
CGRFA/WG-FGR-3/14/6 April 2014 

  

من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. يرجى من السادة    ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ر نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضا

 www.fao.orgعلى العنوان التالي: 

MK217/A 

A 

 

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية

 املعنية باملوارد الوراثية احلرجية

 الدورة الثالثة

 4102/مّتوز يوليو 9 -7روما، 

 التنوع البيولوجي والتغذية

 

 

 احملتويات

 الفقرات

 4-1 ............................................................................................................. مقّدمة

 11-5 .......................................................................................... املنطقي األساس

 15-14 ................................................................................... التوجيهات امللتمسة

التنوّوع البيولووجي يف السياسوات والو ام       لتعميم مفهووم مشروع اخلطوط التوجيهية  املرفق األول:

    .وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعّلقة بالتغذية



2 CGRFA/WG-FGR-3/14/6 

 

 مقدمة -أواًل

 

علوى أهميوة    الضوو   دورتهوا العاديوة الرابعوة عشورة    سّلطت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف  - 1

تضوطلع بوا التغذيوة ال  ظوى بالباوت والتقودير        قود التنّوع البيولوجي لألغذية والتغذية وأشوارت إىل أن الودور الوذ     

 مواصولة وطلبوت مون املنظموة     التوعيةالكافيني.  ورّحبت بالتقدم الذ  أحرزتا منظمة األغذية والزراعة )الفاو( يف جمال 

وأعربوت اهليئوة    ّوع البيولوجي لألغذية والتغذية.املبادرة الشاملة بشأن التن الذ  تضطلع با على مستوىدورها القياد  

، ويف سويا  هوذه املبوادرة، علوى     لألغذيوة   مل، من وجهة نظر التنّوع البيولوجيتلكون املوارد الوراثية تش عن ارتياحها

لنباتوات  لمون املغوذّيات   تووى  احملأن حتسني املعلومات بشأن  ارت إىلوأشأنواع وأصناف مهملة وغري مستغلة بالكامل، 

 فرص جديدة يف األسوا . ل أمامااجمل يفسحواحليوانات قد 

 

أهميوة ربوط    مدركوة  التغذيوة،  التنّوع البيولوجي وبملها اخلاص املنظمة أن تستمر يف تطوير ع إىلاهليئة وطلبت  - 2

. وشودّدت  مون جهوة أخورى    بتغذية اإلنسان وقطاعي الصّاة والزراعوة  من جهة ع البيولوجي لألغذية وقطاع البيئةنوالت

 على احلاجة إىل تعزيز التعاون مع املنظمات واملنتديات ذات الصلة للاؤول دون ازدواجية العمل.

 

ذات الصولة وأن تزيود مون     التغذويوة ع البيولووجي يف األنشوطة   و أن تستمر يف إدراج التنوالفا إىلوطلبت اهليئة  - 1

 لتعمويم مفهووم  التغذية يف إطار عملها على التنّوع البيولوجي. وطلبت من الفاو أن تضع مشروع اخلطوط التوجيهية  دراجإ

التنّوع البيولوجي يف السياسات وال ام  وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعّلقة بالتغذية )مشروع اخلطوط التوجيهيوة(.  

مية الدولية أن تستعرض مشروع اخلطووط التوجيهيوة وتقوديم التوصويات لتنظور      وطلبت من مجاعات العمل الفنية احلكو

 فيها اهليئة خالل دورتها العادية اخلامسة عشرة.

 

 حملة عامة سريعة عن مشروع اخلطوط التوجيهية الواردة يف املرفق األّول. أن تعطي هذه الوثيقة ومن شأن - 4

 

 األساس املنطقي -ثانيًا

 

مون املغوذيات وغوري     االحتياجوات الضورورية   قوادرة علوى تلبيوة   بنظم غذائية متنّوعة  مّثة إدراك ألهمية التمتع - 5

ماثل أمام الكوريري مون    النظم الغذائية اجلودة يف ا املستوى منبلوغ هذحتّد   غري أن ،املغذيات للافاظ على حياة صّاية

على الوقاية مون   وقد يساعد صايواالستمرار بشكل تنمية النمو والحتقيق يف  ةالغذائيالنظم تنّوع .  ويساهم تعزيز الناس

 األمراض غري املعدية على غرار السكر  وأمراض القلب وبعض أنواع من السرطان.

