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 مةمقد   -لا أو  
 
تشكككككككككك ل املوارد الوراثية لزغذية والزراعة ارتز ان االسكككككككككعاتيجي الذن يعتمد عليك إنتاجنا الغذائي كل ك. وهي مهمة  -1

بالنسبة إىل احلفاظ على اإلنتاجية وزيادهتا إلطعام سكان يتزايد عددهم، وحتسني جودة األغذية عن طريق حتسني احملتوى 
 رهتككا على الصككككككككككككككمود، ومسكككككككككككككككاعككدة ا تمعككات احملليككة واملنتجني على التعككايفالتغككذون، وتعزيز اسككككككككككككككتقرار نظم اإلنتككا  وقككد

 احلفاظثل من الكوارث، وإتاحة خيارات للتكي ف مع التغريات املسككككككككككككككتقبلية احلاصككككككككككككككلة يف  رو  اإلنتا  واحتياجاتك. ومي
يع أصاا  املصلاة تويات بني مجاملسكل على املوارد الوراثية لزغذية والزراعة مهم ة عاملية تتطلب التعاون والتنسيق على  

 املعنيني.
 
مت تنظيم حدث خاص  ،1وقبل انعقاد الدورة العادية ارتامسككككة عشككككرة ايئة املوارد الوراثية لزغذية والزراعة )اايئة( -2

يكتسككككيان  مبني  أن احلصككككوى على املوارد الوراثية لزغذية والزراعة واسككككتخدامها املسككككتدا ،عن األمن الغذائي والتنوع الوراثي
 أمهية بالنسككككككككبة إىل مجيع ركائز األمن الغذائي األربع، وهير التوافر واحلصككككككككوى واالسككككككككتخدام واالسككككككككتقرار. ويف إطار متابعة

يد أمهية دور املوارد الوراثية بالنسككككككككبة إىل األمن الغذائي وتوطشكككككككك ن هذا احلدث، طلبت اايئة من أمينها مواصككككككككلة التوعية ب
 وطلبت اايئة كذلك من أمينها حتديد خيارات ألنشككككككككككككككطة  ددة .2مع جلنة األمن الغذائي العامليالتعاون يف هذا ا اى 

 يف هذا الصدد، لتنظر فيها اايئة يف دورهتا املقبلة يف سياق استعراض برنامج عملها املتعدد السنوات.
 
م املوارد الوراثيكككة يف حتقيق األمن الغكككذائي والتغكككذيكككة، وتقكككد اليت تؤيكككدهكككا دواراألوتقكككدم هكككذه الوثيقكككة موجزا عن   -3

 دوار املوارد بك رفع مسككككككككككككككتوى الوعيالكدورة األخرية للهيئكة فكد  انعقكاد معلومكات عن املبكادرات اليت اهتكذهتكا املنظمكة منكذ 
وارد الوراثية  دوار املب رفع مسككككككككككككككتوى الوعيحتدد خيارات لكما   ،األمن الغذائي والتغذيةيف حتقيق الوراثية لزغذية والزراعة 

 ةإبرازها بصكككككككككككككورة مالئمة يف السكككككككككككككياسكككككككككككككات وال امج املتعلقضكككككككككككككرورة لزغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية و 
 باألمن الغذائي.

 
 صون الموارد الوراثية واستخدامها المستدام واألمن الغذائي والتغذية -ثانياا 

 
فاألمن  أوسككككع نطاقا. امفهومتطو ر ليصككككب  وعح، ومع مرور الوقت يعود أصككككل األمن الغذائي إىل حالتارر من اجل -4

 الغذائي يتاقق عندما تتوافر جلميع الناس، يف كل األوقات، اإلمكانات املادية واالجتماعية واالقتصككككككككككككككادية للاصككككككككككككككوى
شككككككككككككا  والصككككككككككككاة. نلتلبية احتياجاهتم التغذوية وأفضككككككككككككلياهتم الغذائية للتمتع اياة موفورة ال ومغذ   م مون   على غذاء كا   

جزء ال يتجزأ  البعد التغذونإن وينطون األمن الغذائي على أربع ركائز، وهير التوافر واحلصكوى واالسكتخدام واالسكتقرار. و 
 3من مفهوم األمن الغذائي.
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ويشكككككككدد مفهوم التغذية على احلصكككككككوى على الرعاية و ارسكككككككات التغذية والتعليم واألغذية الكافية واسكككككككتهالكها   -5
 4على الصاة والصر  الصاي. وترى جلنة األمم املتادة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو واستخدامها، 

 ح مكككاديكككاا واقتصككككككككككككككككاديكككاا لككككل رجكككل وامرأة وطفكككل  فرده أو مع غريهعنكككدمكككا يتكككا حأنكككك يتم إعمكككاى احلق يف الغكككذاء الككككايف 
 وإن املضكككمون األسكككاسكككي للاق من األشكككخاص، يف كافة األوقات، سكككبيل احلصكككوى على الغذاء الكايف أو وسكككائل شكككرائك.

و  الغذاء من املواد لتوفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية االحتياجات التغذوية لزفراد، وخ يف الغذاء الكايف يعين )...(
الضارة وكونك مقبوالا يف سياق ثقايف معني، وإمكانية احلصوى على الغذاء بطرق تتسم باالستدامة وال تعطل التمتع اقوق 

  وإمكانية احلصوى على الغذاء تشمل اإلمكانيات االقتصادية واملادية على حد سواء.ح )...( األخرى اإلنسان
 
 اجلوع وانعدام ع   مليون شككككككككككككككخو يعانون من اجلوع املزمن؛ وي   800ال يزاى هناك حنو  تقدم،ما أحرز من ورغم  -6

 ،ذية، تتزايد أشككككككككككاى أخرى من سكككككككككوء التغااألمن الغذائي يف معظم األحيان عن الفقر يف الريف. ومع تزايد الدخل عاملي
 من نقو املغذيات الدقيقة. مليار شككككككككخو يف العاد من زيادة الوزن، ويت ثر أكثر من مليارن شككككككككخو 1.9يعاين حيث 

