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 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة

 من جدول األعمال املؤقت 1-7البند 

 الدورة العادية الثامنة عشرة

 2021أكتوبر/تشرين األول  1 -سبتمرب/ أيلول  27

 جملموعة جهات التنسيق الوطنيةتقرير اجلزء الثاين من االجتماع الثاين 
 املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 
 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"ضةةةةةةواة  موعة 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 .

نية حبخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هتو اجل   األهتد من االذلمخع الثخين  موعة ذهخت اللنسةةةةةةةةةةةةةةيق الوطنية امل"
 لعرار اجل   األهتد من االذلمخع الثخين  موعة  املرفق اب اسةةةةةةةةةةةةل"روةةةةةةةةةةةةت ا موعة الو يعة هتنعيفحلهخخ على النحو الواار و 

ر ذهخت اللنسةةةةةةيق الوطنية. هتهتافعت جموعة ذهخت اللنسةةةةةةيق الوطنية على اسةةةةةةلئنخف اجللسةةةةةةة ملوا ةةةةةةلة عملهخ قي  ان"عخ
 الدهتا  املعيلة للهيئة.

أايا  مخاو/ 27إىل  25هتتلضةةةةةةةةةمن هر  الو يعة تعرار اجل   الثخين من االذلمخع الثخين للمعموعة املن"عد و الف   اململد  من 
  خ لكي تنظر فيهخ اهليئة.2021
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  موعة ذهخت اللنسيق الوطنية امل"نية الثخين الذلمخعللع   الثخين من ا  الواثئق امل"ديف 
 ابللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة اللخ "ة هليئة املواار الواا ية لواراة هتال ااعة

  اللخيل:ملخحة على اءن نت على ال"نوان 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

األهت خف املسلخدمة و هر  الو يعة هتطراعة عرض موووعخ خ ال ت"رب عن أي اأي خخص ملنظمة األاراة 
امللحد  و مخ ال"لق ابلووع العخنوين ألي  لد أهت إقليم أهت مدانة أهت منطعةخ أهت و مخ ال"لق  لوممهتال ااعة 

  سلطخ خ أهت  ل"يني حدهترهخ هتختومهخ.

http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1391645/
http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1391645/
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 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة

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

 2021 أاير/مايو 27–25

 

 املقدمة - أّواًل 

 موعةة ذهةةخت اللنسةةةةةةةةةةةةةةيق الوطنيةةة امل"نيةةة حبةخلةة اللنوع  املفلوح ال"ضةةةةةةةةةةةةةةواةة ُععةةد اجل   الثةةخين من االذلمةةخع الثةةخين -1
. هتميكن 2021مخاو/أايا  27إىل  25الييولوذي لواراة هتال ااعة )جموعة ذهخت اللنسةةةةةةةةةةةةةةيق الوطنيةد و الف   اململد  من 

 1.ئةداملواار الواا ية لواراة هتال ااعة )اهلي االطالع على قخئمة املشخاكني على املوقع اءلك هتين هليئة
ال"خمليةخ هتالعيور هتالشةةةةةةواا   19-هتان"عد هرا االذلمخع  شةةةةةةك  اف اوةةةةةةي   ةةةةةةفة اسةةةةةةلثنخئية و    ذخئحة كوفيد -2

املل ةةةةةةةلة ابل ةةةةةةةحة ال"خمة. هتذخ  ال  ععب املشةةةةةةةخهتاات الش أذراهخ مكلب اهليئة  شةةةةةةةتن ال تييخت اليدالة ل"عد االذلمخع 
 عة ذهخت اللنسيق الوطنية.  وا  اف اوية هتإقرااهخ من ذخنب األعضخ  و جمو 

هتأكيفدت جموعة ذهخت اللنسةةيق الوطنيةخ قي   د  مداهتال خخ أنيف هرا االذلمخع االف اوةةي اشةةكيف  اذلمخًعخ ا ًيخ  -3
عخراًي من اذلمخعخت ا موعة. هتاتفعت على تطييق قواعدهخ هتممخاسةةةةةخ خ ال"خراة للسةةةةةييف أعمخد االذلمخعخ هتعلى ت"ليق أي 

خ على تطييق أي إذرا ات قواعد قد تل"خاض م ع الشةةةةك  االف اوةةةةي املسةةةةلخدم لارض ععد هرا االذلمخع. هتاتفعت أاضةةةةً
 خخ ة أهت أسخليب عم  م"ديفلة قد تعلضيهخ احلخذة لضمخن كفخ   تسييف أعمخد االذلمخع.

 

 افتتاح الدورة - اثنًيا

 نيالرئيسة  ةفلهمخ )السةوادد  Jens Weibullهتالسةيد )كينيخد  Desterio Nyamongoافللح االذلمخع السةيد  -4
ذرى قد   موعة ذهخت اللنسةةةةيق الوطنيةخ هتاحيفيخ  ميع املشةةةةخاكني. هتاكيفرا جموعة ذهخت اللنسةةةةيق الوطنية  نيفه نياملشةةةةخاك

  "نوانو مرحلة معيلة هبدف هتوةةةةةةةةةةةةةةع الو يعة  هعلى ت"ليق االذلمخع هتاسةةةةةةةةةةةةةةلئنخف أعمخل 2021مخاس/آااا  4االتفخق و 
  ةةةةةةيالهخ النهخئيةخ قي   املشةةةةةةرهتع املنعح لو يعة تعدار االحليخذخت هتاءذرا ات املمكنة –ي لواراة هتال ااعة الييولوذ اللنوع

 ان"عخر الدهتا  املعيلة للهيئة. 
خ أمينة اهليئة  ميع املشةةخاكني و االذلمخع. هتأحخطت علًمخ  دهتد األعمخد Irene Hoffmannهتاحيفيت السةةيد   -5

 للمعموعة و منخقشخ خ.احلخف  هتمتنت النعخح 
 

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

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

 املرفق ألف.هتافعت جموعة ذهخت اللنسيق الوطنية على ذدهتد األعمخد على النحو الواار و  -6

 

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

املشرهتع املنعح لو يعة  -اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةنظرت جموعة ذهخت اللنسيق الوطنية و الو يعة  "نوان  -7
املسةةةةةخإلخت اءوةةةةةخفية من أعضةةةةةخ  اهليئة هتاملراقيني هتأحخطت علًمخ ابلو يعة  "نوان  2.تعدار االحليخذخت هتاءذرا ات املمكنة

 3.املشرهتع املنعح لو يعة تعدار االحليخذخت هتاءذرا ات املمكنة -لواراة هتال ااعة حود الو يعة  "نوان اللنوع الييولوذي

ابلو يعةةةةةةةة  املرفق األهتدهتقريفات جموعةةةةةةةة ذهةةةةةةةخت اللنسةةةةةةةةةةةةةةيق الوطنيةةةةةةةة أن تي  عملهةةةةةةةخ على الن  الواار و  -8
CGRFA/NFP-BFA-2.2/21/2 هبرا اللعرار  املرفق اب . هتاسةةةةةةةةةل"روةةةةةةةةةت الو يعة هتقخمت  لنعيحهخخ على النحو الواار و
 لكي تنظر فيه اهليئة و رهتا خ املعيلة.

جموعة ذهخت اللنسةةةةةةةةةةيق الوطنية الرئيسةةةةةةةةةةني املشةةةةةةةةةةخاكني هتمكلب اهليئة إىل النظر و  يع اخليخاات ل"عد  هترعت -9
مشةةةةخهتاات ايف ا ية قي  ان"عخر الدهتا  ال"خراة الثخمنة عشةةةةر  للهيئة  ارض اللو ةةةة  إىل توافق و ا اا  حود  يع األسةةةةئلة 

   هبرا اللعرار. املفلوحة املطرهتحة  شتن الو يعة الواار  و املرفق اب

 البياانت اخلتامية –خامًسا 

  ةةوا  اهتح ت"خهتن مخ ايدهتنه من ني على املشةةخاك  ابلشةةكر إىل املشةةخاكني هتالرئيسةةني  Hoffmannتوذيفهت السةةيد   -10
هتأعر ت عن  علهخ و  ل"عد الدهتا  الش المخض عنهخ الكثيف من اللحدايت. ف اوةةةةيةاالطراعة و    الخ ال سةةةةيمخ مسةةةةلمر 

املدار ال"خم إىل توذيه انليخ   هت دعو خ  ووع ال ياة النهخئية للو يعة هتاملوافعة عليهخخ عيلةسلعومخ و رهتا خ ال"خراة امل اهليئةأن 
نداخ هتأملخنيخخ هتالنرهتاجخ هتإسةةةةيخنيخخ كاجلهخت املخحنةخ  إىل  شةةةةكرتوذهت ابلكخطة عم  عخملية. هت   خعلمخرهيهخ هبدف ااملؤمتر إل

 للهيئة. املعيلةالدهتا  ال"خراة الثخمنة عشر   خالد يع املندهت ني هخ و اؤاة أملهتأعر ت عن خ املسلمرخ هتسواسراخ على رعمه

خ إىل  يع املندهت ني هتشةةةخ ةةةًيخ Nyamongoالسةةةيد  نيخ ًة عن لوذيه الشةةةكر خ االذلمخع Weibullهتخلم السةةةيد  -11
ر ابخليف ابلنسةةية األايم العليلة املخوةةية ايشةةيف  خالدلري سةةخر خ  االينيف  ال خم هتاجلويف  هتاألمخنة على عملهم الشةةخق. هتأشةةخا إىل أنيف 

 داهتالت املعيلة.إىل امل

  

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

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

 

 
 اعلمخر ذدهتد األعمخد -1
 االحليخذخت هتاءذرا ات املمكنة ل ون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  اسل"راض مسوريف  -2

 على حنو مسلدامهتاسلخدامه 
 مخ اسلعد من أعمخد -3
 اعلمخر اللعرار -4
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 املرفق ابء

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

 
 

 مقدمة – أوالً 

ا وةةةةةةةةةةةةةةرهتااي اللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةةخ إىل ذةةخنةةب خةةدمةةخت النظةةخم اءاكولوذي الش اةةدعمهةةخخ أمرً  اُ"ةةد -1
. هتهو ميكيفن أنظمة اءنلخج هتسةةةةي  امل"يشةةةةة لللكيف مع الظرهتف االذلمخعية هتاالقل ةةةةخراة النظم الارائية هتال ااعيةالسةةةةلدامة 

خ و اجلهور الرامية إىل ومخن األمن الارائي هتاللاراة هتاحلديف و الوقت نفسه سيً ا ائيهتالييئية امللايف  هتاللطوا م"هخخ هتا"لرب موارً 
خ و لخاة الييئة هتإعخر خ إىل هيئلهخ األ ةةةلية هتاسةةةلخدام مواارهخ من ا اثا السةةةليية على الييئة أهت ختفيفهخ خ هتهو اسةةةخهم أاضةةةً

 على حنو مسلدام.
الييولوذي هتخدمخت النظخم اءاكولوذي لومن الارائي هتاللاراةخ هتخالد ال"عور األخيف خ اكلسةةةةةةةةةةةةةةيت أإلية اللنوع  -2

خ امل اد من االع اف و ذداهتد هتسةةةةةةةي  ال"يي الرافية هتالسةةةةةةةخحليةخ هتافخ  اءنسةةةةةةةخن هتاللنمية املسةةةةةةةلدامة  شةةةةةةةك  عخمخ تدا يً 
خطط عم  إىل اعلمخر   ااعة )اهليئةدهيئة املواار الواا ية لواراة هتال هتأريفت اللعييمخت ال"خملية الش أذر خاألعمخد الدهتلية. 

هتتشةةةم  أهداف اللنمية  4د.عخطط ال"م  العطخعية ال"خمليةععلى أهنخ  الو يعة هر )هتاشةةةخا إليهخ و  خخ ةةةةلعطخعخت عخملية 
ا من املعخ ةةةةةةةةد املل"لعة   ةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي هتاسةةةةةةةةلخدامه خ عدرً 2015املسةةةةةةةةلدامةخ الش اعلمد خ األمم امللحد  و عخم 

سةةلدام و سةةيخق األاراة هتال ااعة. هتقد زارت اللعييمخت ال"خملية األخرىخ مث  تل  الش اوةةطلع هبخ املنرب احلكومي الدهتيل امل
لل"لوم هتالسيخسخت و جخد اللنوع الييولوذي هتخدمخت النظخم اءاكولوذيخ هتعمليخت اء الغ من ذخنب اليلدان عن تنفير 

اتفخقية اللنوع  و سةةةةةيخق األطر ال"خملية لللنوع الييولوذي املخوةةةةةية هتالعخئمة حخلًيخ  وذب اسةةةةة اتيعيخ خ هتخطط عملهخ الوطنية
 .الييولوذيخ من مسلوى الوعي  شتن اللنوع الييولوذي هتمسخإلخته و سي  ال"يي هتافخ  اءنسخن

اسةةةةةةةةةةةةةةلنخًرا إىل  2019فرباار/شةةةةةةةةةةةةةةيخ  و  حخلة اللنوع الييولوذي و ال"خمل لواراة هتال ااعةهتقد ُنشةةةةةةةةةةةةةةر اللعرار عن  -3
االحليخذخت هتاءذرا ات ]املمكنة[ ل ةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةةةةلخدامه تسةةةةةةةلند هت . 5مسةةةةةةةخإلخت اليلدان

 .ال"خمليةهت  املسلدام احملدر  و هر  الو يعة إىل نلخئج املشخهتاات اءقليمية
 

                                                      
حخلة املواار الواا ية النيختية . 2007منظمة األاراة هتال ااعة. ؛ . اهتمخالواا ية النيختية لواراة هتال ااعة و ال"خملحخلة املواار . 1996منظمة األاراة هتال ااعة.   4

منظمة األاراة ؛ . اهتمخخطة ال"م  ال"خملية  شةةةةةةةةةةةةةةةتن املواار الواا ية احليوانية هتإعالن إن الكن. 2007منظمة األاراة هتال ااعة.  ؛لواراة هتال ااعة و ال"خمل. اهتمخ
خطة ال"م  ال"خملية الثخنية  شةةةةةةةتن املواار . 2011منظمة األاراة هتال ااعة.  . اهتمخ؛املواار الواا ية النيختية لواراة هتال ااعةاللعرار الثخين عن حخلة . 2010هتال ااعة. 

. 2014منظمةةة األاةةراةةة هتال ااعةةة. ؛ . اهتمةةخحةةخلةةة املواار الواا يةةة احلرذيةةة و ال"ةةخمل. 2014منظمةةة األاةةراةةة هتال ااعةةة. ؛ . اهتمةةخالواا يةةة النيةةختيةةة لواةةراةةة هتال ااعةةة
اللعرار الثخين عن حخلة املواار . 2015منظمة األاراة هتال ااعة. ؛ اهتمخ. ال"م  ال"خملية  شةةةةةتن  ةةةةةون املواار الواا ية احلرذية هتاسةةةةةلخدامهخ املسةةةةةلدام هتتنميلهخ خطة

 . اهتمخ.حخلة املواار الواا ية املخئية لواراة هتال ااعة و ال"خمل. 2019اة هتال ااعة. منظمة األار؛ . اهتمخالواا ية احليوانية لواراة هتال ااعة و ال"خمل
 . اهتمخ.حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خمل. 2019منظمة األاراة هتال ااعة.   5

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/015/w7324e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/sow/sow2/ar/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/sow/sow2/ar/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/sow/sow2/ar/
http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.htm
http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.htm
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3849a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3849a.pdf
http://www.fao.org/publications/sowangr/ar/
http://www.fao.org/publications/sowangr/ar/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca5256en/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/


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

 

 

الييولوذي لواراة هتال ااعةخ مث  عتنوع احليواانت هتحتدر هر  الو يعة االحليخذخت هتاءذرا ات ]املمكنة[ لللنوع  -4
هتالنيخاتت هتالكخئنخت الدقيعة هتتيخانهخ على املسةةةةةةةةةةةةةةلوى الواا ي هتعلى مسةةةةةةةةةةةةةةلوى األنواع هتالنظخم اءاكولوذي الش حتخف  على 

 6ية ايف الارائيةع.هيخك  النظخم اءاكولوذي هتهت خئفه هتعمليخته و نظم اءنلخج هتحوهلخخ هتالش توفر الارا  هتاملنلعخت ال ااع
هتا"لرب أن عنظم اءنلخجع تشةةةةةةةم  قطخعخت احملخ ةةةةةةةي  هتالثرهت  احليوانية هتالاخابت هتاأل خء هتتر ية األحيخ  املخئية. هتهتفًعخ لل"راف 

هت ةةةةةف مف ةةةةة   1منظمة األاراة هتال ااعةخ تشةةةةةم  ال ااعة الاخابت هتم ةةةةةخاد األ خء هتتر ية األحيخ  املخئية. هتارر و امللحق 
 املسلخدمة و الو يعة. للمفخهيم

 األساس املنطقي

اُ"د اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ أي اللنوع الييولوذي الري اسةةةةةةةةةةخهم  شةةةةةةةةةةك  أهت جخر و ال ااعة هتاءنلخج  -5
هتاللنمية املسةةةةةةةةلدامة هتإمدار ال"داد من خدمخت النظخم هتال ةةةةةةةةحة ا ال اىن عنه من أذ  األمن الارائي هتاللاراة الارائيخ أمرً 

اكولوذي احليواة. هتقد اخترت ال"داد من اليلدان إذرا ات ل ةةةةةةةةةةةةةةون جموعة من املواار الواا ية النيختية هتاحليوانية هتاحلرذية اء
هتاملخئية هتاسةةلخدامهخ  شةةك  مسةةلدامخ من خالد اسةة اتيعيخت قللفة. هتقد قدمت اهليئةخ هتال ت اد تعدمخ اللوذيهخت  شةةتن 