 

ف بعوض  دوتسوته . وتقّر الفاو بضرورة اعتماد نه  متعدد القطاعات وجمموعة من التدخالت لتاسوني التغذيوة   - 6

مون  املتنواول مون املغوذيات     تدعيمالتغذية وتعاجل أعراضها من خالل  التدخالت اخلاصة بالتغذية األسباب املباشرة لسو 

وتهودف  ة )باسوترينا  األسوباب األساسوية(.    خالل طر  عّدة، مبا يعزز الرضاعة ويعاجل األسباب املباشورة لونقا التغذيو   
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جميوع إمودادات   تدخالت أخرى إىل حتسني النظم الغذائية والوقاية من سو  التغذية من خالل سياسات وبرام  تتويح لل 

تعزيز إنتاج بهدف جانب الدعوة وتوعية الرأ  العام حلصول عليها إىل اليت ميكن ااألغذية السليمة والصاية واملستدامة 

الرفاهية التغذويوة   التدخالت لتاقيق بالعديد منومن الضرور  القيام تاسني تنّوع النظم الغذائية. لاألغذية واستهالكها 

ضومان  توّلى قطاع الصاة قيوادة اجلهوود الراميوة إىل معاجلوة سوو  التغذيوة إمجواال ،  وب         ويف حني ي بشكل مستدام.

يف وذلو   ، مبورور الوزمن  بتغذية جيودة  شعوب ال متتع أساسفهي الوصول إىل األغذية املغذية والتنّوع يف النظم الغذائية، 

التنوّوع   تعمويم مفهووم  مون القطاعوات. وميكون     غذية والزراعة، وغالبا  بالتعاون مع قطاع الصواة وغريهوا  األ يإطار قطاع

 البيولوجي لتاسني األمن الغذائي والتغذو  يف سيا  مجلة من السياسات وال ام  املتعّلقة بالتغذية.

 

قة بالتغذيوة والراميوة   ومت تطوير مشروع اخلطوط التوجيهية إثر استعراض للسياسات وال ام  واإلجرا ات املتعّل - 7

التنّوع البيولوجي يف مريل هذه املساعي. ومت  تعميم مفهومديد الفرص ومعاجلة القيود املاثلة أمام ، بهدف حتهاإىل حتسين

تعزيز التنّوع البيولوجي وحتسني التغذية يف أقاليم خمتلفة مون  للتجارب القطرية اخلاصة ب أيضا  باستعراض مكتيبالقيام 

 .مشروع اخلطوط التوجيهيةلوضع العامل حتضريا  

 

التنوّوع   تعمويم مفهووم  متعّلقوة ب حوول العوامل و   حصولت التوجيهية إىل حتليل لتجوارب  د مشروع اخلطوط ويستن - 8

 عتنوو ال اسوتخدام  زيوادة  علوى  البيولوجي يف برام  التغذية. وعلى الرغم من أن التجارب ما زالت حمدودة، هي تشوّجع 

الونظم الغذائيوة احملليةلالتقليديوة يف الو ام  الوطنيوة واإلقليميوة املتعّلقوة بالتغذيوة. وترتكوز           ضومن غذية لأل البيولوجي

األغذية املتنّوعة بيولوجيا   دّلة اليت ُت ز منافع استخدامال ام  على األذه ه ضمنت واإلجرا ات اليت ُتنّفذ االسرتاتيجيا

إىل تنفيوذ األنشوطة الويت     ، مبوا يرموي  أ( التنفيذ)ت الواردة يف ما يلي: التدخالب القيامملعاجلة قضايا سو  التغذية. ويتم 

وخمتلو  أصوااب    عاموة النواس  إىل تعزيوز وعوي    التوعيوة، مبوا يرموي   )ب( وع البيولوجي يف برام  التغذية؛ التن تدرج

د حاجوة ملتابعوة   ىل وجوو اإلشارة إ وجتدرية. املصلاة بشأن أهمية األغذية املتنّوعة بيولوجيا  يف معاجلة قضايا سو  التغذ

