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 مقدمة -أواًل

 

سّلطت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف دورتها العادية الرابعة عشرة الضوء على أهمية التنّوع  -1

البيولوجي لألغذية والتغذية وأشارت إىل أن الدور الذي قد تضطلع به التغذية ال حيظى بالبحث والتقدير الكافيني.  

مواصلة دورها القيادي  الفاووالزراعة )الفاو( يف جمال التوعية وطلبت من  ورّحبت بالتقدم الذي أحرزته منظمة األغذية

الذي تضطلع به على مستوى املبادرة الشاملة بشأن التنّوع البيولوجي لألغذية والتغذية. وأعربت اهليئة عن ارتياحها 

ذه املبادرة، على أنواع وأصناف لكون املوارد الوراثية تشتمل، من وجهة نظر التنّوع البيولوجي لألغذية، ويف سياق ه

مهملة وغري مستغلة بالكامل، وأشارت إىل أن حتسني املعلومات بشأن احملتوى من املغذّيات للنباتات واحليوانات قد 

  .1يفسح اجملال أمام فرص جديدة يف األسواق

 

تغذية، مدركًة أهمية ربط التنوع أن تستمر يف تطوير عملها اخلاص بالتنّوع البيولوجي وال الفاووطلبت اهليئة إىل  -2

. وشدّدت على احلاجة إىل تعزيز التعاون مع وبالنظام الغذائي الصحيالبيولوجي لألغذية وقطاع البيئة بتغذية اإلنسان 

  .2املنظمات واملنتديات ذات الصلة للحؤول دون ازدواجية العمل

 

البيولوجي يف األنشطة التغذوية ذات الصلة وأن تزيد من وطلبت اهليئة إىل الفاو أن تستمر يف إدراج التنوع  -3

اخلطوط  مشروعأن تضع  ، رهنا بتوافر التمويل،إدراج التغذية يف إطار عملها على التنّوع البيولوجي. وطلبت من الفاو

 عّلقة بالتغذيةالتوجيهية لتعميم مفهوم التنّوع البيولوجي يف السياسات والربامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املت

اخلطوط التوجيهية(. وطلبت من مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية أن تستعرض مشروع اخلطوط  مشروع)

  .3توصيات لتنظر فيها اهليئة خالل دورتها العادية اخلامسة عشرة وتقدمالتوجيهية 

 

مشروع مؤخرًا يف جمال التنوع البيولوجي والتغذية وتعرض  الفاوتقدم هذه الوثيقة حملة عامة موجزة عن عمل و -4

مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية املنقحة يف ضوء املالحظات املقدمة من قبل  بصيغته اخلطوط التوجيهية

اخلطوط التوجيهية  مشروعرد وي .4باملوارد الوراثية احليوانية والنباتية واحلرجية املنبثقة عن اهليئة )مجاعات العمل(

  .هذه الوثيقةيف  املرفقيف  املنقح

 

                                                      
 .42الفقرة  ،CGRFA-14/13تقرير ال  1
 .43الفقرة  ،CGRFA-14/13تقرير ال  2
 .46الفقرة  ،CGRFA-14/13تقرير ال  3
 ،CGRFA-15/15/9 الوثيقة ؛37 إىل 32 من الفقرات ،CGRFA-15/15/14 الوثيقة ؛26إىل  24 من الفقرات ،CGRFA-15/15/12 الوثيقة  4

 .33إىل  29 من الفقرات
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 عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التنوع البيولوجي والتغذية -ثانيًا

 

املساهمة يف قاعدة املعارف بشأن التنوع البيولوجي والتغذية من خالل  الفاوخالل الفرتة املالية احلالية، تواصل  -5

والشبكة الدولية لنظم البيانات اخلاصة  الفاوتطوير قاعدة بيانات تكوين األغذية للتنوع البيولوجي املشرتكة بني 

ة واملواد العلمية، باألغذية، ومن خالل رصد مؤشرات التغذية للتنوع البيولوجي، ومن خالل نشر اخلطوط التوجيهي

  وأيضا من خالل رفع مستوى الوعي.

 

اجتماعا للخرباء الفنيني للنظر يف تقييم التنوع البيولوجي الغذائي يف الدراسات  الفاو، عقدت 2013ويف عام  -6

. 2015الغذائي. وسيؤدي هذا العمل إىل خطوط توجيهية فنية يتوقع أن يتم نشرها يف عام  النظاماالستقصائية عن 

حتديد التنوع البيولوجي بطريقة أفضل يف الدراسات االستقصائية عن  وتهدف اخلطوط التوجيهية إىل مساعدة البلدان يف

أيضًا جوانب حمددة من التنوع البيولوجي للزراعة والتغذية يف جمالي عمل رئيسيني من  الفاواستهالك األغذية. وتتناول 

