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 مقدمة   -أوال

بتقرير منظمة األغذية والزراعة عن حالة التنوع  رحبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف دورهتا األخرية   -1
البيولوجي،    هاًماابعتباره معلًما    ،)التقرير( 1البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل  التنوع  املتحدة بشأن  للهيئة وعقد األمم 

ودعت املنظمة إىل عرض التقرير   2020.2ع البيولوجي ملا بعد عام  لتنو  ل  العاملي  طارإلوكمسامهة قيمة يف املناقشات املتعلقة اب
 3على مؤمتر املنظمة وتعميمه على نطاق واسع.

لألغذية   -2 البيولوجي  يتعلق ابلتنوع  ما  املمكنة يف  االحتياجات واإلجراءات  وثيقة حتدد  أيًضا يف  اللجنة  ونظرت 
ء اهليئة واملراقبني بشأن الوثيقة،  ، وطلبت إىل األمني أن يدعو إىل تقدمي اقرتاحات نصية وتعليقات من جانب أعضا4والزراعة

منقحة. وطلبت كذلك إىل األمني أن يعقد اجتماًعا مفتوح العضوية    واحدة   وجتميع االقرتاحات والتعليقات ضمن نسخة 
وتنقيحها،   الوثيقة  استعراض  بغية  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنوع  حبالة  املعنية  الوطنية  التنسيق  جهات  جملموعة 

 5.كخطة عمل عامليةيعتمدها   مؤمتر املنظمة جلعل  اء، لكي تنظر فيها اهليئة االقتض حسب
تعرض هذه الوثيقة أنشطة التعميم واالتصال املتعلقة ابلتقرير. كما أهنا توجز اخلطوات املتخذة حنو صياغة استجابة  و  -3

  تقدير   لوثيقة  املنقح املشروع  –غذية والزراعة  البيولوجي لأل  التنوععاملية للتقرير على مستوى السياسات. وإن الوثيقة املعنونة "
  البيولوجي   التنوع  حبالة  املعنية  الوطنية  التنسيق  جهات  جمموعة  ونقحتها  راجعتها  ما  حبسب"  املمكنة   واإلجراءات  االحتياجات

 اهليئة. فيهاية والزراعة خالل القسم الثاين من اجتماعها الثاين، ترد يف املرفق هبذه الوثيقة، لكي تنظر لألغذ

 التعميم واالتصال أنشطة - اثنيًا

 مبا يلي:  والقيامالتقرير إىل املؤمتر  رفعدورهتا األخرية إىل املنظمة  خاللطلبت اهليئة  -4
تعميم التقرير على نطاق واسع ونقل رسائله الرئيسية إىل أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا يف ذلك من خالل   •

 بتوافر األموال؛ ندوات إقليمية، رهنا 
وتقدمي التقرير إىل األمناء التنفيذيني التفاقية التنوع البيولوجي وإىل املنظمات والصكوك الدولية األخرى من أجل   •

 تعميمه؛ 
التقرير جدول أعمال التنوع البيولوجي    مبا يضمن أن يرشدوعرض التقرير يف االجتماعات الدولية ذات الصلة   •

وصياغة   الصلة،  ذات  املستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ  يف  سيما  ال  فيه،  ويساهم  لتنوع  ل  العاملي  طاراإلالعاملي 
 ؛  2020البيولوجي ملا بعد عام  

 6النتائج الرئيسية للتقرير يف سياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها. إدراجو  •
 7ة يف دورته احلادية واألربعني ابلتقرير وابخلطط املتعلقة مبتابعته.ورح ب مؤمتر املنظم  -5

 
1  http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf   
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  39الفقرة   2
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  41الفقرة  3
 Report/19/17-CGRFAابلوثيقة  املرفق جيم  4
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  47الفقرة   5
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  40الفقرة   6
 .  REP /2019Cمن الوثيقة  58الفقرة   7

http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
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، اجتذب اهتماًما واسًعا من قبل وسائل اإلعالم حيث مت نشر  2019فرباير/شباط    22بعد إطالق التقرير يف  و  -6
 8األسبوع التايل إلطالقه.خبار ابللغات الرمسية لألمم املتحدة وذلك خالل  أل ا وكاالتبشأنه يف أهم  مقااًل   530أكثر من 

  النتائج اليت توصل إليها التقرير، مقااًل  أظهرتوتضمنت املقاالت وغريها من املطبوعات اليت أعدهتا األمانة واليت  -7
(  Planet Livingالصندوق العاملي للحياة الربية )  الصادر عن  تقريرال  ضمن  وفصاًل  Food Nature ،9  العلمية  صحيفةاليف  
م إجاابت على األسئلة املتكررة حول التنوع البيولوجي  بلغات منظمة األغذية والزراعة الست قد   اوكتيًبا مت نشره إلكرتونيً  10

 11لألغذية والزراعة.
الدورة السابعة عشرة   ائجتالستناد إىل ن، ابمسامهةوقد رفعت األمانة التقرير إىل اتفاقية التنوع البيولوجي كجزء من   -8

 2020.12لتنوع البيولوجي ملا بعد عام  ل العاملي طاراإلللهيئة، بشأن 
على املشاورات اإلقليمية   وقدمت األمانة التقرير لدى اجتماعات وطنية وإقليمية ودولية خمتلفة. فقد ُعرض مثاًل  -9

ملا بعد عام   العاملي  البيولوجي  التنوع  الغربية    2020بشأن إطار  البيولوجي جملموعة أورواب  التنوع  اتفاقية  اليت نظمتها أمانة 
إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وإقليم أفريقيا، وكذلك خالل أحداث جانبية خمصصة عقدت مبناسبة  و أخرى،  ودول

 ورة احلادية والستني بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة والدورة احلادية واألربعني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة.الد
القطرية على صفحة ويب خمصصة  -10 التقارير  املوقع اإللكرتوين للهيئة. وقد مت وضع الصيغة   13وقد أتيحت  على 

اتحتها إتقارير جتميعية إقليمية و   ة الدراسات املنشورة وقت إصدار التقرير( وستالنهائية لدراستني مواضيعيتني )ابإلضافة إىل 
 14على صفحات الويب املخصصة.

وتقوم منظمة األغذية والزراعة بتنفيذ مشروع متوله حكومة أملانيا من أجل االستفادة من نتائج التقرير واالستجابة   -11
 مع الرتكيز بصفة خاصة على أنشطة بناء القدرات.لألولوايت اليت حددهتا اهليئة يف دورهتا األخرية،  

الزراعية  إن و  -12 القطاعات  البيولوجي عرب خمتلف  التنوع  لتعميم  والزراعة  األغذية  منظمة  اعتمدها    ، اسرتاتيجية  اليت 
 16.التقرير وتربز نتائجه أتيت على ذكر 15،  2019ني بعد املائة يف ديسمرب/كانون األولتجملس املنظمة يف دورته الثالثة والس

 
 1183627events/en/c/-.fao.org/cgrfa/resources/news/detailwwwلقراءة جمموعة خمتارة من املقاالت، يرجى زايرة املوقع:   8
9 . Declining biodiversity for food and agriculture needs urgent global action. 2019Pilling, D., Bélanger, J. & Hoffmann, I. 

Nature Food, 1 :144−147. 
10 WF.W 2020  2020Living Planet Report − . R.E.A. Almond, M. Grooten & T. Bending the curve of biodiversity loss

Petersen, eds. Gland, Switzerland, WWF. 
 التايل: روما. )متاح على املوقع األسئلة املتكررة -التنو ع البيولوجي لألغذية والزراعة . 2020 .والزراعةاألغذية  منظمة  11

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7722ar/ 
12  ;008 submission 55-https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions/2019 

https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions/2019-075 submission 28. 
13  http://www.fao.org/cgrfa/topics/biodiversity/countryreports/ar   
14  www.fao.org/cgrfa/topics/biodiversity/regionalsynthesisreports/ar/ 

 www.fao.org/cgrfa/topics/biodiversity/thematicstudies/ar و
  REP/163CLز( من الوثيقة ( 10الفقرة   15

 . 1Rev. 11 /163CLالوثيقة   16

http://www.fao.org/cgrfa/resources/news/detail-events/en/c/1183627
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7722ar/
https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions/2019-008%20submission%2055
https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions/2019-075
http://www.fao.org/cgrfa/topics/biodiversity/countryreports/ar
http://www.fao.org/cgrfa/topics/biodiversity/regionalsynthesisreports/ar/
http://www.fao.org/cgrfa/topics/biodiversity/thematicstudies/ar
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 العال  االحتياجات واإلجراءات املمكنة رًدا على حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف - اثلثًا

ا  اتفقت اهليئة يف دورهتا األخرية على أن التقرير، إىل جانب التطورات اليت حدثت يف حمافل أخرى، يشري أيضً  -13
البيولوجي ذي الصلة ابألغذية والزراعة، وهي تدعو إىل متابعة متعددة القطاعات تتسم حبسن التوقيت  اخنفاض التنوع   إىل

 املتابعة كما يلي:  شاطوابلوضوح. ووافقت كذلك على أن يكون ن
  للتنفيذ على املستوايت القطرية واإلقليمية والعاملية؛ قاباًل  •
  البيولوجي   للمنظمة مثل خطط العمل العاملية للهيئة واسرتاتيجية التنوعإلجراءات واملبادرات األخرى  ل  مكماًل  •

 يف احملافل األخرى؛  أن ينفذ و  وال يكررها ويتسق معها، للمنظمة، 
 17وطوعًيا  •

ل -14 ينبغي  ذلك،  على  النظم    نشاطوعالوة  خصائص  االعتبار  يف  أيخذ  وأن  املصطلحات،  يوضح  أن  املتابعة 
اإليكولوجية ونظم اإلنتاج املتنوعة، وأن يضع يف اعتباره االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية، وأن يسهم يف تنفيذ أهداف 

ضوء على جماالت الشراكات مع أصحاب  ط ال، وأن يسل  2020ملا بعد عام    لتنوع البيولوجيل  العاملي  طاراإلالتنمية املستدامة و 
 18املصلحة املتعددين.

  ، األعضاء واملراقبني 19املوجه إىل الدول   C/CBD-10واستجابة لطلب اهليئة، دعت األمانة من خالل التعميم   -15
االحتياجات واإلجراءات املمكنة لصون التنوع   سودة مقرتحات نصية ملموسة وتعليقات على الوثيقة اليت حتدد متقدمي  إىل

وقد أعدت  20بتقرير الدورة األخرية للهيئة.  املرفق جيم رد يف  تالبيولوجي واستخدامه املستدام لألغذية والزراعة، حبسب ما  
الدول  األمانة نسخة منقحة موحدة ملسودة االحتياجات واإلجراءات املمكنة، هبدف التعبري قدر اإلمكان عن مسامهات  

 21والتوجيهات اليت قدمتها اهليئة.
وكان من املتوقع عقد االجتماع الثاين جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة   -16

أبريل/نيسان   أرجئ    2020يف  قد  أنه  جائحة كوفيدبيد  وعُ 19-بسبب  على  .  موعده،  تغيري  بعد  االجتماع  فرتتني:  قد 
تقريرا  2021مايو/أاير    27إىل    25ومن    2021مارس/آذار    4إىل   2 من ويرد  من  .  الوثيقتني كل  يف  االجتماع    قسمي 

CGRFA-18/21/7-1-1  وCGRFA-18/21/7-1-2  اجملموعة ودعت  النظر  .  إىل  اهليئة  ومكتب  املشاركني  رئيسيها 
انعقاد الدورة العادية الثامنة عشرة للهيئة هبدف التوصل إىل توافق  مجيع اخليارات املتاحة لعقد مشاورات غري رمسية قبل  يف

 22.املسودة املنقحة لالحتياجات واألولوايت بشأن  يف اآلراء بشأن مجيع املسائل املفتوحة
يومي   -17 العضوية  مفتوحة  رمسية  غري  مشاورات  املشاركان  الرئيسان  عقد  املكتب،  مع  التشاور  وعقب 

يف  2021أغسطس/آب   5و 4 الرمسية  غري  املشاورات  نتائج  يقدم  الذي  املشاركني  الرئيسني  تقرير  ويرد   الوثيقة. 
 CGRFA-18/21/7.2/INF.1 . 

 
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  44الفقرة   17
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  45الفقرة   18
19  www.fao.org/3/ca5229ar/ca5229ar.pdf5  
 3INF./21/2.2-BFA-CGRFA/NFP ؛1Add. 3INF./21/2-BFA-CGRFA/NFP؛ 3INF./21/2-BFA-CGRFA/NFPالواثئق   20
 .BFA-CGRFA/ NFP-2/21/2الواثئق   21
 Report/21/2.2-BFA-CGRFA/NFPمن الوثيقة  9الفقرة   22

http://www.fao.org/3/ca5229ar/ca5229ar.pdf
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اجمللس يف دورته الثامنة والستني بعد املائة ابلنظر يف تقرير الدورة  فبتكلي املؤمتر يف دورته الثانية واألربعني  قام وقد -18
 23العادية الثامنة عشرة للهيئة العتماده.