 رتبطان يف ما بينهما، وليسا مفهومني معادفني.ئي والتغذية ملذلك، فإن األمن الغذاو 
 
قيق األمن بالدور ااام للتنوع الوراثي يف حت رفع مسككككككككككككككتوى الوعيوتبعا لذلك، على أن اسككككككككككككككعاتيجية هتد  إىل  -7

 غككذويككة،وع الوراثي واألبعككاد األربعككة لزمن الغككذائي واملطككالككب التالغككذائي والتغككذيككة أن ت هن على العالقككة القككائمككة بني التن
 مع مراعككاة لتلف احتيككاجككات وأولويككات الككذين يعككانون من انعككدام األمن الغككذائي واألشككككككككككككككخككاص ا خرين الككذين يعككانون

 من سوء التغذية. 
 

 التوافر

 
 ناسبة، يتم  ت مينها من خالىامل ودةذات اجل غذيةاأل توافر كميات كافية من

 ) ا يف ذلك املعونة الغذائية( ادري ستاالاإلنتا  احمللي أو 
 
يوانات، اإلنتاجية، وال سكككككيما يف ما يتعلق باحلبو  الرئيسكككككية وأنواع احلرفع تكثيف اإلنتا  والعبية من أجل دى أ -8
يف املائة سككككككنويا، ميكن أن يعزى  2و 1وح بني اتع  بنسككككككبةارتفع املردود حتسككككككني توافر األغذية. وخالى العقود املاضككككككية،  إىل

كان صككككككككككككككون املوارد الوراثية لزغذية والزراعة قد  إىل املكاسككككككككككككككب احملققة يف ا اى الوراثي. و هذه الزيادة  حوايل نصككككككككككككككف
توسككككيع نطاق أيضككككا ل يانسككككب الوراثية وت مينها. ومها ضككككرور واسككككتخدامها املسككككتدام وسككككيظالن ضككككروريني لتيسككككري هذه املكا

 يل اجلزء األك يف الوقت احلاوفر ا موعة الصكككككككككككغرية نسكككككككككككبية من األنواع والسكككككككككككالالت األصكككككككككككنا  احليوانية والنباتية اليت ت
ز على عكككككدد  كككككدود من األنواع من إنتكككككا  األغكككككذيكككككة على الصككككككككككككككعيكككككد العكككككاملي، ولتجكككككاوز اال كككككاه احلكككككايل الكككككذن يرك  

 والنباتية اليت متيل إىل أن تسككككككككككككككفر عن تراجع مدى التنوع الوراثي يف النباتات اليت يتموالسككككككككككككككالالت األصككككككككككككككنا  احليوانية 
 عها واحليوانات اليت يتم تربيتها. زرااست
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بني زيادة توافر األغذية من خالى االسكككترياد واملعونة الغذائية، واالسكككتخدام املسكككتمر وجد مفاضكككالت وميكن أن ت -9
 )التوافر( ولكنردود املاضككككككككككككي، كثريا ما انصككككككككككككب العكيز األوى للمربني والباحثني على زيادة امل فيفللموارد الوراثية احمللية. 

 على حسككككككككا  احملتوى التغذون لزغذية )االسككككككككتخدام(. كماحتدث لزسككككككككف، و  هذه الزيادات كانت يف بعض األحيان،
اإلعانات،  يف بعض األحيان بالدعم من خالى ، اليت حتظىردودأن األغذية احليوانية املصكدر واحملاصكيل األسكاسكية عالية امل

الدور الغذائي اجع على املنافسككككككككككككككة على األغذية احمللية واملغذية واألكثر تنوعا. ولذلك، يع هتا تتفوق أحيانا من حيث قدر 
ى أن يتم لر األصكككلية واجلذور والدرنيات، ح  يف البلدان اليت جرت العادة عالزنواع املغذية، مثل الدخن والفواكك وارتضككك

 فيها زراعتها واستهالكها. 
 

 الحصول

 
 حصوى األفراد على ما يكفي من املوارد )أو املستاقات( لشراء أغذية مناسبة لنظام غذائي مغذ  

 
 يف ضككككككرورة ليض فق  ضككككككمان توافر ما يكفي ،األمن الغذائيائز ركالذن يعت  إحدى  ،تكمن أمهية حاحلصككككككوىح -10

 غذائييعزى انعدام األمن الو قدرة األفراد على شكككككراء األغذية واملغذيات اليت هنتاجو ا. ضكككككمان من األغذية، ولكن أيضكككككا 
، لكافيةا يف املقام األوى إىل االفتقار إىل اإلمكانيات املادية واالقتصككككككككككككككادية للاصككككككككككككككوى على املوارد الالزمة لت مني األغذية

وى ث الكمية )الطاقة( والنوعية )التنوع، واالختال ، واحملتوتوفري وجبات غذائية مناسككككككككككككككبة من الناحية التغذوية، من حي
وهذا يشمل عدم كفاية الدخل أو عدم إمكانية احلصوى على أصوى اإلنتا  واملوارد األخرى . التغذون، وسالمة األغذية(

حصوى األفراد  فإن حتسني ،ولذلك شراء األغذية أو إنتاجها.باليت من ش  ا أن تسم  للفقراء واملستضعفني واملهمشني 
حمللي التاكم فيها بالنظر إىل العتيبات القانونية والسككياسككية واالقتصككادية واالجتماعية للمجتمع ا امعلى املوارد اليت ميكن 

 الذن يعيشون فيك، يشكل التادن الرئيسي الذن ينبغي معاجلتك من أجل القضاء على اجلوع يف العقود املقبلة.
 