من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة  وحتسني توفري السلع واخلدمات زيادة " للفاو 2اهلدف االسرتاتيجي 

 ".مستدامة

 

 اخلطوط التوجيهية لتعميم مفهوم التنوع البيولوجي يف السياسات والربامج مشروع -ثالثًا

 وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعلقة بالتغذية
 

 اخلطوط التوجيهية ملشروعاألساس املنطقي 

 

التمتع بنظم غذائية متنّوعة قادرة على تلبية االحتياجات الضرورية من املغذيات وغري  ألهميةمّثة إدراك  -7

ماثل أمام الكثري من ائية املغذيات للحفاظ على حياة صّحية، غري أن حتّدي بلوغ هذا املستوى من اجلودة يف النظم الغذ

وقد يساعد على الوقاية من  ق النمو والتنمية واالستمرار بشكل صحيويساهم تعزيز تنّوع النظم الغذائية يف حتقي الناس.

  األمراض غري املعدية على غرار السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

 

تقّر الفاو بضرورة اعتماد نهج متعدد القطاعات وجمموعة من التدخالت لتحسني التغذية. وتستهدف بعض و -8

وتعاجل أعراضها من خالل تدعيم املتناول من املغذيات من  5األسباب املباشرة لسوء التغذيةالتدخالت اخلاصة بالتغذية 

األسباب األساسية(. وتهدف  ولكن ليسخالل طرق عّدة، مبا يعزز الرضاعة ويعاجل األسباب املباشرة لنقص التغذية )

سياسات وبرامج تتيح للجميع إمدادات  تدخالت أخرى إىل حتسني النظم الغذائية والوقاية من سوء التغذية من خالل

األغذية السليمة والصحية واملستدامة اليت ميكن احلصول عليها إىل جانب الدعوة وتوعية الرأي العام بهدف تعزيز إنتاج 

 األغذية واستهالكها لتحسني تنّوع النظم الغذائية. ومن الضروري القيام بالعديد من التدخالت لتحقيق الرفاهية التغذوية

بشكل مستدام. ويف حني يتوّلى قطاع الصحة قيادة اجلهود الرامية إىل معاجلة سوء التغذية إمجااًل، جيب ضمان الوصول 

                                                      
 وزيادة الوزن والسمنة.يشمل سوء التغذية النقص يف التغذية والنقص يف املغذيات الدقيقة   5
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إىل األغذية املغذية والتنّوع يف النظم الغذائية، فهي أساس متتع الشعوب بتغذية جيدة مبرور الزمن، وذلك يف إطار 

من القطاعات. وميكن تعميم مفهوم التنّوع البيولوجي  مع قطاع الصحة وغريه ًا بالتعاونقطاعي األغذية والزراعة، وغالب

  لتحسني األمن الغذائي والتغذوي يف سياق مجلة من السياسات والربامج املتعّلقة بالتغذية.

 

اخلطوط التوجيهية إىل دعم تعميم مفهوم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة )وال سيما تنوع  مشروعهدف يو -9

تية واحليوانية املستخدمة كأغذية، فضال عن األنواع الربية، واألنواع األصناف، واألنواع واألنواع الفرعية والسالالت النبا

 تعزيز املعرفةوخطط العمل الوطنية واإلقليمية املعنية بالتغذية، ( يف السياسات والربامج وبالكامل املهملة وغري املستغلة

ة سوء اليت تسهم يف الصحة والتغذية وصونها وتطويرها واستخدامها، بغية معاجل والسالالت بشأن األصناف حتديدًا

اخلطوط التوجيهية الروابط القوية بني التنوع البيولوجي والزراعة واألغذية  مشروعقدر ميع أشكاله. ويجبالتغذية 

يف تكوين األغذية، ميكن أن  املعينةباألصناف  والتغذية والصحة. وبالفعل، فإن االستفادة من االختالفات املرتبطة

افحة سوء التغذية. ومع ذلك، النقص يف املغذيات وكفايتها لدى الشعوب واألفراد، واملساهمة يف مكحتدث فرقًا بني 

يشكل هذا النهج حتٍد، مبا أن النماذج التقليدية لإلنتاجية الزراعية ال تنظر بشكل كاف يف كثري من األحيان إىل اجلودة 

الغذائية لألغذية. ولذا فمن الضروري وضع مفاهيم جديدة للتمكن من قياس املخرجات الزراعية بطريقة تراعي التغذية، 

 ، اليت ينبغي اإلبالغ عنها باإلضافة إىل االعتبارات الزراعية التقليدية. املغّذيات أي إنتاجية

 

 لتغذية يف إظهار أنه من املمكن حشد األغذية املتنّوعة بيولوجيًا الواردة منل املراعيةجنح عدد من الربامج و -10

احمللّية/التقليدية واستخدامها لتحقيق األمن الغذائي سالالت نباتية وحيوانية حمددة من النظم الغذائية و أنواع وأصناف

