةةةةةةةةييل املمخد من خالد ت" ا  اللآزا هتالل"خهتن  ني املشةةةةةةةةةخااع هت  3-3-8
 ني الوطين هتاءقليمي.املسلوا على

 رعم اسرتاتيجيخت اللموال خلطل ال"مل العطخعية ال"خملية للهيئة هتتنفير  رتمج عملهخ املل"در السنوات.هت  3-3-9
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 1امللحق 

 املفخهيم املسلخدمة و هرث الو يعة: 1اجلدول 
الليخان  ني من اتفخقية اللنوع الييولوذي على أنه ع 2اُ"رف اللنوع الييولوذي و املخر   اللنوع الييولوذي

الكخئنخت ا ية من مجيع املصةةةةةةةةةةخرا مبخ فيهخخ ضةةةةةةةةةةمن أموا أخرىخ النظم اءاكولوذية 
ا منهخ: هتهرا اشةةةةمل اللنوع الرباة هتاليحراة هتاملخئية هتاملرك يخت اءاكولوذية الت ت"د ذ  ً 

 20راخل األنواع هت ينهخ هتتنو ع النظم اءاكولوذيةع.
اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هو فئة فرعية من اللنوع الييولوذيخ هتهو الضةةمن ألاراض  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة*

عتنوع ا يواتت هتالنيةةةخاتت هتالكةةةخئنةةةخت حةةةخلةةةة اللنوع الييولوذي لواةةةراةةةة هتال ااعةةةة و ال"ةةةخمل 
األنواع هتالنظم اءاكولوذية الت تدعم الدقيعة هتتيخانهخ على املسةةةةةلوى الواا ي هتعلى مسةةةةةلوى 

هيةخكةل النظةخ  اءاكولوذي هتهت ةخئفةه هتعمليةختةه راخةل نظم اءنلةخج هتحوهلةخخ هتتوفر املنلجةخت 
هتا"لرب أن نظم اءنلخج هنخ تشةةةةةةةةةةةةةةمل ااخصةةةةةةةةةةةةةةيل هتالمرهت   21 ال ااعية الغرائية هتايف الغرائيةع

  ة.ا يوانية هتالغخابت هتمصخاد األمسخك هتتر ية األحيخ  املخئي
الواا يةةةةة النيةةةةختيةةةةة لواةةةراةةةة  *املواار
 هتال ااعة

مصطلح املواار الواا ية النيختية لواراة هتال ااعة إىل أي مخر  هتاا ية من أصل نيخيت اشيف 
هتاشةةةمل ذلك األنواع الت اسةةةلخدمهخ  22 الت هلخ قيمة ف"لية أهت ،لملة لواراة هتال ااعة

االحلفخظ هبخ و امل ااعخ هتاألصةةةةةةةنخف ااسةةةةةةةنةخ امل ااعون/السةةةةةةةالالت األصةةةةةةةلية الت الم 
هتموار الرت ية و  رامج يسةةةةةني ااخصةةةةةيلخ هتعينخت  نوك األينخت  أي اعموعخت خخاج 

 املوقعاخ هتاألقخاب الرباة للمحخصيلخ هتالنيخاتت الرباة ااصور  لواراة.
املواار الواا يةةةةةة ا يوانيةةةةةة لواةةةةةراةةةةة 

 هتال ااعة
يوانيةةة لواةةراةةة هتال ااعةةة هي املواار الواا يةةة ذات أصةةةةةةةةةةةةةةةةل حيواع الت املواار الواا يةةة ا 

هتمشل نطخق اللعييمخت ال"خملية   23عتسةةةةةةلخد  أهت حيلمل اسةةةةةةلخدامهخ لواراة هتال ااعة.ع
الت أذر خ منظمة األاراة هتال ااعة على املواار الواا ية ا يوانية لواراة هتال ااعة املواار 

  24الواا ية لونواع املسلأنسة من الطيوا هتالمدايخت املسلخدمة و األاراة هتال ااعة.
الواا يةةةة ا رذيةةةة لواةةةراةةةة  *املواار
 هتال ااعة

املوار املواهت ة االفظ هبخ راخل األشةةةةةةةةةةةجخا الواا ية ا رذية لواراة هتال ااعة هي عاملواار 
هتأنواع النيةةةخاتت اخلشةةةةةةةةةةةةةةةييةةةة األخرى ذات العيمةةةة االقلصةةةةةةةةةةةةةةةةةخراةةةة أهت الييئيةةةة أهت ال"لميةةةة 

  25.عاالذلمخعية الف"لية أهت االملة هتو مخ  ني تلك األشجخا هتالنيخاتت أهت

                                                           
 .نة اتفخقية اللنوع الييولوذيأمخاتفخقية اللنوع الييولوذي. مونرتًيدخ كندا. . 1992اتفخقية اللنوع الييولوذي.   20
 . اهتمخ.حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خمل. 2019منظمة األاراة هتال ااعة.   21
 . اهتمخ.امل"خهد  الدهتلية  شأن املواار الواا ية النيختية لواراة هتال ااعة. 2009منظمة األاراة هتال ااعة.   22
خطة ال"مل ال"خملية . 2007 األاراة هتال ااعة. منظمةاهتمخ؛ حخلة املواار الواا ية ا يوانية لواراة هتال ااعة و ال"خمل. . 2007منظمة األاراة هتال ااعة.   23