 غذية على املسككككككتوى األسككككككرن عموما اسككككككتخدام املوارد الوراثية اليت تكون مكي فة بشكككككككل جيدإنتا  األيتطلب و  -11
خرى )مثل مبيدات األ دخالتاملمع البيئة احمللية، ال سككككيما يف املناطق اليت تتسككككم بقسككككاوة البيئة وبصككككعوبة احلصككككوى على 

لى املواد لوراثية واسكككتخدامها املسكككتدام واحلصكككوى عا فات والعقاقري البيطرية واألعال  التكميلية(. ويسكككم  صكككون املوارد ا
 ىتاسكككككككككككككني اإلنتا  الغذائي وتنويعك ومن   احلصكككككككككككككو بالوراثية للمزارعني،  ا يف ذلك مربو املاشكككككككككككككية وصكككككككككككككيادو األ اك، 

إمكانية ىل يف املناطق اليت ي فتقر فيها إ، نة وحدهعلى ما يكفي من األغذية. ولكن احلصككككككككككككككوى على املوارد الوراثية احملسكككككككككككككك  
احلصوى على أصوى اإلنتا  األساسية األخرى، مثل األراضي واملياه، لن يؤدن إىل حتسني إمكانية احلصوى على األغذية. 

اتات واحليوانات( وارتدمات من النباملت تية املوارد الوراثية اليت تقدم طائفة من املنتجات املختلفة )مثل األليا  الطبيعية ف
 يف تنويع الدخل لشراء األغذية.تساهم كذلك توفرها احليوانات(  )مثل خدمات النقل اليت

 
، يف املناطق احلضككرية وبالتايل 2050وتشككري التقديرات إىل أن أكثر من ثلثي سكككان العاد سككيعيشككون، الوى عام  -12

تفاع معدالت وار لن يكونوا يف كثري من األحيان يف وضككككككع يسككككككم  ام بإنتا  األغذية ب نفسككككككهم. وسككككككتؤدن زيادة الدخل 
 اهريات سكككككككككككككريعة يف ألا  االسكككككككككككككتهالك الغذائي،  ا يؤثر على التغذية وقنوات توزيعيالتوسكككككككككككككع احلضكككككككككككككرن إىل حدوث تغ

 ة بككالطككاقككةزة واحليوانيككة املصكككككككككككككككدر والغنيككاأللككا  الغككذائيككة تنتقككل حنو مزيككد من الطلككب على األغككذيككة ا ه  فكك. هككاإنتككاجعلى و 
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اليت تتسكككككككم يف بعض األحيان باتفاض احملتوى التغذون. وبالنسكككككككبة إىل املسكككككككتهلكني الفقراء يف املناطق احلضكككككككرية، يتوقف 
 احلصككككككككككككككوى على األغذية على الدخل املتوفر وعلى ما إذا كانت األغذية املغذية واملتنوعة يف املتناوى بالقر  من األماكن

 ليت يعيشون فيها. ا
 

 اهتمام كبري إىل زيادة اإلنتا  يف املزرعة لتلبية الطلب، فإن سكككككككككالسكككككككككل اإلمداد اليت ترب  املزارعني ويل ويف حني أ   -13
باملسكتهلكني يف املدن وتوفر إمكانية ميسكورة للاصكوى على أغذية مغذية ومتنوعة وةمنة هي على نفض القدر من األمهي ة. 

عدالت الطلب على املنتجات العالية القيمة، مثل الفواكك وارتضكككككككار ومنتجات األلبان، حيث ميكن وتشكككككككهد املدن أك  م
ىل أنك إللمزارعني األسككريني وأصككاا  احليازات الصككغرية أن يتمتعوا  يزة نظرا إىل أن املنتجات تتسككم بكثافة اليد العاملة، و 

إلنشككككاء  ق اليت يعامل فيها التنوع الوراثي بإجالى واحعام. وميكنميكن تطوير أسككككواق املنتجات احمللية اإلقليمية أو األسككككوا
نظم غذائية ترب  املزارعني باملدن أن يؤثر بشكككككككككككككككل كبري على التخفيف من وط ة الفقر يف الريف وعلى التنمية الزراعية 

 ة والزراعة.د الوراثية لزغذياثية لزغذية والزراعة. وتتعزز هذه ارتيارات باستخدامات لتلفة للموار ور وإدارة املوارد ال
 

 الستخدام

 
استخدام األغذية من خالى نظام غذائي مناسب ومياه نظيفة وصر  صاي ورعاية صاية كافيني من أجل بلوغ حالة 

 تلىب فيها كل االحتياجات الفسيولوجية.من الرفاه التغذون 
 

ليها ا اجلسككككككككككككم من لتلف املغذيات اليت حتتون ععادة ما يفهم االسككككككككككككتخدام على أنك الطريقة اليت يسككككككككككككتفيد ف -14
د احلالة التغذوية لزفراد من خالى االستخدام البيولوجي اجليد لزغذية املستهلكة. لكن االستخدام يشمل األغذية. وحتد  

خل األسرة اأيضا هتزين األغذية والتجهيز والصاة والنظافة الصاية من حيث صلتها بالتغذية. كما يؤثر اختيار األغذية د
 و ارسكككككات التاضكككككري والتوزيع وكذلك  ارسكككككات رعاية األطفاى يف اسكككككتخدام األغذية. وأخريا، يتوقف اسكككككتخدام األغذية

 على احلصوى على الطاقة لغرض  هيز األغذية وحفظها.
 

ر بالضككككككككرورة  يؤثالنطاق وعلى أنواع أو سككككككككلع قليلة، ال الواسككككككككعةالنمو الزراعي، يف حاى العكيز على الزارعة إن و  -15
فيك  يعانون من انعدام األمن الغذائي. ويف الوقت الذن متيل د يعد بالفائدة على الذين جيايب يف االسككككككتخدام إذاإبشكككككككل 

زيادة دخل األسككككرة إىل حتسككككني املتناوى من السككككعرات احلرارية، فإ ا ال تؤدن بالضككككرورة إىل حتسككككني التغذية، خاصككككة تغذية 
لق خدام األغذية. وخياستتعيق ألمراض املنقولة بواسطة املياه واألغذية، مثل األمراض الطفيلية وغريها، افالنساء واألطفاى. 