والتغذوي ضمن اجملتمعات احمللية. وعلى سبيل املثال، من املمكن استخدام سياسة الشراء اخلاصة بربامج التغذية 

التكميلية ذية شدد برامج التغلزيادة الطلب على األغذية الطازجة املنتجة حمليًا ولتنويع مصادرها. وقد ُت الوطنية املدرسية

تضطلع  قد وباملثل، قد ترّكز الربامج املتعّلقة باحلدائق املنزلية اليت ألغذية احمللية/التقليدية.اتنّوع على أهمية االرتقاء ب

بدور حيوي يف حتقيق األمن الغذائي والتغذوي لألسر على احلاجة إىل استخدام املوارد املتاحة حمليًا بتنّوعها الكامل. 

حتسني األصناف التقليدية أو التكنولوجيات ذات الصلة أو آليات التسويق، على زيادة إنتاج األصناف غري وقد يساعد 

أخريًا، قد تساعد محالت التوعية واحلمالت اإلعالمية املستهلكني على فهم القيمة التغذوية هلذه واملستغّلة بالكامل. 

ذية ذات احملتوى األفضل من املغذيات وزيادة إنتاجها على نطاق األغذية وبالتالي املساعدة على زيادة الطلب على األغ

  .واسع. وتدعم الفاو مشاريع يف عدد من البلدان اليت تنّفذ هذه األفكار

 

 يف مقرها الفاواألمن الغذائي والتغذية، الذي استضافته من أجل حتقيق وقد سلط املؤمتر الدولي املعين بالغابات  -11

من الغابات واألشجار تتمتع بقيمة غذائية عالية  األغذية املستمدة من ، الضوء على أن العديد2013يف عام  الرئيسي

عني االعتبار أهمية دور األغذية الربية املستمدة من الغابات كمستودع للموارد باخلطوط التوجيهية  مشروعأخذ . وي6جدًا

  الوراثية ولألمن الغذائي والتغذية.

                                                      
ملخص املؤمتر الدولي املعين بالغابات من  –تشكل الغابات واألشجار خارج الغابات عاماًل أساسيًا لتحقيق األمن الغذائي العاملي والتغذية العاملية   6

 متاح على العنوان التالي: ،2013مايو/أيار  15-13أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية، املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة، روما، إيطاليا، 

e.pdf110e/aq110/aq018http://www.fao.org/docrep/. 

http://www.fao.org/docrep/018/aq110e/aq110e.pdf
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وترد األمثلة الداعمة للنهج املتبع من هذه اخلطوط التوجيهية من مشروع مرفق البيئة العاملية "تعميم حفظ  -12

"، بتنسيق منظمة التنوع البيولوجي الدولية وتنفيذ التغذية البشرية والرفاهالتنوع البيولوجي واالستخدام املستدام لتحسني 

اجلة اخنفاض التنوع يف ازيل وسريالنكا وتركيا وكينيا. ويهدف املشروع إىل معوبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف الرب الفاو

كل من البيئة والنظام الغذائي عن طريق: )أ( إظهار القيمة الغذائية للتنوع الزراعي والدور الذي تلعبه يف تعزيز النظم 

للتأثري على السياسات والربامج روع العيش؛ )ب( استخدام األدلة الناجتة عن املش كسب الغذائية الصحية وتعزيز سبل

تحسني التغذية البشرية واستخدامه املستدام مع إمكانية التغذية ل واألسواق اليت تساند صون التنوع البيولوجي الزراعي

)ج( تطوير األدوات واملعرفة وأفضل املمارسات من أجل التوسع يف استخدام التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية والرفاه؛ 

يساعد الرتكيز على تنوع احملاصيل وأقاربها الربية، و برامج التنمية وسالسل القيمة ومبادرات اجملتمع احمللي. يف

واألشجار، واحليوانات، وامليكروبات، وغريها من األنواع يف عدد من املناطق الزراعية اإليكولوجية املتميزة، وعلى 

التقليدية، على تعزيز قاعدة األدلة للربط بني التنوع البيولوجي والتغذية  حمتواها من املغذيات ودورها يف النظم الغذائية

عزز هذه النتائج وضع السياسات واألطر التنظيمية اليت تعزز التغذية اجليدة واألمن الغذائي اجليدة. ومن املتوقع أن ُت

 واالستدامة البيئية واحلفاظ على التنوع البيولوجي من خالل االستخدام املستدام. 