 اهتمخ؛للمواار الواا ية ا يوانية هتإعالن إنرتالكن. 
اللعرار المخع عن  .2015 منظمة األاراة هتال ااعة.اهتمخ؛ حخلة املواار الواا ية ا يوانية لواراة هتال ااعة و ال"خمل. . 2007منظمة األاراة هتال ااعة.   24

 اهتمخحخلة املواار الواا ية ا يوانية لواراة هتال ااعة و ال"خمل. 
  اهتمخ.حخلة املواار الواا ية ا رذية لواراة هتال ااعة و ال"خمل. . 2014منظمة األاراة هتال ااعة.   25

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
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf
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لواةةةةةةراةةةةةةة املواار الواا يةةةةةةة املةةةةةةخئيةةةةةةة 
 هتال ااعة

تشمل املواار الواا ية املخئية لواراة هتال ااعة عا مذ النوهتي هتاألينخت هتالكرهتموسومخت 
هتاألنسةةةةةةةةةةةةةةةجةةة هتاخلالًي اللنةةخسةةةةةةةةةةةةةةةليةةة هتاألذنةةة هتايفهةةخ من مراحةةل ا يةةخ  امليكر خ هتاألفرار 
هتالسةةةةةةةةةةالالت هتاألاصةةةةةةةةةةد  هتمجخعخت الكخئنخت ذات العيمة الف"لية أهت املمكنة ابلنسةةةةةةةةةةية 

 خلة املواار الواا ية هتقد مشل نطخق اللعييم ال"خملي الري أذري  26األاراة هتال ااعة.ع إىل
 األنواع املخئية املسل اعة هتأقخاهبخ الرباة ضمن الوالاة الوطنية.املخئية لواراة هتال ااعةخ 

املواار الواا يةةةة لواةةراةةة هتال ااعةةة 
من الكةةةةةخئنةةةةةخت ا يةةةةةة الةةةةةدقيعةةةةةة 

 هتالالفعخاًيت

ا الواا ية لواراة هتال ااعة من الكخئنخت ا ية الدقيعة هتالالفعخاًيت عنصةةةةةةةةةةةةةةةرً  ت"د املواار
ائيسيخً و اللنوع الييولوذي املرافق. هتتشمل اعموعخت املهمة امللعحختخ هتال سيمخ حنل 
ال"سلخ هتالكخئنخت ا ية الدقيعة املهمة ابلنسية إىل عملية اهلضم لدى اعرتاتخ هتجتهي  

ال ااعية الصةةةةةةةةةةةةةةةنخعيةخ هتعوامل املكخفحة الييولوذيةخ هتالكخئنخت ا ية  األاراة هتال"مليخت
 27الدقيعة هتالالفعخاًيت و الرت ة.

عاشةةةةةةةةةةةةةمل اللنوع الييولوذي املرافقخ تلك األنواع ذات األاية لو يفة النظخ  اءاكولوذيخ  اللنوع الييولوذي املرافق 
يةةةخ هتا يوانيةةةخ هتاملةةخئيةةةخ هتتكوان هتذلةةك مماًلخ عن طراق الللعيحخ هتمكةةخفحةةة اآلفةةخت النيةةخت

 : الرت ة هتالصحةخ هتتوفيف امليخث هتذور خخ إىل ايف ذلكخ هتالضمن ذلك عد  أموا من  ينهخ
الكخئنخت الدقيعة  هتتشةةةةةةةةةةةةةةةمل اليكليفًيخ هتالفيفهتسةةةةةةةةةةةةةةةختخ هتاألهتليختا هتالفطرًيت  أا 

األرااةخ املوذور  راخل هتحود نُظم اءنلخج ذات األاية السةةةةةةةةةةةةةةةلخدا  هتإنلخج الفطوا 
 هتميكرهتابت الرت ةخ هتامليكرهتابت ال"خلعة هتميكرهتابت امل"د  لدى ا يواتت اعرت ؛

الالفعخاًيتخ هتتشةةةةةةةةةمل ا شةةةةةةةةةراتخ هتال"نخكبخ هتالدادانخ هتسةةةةةةةةةخئر الالفعخاًيت هت   با
األخرى ذات األاية ءنلخج ااخصةةةةةةةةةةةةةةةيلخ هتا يواتتخ هتاألمسخكخ هتالغخابتخ  "د  طرق 

 اللحللخ هتاآلفختخ هتاللواقحخ هتاملفرتسخت راخل هتحود نطم اءنلخج؛ ينهخ عوامل  من
الفعةةةةةةخاًيتخ هتتشةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةل الربمةةةةةةخئيةةةةةةختخ هتال هتاحف هتالطيوا هتالمةةةةةةدايةةةةةةخت الرباةةةةةةة هت  جا
املدذنةاخ هتتشةةةةةةةةةةةةةةمل األقخاب الرباةخ ذات األاية و إنلخج ااخصةةةةةةةةةةةةةةيل هتا يواتت   ايف