طوى السكككككالسكككككل الغذائية حتديات وشكككككواغل جديدة بشككككك ن سكككككالمة األغذية وقضكككككايا الصكككككاة احليوانية والنباتية واألمراض 
امليكروبات، وهي كل ها مسكككككككائل قد تؤثر يف الصكككككككاة واسكككككككتخدام احليوانية املنشككككككك  املسكككككككتجدة والتلوث ومقاومة مضكككككككادات 

 األغذية.
 

السككككالالت بتنوع النظم الغذائية، وتسككككاعد تركيباهتا يف امتصككككاص املغذيات،   يسككككم  تنوع األنواع واألصككككنا  و  -16
غذية. وتبني  البيانات لز خاصككككككككة املغذيات الدقيقة، ويف عملية اسككككككككتقالفا. واملوارد الوراثية ضككككككككرورية لتعزيز القيمة التغذوية

املتعلقة بعكيبة األغذية أن االختالفات يف احملتوى من املغذيات بني أصككككككككككككككنا  نفض األغذية غالبا ما تكون بنفض أمهية 
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االختالفات بني أنواع األغذية. واسككككتهالك صككككنف واحد بدال من صككككنف ةخر ميكن أن هندث الفرق بني نقو املغذيات 
ا توجد اختالفات بني األنواع واألصككككككككككككنا  يف مقاومة األمراض ا فات، و ات التجهيز والتخزين، كم  5الدقيقة وكفايتها.

إنتا  األغذية نظم املعار ،  ا يف ذلك نظم املعار  التقليدية، املتعلقة بتؤثر اليت ميكن تعديل بعضككها بواسككطة االنتقاء. و 
عبية لية حتديد أولويات السككككككككككمات املراعية لنوع اجلنض يف الما تشككككككككككري إليك عمعلى حنو و هيزها، يف اسككككككككككتخدام األغذية، 

 .على سبيل املثاى التشاركية للنباتات
 

 الستقرار
 

 احلصوى على غذاء كا  يف مجيع األوقات
 

لكي يتاقق األمن الغذائي، البد لسككككككككككان أو أسكككككككككرة أو فرد من احلصكككككككككوى على غذاء كا  يف مجيع األوقات.  -17
 وبصككككككككككككككيغة أخرى، ينبغي أال يكون توافر األغذية واحلصككككككككككككككوى عليها عرضككككككككككككككة للخطر نتيجة حدوث صككككككككككككككدمات مفاجئة

 ي على سبيل املثاى(. ناخية( أو أحداث دورية )كانعدام األمن الغذائي املو املقتصادية أو اال األزمات)مثل 
 

. ى الصكككمودعل نظم اإلنتا  الزراعيضكككمان قدرة وميكن لصكككون املوارد الوراثية واسكككتخدامها املسكككتدام املسكككامهة يف  -18
وميكن لزيادة التنوع داخل كل نوع أن تنطون على ةثار مفيدة من حيثر إدارة املخاطر، وحتسككككني اإلنتاجية؛ واالسككككتجابة 

رية يتولون أصكككككاا  احليازات الصكككككغمن م املراقبة من جانب ا تمعات احمللية. وال يزاى املزارعون لطلب املسكككككتهلكني؛ ودع
إدارة التنوع التقليدن الكبري للسككككككالالت واألصككككككنا  والذن يسككككككتخدم على سككككككبيل املثاى لتجنب اجلفا  أو مقاومتك، أو 

 -اشكككككككككككية امل -ميكن لتنوع األنواع يف إطار نظم متكاملة )مثل احملاصكككككككككككيل كما لزيادة القدرة على الصكككككككككككمود أمام ا فات.  
األشكككجار( أن يسكككاعد يف التخفيف من حدة قلة احلصكككاد يف نوع من األنواع. كما ميكن اسكككتخدام مزيج األنواع  -كا األ

اإلدارة املسكككككككككتدامة  يز علىأداء أمثل يف بيئات متغرية. وميكن اذا العك  واألصكككككككككنا  لتمديد مواسكككككككككم الزرع، وحتقيق نتائج
 للتنوع البيولوجي لزغذية والزراعة، خاصكككككككككككككة يف  ل تغري املنا ، أن يسكككككككككككككفر عن نتائج إجيابية للغاية بالنسكككككككككككككبة إىل القدرة

وسكككككككككككككيكون الوعي بالدور ااام للتنوع الوراثي يف تكي ف نظم إنتاجنا الغذائي مع التغيريات  على الصكككككككككككككمود األطوى أجال.
 أمرا ال غىن عنككك بككالنسككككككككككككككبككة إىل تعميم التنوع الوراثي يف السككككككككككككككيككاسكككككككككككككككات وال امج املتعلقككة بككاألمن أحيككائيككةوالال األحيككائيككة

 الغذائي والتغذية.
 

 أنشطة منظمة األغذية والزراعة -ثالثاا 
 

 رفع مستوى الوعي
 

الوعي بالدور مسكككككتوى ، يف رفع 2015اسكككككتمرت املنظمة، منذ انعقاد الدورة األخرية للهيئة يف يناير كانون الثاين  -19
 راملهم الذن تؤديك املوارد الوراثية يف حتقيق األمن الغذائي. وتشمل األنشطة ذات الصلة ما يلي

                                        
 A common path -Biodiversity and nutrition.  .منظمة األغذية والزراعة  5

mplates/food_composition/documents/upload/Interodocumento.pdfhttp://www.fao.org/fileadmin/te. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/food_composition/documents/upload/Interodocumento.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/food_composition/documents/upload/Interodocumento.pdf
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نشرت املنظمة ارتطو  التوجيهية الطوعية لتعميم التنوع البيولوجي يف السياسات وال امج وخط  العمل الوطنية  -20