 

 االستعراض من قبل مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية

 

ورحبت مجاعات العمل  .7اخلطوط التوجيهيةمشروع عات العمل مجا استعرضتعلى طلب اهليئة،  بناًء -13

مجاعات العمل على  ، وتقدمت باقرتاحات لتحسينها، وأوصت اهليئة بإقرارها. وشددت8مبشروع اخلطوط التوجيهية

ضرورة تعزيز األدلة العلمية للروابط بني التنوع البيولوجي والتغذية والصحة، وملء الفجوات يف البحوث فيما يتعلق 

من خمتلف قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك التحليل االستخالصي للبيانات  األغذيةبتكوين 

والدولية اليت من شأنها تيسري إدراج التنوع رورة تعزيز السياسات والربامج الوطنية القائمة. وسلطت الضوء على ض

البيولوجي يف التغذية ويف السياسات والتدخالت املتصلة بالتغذية، فضاًل عن أهمية اعتماد نهج متعدد القطاعات 

  .9البيولوجي لألمن الغذائي والتغذيةوالتدخالت القائمة على املدارس، وتوعية املزارعني واملستهلكني بأهمية التنوع 

 

العمل املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، بشكل خاص، على أهمية دراسة  مجاعة توشدد -14

اخلطوط التوجيهية، خاصة فيما يتعلق بالروابط القائمة بني  تنقيحنتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية لدى 

 التغذية والتنوع البيولوجي والزراعة ومع إيالء العناية الواجبة جلدوى التنوع البيولوجي الزراعي بالنسبة إىل التغذية. 

 

                                                      
 .CGRFA/WG-AnGR-8/14/8؛ CGRFA/WG-PGR-7/14/6؛ CGRFA/WG-FGR-3/14/6ائق الوث  7
-CGRFA/WG-AnGRالوثيقة  ؛األول املرفق CGRFA/WG-PGR-7/14/6 الوثيقة ،األول املرفق CGRFA/WG-FGR-3/14/6الوثيقة   8

 .األول املرفق 8/14/8
 الفقرات CGRFA-15/15/9 الوثيقة ؛37إىل 32 من الفقرات CGRFA-15/15/14 الوثيقة ؛26إىل  24 من الفقرات CGRFA-15/15/12 الوثيقة  9

 .33إىل 29 من
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  هذه الوثيقة.يف  املرفقيف  بصيغته املنقحة يف ضوء التعليقات الواردة،، ويرد مشروع اخلطوط التوجيهية -15

 

 املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

 

يف روما،  للفاوومنظمة الصحة العاملية املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، يف املقر الرئيسي  الفاوعقدت  -16

مشارك، من بينهم كبار  2 200. وركز املؤمتر الرفيع املستوى، الذي استقطب أكثر من 2014نوفمرب/تشرين الثاني  يف

ممثل  150حكومة، و 170صانعي السياسات من قطاعي الصحة والزراعة والقطاعات األخرى ذات الصلة من أكثر من 

ممثل عن جمتمع األعمال، على السياسات الرامية إىل القضاء على سوء التغذية يف  100عن اجملتمع املدني وما يقارب 

  ئية إلتاحة النظم الغذائية املغذية للجميع.مجيع أشكاله وحتويل النظم الغذا

 

ويف حني أن  .10وأيد املشاركون يف املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية إعالن روما بشأن التغذية وإطار العمل -17

هذه الوثائق ال تشري بشكل خاص إىل االستخدام احملتمل للتنوع البيولوجي أو املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ملعاجلة 

 سوء التغذية، فإن بعض توصياتها قد تكون ذات صلة مبشروع اخلطوط التوجيهية. 
 

  وإدراج الوطنية واالستثمارات اساتمن إطار العمل الضوء على ضرورة " استعراض السي 8تسلط التوصية 

اعة املراعية الزر لتعزيز والزراعة باألغذية املتعلقة والربامج السياسات وتنفيذ تصميم يف التغذية أهداف

 ؛ة"للتغذية لضمان األمن الغذائي ومتكني نظم غذائية صحي

  غري التقليدية احملاصيل ذلك يف مبا احملاصيل، تنويع الضوء على ضرورة "تشجيع 10وتسلط التوصية 

 املصدر ذات للمنتجات املناسب واإلنتاج وات،واخلضر الفواكه إنتاج وزيادة كافيا، استغالاًل املستغلة

 ؛ة"ملستدامة لإلنتاج الغذائي وإدارة املوارد الطبيعيا املمارسات تطبيق مع احلاجة، حسب احليواني

  أغذية غنية  استهالك دقيقة من خاللال املغذيات من املتناول حتسنيإىل أهمية " 42وتشري التوصية

والتكميل،  اإلثراءباملغذيات، وخاصة األغذية الغنية باحلديد عند االقتضاء، من خالل اسرتاتيجيات 

 .11ة"وتشجيع نظم غذائية متنوعة وصحي

 

مع األخذ بعني االعتبار لنتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين  التوجيهيةوقد مت حتديث مشروع اخلطوط  -18

 البيولوجي التنوع حفظ تعميمبالتغذية، ولتعليقات مجاعات العمل، وكذلك للنتائج األولية ملشروع مرفق البيئة العاملية 