 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية  - رابًعا

لتنفيذ   -19 العمل  خطة  على  املوافقة  عمتت  البيولوجي  التنوع  لتعميم  والزراعة  األغذية  منظمة  رب خمتلف  اسرتاتيجية 
الزراعية السادسة    2023-2021للفرتة    القطاعات  العمل( من قبل اجمللس يف دورته  املائة.  )خطة  وبناء  24والستني بعد 

الوطنية املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية  أعطيت جمموعة جهات التنسيق ، 26وجلنة الغاابت  25مبادرة جلنة الزراعة  على
 27اإلدالء بتعليقات وتقدمي مسامهات يف خطة العمل. والزراعة فرصة 

للبلدان.   -20 والزراعة  األغذية  منظمة  دعم  وتيسري  توجيه  يف  مهًما  دورًا  العمل  وخطة  االسرتاتيجية  تؤدي  وسوف 
هليئة هي عبارة عن صكوك معيارية تتفاوض عليها البلدان لتوفري إطار أن خطط العمل العاملية اليت وضعتها ا  الرغم من  وعلى

البيولوجي   التنوع  اعتبارات  تعميم  إىل  هتدفان  العمل  وخطة  االسرتاتيجية  فإن  األغلب،  يف  القطري  املستوى  على  عمل 
البلدان يف تنفيذ خطط العمل    برامج منظمة األغذية والزراعة ومشاريعها وأنشطتها، مبا يف ذلك اجلهود اليت تبذهلا لدعم عرب

واملبادئ التوجيهية والسياسات العاملية للهيئة. وعلى هذا فإن االسرتاتيجية وخطة العمل ستدعمان تنفيذ اإلجراءات القطرية  
 للصكوك والتوجيهات اليت وضعتها اهليئة. تبًعا

 التوجيهات املطلوبة  - خامًسا

 قد ترغب اللجنة يف القيام مبا يلي:  -21
 اإلحاطة علًما ابألنشطة اليت تضطلع هبا األمانة لتيسري تعميم التقرير؛ -1
والرتحيب ابسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية وخطة   -2

م منظمة  من أجل تنفيذ هذه االسرتاتيجية ابعتبارمها آليتني مهمتني ترشدان دع  2023- 2021العمل للفرتة  
 األغذية والزراعة للبلدان يف تنفيذ صكوك السياسات العامة للهيئة؛ 

ملوضوع،  ابودعوة البلدان إىل مواصلة تعميم التقرير ورسائله الرئيسية على الصعيد الوطين من أجل التوعية   -3
الحتياجاهتا    دراجوإ ووفًقا  االقتضاء  املستقبلية، حسب  واألنشطة  والربامج  السياسات  يف  التقرير  نتائج 

 وقدراهتا؛
واستعراض الوثيقة الواردة يف املرفق وتنقيحها، حسب االقتضاء، ودعوة املدير العام إىل رفعها إىل اجمللس  -4

خ  يف بوصفها  اعتمادها  بغية  املائة  بعد  والستني  الثامنة  البيولوجي  دورته  للتنوع  العاملية  العمل  طة 
 والزراعة؛  لألغذية

 
 .  REP/2021C)ب( من الوثيقة  45الفقرة   23
 /REP/166CL  en.pdf5515en/cb5515cb/3http://www.fao.org)ح( من الوثيقة  24الفقرة   24
 21/2021Cمن الوثيقة  70الفقرة   25
 /REP/2020COFO)ب( من الوثيقة  15الفقرة   26
 CGRFA-1.1.7/21/18 الوثيقة من 20-13 اتالفقر   27

http://www.fao.org/3/cb5515en/cb5515en.pdf
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والطلب إىل منظمة األغذية والزراعة مساعدة األعضاء يف تنفيذ ورصد خطة العمل العاملية للتنوع البيولوجي   -5
 لألغذية والزراعة؛ 

العمل العاملية للتنوع  ودعوة اجلهات املاحنة إىل توفري أموال من خارج امليزانية لدعم األعضاء يف تنفيذ خطة  -6
 البيولوجي لألغذية والزراعة.
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 املرفق

 الحتياجات ا لوثيقة تقدير حاملشروع املنق   -التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
 واإلجراءات املمكنة

 
 مقدمة –1
ا ضروراي الستدامة  يُعد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، إىل جانب خدمات النظام اإليكولوجي اليت يدعمها، أمرً  -1

. وهو ميك ن أنظمة اإلنتاج وسبل املعيشة للتكيف مع الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية املتغرية  النظم الغذائية والزراعية
الوقت نفسه من اآلاثر  ا رئيسيً والتطور معها، ويعترب موردً  الرامية إىل ضمان األمن الغذائي والتغذية واحلد  يف  ا يف اجلهود 

، وهو يساهم أيًضا يف محاية البيئة وإعادهتا إىل هيئتها األصلية واستخدام مواردها على حنو  السلبية على البيئة أو ختفيفها
 مستدام.

وخالل العقود األخرية، اكتسبت أمهية التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي لألمن الغذائي والتغذية،   -2
ا املزيد من االعرتاف يف جداول األعمال  والساحلية، ورفاه اإلنسان والتنمية املستدامة بشكل عام، تدرجييً وسبل العيش الريفية  

أجرهتاالدولية.   اليت  العاملية  التقييمات  والزراعة )اهليئة(   وأد ت  لألغذية  الوراثية  املوارد  اعتماد    هيئة  خطط عمل عاملية  إىل 
يف    خاصة لقطاعات   إليها  أهنا    يقة الوث  هذه )ويشار  العاملية"على  القطاعية  العمل  التنمية   28(."خطط  أهداف  وتشمل 

ا من املقاصد املتعلقة بصون التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام  ، عددً 2015املستدامة، اليت اعتمدهتا األمم املتحدة يف عام  
اليت اضطلع هبا املنرب احلكومي الدويل للعلوم  يف سياق األغذية والزراعة. وقد زادت التقييمات العاملية األخرى، مثل تلك  

تنفيذ   عن  البلدان  جانب  من  اإلبالغ  وعمليات  اإليكولوجي،  النظام  وخدمات  البيولوجي  التنوع  جمال  يف  والسياسات 
اتفاقية التنوع    يف سياق األطر العاملية للتنوع البيولوجي املاضية والقائمة حالًيا مبوجب  اسرتاتيجياهتا وخطط عملها الوطنية

 .البيولوجي، من مستوى الوعي بشأن التنوع البيولوجي ومسامهاته يف سبل العيش ورفاه اإلنسان 
استناًدا إىل مسامهات   2019فرباير/شباط  يف    حالة التنوع البيولوجي يف العامل لألغذية والزراعةوقد ُنشر التقرير عن   -3

مكنة[ لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام احملددة االحتياجات واإلجراءات ]امل تستند  و .  29البلدان
 .العامليةو  يف هذه الوثيقة إىل نتائج املشاورات اإلقليمية

هذه الوثيقة االحتياجات واإلجراءات ]املمكنة[ للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مثل "تنوع احليواانت    وحتدد -4
والنبااتت والكائنات الدقيقة وتباينها على املستوى الوراثي وعلى مستوى األنواع والنظام اإليكولوجي اليت حتافظ على هياكل  

ويعترب   30م اإلنتاج وحوهلا، واليت توفر الغذاء واملنتجات الزراعية غري الغذائية".النظام اإليكولوجي ووظائفه وعملياته يف نظ
 

حةالةة املوارد الوراثيةة النباتية  .  2007منظمةة األغةذيةة والزراعةة.  ؛  . رومةاحةالةة املوارد الوراثيةة النبةاتية لألغةذيةة والزراعةة يف العةامل.  1996منظمةة األغةذيةة والزراعةة.    28
منظمة األغذية  ؛  . رومااملوارد الوراثية احليوانية وإعالن إنرتالكنخطة العمل العاملية بشةةةةةةةةةةةةةةأن  .  2007منظمة األغذية والزراعة.    ؛لألغذية والزراعة يف العامل. روما

خطة العمل العاملية الثانية بشةةةةةأن املوارد  .  2011منظمة األغذية والزراعة.    . روما؛التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.  2010والزراعة.  
.  2014منظمةةة األغةةذيةةة والزراعةةة.  ؛ . رومةةاد الوراثيةةة احلرجيةةة يف العةةاملحةةالةةة املوار .  2014منظمةةة األغةةذيةةة والزراعةةة.  ؛ . رومةةاالوراثيةةة النبةةاتيةةة لألغةةذيةةة والزراعةةة

التقرير الثاين عن حالة املوارد  .  2015منظمة األغذية والزراعة.  ؛  . روماالعمل العاملية بشةةةةةأن صةةةةةون املوارد الوراثية احلرجية واسةةةةةتخدامها املسةةةةةتدام وتنميتها  خطة
 . روما.حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. 2019اعة. منظمة األغذية والزر ؛ . روماالوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل

 . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   29
 . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   30

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/3/i2624e/i2624e00.htm
http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.htm
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/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/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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أن "نظم اإلنتاج" تشمل قطاعات احملاصيل والثروة احليوانية والغاابت واألمساك وتربية األحياء املائية. ووفًقا لتعريف منظمة  
وصف مفصل للمفاهيم    1ة األحياء املائية. ويرد يف امللحق  األغذية والزراعة، تشمل الزراعة الغاابت ومصايد األمساك وتربي 

 املستخدمة يف الوثيقة.

 األساس املنطقي 

الذي يساهم بشكل أو آبخر يف الزراعة واإلنتاج  -5 البيولوجي  التنوع  البيولوجي لألغذية والزراعة، أي  التنوع  يُعد 
والتنمية املستدامة وإمداد العديد من خدمات النظام  والصحة  ا ال غىن عنه من أجل األمن الغذائي والتغذية  الغذائي، أمرً 

اإليكولوجي احليوية. وقد اختذت العديد من البلدان إجراءات لصون جمموعة من املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية  
زال تقدم، التوجيهات بشأن  واملائية واستخدامها بشكل مستدام، من خالل اسرتاتيجيات خمتلفة. وقد قدمت اهليئة، وال ت

مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة املتعددة واستخدامها بشكل مستدام، من خالل أدوات وقرارات متعددة   31صون 
وخاصة بقطاعات حمددة، مبا يف ذلك خطط العمل القطاعية العاملية. وترصد املنظمة تنفيذ هذه الصكوك وترفع التقارير إىل  

ذات الصلة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ومع ذلك، لقد كانت التوجهيات  القطاعات املعنية  الة تنفيذها وحالة  اهليئة عن ح
املتعلقة إبدارة مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة غري املشمولة خبطط العمل القطاعية العاملية حمدودة حىت اآلن.  

إىل   حاجة  اوهناك  املكوانت  بطريقة  إدارة  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  للتنوع  وتكامالً ملختلفة  منهجية  و أكثر  ختطي  ، 
االسرتاتيجيات اخلاصة بقطاعات معينة. ويتطلب عكس اخلسارة املستمرة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وضمان صونه  

املستوى الوراثي ومستوى    راءات على وحتسني استخدامه بشكل مستدام، اتباع هنج شاملة ومتعددة القطاعات تشمل إج 
نظم  الاإلنتاج الزراعي تنتج أيًضا خدمات    نظم يف االعتبار أن    النهجأن أتخذ هذه    بد  وال  األنواع والنظام اإليكولوجي.

 ، واليت قد تكون إجيابية لتحقيق هذه الغاية.بيئاتنا ورفاهناذات الصلة بتحسني  يكولوجية اإل
 : ، ما يليحبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملتقرير املتعلق وتشمل النتائج الرئيسية لل -6

 التنوع البيولوجي ضروري  لألغذية والزراعة

على   • والزراعة  لألغذية  البيولوجي  للتنوع  عديدة  مكوانت  والنظم  تشك ل  األنواع  ومستوى  الوراثي  املستوى 
 عوامل أساسية إلنتاجية القطاعات الزراعية كافة يف الوقت الراهن ويف املستقبل. اإليكولوجية،

واملائية  و  • واحليوانية  النباتية  الوراثية  املوارد  والالفقارايتو تتسم  الدقيقة  احلية  الكائنات  من  الوراثية  لألغذية    املوارد 
وما  ع، وداخل األنواع )النوع، والصنف، والساللة،  ها على مستوى األنوا وتنوع   –والزراعة، واملوارد الوراثية احلرجية 

(، أبمهية حيوية إلنتاجية قطاعات احملاصيل والثروة احليوانية والغاابت وتربية األحياء املائية ومصايد األمساك،  إىل ذلك
ية استئناسها، . وتتمتع األقارب الربية لألنواع املستأنسة إبمكانيف الوقت الراهن ويف املستقبل  وقدرهتا على الصمود 

 وتوفر جمموعة من املوارد الوراثية للتهجني واالختيار.

 لتوفري العديد من خدمات النظام اإليكولوجي  ويعترب التنوع البيولوجي املرافق املوجود يف نظم اإلنتاج وحوهلا ضرورايً  •
زل  عحلفاظ على خصوبة الرتبة، و يف ذلك التلقيح، ومكافحة اآلفات، وا  اليت يستند إليها إنتاج الزراعة واألغذية، مبا 

 الكربون، وتنظيم إمدادات املياه.

 
 .إصالحه التنوع البيولوجي هو محاية التنوع البيولوجي واحلفاظ عليه أو إدارته أو  صون  31



9  CGRFA-18/21/7.2 

 

مهمة    – وهي تضم جمموعة واسعة من الفطرايت والنبااتت واحليواانت، مبا يف ذلك الالفقارايت    – وتعترب األغذية الربية   •
ا على ا، ولكن يتم تداوهلا أيضً واستهالكها حمليً ا ما يتم حصادها  لألمن الغذائي والتغذية يف العديد من البلدان. وغالبً 

 مسافات طويلة. ويف حالة مصايد األمساك الطبيعية، فإهنا تشكل أساس قطاع رئيسي من األغذية والزراعة.

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة آخذ يف الرتاجع

على املستوى الوراثي ومستوى األنواع والنظام  إن العديد من املكوانت الرئيسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،   •
 اإليكولوجي، آخذ يف الرتاجع.

ختتلف املعارف بشأن حالة التنوع البيولوجي املرافق، وخدمات النظام اإليكولوجي واألغذية الربية بني إقليم وآخر،  و  •
قة، وكذلك بعض األنواع النباتية وغالباً ما تكون غري مكتملة. وهناك العديد من الالفقارايت والكائنات احلية الدقي

النظم   أن وظائفها ضمن  أو وصفها، كما  يتم تسجيلها  مل  اإلنتاج وحوهلا،  نظم  املوجودة يف  األخرى  واحليوانية 
 .اإليكولوجية تبقى غري مفهومة بشكل جيد

عين أن البياانت املتعلقة وإن احلالة غري املتقدمة بشكل كاف لربامج رصد التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، ت •
مؤشرً  املقابلة  والتدابري  األعداد  مسوح  وتوفر  مكتملة.  غري  واجتاهاهتا  للتنوع  حبالتها  الفردية  الفئات  حالة  عن  ا 

البيولوجي املرافق على املستوايت احمللية أو الوطنية أو اإلقليمية. وتعطي البياانت من هذا النوع صورًة خمتلطة، إمنا  
 يدة تدعو إىل القلق بشأن تراجع املكو انت الرئيسية للتنو ع البيولوجي املرافق.هناك أسباب عد

وتعترب املعلومات عن حالة واجتاهات املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واملائية لألغذية والزراعة، واملوارد الوراثية احلرجية،   •
 يف املعارف، وال سيما يف املناطق النامية من العامل.أكثر اكتماالً. ومع ذلك، ال يزال هناك العديد من الفجوات 

 تؤثر دوافع التغيري املتعددة واملتفاعلة يف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

البيولوجي  غالبً  • التنوع  يتأثر  ما  والزراعة ا  متنوعة    لألغذية  مبجموعة  يقدمها  اليت  اإليكولوجي  النظام  وخدمات 
وى احمللي والعاملي، وبني التطورات يف التكنولوجيا وممارسات اإلدارة ضمن قطاع األغذية  الدوافع ترتاوح بني املست من

نطاقً  األوسع  والسياسية  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  البيئية  والعوامل  تؤدي  ا.  والزراعة  يف   االجتاهاتوقد 
إىلاألسواق   دوافع  والدميوغرافيا،  البيولوجي   ظهور  التنوع  املناخ  مثل   لفقدان  األراضي،  و   تغري  استخدام  تغيري 

وانتشار األنواع الغازية. وكانت    حصاد املوارد الطبيعية،واالستخدام غري املناسب للمدخالت اخلارجية، واإلفراط يف  
  حالة املسامهة يف تقرير    ان التغيريات يف استخدام األراضي واملياه وإدارهتا، الدوافع اليت ذكرها أكرب عدد من البلد

سلبية على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ويف املقابل،    اعلى أن هلا آاثرً   ،والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنوع
شاركت إىل النظر إىل تدابري السياسات العامة والتقدم يف العلوم والتكنولوجيا، على أهنا دوافع    مالت البلدان اليت

ا للحد  من اآلاثر السلبية للدوافع األخرى اليت تؤثر على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتوفر  ر طرقً إجيابية توف
واستخدامه   والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنوع  صون  تدعم  اليت  للتدخالت  حمتملة  دخول  نقاط  الفئتان  هااتن 

 املستدام.
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 32مارسات املراعية للتنوع البيولوجيتشري التقديرات إىل تزايد استخدام العديد من امل

البيولوجي   • التنوع  البيولوجي لألغذية والزراعة، وال سيما  التنوع  متت اإلفادة على نطاق واسع عن جهود إلدارة 
 املرافق، هبدف تعزيز عملية توفري خدمات منظمة وداعمة يف النظام اإليكولوجي.