ما عن رفع ارتطو  التوجيهية، اليت تتضكككمن قسككك ترضكككيئة يف دورهتا األخرية. وع  ، اليت أقرهتا اا6واإلقليمية املتعلقة بالتغذية
 ظمت خالى االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطرا  يف اتفاقية التنوع البيولوجي.الوعي، خالى فعاليات ن  مستوى 

 
املسككامهة يف القضككاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ح 1، بالتعاون مع ال نامج االسككعاتيجي ئةياا أمانةوقامت  -21

ثية املوارد الوراح، بإعداد ونشكر ورقة معلومات عن زيادة إنتاجية الزراعة واسكتدامتهاح 2ح وااد  االسكعاتيجي وسكوء التغذية
ومات عن أنشكككطة رفع الوثائق ذات الصكككلة معلتتضكككمن و  2015.7يف أكتوبر تشكككرين األوى  لتاقيق األمن الغذائي والتغذية

 8الوعي األخرى احملددة القطاعات.مستوى 

 
وتواصكككككل املنظمة صكككككيانة وحتديث قاعدة بيانات تركيبة األغذية للتنوع البيولوجي املشكككككعكة بني املنظمة والشكككككبكة  -22

 تضككككككككككككمنت حوايل 9نسككككككككككككخة جديدة 2016الدولية لنظم البيانات ارتاصككككككككككككة باألغذية اليت ن شككككككككككككرت اا يف أبريل نيسككككككككككككان 
 خ  جديد من البيانات. 1 400

 
 خالى الفعة نظمة ومنظمة الصككككككككككككككاة العامليةاملابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية الذن نظمتك تويف إطار م -23
لدعم  10خالصكككككككة ملؤشكككككككرات من أجل زراعة مراعية للتغذيةاملنظمة وضكككككككعت ، 2014نوفم  تشكككككككرين الثاين  21إىل  19من 
م استثمارات غذائية وزراعية مراعية للتغذية واختيار املؤشرات املناسبة لرصد هذه االستثمارات وت ثريها على التغذية تصمي

ومسككككككككككككككارات الت ثري. وتقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن املؤشككككككككككككككرات اليت ميكن أن تكون مهمة كجزء من  ج مراع للتغذية، 
 تيار املؤشرات.اخ عندباإلضافة إىل توجيهات لالسعشاد فا 

 
وتعكف املنظمة، باالشعاك مع منظمة الصاة العاملية وشركاء دوليني ةخرين، على وضع أداة بيانات الستهالك  -24

امج ل  وضكككككككع ا عندسكككككككعشكككككككد فا ( من أجل العمل بشككككككككل أفضكككككككل على توفري معلومات ي  GIFTاألغذية الفردن العاملي )
لصكككككعيد العاملي والوطين ودون الوطين. وباسكككككتخدام نموعات بيانات بشككككك ن والسكككككياسكككككات الزراعية والغذائية على كل من ا

من بنغالديش وبوركينا فاسكككككككككو والفلبني وأوغندا، مت  ريب مسكككككككككودة هذه األداة يف الفعة واردة اسكككككككككتهالك األغذية الفردن 
2014-2015.11 

 
 12.العاد التنوع البيولوجي لزغذية والزراعة يفحالة التقرير عن سودة وأعدت املنظمة منذ الدورة األخرية للهيئة م -25
ذية.  مسامهة التنوع البيولوجي لزغذية والزراعة يف الركائز األربع لزمن الغذائي ويف التغتناوى قسما يهذه املسودة تضمن تو 

 غككذيككة ال يككة،نوع من أنواع األ 600ال يقككل عن  مككا ، مع نتككائج أوليككة تفيككد أناعرض حككالككة األغككذيككة ال يككة وا ككاهككاهتككت  كمككا 
                                        

6  b/464c3fdc8b6-ac6a-9db4-a928-ba200b68http://www.fao.org/documents/card/en/c/ 
7  a.pdf5049i-/a3http://www.fao.org/ 
 CGRFA-19/17/16و CGRFA-16/17/16و CGRFA-13/17/16 الوثائق  8
9  databases/en/-databases/faoinfoods-and-http://www.fao.org/infoods/infoods/tables 

10  i6275e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
11  .pdf2016WHO_GIFT_Project_Brief_March-.fao.org/fileadmin/user_upload/nutrition/docs/assessment/FAOhttp://www  
 .Inf.17/16-CGRFA/10 الوثيقة  12

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nutrition/docs/assessment/FAO-WHO_GIFT_Project_Brief_March2016.pdf
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خطر. لل معرضكككككككككككككككةاليت حتي  البلككدان املنظمككة علمككا فككا لغرض هككذا التقرير، من األنواع نوع  2400 مككا يزيككد عنمن بني 
ال ية مهمة لتاقيق األمن الغذائي والتغذية يف بلدان عديدة. وغالباا ما تكون األغذية ال ية أقار  برية ألنواع  واألغذية

 اسها وتوف ر نموعة من املوارد الوراثية للتهجني واالختيار.مست نسة، وميكن استئن

 
وتككدعم املنظمككة، بككالتعككاون مع برنككامج األمم املتاككدة للبيئككة، تنفيككذ مشككككككككككككككروع التنوع البيولوجي ألغراض األغككذيككة  -26

بتمويل من مرفق  ،دهتابزمام قيا ال ازيل وكينيا وسكككككككككككرن النكا وتركيا خذ والتغذية، وهو مبادرة متعددة البلدان والشكككككككككككركاء ت
البيئة العاملية وتنسيق من املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي. ويهد  املشروع إىل استكشا  وزيادة املعرفة بالقيمة التغذوية 
للنباتات التقليدية من أجل نظم غذائية صاية وب مهيتها الثقافية ووصواا إىل األسواق،   ا يسهم يف استدامة استخدامها 

 13ا بشكل مستمر.وصو 
 

 التعاون مع لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 ناسككككككككككككككبة انعقاد الدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي  ،األمانة بادرتاسككككككككككككككتجابة لطلب اايئة،  -27
ع  االحتاد األفريقي ومؤسكككككككككسكككككككككة الوجبات املت نية لغرض التنو )اللجنة(، جنبا إىل جنب مع حكومة ال ازيل، وشكككككككككراكة نيباد

درا  املوارد الوراثية إ التنوع الوراثي من أجل األمن الغذائي والتغذيةريف تنظيم حدث جانيب عن إىل االشكككككككككعاك البيولوجي، 
مندوبني وصانعي السياسات وأتاح هذا احلدث فرصة لل 14.لزغذية والزراعة يف السياسات وال امج املتعلقة باألمن الغذائي

اعة بني صككككككككككككككون املوارد الوراثية لزغذية والزر القائمة وارت اء ملناقشككككككككككككككة وتبادى املعلومات عن إمكانات حتسككككككككككككككني الرواب  
 واستخدامها املستدام والقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.