راة هتال ااعة املل"در  هتاسلخدامهخ  شك  مسلدامخ من خالد أرهتات هتقرااات مل"در  مكوانت اللنوع الييولوذي لوا 7 ون
هتخخ ةةةةةةة  عطخعخت مبدر خ  خ و ال  خطط ال"م  العطخعية ال"خملية. هتتر ةةةةةةد املنظمة تنفير هر  ال ةةةةةةكوء هتترفع اللعخاار 

اات ال ةةةةةةةةةةةةةةلة ابملواار الواا ية لواراة هتال ااعة. هتمع ال خ لعد كخنت العطخعخت امل"نية إىل اهليئة عن حخلة تنفيرهخ هتحخلة 
اللوذهيخت املل"لعة إبراا  مكوانت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة ايف املشةةةةةةةةةةةةةةمولة اطط ال"م  العطخعية ال"خملية مبدهتر  

خ أكثر منهعيةةة هتتكةةخمالً ل ااعةةة  طراعةةة إراا  املكوانت املخللفةةة لللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتاحىت ا ن. هتهنةةخء حةةخذةةة إىل 
ختطي االسةةةةةةةة اتيعيخت اخلخ ةةةةةةةةة  عطخعخت م"ينة. هتالطلب عك  اخلسةةةةةةةةخا  املسةةةةةةةةلمر  لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هت 

املسةةةلوى  هتوةةةمخن  ةةةونه هتحتسةةةني اسةةةلخدامه  شةةةك  مسةةةلدامخ اتيخع هنج شةةةخملة هتمل"در  العطخعخت تشةةةم  إذرا ات على
خ  نظمو االعليخا أن  النهجأن أتخر هر    د هتال نواع هتالنظخم اءاكولوذي.الواا ي هتمسةةةةةةةلوى األ اءنلخج ال ااعي تنلج أاضةةةةةةةً

 تكون إ خ ية للحعيق هر  الاخاة. قد خ هتالش يئختنخ هتافخهنخاات ال لة  لحسني  اكولوذيةاءنظم الخدمخت 
 :خ مخ اليي لواراة هتال ااعة و ال"خملحبخلة اللنوع الييولوذهتتشم  النلخئج الرئيسية لللعرار املل"لق  -6

 التنوع البيولوجي ضروريّ لألغذية والزراعة

  املسةةةةةةةةةةةةةةلوى الواا ي هتمسةةةةةةةةةةةةةةلوى األنواع هتالنظم تشةةةةةةةةةةةةةةكيف  مكوانت عداد  لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة على
 عوام  أسخسية ءنلخذية العطخعخت ال ااعية كخفة و الوقت الراهن هتو املسلعي . اءاكولوذيةخ

  لواراة  املواار الواا ية من الكخئنخت احلية الدقيعة هتالالفعخاايتهت تلسةةةةةةةةةةةةةةم املواار الواا ية النيختية هتاحليوانية هتاملخئية هت
هتمخ عخ هتراخ  األنواع )النوعخ هتال نفخ هتالساللةخ هخ على مسلوى األنوا هتتنوعيف  –هتال ااعةخ هتاملواار الواا ية احلرذية 

دخ  إلية حيواة ءنلخذية قطخعخت احملخ ةةةةةةةةةةةةةةي  هتالثرهت  احليوانية هتالاخابت هتتر ية األحيخ  املخئية هتم ةةةةةةةةةةةةةةخاد إىل ال 
ية . هتتلملع األقخاب الرباة لونواع املسةةةلتنسةةةة إبمكخنو الوقت الراهن هتو املسةةةلعي  األ خءخ هتقدا خ على ال ةةةمور

 اسلئنخسهخخ هتتوفر جموعة من املواار الواا ية لللهعني هتاالخليخا.

                                                      
 . اهتمخ.حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خمل. 2019منظمة األاراة هتال ااعة.   6
 .إ الحهاللنوع الييولوذي هو لخاة اللنوع الييولوذي هتاحلفخظ عليه أهت إرااته أهت   ون  7

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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  ًللوفيف ال"ةةةةداةةةةد من خةةةةدمةةةةخت النظةةةةخم هتا"لرب اللنوع الييولوذي املرافق املوذور و نظم اءنلةةةةخج هتحوهلةةةةخ وةةةةةةةةةةةةةةرهتااي 
هتاحلفةةخظ على و الةة  الللعيحخ هتمكةةخفحةةة ا فةةختخ  اءاكولوذي الش اسةةةةةةةةةةةةةةلنةةد إليهةةخ إنلةةخج ال ااعةةة هتاألاةةراةةةخ  ةةخ

  د الكر ونخ هتتنظيم إمدارات امليخ .عخ و ة ال  ةخ هت 

  مهمة  –هتهي تضم جموعة هتاس"ة من الفطرايت هتالنيخاتت هتاحليواانتخ  خ و ال  الالفعخاايت  –هتت"لرب األاراة الرباة
خ على خخ هتلكن الم تداهتهلخ أاضةةةةً خ مخ الم ح ةةةةخرهخ هتاسةةةةلهالكهخ مبليً لومن الارائي هتاللاراة و ال"داد من اليلدان. هتاخليً 

 مسخفخت طوالة. هتو حخلة م خاد األ خء الطيي"يةخ فإهنخ تشك  أسخس قطخع ائيسي من األاراة هتال ااعة.

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة آخذ يف الرتاجع

  ا ي هتمسلوى األنواع هتالنظخم إن ال"داد من املكوانت الرئيسية لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ على املسلوى الوا
 اءاكولوذيخ آخر و ال اذع.

  ختللف امل"ةخاف  شةةةةةةةةةةةةةةتن حةخلةة اللنوع الييولوذي املرافقخ هتخةدمةخت النظةخم اءاكولوذي هتاألاةراةة الرباةة  ني إقليم هت
هتآخرخ هتاةةخليةةًخ مةةخ تكون ايف مكلملةةة. هتهنةةخء ال"ةةداةةد من الالفعةةخاايت هتالكةةخئنةةخت احليةةة الةةدقيعةةةخ هتكةةرلةة   "ض 

نواع النيختية هتاحليوانية األخرى املوذور  و نظم اءنلخج هتحوهلخخ مل الم تسةةةةةةةةةعيلهخ أهت هت ةةةةةةةةةفهخخ كمخ أن هت خئفهخ األ
 .ومن النظم اءاكولوذية تيعى ايف مفهومة  شك  ذيد

  املل"لعة هتإن احلخلة ايف امللعدمة  شك  كخف لربامج ا د اللنوع الييولوذي املرافق هتاألاراة الرباةخ ت"  أن الييخانت
ا عن حخلة الفئخت الفرراة لللنوع حبخللهخ هتاجتخهخ خ ايف مكلملة. هتتوفر مسةةةةةةةةةةةةةةوح األعدار هتاللدا يف املعخ لة مؤشةةةةةةةةةةةةةةرً 

الييولوذي املرافق على املسةةةلوايت احمللية أهت الوطنية أهت اءقليمية. هتت"طي الييخانت من هرا النوع  ةةةواً  قللطةخ إ خ 
 لق  شتن تراذع املكويفانت الرئيسية لللنويفع الييولوذي املرافق.هنخء أسيخب عداد  تدعو إىل الع

  هتت"لرب امل"لومةةخت عن حةةخلةةة هتاجتةةخهةةخت املواار الواا يةةة النيةةختيةةة هتاحليوانيةةة هتاملةةخئيةةة لواةةراةةة هتال ااعةةةخ هتاملواار الواا يةةة
سةةةةةةةةةةةةةةيمخ و املنخطق النخمية احلرذيةخ أكثر اكلمخاًل. هتمع ال خ ال ا اد هنخء ال"داد من الفعوات و امل"خافخ هتال 

 من ال"خمل.

 تؤثر دوافع التغيري املتعددة واملتفاعلة يف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

  ًهتخةةدمةةخت النظةةخم اءاكولوذي الش اعةةدمهةةخ  عموعةةة ملنوعةةة  لواةةراةةة هتال ااعةةةخ مةةخ الةةت ر اللنوع الييولوذي اةةخليةة
يخ هت ني اللطواات و اللكنولوذيخ هتممخاسةةةةةةةةةخت اءراا  وةةةةةةةةةمن قطخع الدهتافع ت اهتح  ني املسةةةةةةةةةلوى احمللي هتال"خمل من

 االجتخهخت هتقد تؤريخ. األاراة هتال ااعة هتال"وام  الييئية هتاالقل خراة هتاالذلمخعية هتالثعخفية هتالسيخسية األهتسع نطخقً 
تاييف اسةةةةةةةلخدام األااوةةةةةةةيخ هت  تايف املنخخ مث  لفعدان اللنوع الييولوذي  هوا رهتافع هتالدميوارافيخخ إىلو األسةةةةةةةواق 

هتانلشةةةةةةةخا األنواع الاخزاة.  ح ةةةةةةةخر املواار الطيي"يةخهتاالسةةةةةةةلخدام ايف املنخسةةةةةةةب للمدخالت اخلخاذيةخ هتاءفرا  و 
املسخإلة و تعرار  هتكخنت اللاييفات و اسلخدام األااوي هتامليخ  هتإراا خخ الدهتافع الش اكرهخ أكرب عدر من اليلدان

سةةةةةةةةةةةةةةلييةة على اللنوع الييولوذي لواةراةة هتال ااعةة. هتو  اعلى أن هلةخ آاثاً  خهتال ااعةة لواةراةة الييولوذي اللنوع حةخلةة
شةةةةةةخاكت إىل النظر إىل تدا يف السةةةةةةيخسةةةةةةخت ال"خمة هتاللعدم و ال"لوم هتاللكنولوذيخخ على  املعخ  خ مخلت اليلدان الش
خرى الش تؤ ر على اللنوع الييولوذي لواراة خ للحديف من ا اثا السةةةةةةةةةةةةةةليية للدهتافع األأهنخ رهتافع إ خ ية توفر طرقً 

هتال ااعة. هتتوفر هخاتن الفئلخن نعخ  رخود مبلملة لللدخالت الش تدعم  ةةةةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة 
 هتاسلخدامه املسلدام.
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 8تشري التقديرات إىل تزايد استخدام العديد من املمارسات املراعية للتنوع البيولوجي

  اءفخر  على نطخق هتاسةةةةةةةةةةةع عن ذهور ءراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هتال سةةةةةةةةةةةيمخ اللنوع الييولوذي متت
 املرافقخ هبدف ت" ا  عملية توفيف خدمخت منظمة هتراعمة و النظخم اءاكولوذي.

   وع الييولوذي لواراة الش تُ"لرب مواتية ل ةةةةةةون اللنهتالنهج هتأُفيد عن ت ااد اسةةةةةةلخدام جموعة من ممخاسةةةةةةخت اءراا
. هتمع د9احلخفظة للمواار هتاءنلخج ال"ضةةةةةةوي )مث  ال ااعة احلراذية هتال ااعة هتال ااعة هتاسةةةةةةلخدامه على حنو مسةةةةةةلدام

 ا اد ال"ني حتسني م"رفة كيفية أت يف هر  املمخاسخت على حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. ال خ ال

  تكون مسةةةةةةلوايت  ن اللنويفع الييولوذي لواراة هتال ااعة و املوقع هتخخاذهخ اخلًيخ مخاام ت ااد اجلهور امليرهتلة ل ةةةةةةو هت
 .خ هتال  ديف من ت" ا  اللكخم  و مخ  ني هر  النهجاللاطية هتاحلفخظ ايف مالئمة

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

  ا سيخسختية هتقخنونية تسلهدف  ون اللنوع الييولوذي ككيف  هتاسلخدامه على حنو مسلدامخ م"ظم اليلدان أطرً هتو"ت
خ مخ تكملهخ سةةةيخسةةةخت ملواار هتاا ية لواراة هتال ااعة مبدر خ أهت أهنخ قد تدمج املواار الواا ية لواراة هتال ااعة مع هتاخليً 

ألاراة هتال ااعة  شةةك  عخمخ أهت اللنمية الرافية. هتالسةةيخسةةخت الش األاراة هتال ااعةخ هتا سةةيخسةةخت لعطخعخت مبدر  من
تلنخهتد إراا  نظم اءنلخج الارائية هتال ااعية تسةةةةةةةةةةلند  شةةةةةةةةةةك  مل ااد إىل هُنج النظخم اءاكولوذيخ هتاملشةةةةةةةةةةخهد الطيي"ية 

لى اللنوع الييولوذي املرافق خ مخ تفلعر األطر العخنونية هتالسةةيخسةةختية إىل تركي  مبدر عهتاملشةةخهد اليحراة. هتمع ال خ اخليً 
 األاراة الرباة. هتو حني أن االتفخقخت الوطنية هتالدهتلية قخئمة للحديف من االسةةةةةةةةةلاالد املفر  لونواع السةةةةةةةةةمكية أهت أهت

الاخابتخ فإن اللدا يف العخنونية هتالسةةةةةةةيخسةةةةةةةختية الش تسةةةةةةةلهدف  شةةةةةةةك   ةةةةةةةراح األاراة الرباة أهت املكوانت و اللنوع 
 هتأرهتااهخ و توفيف خدمخت النظخم اءاكولوذي ليست منلشر  على نطخق هتاسع. الييولوذي املرافق

  ًهتتلطلب اءراا  املسلدامة لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتت" ا  رهتا  و تعدمي خدمخت النظخم اءاكولوذي ت"خهتان 
 ةةةةةةةةةةةةون الييئة/ الطيي"ة هتالعطخعخت  مل"در األطراف عرب قطخعي األاراة هتال ااعةخ هت ني قطخع األاراة هتال ااعة هتقطخع

األخرى اات ال ةةةةةلةخ على املسةةةةةلوايت احمللية هتالوطنية هتاءقليمية هتال"خملية. هتا"رب اسةةةةةلخدام اللنوع الييولوذي لواراة 
هتال ااعة احلدهتر الدهتلية هتاحلدهتر اللعليداة  ني العطخعخت. هتإن أطر الل"خهتن على املسلوايت الوطنية هتاءقليمية هتالدهتلية 

 ألاراة هتال ااعة.اقطخعخت ك  من   خ وملطوا  نسييً  لواراة هتال ااعة  إراا  املواار الواا يةو

  هتاعيد عدر من احلواذ  عملية هتوع هتتنفير أرهتات سيخسختية ف"خلة تلنخهتد  ون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة
 ال"وائق  ف"  عدم اذه اللنفير أحيخانً هتاسةةةةةةلخدامه  شةةةةةةك  مسةةةةةةلدامخ هتاللنوع الييولوذي املرافق  شةةةةةةك  خخص. هتاو 

توفر املواار اليشةةةةةةةةةةةراة هتاملخليةخ هتايخب الوعي هتامل"رفة من ذخنب أ ةةةةةةةةةةةحخب الشةةةةةةةةةةةتن هتايخب اءاار  السةةةةةةةةةةةيخسةةةةةةةةةةةية 
 احلوكمة هتايخب الل"خهتن  ني الوكخالت اات ال لة. هت/أهت

 

                                                      
 تشةةعيفع الش هتاملمخاسةةخت اءنلخج إىل الو يعة هر  و هتاشةةيف هتال ااعة لواراة الييولوذي اللنوع حخلةع من تعرار املراعية لللنوع الييولوذي أخر م ةةطلح ع  8

 .مسلدام حنو على هتاسلخدامه الييولوذي اللنوع  ون
اهتمخ. للح ود على هت ف للحخلة  .حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خمل. 2019تعرار منظمة األاراة هتال ااعة ل"خم خ من 5نظر الف   أ  9

 من هر  املمخاسخت هتالنهج. 20هتاالجتخهخت و اعلمخر أكثر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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ال ميكن إراا  اللنوع هت اواذه  ةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةةلخدامه  شةةةةةك  مسةةةةةلدام عد  حتدايت. هت -7
من نظمي حخذة إىل اتيخع هنج  هتمثة الييولوذي لواراة هتال ااعة  ف"خلية إاا مت النظر و مكوانته  " د عن  "ضةةةةةةةةةةةةةهخ الي"ض.