البيولوجي لألغذية  والنهج  وأُفيد عن تزايد استخدام جمموعة من ممارسات اإلدارة   • التنوع  اليت تُعترب مواتية لصون 
. ومع  (33احلافظة للموارد واإلنتاج العضوي   )مثل الزراعة احلراجية والزراعة   والزراعة واستخدامه على حنو مستدام 

 ه املمارسات على حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.يزال يتعني حتسني معرفة كيفية أتثري هذ ذلك، ال

تكون مستوايت   رغم تزايد اجلهود املبذولة لصون التنو ع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املوقع وخارجه، غالًبا ماو  •
 .، وال بد  من تعزيز التكامل يف ما بني هذه النهجالتغطية واحلفاظ غري مالئمة 

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

ا سياساتية وقانونية تستهدف صون التنوع البيولوجي كك ل واستخدامه على حنو مستدام،  وضعت معظم البلدان أطرً  •
تدمج املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مع  ا ما تكملها سياسات ملوارد وراثية لألغذية والزراعة حمددة، أو أهنا قد  وغالبً 

األغذية والزراعة، واألغذية والزراعة بشكل عام، أو التنمية الريفية. والسياسات اليت    سياسات لقطاعات حمددة من
املشاهد  تتناول إدارة نظم اإلنتاج الغذائية والزراعية تستند بشكل متزايد إىل هُنج النظام اإليكولوجي، واملشاهد الطبيعية و 

األغذية    ا ما تفتقر األطر القانونية والسياساتية إىل تركيز حمدد على التنوع البيولوجي املرافق أو البحرية. ومع ذلك، غالبً 
الغاابت، فإن   الربية. ويف حني أن االتفاقات الوطنية والدولية قائمة للحد  من االستغالل املفرط لألنواع السمكية أو

القانونية وا املرافق  التدابري  البيولوجي  التنوع  أو املكوانت يف  الربية  تستهدف بشكل صريح األغذية  لسياساتية اليت 
 وأدوارها يف توفري خدمات النظام اإليكولوجي ليست منتشرة على نطاق واسع.

  وجي تعاوانً وتتطلب اإلدارة املستدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتعزيز دوره يف تقدمي خدمات النظام اإليكول  •
متعدد األطراف عرب قطاعي األغذية والزراعة، وبني قطاع األغذية والزراعة وقطاع صون البيئة/ الطبيعة والقطاعات  
األخرى ذات الصلة، على املستوايت احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية. ويعرب استخدام التنوع البيولوجي لألغذية  

ود التقليدية بني القطاعات. وإن أطر التعاون على املستوايت الوطنية واإلقليمية والدولية  والزراعة احلدود الدولية واحلد
 ألغذية والزراعة.اقطاعات  كل من   ا يف متطورة نسبيً   لألغذية والزراعة  يف إدارة املوارد الوراثية 

يولوجي لألغذية والزراعة  ويقيد عدد من احلواجز عملية وضع وتنفيذ أدوات سياساتية فعالة تتناول صون التنوع الب •
 العوائق بفعل عدم توفر  واستخدامه بشكل مستدام، والتنوع البيولوجي املرافق بشكل خاص. ويواجه التنفيذ أحياانً 

احلوكمة   املوارد البشرية واملالية، وغياب الوعي واملعرفة من جانب أصحاب الشأن وغياب اإلرادة السياسية و/أو
 ت ذات الصلة.وغياب التعاون بني الوكاال

البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام عدة حتدايت.  و -7 التنوع  و يواجه صون التنوع  ال ميكن إدارة 
من أجل  نظمي  حاجة إىل اتباع هنج    ومثة   البيولوجي لألغذية والزراعة بفعالية إذا مت النظر يف مكوانته مبعزل عن بعضها البعض.

حنو نظم غذائية وزراعية أكثر استدامة    التحول حيث تعزيز  من    التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من    على أكمل وجه االستفادة  

 
  تشج ع  اليت واملمارسات  اإلنتاج إىل الوثيقة  هذه يف  ويشري والزراعة  لألغذية البيولوجي  التنوع حالة" من تقرير  املراعية للتنوع البيولوجي  أخذ مصطلح "   32

 .مستدام حنو على واستخدامه البيولوجي التنوع صون
روما. للحصول على وصف للحالة   .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019تقرير منظمة األغذية والزراعة لعام ، من 5نظر الفصل أ  33

 من هذه املمارسات والنهج.  20واالجتاهات يف اعتماد أكثر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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القطاعات واملتعددة أصحاب املصلحة اليت تعاجل مكوانت متعددة    وابلتايل، تعترب   الصمود.وقدرة على   آليات التعاون بني 
 ة والزراعة، حيوية.للتنوع البيولوجي لألغذي 

والزراعة  و -8 لألغذية  الوراثية  للموارد  االسرتاتيجية لالستخدام املستدام  األولوايت  القطاعية للهيئة  العمل  حتدد خطة 
وتنميتها وصوهنا، فضالً عن األحكام املتعلقة ابلتعاون والتمويل والتنفيذ. وتوجه اهليئة تنفيذ خطط العمل القطاعية العاملية،  

 رصدها، كما تقي م على فرتات منتظمة حالة تنفيذها ومكوانت املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اخلاصة هبا.وتدعمها وت 
هلا   -9 احملتملة  واالستجاابت  التحدايت  الوثيقة  هذه  يف  الواردة  ]املمكنة[  واإلجراءات  االحتياجات  وتعكس 

. والستكمال خطط العمل العاملية،  لألغذية والزراعة يف العاملحالة التنوع البيولوجي  حددهتا البلدان أثناء إعداد تقرير   اليت
ينصب الرتكيز بقوة على اإلجراءات اليت تسعى إىل زايدة حتسني املعرفة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وال سيما التنوع  

يف  بنظم اإلنتاج اليت ما زالت متخلفة    مبا يشمل تلك املتعلقة   البيولوجي املرافق واألغذية الربية وخدمات النظم اإليكولوجية
، وآاثر ممارسات اإلدارة وهنجها املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. كما مت التأكيد على احلاجة إىل تنفيذ  اجملالهذا 

مجيع   االهتمام ألمهية التعاون، علىهُنج وإجراءات عملية لتحسني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ومت إيالء املزيد من  
 املستوايت، يف صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه على حنو مستدام.

 طبيعة الوثيقة  –2

ا ألمهية جتنب االزدواجية، هتدف هذه الوثيقة إىل توفري إطار شامل إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  إدراكً  -10
حتسني صون التنوع البيولوجي لألغذية   –وبشكل أوسع  –املنسق عرب مجيع قطاعات األغذية والزراعة  كك ل وتعزيز العمل

وغري طوعية  وهي  اإليكولوجي.  والنظام  األنواع  ومستوى  الوراثي  املستوى  على  املستدام  واستخدامه  ملزمة.    والزراعة 
العامل  وليس القطاعية  العمل  الوراثية لألغذية والزراعة اخلاصة ابهليئة،  املقصود منها أن تستبدل أو تكرر خطط  ية للموارد 

وينبغي أو االقتضاء.  االقتضاء. وجيب حتديثها عند  املتناغم، حسب  تنفيذها  تعزز  أن  بل  الدولية،  االتفاقات  من   غريها 
 ا ألولوايهتا الوطنية والتزاماهتا الدولية، حسب االقتضاء.تتخذ البلدان اإلجراءات الالزمة وفقً  أن 

 ألهداف ا –3

 هتدف هذه الوثيقة إىل ما يلي:  -11
  للتنفيذ املتسق واملتناسق خلطط العمل القطاعية العاملية احلالية للهيئة، وصون التنوع البيولوجي وضع إطار سياقي   •

  والتغذية   ،املرافق واألغذية الربية، كأساس لألمن الغذائي  واستخدامه على حنو مستدام مبا يشمل التنوع البيولوجي
 وتوفري سبل العيش؛  ، واحلد  من الفقرتني ، واألغذية والزراعة املستدامصحةوال

 وتشجيع التحو ل حنو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة؛   •

2020لتنوع البيولوجي ملا بعد عام ل اإلطار العاملياملسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وتنفيذ و  •
 ؛34  

أمهية  و  • الوعي بشأن  والزراعة،زايدة  لألغذية  البيولوجي  الربية،    مبا يشملالتنوع  املرافق واألغذية  البيولوجي  التنوع 
وصانعي   املستهلكني  إىل  املنتجني  من  املصلحة،  أصحاب  جلميع  يوفرها  اليت  اإليكولوجي  النظام  وخدمات 

 السياسات؛

 
 البيولوجي التنوع  اتفاقية إطار يف  ضعوُ   34
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البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام،و  • التنوع  املرافق واألغذية    شمل مبا يتعزيز صون  البيولوجي  التنوع 
، كأساس خلدمات النظام  ذات الصلة  النظم اإليكولوجية األرضية واملائية من  وغري ذلك  نظم اإلنتاج  الربية، داخل

التنمية االقتصادية   وضمان األمن    الفقر  واحلد  مناملستدامة  اإليكولوجي والقدرة على الصمود، من أجل تعزيز 
 ، خاصة يف البلدان النامية، فضالً عن توفري خيارات للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره؛ الغذائي والتغذية

ضع األساس املفاهيمي واإلطار الالزم لوضع واعتماد سياسات وتشريعات وبرامج وطنية لصون التنوع البيولوجي  و و  •
 ام؛ لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستد

املعلومات  و  • وتبادل  التعاون  التكنولوجيا  زايدة  القدرات  ونقل  وتعزيز  والدولية،  واإلقليمية  الوطنية  املستوايت  على 
يف ذلك جماالت البحث والتعليم والتدريب بشأن صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه    املؤسسية، مبا

 بشكل مستدام؛ 

اييس ومؤشرات لقياس أثر ممارسات اإلدارة وهنجها على صون التنوع البيولوجي  مجع البياانت ووضع مقوحتسني   •
 النظام اإليكولوجي؛ وعلى مستوى األنواع و  لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام على املستوى الوراثي

جهودها لتعزيز صون   يف  بناء على طلبها،   وتقدمي التوجيه لعمل منظمة األغذية والزراعة بشأن توفري الدعم للبلدان  •
التنوع   تعميم  اسرتاتيجيتها بشأن  مبا يف ذلك يف سياق  املستدام،  والزراعة واستخدامه  لألغذية  البيولوجي  التنوع 

 .35البيولوجي عرب القطاعات الزراعية 
يراعي   وينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أنه ينبغي تنفيذ اإلجراءات يف جمموعة واسعة من الظروف املختلفة. وجيب أن  -12

املنتجني وأصحاب   البيولوجي لألغذية والزراعة، واحتياجات  التنوع  التباين يف خصائص أنظمة اإلنتاج ومكوانت  التنفيذ 
تكون قابلة    ا إىل أنه يف حني أن بعض اإلجراءات قداملصلحة اآلخرين والقدرات واملوارد املتاحة. كما جتدر اإلشارة أيضً 

 ات أخرى املزيد من الوقت.إجراء  قد تتطلبللتحقيق بسرعة، ف

 املبادئ التشغيلية  –4

ينبغي أن يسرتشد تنفيذ اإلجراءات ]املمكنة[ الواردة يف هذه الوثيقة، يف مجيع جماالت األولوايت االسرتاتيجية،   -13
 ابملبادئ التشغيلية التالية:

  الشعوب األصلية  عارفمينبغي أن يستند تنفيذ اإلجراءات إىل أدلة علمية سليمة. وعند االقتضاء، ينبغي أن تؤخذ   •
والنهج    والشامل  هُنج البحث التشاركيوتشجيع  يف االعتبار. وجيب استخدام    احمللية املعارف واملمارسات التقليدية و و 

 .، حسب االقتضاءاملبتكرة 
مجيع مستوايت  تنفيذها، حسب االقتضاء، يف مجيع أنواع نظم اإلنتاج ويف البلدان على  اهلدف من اإلجراءات هوو  •

 ا.، حيثما كان ذلك مناسبً  صغار املنتجني وجيب إيالء اهتمام خاص الحتياجاتالتنمية. 
أنشطة   • اهتمام خاص الحتياجات  إيالء  األغذية مع  منتجي  اإلجراءات مشاركة مجيع  تنفيذ  أن يشج ع  وينبغي 

اهتمام  الز  إيالء  النطاق، ومع  والصغرية  األسر  القائمة على  املائية  األحياء  وتربية  راعة واحلراجة ومصايد األمساك 
 خاص الحتياجات البلدان النامية.

 
 .CL 163/11 Rev.1 الوثيقة  35

http://www.fao.org/3/ca7175ar/ca7175ar.pdf
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وينبغي أن أيخذ تنفيذ اإلجراءات يف االعتبار دور املرأة، عند االقتضاء، بوصفها مديرة للتنوع البيولوجي لألغذية   •
 .  املشاركة الفعالة للمرأة  ، وينبغي أن ينطوي علىة معرفة تتعلق ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والزراعة وحامل

االقتضاء، بوصفهم   وينبغي أن أيخذ تنفيذ اإلجراءات يف االعتبار أدوار الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، عند •
، وينبغي أن ينطوي  علق ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة مدراء للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وحاملي معرفة تت

 للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية.على املشاركة الفعالة 
در اإلمكان تعزيز  يضمن ق  ويدعم تنفيذ خطط العمل العاملية القطاعية، وأن   يشج عأن  وينبغي لتنفيذ اإلجراءات   •

اجلهود.   ازدواجية  وتفادي  التآزر  اإلجراءات  أوجه  لتنفيذ  الصددوينبغي  ق  يف هذا  اإلمكان أن يضمن     أيًضا   در 
 .بني القطاعاتذات الصلة  التفاعل مراعاة أوجه 

 اهليكل والتنظيم –5

نوع البيولوجي لألغذية والزراعة  تعرض هذه الوثيقة جمموعة من اإلجراءات ]املمكنة[ املتكاملة واملرتابطة لصون الت -14
واستخدامه بشكل مستدام، مت تنظيمها يف ثالثة جماالت أولوية اسرتاتيجية. ويتصل العديد من هذه اإلجراءات أبكثر من  

 جمال ذي أولوية اسرتاتيجية.  
 ورصده وتقييمه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  توصيف: 1جمال األولوية االسرتاتيجية  
 : إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2جمال األولوية االسرتاتيجية  
 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 3جمال األولوية االسرتاتيجية  

النسبية لك  -15 املرتبطة قد ختتلف وال ترد اإلجراءات برتتيب األولوية، ألن األسبقية  الزمنية  ل جمال عمل واجلداول 
نفسها،  كبريً   ااختالفً  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنوع  النسبية على مكوانت  األولوية  تعتمد  واملناطق. وقد  البلدان  ا بني 

إدارة التنوع البيولوجي لألغذية  البيئة الطبيعية أو نظم اإلنتاج املعنية، أو القدرات احلالية، أو املوارد املالية، أو سياسات   أو
إذ  ، يُقصد هبا أن تكون غري إلزامية وغري شاملة.  إجراء ماقائمة ابملمارسات أو النهج يف إطار  عرض  وعندما تُ   والزراعة.