 
التنمية تقريرا عن  ،الثالثة واألربعنيهذه األخرية خالى دورة  ،للجنةم فريق ارت اء الرفيع املسككككككككككككككتوى التابع قد  قد و  -28

. وبعد ذلك، أوصت اللجنة بتعزيز 15 الزراعية املستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذيةر أن أدوار للثروة احليوانية؟
 تناداال امج القطاعية، اسككككككككاتسككككككككاق السككككككككياسككككككككات لتاقيق األمن الغذائي والتغذية، وتعزيز االتسككككككككاق بني السككككككككياسككككككككات و 

إىل التوجيهات الصككككككككككككككادرة عن املنظمات واالتفاقات احلكومية الدولية واإلقليمية ذات الصككككككككككككككلة،  ا يف ذلك خطة العمل 
 16ونظام اإلنتا . اتباهتاذ إجراءات  ددة هتو القطاع تالعاملية للموارد الوراثية احليوانية. كما أوص

  

                                        
13  fn.org/4http://www.b  
14  /events/39/en-home/plenary/cfs43/side-http://www.fao.org/cfs/cfs 
15  10_AR.pdf-Report-http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE ميكن االطالع ،

على النسخة املوجزة من التقرير على العنوان التايلر 
-FSN-Dev-Agr-_Sust2016http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_
fR_AR.pd-Livestock_S 

 . REPORT 43/2016CFS الوثيقة  16

http://www.b4fn.org/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2016_Sust-Agr-Dev-FSN-Livestock_S-R_AR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2016_Sust-Agr-Dev-FSN-Livestock_S-R_AR.pdf
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 بدور الموارد الوراثية مستوى الوعيلرفع خيارات  -رابعاا 
 لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

 
عندما طلبت اايئة من األمانة حمواصلة التوعية بش ن أمهية دور املوارد الوراثية بالنسبة إىل األمن الغذائيح وحتديد  -29

وى نشككككطة وال املسككككتإ ا د حتدد اجلمهور الذن ينبغي أن تسككككتهدفك هذه األ، ف17خيارات ألنشككككطة  ددة يف هذا الصككككددح
 .هذه األنشطة ندهنف ذ ع)الوطين أو اإلقليمي أو الدويل( الذن ينبغي أن ت  

 
عملية ديناميكية، عادة ما تدر  يف مبادرة واسككككعة النطاق تشككككمل التسككككويق االجتماعي  وه رفع مسككككتوى الوعيو  -30
 هد يبفضكككككل أشكككككخاص ملتزمني، و ينج   وتعدد التخصكككككصكككككات والتعليم النظامي وغري النظامي واملشكككككاركة العامة. وهوامل

ت وسككككائل وتدخالتواصككككل قود عمليات اليات وألا  العيش، و يإىل إحداث تغيري مبتكر ومسككككتدام للممارسككككات والسككككلوك
 18شكل شرطا أساسيا وأداة للتغيري يف الوقت ذاتك.ياإلعالم داخل الفئات االجتماعية ويف ما بينها، و 

 
ستهد  يد القرارات، أو قرية نسبيا، مثل صانعي السياسات و وعة صغعلى نم رفع مستوى الوعيقتصر قد يو  -31

مل شككككينموعات كبرية، مثل نموعات معينة من أصككككاا  املصككككلاة أو كامل سكككككان بلد ما، أو ح  عدة بلدان. وقد 
ألمن اإعداد مطبوعات  ددة، على سككككككككبيل املثاى، دراسككككككككة حالة إل هار الصككككككككلة بني التنوع الوراثي و  رفع مسككككككككتوى الوعي

 شككككككككككككككل معلومات عامة شكككككككككككككاملة أو  الت تثقيفية رفع مسكككككككككككككتوى الوعيتخذ يالغذائي والتغذية. ومن جهة أخرى، قد 
ليت تعاوح ا رفع مسكككتوى الوعيلتواصكككل. ويرد أدناه عدد  دود من خيارات اقد ترتكز على طائفة كاملة من أدوات ومواد 

 .تواصل وبضعة أمثلة ملموسةالبني إعداد اسعاتيجيات 
 

 تواصلالستراتيجيات إعداد ا
 

تواصكككككل، سكككككواء أكان ذلك على املسكككككتوى الوطين أو العاملي، دورة للتاليل للعادة ما قد يتبع إعداد اسكككككعاتيجية  -32
ل حلكالكة الوعي بكدور املوارد الوراثيكة يف حتقيق األمن الغكذائي وينبغي إجراء حتليكل مفصككككككككككككككك   .17والتخطي  واإلنتكا  والتفكري 

رفع لرامية إىل انشككككطة األالقائمة قبل وضككككع  رفع مسككككتوى الوعيوتقييم بشكككك ن معرفة اجلمهور املسككككتهد  وبشكككك ن أنشككككطة 
 . وميكن ألهدا  اسعاتيجية للتواصل أن تتضمن ما يليرمستوى الوعي

 
  والتغذية  لوجي وإ هار أمهيتك بالنسككككككككككبة إىل حتقيق األمن الغذائيالوعي  ختلف أدوار التنوع البيو مسككككككككككتوى تعزيز