البيانوات ذات الصولة ومجعهوا     إنتواج خوالل   مون  التغذيوة  بالنسوبة إىل القائم على األدلة التنّوع البيولوجي أساس تعزيز 

 .ونشرها وحتليلها

 

عدد من ال ام  املتعّلقة بالتغذية يف إظهار أنا من املمكن حشد األغذيوة املتنّوعوة بيولوجيوا  الوواردة مون       وجنح - 9

النظم الغذائية احمللّيةلالتقليدية واستخدامها لتاقيق األمن الغذائي والتغذو  ضمن اجملتمعات احملليوة. وعلوى سوبيل    

املنتجوة   ام  التغذية املدرسية لزيادة الطلب على األغذية الطازجوة  ب اخلاصة الشرا  املريال، من املمكن استخدام سياسة

غذيووة لألوقوود تشوودد بوورام  التغذيووة التكميليووة علووى أهميووة االرتقووا  بووالتنّوع البيولوووجي    حمليووا  ولتنويووع مصووادرها.

تضوطلع بودور حيوو  يف حتقيوق األمون       الويت  يوة زلاملناملتعّلقوة باحلودائق   احملليةلالتقليدية.  وباملريل، قد ترّكز الو ام   

وقد يساعد حتسوني األصوناف   كامل. ال بتنّوعهااستخدام املوارد املتاحة حمليا  والتغذو  لألسر على احلاجة إىل  الغذائي

على زيادة إنتاج األصناف غري املستغّلة بالكامل. أخوريا ، قود    ،التقليدية أو التكنولوجيات ذات الصلة أو آليات التسويق

اعد محالت التوعية واحلمالت اإلعالمية املستهلكني على فهم القيمة التغذوية هلذه األغذية وبالتوالي املسواعدة علوى    تس
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من املغذيات وزيادة إنتاجها على نطا  واسع. وتدعم الفاو مشواريع يف   ذات احملتوى األفضلزيادة الطلب على األغذية 

 . هذه األفكار تنّفذاليت عدد من البلدان 

 

رمي مشروع اخلطوط التوجيهية إىل التشديد على الدور الذ  يضطلع با التنوّوع البيولووجي للمووارد النباتيوة     وي - 11

واحليوانية )تنّوع األصناف واألنواع واألنواع الفرعية والسالالت النباتية واحليوانيوة املسوتخدمة كأغذيوة( ملعاجلوة سوو       

 التغذية يف مجيع أشكالا.  

 

قيوام بباووو وحتاليول متعّلقوة بالقيموة التغذويوة للنباتوات        لللتوجيهيوة توصويات   ويتضمن مشوروع اخلطووط ا   - 11

واحليوانات اليت مل تستغل بشكل كامل يف النظم الغذائية. ويقّر مشروع اخلطوط التوجيهية بأن النظم الغذائية التقليديوة  

رى، قود تشوّكل التصوّورات الريقافيوة     الستخدام تشكيلة أوسع من النباتات واحليوانات. ويف حاالت أخو  قد تشّكل موارَد

بهودف زيوادة    والتعلويم  التوعيوة عوائق أمام زيادة استخدام التنّوع البيولوجي لألغذية وقد تدعو احلاجة إىل بذل جهوود  

 مريول  ةع املؤسسوي اوضو األ حوول وقد تتماور زيادة مساهمة التنوّوع البيولووجي يف بورام  التغذيوة      غذية.األاستهالك هذه 

تقدير هذه األغذيوة. وسويكون مون الضورور  بالتوالي حتسوني طور  اإلنتواج          كيفيةطفال وأسرهم يتعّلم األ املدارس حيت

والتجهيز إىل جانب ممارسات التسويق لتعزيز استخدام التنّوع البيولوجي لألغذية ومتكني هذه املنتجوات مون أن تكوون    

  إنتاج التنّوع البيولوجي لألغذية واستهالكا.ن مشروع اخلطوط التوجيهية توصيات سياسية لتيسريتنافسية. ويتضم

 

ىل اسوتخدام التنوّوع البيولووجي    رتوي  لإلجورا ات اهلادفوة إ  للطوط التوجيهية إىل توفري أداة ويرمي مشروع اخل - 12