حنو نظم ارائية هتزااعية أكثر  اللحودحيث ت" ا  من  وذي لواراة هتال ااعةاللنوع الييولمن  على أكم  هتذهأذ  االسةةةةةةةةةلفخر  
آليخت الل"خهتن  ني العطخعخت هتاملل"در  أ ةةةةحخب امل ةةةةلحة الش ت"خ  مكوانت  هتابللخيلخ ت"لرب ال ةةةةمور.اسةةةةلدامة هتقدا  على 

 مل"در  لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ حيواة.
هيئة األهتلوايت االسةةةةةة اتيعية لالسةةةةةةلخدام املسةةةةةةلدام للمواار الواا ية لواراة هتال ااعة حتدر خطة ال"م  العطخعية للهت -8

هتتنميلهخ هت ةةةةةةةةوهنخخ فضةةةةةةةةالً عن األحكخم املل"لعة ابلل"خهتن هتاللموا  هتاللنفير. هتتوذه اهليئة تنفير خطط ال"م  العطخعية ال"خمليةخ 
 هتمكوانت املواار الواا ية لواراة هتال ااعة اخلخ ة هبخ. هتتدعمهخ هتتر دهخخ كمخ تعييفم على ف ات منلظمة حخلة تنفيرهخ

هتت"ك  االحليةةةخذةةةخت هتاءذرا ات ]املمكنةةةة[ الواار  و هةةةر  الو يعةةةة اللحةةةدايت هتاالسةةةةةةةةةةةةةةلعةةةخابت احمللملةةةة هلةةةخ  -9
ال"م  ال"خمليةخ . هتالسةةةةةةةةةلكمخد خطط حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خملحدر خ اليلدان أ نخ  إعدار تعرار  الش

ان ب ال كي   عو  على اءذرا ات الش تس"ى إىل زاير  حتسني امل"رفة ابللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هتال سيمخ اللنوع 
و  خ اشةةةةةةةم  تل  املل"لعة  نظم اءنلخج الش مخ زالت ملخلفة  الييولوذي املرافق هتاألاراة الرباة هتخدمخت النظم اءاكولوذية

خ هتآاثا ممخاسخت اءراا  هتهنعهخ املل"لعة ابللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. كمخ مت اللتكيد على احلخذة إىل تنفير  خداهرا 
هُنج هتإذرا ات عملية للحسةةةةةةةةةةةةةةني إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. هتمت إاال  امل اد من االهلمخم ألإلية الل"خهتنخ على 

 اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسلخدامه على حنو مسلدام.  يع املسلوايتخ و  ون
 طبيعة الوثيقة –اثنًيا 

خ ألإلية جتنب االزرهتاذيةخ  دف هر  الو يعة إىل توفيف إطخا شخم  ءراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة إرااكً  -10
حتسني  ون اللنوع الييولوذي لواراة  –شك  أهتسع هت  –ككيف  هتت" ا  ال"م  املنسق عرب  يع قطخعخت األاراة هتال ااعة 

مل مة. هتلي   هتال ااعة هتاسةةةةلخدامه املسةةةةلدام على املسةةةةلوى الواا ي هتمسةةةةلوى األنواع هتالنظخم اءاكولوذي. هتهي طوعية هتايف
ايفهخ  ابهليئةخ أهتاملع ةةةور منهخ أن تسةةةليدد أهت تكرا خطط ال"م  العطخعية ال"خملية للمواار الواا ية لواراة هتال ااعة اخلخ ةةةة 

تلخر  أن من االتفخقخت الدهتليةخ    أن ت" ز تنفيرهخ امللنخامخ حسةةةةةةةةب االقلضةةةةةةةةخ . هت ب حتداثهخ عند االقلضةةةةةةةةخ . هتانياي
 خ ألهتلواي خ الوطنية هتالل امخ خ الدهتليةخ حسب االقلضخ .اليلدان اءذرا ات الالزمة هتفعً 

 ألهدافا –اثلثًا 

  دف هر  الو يعة إىل مخ الي: -11
  لللنفير امللسةةق هتامللنخسةةق خلطط ال"م  العطخعية ال"خملية احلخلية للهيئةخ هت ةةون اللنوع الييولوذيهتوةةع إطخا سةةيخقي 

 هتاللاراة خاملرافق هتاألاراة الرباةخ كتسةةخس لومن الارائي هتاسةةلخدامه على حنو مسةةلدام  خ اشةةم  اللنوع الييولوذي
 هتتوفيف سي  ال"يي؛ هتاحلديف من الفعرخ لنيخ هتاألاراة هتال ااعة املسلدامهتال حة

  هتتشعيع اللحويفد حنو نظم زااعية هتارائية أكثر اسلدامة؛ 

  2020املسخإلة و حتعيق أهداف اللنمية املسلدامة هتتنفير إطخا اللنوع الييولوذي ال"خملي ملخ  "د عخم هت
 ؛10 

                                                      
 الييولوذي اللنوع اتفخقية إطخا و وعهتُ   10
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  لنوع الييولوذي املرافق هتاألاراة الرباةخ ال  خ اشةةةةةةةةةةةم زاير  الوعي  شةةةةةةةةةةةتن أإلية اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخهت
هتخدمخت النظخم اءاكولوذي الش اوفرهخ جلميع أ ةةةةةةةةةةحخب امل ةةةةةةةةةةلحةخ من املنلعني إىل املسةةةةةةةةةةلهلكني هت ةةةةةةةةةةخن"ي 

 السيخسخت؛

  اللنوع الييولوذي املرافق هتاألاراة   خ اشةةةةم ت" ا   ةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةلخدامه املسةةةةلدامخهت
خ كتسةةخس خلدمخت النظخم اات ال ةةلة النظم اءاكولوذية األاوةةية هتاملخئية من هتايف ال  نظم اءنلخج راخ  الرباةخ

هتوةةةةةمخن األمن  الفعر هتاحلديف مناملسةةةةةلدامة اءاكولوذي هتالعدا  على ال ةةةةةمورخ من أذ  ت" ا  اللنمية االقل ةةةةةخراة 
 يخاات لللكيف مع تايف املنخخ هتاللخفيف من آاثا ؛خ خخ ة و اليلدان النخميةخ فضالً عن توفيف خالارائي هتاللاراة

  وةةةةةةةع األسةةةةةةةخس املفخهيمي هتاءطخا الالزم لووةةةةةةةع هتاعلمخر سةةةةةةةيخسةةةةةةةخت هتتشةةةةةةةرا"خت هت رامج هتطنية ل ةةةةةةةون اللنوع هت هت
 الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسلخدامه  شك  مسلدام؛

  الوطنيةةة هتاءقليميةةة هتالةةدهتليةةةخ هتت" ا  العةةداات على املسةةةةةةةةةةةةةلوايت هتنعةة  اللكنولوذيةةخ زاير  الل"ةةخهتن هتتيةةخرد امل"لومةةخت هت
و ال  جخالت اليحث هتالل"ليم هتاللدااب  شةةتن  ةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةلخدامه  املؤسةةسةةيةخ  خ

  شك  مسلدام؛

  وذي  ع الييخانت هتهتوةةع معخاي  هتمؤشةةرات لعيخس أ ر ممخاسةةخت اءراا  هتهنعهخ على  ةةون اللنوع الييولهتحتسةةني
 النظخم اءاكولوذي؛هتعلى مسلوى األنواع هت  لواراة هتال ااعة هتاسلخدامه  شك  مسلدام على املسلوى الواا ي

 و ذهورهخ لل" ا    نخ  على طليهخخ  هتتعدمي اللوذيه ل"م  منظمة األاراة هتال ااعة  شةةةةةةةةةةةةةةتن توفيف الدعم لليلدان
 ةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةلخدامه املسةةةةلدامخ  خ و ال  و سةةةةيخق اسةةةة اتيعيلهخ  شةةةةتن ت"ميم 

 .11اللنوع الييولوذي عرب العطخعخت ال ااعية
اراعي  هتانياي أن اؤخر و االعليخا أنه انياي تنفير اءذرا ات و جموعة هتاس"ة من الظرهتف املخللفة. هت ب أن -12

اللنفير الليخان و خ ةةةةةةةةةخئ  أنظمة اءنلخج هتمكوانت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هتاحليخذخت املنلعني هتأ ةةةةةةةةةحخب 
تكون قخ لة  خ إىل أنه و حني أن  "ض اءذرا ات قدامل ةةةةةلحة ا خران هتالعداات هتاملواار امللخحة. كمخ جتدا اءشةةةةةخا  أاضةةةةةً 

  ات أخرى امل اد من الوقت.إذرا عد تلطلبلللحعيق  سرعةخ ف
 املبادئ التشغيلية –رابًعا 

انياي أن اسةةة شةةةد تنفير اءذرا ات ]املمكنة[ الواار  و هر  الو يعةخ و  يع جخالت األهتلوايت االسةةة اتيعيةخ  -13
 ابمليخرئ اللشايلية اللخلية:

 الشةةةةةةةة"وب  "خافمياي أن تؤخر انياي أن اسةةةةةةةةلند تنفير اءذرا ات إىل أرلة علمية سةةةةةةةةليمة. هتعند االقلضةةةةةةةةخ خ ان
 هُنج اليحث اللشةةةةةةخاكيهتتشةةةةةةعيع و االعليخا. هت ب اسةةةةةةلخدام  احملليةامل"خاف هتاملمخاسةةةةةةخت اللعليداة هت هت  األ ةةةةةةلية
 .خ حسب االقلضخ هتالنهج امليلكر  هتالشخم 

  يع  اهلةةدف من اءذرا ات هو تنفيةةرهةةخخ حسةةةةةةةةةةةةةةةب االقلضةةةةةةةةةةةةةةةخ خ و  يع أنواع نظم اءنلةةخج هتو اليلةةدان علىهت 
 خ.خ حيثمخ كخن ال  منخسيً   اخا املنلعني هت ب إاال  اهلمخم خخص الحليخذختمسلوايت اللنمية. 
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  هتانياي أن اشةةةةةةةعيفع تنفير اءذرا ات مشةةةةةةةخاكة  يع منلعي األاراة مع إاال  اهلمخم خخص الحليخذخت أنشةةةةةةةطة
سةةةةةةةر هتال ةةةةةةةايف  النطخقخ هتمع إاال  اهلمخم ال ااعة هتاحلراذة هتم ةةةةةةةخاد األ خء هتتر ية األحيخ  املخئية العخئمة على األ

 خخص الحليخذخت اليلدان النخمية.
  هتانياي أن أيخر تنفير اءذرا ات و االعليخا رهتا املرأ خ عند االقلضةةةخ خ  و ةةةفهخ مدار  لللنوع الييولوذي لواراة

 . املشخاكة الف"خلة للمرأ  علىخ هتانياي أن انطوي هتال ااعة هتحخملة م"رفة تل"لق ابللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة
 االقلضةخ خ  و ةفهم  هتانياي أن أيخر تنفير اءذرا ات و االعليخا أرهتاا الشة"وب األ ةلية هتا لم"خت احملليةخ عند

خ هتانياي أن مةةداا  لللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةة هتحةةخملي م"رفةةة تل"لق ابللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةة
 للش"وب األ لية هتا لم"خت احمللية.كة الف"خلة انطوي على املشخا 

  دا اءمكخن ت" ا  اضةةةةمن ق هتادعم تنفير خطط ال"م  ال"خملية العطخعيةخ هتأن اشةةةةعيفعأن هتانياي للنفير اءذرا ات
خ دا اءمكخنأن اضةةةةةةةةمن ق و هرا ال ةةةةةةةةدرهتانياي للنفير اءذرا ات أهتذه اللآزا هتتفخري ازرهتاذية اجلهور.    أاضةةةةةةةةً

 . ني العطخعختاات ال لة  اللفخع مراعخ  أهتذه 
 اهليكل والتنظيم –خامًسا 

ت"رض هر  الو يعة جموعة من اءذرا ات ]املمكنة[ امللكخملة هتامل ا طة ل ةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  -14
اد من هر  اءذرا ات  كثر من هتاسةةلخدامه  شةةك  مسةةلدامخ مت تنظيمهخ و  ال ة جخالت أهتلواة اسةة اتيعية. هتال ةة  ال"د

 جخد اي أهتلواة اس اتيعية. 
 هتا د هتتعييمه اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  تو يف: 1جخد األهتلواة االس اتيعية 
 : إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة2جخد األهتلواة االس اتيعية 
 لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة: األطر املؤسسية 3جخد األهتلواة االس اتيعية 

هتال ترر اءذرا ات   تيب األهتلواةخ ألن األسةةةةةةةةةةيعية النسةةةةةةةةةةيية لك  جخد عم  هتاجلداهتد ال منية املرتيطة قد ختللف  -15
ا  ني اليلدان هتاملنخطق. هتقد ت"لمد األهتلواة النسةةةةةةةةةةيية على مكوانت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة نفسةةةةةةةةةةهخخ كييفً   خاخلالفً 

الييئة الطيي"ية أهت نظم اءنلخج امل"نيةخ أهت العداات احلخليةخ أهت املواار املخليةخ أهت سةةةةةةيخسةةةةةةخت إراا  اللنوع الييولوذي لواراة  هتأ
إا خ اُع ةةةةةةةد هبخ أن تكون ايف إل امية هتايف شةةةةةةةخملة. إذرا  مخقخئمة ابملمخاسةةةةةةةخت أهت النهج و إطخا "رض هتعندمخ تُ  هتال ااعة.

 اجلميع خ هتهنخء حخذة إىل إذرا  حتليالت لك  حخلة على حد . اوذد ح  هتاحد انخسب ال
هتلك  جخد من جخالت األهتلواة االسةةةةةةةةةةةةة اتيعيةخ ت"رض معدمة االحليخذخت احملدر  على أسةةةةةةةةةةةةةخس اللعخاار العطراة  -16
 املشةةةةةةةخا إليهخهتال"مليخت االسةةةةةةةلشةةةةةةةخااة حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و ال"خمل مت إعدارهخ كمسةةةةةةةخإلخت و تعرار  الش

 .أعال . مث الم عرض عدر من األهتلوايت احملدر . هتتلكون ك  أهتلواة من أسخس منطعي هتجموعة من اءذرا ات الفرراة
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 جماالت األولوايت االسرتاتيجية لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 واستخدامه املستدام

 ورصدهوتقييمه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  توصيف: 1جمال األولوية االسرتاتيجية 

 حتسني توافر امل"لومخت املل"لعة ابللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاحل ود عليهخ 1-1

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

 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية االسرتاتيجية 

  نخ  العداات من خالد اللوعية هتاليحوث هتالل"ليم هتاللدااب 3-1
 هتاللحفي اةت" ا  األطر العخنونية هتالسيخسختية  3-2
 حتسني الل"خهتن هتاللموا  3-3
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 ورصدهوتقييمه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  توصيف: 1جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة

هتا ةةد  من األموا الضةةرهتااة ل ةةونه هتاسةةلخدامه  شةةك  مسةةلدام. هتتعييمه اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  تو ةةيفاُ"لرب 
هتا ةةةةةةةةةةةةةد حخلة هتاجتخهخت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتإرااته على املسةةةةةةةةةةةةةلوايت الوطنية هتاءقليمية هتإن عمليخت تعييم 

ا خ كييفً خ مةخ تكون مبةدهتر  هتذ ئيةة. كمةخ  للف مةدى هتطةخ ع فعوات امل"رفةة احلةخليةة اخلالفةً هتال"ةخمليةة ايف ملسةةةةةةةةةةةةةةةخهتاةةخ هتاةخليةً 
 قللف فئخت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة.  ني

هتاألنواع الش الم ح خرهخ على نطخق هتاسع  –هتو حخلة النيخاتت املسلتنسة هتاملواار الواا ية احليوانية هتاملخئية لواراة هتال ااعة 
توذد  –من الرباة )مث  األشةةةةعخا احلرذية هتاألنواع النيختية اخلشةةةةيية األخرى هتاألنواع املسةةةةلهدفة من قي  امل ةةةةخاد الطيي"يةد 

أخرىخ على الرام من تفخهتت راذخ خ عرب املنخطق و ال"خمل هتعرب قطخعخت األاراة هتال ااعة. هتعلى  قوائم ذرر هتم"لومخت
املسةةةةةةةةةةلوى ال"خمليخ مت تطوار أنظمة ا ةةةةةةةةةةد للمواار الواا ية لواراة هتال ااعةخ على سةةةةةةةةةةيي  املثخدخ النظخم ال"خملي للم"لومخت 

اة هتال ااعةخ هتنظخم م"لومخت اللنوع الواا ي للحيواانت املسةةلتنسةةةخ هتالنظخم هتاءنراا امليكر  شةةتن املواار الواا ية النيختية لوار
 ال"خملي للم"لومخت عن املواار الواا ية احلرذية اللخ ع للمنظمة.

هت ري ا ةةةةةةةةةةد النظم اءاكولوذية الرئيسةةةةةةةةةةية اات األإلية لواراة هتال ااعةخ على سةةةةةةةةةةيي  املثخد األااوةةةةةةةةةةي الرطية الداخليةخ 
ةخ هتاخابت املنارهتفخ هتطيعخت األعشةةخب اليحراةخ هتالاخابتخ هتاملراعيخ على املسةةلوايت الوطنية هتاءقليمية هتالشةة"ب املرذخني

 هتال"خمليةخ هتإن كخنت  سلوايت قللفة من الشمولية.
 سةةةةةةةةةةةةةيمةةخ تو يق ال"ةةداةد من أنواع اللنوع الييولوذي املرافق الش تعةةدم خةدمةخت تنظيميةةة هتراعمةةةخ هتال هتأهتو املعةةخ ة خ مل الم حتةداةد 

خ لي"ض ا موعخت الل نيفية )مث   "ض الفعخاايتد الكخئنخت الدقيعة هتالالفعخاايت. هتتُ"رف اجتخهخت األعدار  شك  ذيد نسييً 
 موعخت األخرىخ تكخر امل"رفة أن تكون ايف موذور . هتو كثيف من احلخالتخ ا ةةةةةة"ب تو ةةةةةةيف هتتنظيم ا إىل هتلكنخ ابلنسةةةةةةية

هتمثة حخذة إىل  ام األسةةةةةةةةخليب امليلخذينومية هتايفهخ من تعنيخت تفخع  اجلينوم للحداد اللعم"خت.األنواعخ هتميكن اسةةةةةةةةلخدفرارى 
 م"خجلة الثارات الكييف  العخئمة و العداات الل نيفية للعييم اللنوع الييولوذي.