 ؛للقطاعات واجلهات املعنية املتعددة
  وتقدمي أدوات لتنمية القدرات؛ 

   على اهتاذ إجراءات إضافية حيثما تدعو الضرورة إليها. واحلث 
                                        

 .Report15/15-CGRFA/ الوثيقة من74الفقرة   17
18  . Strategic Communication for Sustainable Development A conceptual overview2006GTZ RioPlus  ،

development.pdf20sustainable%20for%20communication%20/doc/strategic%2008https://www.cbd.int/cepa/toolkit/ 

https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/strategic%20communication%20for%20sustainable%20development.pdf
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 ين، نظراوكفاءة على املسككككككتوى الوطو ا ال شككككككك فيك أنك يتم وضككككككع اسككككككعاتيجية للتواصككككككل بشكككككككل أكثر فعالية  -33

إىل أن احملتوى التقين والتعاون مع القطاعات األخرى وأصكاا  املصكلاة ا خرين وأسكلو  مترير الرسكالة املنشكودة واختيار 
 لكن بإمكان املنظمة، بتوجيك من اايئة، أن تضككككعو  .كل ها مسككككائل عادة ما تكون  ددة السككككياق  ،وسككككيلة اإلعالم املناسككككبة

 دة على املستوى الوطين.دمتع تة املتوخاة لكي تستخدمها جهاالرسال
 

 تحسين قاعدة المعارف
 

ة احملسككككككككككنة تكون تنوع النظم الغذائية ونتائج التغذيو إن املعلومات اليت ت ز الصككككككككككلة بني التنوع البيولوجي الزراعي  -34
 اجلهود اجلكاريكة الراميكة إىل مجع املعلومكاتنزأة وال يسككككككككككككككهكل الوصككككككككككككككوى إليهكا يف كثري من األحيكان. ولكذلكك، فكإن توطيكد 

 ميكن ،اليت تظهر قيمككة املوارد الوراثيككة من أجككل تعزيز توافر األغككذيككة وجودة النظم الغككذائيككة، وإدارهتككا وجعلهككا يف املتنككاوى
علومات عن كيف ملأن يكون مفيدا إلبراز أمهية املوارد الوراثية بالنسبة إىل األمن الغذائي. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن مجع ا

ميكن لالستخدام املعزز لزنواع واألصنا  والسالالت حاليتيمةح أو غري املستغلة بالقدر الكايف أن يسهم يف كل من صون 
لشكككل الكايف تنطون لة باغاملوارد الوراثية لزغذية والزراعة وتوسككيع القاعدة الغذائية، حيث أن الكثري من األنواع غري املسككت

 ية عالية.على قيمة تغذو 

 
 تعميم التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات

 
غذائي والتغذية، لتاقيق األمن ال الوراثييف  اية املطا  إىل حتسككني اسككتخدام التنوع  رفع مسككتوى الوعيهد  ي -35

اة اا  املصكككلبني القطاعات ملختلف أصككك ةوحتسكككني التعميم يف لتلف القطاعات. وهناك ا اه متزايد للمشكككاركة املشكككعك
يف النهوض باملوارد الوراثية لزغذية والزراعة يف ما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية، فد  التغلب على االنفصام بني التنوع 
البيولوجي وقطاعات الزراعة والتجارة والصككككككككككككككاة والقطاعات األخرى ) ا يف ذلك التعليم والسككككككككككككككياحة والثقافة(. وميكن 

كة بني القطاعات تعىن باألمن الغذائي والتغذون من أجل ضمان اتساق السياسات. للاكومات إنشاء جلان وطنية مشع 
وإن تعميم اسكككككتخدام وصكككككون املوارد الوراثية لزغذية والزراعة يف سكككككياسكككككات األمن الغذائي والتغذية يتطلب عملية شكككككاملة 

 الثة أمثلة.ه ثااملدين. وترد أدن وا تمع -من القطاعني العام وارتاص -ة، تنطون على الكثري من القطاعات وتآزري  

 
 التثقيف التغذوي

 
 يف مرحلة الطفولة. وتوجد أدوات شكككككككككككككك  هتد  إىل تثقيف ا باء واألطفاى ب مهية اتباع بدأ التثقيف التغذوني -36

نظام غذائي صكككككككككاي ومتوازن. وميكن للسكككككككككياسكككككككككات واألدوات الداعية إىل اتباع نظام غذائي صكككككككككاي يف روض األطفاى 
قوم بك املوارد مهية الدور الذن تواملدارس واملؤسكككسكككات العامة ويف مكان العمل ويف املنزى أن حتي  علما يف الوقت نفسكككك ب 

الوراثية لزغذية والزراعة يف تيسككككككككككككري نظام غذائي صككككككككككككاي. وتشككككككككككككمل األمثلة العملية لتعميم التنوع البيولوجي يف التثقيف 
لى األقل. اليت يعتين فا التالميذ بصكككككككككككورة جزئية عو حوى املدارس أو بالقر  منها، اليت توجد التغذون احلدائق املدرسكككككككككككية 
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تثقيف العويج لنظام غذائي صككككككككككاي وللمنها إدارة احلدائق املدرسككككككككككية يف الكثري من البلدان  موعة من األسككككككككككبا ، ويتم 
 التغذون.

 
 برامج الدعم االجتماعي

 
ميكن كذلك تعميم التنوع البيولوجي يف برامج التغذية املدرسكككككككككككية اليت هتد  إىل حتسكككككككككككني تغذية التالميذ. وجيوز  -37

املعنية أن تقرر رب  برامج التغذية املدرسككككية ب هدا  أخرى يف ناى السككككياسككككات، مثل صككككون املوارد  للمدارس والسككككلطات
الوراثية لزغذية والزراعة واسكككككتخدامها على حنو مسكككككتدام، ومن   تشكككككجيع شكككككراء مكونات متنوعة من ا تمعات التقليدية 

 احمللية.