 .التغذية البشرية والرفاه لتحسني املستدام واالستخدام

 

                                                      
 .ICN2 2014/3 Corr.1و ICN2 2014/2 الوثيقتان نظرا  10
 ".ICN2 2014/3 Corr.1 إطار عمل الوثيقة اخلتامية للمؤمتر:نظر الوثيقة "ا  11
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 التوجيهات امللتمسة –رابعًا

 

 ا يلي: ترغب اهليئة مبقد  -19
 

مشروع اخلطوط التوجيهية لتعميم مفهوم التنوع البيولوجي يف السياسات ، حسب االقتضاء، وتنقيح استعراض (1)

 ؛ ، بغية إقراراهوالربامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعلقة بالتغذية

الوعي بشأن أهمية إدراج التنوع البيولوجي يف دعوة احلكومات وأصحاب املصلحة إىل املساهمة يف زيادة  (2)

 السياسات والربامج واخلطط ملعاجلة قضايا سوء التغذية؛

دعوة احلكومات وأصحاب املصلحة لدعم البحوث بشأن تكوين املواد الغذائية املستمدة من خمتلف األصناف  (3)

، وذلك بهدف بالكامل املهملة وغري املستغلةواألنواع والسالالت النباتية واحليوانية، فضال عن األنواع الربية 

 حتسني قاعدة األدلة العلمية للتنوع البيولوجي والتغذية؛ 

الدعم لتنفيذها، مبا يف ذلك من خالل تنمية القدرات، رهنًا  الطلب من الفاو نشر اخلطوط التوجيهية وتقديم (4)

 بتوفر املوارد الالزمة؛

 مواصلة حتسني قاعدة األدلة العلمية للتنوع البيولوجي والتغذية. الطلب من الفاو (5)
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 املرفق األول
 

 اخلطوط التوجيهية لتعميم مفهوم التنّوع البيولوجي يف السياسات والربامج مشروع

 وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعّلقة بالتغذية

 

 اهلدف
 

البلدان على دمج التنوع البيولوجي يف مجيع السياسات يكمن اهلدف من هذه اخلطوط التوجيهية يف دعم  

والربامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية ذات الصلة، بهدف معاجلة سوء التغذية يف مجيع أشكاله، وتعزيز املعرفة 

ملهملة وغري ، فضال عن األنواع الربية اكغذاءاملستخدمة  حتديدًا بشأن األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية

 .صونها وتطويرها واستخدامهاتعزيز و ،اليت تسهم يف الصحة والتغذية ،بالكامل املستغلة
 

 املبادئ
 

وتدعم اخلطوط التوجيهية تطوير زراعة مراعية للتغذية تأخذ بعني االعتبار تركيبة املغذيات للتنوع البيولوجي  

والسالالت النباتية واحليوانية املستخدمة كغذاء، فضال عن األنواع الربية لألغذية والزراعة )وال سيما األصناف واألنواع 

 ميع أشكاله. ( ملعاجلة سوء التغذية جببالكامل املهملة وغري املستغلة
 

وتدعم اخلطوط التوجيهية تطوير اسرتاتيجيات متعددة القطاعات لتحسني التغذية واألمن الغذائي من خالل  

القرار وواضعي السياسات  يأصحاب املصلحة على مجيع املستويات، على سبيل املثال صناعإشراك األطراف الفاعلة و

واملمارسني. وينبغي وضع البنية املؤسسية الالزمة على املستوى الوطين لتنفيذ اخلطوط التوجيهية بنجاح. وينبغي أن 

 ومصايد األمساكة والزراعة )الغابات تشمل اجلهات الفاعلة الرئيسية الوزارات واملؤسسات املعنية بالتغذية والصح

والبستنة وتربية األحياء املائية( والتعليم والبيئة والتجارة والتخطيط واحلد من الفقر واألمن الغذائي  والثروة احليوانية

والقطاع  منظمات اجملتمع املدنيتحدة والوكاالت الدولية األخرى؛ والتنمية الريفية واالقتصاد واملالية؛ منظمات األمم امل

يف هذه  املشاركةسواء،  التغذية على حٍدجمتمع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة و كّل جمتمع اخلاص. وينبغي على

 .العملية ويف توجيهها بنشاط
 

ويكمن مفتاح تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية يف احلاجة إىل العمل، على خمتلف املستويات، مع خمتلف  

املؤسسات واألفراد املشاركني يف التخطيط للسياسات والربامج ذات الصلة ويف تنفيذها. وال ينبغي أن تشمل هذه اجلهود 

لبيئة واألمن الغذائي والتعليم والتجارة واالقتصاد قطاع الصحة وبرامج التغذية فحسب، بل أيضا قطاعات الزراعة وا

وحتتاج السياسات والربامج إىل التعزيز املتبادل بني القطاعات  الصلة. ويذ وأصحاب املصلحةواحلماية االجتماعية 