خ  خ هتحخللهخ هتاجتخهخ خ خ ال"داد من الفعوات و امل"رفة حود خ خئ  األنواع الش ت"لرب م خرا لواراة الرباةخهتهنخء أاضً 
 .ضمن مسييخت األمراال   هتايف امل دا لداعيخت األمراض احليوانية اشم  املخخطر املل لة 

هتو ال"ةةداةةد من احلةةخالتخ تكون مسةةةةةةةةةةةةةةةخإلةةخت مكوانت من اللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةة و توفيف خةةدمةةخت النظةةخم 
ية  آاثا رهتافع م"ينة على أحعخم األعدار هتتوزا"هخخ إىل اءاكولوذي ايف مفهومة  شةةةةةةةةةةةةةةك  ذيدخ كمخ هو احلخد ابلنسةةةةةةةةةةةةةة

 خم اءاكولوذي. ال"القخت اءاكولوذية الش تدعم توفيف خدمخت النظ هتعلى
ا حتسني منهعيخت هتو وو  مخ سيقخ هنخء حخذة عخمة للحسني توافر الييخانت هتامل"لومخت. هتتشم  االحليخذخت األكثر حتدادً 

هتحتلي  الييخانت ) خ و ال  الييخانت املكخنيةد  شةةةةةةةةةةةةةتن اللايفات و هتفر  األنواع هتالنظم اءاكولوذية هتتيخرد تسةةةةةةةةةةةةةعي  هتخت ان 
 سني العدا  على الر د هتاللعييمخ على سيي  املثخد من خالد زاير  عدر خربا  الل نيف املخهران.هتتوزا"هخخ هتحت
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 حتسني توافر املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واحلصول عليها 1-1األولوية االسرتاتيجية 

 األساس املنطقي

للعييم فئخت م"ينة من املواار الواا ية لواراة هتال ااعة هتا ةةةةةةةةةدهخ. هتمع ال خ تلضةةةةةةةةةمن خطط ال"م  العطخعية ال"خملية أحكخًمخ 
هنخء حخذة للحسةةةةةةةةةةةةةني م"رفة املكوانت األخرى من اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ على سةةةةةةةةةةةةةيي  املثخد اللنوع الييولوذي 

لوذيخ حسةةةةةةةةب االقلضةةةةةةةةخ خ هتأرهتااهخ و توفيف املرافق هتاألاراة الرباةخ على املسةةةةةةةةلوى الواا ي هتمسةةةةةةةةلوى األنواع هتالنظخم اءاكو 
خةةدمةةخت النظةةخم اءاكولوذيخ ابالسةةةةةةةةةةةةةلنةةخر إىل الييةةخانت املوذور  حيثمةةخ أمكن الةة . هتابلنظر إىل أن كةة   لةةد لةةداةةه جموعةةة 

الظرهتف هتاالحليةةةةخذةةةةخت هتالعةةةةدااتخ ال"ني حتةةةةداةةةةد األنواع اات األهتلواةةةةةخ هتالنظم اءاكولوذيةةةةةخ أهت خةةةةدمةةةةخت النظةةةةخم  من
يخ لللعييم هتالر ةةد على املسةةلوى الوط . هتحيثمخ كخن ال  ممكًنخخ  ب  رد اجلهور لل" ا  اللآزا و أنشةةطة اللعييم اءاكولوذ

 هتالر د ملخللف مكوانت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ  خ و ال  تل  الش تاطيهخ خطط ال"م  العطخعية ال"خملية.
ج اءراااة الش تسلفيد من مكوانت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  طراعة هتتوذد جموعة هتاس"ة من املمخاسخت هتالنه

هتتشةم  هر  املمخاسةخت هتالنهج تل  املسةلخدمة على مسةلوى اءنلخج  12مسةلدامةخ هتابللخيل اُ"لرب أهنخ تسةخهم و  ةوهنخ.
هتال ااعة ال"ضواةخ هتاءراا  امللكخملة لآلفختدخ وال ااعة الدائمة للملحعخت )مث  ال ااعة احلخفظة للمواارخ هتاملمخاسخت املواتية

هتاسةةةةةةةةةةةةةلخدام نظم اءنلخج املخللطة )مث  احلراذة ال ااعيةخ هتالنظم امللكخملة للمحخ ةةةةةةةةةةةةةي  هتالثرهت  احليوانية هتالنظم املخئيةدخ 
اد األ خء هتممخاسةةةةخت االسةةةةل"خر خ هتالنهج امللكخملة على مسةةةةلوى النظخم اءاكولوذي )مث  هنج النظم اءاكولوذية مل ةةةةخ

هتتر ية األحيخ  املخئية هتاءراا  املسلدامة للاخابت هتال ااعة اءاكولوذيةد. هتا "ب و م"ظم احلخالت تعييم مدى اسلخدام 
هر  املمخاسخت هتالنهجخ  سيب تنوع املعخاي  هتالسيخقخت امللضمنة هتايخب الييخانت اات ال لة. هتمع أنيف اللت يفات على 

اليحوث هتتطوار أسةةخليب  هتال ااعة ُت"لرب إ خ يةخ فمن الواوةةح أن هنخء حخذة ءذرا  امل اد من اللنوع الييولوذي لواراة
 تعييم منخسية و هرا ال در.

 تاإلجراءا
 خ و ال  على مسةةةةةةةةةةلوى  هتتو ةةةةةةةةةةيفهخهتا ةةةةةةةةةةدهخ حتسةةةةةةةةةةني قخئمة ذرر اللنوع الييولوذي املرافق هتاألاراة الرباة  1-1-1

 . األعدارخ حبسب االقلضخ 
حتسةةةةةةةةةني تعييم كيف تلم إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ  خ اشةةةةةةةةةم  اللنوع الييولوذي املرافق هتاألاراة  1-1-2

مدى اعلمخر ممخاسةةةةةخت هتهنج اءراا  الش تسةةةةةهم و ال ةةةةةون هتاالسةةةةةلخدام  خ هتحبسةةةةةب االقلضةةةةةخ خ ا ةةةةةدالرباةخ  خ و ال 
خ حسةةةب االقلضةةةخ خ هتخ ةةةخئ  نظم لية خاف جلم"خت الشةةة"وب األ ةةةم"هتاحمللية هت املسةةةلدامخ مع مراعخ  امل"خاف اللعليداة 

 اءنلخج احمللية. 
  هتا دهخخ حبسب االقلضخ .رهتافع اللاييف هتآاثاهخ على اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ  حتسني تعييم 1-1-3
و توفيف خدمخت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  الفعوات امل"رفية  شةةةةةةةةةةةةةةتن أرهتاا  اختخا اءذرا ات للعلي 1-1-4

 .ر هر  األرهتاا  مخاسخت اءراا  و قطخع األاراة هتال ااعةالنظخم اءاكولوذيخ  خ و ال  كيفية أت يف 

                                                      
للح ةةود على هت ةةف للحخلة  . اهتمخ.لواراة هتال ااعة و ال"خملحخلة اللنوع الييولوذي . 2019تعرار منظمة األاراة هتال ااعة ل"خم خ من 5انظر الف ةة    12

 من هر  املمخاسخت هتالنهج. 20هتاالجتخهخت و اعلمخر أكثر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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  يع مكوانت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ اختخا اءذرا ات للعلي  الفعوات امل"رفية  شةةتنإىل ابلنسةةية  1-1-5
خ  خ و ال  الفعوات هتال ةةةةةةةةةةةةةةحة مبلواي خ الارائية هتأإليلهخ احمللملة و اجلهور امليرهتلة للحسةةةةةةةةةةةةةةني األمن الارائي هتاللاراة

 امل"رفة املل"لعة ابجلوانب الثعخفية هتاالذلمخعية السلخدامهخ.  و
م هتالر ةةةةد على املسةةةةلوى يلللعيخدمخت النظخم اءاكولوذي  هتأحتداد األنواع اات األهتلواة هتالنظم اءاكولوذية  1-1-6

 الوط خ حسب االقلضخ .
حسةةةةةةب االقلضةةةةةةخ   – رامج تعييم اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتا ةةةةةةد خ اسةةةةةةلخدام هترمج  هتت"ميم  ل" ا  1-1-7

نظم اللعييم هتالر ةةد العخئمة )مث  تل  الش هتوةة"ت ألهداف اللنمية املسةةلدامةخ أهت اتفخقية اللنوع  –هتإىل أق ةةى حديف ممكن 
دخ هتالييةةخانت هتاملؤشةةةةةةةةةةةةةةرات احلةخليةةةخ على األاةراةة هتال ااعةة املواار الواا يةةة لواةراةة هتال ااعةة لةدى منظمةةة الييولوذيخ أهت هليئةةة

 .خ مل"در ختدم أاراوً  املسلوايت الوطنية هتاءقليمية هتال"خمليةخ هتاسلكشخف إمكخنية املؤشرات الش
األرهتات هتامل"خايف هتالربهتتوكوالت  العخئمةخ ت" ا  هتاألطر مع مراعخ  امليخراات اات ال ةةةةةةلة هتاألرهتات هتاألسةةةةةةخليب 1-1-8

 طوعية رهتلية مرذ"ية أطر إعدار هترعم جلرر اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتتعييمه هتا د العخئمة 

 .لنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةنظم امل"لومخت ال"خملية اخلخ ة ابل رعم حتسني 1-1-9
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  البيولوجي لألغذية والزراعة: اإلدارةللتنوع 2جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة

املوقع  اُ"لرب هنخ أن إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة تشم  األنشطة املخللفة الش انطوي عليهخ اسلخدامه هت ونه و
 الطيي"ي هتخخاج املوقع.

تنفير أنشةةةةةطة حتسةةةةةني هتاا ية ا ية اشةةةةةم  اسةةةةةلخدام اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة زااعة أهت تر ية األنواع املسةةةةةلتنسةةةةةةخ هت 
ايف ا يةخ هتاسةةةلئنخس أنواع  راة إوةةةخفيةخ هتإرخخد أنواع مسةةةلتنسةةةة أهت  راة و نظم إنلخج ذداد خ هتإراا  اللنوع الييولوذي  أهت

خت املرافق هلخ و نظم اءنلخج هتحوهلخ لل" ا  تعدمي خدمخت النظخم اءاكولوذيخ هتح ةةةةةةةةةةةةةةخر املوار الارائية هتايفهخ من املنلع
الرباة. هتتسةةةةخهم  "ض هر  املمخاسةةةةخت هتالنهج و  ةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ و حني اشةةةةك  الي"ض ا خر 
الدهتافع الرئيسةةةةةةةةةةةةةية لفعدانهخ  خ و ال  عن طراق اللاييفات الضةةةةةةةةةةةةةخا  و اسةةةةةةةةةةةةةلخدام األااوةةةةةةةةةةةةةي هتامليخ  هتإراا خخ هتالللوثخ 

 يةخ هتاالسلاالد هتاحل خر ايف املسلدامني. هتاالسلخدام ايف املسلدام للمدخالت اخلخاذ
خ اللدا يف امللخر  لل" ا  ]احلفخظ[ على اللنوع  [هتاشةةةةةةةم   ةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و املوقع الطيي"ي ]أاضةةةةةةةً

[ هتموا لة تطوار  ابسلمراا راخ  نظم إنلخج احملخ ي  هتاحليواانت هتاأل خء هتالاخابتخ هتنظم هتاسل"خرتهالييولوذي ]هتلخاله[ ]
اءنلخج املخللطةخ هتحوهلخ. هتاشةةةةةةم  ال ةةةةةةون خخاج املوقع الطيي"ي  ةةةةةةون مكوانت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة خخاج 

ئنخت احلية و املواقع مث  احلدائق النيختيةخ ]مث  موائلهخ الطيي"ية راخ  نظم اءنلخج هتحوهلخ. هتقد اشةةةةةةةةم  ال   ةةةةةةةةون الكخ
قخزن  األشةةةةةةةةةةةةةةعخا خخاج املوقع[خ أهت األكواااومخ ]أهت  نوء اجلينخت احلعلية[خ حدائق احليوان أهت م ااع احليواانت النخرا خ أهت

احليواين أهت األذنة و  نوء اليرهتاخ أهت اللعخحخ أهت األنسةةةةةةةةعة النيختيةخ أهت املوار احملخف  عليهخ ابللعميدخ مث  السةةةةةةةةخئ  املنوي 
هتتلطلب إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  طراعة أكثر اسةةةةةةةةةةةةةةلدامة  رد اجلهور ملواذهة اجلينخت ]أهت  نوء اليرهتا[. 

هتالينخ  على الفرص املرتيطة  عموعة هتاسةةةةةةةةة"ة من  ]هترهتافع فعدان اللنوع الييولوذي هتتدهوا النظخم اءاكولوذي[اللهدادات 
 ع امللفخعلة لللاييف.الدهتاف

هتتلضةةةةمن خطط ال"م  العطخعية ال"خملية أهتلوايت ل ةةةةون عنخ ةةةةر املواار الواا ية لواراة هتال ااعة اات ال ةةةةلة هتاسةةةةلخدامهخ 
 شةةةةةةك  مسةةةةةةلدام. هتقد شةةةةةةهدت ا هتنة األخيف خ  شةةةةةةك  عخمخ تعدًمخ و جخد ت" ا  ال ةةةةةةون خخاج املوقع الطيي"ي و  يع 

 . هتكخن ت" ا  ال ون هتاالسلخدام املسلدام راخ  املوقع هتو امل اعة أكثر  "و ة.قطخعخت األاراة هتال ااعة
إن إراا  اللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةة معيةةد   فعوات و امل"رفةةةخ تلفةةخقم و  "ض األمةةخكن  سةةةةةةةةةةةةةةيةةب فعةةدان امل"رفةةة 

حعيعة أن ك  مكون من مكوانت اللنوع اللعليداة  شةةةةةةةتن اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. هتتشةةةةةةةم  اللحدايت األخرى 
الييولوذي لواراة هتال ااعة ا"لمد على املكوانت األخرى هتالفخع  م"هخ عرب جموعة من املعخاي خ  خ و ال  على نطخق 
ة املنةةخ ر الطيي"يةةة أهت املنةةخ ر الطيي"يةةة اليحراةةة. هتلةةرلةة خ تلطلةةب اءراا  الف"ةةخلةةة و كثيف من األحيةةخنخ الل"ةةخهتن  ني جموعةة

 ملنوعة من أ حخب امل لحة املخللفنيخ راخ  هتخخاج قطخعخت األاراة هتال ااعة.
هتا"لرب اللموا  ايف الكخوخ هتالنع  و املو فني املدا ني ) خ و ال  و الل نيف هتاملنهعيختدخ هتالنع  و املواار اللعنيةخ 

الفعوات امل"رفية هتتنفير  رامج اءراا  هتإنفخا  من العيور الواسةةةةةة"ة النطخقخ ممخ  "  من ال ةةةةةة"ب و كثيف من األحيخن سةةةةةةد
اللوائح هتالسةةةةةيخسةةةةةخت الرامية إىل لخاة اللنوع الييولوذي. هتاخلًيخ مخ ا"يق عدم هتذور ت"خهتن مل"در اللخ ةةةةة ةةةةةخت اليحث و 

لواراة هتال ااعة أسةةةةةخليب هتاسةةةةة اتيعيخت اءراا . هتانياي ت" ا  أنشةةةةةطة الل"ليم هتاللدااب هتاللوعية املل"لعة ابللنوع الييولوذي 
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خ م"خجلة نعخ  الضةةة"ف و األطر العخنونية  على  يع املسةةةلوايت من املنلعني إىل هتاوةةة"ي السةةةيخسةةةخت. هتمن الضةةةرهتاي أاضةةةً
 د.3هتالسيخسختية هتاءراااة )أنظر جخد األهتلواة االس اتيعية 

 

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

 األساس املنطقي

ا اهتح نطخق ممخاسخت هتهُنج إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة من املنخ ر الطيي"ية أهت املنخ ر الطيي"ية اليحراة إىل نظخم 
طيي"يةة هتاملنةخ ر الطيي"يةة اليحراة هتاللخطيط اءنلةخج أهت قط"ةة األاض الفرراة. هتقد اعلمةد ال"ةداد من اليلةدان هُنج املنةخ ر ال

خ و ال"داد من اليلدان تطييق اءراا  املسةةةةةلدامة  امللكخم  السةةةةةلخدام األااوةةةةةي هتامليخ خ على األق  إىل حد مخ. هت ري أاضةةةةةً
ت اسل"خر  املواارخ للاخابت هتهنج النظخم اءاكولوذي إزا  م خاد األ خء هتتر ية األحيخ  املخئية هتال ااعة اءاكولوذية هتممخاسخ

و  لة أموا أخرى. هتعلى مسةةةةةةةلوى نظخم اءنلخجخ قد ت" ز املمخاسةةةةةةةخت احملدر  املل"لعة  لنواع أنظمة اءنلخجخ هتممخاسةةةةةةةخت 
تطييق هر  الُنهج  اءراا  هتهُنج اءنلخجخ  ةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةةةةةلخدامه  شةةةةةةةةك  مسةةةةةةةةلدام. هتانياي

هتالعداات هتاملواار هت/أهت هتاللوعية[  ]اللوا  هتاملمخاسخت على نطخق أهتسع. هتمع ال خ اخلًيخ مخ ا"يق نع  اليحوث هتامل"رفة 
 األطر العخنونية هتالسيخسختية هتاءراااة املنخسيةخ اعلمخرهخ هتتنفيرهخ.