وسيساهم اسوتخدام   العامل. حول للسكانالتغذوية ل أك  بغية معاجلة خمتل  أشكال سو  التغذية وحتسني احلالة كبش

ية قادرة على الصمود بصورة أكو .  أساسيا  لتافيز نظم غذائالغذائية وقد يصبح عنصرا   مهذه األغذية يف تعزيز تنّوع النظ

وقد يساعد مشروع اخلطوط التوجيهية املنظمة وشركائها على التخطيط لالسورتاتيجيات التغذويوة الويت تسوتخدم نطوا       

 واحليوانية. أوسع من األغذية النباتية

 

األغذيوة   عون علوى البيانوات املتووافرة     سويعّول علوى املسوتوى الووط      إال أن تنفيذ مشروع اخلطوط التوجيهية - 11

إمكانيات تغيري السياسات وال ام  الزراعيوة القائموة واملتعّلقوة موريال  بتووافر       وعنستهل  حمليا  املتنّوعة بيولوجيا  اليت ُت

 التسويق.  وإجرا ات نيستهلكالبذور والدعم والدعوة وطلب امل

 

 التوجيهات امللتمسة -ثالثًا

 

التنووّوع البيولوووجي يف  تعموويم مفهووومقوود ترغووب جمموعووة العموول يف اسووتعراض مشووروع اخلطوووط التوجيهيووة ل - 14

   ويف التقّدم بتوصية إىل اهليئة بغية إقرارها.السياسات وال ام  وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعّلقة بالتغذية 
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 : ا يليقد ترغب جمموعة العمل يف أن توصي اهليئة مبو - 15
 

التنوّوع البيولووجي يف السياسوات والو ام       تعمويم مفهووم  خلطووط التوجيهيوة ل  االفاو نشر  إىلتطلب أن  (1)

 الووعي  تعزيوز  وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعّلقة بالتغذية وتوزيعها علوى نطوا  واسوع إىل جانوب    

 قرار وأصااب املصلاة ذات الصلة.  بأهمية تنفيذها من قبل صانعي ال
 

الفاو أن تدعم تطوير السياسات وال ام  الوطنية والدولية أو تدعيمها بهدف تيسري إدراج  إىلتطلب أن و (2)

 املرتبطة بالتغذية.  التغذوية وتل  التنّوع البيولوجي يف السياسات وال ام  والتدخالت
 

لتيسوري   املوواد عية وأن تطلب من املنظمة تطوير مريل هذه فنية تفيد التو موادتشدد على احلاجة إىل أن و (1)

التنّوع البيولوجي يف السياسات وال ام  وخطوط العمول الوطنيوة     لتعميم مفهومتنفيذ اخلطوط التوجيهية 

 واإلقليمية املتعّلقة بالتغذية:
 

 الفواو بوني  مواصلة حتديت قاعدة بيانات تركيبوة األغذيوة ألغوراض التنووع البيولووجي املشورتكة        أ()

 والشبكة الدولية لنظم البيانات اخلاصة باألغذية بصورة دورية؛
 

القدرات يف مراكز البيانات اإلقليمية التابعة للشوبكة الدوليوة لونظم البيانوات الغذائيوة، مون        تنمية ب()

لتنووع البيولووجي   ألغراض االبيانات املتعلقة باملغذيات  إنتاجأجل تدريب السلطات املسؤولة على 

 ألغذية وجتميعها؛  ل
 

بيانوات عون    إنتواج لالستهالك الغذائي من أجل  عمليات مسحمساعدة البلدان اليت جتر  بالفعل  ج()

  .منتظماالستهالك الغذائي للتنوع البيولوجي بشكل 
 

 دعم الباوو والتدخالت يف اجملاالت الرئيسية ذات الصلة.  ت التمويل منظما وأن تناشد (4)
 

وخطووط توجيهيوة لتعوديل األسواليب القائموة      جديودة  املنظمة استاداو أسواليب مسوح    إىل وأن تطلب (5)

حتسني مجع املعلومات بشأن دور التنّوع البيولوجي لألغذية يف حتقيق األمن بهدف لالستهالك الغذائي 