لة، ينبغي واإلدارات وينبغي أن تأخذ بعني االعتبار املساهمة احملتملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ولتكون فعا

، وكذلك تعاون أفضل بني القطاعات ذات الصلة، وبناء للقدرات والتحالفات، ةهناك إرادة وقيادة سياسية قوي كونتأن 

كن للتنوع البيولوجي أن يلعبه بشأن الدور احلاسم الذي مي اتالقرار يحتفيز وإقناع للمؤسسات ولصناعووتعبئة للموارد، 

 يف السياسات والربامج اخلاصة بكل منها. مت تنفيذها التغذية إذا ما بالنسبة لنواتج 
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ة وينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار أثناء خطوط التوجيهيمت صياغة املبادئ األساسية التالية للتنفيذ الناجح للوقد  

 مرحلة التخطيط: 
 

  البيولوجي حتديد مجيع القطاعات وأهداف التنمية ذات الصلة، اليت ميكن تعميم املشاغل بشأن التنوع

 للتغذية فيها، مبا يف ذلك إجراءات املتابعة للبلدان املشاركة يف املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية؛

  وضع بنية مؤسسية فعالة، وخلق حوار وتعاون على مجيع املستويات، وحتديد نقاط الدخول ذات

 الصلة؛

 ينبغي معاجلتها؛ حتديد قضايا سوء التغذية والنقص يف املغذيات الدقيقة اليت 

  وضع خطة عمل وطنية يشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة، وتشمل أيضا تعبئة املوارد وتصميم نظام

 للرصد والتقييم؛

  تعزيز قاعدة لألدلة العلمية تثبت قيمة التنوع البيولوجي بالنسبة لنواتج التغذية وختلق الوعي حول أهمية

 إنشاء زراعة أكثر مراعاة للتغذية؛ 

 ة الوعي على مجيع املستويات بشأن دور األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية، وكذلك زياد

اخلاص بها، يف معاجلة قضايا  ة، وتكوين املغذيات الفريدبالكامل األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة

 سوء التغذية؛

 .تعزيز القدرات الفردية واملؤسسية 

 

 ة عناصر أساسية وهي:التوجيهية إىل ثالثتنقسم اخلطوط و 
 

تهدف إىل حتسني املعرفة بشأن فوائد استخدام خمتلف األصناف واألنواع والسالالت النباتية البحوث:  –ألف

تقييم الفرص ملعاجلة سوء التغذية؛  بالكامل املستغلة واحليوانية، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري

ملء الفجوات يف وع البيولوجي لألغذية والزراعة؛ اخلاصة بكل بلد من خالل التنملعاجلة قضايا التغذية 

ة من خمتلف قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا غذيجمال البحوث فيما يتعلق بتكوين األ

 للبيانات القائمة؛ االستخالصييف ذلك التحليل 

أنها دمج التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف السياسات إىل تنفيذ األنشطة اليت من ش يهدفالتنفيذ:  –باء

 والربامج التغذوية وتلك املتعلقة بالتغذية؛

إىل تعزيز الوعي لدى عامة الناس وخمتلف أصحاب املصلحة بشأن أهمية األغذية من  تهدفالتوعية:  –جيم

 ع الربية واملهملة وغري املستغلةكذلك األنواخمتلف األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية، و

 ، يف معاجلة سوء التغذية. بالكامل

 

 البحوث  ألف:
 

دعم البحوث املتعلقة باحملتوى من املغذيات من خمتلف األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية،  (1)

املتأتية من الغابات واملوارد الوراثية  األغذية، مبا يف ذلك بالكامل وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة

 املائية.
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 مثل) املوجودة البيانات قواعد واستخدام والدولي، الوطين املستويني على الشراكات إقامة ذلك ويشمل )أ(

 واملؤلفات ،(باألغذية اخلاصة البيانات لنظم الدولية والشبكة الفاو بني املشرتكة البيانات قاعدة

 حيرزه الذي األثر إلظهار وحتليلها وجتميعها يف قاعدة بيانات، اجلديدة بياناتال وإنتاج العلمية،

 على مستوى الوقاية من سوء التغذية ومعاجلته. لألغذية والزراعة ع البيولوجيالتنّو

 األساسية القضايا حتديد عملية القطري، وأ احمللي ىاملستو على تدعم، أن البحوث على ويتعّين )ب(

 بالتغذية املتعّلقة وتلك التغذوية والربامج السياسات طريق عن معاجلتها واملمكن التغذية، بسوء املتعّلقة

اليت من املرّجح استخدامها ملعاجلة هذه  غذيةنّوع البيولوجي، إىل جانب األنواع و/أو األبالت ذات الصلة

 القضايا.