 يوجد حل واحد يناسب اجلميع ، وهناك حاجة إىل إجراء حتليالت لكل حالة على حدة. ال
مت   األولوية االسرتاتيجية، تعرض مقدمة االحتياجات احملددة على أساس التقارير القطرية اليت ولكل جمال من جماالت   -16

أعاله. مث يتم    املشار إليها والعمليات االستشارية  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل إعدادها كمسامهات يف تقرير  
 .من أساس منطقي وجمموعة من اإلجراءات الفردية   عرض عدد من األولوايت احملددة. وتتكون كل أولوية 
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 جماالت األولوايت االسرتاتيجية لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 واستخدامه املستدام 

 ورصده وتقييمه  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة    توصيف: 1جمال األولوية االسرتاتيجية 
 املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واحلصول عليهاحتسني توافر املعلومات   1-1

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

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

 مقدمة

ورصده من األمور الضرورية لصونه واستخدامه بشكل مستدام.  وتقييمه  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة    توصيفيُعترب  
البيولوجي لألغذية والزراعة وإدارته على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية  وإن عمليات تقييم ورصد حالة واجتاهات التنوع  

املعرفة احلالية اختالفً غري متساوية، وغالبً  خمتلف  ا بنيا كبريً ا ما تكون حمدودة وجزئية. كما خيتلف مدى وطابع فجوات 
 فئات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

واألنواع اليت يتم حصادها على نطاق واسع   – املستأنسة واملوارد الوراثية احليوانية واملائية لألغذية والزراعة ويف حالة النبااتت 
توجد    –من الربية )مثل األشجار احلرجية واألنواع النباتية اخلشبية األخرى واألنواع املستهدفة من قبل املصايد الطبيعية(  

ن تفاوت درجاهتا عرب املناطق يف العامل وعرب قطاعات األغذية والزراعة. وعلى  قوائم جرد ومعلومات أخرى، على الرغم م
املستوى العاملي، مت تطوير أنظمة رصد للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، على سبيل املثال، النظام العاملي للمعلومات واإلنذار  

معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة، والنظام العاملي    املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ونظام
 للمعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية التابع للمنظمة.

وجيري رصد النظم اإليكولوجية الرئيسية ذات األمهية لألغذية والزراعة، على سبيل املثال األراضي الرطبة الداخلية، والشعب  
، وطبقات األعشاب البحرية، والغاابت، واملراعي، على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية،  املرجانية، وغاابت املنغروف

 وإن كانت مبستوايت خمتلفة من الشمولية.
توثيق العديد من أنواع التنوع البيولوجي املرافق اليت تقدم خدمات تنظيمية وداعمة، وال سيما الكائنات   و أ ويف املقابل، مل يتم حتديد  

ا لبعض اجملموعات التصنيفية )مثل بعض الفقارايت( ولكن،  دقيقة والالفقارايت. وتُعرف اجتاهات األعداد بشكل جيد نسبيً ال 
فرادى جملموعات األخرى، تكاد املعرفة أن تكون غري موجودة. ويف كثري من احلاالت، يصعب توصيف وتنظيم  ا   إىل   ابلنسبة 

ومثة حاجة إىل معاجلة   جينومية وغريها من تقنيات تفاعل اجلينوم لتحديد التجمعات.األنواع، وميكن استخدام األساليب امليتا 
 الثغرات الكبرية القائمة يف القدرات التصنيفية لتقييم التنوع البيولوجي.

، مبا  اا العديد من الفجوات يف املعرفة حول خصائص األنواع اليت تعترب مصادر لألغذية الربية، وحالتها واجتاهاهتوهناك أيضً 
 .ضمن مسببات األمراذلك  وغري املصدربتداعيات األمراض احليوانية يشمل املخاطر املتصلة 

النظام   خدمات  توفري  يف  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنوع  من  مكوانت  مسامهات  تكون  احلاالت،  من  العديد  ويف 
ابلنسبة   احلال  هو  جيد، كما  بشكل  مفهومة  غري  دو إىل  اإليكولوجي  وتوزيعها،  آاثر  األعداد  أحجام  على  معينة  افع 

 العالقات اإليكولوجية اليت تدعم توفري خدمات النظام اإليكولوجي.   وعلى
ا حتسني منهجيات ويف ضوء ما سبق، هناك حاجة عامة لتحسني توافر البياانت واملعلومات. وتشمل االحتياجات األكثر حتديدً 

وحتليل البياانت )مبا يف ذلك البياانت املكانية( بشأن التغريات يف وفرة األنواع والنظم اإليكولوجية وتوزيعها،  وتبادل  تسجيل وختزين  
 وحتسني القدرة على الرصد والتقييم، على سبيل املثال من خالل زايدة عدد خرباء التصنيف املاهرين.
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 حتسني توافر املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واحلصول عليها 1-1ة األولوية االسرتاتيجي

 األساس املنطقي 

تتضمن خطط العمل القطاعية العاملية أحكاًما لتقييم فئات معينة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ورصدها. ومع ذلك،  
األخرى من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، على سبيل املثال التنوع البيولوجي املرافق  هناك حاجة لتحسني معرفة املكوانت  

واألغذية الربية، على املستوى الوراثي ومستوى األنواع والنظام اإليكولوجي، حسب االقتضاء، وأدوارها يف توفري خدمات  
الظروف   ن ذلك. وابلنظر إىل أن كل بلد لديه جمموعة منالنظام اإليكولوجي، ابالستناد إىل البياانت املوجودة حيثما أمك

للتقييم   النظام اإليكولوجي،  واالحتياجات والقدرات، يتعني حتديد األنواع ذات األولوية، والنظم اإليكولوجية، أو خدمات 
التقي  التآزر يف أنشطة  لتعزيز  اجلهود  الوطين. وحيثما كان ذلك ممكًنا، جيب بذل  ملختلف  والرصد على املستوى  يم والرصد 
 مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك تلك اليت تغطيها خطط العمل القطاعية العاملية.

وتوجد جمموعة واسعة من املمارسات والنهج اإلدارية اليت تستفيد من مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بطريقة  
وتشمل هذه املمارسات والنهج تلك املستخدمة على مستوى اإلنتاج   36تساهم يف صوهنا.مستدامة، وابلتايل يُعترب أهنا  

والزراعة الدائمة والزراعة العضوية، واإلدارة املتكاملة لآلفات(،  للملحقات )مثل الزراعة احلافظة للموارد، واملمارسات املواتية
والنظ الزراعية،  احلراجة  )مثل  املختلطة  اإلنتاج  نظم  املائية(،  واستخدام  والنظم  احليوانية  والثروة  للمحاصيل  املتكاملة  م 

املتكاملة على مستوى النظام اإليكولوجي )مثل هنج النظم اإليكولوجية ملصايد األمساك   وممارسات االستعادة، والنهج 
ت تقييم مدى استخدام  وتربية األحياء املائية واإلدارة املستدامة للغاابت والزراعة اإليكولوجية(. ويصعب يف معظم احلاال

هذه املمارسات والنهج، بسبب تنوع املقاييس والسياقات املتضمنة وغياب البياانت ذات الصلة. ومع أن  التأثريات على  
البحوث وتطوير أساليب    التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تُعترب إجيابية، فمن الواضح أن هناك حاجة إلجراء املزيد من

 هذا الصدد.تقييم مناسبة يف 

 اإلجراءات 

مبا يف ذلك على مستوى األعداد،    وتوصيفهاورصدها  حتسني قائمة جرد التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية   1-1-1
 .  حبسب االقتضاء

املرافق   1-1-2 البيولوجي  التنوع  البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يشمل  التنوع  واألغذية  حتسني تقييم كيف تتم إدارة 
مدى اعتماد ممارسات وهنج اإلدارة اليت تسهم يف الصون واالستخدام املستدام،    ، وحبسب االقتضاء، رصدالربية، مبا يف ذلك

 ، حسب االقتضاء، وخصائص نظم اإلنتاج احمللية.  لية  معارف جمتمعات الشعوب األص واحمللية و مع مراعاة املعارف التقليدية  
  ورصدها، حبسب االقتضاء.دوافع التغيري وآاثرها على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،    حتسني تقييم  1-1-3
املعرفية بشأن أدوار   صاختاذ اإلجراءات لتقلي 1-1-4 يف توفري خدمات  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة    الفجوات 

 .ر هذه األدوار مبمارسات اإلدارة يف قطاع األغذية والزراعة النظام اإليكولوجي، مبا يف ذلك كيفية أتث  

 
للحصةول على وصةف للحالة   . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل.  2019تقرير منظمة األغذية والزراعة لعام ، من 5انظر الفصةل    36

 من هذه املمارسات والنهج. 20واالجتاهات يف اعتماد أكثر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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املعرفية بشأن  مجيع مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، اختاذ اإلجراءات لتقليل الفجوات  إىل  ابلنسبة   1-1-5
املعرفة   ، مبا يف ذلك الفجوات يفوالصحة  حمتوايهتا الغذائية وأمهيتها احملتملة يف اجلهود املبذولة لتحسني األمن الغذائي والتغذية 

 املتعلقة ابجلوانب الثقافية واالجتماعية الستخدامها.  
م والرصد على املستوى  يم اإليكولوجي للتقيخدمات النظا  وأحتديد األنواع ذات األولوية والنظم اإليكولوجية   1-1-6

 الوطين، حسب االقتضاء.
حسب االقتضاء وإىل    –برامج تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصده، استخدام ودمج    وتعميم  بتعزيز 1-1-7

ممكن   حد   التنوع    – أقصى  اتفاقية  أو  املستدامة،  التنمية  اليت وضعت ألهداف  تلك  )مثل  القائمة  والرصد  التقييم  نظم 
هليئة أو  منظمة  البيولوجي،  لدى  والزراعة  لألغذية  الوراثية  والزراعة  املوارد  على  األغذية  احلالية،  واملؤشرات  والبياانت   ،)

 .ا متعددة ختدم أغراضً  املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية، واستكشاف إمكانية املؤشرات اليت
األدوات واملعايري والربوتوكوالت    القائمة، تعزيز  واألطر  مع مراعاة املبادرات ذات الصلة واألدوات واألساليب 1-1-8

 طوعية  دولية مرجعية أطر إعداد  ودعم جلرد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصده القائمة 

 .تنوع البيولوجي لألغذية والزراعةنظم املعلومات العاملية اخلاصة ابل دعم حتسني  1-1-9
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  لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعةا : إدارة2جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة

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

البيولوجي   التنوع  استخدام  رمسية  يشمل  وراثية  حتسني  أنشطة  وتنفيذ  املستأنسة،  األنواع  تربية  أو  زراعة  والزراعة  لألغذية 
رمسية، واستئناس أنواع برية إضافية، وإدخال أنواع مستأنسة أو برية يف نظم إنتاج جديدة، وإدارة التنوع البيولوجي   غري أو

النظا الغذائية وغريها من املنتجات املرافق هلا يف نظم اإلنتاج وحوهلا لتعزيز تقدمي خدمات  املواد  م اإليكولوجي، وحصاد 
الربية. وتساهم بعض هذه املمارسات والنهج يف صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، يف حني يشكل البعض اآلخر  

ا، والتلوث، واالستخدام  الدوافع الرئيسية لفقدانه، مبا يف ذلك عن طريق التغيريات الضارة يف استخدام األراضي واملياه وإدارهت
 غري املستدام للمدخالت اخلارجية، واالستغالل واحلصاد غري املستدامني.  

الطبيعي ]أيًضا املوقع  البيولوجي لألغذية والزراعة يف  التنوع  التنوع   [ويشمل صون  املتخذة لتعزيز ]احلفاظ[ على  التدابري 
[ ومواصلة تطويره ابستمرار داخل نظم إنتاج احملاصيل واحليواانت واألمساك والغاابت، ونظم  واستعادتهالبيولوجي ]ومحايته[ ]

البيولوجي لألغذية وا التنوع  الطبيعي صون مكوانت  املوقع  لزراعة خارج اإلنتاج املختلطة، وحوهلا. ويشمل الصون خارج 
موائلها الطبيعية داخل نظم اإلنتاج وحوهلا. وقد يشمل ذلك صون الكائنات احلية يف املواقع مثل احلدائق النباتية، ]مثل  

خمازن  األشجار خارج املوقع[، أو األكواريوم، ]أو بنوك اجلينات احلقلية[، حدائق احليوان أو مزارع احليواانت النادرة، أو
، أو األنسجة النباتية، أو املواد احملافظ عليها ابلتجميد، مثل السائل املنوي احليواين أو األجنة يف بنوك  البذور، أو اللقاح

البذور[.   بنوك  ]أو  ملواجهة  اجلينات  اجلهود  بذل  استدامة  أكثر  بطريقة  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنوع  إدارة  وتتطلب 
والبناء على الفرص املرتبطة مبجموعة واسعة من    تدهور النظام اإليكولوجي[]ودوافع فقدان التنوع البيولوجي و التهديدات  

 الدوافع املتفاعلة للتغيري.
الوراثية لألغذية والزراعة ذات الصلة واستخدامها   العاملية أولوايت لصون عناصر املوارد  القطاعية  العمل  وتتضمن خطط 

تقد األخرية، بشكل عام،  اآلونة  الطبيعي يف مجيع  بشكل مستدام. وقد شهدت  املوقع  الصون خارج  تعزيز  ًما يف جمال 
 قطاعات األغذية والزراعة. وكان تعزيز الصون واالستخدام املستدام داخل املوقع ويف املزرعة أكثر صعوبة.

فة التقليدية إن إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة مقيدة بفجوات يف املعرفة، تتفاقم يف بعض األماكن بسبب فقدان املعر 
بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتشمل التحدايت األخرى حقيقة أن كل مكون من مكوانت التنوع البيولوجي  
لألغذية والزراعة يعتمد على املكوانت األخرى ويتفاعل معها عرب جمموعة من املقاييس، مبا يف ذلك على نطاق املناظر 

البحرية. ولذلك، تتطلب اإلدراة الفعالة يف كثري من األحيان، التعاون بني جمموعة متنوعة من  الطبيعية أو املناظر الطبيعية  
 أصحاب املصلحة املختلفني، داخل وخارج قطاعات األغذية والزراعة.