للفة من اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة م"عد  هتإن ال"داد من املمخاسةةةةةةةةةةةةخت هتالنهج اءراااة الش تسةةةةةةةةةةةةلخدم مكوانت ق
نسةةةةةةةةةةةةةيًيخ هتتلطلب فهمخً ذيًدا ل كيية األنواع و النظخم اءاكولوذي احملليخ هتهت خئف هر  األنواع راخ  النظخم اءاكولوذيخ 

ى. هتميكن ملث  هتال"القخت اللارهتاة و مخ  ينهخخ هتتفخعال خ مع أسةةةةةةةةةةةةةةف  السةةةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةةةلة هتالنظم اءاكولوذية امل ا طة األخر 
املمخاسةةةةةةةخت هتالُنهج أن تكون كثيفة امل"رفةخ هتخخ ةةةةةةةة ابلسةةةةةةةيخقخ هتأن توفر فوائد على املدى الطوا  هتلي  على املدى  هر 

الع ةةةيف. هتهنخء حخذة إىل رعم ف  هتسةةةيخسةةةيخ فضةةةاًل عن تطوار العدااتخ لللالب على هر  اللحدايت هتتشةةةعيع اللنفير 
 نطخق أهتسع. على

 اإلجراءات

حتةةداةةد هتمراعةةخ  رهتافع اللاييف الش تؤ ر على اللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةة هتخةةدمةةخت النظةةخم اءاكولوذي  2-1-1
]هتتشةةةةعيع املمخاسةةةةخت الش ت" ز  ةةةةون اللنوع املرتيطة هبخخ عند هتوةةةةع أهت تنفير هنج إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة 

 .الييولوذي هتاسلخدامه املسلدام[
 ا  ممخاسةةةةةةةةةخت هتهُنج اءنلخج الارائي هتال ااعي املسةةةةةةةةةلدامةخ  خ و ال  النهج امللكخملة على مسةةةةةةةةةلوى نظخم هتت" 1-2-[2

اءنلخج هتمسةةةةةةةةةةةلوى النظخم اءاكولوذيخ هتالش تسةةةةةةةةةةةلخدم اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة على حنو مسةةةةةةةةةةةلدامخ هتت ةةةةةةةةةةةونه 
ل ةةةخريخ هتالنظم اءاكولوذية ال ةةةحيةخ هتتوفر خدمخت هتتسةةةل"يد خ هتو نف  الوقت حتسةةةن سةةةي  ال"يي هتتدعم األرا  االق

] ةةةةةةةةحة  / املنخخية ال ةةةةةةةةخفية[خ]هتتراكم املوار ال"ضةةةةةةةةواة و ال  ة[ املنخفعالنظخم اءاكولوذي. ]هتانياي إاال  االهلمخم لل" ا  
خ هتتدهتار املارايت. هتمن احمللم  أن تشةةةةم  ممخاسةةةةخت هتهنج اءنلخج اات ال ةةةةلةخ هتحسةةةةب االقلضةةةةخ خ حتسةةةةني إراا  ال  ة[ 

امللعحختخ هتال ااعة احلخفظة للمواارخ هتممخاسةةخت اءراا  امللكخملة للمارايتخ هتال ااعة املعحمةخ هتاسةةلخدام مبخ ةةي  اللاطيةخ 
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هتاحلراذة ال ااعيةخ ]مكخفحة األنواع الار ية الاخزاة هتإراا خ[ دات ا فختخ هتاسلخدام السمخر األخضرخ هتتعلي  اسلخدام ميي
هتاءنلخج امللكخم  للحيواانت هتاحملخ ةةةةةةةةي خ هتاءراا  املسةةةةةةةةلدامة للاخابتخ هتتر ية النح  املسةةةةةةةةلدامةخ هتهنج النظخم اءاكولوذي 

 ابت هتاملراعي هتاألااوي الرطية امللدهوا .[[مل خاد األ خء هتتر ية األحيخ  املخئيةخ هتاءنلخج ال"ضويخ هتاسل"خر  الاخ
ت" ا  اللةةةدا يف الراميةةةة إىل احلةةةد من املخةةةخطر هتاللةةةت يفات امل تيةةةة على اللنوع الييولوذي لواةةةراةةةة هتال ااعةةةة ذرا   2-1-3]

 [.اسلخدام مييدات ا فخت الكيميخئية هتاألرهتاة الييطراة ]على حنو ايف مالئم[ هتاالسلخدام املفر  لو د 
هتت" ا  اللدا يف الرامية إىل احلد من قخطر هتأت يفات الرعي املفر  هتت" ا  هتتشةةةةةةعيع أفضةةةةةة  املمخاسةةةةةةخت و جخد  2-1-4]

 [.إراا  املراعي
 [.هترعم إرمخج اللنوع الييولوذي و سالس  العيمة الارائية  دً ا من احلف  إىل اءنلخج هتاللسواق هتاالسلهالء 2-1-5]
املنهعيخت الش تسلند إىل أفض  املمخاسخت ) خ و ال  تل  العخئمة على ]م"خاف الش"وب هتحتداد هتتطوار  2-1-6

]امل"رفة اللعليداة[د الش تسةةةةةةةةةةهم و  ةةةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةةةةةةةلخدامه  / األ ةةةةةةةةةةلية هتا لم"خت احمللية[
 خ .املسلدامخ هتتطوار األرهتات هتاللوذهيخت للسهي  تنفيرهخخ حسب االقلض

تشةةةةعيع  ةةةةون هتاسةةةةل"خر  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة من خالد اسةةةةلخدام  [سااااابًقا 5-2-2اإلجراء ] 2-1-7]
هتالاخابت هتم ةةةةةخاد األ خء هتتر ية  هتالثرهت  احليوانيةاملمخاسةةةةةخت اءراااة املراعية لللنويفع الييولوذي و قطخعخت إنلخج احملخ ةةةةةي  

حيثمخ اكون ال   خالد م اج من اللكنولوذيخت امليلكر  هتممخاسةةةةةةةةةةةةةةخت اءراا  اللعليداةال خ من  و األحيخ  املخئيةخ  خ
لمدخالت هتاملمخاسةةةةةةةخت اللعليداة من خالد اسةةةةةةةلخدام ممخاسةةةةةةةخت اءراا  العخئمة على اللنوع ل  دائ تشةةةةةةةعيع ] .[منخسةةةةةةةًيخ

ال خ عن  و  خء هتتر ية األحيخ  املخئيةخ  خهتالاخابت هتم ةةخاد األالثرهت  احليوانية الييولوذي و و قطخعخت إنلخج احملخ ةةي  هت 
املرافق حيثمخ طراق اجلمع  ني اللكنولوذيخت امليلكر  هتاملمخاسةةةخت اءراااة اللعليداة العخئمة على اسةةةلخدام اللنوع الييولوذي 

 [.اكون ال  منخسًيخ

 خ و خ تشةةةةةعيع اليحوث [2-1-1دجمها مع اإلجراء ] / 1-3نقل هذه الفقرة إىل األولوية االساااارتاتيجية ] 2-1-8]
ال  اليحوث اللشةةةخاكية هتاملل"در  اللخ ةةة ةةةخت هتعرب الثعخفختخ  شةةةتن اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتأرهتاا  و النظم 
الارائيةخ هتممخاسةةةةخت هتهنج اءراا  الش تسةةةةهم أهت  لم  أهنخ تسةةةةهم و  ةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةلخدامه 

 [.داماملسل
ت" ا  زاير  الوعي هتتيخرد امل"لومخت  شةةةةةةةةتن ممخاسةةةةةةةةخت  [1-3األولوية االساااااارتاتيجية  نقل هذه الفقرة إىل] 2-1-9]

هتهنج اءراا  املراعية لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ  خ و ال  من خالد اسةةلخدام اللعنيخت اللشةةخاكية )على سةةيي  
 [امل وا خ هتالرسوم الييخنيةد.املثخدخ معخطع الفيداوخ هتالع   

هتوةةةةةةةةةةةع هتتنفير اسةةةةةةةةةةة اتيعيخت هتخطط عم  هتإذرا ات ءراا  اللنوع الييولوذي لل  ة هتوةةةةةةةةةةةمخن  ةةةةةةةةةةةحة ال  ة  2-1-10
 هتخ و لهخ 

ال هتاجخ عند االقلضةةةةةةةةةةخ خ لنظم إنلخج مل"در  األاراض الم إراا خ من أذ   ةةةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هت  2-1-11
 .هتاسل"خرته هتاسلخدامه املسلدامخ هتللوفيف جموعة من خدمخت النظخم اءاكولوذيهتال ااعة 
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حتسةةنيخ حسةةب االقلضةةخ خ هيك  املنخ ر الطيي"ية للوفيف املوائ  لللنوع الييولوذي هت [ سااابًقا 7-2-2 اإلجراء] 2-1-12]
[ من أذ  إراا  ال ةةةةلة اات النهج هتسةةةةخئر[ ]الطيي"ية املنخ ر لنهج اءقلضةةةةخ  عند ال هتاج] / املرافق هتأنواع األاراة الرباة.[
 [.اءاكولوذية النظم خدمخت هتتوفيف اعةاللنوع الييولوذي لواراة هتال ا 

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

 األساس املنطقي

حتدر خطط ال"م  العطخعية ال"خملية أهتلوايت ال"م  لل" ا   ةةةون مكوانت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. هتقد مت هتوةةةع 
 رامج لل ةةةةةونخ هتلكن تاطيلهخ هتف"خليلهخ حبخذة إىل حتسةةةةةنيخ خخ ةةةةةة و  "ض منخطق ال"خمل. هتهنخء ال"داد من ال"وام  الش 

خ و ال  االفلعخا إىل امل"لومخت الكخفية عن أسةةةةةخليب هتاسةةةةة اتيعيخت ال ةةةةةون اات تعيد  ةةةةةون اللنوع الييولوذي املرافقخ  
ال لة. هتو مخ ال"لق ابل ون خخاج املوقع على هتذه اخل وصخ ال ت اد هنخء عوائق  يولوذية هتفنية حتود رهتن  ون  "ض 

لوذي املرافق من أذ   رامج ال ةةون. األنواع على املدى الطوا . هتمن ال"عيخت األخرى  ةة"و ة اسةةلهداف أنواع اللنوع الييو 
 طرق هتهُنج ال ةةةةون الش تسةةةةلهدف النظم اءاكولوذية أكثر كفخ   منإسةةةةنخر األهتلواة إل هتو ال"داد من احلخالتخ قد اكون 

 . ني هُنج ال ون و املوقع هتخخاذههتال  ديف من ت" ا  اللكخم  األنواع. فرارى تل  الش تسلهدف إسنخر األهتلواة إىل
الفعوات و امل"رفة األسةةةةخسةةةةية هتالعيور على املواار هتوةةةة"ف السةةةةيخسةةةةختخ  رامج ال ةةةةون  شةةةةك  كييف. هتانياي اختخا هتت"يق 

د. هتو مخ ال"لق  نشةةطة هتاسةة اتيعيخت ال ةةون حبد 3هت 1نظر جخيل األهتلوايت االسةة اتيعية أإذرا ات مل"خجلة هر  العيور )
ام ال ةةةةةون و املوقع الطيي"ي من خالد ممخاسةةةةةخت اءراا  املراعية لللنوع اا خخ انياي إعطخ  األهتلواة للوسةةةةةيع نطخق اسةةةةةلخد

هتالاخابت هتم ةةةةةةةةةةةةةةخاد األ خء هتتر ية األحيخ  املخئيةخ  خ اشةةةةةةةةةةةةةةم  الثرهت  احليوانيةالييولوذي و قطخعخت إنلخج احملخ ةةةةةةةةةةةةةةي  هت 
يطة اب لم"خت احمللية أهت األ ةةةةةلية. هتمن املمخاسةةةةةخت اءراااة اللعليداة املرتتدا يف اسةةةةةل"خر  اللنوع الييولوذي هت  االقلضةةةةةخ  عند

املهم و هرا السيخق حتسني  نية املنخ ر الطيي"ية للوفيف املوائ  ألنواع اللنوع الييولوذي املرافق. هتقد اشم  ال خ على سيي  
لنظم الش تداا املوائ  الطيي"ية أهت شةةةةةةةةةةةةةةيه الطيي"ية راخ  نظم اءنلخج هتحوهلخخ  خ و ال  ا املثخدخ احلفخظ على منخطق من

 املخ لة أمخم شك  مكثفخ هتعند الضرهتا  جتداد املوائ  امللضرا  أهت امللع ئة أهت إعخر  تو يلهخ. هتانياي الل دي لللهدادات 
 ةاحليواني هتالثرهت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ  خ و ال  املمخاسةةةةةةةةةخت الضةةةةةةةةةخا  ابللنوع الييولوذي و إنلخج احملخ ةةةةةةةةةي  

واراة الرباةخ من خالد ال"م  على  يع ل هتاالسةةةةةةةلاالد ايف املسةةةةةةةلدام م ةةةةةةةخاد األ خء هتتر ية األحيخ  املخئيةخ هتالاخابت هت 
املسةةةةةلوايت اات ال ةةةةةلة. هتانياي ت" ا  نع  امل"خاف هتاملهخاات الش متكن موا ةةةةةلة  ةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة 

 ة هتو راخلهخخ هت ني األذيخد.هتاسلخدامه  شك  مسلدامخ  ني ا لم"خت احمللي

 اإلجراءات

هتهتوةةةةةةةةةع  خ هتاسةةةةةةةةةل"خر خخحتداد األنواع اات األهتلواةخ هتالنظم اءاكولوذية هتخدمخت النظم اءاكولوذية ل ةةةةةةةةةوهن 1-2-2
 .على املسلوى الوط  اخايت أهت أهداف اات  لة هبر  األهتلوايت

تنواع اللنوع الييولوذي املرافق هتاألاراة الش تركيف  عل و امل اعةخ هت ت" ا   رامج ال ةةونخ هتال سةةيمخ ال ةةون و املوقع هت 2-2-2
 االقلضخ . الرباةخ هتالس"ي إىل حتعيق اللكخم  األمث   ني هُنج ال ون و املوقع هتخخاذهخ عند
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تشةةةةةةةةةعيع  ةةةةةةةةةون هتاسةةةةةةةةةل"خر  اللنوع الييولوذي لواراة هت  [1-2األولوية االسااااااارتاتيجية  نقل هذه الفقرة إىل] 2-2-3]
 ةاحليواني هتالثرهت هتال ااعة من خالد اسةةةةةةةةةةةلخدام املمخاسةةةةةةةةةةةخت اءراااة املراعية لللنويفع الييولوذي و قطخعخت إنلخج احملخ ةةةةةةةةةةةي  

ذيخت امليلكر  ال خ عند االقلضةةةةةةةخ خ من خالد م اج من اللكنولو  و هتالاخابت هتم ةةةةةةةخاد األ خء هتتر ية األحيخ  املخئيةخ  خ
لمدخالت هتاملمخاسخت اللعليداة من خالد اسلخدام ممخاسخت اءراا  العخئمة ل  دائ تشعيع هتممخاسخت اءراا  اللعليداة. ]

هتالاخابت هتم ةةةةةةةةةةةةةةخاد األ خء هتتر ية األحيخ  املخئيةخ  ةاحليوانيهتالثرهت  على اللنوع الييولوذي و قطخعخت إنلخج احملخ ةةةةةةةةةةةةةةي  
عند االقلضةةةةةةةةةةةةةةخ خ عن طراق اجلمع  ني اللكنولوذيخت امليلكر  هتاملمخاسةةةةةةةةةةةةةةخت اءراااة اللعليداة العخئمة على  ال خ و  خ

 [[.املرافقاسلخدام اللنوع الييولوذي 

ال هتاجخ عند االقلضةةخ خ لنظم إنلخج مل"در  األاراض الم هت  [1-2األولوية االسارتاتيجية  نقل هذه الفقرة إىل] 2-2-4]
 ةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةةةةل"خرته هتاسةةةةةةةلخدامه املسةةةةةةةلدامخ هتللوفيف جموعة من خدمخت إراا خ من أذ  

 النظخم اءاكولوذي.[

حتسةةنيخ حسةةب االقلضةةخ خ هيك  املنخ ر الطيي"ية للوفيف هت  [1-2األولوية االساارتاتيجية  نقل هذه الفقرة إىل] 2-2-5]
 األاراة الرباة.[ املوائ  لللنوع الييولوذي املرافق هتأنواع

إنشخ  أهت ت" ا  الينية اللحلية الف"خلةخ  خ و ال  على املسلوى احملليخ من أذ   ون اللنوع الييولوذي خخاج هت  2-2-6
املوقعخ  ةةخ و الةة  الكةةخئنةةخت احليةةة الةةدقيعةةة هتالالفعةةخاايتخ هتمكوانت اللنوع الييولوذي املرافق األخرى هتاألاةةراةةة الرباةةةخ 

 هتاسل"راض ا موعخت راخ  اليلدان.هتحتسني اللو يق 
 هتتنفيةةةر عنةةةد ختطيطهت  [2-3 إىل نقلهااا] / [1-3 إىل نقلهااا] / [10-2-2مع الفقرة  هااذه الفقرة دمج] 2-2-7]

مع إاال  االهلمخم الواذب لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة ][ [األنشةةةةةطة] / [اجلهور] ال ةةةةةون] ]أنشةةةةةطة لخاة الطيي"ة[
توفيف خدمخت النظم  خ مراعخ  أرهتاا مكوانت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و [الرباة للمحخ ةةةةةةةةي هتال سةةةةةةةةيمخ األقخاب 

 اءاكولوذية لواراة هتالنظم ال ااعيةخ عند االقلضخ .
احملمية منخطق م"ينةخ مث  املنخطق  هتعند ختطيط هتتنفير [2-3 األولوية االسااااااااااارتاتيجية إىل نقل هذه الفقرة] 2-2-8]

املسةةةةةةةةةةلند  إىل املنخطقخ اللوعية  رهتاا مكوانت اللنوع  من اللدا يف الف"خلة ل ةةةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتايفهخ
 [الييولوذي لواراة هتال ااعة هتمراعخ  هر  األرهتااخ حبسب االقلضخ .