ة املتعلقة بتنمية قواعد بيانات الدورات الدراسية اإلقليميالتعاون مع األجهزة اإلقليمية والدولية يف جمال متويل  (2)

سعى إىل احلصول على معلومات بشأن تأثري نظم اإلنتاج، والرتبة، ت يتتركيبة األغذية، والتنوع البيولوجي ال

واملواسم، واألعالف، وإدماج األغذية على مستوى أقل من األنواع )على سبيل املثال األصناف واألنواع 

الت(. وينبغي إيالء اهتمام خاص لتحليل حمتوى األغذية من الفيتامينات واملعادن، خاصة يف املنتجات والسال

 احليوانية، مبا أن تلك البيانات ال تزال نادرة. 

 الصلة إلدماج التنوع البيولوجي يف عمليات املسح املتعلقة باستهالك األغذية.  ويالتعاون مع أصحاب املصلحة ذ (3)

ربية األنواع النباتية واحليوانية على أساس التنوع البيولوجي القائم من أجل احلصول على البيانات دعم ت (4)

 سوء التغذية القائمة مع احلفاظ على اخلصائص الزراعية اإلجيابية.قضية ملعاجلة الالزمة للمغذيات 

وصون وتطوير واستخدام األصناف  دعم البحوث املتعلقة بنظم اإلنتاج املراعية للتغذية بشأن حتديد وتوصيف (5)

املتأتية من الغابات واملوارد الوراثية املائية، اليت  واألغذيةوالسالالت، مبا يف ذلك احملاصيل والثروة احليوانية 

 ميكن أن تكون مفيدة يف معاجلة القضايا احلالية لسوء التغذية. 

 العناصر الغذائية املناسبةاليت حتتوي على باتية استكشاف اآلليات لتحسني نظام إنتاج البذور لألصناف الن (6)

 إلدماجها يف اإلنتاج على نطاق واسع.

 اليت حتتوي علىر نظم األسواق لألغذية من خمتلف األصناف والسالالت يدعم البحوث احمللية لدراسة تطو (7)

 العناصر الغذائية املناسبة بغية حتديد سبل الرتويج هلذه املنتجات يف صفوف املستهلكني. 

 إنشاء اآلليات والنظم دعمًا لوجود التنوع البيولوجي حتى يف األسواق ذات درجات التنافس العالية.  (8)

غذية من خمتلف األصناف تشجيع ودعم االستثمارات يف البحوث املتعلقة بامليزات التغذوية والصحية لأل (9)

، مبا يف ذلك بالكامل واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة

 استخالصيالقطاع اخلاص وصناعات األغذية بهدف إنتاج البيانات واملعلومات. وميكن أن يشمل ذلك حتليل 

 وحبوث يف صفوف املستهلكني. 

 

 نفيذالت باء:
 

 وبنوكاملراعية للتغذية ونظم االبتكار الزراعي إلنشاء نظم املوارد الوراثية  الزراعيخدمات اإلرشاد دعم  (1)

األصناف ذات العناصر التغذوية اليت ميكن أن تكون مفيدة، بالتعاون مع الباحثني الوطنيني واملزارعني 
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تجي األغذية احمللية اليت تتمتع بالعناصر التغذوية توفري الدعم لتعزيز قدرات صغار منواجملتمعات احمللية. 

 تكنولوجيات اإلنتاج.  إىل جانبوالدعم الفين  إتاحة القروض امليسرةاملناسبة، من خالل 

 الفواكه لزراعة بها احمليطة واألراضي املنازل خلف احلدائق زراعة إدخال إلعادة اآلليات حتديد وإنشاء (2)

/التقليدية والرتويج هلا، وحيثما أمكن، دمج الزراعة املنزلية مع مزارع األمساك وإدارة احمللية واخلضر

، ضمان توفري بذور/نصب األصناف ذات القيمة الزراعياحليوانات الصغرية. ومن خالل خدمات اإلرشاد 

 ة. التغذوية العالي

فر البذور توا ضمان مع خاص، بشكل التقليدية/احمللية اخلضروات وإنتاج احلضرية تعزيز الزراعةتشجيع و (3)

 وبشكل ميّسر للمجموعات واألفراد املعنيني.

تعزيز دمج املوارد الوراثية اليت تتمتع بالعناصر التغذوية املناسبة يف السياسات والربامج الزراعية الواسعة  (4)

 اخلاص مثل منتجي البذور. ن يف القطاع والنطاق على املستويني الوطين والدولي، مبا يف ذلك املعني

املبادرات على غرار احلدائق/املزارع املدرسية وتعزيزها بصفتها حمرك لتعليم اليافعني عن فوائد  وتشجيع دعم (5)

األغذية من األنواع والسالالت احملددة، مبا يف ذلك النظر يف إضفاء الطابع املؤسسي عليها لضمان بقائها 

 واستدامتها. 