التقنية،   ويعترب التمويل غري الكايف، والنقص يف املوظفني املدربني )مبا يف ذلك يف التصنيف واملنهجيات(، والنقص يف املوارد 
من القيود الواسعة النطاق، مما جيعل من الصعب يف كثري من األحيان سد الفجوات املعرفية وتنفيذ برامج اإلدارة وإنفاذ  
اللوائح والسياسات الرامية إىل محاية التنوع البيولوجي. وغالًبا ما يعيق عدم وجود تعاون متعدد التخصصات البحث يف  

ة. وينبغي تعزيز أنشطة التعليم والتدريب والتوعية املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  أساليب واسرتاتيجيات اإلدار 
األطر القانونية   على مجيع املستوايت من املنتجني إىل واضعي السياسات. ومن الضروري أيًضا معاجلة نقاط الضعف يف

 (.3والسياساتية واإلدارية )أنظر جمال األولوية االسرتاتيجية 
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/   1-2 االسرتاتيجيةاألولوية  ]إلدارة[  املتكاملة  النهج  املستدام ]تعزيز  البيولوجي [  االستخدام   التنوع 
 لألغذية والزراعة 

 األساس املنطقي 

يرتاوح نطاق ممارسات وهُنج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من املناظر الطبيعية أو املناظر الطبيعية البحرية إىل نظام  
اإلنتاج أو قطعة األرض الفردية. وقد اعتمد العديد من البلدان هُنج املناظر الطبيعية واملناظر الطبيعية البحرية والتخطيط  
املتكامل الستخدام األراضي واملياه، على األقل إىل حد ما. وجيري أيًضا يف العديد من البلدان تطبيق اإلدارة املستدامة  

وجي إزاء مصايد األمساك وتربية األحياء املائية والزراعة اإليكولوجية وممارسات استعادة املوارد،  للغاابت وهنج النظام اإليكول
املتعلقة بتنويع أنظمة اإلنتاج، وممارسات   يف مجلة أمور أخرى. وعلى مستوى نظام اإلنتاج، قد تعزز املمارسات احملددة 

و  لألغذية  البيولوجي  التنوع  صون  اإلنتاج،  وهُنج  وينبغياإلدارة  مستدام.  بشكل  واستخدامه  الُنهج    الزراعة  هذه  تطبيق 
والقدرات واملوارد و/أو  والتوعية[  ]التواصلواملمارسات على نطاق أوسع. ومع ذلك، غالًبا ما يعيق نقص البحوث واملعرفة 

 األطر القانونية والسياساتية واإلدارية املناسبة، اعتمادها وتنفيذها.
املمارسات والنهج اإلدارية اليت تستخدم مكوانت خمتلفة من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة معقدة نسبًيا وإن العديد من  

وتتطلب فهماً جيًدا لرتكيبة األنواع يف النظام اإليكولوجي احمللي، ووظائف هذه األنواع داخل النظام اإليكولوجي، والعالقات 
املمارسات والُنهج   سفل السلسلة والنظم اإليكولوجية املرتابطة األخرى. وميكن ملثل هذه التغذوية يف ما بينها، وتفاعالهتا مع أ

أن تكون كثيفة املعرفة، وخاصة ابلسياق، وأن توفر فوائد على املدى الطويل وليس على املدى القصري. وهناك حاجة إىل  
 نطاق أوسع. شجيع التنفيذ علىدعم فين وسياسي، فضالً عن تطوير القدرات، للتغلب على هذه التحدايت وت

 اإلجراءات 

اإليكولوجي   2-1-1 النظام  والزراعة وخدمات  لألغذية  البيولوجي  التنوع  تؤثر على  اليت  التغيري  دوافع  حتديد ومراعاة 
]وتشجيع املمارسات اليت تعزز صون التنوع  املرتبطة هبا، عند وضع أو تنفيذ هنج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  

 .البيولوجي واستخدامه املستدام[
زيز ممارسات وهُنج اإلنتاج الغذائي والزراعي املستدامة، مبا يف ذلك النهج املتكاملة على مستوى نظام اإلنتاج وتع 2- 1-[2

ومستوى النظام اإليكولوجي، واليت تستخدم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على حنو مستدام، وتصونه وتستعيده، ويف  
تصادي، والنظم اإليكولوجية الصحية، وتوفر خدمات النظام اإليكولوجي.  نفس الوقت حتسن سبل العيش وتدعم األداء االق

، وتدوير املغذايت. ]صحة الرتبة[    /  املناخية الصافية[،]وتراكم املواد العضوية يف الرتبة[  املنافع]وينبغي إيالء االهتمام لتعزيز  
ومن احملتمل أن تشمل ممارسات وهنج اإلنتاج ذات الصلة، وحسب االقتضاء، حتسني إدارة امللقحات، والزراعة احلافظة 
للموارد، وممارسات اإلدارة املتكاملة للمغذايت، والزراعة املقحمة، واستخدام حماصيل التغطية، واستخدام السماد األخضر،  

واحلراجة الزراعية، واإلنتاج املتكامل للحيواانت ]مكافحة األنواع الغربية الغازية وإدارهتا[ دات اآلفات، وتقليل استخدام مبي
النظام اإليكولوجي ملصايد األمساك وتربية األحياء   النحل املستدامة، وهنج  واحملاصيل، واإلدارة املستدامة للغاابت، وتربية 

 ابت واملراعي واألراضي الرطبة املتدهورة.[[ املائية، واإلنتاج العضوي، واستعادة الغا
تعزيز التدابري الرامية إىل احلد من املخاطر والتأثريات املرتتبة على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة جراء استخدام   2-1-3]

 [.لألمسدة مبيدات اآلفات الكيميائية واألدوية البيطرية ]على حنو غري مالئم[ واالستخدام املفرط 
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وتعزيز التدابري الرامية إىل احلد من خماطر وأتثريات الرعي املفرط وتعزيز وتشجيع أفضل املمارسات يف جمال إدارة  2-1-4]
 [ .املراعي

 [ .ودعم إدماج التنوع البيولوجي يف سالسل القيمة الغذائية بدًءا من احلفظ إىل اإلنتاج والتسويق واالستهالك 2-1-5]
وحتديد وتطوير املنهجيات اليت تستند إىل أفضل املمارسات )مبا يف ذلك تلك القائمة على ]معارف الشعوب   2-1-6

]املعرفة التقليدية[( اليت تسهم يف صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام،    /  األصلية واجملتمعات احمللية[
 ها، حسب االقتضاء.وتطوير األدوات والتوجهيات لتسهيل تنفيذ

استخدام    [سابًقا  5-2-2اإلجراء  ] 2-1-7] والزراعة من خالل  لألغذية  البيولوجي  التنوع  تشجيع صون واستعادة 
والغاابت ومصايد األمساك وتربية    والثروة احليوانيةاملمارسات اإلدارية املراعية للتنو ع البيولوجي يف قطاعات إنتاج احملاصيل  

مبا املائية،  من    يف  األحياء  مزيج  التقليديةذلك، من خالل  اإلدارة  املبتكرة وممارسات  ذلك    التكنولوجيات  يكون  حيثما 
التنوع  ل  بدائلتشجيع  ] .[مناسًبا على  القائمة  اإلدارة  ممارسات  استخدام  خالل  من  التقليدية  واملمارسات  لمدخالت 

ذلك، عن   يف ألحياء املائية، مباوالغاابت ومصايد األمساك وتربية االثروة احليوانية البيولوجي يف يف قطاعات إنتاج احملاصيل و 
املرافق حيثما  طريق اجلمع بني التكنولوجيات املبتكرة واملمارسات اإلدارية التقليدية القائمة على استخدام التنوع البيولوجي  

 [ يكون ذلك مناسًبا.

مبا يف  ،  تشجيع البحوث  [2-1-1دجمها مع اإلجراء  ]  /   1-3نقل هذه الفقرة إىل األولوية االسرتاتيجية  ] 2-1-8]
ذلك البحوث التشاركية واملتعددة التخصصات وعرب الثقافات، بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وأدواره يف النظم  

حيتمل أهنا تسهم يف صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه  الغذائية، وممارسات وهنج اإلدارة اليت تسهم أو  
 [.املستدام

تعزيز زايدة الوعي وتبادل املعلومات بشأن ممارسات وهنج    [1-3األولوية االسرتاتيجية    نقل هذه الفقرة إىل] 2-1-9]
خالل استخدام التقنيات التشاركية )على سبيل املثال،  اإلدارة املراعية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك من 

 [ مقاطع الفيديو، والقصص املصورة، والرسوم البيانية(.
 وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وخطط عمل وإجراءات إلدارة التنوع البيولوجي للرتبة وضمان صحة الرتبة وخصوبتها    2-1-10
إنتاج  و  2-1-11 لنظم  االقتضاء،  لألغذية  الرتويج، عند  البيولوجي  التنوع  أجل صون  إدارهتا من  يتم  متعددة األغراض 

 .والزراعة واستعادته واستخدامه املستدام، ولتوفري جمموعة من خدمات النظام اإليكولوجي 
البيولوجي  حتسني، حسب االقتضاء، هيكل املناظر الطبيعية لتوفري املوائل للتنوع  و [  سابًقا  7-2-2  اإلجراء] 12- 2-1]

[ من أجل إدارة  الصلة  ذات  النهج   وسائر[ ]الطبيعية  املناظر  لنهج  اإلقتضاء  عند  الرتويج]  /  املرافق وأنواع األغذية الربية.[
 .[اإليكولوجية  النظم خدمات وتوفري  اعةالتنوع البيولوجي لألغذية والزر 

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

 األساس املنطقي 

حتدد خطط العمل القطاعية العاملية أولوايت العمل لتعزيز صون مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وقد مت وضع  
برامج للصون، ولكن تغطيتها وفعاليتها حباجة إىل حتسني، خاصة يف بعض مناطق العامل. وهناك العديد من العوامل اليت  

ا يف ذلك االفتقار إىل املعلومات الكافية عن أساليب واسرتاتيجيات الصون ذات تقيد صون التنوع البيولوجي املرافق، مب
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الصلة. ويف ما يتعلق ابلصون خارج املوقع على وجه اخلصوص، ال تزال هناك عوائق بيولوجية وفنية حتول دون صون بعض  
لوجي املرافق من أجل برامج الصون.  األنواع على املدى الطويل. ومن العقبات األخرى صعوبة استهداف أنواع التنوع البيو 

  طرق وهُنج الصون اليت تستهدف النظم اإليكولوجية أكثر كفاءة من إسناد األولوية إلىويف العديد من احلاالت، قد يكون  
 .بني هُنج الصون يف املوقع وخارجه وال بد  من تعزيز التكامل  األنواع. فرادى تلك اليت تستهدف إسناد األولوية إىل

اختاذ   وينبغي  بشكل كبري.  الصون  برامج  السياسات،  املوارد وضعف  على  والقيود  األساسية  املعرفة  يف  الفجوات  وتعيق 
(. ويف ما يتعلق أبنشطة واسرتاتيجيات الصون حبد  3و  1نظر جمايل األولوايت االسرتاتيجية  أإجراءات ملعاجلة هذه القيود )

املراعية للتنوع    ذاهتا، ينبغي إعطاء األولوية لتوسيع نطاق الطبيعي من خالل ممارسات اإلدارة  املوقع  استخدام الصون يف 
  االقتضاء  والغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يشمل عندالثروة احليوانيةالبيولوجي يف قطاعات إنتاج احملاصيل و 

البيولوجي و  التنوع  استعادة  التقليديةتدابري  اإلدارية  املهم يف هذا    املمارسات  األصلية. ومن  أو  احمللية  املرتبطة ابجملتمعات 
السياق حتسني بنية املناظر الطبيعية لتوفري املوائل ألنواع التنوع البيولوجي املرافق. وقد يشمل ذلك، على سبيل املثال، احلفاظ  

ذلك النظم اليت تدار بشكل مكثف،    املوائل الطبيعية أو شبه الطبيعية داخل نظم اإلنتاج وحوهلا، مبا يف  على مناطق من
التنوع البيولوجي    املاثلة أماموعند الضرورة جتديد املوائل املتضررة أو املتجزئة أو إعادة توصيلها. وينبغي التصدي للتهديدات  

البيولوجي يف إنتاج احملاصيل   اابت ومصايد والغ  ةاحليواني  والثروة لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك املمارسات الضارة ابلتنوع 
ألغذية الربية، من خالل العمل على مجيع املستوايت ذات الصلة.  ل  واالستغالل غري املستدام  األمساك وتربية األحياء املائية،  

وينبغي تعزيز نقل املعارف واملهارات اليت متكن مواصلة صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام،  
 احمللية ويف داخلها، وبني األجيال.بني اجملتمعات 

 اإلجراءات 

ووضع غاايت    ا واستعادهتا،حتديد األنواع ذات األولوية، والنظم اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية لصوهن 1-2-2
 .على املستوى الوطين أو أهداف ذات صلة هبذه األولوايت

أنواع التنوع البيولوجي املرافق واألغذية  اليت ترك ز علىيف املزرعة، و تعزيز برامج الصون، وال سيما الصون يف املوقع  و 2-2-2
 االقتضاء. الربية، والسعي إىل حتقيق التكامل األمثل بني هُنج الصون يف املوقع وخارجه، عند 

تشجيع صون واستعادة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  و   [1-2األولوية االسرتاتيجية    نقل هذه الفقرة إىل] 2-2-3]
احملاصيل   إنتاج  قطاعات  البيولوجي يف  للتنو ع  املراعية  اإلدارية  املمارسات  استخدام  والغاابت   ةاحليواني  والثروة من خالل 

اء، من خالل مزيج من التكنولوجيات املبتكرة وممارسات  ذلك، عند االقتض يف ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا
لمدخالت واملمارسات التقليدية من خالل استخدام ممارسات اإلدارة القائمة على التنوع  ل  بدائلتشجيع  اإلدارة التقليدية. ]

عند    ذلك، يف  املائية، مباوالغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء    ةاحليوانيوالثروة  البيولوجي يف قطاعات إنتاج احملاصيل  
االقتضاء، عن طريق اجلمع بني التكنولوجيات املبتكرة واملمارسات اإلدارية التقليدية القائمة على استخدام التنوع البيولوجي  

 [[املرافق.

األغراض يتم الرتويج، عند االقتضاء، لنظم إنتاج متعددة و  [1-2األولوية االسرتاتيجية  نقل هذه الفقرة إىل] 2-2-4]
إدارهتا من أجل صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستعادته واستخدامه املستدام، ولتوفري جمموعة من خدمات النظام  

 اإليكولوجي.[ 
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حتسني، حسب االقتضاء، هيكل املناظر الطبيعية لتوفري  و   [1-2األولوية االسرتاتيجية    نقل هذه الفقرة إىل] 2-2-5]
 املوائل للتنوع البيولوجي املرافق وأنواع األغذية الربية.[

إنشاء أو تعزيز البنية التحتية الفعالة، مبا يف ذلك على املستوى احمللي، من أجل صون التنوع البيولوجي خارج  و  2-2-6
املرافق األخرى واألغذية الربية، وحتسني  املوقع، مبا يف ذلك الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت، ومكوانت التنوع البيولوجي  

 التوثيق واستعراض اجملموعات داخل البلدان.
]أنشطة    وتنفيذ  عند ختطيط و   [2-3  إىل  نقلها]  /   [ 1-3  إىل  نقلها]  /   [10-2-2مع الفقرة    هذه الفقرة   دمج] 2-2-7]

الواجب للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وال سيما  مع إيالء االهتمام  [[ ]األنشطة]  /  [اجلهود]  الصون ]  محاية الطبيعة[
توفري خدمات النظم اإليكولوجية   ، مراعاة أدوار مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف [األقارب الربية للمحاصيل

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

البيولوجي لألغذية والزراعة  التنوع  الفعالة لصون  التدابري  التنوع    وغريها من  التوعية أبدوار مكوانت  املناطق،  املستندة إىل 
 [ البيولوجي لألغذية والزراعة ومراعاة هذه األدوار، حبسب االقتضاء.