 بيانوات  إنتواج اليت جتر  بالفعل مسوحا لالستهالك الغذائي علوى  الغذائي والتغذية، ومساعدة البلدان 

 .منتظمكل لتنوع البيولوجي بشغراض اعن االستهالك الغذائي أل
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 املرفق األول

التنّوع البيولوجي يف السياسات  لتعميم مفهوممشروع اخلطوط التوجيهية 

 والربامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعّلقة بالتغذية

 

 اهلدف

كاألصناف والسوالالت املتعوددة للنباتوات    التنّوع البيولوجي ) يكمن اهلدف من هذه اخلطوط التوجيهية يف تعزيز مساهمة

 واحليوانات املستخدمة كأغذية( ملعاجلة سو  التغذية يف مجيع أشكالا.  

 

 املبادئ

البيولوجي يف السياسات وال ام  التغذوية وتل  املتعّلقة  على دم  التنّوعومن شأن اخلطوط التوجيهية أن تساعد البلدان 

  بعض احلاالت، قد تقرت  األنشطة احملددة يف اخلطوط التوجيهية حلووال  بديلوة للالوول القائموة بهودف     بالتغذية. ويف

يف معاجلة قضايا حمددة متعّلقة بسو  التغذية على املسوتويني احمللوي والووط . وسوتدعم اخلطووط التوجيهيوة البلودان        

ياسات وال ام  التغذوية وتل  املتعّلقة بالتغذية إىل جانوب  الس تعزيز الوعي والقدرة على دم  التنّوع البيولوجي يف جمال

 توجيهووات لرصوود الفعاليووة  أيضووا   ويووتّم توووفري لقيووام بالتنفيووذ علووى حووو نوواجح.    لتطوووير الشووراكات الضوورورية   

 بشكل مناسب. 

 

 التنفيذ

إن اخلطوط التوجيهية موّجهة إىل صانعي السياسات وال ام  العاملني علوى االسورتاتيجيات املتعوددة القطاعوات لألمون      

التنفيذ الناجح للخطووط التوجيهيوة علوى وجوود منّصوات للتنسويق بوني أصوااب املصولاة           ويرتكزالغذائي والتغذو . 

، ومنظموات األموم املتاودة ومنظموات     ة والتعلويم والتنميوة الريفيوة   واملاليو مبا يف ذل  وزارات الصاة والزراعوة   املتعددين

 اجملتمع املدني والقطاع اخلاص، وعلى مدى تدعيم هذه املنصات. 

 

 وُتجزَّ  اخلطوط التوجيهية إىل ثالثة عناصر أساسية وهي:
 

جيوا  ملعاجلوة سوو     األغذيوة املتنّوعوة بيولو   فوائود اسوتخدام  باخلاصة  يرمي إىل بنا  األدّلةمبا  ،الباوو -أل 

 التغذية وإىل تقييم االحتياجات التغذوية القطرية احملددة وفرص تلبيتها من خالل التنّوع البيولوجي؛ 
 

التنفيذ، مبا يرمي إىل تنفيذ األنشطة الويت مون شوأنها دمو  التنوّوع البيولووجي يف السياسوات والو ام           -با 

 التغذوية وتل  املتعّلقة بالتغذية،
 

عامة الناس وخمتل  أصااب املصلاة بشوأن أهميوة األغذيوة    لدى وعي الة، مبا يرمي إىل تعزيز التوعي -جيم

 املتنّوعة بيولوجيا  يف معاجلة سو  التغذية. 
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 الباوو :أل 

 

 السالالت واألصناف.  املتعّلقة باحملتوى من املغذيات ملختل دعم الباوو  (1)
 

البيانوات املوجوودة    قواعود الشراكات على املستويني الووط  والودولي، واسوتخدام     ويشمل ذل  إقامة )أ(

املشرتكة بني الفاو والشبكة الدولية لنظم البيانات اخلاصة باألغذية(، واملؤلفوات   قاعدة البيانات)مريل 

 مسوتوى  لوى إلظهار األثر الذ   رزه التنّوع البيولوجي ع هاوحتليل البيانات اجلديدة وإنتاجلعلمية، ا