هتا لم"خت الش تدار اللنوع إنشةةةةةةةةةةةخ  هتت" ا  شةةةةةةةةةةةيكخت تر ط  ني املسةةةةةةةةةةةلخدمني هت  [3-3 إىل نقل هذه الفقرة] 2-2-9]
الييولوذي املرافق هتخدمخت النظخم اءاكولوذي و امل ااع هتاملواقع الطيي"يةخ هتم"خهد اليحوثخ هتال"لمخ خ هتأ ةةحخب امل ةةلحة 

 املسلواني الوط  هتاءقليميخ للسهي  تيخرد الييخانت هتأفض  املمخاسختخ من  ني أموا أخرى.[ ا خرانخ  خ و ال  على
 
لالحتخر الدهتيل حلف   6هت 5 ةةةون أهت تطوار أهت توسةةةيع منخطق م"ينةخ مث  املنخطق احملمية ) خ و ال  الفئخت هت  2-2-10

هتايفهخ من اللدا يف الف"خلة ل ةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و موق"هخ  [هتاملواقع الش حدر خ اليونسةةةةةةةةكوالطيي"ةد ]
 هتكرل  نظم ال اث ال ااعي اات األإلية ال"خملية.هتخدمخت النظخم اءاكولوذي اات ال لةخ 
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 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة

 خ و ال  السةةةيخسةةةخت هتاللشةةةرا"خت املالئمةخ هتا ليخت الف"خلة للنفيرهخخ هتا ليخت الف"خلة  –ت"د األطر املؤسةةةسةةةية املنخسةةةية 
 ل ةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة ا حيوايً أمرً  –الوعي هتإشةةةةةراء أ ةةةةةحخب امل ةةةةةلحة هتت" ا  الل"خهتن هتتيخرد امل"لومخت ل اير  

 هتال ااعة هتاسلخدامه املسلدامخ هتللحفخظ على رهتا  و توفيف خدمخت النظخم اءاكولوذي.
هتخخ ةةةة اللنوع الييولوذي املرافق هتاألاراة الرباةخ  خ مخ تكون األطر املؤسةةةسةةةية ءراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخهتاخليً 

خ مخ الم رمج اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  شةةةةةةةةةك  ايف كخفس و السةةةةةةةةةيخسةةةةةةةةةخت ايف كخفية. هتعلى سةةةةةةةةةيي  املثخدخ اخليً 
الييولوذي  العطخعيةخ سةةةةةةةةةةوا  و قطخع األاراة هتال ااعة أهت خخاذه. هتعخر  مخ تويل أطر السةةةةةةةةةةيخسةةةةةةةةةةخت ال"خمة املل"لعة ابللنوع

ا ابلرهتا ط  ني اللنوع الييولوذي هتاألاراة هتال ااعة. هتحيثمخ توذد سةةةةيخسةةةةخت هتقوانني اات  ةةةةلةخ فإن تنفيرهخ خ مبدهترً اهلمخمً 
خ ا"د ان"دام الل"خهتن هتاللنسةةةةةةةةةيق  ني أ ةةةةةةةةةحخب 2اكون و الاخلب ايف كخف. هتكمخ لوح  و جخد األهتلواة االسةةةةةةةةة اتيعية 

خ مخ تلضةةمن الثارات املهمة عدم االنلشةةخا أمخم حتسةةني إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. هتاخليً امل ةةلحة عخئعخً هتاسةةع 
هتذور اهتا ط كخفية  ني الوزاااتخ هت ني اليخحثني هت ةةةةةةخن"ي السةةةةةةيخسةةةةةةختخ هت ني  ةةةةةةخن"ي السةةةةةةيخسةةةةةةخت هتأ ةةةةةةحخب امل ةةةةةةلحة 

 مسلوى اءنلخج هتمسلوى ا لم"خت احمللية. على
هتاسةةةةةةةلي"خرهم عن  – ن فيهم النسةةةةةةةخ   –يي املنلعني على نطخق  ةةةةةةةايف هتاملنلعني من السةةةةةةةكخن احملليني خ مخ الم  مهتاخليً 

عمليخت  ةةةةةةةةةةةةةةنع العراا الش تؤ ر على نظم اءنلخج اخلخ ةةةةةةةةةةةةةةة هبم. هتعلى الرام ال خ تل"ب ال"داد من منظمخت املنلعني 
لدامة لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتو الدعو  خ و تعدمي الدعم ال"ملي لإلراا  املا هخمً هتاملنظمخت ا لم"ية رهتاً  سةةةةةةةةةةةةةة

خ لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. هت ب سيخسخت هتاس اتيعيخت تسواعية تدعم أرهتاا  اخا املنلعني   فلهم حراسً  إىل
خاة هتوةةمخن  خ و ال  عن طراق ل –أن  دف السةةيخسةةخت االذلمخعية هتاالقل ةةخراة إىل وةةمخن املسةةخهتا  لسةةكخن الراف 
لكي المكنوا من  نخ  قداا م اءنلخذية  –الو ةةةود ال"خرد إىل املواار ا لم"ية الش ا"لمد عليهخ ال"داد من  ةةةاخا املنلعني 

  شك  مسلدام.
هتالمث  أحد العيور الرئيسةةةةةية أمخم تطوار هتاعلمخر هتتنفير سةةةةةيخسةةةةةخت ل ةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةةلخدامه 

سةةةةلدام و االفلعخا الكييف للييخانت املل"لعة ا ةةةةخئ  النظم اءاكولوذية هتالفهم احملدهتر لو خئف هتخدمخت النظخم  شةةةةك  م
نظر جةةةخد األهتلواةةةة أاءاكولوذيخ هتعلى هتذةةةه اللحةةةداةةةد أرهتاا اللنوع الييولوذي لواةةةراةةةة هتال ااعةةةة و هةةةرا السةةةةةةةةةةةةةةيةةةخق )

[ ]انياي هتلرا  ب ت" ا  اليحث و هر  ا خالت.] هر  الفعواتد.لالطالع على اءذرا ات الش ت"خ  1  االسةةةةة اتيعية
وةةةةةمن للفخعالت ل أفضةةةةة  فهم لللو ةةةةةيف  إىلرعم اجلهور امليرهتلة و جخد اليحوث من أذ  حتسةةةةةني تعييم اللنوع الييولوذي 

 هتالسةةةةةةةةيخسةةةةةةةةخت اخلطط عهتوةةةةةةةةأذ  وةةةةةةةةمخن عمليخت اختخا العرااات هت  منهتالييئة  واا يهتتنوعهخ هتاللنوع ال هخهتفيمخ  ين األنواع
 اسلنخًرا إىل ال"لم هتاألرلة.[

الش اعدمهخ اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتهنخء ال"داد من خدمخت النظخم اءاكولوذي اللنظيمية هتالييئية هتالثعخفية 
الش ال الم تداهتهلخ و األسواقخ هتابللخيل ال الم تسعي  قيمهخ و اءح خ ات االقل خراة. هتقد اسهم ال  و جتخهلهخ عند 

فية لللنوع املخ املنخفع ةةةنع السةةةيخسةةةخت. هتميكن لللحلي  االقل ةةةخريخ  خ و ال  اللعييم االقل ةةةخريخ أن اسةةةخعد و ذ"  
خ هتاسةةلخدامه املسةةلدام خخ هتزاير  الوعي ابحلخذة إىل  ةةونهفعدان اللنوع الييولوذي أكثر هتوةةوحً اللكخليف اخلفية لالييولوذي هت 
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. هت لخج اللخطيط الوط  إىل وةةةةمخن اءمدار اللنوع الييولوذي هتاسةةةةلخدامه املسةةةةلدام أكثر ف"خلية ل ةةةةون سةةةةيخسةةةةخت هتحتفي 
 املرتيطة   ون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتتوفيف خدمخت النظخم اءاكولوذي.طوا  األذ  للسلع ال"خمة 

هتميكن أن تلخر احلواف  لل" ا   ةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةلخدامه املسةلدامخ هتايفهخ من األرهتات االقل ةخراةخ 
احلواف خ أمخ العطخع اخلخصخ أهت ميخراات ا لمع املدين. جموعة من األشةةةةةةةةةةةةكخد هتأن تنيع من الربامج ال"خمةخ أهت اسةةةةةةةةةةةةلثمخاات 

العضةةةةةةةةةةخ  عليهخ أهت إلاخئهخ تدا يخ أهت  خ هتال  ديف منقخئمةفال ت اد ابللنوع الييولوذي الش تلحق الضةةةةةةةةةةرا  اءعخانتخاشةةةةةةةةةةم    خ
اخئية و كثيف من األحيخنخ  اء خ ية ابلنسةةةةةةية إىل اللنوع الييولوذي ب ا اثا السةةةةةةليية. هتال ت اد تدا يف اللحفي لعنيف لإ ةةةةةةالحهخ 

سةةةةةةةةةةةةةوق ميكن لو ال"ةةداةةد من اليلةةدانخ هت األحيةةخن.  هتحيةةث توذةةد ابلف"ةة  هنةةخء نع  و تنفيةةرهةةخ ا"يق النعةةخح و كثيف من
ع أن تلم"ةةخايف الييئيةةة اململثلةةة لاملنلعةةخت  هتال  ةةديف من  عي لللنوع الييولوذي.وفر الفرص لل" ا  اءنلةةخج املراهتا خةةر  و اللوسةةةةةةةةةةةةةيف

هت شةةةةةةةةةةةك  عخمخ حتلخج إراا  اللنوع الييولوذي ال هتاج للحواف  هتسةةةةةةةةةةةخئر األرهتات االقل ةةةةةةةةةةةخراة  خ الوافق مع االلل امخت الدهتلية.
مع ابلل"خهتن  لواراة هتال ااعة إىل الدمج  شك   حيح و السيخسخت الع يف  هتالطوالة األذ  للطوار قطخع األاراة هتال ااعة

 خ هتو أطر اللخطيط الشخملة ل"د  قطخعخت للحعيق أهداف اللنمية املسلدامة.العطخعخت امل"نية   ون املواار الطيي"ية هتإراا خ
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 بناء القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريب 1-3 االسرتاتيجيةاألولوية 

 األساس املنطقي
من امل" ف  ه على نطخق هتاسةةةةع أن اللوعية هتاليحوث هتالل"ليم هتاللدااب على  يع املسةةةةلوايت تُ"لرب الوسةةةةخئ  الرئيسةةةةية لل" ا  

خ على الرام 2هت 1اءراا  املسةةةةةةةةةلدامة لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. هتكمخ هو مووةةةةةةةةةح و جخيل األهتلوايت االسةةةةةةةةة اتيعية 
قطخعي األاراة هتال ااعةخ فإنه انياي حتسةةةةةةةةةةةني امل"رفة  كوانت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ مسةةةةةةةةةةةخإلخ مخ احليواة و  من

 هتخدمخت النظخم اءاكولوذي الش تعدمهخخ هتكرل  كيفية أت رهخ ابملمخاسخت هتالنهج اءراااةخ هتايفهخ من رهتافع اللاييف.
ئيسةةةةةية أمخم اجلهور للحسةةةةةني إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتميث  النع  و العداات اليشةةةةةراة هتاملواار املخلية ععية ا 

و ال"داد من اليلدان النخمية على هتذه اخل ةةةةةةةةةوص. هتسةةةةةةةةةيحلخج ال"داد من اليلدان إىل إاال  اهلمخم خخص إبنشةةةةةةةةةخ  هت نخ  
خد الل ةةةنيف هتمن خالد مؤسةةةسةةةخت اليحوث هتالل"ليم هتاللداابخ هت نخ  قخعد  قواة هتملنوعة من املهخااتخ  خ و ال  و ج

 13علم اجلميع.
 هتانياي ت" ا  اليحوث على ال ةةةةةةةةةةةةةة"يةةةةدان الوط  هتالةةةةدهتيل و  يع ذوانةةةةب إراا  اللنوع الييولوذي لواةةةةراةةةةة هتال ااعةةةةةخ 
 خ و ال  من خالد رعم نظم اليحوث ال ااعية الوطنيةخ هتإنشةةةةةةةةةةةةخ  شةةةةةةةةةةةةيكخت اليحوث املل"لعة ابللنوع الييولوذي املرافقخ 

 .ت" ا هخ أهت

 اإلجراءات
 [على هتذه اخل ةةةوص] / [ خ و ال ] اللوعية  إلية اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ على  يع املسةةةلوايتخ 3-1-1

اللنوع الييولوذي املرافق هتاألاراة الرباةخ هتخدمخت النظخم اءاكولوذي الش اوفرهخخ هتاحلخذة السةةةةةةةةةةةلخدامه املسةةةةةةةةةةةلدام هت ةةةةةةةةةةةونه 
هتاسةةةةةةةةةةةةةل"خرتهخ  خ و ال  من خالد رعم لالت اللوعية على املسةةةةةةةةةةةةةلواني اءقليمي هتالدهتيلخ هبدف ت" ا  الدعم املعدم من 

 خران اهتي ال ةةةةةةةةةلة. هتتطوار العداات اات ال ةةةةةةةةةلة لدعم هر  اجلهورخ احلكومخت هتاملؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةخت هتأ ةةةةةةةةةحخب امل ةةةةةةةةةلحة ا
 االقلضخ . حسب

 و  خ] / [هتال سةةةةةةةةةةةةةةيمخ]حتسةةةةةةةةةةةةةةني العدا  على إذرا  اليحوث  شةةةةةةةةةةةةةةتن اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هت  3-1-2
ال  من خالد تشةةةةةةةةكي  فرق  [ شةةةةةةةةتن اللنوع الييولوذي املرافقخ هتاألاراة الرباةخ هتخدمخت النظخم اءاكولوذيخ  خ وال 

حبث مل"در اللخ ةةةةةةة ةةةةةةةختخ هتت" ا  آليخت الل"خهتن هتتيخرد امل"لومخت  ني ال"لمخ  هتاملنلعني هتأ ةةةةةةةحخب امل ةةةةةةةلحة ا خران 
امل"نيني و إراا  اللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةة. هتت" ا  طرق ميلكر  لينةةخ  العةةدااتخ على سةةةةةةةةةةةةةةييةة  املثةةخدخ من خالد 

امل"لومخت هتاالت خالتخ هتمن خالد النهج اللشخاكية الش تشم خ و  لة أمواخ ا لم"خت األ لية اسلخدام تكنولوذيخت 
 هتاحمللية أل حخب امل"خاف اللعليداة.

ذوانب تعييم اللنوع إىل ابلنسةةةةةةةةةةةية  [2-1-3 اإلجراء مع الفقرة هذه دمج[ ]سااااااااابًقا 10-1-1 اإلجراء] 3-1-3]
هنج اليحوث ] / [[اللشةةةةةةةةةخاكي ال"لم] / [اللشةةةةةةةةةخاكيني لمخ ال"]مشةةةةةةةةةخاكة]الييولوذي لواراة هتال ااعة هتا ةةةةةةةةةد خ ت" ا  

 [.خ حسب االقلضخ [اللشخاكية

                                                      
 .اشيف علم اجلميع هنخ إىل جموعة من الييخانت املل"لعة ابللنوع الييولوذي من قي  اجلمهوا ال"خم  13
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حتسةةةةني نع  قرذخت اليحوث  شةةةةتن اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هت ] [2-3-3دمج هذه الفقرة مع ] 3-1-4]
 شةةةةةةةةةةةتن اللنوع الييولوذي املرافق هتاألاراة الرباة هتخدمخت النظخم اءاكولوذيخ إىل املنلعني  [اشةةةةةةةةةةةةم   خ] / [ال سةةةةةةةةةةةيمخ]

حتسةةةةني الل"خهتن و جخد اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  ني جلم"خت اليحوث هتاملنلعني ] / [هتهتاوةةةة"ي السةةةةيخسةةةةخت
املرافقخ هتاألاراة الرباة هتخدمخت النظم اءاكولوذية هبدف هتهتاوةة"ي السةةيخسةةخت  خ و ال  و جخد اللنوع الييولوذي 

 [[.رعم اال لكخا اللشخاكي هتنع  امل"خاف
ابللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة و  يع ا خالت امل"رفية اات ال ةةةةلة املرتيطة ت" ا  الل"ليم تعييم الفعوات هت  3-1-5

اللران اسةةةةةةةةلهدفخن قللف أ ةةةةةةةةحخب امل ةةةةةةةةلحةخ  خ و ال   ايف الر يهت امله   هتاللدااب و اجلخم"خت هتاملدااسخ هتالل"ليم
 ت" ا  املهخاات مل"در  اللخ  خت  ني املمخاسني هتأ حخب امل لحة ا خران.هت ،علمخ  علم اجلميع

ت" ا  فرص اللدااب هتالل"ليم املسلمر للم ااعنيخ هت يخري األ خءخ هتحراس الثرهت  احليوانيةخ هتسكخن الاخابتخ هت  3-1-6
 خ و ال  عن طراق املدااس احلعلية للم ااعنيخ أهت  رامج اءاشخر  موعخت املنلعنيخ أهت املنظمخت ا لم"يةخ لل" ا   ون 

 اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسلخدامه هتإرااته املسلدامني هتخدمخت النظخم اءاكولوذي الش ادعمهخ.
 شتن اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة لضمخن رعم أنشطة اليحوث  حوثت" ا  أطر السيخسخت املل"لعة ابليهت  3-1-7

 طوالة األذ خ هتزاير  توافر املواار اليشراة هتاملخراة هتاملخلية هلرا الارض.
ت" ا  الل"ليم هتاليحوث و جخد اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ من خالد هتسةةةةةةةةةةخئ  قللفة )مث  االع اف هت  3-1-8

  هخ  خ و ال  من خالد األذر الكخوخ هتتوفيف اليىن اللحلية مث  املخلربات هتالدعم اللوذسشد.املل ااد 
 ت" ا  العدا  على اسلخدام نظم اللعييم هتالر دخ  خ و ال  عن طراق حتسني نشر امل"لومخت على املسلخدمني. 3-1-9
على اءنلخج املشةةة ء  ني الثعخفخت للم"رفة حيثمخ كخن النهج العخئمة  ال  خ و  [جزء من املبادئ التشاااغيلية ساااابًقا]]

 [.خال  منخسيً 

 تعزيز األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية 2-3 االسرتاتيجية األولوية

 األساس املنطقي
خ مخ تكون هتلكنهخ اخليً ت"لرب األطر العخنونية هتالسةةيخسةةختية املنخسةةية وةةرهتااة لإلراا  الف"خلة لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ 

خ ال سةةةةةيمخ و وةةةةةو  أ ةةةةةحخب امل ةةةةةلحة املل"دران هتامل ةةةةةخ  ايف انمية أهت وةةةةة"يفة اللنفير. هتا"د حتسةةةةةني هر  األطر حتدايً 
ا مخ الم اللاخوةةةي املشةةة كة هتاحلخذة إىل أحكخم ت ةةةخحب العضةةةخاي النخشةةةئة و إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. هتكثيفً 

السةةةةةةةةةيخسةةةةةةةةةخت الش تلعخهتز جخد إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة جاثا ايف ميخشةةةةةةةةةر  أهت ايف مع ةةةةةةةةةور  عن العوانني هت 
هتميكن لللدا يف احمللملة و هرا السيخقخ  [سابًقا 11-2-3جزء من اإلجراء ]] اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. على

خ  خ و ال  للنسخ  رى؛ هتحتسني توافر االئلمخانت ال ااةاءاشخردمخت اخل: حتسني توافر أن تلضمن حبسب اءقضخ 
إىل األسةةةةةةةةةةةةواق؛ هتح  املسةةةةةةةةةةةةخئ  املل"لعة حبيخز  نفخا و املنخطق الرافية؛ هتمتكني الو ةةةةةةةةةةةةود املالئم إىل املواار الطيي"ية هتال

الييولوذي املرافق هتخدمخت هتو مخ ال"لق ابللنوع  االع اف ابملمخاسةةةةخت هتالعيم الثعخفية اات ال ةةةةلة[وةةةةمخن األااوةةةةي؛ هت 
إراا  املواار النظخم اءاكولوذي على هتذه اخل وصخ فإن االفلعخا إىل اللنسيق الكخو  ني قطخعخت  ون األاراة هتال ااعة هت 

خ هتالفهم احملدهتر هلر  اجلوانب من اللنوع الييولوذي هتأإليلهخ ابلنسةةةةةةةةةةةةةةية لواراة هتال ااعة  ني  ةةةةةةةةةةةةةةخن"ي هت ةةةةةةةةةةةةةةوهنخ ةيالطيي"
 .ا ائيسية أمخم تطوار العوانني هتالسيخسخت املنخسيةاشكالن قيورً  السيخسختخ
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كمخ اُ" ف  ضةةةةةةةةةةةةرهتا  ت"ميم اللنوع   هتاُ" ف  إلية تعييم اللنوع الييولوذي هتخدمخت النظخم اءاكولوذي على نطخق هتاسةةةةةةةةةةةةع
و ال  رااسخت اللعييمخ . هتمع ال خ فإن رمج نلخئج اللحخلي  االقل خراةخ  خ الييولوذي و  يع السيخسخت اات ال لة

و نظم احملخسةةةةةةةةةةية الوطنية أهت و اللدا يف األهتسةةةةةةةةةةع للرعخاة االذلمخعية مبدهترخ هتال ت اد هنخء فعوات كييف  و امل"رفةخ  خ و 
ل خراة ال  و مخ ال"لق ابملواار الواا ية امليكرهت يةخ هتامللعحخت الرباةخ هتالنيخاتت الطيية الرباة. هتميكن أن تل"ب اللحخلي  االق

اخ و إراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ و  لة أمواخ و ا أكثر  رهتزً هت يخانت تعييم خدمخت النظخم اءاكولوذي رهتاً 
 تطوار اس اتيعيخت ال ون هت رامج اليحوث.