إنشاء وتعزيز شبكات تربط بني املستخدمني واجملتمعات اليت تدير التنوع البيولوجي  و   [3-3  إىل  نقل هذه الفقرة ] 2-2-9]
اإليكولوجي يف املزارع واملواقع الطبيعية، ومعاهد البحوث، والعلماء، وأصحاب املصلحة اآلخرين،  املرافق وخدمات النظام  

 املستويني الوطين واإلقليمي، لتسهيل تبادل البياانت وأفضل املمارسات، من بني أمور أخرى.[  مبا يف ذلك على
 
لالحتاد الدويل حلفظ    6و  5صون أو تطوير أو توسيع مناطق معينة، مثل املناطق احملمية )مبا يف ذلك الفئات  و  2-2-10

وغريها من التدابري الفعالة لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف موقعها    [واملواقع اليت حددهتا اليونسكوالطبيعة( ]
 الصلة، وكذلك نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية.وخدمات النظام اإليكولوجي ذات 
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 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 3جمال األولوية االسرتاتيجية 

 مقدمة

الفعالة  مبا يف ذلك السياسات والتشريعات املالئمة، واآلليات الفعالة لتنفيذها، واآلليات    –تعد األطر املؤسسية املناسبة  
املعلومات   البيولوجي لألغذية  ا حيوايً أمرً   –لزايدة الوعي وإشراك أصحاب املصلحة وتعزيز التعاون وتبادل  التنوع   لصون 

 والزراعة واستخدامه املستدام، وللحفاظ على دوره يف توفري خدمات النظام اإليكولوجي.
البيولوجي لألغذية والزراعة، وخاصة التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية،  ا ما تكون األطر املؤسسية إلدارة التنوع  وغالبً 

ا ما يتم دمج التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل غري كاٍف يف السياسات القطاعية،  غري كافية. وعلى سبيل املثال، غالبً 
ا  ا حمدودً سات العامة املتعلقة ابلتنوع البيولوجي اهتمامً سواء يف قطاع األغذية والزراعة أو خارجه. وعادة ما تويل أطر السيا 

ابلروابط بني التنوع البيولوجي واألغذية والزراعة. وحيثما توجد سياسات وقوانني ذات صلة، فإن تنفيذها يكون يف الغالب  
أصحاب املصلحة عائقاً واسع  ، يعد انعدام التعاون والتنسيق بني  2غري كاف. وكما لوحظ يف جمال األولوية االسرتاتيجية  

ا ما تتضمن الثغرات املهمة عدم وجود روابط كافية بني  االنتشار أمام حتسني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وغالبً 
مستوى اإلنتاج ومستوى  الوزارات، وبني الباحثني وصانعي السياسات، وبني صانعي السياسات وأصحاب املصلحة على

 حمللية.اجملتمعات ا
احملليني  وغالبً  من السكان  واملنتجني  نطاق صغري  املنتجني على  يتم هتميش  ما  النساء    –ا  فيهم  واستبعادهم عن    –مبن 

املنتجني   منظمات  من  العديد  تلعب  ذلك،  الرغم  وعلى  هبم.  اخلاصة  اإلنتاج  نظم  على  تؤثر  اليت  القرار  صنع  عمليات 
دورً  اجملتمعية  هامً واملنظمات  تقدا  يف  الدعوة ا  ويف  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  للتنوع  املستدامة  لإلدارة  العملي  الدعم  مي 

ا للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وجيب  سياسات واسرتاتيجيات تسويقية تدعم أدوار صغار املنتجني بصفتهم حراسً  إىل
مبا يف ذلك عن طريق محاية وضمان   –ريف  أن هتدف السياسات االجتماعية واالقتصادية إىل ضمان املساواة لسكان ال

لكي يتمكنوا من بناء قدراهتم اإلنتاجية    –الوصول العادل إىل املوارد اجملتمعية اليت يعتمد عليها العديد من صغار املنتجني  
 بشكل مستدام.

والزراعة واستخدامه بشكل    ويتمثل أحد القيود الرئيسية أمام تطوير واعتماد وتنفيذ سياسات لصون التنوع البيولوجي لألغذية
النظام   وخدمات  لوظائف  احملدود  والفهم  اإليكولوجية  النظم  خبصائص  املتعلقة  للبياانت  الكبري  االفتقار  يف  مستدام 

( السياق  هذا  يف  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنوع  أدوار  التحديد  وجه  وعلى  األولوية  أاإليكولوجي،  جمال  نظر 
[ ]ينبغي  ولذا جيب تعزيز البحث يف هذه اجملاالت.]  على اإلجراءات اليت تعاجل هذه الفجوات(.  لالطالع1   االسرتاتيجية

ضمن  لتفاعالت  ل  أفضل  فهم  للتوص ل إىلدعم اجلهود املبذولة يف جمال البحوث من أجل حتسني تقييم التنوع البيولوجي  
استناًدا    والسياسات  اخلطط  وضععمليات اختاذ القرارات و   أجل ضمان   من والبيئة    وراثيوتنوعها والتنوع ال  هاوفيما بين  األنواع

 إىل العلم واألدلة.[ 
اليت يقدمها التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة اليت  وهناك العديد من خدمات النظام اإليكولوجي التنظيمية والبيئية والثقافية  

اءات االقتصادية. وقد يسهم ذلك يف جتاهلها عند صنع  ال يتم تداوهلا يف األسواق، وابلتايل ال يتم تسجيل قيمها يف اإلحص
املخفية للتنوع البيولوجي    املنافعالسياسات. وميكن للتحليل االقتصادي، مبا يف ذلك التقييم االقتصادي، أن يساعد يف جعل  

لو  اخلفية  أكثر وضوحً التكاليف  البيولوجي  التنوع  الوعي ابحلاجة إىل صونه فقدان    وحتفيز ،  املستدام  واستخدامه  ا، وزايدة 
. وحيتاج التخطيط الوطين إىل ضمان اإلمداد طويل األجل  التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام  أكثر فعالية لصون   سياسات

 للسلع العامة املرتبطة بصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتوفري خدمات النظام اإليكولوجي.
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وميكن أن تتخذ احلوافز لتعزيز صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام، وغريها من األدوات االقتصادية،  
اخلاص، أو مبادرات اجملتمع املدين.   القطاع  العامة، أو استثمارات  الربامج  تنبع من  األشكال وأن  احلوافز،  أما  جمموعة من 

الضرر  اليت تل  اإلعاانت، يشمل   مبا البيولوجي  حق  بد  منقائمة فال تزال  ابلتنوع  أو    ، وال  إلغائها تدرجييا  القضاء عليها أو 
غائبة يف كثري من األحيان،    اإلجيابية ابلنسبة إىل التنوع البيولوجي   ب اآلاثر السلبية. وال تزال تدابري التحفيزتجن  ل إصالحها  

سوق املنتجات  ميكن ليف العديد من البلدان،  و األحيان.    ح يف كثري من وحيث توجد ابلفعل هناك نقص يف تنفيذها يعيق النجا 
وال بد  من الرتويج للحوافز   وفر الفرص لتعزيز اإلنتاج املراعي للتنوع البيولوجي.واآلخذة يف التوس ع أن تلمعايري البيئية  املمتثلة ل

ام، حتتاج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة إىل  وبشكل عوسائر األدوات االقتصادية مبا يتوافق مع االلتزامات الدولية.
القطاعات املعنية    الدمج بشكل صحيح يف السياسات القصرية والطويلة األجل لتطوير قطاع األغذية والزراعة  ابلتعاون مع 

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

 األساس املنطقي 
من املعرتف به على نطاق واسع أن التوعية والبحوث والتعليم والتدريب على مجيع املستوايت تُعترب الوسائل الرئيسية لتعزيز  

والزراعة. وكما هو موضح يف جمايل األولوايت االسرتاتيجية   البيولوجي لألغذية  للتنوع  املستدامة  الرغم  2و   1اإلدارة  ، على 
احليوية يف قط من  والزراعة،  مسامهاهتما  البيولوجي لألغذية  التنوع  املعرفة مبكوانت  ينبغي حتسني  فإنه  األغذية والزراعة،  اعي 

 وخدمات النظام اإليكولوجي اليت تقدمها، وكذلك كيفية أتثرها ابملمارسات والنهج اإلدارية، وغريها من دوافع التغيري.
سية أمام اجلهود لتحسني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف  وميثل النقص يف القدرات البشرية واملوارد املالية عقبة رئي

العديد من البلدان النامية على وجه اخلصوص. وسيحتاج العديد من البلدان إىل إيالء اهتمام خاص إبنشاء وبناء مؤسسات 
 37ل التصنيف ومن خالل علم اجلميع.البحوث والتعليم والتدريب، وبناء قاعدة قوية ومتنوعة من املهارات، مبا يف ذلك يف جما

والزراعة،   لألغذية  البيولوجي  التنوع  إدارة  جوانب  مجيع  يف  والدويل  الوطين  الصعيدين  على  البحوث  تعزيز   وينبغي 
املرافق،   البيولوجي  املتعلقة ابلتنوع  البحوث  الوطنية، وإنشاء شبكات  الزراعية  البحوث  نظم  ذلك من خالل دعم  مبا يف 

 تعزيزها. أو

 اإلجراءات 
  [ على وجه اخلصوص ]  /   [ مبا يف ذلك]   التوعية أبمهية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، على مجيع املستوايت،  1- 1- 3

وصونه   املستدام  الستخدامه  واحلاجة  يوفرها،  اليت  اإليكولوجي  النظام  وخدمات  الربية،  واألغذية  املرافق  البيولوجي  التنوع 
من   املقدم  الدعم  تعزيز  والدويل، هبدف  اإلقليمي  املستويني  التوعية على  من خالل دعم محالت  ذلك  مبا يف  واستعادته، 

ا  املصلحة  وأصحاب  واملؤسسات  اجلهود،  احلكومات  هذه  لدعم  الصلة  ذات  القدرات  وتطوير  الصلة.  ذوي  آلخرين 
 االقتضاء. حسب 

[بشأن  ذلك  يف  مبا ]  /  [وال سيما] حتسني القدرة على إجراء البحوث بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،  و  2- 3-1
اإليكولوجي، مبا يف ذلك من خالل تشكيل فرق حبث متعدد  التنوع البيولوجي املرافق، واألغذية الربية، وخدمات النظام  

التخصصات، وتعزيز آليات التعاون وتبادل املعلومات بني العلماء واملنتجني وأصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني يف إدارة  
ستخدام تكنولوجيات  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتعزيز طرق مبتكرة لبناء القدرات، على سبيل املثال، من خالل ا

املعلومات واالتصاالت، ومن خالل النهج التشاركية اليت تشمل، يف مجلة أمور، اجملتمعات األصلية واحمللية ألصحاب املعارف  
 التقليدية.

التنوع إىل  ابلنسبة    [2-1- 3  اإلجراء  مع  الفقرة  هذه  دمج[ ]سابًقا  10-1-1  اإلجراء] 3- 3-1] تقييم  جوانب 
تعزيز   ورصده،  والزراعة  لألغذية  البحوث ]   /  [[التشاركي   العلم ]  /  [ التشاركيني   لماء الع ]مشاركة ]البيولوجي  هنج 

 [.، حسب االقتضاء[ التشاركية
حتسني نقل خمرجات البحوث بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،  و ]   [ 2-3-3دمج هذه الفقرة مع  ] 3-1-4]
بشأن التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية وخدمات النظام اإليكولوجي، إىل املنتجني وواضعي    [ يشمل   مبا ]   /  [ ال سيما] 

البيولوجي لألغذية والزراعة بني جمتم ]   /   [ السياسات التنوع  التعاون يف جمال  البحوث واملنتجني وواضعي حتسني  عات 
 

 .يشري علم اجلميع هنا إىل جمموعة من البياانت املتعلقة ابلتنوع البيولوجي من قبل اجلمهور العام  37
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دعم  هبدف  اإليكولوجية  النظم  وخدمات  الربية  واألغذية  املرافق،  البيولوجي  التنوع  جمال  ذلك يف  مبا يف  السياسات 
 [[االبتكار التشاركي ونقل املعارف.

ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  يف مجيع اجملاالت املعرفية ذات الصلة املرتبطة  تعزيز التعليم  تقييم الفجوات و  3-1-5
اللذين يستهدفان خمتلف أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك علماء    غري الرمسيو املهين    والتدريب  يف اجلامعات واملدارس، والتعليم

 املصلحة اآلخرين. تعزيز املهارات متعددة التخصصات بني املمارسني وأصحابو ،علم اجلميع
تعزيز فرص التدريب والتعليم املستمر للمزارعني، وصيادي األمساك، وحراس الثروة احليوانية، وسكان الغاابت،  و  3-1-6

مبا يف ذلك عن طريق املدارس احلقلية للمزارعني، أو برامج اإلرشاد جملموعات املنتجني، أو املنظمات اجملتمعية، لتعزيز صون  
 البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه وإدارته املستدامني وخدمات النظام اإليكولوجي اليت يدعمها.التنوع 

بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة لضمان دعم أنشطة البحوث   تعزيز أطر السياسات املتعلقة ابلبحوثو  3-1-7
 واملادية واملالية هلذا الغرض.طويلة األجل، وزايدة توافر املوارد البشرية 

تعزيز التعليم والبحوث يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، من خالل وسائل خمتلفة )مثل االعرتاف  و  3-1-8
 املتزايد به، مبا يف ذلك من خالل األجر الكايف، وتوفري البىن التحتية مثل املختربات والدعم اللوجسيت(.