 
 من الغذائي والتغذية، وبالتايل معاجلة مسككككككككك لة اإلنصكككككككككا وميكن رب  برامج املشكككككككككعيات العامة بسكككككككككياسكككككككككات األ -38

 على صكعيدن اإلنتا  واالسكتهالك. وهي تضكمن حصكوى األشكخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على األغذية
شعيات . كما ميكن اا أن تنهض باالندما  االجتماعي واالقتصادن يف املناطق الريفية عن طريق حتديد أولويات املالالزمة

من الشكككككعو  األصكككككلية وا تمعات احمللية أو من صكككككغار املنتجني، وشكككككراء منتجات  ددة، مثل األغذية املت تية من األنواع 
 التقليدية أو غري املستخدمة بالقدر الكايف، أو  ارسات اإلنتا  مثل الزراعة العضوية.

 

 تطوير األسواق
 

 ديدوارد وراثية متنوعة لزغذية والزراعة سككككككككببا رئيسككككككككيا رتسككككككككارهتا. ويف العيعت  التقدير واالسككككككككتخدام احملدودان مل -39
من البلدان، يتم إنتا  األغذية التقليدية بشكل أساسي لغرض االستهالك املنزيل أو نشرها من خالى األسواق التقليدية. 

 الصككككغرية صككككوى أصككككاا  احليازاتفقنوات تسككككويق هذه األغذية غالبا ما تكون سككككيئة التنظيم. وميكن لتطوير األسككككواق وو 
 وارتدمات حتفيز أصكككاا  احليازات الصكككغرية والشكككعو  األصكككلية على مواصكككلة إنتا  هذه األغذية أو زيادتك. إىل األسكككواق

 20 ا يف ذلك بش ن تعزيز تنظيم أصاا  احليازات الصغرية يف تعاونيات. 19وتتي  عدة منظمات توجيهات وأدوات،

 
التكنولوجيا املناسككككبة أو البىن األسككككاسككككية للتسككككويق املسككككاعدة على حتسككككني خصككككائو  هيز وميكن للوصككككوى إىل  -40

 األغذية التقليدية واألصلية وحتسني مدة صالحية استهالكها وكذلك صورهتا.

 

                                        
 chains/what-value-food-http://www.fao.org/sustainable- منصة املعرفة بش ن سالسل القيمة الغذائية املستدامةمنظمة األغذية والزراعة.   19

it/ar-is منظمة األغذية والزراعة.؛ usinessSmallholder business models for agrib- -models for agribusinessSmallholder business 

led development Good practice and policy guidance http://www.fao.org/docrep/015/md923e/md923e00.pdfمنظمة التعاون  ؛
 Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains منظمة األغذية والزراعة. -والتنمية يف امليدان االقتصادن

Guidance.pdf-FAO-http://mneguidelines.oecd.org/OECD 
 Enabling rural cooperatives and producer organizations to thrive as sustainable business. 2012 منظمة األغذية والزراعة،  20

enterprises 

_EN_rural_cooperatives.pdf82_cooperatives/SUMMARY_82http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/. 

http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/ar
http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/ar
http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/ar
http://www.fao.org/docrep/015/md923e/md923e00.pdf؛
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/82_cooperatives/SUMMARY_82_EN_rural_cooperatives.pdf
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وترتكز سكككككياسكككككات التغذية اليت ترو  لنظام غذائي صكككككاي ومتوازن ومتنوع يف بعض األحيان على حوافز قانونية  -41
ة تدعم إنتا  وتسكككويق واسكككتهالك األغذية اليت تنتج  ليا وتت تى من أصكككنا  تقليدية ونادرة. وميكن اذه احلوافز واقتصكككادي

 أن ت ز أيضا قيمة موارد وراثية  ددة لزغذية والزراعة. وتشمل احلوافز ذات الصلة ما يلير 
 

  21ألغذية  ددة؛خط  إصدار الشهادات والعالمات اليت تعزز القيمة السوقية وضع 

  لططات التسككويق للمنتجات االسككتخراجية، مثل األغذية ال ية، فد  ضككمان التسككويق ب سككعار منصككفة ضككع و و
 ستغالى املفر  للموارد؛االومنع 

  ودعم وتعزيز وصكككوى املنتجني أصكككاا  احليازات الصكككغرية إىل األسكككواق وبالتايل إشكككراك السككككان احملليني املعنيني
 بيل املثاى.على س ،حتت إطار لططات املشعيات العامةاثية احمللية لزغذية والزراعة، لور باستخدام املوارد ا

 

 التوجيهات المطلوبة   -خامساا 
 

 قد ترغب اايئة يف القيام  ا يلير -42
 

 دعوة البلدان إىل رفع مسككككككككككككككتوى الوعي بالدور ااام الذن يضككككككككككككككطلع بك صككككككككككككككون املوارد الوراثية لزغذية والزراعة (1)
 واستخدامها املستدام يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية؛

ودعوة البلدان إىل إدرا  املوارد الوراثية لزغذية والزراعة يف سككككياسككككات األمن الغذائي والتغذية،  ا يف ذلك برامج  (2)
ن مالباث واإلرشكككككاد العامة، وسكككككياسكككككات املشكككككعيات والتعليم العامة، بغرض التوصكككككل إىل سكككككياسكككككات تدعم األ

 الغذائي، والتغذية الكافية، وصون املوارد الوراثية لزغذية والزراعة واستخدامها املستدام؛

دراسككات أسككاسككية حتدد مسككامهة املوارد الوراثية لزغذية والزراعة يف الركائز األربع  وثيقةوالطلب إىل منظمة إعداد  (3)
 لزمن الغذائي؛

 مة. الوعي ذات الصلة اليت تنفذها املنظرفع مستوى والطلب إىل املنظمة تقدمي تقارير منتظمة عن أنشطة  (4)

 

                                        
 Linking people, places and products. A guide for promoting quality linked to geographical. 0102 منظمة األغذية والزراعة،  21

origin and sustainable geographical indications. ..روما 