إلراا  املسةةةةةةلدامة اللنوع خ مخ تسةةةةةةلخدم اليلدان  رامج اللحفي  هتاألرهتات االقل ةةةةةةخراة األخرى لل" ا  اجلوانب املخللفة لهتاخليً 
خ مخ تسةةةةةةةةةةةةلخدم هر  األرهتات  شةةةةةةةةةةةةك  من" د هتمن رهتن تنسةةةةةةةةةةةةيق فيمخ  ينهخ. الييولوذي لواراة هتال ااعة. هتمع ال خ اخليً 

حني أن الربامج ال"خمة الفرراة أهت اسةةةةةةةةةةةةةةلثمخاات العطخع اخلخص أهت ميخراات ا لمع املدين قد تعدم حواف  اات  ةةةةةةةةةةةةةةلة  هتو
ا أكرب  كثيف من حيث حتسةةةةني نلخئج اللنوع  موعة من اللدا يف االقل ةةةةخراة املنسةةةةعة أن ختلق أت يفً   هدافهخ اخلخ ةةةةةخ ميكن

إنشةةةةةةةةخ   رامج مل"در  احلواف  احلخذة إىل  يئة متكينية منخسةةةةةةةةية  املخ لة أمخمالييولوذي لواراة هتال ااعة. هتتشةةةةةةةةم  اللحدايت 
هتعرب النطخقخت )الدهتلية هتالوطنية هترهتن الوطنيةدخ هتاحلخذة لدعم املسةةةةةةةةةةةةةلوى الرفيع لللنسةةةةةةةةةةةةةيق املطلوب  ني املؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةخت 

االخنرا  مع العطخع اخلخص هتتشةةةعيع االسةةةلثمخا املسةةةؤهتدخ هتاحلخذة إىل حواا شةةةخم  للعطخعختخ أي  ني اءنلخج الييئي  إىل
راة املسةةةةةلخدمةخ خ إىل حتسةةةةةني تو يق األرهتات االقل ةةةةةخخخ هنخء حخذة أاضةةةةةً هتالارائي هتال ااعي هتالعطخعخت األخرى. هتعمومً 

تشةةةةةةةعيع  هتانياي] الش ميكن اسةةةةةةةلخدامهخخ هتاللخطيط هلخخ لل" ا  اءراا  املسةةةةةةةلدامة لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة. أهت
 [.ال لة اات الدهتلية االلل امخت مع الوافق  خ االقل خراة األرهتات هتسخئر حلواف ا

 اإلجراءات
سةةةةةةةلخدام اللنوع الييولوذي لواراة اب املل"لعةذرر هتمراذ"ة األطر اللشةةةةةةةرا"ية هتاءراااة هتالسةةةةةةةيخسةةةةةةةختية العخئمة هت  3-2-1

عند  هتالعيخمخ كفخ  الضةةةةةةةةة"ف أهت عدم الثارات أهت نعخ  الحتداد  هبدف .هت ةةةةةةةةةونه هتاسةةةةةةةةةل"خرتهعلى حنو مسةةةةةةةةةلدام هتال ااعة 
 اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هتحتداثهخ حسةةةةةب االقلضةةةةةخ خاسةةةةةل"راض األطر اللشةةةةةرا"ية هتاءراااة هتالسةةةةةيخسةةةةةختية ءراا  

م"خجلة رهتافع اللاييف  شةةةةةةةةةةةك  كخف هتوةةةةةةةةةةةمخن ابلنظر و اخليخاات لل"ميم  يع مكوانت اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة 
 .االعليخاات الشخملة للعطخعختهت 
ءراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعةخ هتحتداثهخ  اللتكد عند مراذ"ة األطر اللشةةةةةرا"ية هتاءراااة هتالسةةةةةيخسةةةةةيةهت  3-2-2

حسةةةةب االقلضةةةةخ خ من أهنخ تلوافقخ قدا اءمكخنخ مع إطخا أهداف اللنمية املسةةةةلدامةخ هتت" ا  مسةةةةخإلخت اللنوع الييولوذي 
 لواراة هتال ااعة هتإرااته و اجلهور للحعيق أهداف اللنمية املسلدامة.

حسةةةةةةب االقلضةةةةةةخ  هت خ الفق مع  –للمنظمخت الدهتلية اات ال ةةةةةةلةخ على النظر  تشةةةةةةعيع األذه   الر سةةةةةةيةهت  3-2-3
و أإلية اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتخدمخت النظخم اءاكولوذي الش اعدمهخخ عند مراذ"ة االتفخقخت  –هتالاي خ 

 م خاد األ خء هتتر ية األحيخ  املخئية.ال"خملية  شتن اللنوع الييولوذيخ هتإنلخج احملخ ي  هتالثرهت  احليوانية هتالاخابت هت 
تشةةةعيع تنفير الدااسةةةختخ  خ و ال  اللعييمخت املشةةة كةخ الش حتدر قيم اسةةةلخدام أهت عدم اسةةةلخدام اللنوع هت  3-2-4

 –هتاللحليالت االقل ةةةةةةةخراة األخرى اات ال ةةةةةةةلة  –الييولوذي لواراة هتال ااعة هتخدمخت النظخم اءاكولوذي الش اعدمهخ 
ال  عن طراق هتوةةةع املنهعيخت هتاألرهتات االقل ةةةخراة هتتوحيدهخ. هتانياي أن تسةةةلند هر  الدااسةةةخت إىل امل"لومخت  خ و 

 هتاللعييمخت احلخلية قدا اءمكخن.
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ت" ا  رمج نلخئج اللحليالت االقل ةةةةةةةةةةةخراةخ  خ و ال  رااسةةةةةةةةةةةخت اللعييمخ و اسةةةةةةةةةةة اتيعيخت  ةةةةةةةةةةةون اللنوع هت  3-2-5
 هتايفهخ من ذوانب إرااته.الييولوذي لواراة هتال ااعة 

تو يق خطط اللحفي  العخئمة هتايفهخ من األرهتات االقل ةةةةةةةةخراة املسةةةةةةةةلخدمة للحسةةةةةةةةني إراا  اللنوع الييولوذي هت  3-2-6
لواراة هتال ااعة عرب قطخعخت الييئة هتاألاراة هتال ااعة هتال"خم هتايف احلكومي هتاخلخصخ هتهتوةةةع خراطة هلخ. هتحيثمخ الم حتداد 

وةةةةةةةةة"ف أهت عدم كفخ  خ م"خجللهخ عن طراق تطوار أرهتات ذداد  أهت ت" ا  أهت تنسةةةةةةةةةيق ال ةةةةةةةةةكوء احلخليةخ  ارات أهت نعخ  
 حسب االقلضخ خ هت خ السق مع االتفخقخت الدهتلية اات ال لة.

ت" ا  نظم اءنلخج الش ت ةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتتسةةةةةةةةلخدمه  شةةةةةةةةك  مسةةةةةةةةلدامخ هتحتفي هخخ هت  3-2-7
 خسةةةةةالسةةةةة  العيمةهت هتسةةةةةيخسةةةةةخت اللوااد املسةةةةةلدامة اشةةةةةم  األسةةةةةواق خ  خ  مع االتفخقخت الدهتلية اات ال ةةةةلةالمخشةةةةى   خ

 للمنلعخت من نظم اءنلخج الش تدعم  ون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسلخدامه املسلدام. 
ابللنوع الييولوذي لواراة  الضةةةخا ]هتتو يق هتاسةةةم خرائط لربامج اللحفي  العخئمة هتسةةةخئر األرهتات االقل ةةةخراة ] 3-2-8

 الارض حتدادأهت إعخر   ي]إعخر  توذيه احلواف  الضةةةةةخا  ابللنوع الييولوذ / إلاخ  احلواف  الضةةةةةخا  ابللنوع الييولوذيهت  هتال ااعة[
 [.يهخمن أذ  تعلي  ا اثا السليية إىل أرىن حد ممكن أهت جتنيف  ؤهخأهت إلاخ هخأهت إ الح منهخ

تكييف السةةةةيخسةةةةخت هتقرااات االسةةةةلثمخا و قللف قطخعخت األاراة هتال ااعة لكي تراعي  شةةةةك  أفضةةةة  ا اثا هت  3-2-9
الش تسلخدم  [املسلدامة]هتو نظم اءنلخج ] [هت املش كة لالسلثمخاات ]و الطيي"ة هتاملنخفعالسليية للدهوا النظخم اءاكولوذي 

 [. خ ا"ور ابلنفع على الطيي"ة هتنظم اءنلخج املسلدامة على السوا ] / [نظم اءنلخج املسلدامةو هت ] / [املمخاسخت اجليد 
هتسةةةةةةةخئر  االقل ةةةةةةةخر الدائري أ خ  االسةةةةةةةلهالء هتاءنلخج املسةةةةةةةلدامنيخ  خ و ال  عن طراق تطييق هنجتطييق هت  3-2-10

لدعم  ةةةةةةةةةةون اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتاسةةةةةةةةةةل"خرته   كفخ   اسةةةةةةةةةةلخدام املواارالنهج اات ال ةةةةةةةةةةلة من أذ  حتعيق  
 هتاسلخدامه املسلدام.

تشةةةةةعيع تنفير تدا يف احل ةةةةةود على املواار الواا ية لواراة هتال ااعة هتتعخسةةةةةم منخف"هخخ حسةةةةةب االقلضةةةةةخ خ هت 3-2-11
م املسلدام هلر  املواارخ هتزاير  الوعي  رهتااهخ هتقيمهخخ هت نخ  العداات لل" ا  اليحوث هتالل"ليم كوسيلة للحسني االسلخدا

هتاللدااب من أذ   وهنخ هتاسلخدامهخ  شك  مسلدامخ مع االع اف ابلطيي"ة اخلخ ة هتاملمي ات اخلخ ة للمواار الواا ية 
 لواراة هتال ااعة.

خ  هتا ةةةةةةةةةةد اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة ت" ا  األطر الوطنية للعييم [سااااااااابًقا 8-1-1جزء من اإلجراء ] 3-2-12]
 [.الوطنيةخ هتت" ا  اللنسيق  ني الوكخالتاهليئخت إشراء من خالد هتاألاراة الرباة  اللنوع الييولوذي املرافقخسيمخ  هتال

 حتسني التعاون والتمويل 3-3 االسرتاتيجية األولوية

 األساس املنطقي
اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة احلدهتر اللعليداة  ني قطخعخت األاراة هتال ااعة هتتل   ني األاراة هتال ااعة تاطي إراا  

خ مخ الطلب ت" ا   ةةةةةةون اللنوع الييولوذي هتاسةةةةةةلخدامه  شةةةةةةك  مسةةةةةةلدام إذرا ات على نطخق هتاحلفخظ على الطيي"ة. هتاخليً 
خ  أهت على طود مسةةةةةةةخاات اهلعر د هتإشةةةةةةةراء جموعة من قللف ذاراو هتاسةةةةةةةع )على سةةةةةةةيي  املثخدخ عرب مسةةةةةةةلعم"خت املي

لحدهتر الوطنية. على هتذه اخل ةةةةوص عخ ر  لالنطخقخت املوزعة ألنواع اللنوع الييولوذي  تكونخ مخ أ ةةةةحخب امل ةةةةلحة. هتاخليً 
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وع الييولوذي الل"خهتن مع أ ةةةةةةةةحخب امل ةةةةةةةةلحة املل"دران هت ني العطخعخت هتعلى املسةةةةةةةةلوى الدهتيل و جخد اللن هتابللخيلخ فإن
هتهنخء حخذة إىل الل"خهتن راخ  اليلدان هتو مخ  ينهخ من أذ  تطوار  لواراة هتال ااعة هتا ةةةةةةةةةةةةةةد  هتإرااتهخ هو أمر حيوي.

هتاللطوار  هتنع  امل"خاف الشةةةيكخت الوطنية هتاءقليمية. هتت"لرب الشةةةيكخت مهمة و ا ط أ ةةةحخب امل ةةةلحة هتو رعم اليحث
الش  –أن[ ت ةةةةيح ذهخت اللنسةةةةيق الوطنية لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة  ]هتميكن / [هتقداملؤسةةةةسةةةةي هت نخ  العداات. ]

عوام  ائيسةةية لينخ  شةةيكخت ءراا   –أُنشةةئت من أذ  إعدار اللعخاار العطراة عن حخلة اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة 
 اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة[.
لل"خهتنية اءقليمية الفرعية هتاءقليمية هتالدهتلية  ةةةةةةةةةةةون املواار الواا ية احمل ةةةةةةةةةةةولية هتاحليوانية هتتسةةةةةةةةةةةلهدف ال"داد من امليخراات ا

خ عدر أق   كثيف من هر  اجلهور الش تسةةةةةةةةةةلهدف اللنوع هتاحلرذية هتاملخئية هتاسةةةةةةةةةةلخدامهخ  شةةةةةةةةةةك  مسةةةةةةةةةةلدام. هتهنخء عمومً 
ا من امليخراات على هتال ااعةخ على الرام من أن عدرً الييولوذي املرافق هترهتا  و تعدمي خدمخت النظخم اءاكولوذي لواراة 

تسةةةةةلهدف  هر  املسةةةةةلوايت اسةةةةةهم و إراا  مكوانت مبدر  لللنوع الييولوذي املرافقخ  خ و ال  من خالد املشةةةةةخااع الش
 امللعحخت أهت عوام  املكخفحة الييولوذية أهت ا موعخت خخاج املوقع الطيي"ي.

اءاار  السةةيخسةةية هت/أهت احلوكمةخ هتالعدااتخ هتالوعي هتامل"رفة هتالل"خهتنخ فإن االفلعخا إىل املواار املخلية هتإىل ذخنب االفلعخا إىل 
اشةةك  أحد العيور الرئيسةةية أمخم اللنفير الف"خد جلميع اءذرا ات املداذة و  يع جخالت األهتلواة االسةة اتيعية الثال ة و 

 هر  الو يعة.

 اإلجراءات
ملؤسةةةةسةةةةخت الوطنية هتاءقليمية الش لداهخ هتالايت تل"لق إبراا  اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة ذرر هتهت ةةةةف ا 3-3-1

 للمكني إنشخ  أهت ت" ا  آليخت اللنسيق اات ال لة. 
املنلعني  أ ةةةحخب امل ةةةلحة امل"نيني  خ اشةةةم   نيو جخد اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة حتسةةةني الل"خهتن هت  3-3-2

نطخق أهتسعخ من  هتعلى هتإراا  املواار الطيي"ية ال ااعةهت  األاراة هتاليخحثني هتاملسلهلكني هت خن"ي السيخسختخ راخ  قطخعخت
 .هترعم اال لكخا اللشخاكي هتنع  امل"خاف أذ  تسهي  هتوع سيخسخت أكثر  لة هتف"خلية لللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة

الوطنية أهت اءقليمية أهت ال"خملية العخئمة هت/أهت إنشةةةةةخ  شةةةةةيكخت ذداد خ تر ط  ني ال"لمخ  تشةةةةةعيع الشةةةةةيكخت هت  3-3-3
 هتاليخحثني هتأ حخب امل لحة ا خران للحسني تيخرد امل"لومخت املل"لعة ابللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة.

هتال ااعةةةة و العطةةةخعةةةخت ال ااعيةةةة  موا ةةةةةةةةةةةةةةلةةةة تطوار هتت" ا  الل"ةةةخهتن الةةةدهتيل لل"ميم اللنوع الييولوذي لواةةةراةةةةهت  3-3-4
 هتخخاذهخ. هتنشر أمثلة عن الل"خهتن النخذح.