  القدرة على استخدام نظم التقييم والرصد، مبا يف ذلك عن طريق حتسني نشر املعلومات على املستخدمني.تعزيز   3-1-9
النهج القائمة على اإلنتاج املشرتك بني الثقافات للمعرفة حيثما كان    ذلك مبا يف    [ جزء من املبادئ التشغيلية سابًقا ]] 

 [ .اذلك مناسبً 

 األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية تعزيز  2-3 االسرتاتيجية األولوية 
 األساس املنطقي 

ا ما تكون  تعترب األطر القانونية والسياساتية املناسبة ضرورية لإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، ولكنها غالبً 
أصحاب املصلحة املتعددين واملصاحل املشرتكة  ، ال سيما يف ضوء  غري انمية أو ضعيفة التنفيذ. ويعد حتسني هذه األطر حتدايً 

ا ما يتم التغاضي عن القوانني  واحلاجة إىل أحكام تصاحب القضااي الناشئة يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وكثريً 
التنوع البيولوجي   دة علىوالسياسات اليت تتجاوز جمال إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة آباثر غري مباشرة أو غري مقصو 

وميكن للتدابري احملتملة يف هذا السياق، أن تتضمن حبسب   [ سابًقا   11- 2- 3جزء من اإلجراء  ]]  لألغذية والزراعة.
، مبا يف ذلك للنساء يف املناطق الريفية؛ رى؛ وحتسني توافر االئتماانت الصغ ية دمات اإلرشاد اخل : حتسني توافر  اإلقضاء

االعرتاف ضمان  إىل األسواق؛ وحل املسائل املتعلقة حبيازة األراضي؛ و نفاذ  ئم إىل املوارد الطبيعية وال ومتكني الوصول املال 
الثقافية ذات الصلة[ ويف ما يتعلق ابلتنوع البيولوجي املرافق وخدمات النظام اإليكولوجي على وجه    ابملمارسات والقيم 

، والفهم احملدود  وصوهنا  ةي الطبيعإدارة املوارد  ت صون األغذية والزراعة و اخلصوص، فإن االفتقار إىل التنسيق الكايف بني قطاعا
ا رئيسية أمام  هلذه اجلوانب من التنوع البيولوجي وأمهيتها ابلنسبة لألغذية والزراعة بني صانعي السياسات، يشكالن قيودً 

 .تطوير القوانني والسياسات املناسبة
التنوع   تقييم  نطاق واسعويُعرتف أبمهية  اإليكولوجي على  النظام  التنوع    البيولوجي وخدمات  تعميم  يُعرتف بضرورة  كما 

. ومع ذلك، فإن دمج نتائج التحاليل االقتصادية، مبا يف ذلك دراسات التقييم،  البيولوجي يف مجيع السياسات ذات الصلة
دود، وال تزال هناك فجوات كبرية يف املعرفة، مبا يف ذلك  يف نظم احملاسبة الوطنية أو يف التدابري األوسع للرعاية االجتماعية حم

االقتصادية   التحاليل  تلعب  أن  وميكن  الربية.  الطبية  والنبااتت  الربية،  وامللقحات  امليكروبية،  الوراثية  ابملوارد  يتعلق  ما  يف 
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لألغذية والزراعة، يف مجلة أمور، يف  ا، يف إدارة التنوع البيولوجي  ا أكثر بروزً وبياانت تقييم خدمات النظام اإليكولوجي دورً 
 تطوير اسرتاتيجيات الصون وبرامج البحوث.

التنوع  وغالبً  التحفيز واألدوات االقتصادية األخرى لتعزيز اجلوانب املختلفة لإلدارة املستدامة  البلدان برامج  ا ما تستخدم 
حني   بشكل منعزل ومن دون تنسيق فيما بينها. ويفا ما تستخدم هذه األدوات  البيولوجي لألغذية والزراعة. ومع ذلك، غالبً 

أن الربامج العامة الفردية أو استثمارات القطاع اخلاص أو مبادرات اجملتمع املدين قد تقدم حوافز ذات صلة أبهدافها اخلاصة،  
وع البيولوجي لألغذية  ا أكرب بكثري من حيث حتسني نتائج التنميكن جملموعة من التدابري االقتصادية املنسقة أن ختلق أتثريً 

إنشاء برامج متعددة احلوافز احلاجة إىل بيئة متكينية مناسبة لدعم املستوى الرفيع    املاثلة أماموالزراعة. وتشمل التحدايت  
االخنراط مع القطاع اخلاص   للتنسيق املطلوب بني املؤسسات وعرب النطاقات )الدولية والوطنية ودون الوطنية(، واحلاجة إىل

االستثمار املسؤول، واحلاجة إىل حوار شامل للقطاعات، أي بني اإلنتاج البيئي والغذائي والزراعي والقطاعات   وتشجيع
اليت ميكن استخدامها، والتخطيط   ا إىل حتسني توثيق األدوات االقتصادية املستخدمة، أوا، هناك حاجة أيضً األخرى. وعمومً 

  مبا   االقتصادية   األدوات  وسائر  حلوافزتشجيع ا  وينبغي]  لوجي لألغذية والزراعة.هلا، لتعزيز اإلدارة املستدامة للتنوع البيو 
 [. الصلة ذات الدولية  االلتزامات مع يتوافق

 اإلجراءات 
ستخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  اب  املتعلقةجرد ومراجعة األطر التشريعية واإلدارية والسياساتية القائمة  و  3-2-1

عند استعراض األطر   والقيام، كفاءة الضعف أو عدم الثغرات أو نقاط  الحتديد  هبدف .وصونه واستعادتهعلى حنو مستدام  
البيولوجي لألغذية والزراعة، وحتديثها حسب االقتضاء،  اخليارات  ابلنظر يف    التشريعية واإلدارية والسياساتية إلدارة التنوع 

البيولوجي لألغذية والزراعة   التغيري و بشكل كاف وضمان  لتعميم مجيع مكوانت التنوع  الشاملة  معاجلة دوافع  االعتبارات 
 .للقطاعات

التأكد عند مراجعة األطر التشريعية واإلدارية والسياسية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وحتديثها و  3-2-2
االقتضاء، من أهنا تتوافق، قدر اإلمكان، مع إطار أهداف التنمية املستدامة، وتعزيز مسامهات التنوع البيولوجي  حسب  

 لألغذية والزراعة وإدارته يف اجلهود لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
االقتضاء ومبا يتفق مع والايهتا حسب    –تشجيع األجهزة الرائسية للمنظمات الدولية ذات الصلة، على النظر  و  3-2-3
العاملية    – النظام اإليكولوجي اليت يقدمها، عند مراجعة االتفاقات  البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات  التنوع  يف أمهية 

 بشأن التنوع البيولوجي، وإنتاج احملاصيل والثروة احليوانية والغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
تشجيع تنفيذ الدراسات، مبا يف ذلك التقييمات املشرتكة، اليت حتدد قيم استخدام أو عدم استخدام التنوع  و  3-2-4

مبا   – والتحليالت االقتصادية األخرى ذات الصلة  –البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي اليت يقدمها 
االقتصادية املنهجيات واألدوات  طريق وضع  ذلك عن  املعلومات   يف  إىل  الدراسات  هذه  تستند  أن  وينبغي  وتوحيدها. 

 والتقييمات احلالية قدر اإلمكان.
تعزيز دمج نتائج التحليالت االقتصادية، مبا يف ذلك دراسات التقييم، يف اسرتاتيجيات صون التنوع البيولوجي  و  3-2-5

 لألغذية والزراعة وغريها من جوانب إدارته.
البيولوجي  و  3-2-6 التنوع  إدارة  لتحسني  املستخدمة  االقتصادية  األدوات  من  وغريها  القائمة  التحفيز  توثيق خطط 

لألغذية والزراعة عرب قطاعات البيئة واألغذية والزراعة والعام وغري احلكومي واخلاص، ووضع خريطة هلا. وحيثما يتم حتديد  
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ق تطوير أدوات جديدة أو تعزيز أو تنسيق الصكوك احلالية، حسب  ثغرات أو نقاط ضعف أو عدم كفاءة، معاجلتها عن طري
 االقتضاء، ومبا يتسق مع االتفاقات الدولية ذات الصلة.

وحتفيزها،  و  3-2-7 مستدام،  بشكل  وتستخدمه  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنوع  تصون  اليت  اإلنتاج  نظم  تعزيز 
للمنتجات  ،  سالسل القيمةو وسياسات التوريد املستدامة  يشمل األسواق  ، مبا    الصلة يتماشى مع االتفاقات الدولية ذات   مبا

 من نظم اإلنتاج اليت تدعم صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام.  
ابلتنوع البيولوجي لألغذية    الضارة ]وتوثيق ورسم خرائط لربامج التحفيز القائمة وسائر األدوات االقتصادية  ] 3-2-8

 الغرض  حتديدأو إعادة    ي]إعادة توجيه احلوافز الضارة ابلتنوع البيولوج   /   إلغاء احلوافز الضارة ابلتنوع البيولوجي و   والزراعة[
 [.بهامن أجل تقليل اآلاثر السلبية إىل أدىن حد ممكن أو جتن   ؤهاأو إلغا هاأو إصالح منها

تكييف السياسات وقرارات االستثمار يف خمتلف قطاعات األغذية والزراعة لكي تراعي بشكل أفضل اآلاثر  و  3-2-9
اليت تستخدم    [املستدامة]ويف نظم اإلنتاج  ]  [ و  املشرتكة لالستثمارات ]يف الطبيعة  واملنافعالسلبية لتدهور النظام اإليكولوجي  

 [.مبا يعود ابلنفع على الطبيعة ونظم اإلنتاج املستدامة على السواء] /  [املستدامةنظم اإلنتاج يف و ] / [املمارسات اجليدة 
وسائر النهج    االقتصاد الدائري  أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامني، مبا يف ذلك عن طريق تطبيق هنجتطبيق  و  3-2-10

لدعم صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستعادته واستخدامه      كفاءة استخدام املوارد ذات الصلة من أجل حتقيق  
 املستدام.

االقتضاء،  و 11- 3-2 منافعها، حسب  وتقاسم  والزراعة  لألغذية  الوراثية  املوارد  على  احلصول  تدابري  تنفيذ  تشجيع 
اء القدرات لتعزيز البحوث والتعليم  كوسيلة لتحسني االستخدام املستدام هلذه املوارد، وزايدة الوعي أبدوارها وقيمها، وبن 

والتدريب من أجل صوهنا واستخدامها بشكل مستدام، مع االعرتاف ابلطبيعة اخلاصة واملميزات اخلاصة للموارد الوراثية  
 لألغذية والزراعة.

لتقييم  [سابًقا  8-1-1جزء من اإلجراء  ] 12- 3-2] الوطنية  والزراعة  تعزيز األطر  لألغذية  البيولوجي  ،  ه ورصد  التنوع 
 [ .الوطنية، وتعزيز التنسيق بني الوكاالت اهليئات إشراك من خالل واألغذية الربية  التنوع البيولوجي املرافق، سيما   وال

 حتسني التعاون والتمويل  3-3 االسرتاتيجية األولوية 

 األساس املنطقي 
لألغذية والزراعة احلدود التقليدية بني قطاعات األغذية والزراعة وتلك بني األغذية والزراعة  تغطي إدارة التنوع البيولوجي  
الطبيعة. وغالبً  البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام إجراءات على نطاق  واحلفاظ على  التنوع  ا ما يتطلب تعزيز صون 

رات اهلجرة( وإشراك جمموعة من خمتلف أصحاب  جغرايف واسع )على سبيل املثال، عرب مستجمعات املياه أو على طول مسا
لحدود الوطنية. وابلتايل،  على وجه اخلصوص عابرة لالنطاقات املوزعة ألنواع التنوع البيولوجي    تكون ا ما  املصلحة. وغالبً 

لألغ فإن  البيولوجي  التنوع  جمال  الدويل يف  املستوى  وعلى  القطاعات  وبني  املتعددين  املصلحة  أصحاب  مع  ذية  التعاون 
وهناك حاجة إىل التعاون داخل البلدان ويف ما بينها من أجل تطوير الشبكات    والزراعة ورصده وإدارته، هو أمر حيوي.

والتطوير املؤسسي    ونقل املعارف  الوطنية واإلقليمية. وتعترب الشبكات مهمة يف ربط أصحاب املصلحة ويف دعم البحث
اليت أُنشئت من  –أن[ تصبح جهات التنسيق الوطنية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  ]وميكن / [وقدوبناء القدرات. ]
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والزراعة   لألغذية  البيولوجي  التنوع  حالة  عن  القطرية  التقارير  إعداد  التنوع    –أجل  إلدارة  شبكات  لبناء  رئيسية  عوامل 
 البيولوجي لألغذية والزراعة[.

ة اإلقليمية الفرعية واإلقليمية والدولية صون املوارد الوراثية احملصولية واحليوانية واحلرجية  وتستهدف العديد من املبادرات التعاوني
ا عدد أقل بكثري من هذه اجلهود اليت تستهدف التنوع البيولوجي املرافق  واملائية واستخدامها بشكل مستدام. وهناك عمومً 

ا من املبادرات على هذه املستوايت ة، على الرغم من أن عددً ودوره يف تقدمي خدمات النظام اإليكولوجي لألغذية والزراع
تستهدف امللقحات أو عوامل   يسهم يف إدارة مكوانت حمددة للتنوع البيولوجي املرافق، مبا يف ذلك من خالل املشاريع اليت 

 املكافحة البيولوجية أو اجملموعات خارج املوقع الطبيعي.
اسية و/أو احلوكمة، والقدرات، والوعي واملعرفة والتعاون، فإن االفتقار إىل املوارد املالية وإىل جانب االفتقار إىل اإلرادة السي

يشكل أحد القيود الرئيسية أمام التنفيذ الفعال جلميع اإلجراءات املدرجة يف مجيع جماالت األولوية االسرتاتيجية الثالثة يف  
 هذه الوثيقة.

 اإلجراءات 
جرد ووصف املؤسسات الوطنية واإلقليمية اليت لديها والايت تتعلق إبدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة   3-3-1

 لتمكني إنشاء أو تعزيز آليات التنسيق ذات الصلة.  
  املنتجني  أصحاب املصلحة املعنيني مبا يشمل   بنييف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  حتسني التعاون  و  3-3-2

نطاق أوسع، من   وعلى  وإدارة املوارد الطبيعية  الزراعة و  األغذية والباحثني واملستهلكني وصانعي السياسات، داخل قطاعات
 .ودعم االبتكار التشاركي ونقل املعارف أجل تسهيل وضع سياسات أكثر صلة وفعالية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

الشبكات  و  3-3-3 العلماء  تشجيع  تربط بني  إنشاء شبكات جديدة،  و/أو  القائمة  العاملية  أو  اإلقليمية  أو  الوطنية 
 والباحثني وأصحاب املصلحة اآلخرين لتحسني تبادل املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

والزراعة يف القطاعات الزراعية وخارجها.    مواصلة تطوير وتعزيز التعاون الدويل لتعميم التنوع البيولوجي لألغذيةو  3-3-4
 ونشر أمثلة عن التعاون الناجح.

مواصلة تطوير وتعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون الثالثي والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، لتعزيز بناء  و 3-3-5
 ولوجي لألغذية والزراعة، خاصة يف البلدان النامية.القدرات، واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا املتعلقة إبدارة التنوع البي 

من خالل    هاتقاسم املنافع الناشئة عن استخدامو   تيسري الوصول إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة   تشجيعو  3-3-6
التنظيمية الوطنية  الصكوك الدولية، النقدية  ، مع مراعاة أمهية  و/ أو سائر اآلليات  النقدية وغري  املوارد املالية املنافع  هذه 

الوراثية   للموارد  اخلاصة  والطبيعة  النامية،  البلدان  املستدام، خاصة يف  والزراعة واستخدامها  لألغذية  الوراثية  املوارد  لصون 
 لألغذية والزراعة وخصائصها املميزة.