أهت من تحيةةة أخرىخ و نظم  هتاألمسةةخك هتالغةةخابتخ كةةخآلفةةختخ هتاملفرتسةةةةةةةةةةةةةةةةختخ هتاللواقحخ
 اءنلخج هتحوهلخ؛

النيةةخاتت الرباةةة هتامل اهتعةةة األاضةةةةةةةةةةةةةةةيةةة هتاملةةخئيةةة ايف ااةةخصةةةةةةةةةةةةةةةيةةل هتاألقةةخاب الرباةةة هت   را
للمحخصةةةةةةةيلخ وخ هتحود املسةةةةةةةخحخت اءنلخذية ممل نيخاتت السةةةةةةةيخذختخ هتاألعشةةةةةةةخب 

هتامليخث اليحراة الضةةخا خ هتاألذنخس امللواذد  و املمرات الشةةخطئيةخ هتاألهنخاخ هتاليحيفاتخ 
 28السخحلية الت تسهم  شكل ايف ميخشر و اءنلخج.

الرباة هي منلجخت ارائية مت ا صةةةود عليهخ من أنواع ايف مسةةةلأنسةةةة. هتقد الم عاألاراة  األاراة الرباة
حصةةةخرهخ  جتمي"هخ أهت اصةةةطيخرهخا من راخل نظم اءنلخج الغرائي هتال ااعي أهت من النظم 
اءاكولوذيةةةةة األخرى. هتتلةةةةداخةةةةل األنواع الت ت هتر األاةةةةراةةةةة الرباةةةةة  ةةةةداذةةةةخت ملفةةةةخهتتةةةةة 
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ار الواا ية هتاللنوع الييولوذي املرافق هلخ. هتعلى سةةةةةةةةةةةةةةييل األنواع عالعطخعيةع للموا فئخت مع
املمةةخدخ امبةةخ تكون املصةةةةةةةةةةةةةةةةخاةةد الطيي"يةةة أكرب ممةةخد منفرر على االسةةةةةةةةةةةةةةلخةةدا  اليشةةةةةةةةةةةةةةري 

 ألمسخك   رًيً الرباةخ هتتسةةةةةةةةةةةةةلخد  ال"داد من منشةةةةةةةةةةةةةآت تر ية األحيخ  املخئية خم هتتً  لواراة
 29اللفراخ أهت تر ية اليفقخت.

 30خدمخت النظخ  اءاكولوذي هي عالفوائد الت اسلمدهخ اليشر من النظم اءاكولوذيةع. اءاكولوذيخدمخت النظخ  
هتقد حدر تعييم األلفية للنظخ  اءاكولوذي أا ع فئخت من خدمخت النظخ  اءاكولوذيخ 
هتهي: خةةةدمةةةخت الل هتاةةةدخ هتخةةةدمةةةخت اللنظيمخ هتخةةةدمةةةخت الةةةدعمخ هتاخلةةةدمةةةخت المعةةةخفيةةةة. 

عاملنلجةةخت الت الم ا صةةةةةةةةةةةةةةود عليهةةخ من النظم اءاكولوذيةةةعخ عخةةدمةةخت الل هتاةةدع هي 
املوار الغةةةرائيةةةة هتاملوار اخلةةةخ  مبخللف أنواعهةةةخخ مبةةةخ و ذلةةةك منلجةةةخت النظم الغةةةرائيةةةة  أي

هتال ااعية. هتعخدمخت اللنظيمع هي عالفوائد الت الم ا صةةةةةةةةةةةةةةود عليهخ من تنظيم عمليخت 
خخ هتنوعية امليخث هتاهلوا خ هتاألمراضخ هتالكواا  النظخ  الييئيع. هتتشةةةةةةةةةةةةةمل األمملة تنظيم املنخ 

الطيي"يةةة. هتعاخلةةدمةةخت المعةةخفيةةةع هي عفوائةةد ايف مةةخراةةة حيصةةةةةةةةةةةةةةةل عليهةةخ النةةخس من النظم 
اءاكولوذيةةةةةة من خالد اء را  الرهتحيخ هتتنميةةةةةة امل"رفةةةةةةخ هتاللفكيفخ هتالرتفيةةةةةهخ هتاخلربات 

خةةدمةةخت النظةةخ   هتعخةةدمةةخت الةةدعمع هي خةةدمةةخت عضةةةةةةةةةةةةةةرهتااةةة ءنلةةخج مجيع األمةةخليةةةع.
اءاكولوذي األخرىع. هتتشةةمل األمملة اللمميل الضةةوئي هتتدهتار املغرًيت. هتالسةةمة املمي   

 خلدمخت الدعم هي أن هلخ أت يف أقل ميخشر  على افخهية اءنسخن.
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