 .الوقاية من سو  التغذية ومعاجلتا
 

عمليوة حتديود القضوايا األساسوية      على املستويني احمللوي والقطور ،   ،ويتعّين على الباوو أن تدعم (ب)

املتعّلقة بسو  التغذية، واملمكن معاجلتها عن طريق السياسات وال ام  التغذوية وتل  املتعّلقة بالتغذية 

وجي، إىل جانب األنواع والسالالت ولأو األصناف اليت من املرّجح اسوتخدامها  واملرتبطة بالتنّوع البيول

 ملعاجلة هذه القضايا.
 

القطاعوات املختلفوة يف الباووو املتعّلقوة بوامليزات التغذويوة والصواية للتنوّوع البيولووجي           استريمارتشجيع  (2)

 ن املعلومات اجلديدة. املزيد م إنتاجلألغذية، مبا يف ذل  القطاع اخلاص وصناعات األغذية بهدف 
 

 قواعود اإلقليميوة املتعّلقوة بتنميوة     الدورات الدراسوية التعاون مع األجهزة اإلقليمية والدولية يف جمال متويل  (1)

تنوع البيولوجي وتنظيمها فضال  عن دمو  التنوّوع البيولووجي لألغذيوة يف عمليوات      للبيانات تركيبة األغذية 

 استهالك األغذية. ب املسح املتعّلقة
 

يوة حتديود سوبل    ة بوالتنّوع البيولووجي لألغذيوة بغ   دعم الباوو احمللّية لدراسة تطّور نظم األسوا  املرتبطو  (4)

 الرتوي  لألغذية املتنّوعة بيولوجيا  يف صفوف املستهلكني.
 

دعما  لوجوود التنوّوع البويولووجي لألغذيوة حتوى يف األسووا  ذات درجوات التنواف           والنظمإنشا  اآلليات  (5)

 العالية.

 

 التنفيذ   :با 

 

عون األغذيوة    اليوافعني املدرسية وتعزيزهوا بصوفتها حموّرك لتعلويم      احلدائقلاملزارعدعم املبادرات على غرار  (1)

 املتنّوعة بيولوجيا  مبا يف ذل  النظر يف إضفا  الطابع املؤسسي عليها لضمان بقائها واستدامتها. 
 

 الوراثيووة ومصووارف التنووّوع البيولوووجي لألغذيووة   دعووم خوودمات اإلرشوواد الريفيووة إلنشووا  نظووم املوووارد      (2)

أعاله(، بالتعاون مع الباحريني وصوغار املوزارعني الووطنيني فضوال       ( ب(1 -أل الفرعية )كما ورد يف الفقرة 

 عن اجملتمعات احمللية.  
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لتنووع البيولووجي لألغذيوة بغيوة متكوني التنوّوع البيولووجي        غوراض ا ألسووا   لألساسية األبنى الدعم إنشا   (1)

 .  للسكانبسهولة  صول إىل األسوا  وبالتالي إتاحتااحمللي لألغذية من الو
 

غذيوة مون خوالل إتاحوة     تاج التنّوع البيولوجي احمللي لألتوفري الدعم لتعزيز قدرات صغار املنتجني على إن (4)

 القروض امليّسرة والدعم الف  إىل جانب تكنولوجيات اإلنتاج للمزارعني.
 

لزراعوة الفواكوا   احلدائق خل  املنازل واألراضي احمليطة بهوا   فالحةعادة إدخال إل اآلليات وإنشا  حتديد (5)

املنزليوة موع موزارع األ واك وإدارة      الزراعوة أمكن، دمو   وحيريما ، والرتوي  هلاواخلضر احملليةلالتقليدية 

القيموة  صوناف ذات  ري بذورلنصوب األ احليوانات الصغرية. ومن خالل خدمات اإلرشاد الريفي، ضومان تووف  

 ( ب( أعاله(.1 -التغذوية العالية )كما ورد يف الفقرة الفرعية أل 
 

تووافر البوذور وبشوكل     تعزيز الزراعة احلضرية وإنتاج اخلضر احملليةلالتقليدية بشكل خواص، موع ضومان    (6)