موا ةةةلة تطوار هتت" ا  الل"خهتن الدهتيلخ  خ و ال  الل"خهتن الثال ي هتالل"خهتن و مخ  ني  لدان اجلنوبخ لل" ا   نخ  هت 3-3-5
 ولوذي لواراة هتال ااعةخ خخ ة و اليلدان النخمية.العدااتخ هتاملسخعد  اللعنية هتنع  اللكنولوذيخ املل"لعة إبراا  اللنوع اليي

من خالد  هختعخسةةم املنخفع النخشةةئة عن اسةةلخدامهت  تيسةةيف الو ةةود إىل املواار الواا ية لواراة هتال ااعة تشةةعيعهت  3-3-6
هر  املواار املخلية املنخفع النعداة هتايف النعداة خ مع مراعخ  أإلية هت/ أهت سةةةةةةةةةةةخئر ا ليخت اللنظيمية الوطنية ال ةةةةةةةةةةةكوء الدهتليةخ

ل ةةةةةون املواار الواا ية لواراة هتال ااعة هتاسةةةةةلخدامهخ املسةةةةةلدامخ خخ ةةةةةة و اليلدان النخميةخ هتالطيي"ة اخلخ ةةةةةة للمواار الواا ية 
 لواراة هتال ااعة هتخ خئ هخ املمي  .
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 زاير ] / ملكخملة[اسلكشخف الفرصخ هتحيثمخ أمكنخ إنشخ  آليخت جلمع األمواد هتهتوع خطط اسلثمخااة هت ]] 3-3-7
هتاللعييم هتالر ةةد هتال ةةون هتاالسةةلخدام املسةةلدامني و راخ  هتخخاج  –[خ ألاراض اليحث هتاللدااب هتتطوار العداات الدعم
 اللنوع الييولوذي لواراة هتال ااعة هتخدمخت النظخم اءاكولوذي.[  شتن –املوقع 

املثخد من خالد ت" ا  اللآزا هتالل"خهتن  ني املشةةةةةةةةةةخااع حتداد فرص لالسةةةةةةةةةةلخدام الف"خد للمواارخ على سةةةةةةةةةةيي  هت  3-3-8
 املسلواني الوط  هتاءقليمي. على

املواار الواا ية لواراة هتال ااعة لدى منظمة  رعم اسةةةةةةةةةةةةةة اتيعيخت اللموا  خلطط ال"م  العطخعية ال"خملية هليئةهت  3-3-9
 هتتنفير  رانمج عملهخ املل"در السنوات. األاراة هتال ااعة

 املسخإلة و تنفير امليخراات الدهتلية ل ون اللنوع الييولوذي لل  ة هتامللعحخت هتاسلخدامهخ على حنو مسلدام. 3-3-10
  



CGRFA/NFP-BFA-2.2/21/Report 34 

 

 

 1امللحق 

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

من  يع امل ةةةةةةةخرا  خ فيهخخ وةةةةةةةمن أموا أخرىخ النظم اءاكولوذية الرباة هتاليحراة هتاملخئية هتاملركيفيخت 
ا منهةةةةةخ: هتهةةةةةرا اشةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةة  اللنوع راخةةةةة  األنواع هت ينهةةةةةخ هتتنويفع النظم اءاكولوذيةةةةةة الش ت"ةةةةةد ذ  ً 

 14اءاكولوذيةع.
الةةلةةنةةوع الةةيةةيةةولةةوذةةي 

 لواراة هتال ااعة
حخلة  تعرار الييولوذي لواراة هتال ااعة هو فئة فرعية من اللنوع الييولوذيخ هتهو الضةةةةةةةةةةةةةةمن ألاراضاللنوع 

عتنوع احليواانت هتالنيةةةخاتت هتالكةةةخئنةةةخت الةةدقيعةةةة هتتيةةةخانهةةةخ على اللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةة و ال"ةةةخمل 
هيخك  النظخم اءاكولوذي هتهت خئفه املسةةةةةةةةلوى الواا ي هتعلى مسةةةةةةةةلوى األنواع هتالنظم اءاكولوذية الش تدعم 

 15 هتعمليخته راخ  نظم اءنلخج هتحوهلخخ هتتوفر املنلعخت ال ااعية الارائية هتايف الارائيةع
احملخ ي  هتالثرهت  احليوانية هتالاخابت هتم خاد األ خء هتتر ية األحيخ   نظم إنلخج تشم  عنظم اءنلخجع ا"لرب أنيف  اءنلخج نظم

 األحيخ  هتتر ية األ خء هتم خاد الاخابتت"راف منظمة األاراة هتال ااعةخ تشم  ال ااعة  حبسبهت  املخئية.
 .املخئية

مةةةكةةةوانت الةةةلةةةنةةةوع ]
الييولوذي لواةةةةراةةةةة 

 [هتال ااعة

النيةةختيةةة هتاحليوانيةةة  الواا يةةة [ املواارهي] / ]تشةةةةةةةةةةةةةةةمةة [ اللنوع الييولوذي لواةةراةةة هتال ااعةةة ]]مكوانت[
هتالالفعةةخاايتخ هتاللنوع  الةةدقيعةةة احليةةة احلرذيةةةخ هتالكةةخئنةةختالواا يةةة هتاملةةخئيةةة لواةةراةةة هتال ااعةةةخ هتاملواار 

 خ هتاألاراة الرباة.[ي املرافقالييولوذ
الواا ية النيختية  املواار

 لواراة هتال ااعة
إىل أي مخر  هتاا ية من أ ةةةة  نيخيت الش هلخ قيمة م ةةةةطلح املواار الواا ية النيختية لواراة هتال ااعة اشةةةةيف 

هتاشم  ال  األنواع الش اسلخدمهخ امل ااعون/السالالت األ لية  16 ف"لية أهت مبلملة لواراة هتال ااعة
الش الم االحلفخظ هبخ و امل ااعخ هتاأل ةةنخف احملسةةنةخ هتموار ال  ية و  رامج حتسةةني احملخ ةةي خ هتعينخت 

ا موعخت خخاج املوقعدخ هتاألقخاب الرباة للمحخ ةةةةةةةةةي خ هتالنيخاتت الرباة احمل ةةةةةةةةةور   نوء اجلينخت )أي 
 لواراة.

املةةةةةةةةواار الةةةةةةةةواا ةةةةةةةةيةةةةةةةةة 
احليوانيةةةةةةة لواةةةةةةراةةةةةةة 

 هتال ااعة

املواار الواا ية احليوانية لواراة هتال ااعة هي املواار الواا ية اات أ ةةة  حيواين الش عتسةةةلخدم أهت  لم  
هتمش  نطخق اللعييمخت ال"خملية الش أذر خ منظمة األاراة هتال ااعة   17ة.عاسةةةةةةةةةةةةةلخدامهخ لواراة هتال ااع

على املواار الواا ية احليوانية لواراة هتال ااعة املواار الواا ية لونواع املسةةةةةةةةةةةةلتنسةةةةةةةةةةةةة من الطيوا هتالثدايخت 
  18املسلخدمة و األاراة هتال ااعة.
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الةةةةةةةةواا ةةةةةةةةيةةةةةةةةة  املةةةةةةةواار
احلرذيةةةةةةة لواةةةةةةراةةةةةةة 

 هتال ااعة

املوار املواهت ة احمللف  هبخ راخ  األشةةةةةةةةةةعخا هتأنواع النيخاتت الواا ية احلرذية لواراة هتال ااعة هي ع املواار
االذلمخعية الف"لية أهت احمللملة هتو مخ  اخلشةةةيية األخرى اات العيمة االقل ةةةخراة أهت الييئية أهت ال"لمية أهت

  19.ع ني تل  األشعخا هتالنيخاتت

املواار الواا يةةة املةةخئيةةة 
 لواراة هتال ااعة

تشةةةةةةةم  املواار الواا ية املخئية لواراة هتال ااعة عاحلمض النوهتي هتاجلينخت هتالكرهتموسةةةةةةةومخت هتاألنسةةةةةةةعة 
هتاخلالاي اللنخسةةةةةلية هتاألذنة هتايفهخ من مراح  احليخ  امليكر خ هتاألفرار هتالسةةةةةالالت هتاألا ةةةةةد  هت خعخت 

ية إىل هتقد مش  نطخق اللعييم  20األاراة هتال ااعة.ع الكخئنخت اات العيمة الف"لية أهت املمكنة ابلنسةةةةةةةةةةةةةةة
األنواع املخئية املسةةةةةةةةةةةةل اعة هتأقخاهبخ الرباة حلخلة املواار الواا ية املخئية لواراة هتال ااعةخ ال"خملي الري أذري 
 ومن الوالاة الوطنية.

املةةةةةةواار الةةةةةةواا ةةةةةةيةةةةةةةة 
لواةةةةراةةةةة هتال ااعةةةةة 
من الكخئنخت احلية 
الةةةةةةةةةةةةةدقةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةة 

 هتالالفعخاايت

ا ائيسةةةةةةةيخً و اللنوع الواا ية لواراة هتال ااعة من الكخئنخت احلية الدقيعة هتالالفعخاايت عن ةةةةةةةرً  ت"د املواار
الييولوذي املرافق. هتتشةةةةةةةةةةةةم  ا موعخت املهمة امللعحختخ هتال سةةةةةةةةةةةةيمخ حن  ال"سةةةةةةةةةةةة خ هتالكخئنخت احلية 

ال ااعية ال ةةةةنخعيةخ  الدقيعة املهمة ابلنسةةةةية إىل عملية اهلضةةةةم لدى ا  اتخ هتجتهي  األاراة هتال"مليخت
 21هتعوام  املكخفحة الييولوذيةخ هتالكخئنخت احلية الدقيعة هتالالفعخاايت و ال  ة.

الةةلةةنةةوع الةةيةةيةةولةةوذةةي 
 املرافق 

عاشةةةةةم  اللنوع الييولوذي املرافقخ تل  األنواع اات األإلية لو يفة النظخم اءاكولوذيخ هتال  مثاًلخ عن 
النيةةختيةةةخ هتاحليوانيةةةخ هتاملةةخئيةةةخ هتتكوان ال  ةةة هتال ةةةةةةةةةةةةةةحةةةخ هتتوفيف امليةةخ  طراق الللعيحخ هتمكةةخفحةةة ا فةةخت 

 : هتذور خخ إىل ايف ال خ هتالضمن ال  عد  أموا من  ينهخ
الكخئنخت الدقيعة )هتتشةةةةةةةةةةةةةةةم  اليكليفايخ هتالفيفهتسةةةةةةةةةةةةةةةختخ هتاألهتليختد هتالفطرايت املوذور  راخ   أد)

طوا اجلرااةخ هتميكرهتابت ال  ةخ هتامليكرهتابت هتحود نُظم اءنلخج اات األإلية السةةةةةةةةةةةةةةةلخدام هتإنلخج الف
 ال"خلعة هتميكرهتابت امل"د  لدى احليواانت ا   ؛

الالفعخاايتخ هتتشةةةةةةةةةةم  احلشةةةةةةةةةةراتخ هتال"نخكبخ هتالدادانخ هتسةةةةةةةةةةخئر الالفعخاايت األخرى اات هت  )بد
اللحلةة خ  ينهةةخ عوامةة   األإليةةة ءنلةةخج احملةةخ ةةةةةةةةةةةةةةةيةة خ هتاحليواانتخ هتاأل ةةخءخ هتالاةةخابتخ  "ةةد  طرق من

 هتا فختخ هتاللواقحخ هتاملف سخت راخ  هتحود نطم اءنلخج؛
املدذنةدخ هتتشةةةةةةةةةةةةةم   الفعخاايتخ هتتشةةةةةةةةةةةةةم  الربمخئيختخ هتال هتاحف هتالطيوا هتالثدايخت الرباة )ايفهت )جد

األقخاب الرباةخ اات األإلية و إنلخج احملخ ةةةةةةةةي  هتاحليواانت هتاأل خء هتالاخابتخ كخ فختخ هتاملف سةةةةةةةةختخ 
 أهت من انحية أخرىخ و نظم اءنلخج هتحوهلخ؛ هتاللواقحخ

النيخاتت الرباة هتامل اهتعة األاوةةةةية هتاملخئية ايف احملخ ةةةةي  هتاألقخاب الرباة للمحخ ةةةةي خ وخ هتحود هت  )رد
املسةةةةةةخحخت اءنلخذية مث  نيخاتت السةةةةةةيخذختخ هتاألعشةةةةةةخب الضةةةةةةخا خ هتاألذنخس امللواذد  و املمرات 

 22هتامليخ  اليحراة السخحلية الش تسهم  شك  ايف ميخشر و اءنلخج.الشخطئيةخ هتاألهنخاخ هتاليحيفاتخ 
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الرباة هي منلعخت ارائية مت احل ةةةةةةةةةود عليهخ من أنواع ايف مسةةةةةةةةةلتنسةةةةةةةةةة. هتقد الم ح ةةةةةةةةةخرهخ عاألاراة  األاراة الرباة
)جتمي"هخ أهت ا ةةةةةةةةةةةةةةطيخرهخد من راخ  نظم اءنلخج الارائي هتال ااعي أهت من النظم اءاكولوذية األخرى. 

األنواع عالعطخعيةع للمواار الواا ية  فئخت هتتلداخ  األنواع الش ت هتر األاراة الرباة  داذخت ملفخهتتة مع
هتاللنوع الييولوذي املرافق هلخ. هتعلى سةةةةةةةةةةةةةةيي  املثخدخ ا خ تكون امل ةةةةةةةةةةةةةةةخاد الطيي"ية أكرب مثخد منفرر على 

 أل خء   رايً ية األحيخ  املخئية ق هتانً الرباةخ هتتسةةلخدم ال"داد من منشةةآت تر  االسةةلخدام اليشةةري لواراة
 23اللفراخ أهت تر ية اليفقخت.

خةةةةةةةدمةةةةةةةخت النظةةةةةةةخم 
 اءاكولوذي

هتقد حدر  24من النظم اءاكولوذيةع. اءنسةةةةةةةخنالش اسةةةةةةةلمدهخ  املنخفعخدمخت النظخم اءاكولوذي هي ع
تعييم األلفيةة للنظةخم اءاكولوذي أا ع فئةخت من خةدمةخت النظةخم اءاكولوذيخ هتهي: خةدمةخت الل هتاةدخ 
هتخةةدمةةخت اللنظيمخ هتخةةدمةةخت الةةدعمخ هتاخلةةدمةةخت الثعةةخفيةةة. عخةةدمةةخت الل هتاةةدع هي عاملنلعةةخت الش الم 

خللف أنواعهخخ  خ و ال  املوار الارائية هتاملوار اخلخم   احل ةةةةةةةةةةةةةةود عليهخ من النظم اءاكولوذيةعخ أي
الش الم احل ةةةةةةةةةةةةةةود عليهخ من تنظيم  املنخفعمنلعخت النظم الارائية هتال ااعية. هتعخدمخت اللنظيمع هي ع

عمليةةةخت النظةةةخم الييئيع. هتتشةةةةةةةةةةةةةةمةةة  األمثلةةةة تنظيم املنةةةخخخ هتنوعيةةةة امليةةةخ  هتاهلوا خ هتاألمراضخ هتالكوااث 
مخراة   ةةةةةةةةةةةةةةة  عليهخ النخس من النظم اءاكولوذية من الطيي"ية. هتعاخلدمخت الثعخفيةع هي عفوائد ايف 

خالد اء را  الرهتحيخ هتتنميةةة امل"رفةةةخ هتاللفكيفخ هتال فيةةهخ هتاخلربات اجلمةةخليةةةع. هتعخةةدمةةخت الةةدعمع هي 
خدمخت عوةةةةرهتااة ءنلخج  يع خدمخت النظخم اءاكولوذي األخرىع. هتتشةةةةم  األمثلة اللمثي  الضةةةةوئي 

 مي   خلدمخت الدعم هي أن هلخ أت يف أق  ميخشر  على افخهية اءنسخن.هتتدهتار املارايت. هتالسمة امل
الييولوذي و األعدار  اللنوع الييولوذي  يع اءذرا ات املنفر  هبدف منع فعدان اللنوع اشةةةةةةةةةةةةةم   ةةةةةةةةةةةةةون ال ون

ا"  ال ون خخاج هت . 25هتاألنواع هتالنظم اءاكولوذية الش تشك  هر  ا موعة الفرعية من اللنوع الييولوذي
هتا"  ال ةةةةةةةةةةةةةون و املوقع  .26ع ةةةةةةةةةةةةةيخنة عنخ ةةةةةةةةةةةةةر اللنوع الييولوذي خخاج مبيطخ خ الطيي"يةعاملوقع الطيي"ي 

 ةةةةةةةةةةةةةةيخنة النظم اءاكولوذية هتاملوائ  الطيي"يةخ هت ةةةةةةةةةةةةةةيخنة هتإن"خا جموعخت األنواع الش تلوافر هلخ الطيي"ي ع
األنواع املدذنة هتاملسةةةةةةةةةةةةةةلنيلةخ و احمليطخت الش تطوا فيهخ معومخت اليعخ  و مبيطخ خ الطيي"يةخ هتو حخلة 

 .ااعامل  هتاشم  ال  ال ون و  .27عخ خئ هخ املمي  
اسلخدام عنخ ر اللنوع الييولوذي  سلوب هتم"دد ال اؤراين على املدى الي"يد ا"  االسلخدام املسلدام ع االسلخدام املسلدام

 .28عقداته على تليية احليخذخت هتتطل"خت األذيخد املعيلةإىل تنخق  هرا اللنوعخ هتمن مث  يخنة 
أهت  لدهوا حخلله امل نظخم إاكولوذي مناشرع و ت"خو  مع ورنشخ   عأييف اشيف م طلح االسل"خر  إىل  اسل"خر 

 .29أهت شديفته  كخن شك  اللدهواعخ أايً اسريفع هتتيف  هرا الل"خو
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