املستخدمة  إدراج األغذية من األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية احملددة زتعزيو تشجيع (6)

، يف األنشطة املتصلة بالتغذية )مثل تركيبة بالكامل ، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلةكأغذية

 السياسات وتطوير الغذائية النظم وتقييم التغذوية، والرتبية األغذية، على القائمة التوجيهية األغذية، واخلطوط

 وإنتاجها، البذور وانتقاء السالالت، وتربية البحوث مثل) ذات الصلة ويف أنشطة الزراعة ،(بالتغذية اخلاصة

 .  نتاج الواسع النطاق(واإل

انية املختلفة، تعزيز النهج القائمة على األغذية وعلى استخدام األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليو (7)

 ، ملكافحة سوء التغذية. بالكامل وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة

ت احملددة اليت تتمتع بعناصر تغذوية ألغذية الربية أو لألصناف والسالالاسواق دعم إنشاء البنى األساسية أل (8)

 إتاحتها بسهولة للسكان.  مناسبة، بغية متكني هذه األغذية من الوصول إىل األسواق وبالتالي

حماذاة مبادرات التعميم مع أولويات احلكومات، وكذلك مع جهود التعميم الدولية، مثل اتفاقية التنوع  (9)

 البيولوجي وغريها من العمليات احلكومية الدولية ذات الصلة.  

 

 التوعية  جيم:
 

 عنوان حتت إذاعية حوارية اليت تشمل عناصر مثل استحداث برامج 12دعم تطوير محالت التوعية الوطنية (1)

 األغذية استهالك عليها ينطوي اليت والتغذوية الصحية امليزات تربز اليت التلفزة وبرامج ،"تأكل ما اعرف"

وغري اع الربية واملهملة املتنّوعة من خمتلف األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية، وكذلك األنو

  .يوميًا املعّدة الوجبات يف استخدامها ، وإمكانية بالكامل املستغل

                                                      
 .Lois Englbeger" خطوط توجيهية لتعزيز أغذية جزر احمليط اهلادئ. أعدها الدكتور Let’s Go Local". 2011منظمة األغذية والزراعة،   12
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وعلى مراحل دورية، دعم تنظيم املبادرات مثل حلقات العمل السياسية اخلاصة بالدعوة، ومناقشات حول  (2)

أهمية  واجتماعات أصحاب املصلحة بغية تعزيز وعي القطاع العام وصانعي القرارات بشأن املستديرة املوائد

األغذية من خمتلف األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري 

، ودورها يف ضمان التغذية اجليدة واألمن الغذائي. باإلضافة إىل ذلك، تشكل القطاعات بالكامل املستغلة

ادرات الرامية إىل واملالية أهدافًا مهمة ملثل هذه املب لبيئيةوا املرتبطة بالزراعة والصحة والتعليم والتنمية الريفية

 تعزيز الوعي.

بالتعاون من الشركاء  والزراعة تنظيم حلقات عمل وطنية وإقليمية تهدف إىل تعزيز التنوع البيولوجي لألغذية (3)

 املزارعني واجلمعيات اخلاصة بهم.واجلامعات ومؤسسات البحث وجمموعات  الفاومثل 

 البيولوجي التنّوع لتدريس احلالي للرتبية التغذوية يف املدارس االبتدائية إلدراج منهج الفاوتوسيع نطاق منهج  (4)

القائم على النظم الغذائية احمللية/التقليدية مبا يف ذلك موارد األغذية املائية واحليوانية،  والزراعة غذيةلأل

 ي.عن محاية الصحة والرتويج مليزات التنّوع البيولوج واستخداماتها يف النظم الغذائية والتغذية، فضاًل

األصناف والسالالت النباتية  خمتلف عن صور وضع وتشجيع تعزيز الناس، وعامة وكأداة تعليمية لألطفال (5)

على أغلفة الكتب املدرسية واملصنفات وكتب التمارين مع إضافة رساالت قصرية وسهلة  ةاحمللي واحليوانية

شأن ميزاتها التغذوية والصحية، وتنظيم دورات عملية للطبخ والتذّوق لألطفال وذويهم بهدف االستيعاب ب

 يف أساليب األكل وحتضري الطعام. البيولوجيتعزيز اندماج التنوع 

 املؤمترات خالل من والبيئة والصحة والزراعة بالتغذية اخلاصة العلمية اجملتمعات ضمن البحوث نشر نتائج (6)

 .املثال سبيل على التوجيهية والوثائق العلمية واملقاالت االلكرتونية واملواقع

تنظيم أحداث خاصة تتعلق بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة مثل املعارض واملهرجانات أو "اليوم التقليدي  (7)

بادرات املماثلة، للتنوع البيولوجي". وغالبا ما يكون هناك العديد من املنظمات العاملة يف جمال األنشطة وامل

 ولذا ميكن تطوير التآزر بينها من خالل تيسري التعاون والتواصل. 

 
 