 لمجموعات واألفراد املعنيني.لميّسر 
 

ويني الوط  اعية الواسعة النطا  على املستتعزيز دم  التنّوع البيولوجي لألغذية يف السياسات وال ام  الزر (7)

 منتجي البذور.  مريلالقطاع اخلاص املعنيني يف  ذل والدولي، مبا يف 
 

التنّوع البيولوجي يف األنشطة املتصلة بالتغذيوة )مريول تركيبوة األغذيوة، واخلطووط التوجيهيوة        إدراجتعزيز  (8)

وتطوير السياسوات  التغذوية، وتقييم النظم الغذائية اخلاصة بالنظم الغذائية والقائمة على األغذية، والرتبية 

البذور وإنتاجهوا، واإلنتواج الواسوع     ، وانتقا السالالتتربية و(، وبالزراعة )مريل الباوو اخلاصة بالتغذية

 النطا (.  
 

 كافاة سو  التغذية.ملعلى التنّوع البيولوجي  وباالرتكازتعزيز النه  القائمة على األغذية  (9)

 

 التوعية :جيم

 

الويت تو ز امليوزات     وبورام  التلفوزة   "،اعرف ما تأكول " حتت عنوانبرام  حوارية إذاعية  استاداودعم  (1)

  األغذيوة املتنّوعوة بيولوجيوا     مبوا يف ذلو   استهالك األغذيوة املتنّوعوة  اليت ينطو  عليها ذوية الصاية والتغ

 .مكانية استخدامها يف الوجبات املعّدة يوميا إو
 

حوول  بالدعوة، ومناقشات  اخلاصةالعمل السياسية على مراحل دورية، دعم تنظيم املبادرات مريل حلقات و (2)

ائدات املستديرة واجتماعات أصااب املصلاة بغية تعزيوز وعوي القطواع العوام وصوانعي القورارات بشوأن        امل

ىل ذلو ، تشوّكل القطاعوات    باإلضوافة إ  يف ضومان األمون الغوذائي والتغوذو .    أهمية األغذية املتنّوعة ودورها 

 ملريول هوذه املبوادرات الراميوة إىل     ةمهمو  انمية الريفيوة واملاليوة أهوداف   املرتبطة بالزراعة والصاة والتعليم والت

 يز الوعي. زتع
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بالتعواون موع شوركا  الفواو      تعزيز التنّوع البيولوجي لألغذيوة تنظيم حلقات عمل وطنية وإقليمية تهدف إىل  (1)

 بهم. اخلاصة واجلمعياتاملزارعني سسات الباوو وجمموعات صغار على غرار اجلامعات ومؤ
 

تودري  التنوّوع   لارس االبتدائيوة إلدراج مونه    لرتبية التغذوية يف املود ا منه نطا  ن مع الفاو لتوسيع التعاو (4)

الوونظم الغذائيووة احملليةلالتقليديووة مبووا يف ذلوو  موووارد األغذيووة املائيووة    القووائم علووىالبيولوووجي لألغذيووة 

التنوّوع   مليوزات فضال  عون محايوة الصواة والرتويو      ، والتغذية استخداماتها يف النظم الغذائيةويوانية، واحل

 .البيولوجي
 

صوور عون خمتلو  أشوكال التنوّوع البيولووجي        وضعتعزيز وتشجيع ، عليمية لألطفال وعامة الناسوكأداة ت (5)

رسواالت قصورية وسوهلة    إضوافة  رين مع الكتب املدرسية واملصنفات وكتب التما أغلفةاحمللي لألغذية على 

بهودف   ذويهوم االستيعاب بشأن ميزاتها التغذوية والصاية، وتنظيم دورات عملية للطبخ والتذّو  لألطفال و

 األكل وحتضري الطعام.  بيف أسالي التنوع البيولوجي تعزيز اندماج
 

صواة والبيئوة مون خوالل     اللميوة اخلاصوة بالتغذيوة والزراعوة و    نشر نتائ  الباووو ضومن اجملتمعوات الع    (6)

 على سبيل املريال. التوجيهيةوثائق الاملقاالت العلمية واملؤمترات واملواقع االلكرتونية و