 زايدة ] /  جلمع األموال ووضع خطط استثمارية متكاملة[ استكشاف الفرص، وحيثما أمكن، إنشاء آليات و ]] 3-3-7
والتقييم والرصد والصون واالستخدام املستدامني يف داخل وخارج    –[، ألغراض البحث والتدريب وتطوير القدرات  الدعم
 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي.[  بشأن  –املوقع 

فرص  و  3-3-8 املشاريع حتديد  بني  والتعاون  التآزر  تعزيز  من خالل  املثال  سبيل  على  للموارد،  الفعال  لالستخدام 
 املستويني الوطين واإلقليمي. على
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العاملية هليئة و  3-3-9 القطاعية  العمل  التمويل خلطط  الوراثية لألغذية والزراعة لدى منظمة    دعم اسرتاتيجيات  املوارد 
 وتنفيذ برانمج عملها املتعدد السنوات. األغذية والزراعة

 املسامهة يف تنفيذ املبادرات الدولية لصون التنوع البيولوجي للرتبة وامللقحات واستخدامها على حنو مستدام. 3-3-10
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 1امللحق 
 هذه الوثيقة املفاهيم املستخدمة يف : 1اجلدول 

التباين بني الكائنات احلية  من اتفاقية التنوع البيولوجي على أنه " 2يُعرف التنوع البيولوجي يف املادة  التنوع البيولوجي
واملائية واملرك بات   الربية والبحرية  النظم اإليكولوجية  من مجيع املصادر مبا فيها، ضمن أمور أخرى، 

جزءً  تعد  اليت  النظم  ا  اإليكولوجية  وتنو ع  وبينها  األنواع  داخل  التنوع  يشمل  وهذا  منها: 
 38اإليكولوجية". 

البيولوجي   التنوع 
 لألغذية والزراعة

حالة التنوع   تقرير   التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة هو فئة فرعية من التنوع البيولوجي، وهو يتضمن ألغراض 
العامل   الدقيقة وتباينها على املستوى البيولوجي لألغذية والزراعة يف  والنبااتت والكائنات  "تنوع احليواانت 

الوراثي وعلى مستوى األنواع والنظم اإليكولوجية اليت تدعم هياكل النظام اإليكولوجي ووظائفه وعملياته  
 39  عية الغذائية وغري الغذائية" داخل نظم اإلنتاج وحوهلا، وتوفر املنتجات الزرا 

احملاصيل والثروة احليوانية والغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء    نظم إنتاج   تشمل   " نظم اإلنتاج  " يعترب أن   اإلنتاج  نظم
 األحياء   وتربية  األمساك  ومصايد  الغاابت تعريف منظمة األغذية والزراعة، تشمل الزراعة    حبسبو  املائية. 
 .املائية

التنوع  ] مكوانت 
لألغذية  البيولوجي 

 [والزراعة

النباتية واحليوانية واملائية   الوراثية  [ املواردهي ]  /   ]تشمل[   التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  ]]مكوانت[ 
واملوارد   والزراعة،  والكائناتالوراثية  لألغذية  البيولوج  الدقيقة  احلية  احلرجية،  والتنوع  ي والالفقارايت، 

 ، واألغذية الربية.[ املرافق

الوراثية النباتية    املوارد
 لألغذية والزراعة

مصطلح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل أي مادة وراثية من أصل نبايت اليت هلا قيمة يشري  
األنواع اليت يستخدمها املزارعون/السالالت األصلية ويشمل ذلك  40 فعلية أو حمتملة لألغذية والزراعة

اليت يتم االحتفاظ هبا يف املزارع، واألصناف احملسنة، ومواد الرتبية يف برامج حتسني احملاصيل، وعينات 
والنبااتت الربية احملصودة  الربية للمحاصيل،  بنوك اجلينات )أي اجملموعات خارج املوقع(، واألقارب 

 لألغذية. 
الوراثية  املوار  د 

لألغذية  احليوانية 
 والزراعة 

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة هي املوارد الوراثية ذات أصل حيواين اليت "تستخدم أو حيتمل  
العاملية اليت أجرهتا منظمة األغذية والزراعة    41استخدامها لألغذية والزراعة." التقييمات  ومشل نطاق 

الوراثية   املوارد  والثدييات  على  الطيور  من  املستأنسة  لألنواع  الوراثية  املوارد  والزراعة  لألغذية  احليوانية 
  42املستخدمة يف األغذية والزراعة. 

 
 .نة اتفاقية التنوع البيولوجيأمااتفاقية التنوع البيولوجي. مونرتايل، كندا. . 1992اتفاقية التنوع البيولوجي.   38
 . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   39
 . روما.املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 2009منظمة األغذية والزراعة.   40
خطةة العمةل العةامليةة  .  2007  منظمةة األغةذيةة والزراعةة.رومةا؛  حةالةة املوارد الوراثيةة احليوانيةة لألغةذيةة والزراعةة يف العةامل.  .  2007منظمةة األغةذيةة والزراعةة.   41

 روما؛للموارد الوراثية احليوانية وإعالن إنرتالكن.  
التقرير الثةاين عن  .2015 منظمةة األغةذيةة والزراعةة.رومةا؛  حةالةة املوارد الوراثيةة احليوانيةة لألغةذيةة والزراعةة يف العةامل. .  2007منظمةة األغةذيةة والزراعةة.     42

 روماحالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل. 

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

 والزراعة 

وأنواع النبااتت املواد املوروثة احملتفظ هبا داخل األشجار  املوارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة هي "
االجتماعية الفعلية أو احملتملة ويف ما    اخلشبية األخرى ذات القيمة االقتصادية أو البيئية أو العلمية أو

  43."بني تلك األشجار والنبااتت

املائية   الوراثية  املوارد 
 لألغذية والزراعة

النووي   "احلمض  والزراعة  لألغذية  املائية  الوراثية  املوارد  واألنسجة تشمل  والكروموسومات  واجلينات 
التناسلية واألجنة وغريها من مراحل احلياة املبكرة، واألفراد والسالالت واألرصدة ومجاعات   واخلالاي 

وقد مشل نطاق التقييم العاملي   44األغذية والزراعة."  الكائنات ذات القيمة الفعلية أو املمكنة ابلنسبة إىل
األنواع املائية املستزرعة وأقارهبا الربية ضمن اثية املائية لألغذية والزراعة،  حلالة املوارد الور الذي أجري  

 الوالية الوطنية.

الوراثية   املوارد 
والزراعة  لألغذية 
من الكائنات احلية  

الدقيقة 
 والالفقارايت 

رئيسياً يف التنوع  ا  تعد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت عنصرً 
البيولوجي املرافق. وتشمل اجملموعات املهمة امللقحات، وال سيما حنل العسل، والكائنات احلية الدقيقة  
املهمة ابلنسبة إىل عملية اهلضم لدى اجملرتات، وجتهيز األغذية والعمليات الزراعية الصناعية، وعوامل  

 45الالفقارايت يف الرتبة.املكافحة البيولوجية، والكائنات احلية الدقيقة و 

البيولوجي   التنوع 
 املرافق  

"يشمل التنوع البيولوجي املرافق، تلك األنواع ذات األمهية لوظيفة النظام اإليكولوجي، وذلك مثالً، عن  
وجودهتا،  طريق التلقيح، ومكافحة اآلفات النباتية، واحليوانية، واملائية، وتكوين الرتبة والصحة، وتوفري املياه  

 :  إىل غري ذلك، ويتضمن ذلك عدة أمور من بينها 
الكائنات الدقيقة )وتشمل البكترياي، والفريوسات، واألوليات( والفطرايت املوجودة داخل وحول   أ()

العالقة  الرتبة، وامليكروابت  الفطور اجلذرية، وميكروابت  وإنتاج  نُظم اإلنتاج ذات األمهية الستخدام 
 وميكروابت املعدة لدى احليواانت اجملرتة؛

الالفقارايت، وتشمل احلشرات، والعناكب، والديدان، وسائر الالفقارايت األخرى ذات األمهية و  )ب( 
من طرق  بعدة  والغاابت،  واألمساك،  واحليواانت،  احملاصيل،  واآلفات،   إلنتاج  التحلل،  عوامل  بينها 

 نطم اإلنتاج؛ واللواقح، واملفرتسات داخل وحول 
)غري و )ج(  الربية  والثدييات  والطيور  والزواحف  الربمائيات،  وتشمل  وتشمل    الفقارايت،  املدجنة(، 

األقارب الربية، ذات األمهية يف إنتاج احملاصيل واحليواانت واألمساك والغاابت، كاآلفات، واملفرتسات،  
 واللواقح، أو من انحية أخرى، يف نظم اإلنتاج وحوهلا؛ 

لنبااتت الربية واملزروعة األرضية واملائية غري احملاصيل واألقارب الربية للمحاصيل، يف، وحول  او  )د( 
املمرات   يف  املتواجدة  واألجناس  الضارة،  واألعشاب  السياجات،  نبااتت  مثل  اإلنتاجية  املساحات 

 46ر يف اإلنتاج. الشاطئية، واألهنار، والبحريات، واملياه البحرية الساحلية اليت تسهم بشكل غري مباش
الربية هي منتجات غذائية مت احلصول عليها من أنواع غري مستأنسة. وقد يتم حصادها )جتميعها  "األغذية   األغذية الربية

اإليكولوجية األخرى. وتتداخل   النظم  أو من  والزراعي  الغذائي  اإلنتاج  نظم  اصطيادها( من داخل  أو 

 
  روما.حالة املوارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2014منظمة األغذية والزراعة.   43
 روماحالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2019منظمة األغذية والزراعة.   44
 ./1Report Rev./17/16CGRFAالوثيقة من  79الفقرة   45
 .رومااخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. . 2013منظمة األغذية والزراعة.   46

http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca5256en/
http://www.fao.org/3/a-ms565a.pdf
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متفاوتة مع بدرجات  الربية  األغذية  تزود  اليت  للموا   فئات  األنواع  "القطاعية"  والتنوع  األنواع  الوراثية  رد 
البيولوجي املرافق هلا. وعلى سبيل املثال، رمبا تكون املصايد الطبيعية أكرب مثال منفرد على االستخدام  

 ألمساك التفريخ أو   برايً الربية، وتستخدم العديد من منشآت تربية األحياء املائية خمزوانً   البشري لألغذية 
 47تربية الريقات. 

النظام  خدمات 
 اإليكولوجي

وقد حدد    48من النظم اإليكولوجية".   اإلنساناليت يستمدها    املنافع خدمات النظام اإليكولوجي هي "
تقييم األلفية للنظام اإليكولوجي أربع فئات من خدمات النظام اإليكولوجي، وهي: خدمات التزويد،  

التزويد"   "خدمات  الثقافية.  واخلدمات  الدعم،  وخدمات  التنظيم،  يتم  وخدمات  اليت  "املنتجات  هي 
النظم اإليكولوجية"، أي  من  أنواعها، مبا يف ذلك    احلصول عليها  مبختلف  اخلام  واملواد  الغذائية  املواد 

" هي  التنظيم"  والزراعية. و"خدمات  الغذائية  النظم  تنظيم    املنافع منتجات  احلصول عليها من  يتم  اليت 
ناخ، ونوعية املياه واهلواء، واألمراض، والكوارث الطبيعية.  عمليات النظام البيئي". وتشمل األمثلة تنظيم امل

و"اخلدمات الثقافية" هي "فوائد غري مادية حيصل عليها الناس من النظم اإليكولوجية من خالل اإلثراء  
الروحي، وتنمية املعرفة، والتفكري، والرتفيه، واخلربات اجلمالية". و"خدمات الدعم" هي خدمات "ضرورية  

يع خدمات النظام اإليكولوجي األخرى". وتشمل األمثلة التمثيل الضوئي وتدوير املغذايت.  إلنتاج مج
 والسمة املميزة خلدمات الدعم هي أن هلا أتثري أقل مباشرة على رفاهية اإلنسان. 

التنوع   يشمل صون  الصون فقدان  منع  اإلجراءات املنفذة هبدف  البيولوجي مجيع  األعداد    التنوع  البيولوجي يف 
يعين الصون خارج  و .  49واألنواع والنظم اإليكولوجية اليت تشكل هذه اجملموعة الفرعية من التنوع البيولوجي 

ويعين الصون يف املوقع الطبيعي    .50" صيانة عناصر التنوع البيولوجي خارج حميطاهتا الطبيعية "املوقع الطبيعي  
صيانة النظم اإليكولوجية واملوائل الطبيعية، وصيانة وإنعاش جمموعات األنواع اليت تتوافر هلا مقومات البقاء  "

  .51" يف حميطاهتا الطبيعية، ويف حالة األنواع املدجنة واملستنبتة، يف احمليطات اليت تطور فيها خصائصها املميزة 
 . ارعاملز يف ويشمل ذلك الصون 

استخدام عناصر التنوع البيولوجي أبسلوب ومعدل ال يؤداين على املدى البعيد  يعين االستخدام املستدام "  االستخدام املستدام
 . 52" إىل تناقص هذا التنوع، ومن مث صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات األجيال املقبلة 

أو    تدهورة حالته امل نظام إيكولوجي من يشرع يف تعايف    مقصود نشاط   "أي  يشري مصطلح االستعادة إىل  استعادة
 . 53أو شد ته   كان شكل التدهور "، أايً يسر ع وترية هذا التعايف
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 .Island Pressواشنطن العاصمة، مطبعة  النظم البيئية ورفاهية اإلنسان: توليف.. 2005. تقييم األلفية للنظام اإليكولوجي  48
 . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.  49

 البيولوجي.. اتفاقية التنوع البيولوجي مونرتايل كندا. أمانة االتفاقية الدولية التفاقية التنوع 1992اتفاقية التنوع البيولوجي.   50
 . اتفاقية التنوع البيولوجي مونرتايل كندا. أمانة االتفاقية الدولية التفاقية التنوع البيولوجي.1992اتفاقية التنوع البيولوجي.   51
 التنوع البيولوجي.. اتفاقية التنوع البيولوجي مونرتايل كندا. أمانة االتفاقية الدولية التفاقية 1992اتفاقية التنوع البيولوجي.   52
53 Summary for policymakers of the assessment report on land degradation and restoration of the IPBES. 2018.  

Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. R. Scholes, L. Montanarella, A. 
Brainich, N. Barger, B. ten Brink, M. Cantele, B. Erasmus, J. Fisher, T. Gardner, T. G. Holland, F. Kohler, J. S. Kotiaho, G. 

Von Maltitz, G. Nangendo, R. Pandit, J. Parrotta, M. D. Potts, S. Prince, M. Sankaran & L. Willemen, eds. IPBES secretariat, 
Bonn, Germany. 44 pp.  

https://doi.org/10.4060/CA3129EN
https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf
https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf
https://doi.org/10.4060/CA3129EN

