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أولا -مقدمة
 -1أقر هررت هيئررة امل روارد الوراثيررة لعغذيررة والزراعررة (اايئررة)م ة دورةررا العاديررة ا امسررة عشرررةم ا طررول التوجيهيررة
الطوعيررة لتعمرريف مفهرروم التنرروع البيولرروجي ة السياسررات وال روامي وخطرري العمررل الوطنيررة وا قليميررة املتعلقررة بالت ذيررة
(ا طررول التوجيهيررة الطوعيررة) 1.وتررورهر ا طررول التوجيهيررة الطوعيررة هررذه أمثلررة علررى كيفيررة تنفيررذ عمليررة التعمرريف ورررق
احتياجات كل بلد وقدراتهم حسب االقتضرا ..ودرددت اايئرة علرى رررورة أت تسرتند عمليرة التنفيرذ إىل برراهة علميرة
مبا يتسق مع االلتزامات الدولية ذات الصلةم وطلبت إىل منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) أت تررع تقارير بشأت تنفيرذ
ا طرول التوجيهيرة الطوعيرة إىل دورةرا العاديرة السرابعة عشررة 2.وة معرر استعراررها للمخرجرات واملراحرل األساسرية
لونامي عملها املتعدد السنواتم قررت اايئة ة دورةا العادية السادسة عشرة أت تستعر عملها بشأت املوارد الوراثية
3
لعغذية والزراعة والت ذية ة الدورة نفسها.

وتنقسررف ا طررول التوجيهيررة الطوعيررة إىل ثالثررة عنا ررر أساسررية هرري البنررو والتنفيررذ والتوعيررة .ويرمرري عنصررر
-2
البنو إىل حتسة املعررة بشأت املنارع الت ذوية الستهالك األغذية املتأتية مرن أ رنا وأنرواع وسرالالت نباتيرة وحيوانيرة
خمتلفرة رضرالا عرن األنرواع الويرة واملهملررة وغرب املسررت لة بالكامرليف وسررد الفجروة ة جمرراا البنرو املتعلهقررة ب كيبرة األغذيررةيف
ومعاجل ررة قض ررايا الت ذي ررة ا ا ررة بك ررل بل ررد م ررن خ ررالا التن رروع البيول رروجي لعغذي ررة والزراع ررة .ويه ررد عنص ررر التنفي ررذ إىل
االر ررطالع ب األنش ررطة ال ررأ م ررن د ررأعا دم رري التن رروع البيول رروجي لعغذي ررة والزراع ررة ة السياس ررات وال روامي وخط رري العم ررل
الت ذوية واملتعلقة بالت ذية .ويهد العنصر الثالث إىل تعزيز الروعي لردى عامرة النراص وأ رنال املصرلنة ابخررين بأ يرة
األغذية املتأتية من أ نا وأنواع وسالالت نباتية وحيوانية خمتلفةم وكذلك األنواع الوية واملهملة وغب املسرت لة بالكامرلم
ة معاجلة سو .الت ذية.
وتلخررذ ه ررذه الوثيق ررة العمررل ال ررذه تض ررطلع برره املنظم ررةم بالتع رراوت مررع الش ررركا.م ة جم رراا تنرروع امل روارد الوراثي ررة
-3
ه
والت ذية والرامي إىل دعف عملية تنفيذ ا طول التوجيهية الطوعية.

ثانياا -أنشطة منظمة األغذية والزراعة

يعكررع عمررل املنظمررة علررى مسررتويات خمتلفررة أ يررة الرردور الررذه ت ديرره امل روارد الوراثيررة ة حتقيررق األمررن ال ررذائي
-4
والت ذيررة .وترردعف املنظمررةم بالتعرراوت مررع برنررامي األمررف املتنرردة للبيئررةم تنفيررذ مشررروع التنرروع البيولرروجي ألغ ررا األغذيررة
والت ذيررة ()2018-2012م وهررو مبررادرة متعررددة البلرردات والشررركا .تأخررذ الواسيررل وكينيررا وسررره النكررا وتركيررا بزمررام قيادةررا
وميواا مررق البيئة العاملية وتنفذها املنظمرة الدوليرة للتنروع البيولروجي .واعتمرد املشرروع عري الركرائز الرثال مرن أجرل تعمريف
التنروع البيولرروجي لعغذيرة والزراعررة ة السياسرات واملمارسررات مرن خررالا ترورب األدلررة والترأثب علررى السياسرات والتوعيررة.
وتررأي النتررائي بأدلررة متزايرردة علررى القيمررة الت ذويررة للتنرروع البيولرروجي .وتبر هرة هررذه األدلررة ا اجررة إىل تعزيررز تعمرريف التنرروع
البيولرروجي ة السياسررات واألسروايفم مبررا ة ذلررك بررامي الت ذيررة املدرسررية واملشر يات العامررة .وة حررة يتزايررد ا ملررام بتنرروع
1
2
3

الفقرة  24واملررق جيف من الوثيقة .CGRFA-15/15/Report
الفقرة  25من الوثيقة .CGRFA-15/15/Report
املررق جيف بالوثيقة .CGRFA-16/17/Report
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امل ذيات والتنوع الوراثيم تسرعى معظرف األنشرطة املبلهرن عنهرا حر ابت إىل توسريع نطرايف تنروع األنرواع املسرتخدمة للت ذيرة
وال ررنظف ال ذائي ررة الص ررنيةم وإىل دع ررف انارظ ررة عل ررى األن رواع انلي ررة وغ ررب املس ررت لة بالكام ررل م ررن خ ررالا موا ررلة أو سي ررادة
استخدامهام مبا ة ذلك من خالا تطوير سلسلة القيمة .ويبقى مشروع التنوع البيولروجي ألغررا األغذيرة والت ذيرة حر
ابت الونامي الشامل الوحيد من هذا القبيل.
وال يرزاا تنفيررذ ا طررول التوجيهيررة الطوعيررة علررى املسررتوى القطررره يشرركل حتررديا .وعلررى الرررغف مررن قيررام اجلهررات
-5
الفاعلة على املستويات العاملية وا قليمية والوطنية بتنفيذ جمموعة من األنشطة ا ا ة بكرل عنصرر مرن العنا رر األساسرية
الثالثررة والررأ ت ر ده إىل سيررادة دمرري التن رروع البيولرروجي لعغذيررة والزراع ررة ة السياسررات وال روامي وخط رري العمررل الت ذوي ررة
واملتعلقة بالت ذيةم هناك حاجة إىل بذا املزيد من اجلهود.
وة حررة يتزايررد الرروعي العررام بال ررذا .الصررني وبالرردور الررذه ميكررن أت ي ديرره التنرروع الرروراثي ة ال رنظف ال ذائيررة
-6
الصنيةم ال يزاا تعميف دور التنوع الوراثي على مستوى أدىن من األنواع من أجل ت ذية نية يشكل حتدي ا.

البحوث وجمع البيانات والمؤشرات
توا ر ررل املنظمر ررة بشر رركل منر ررتظف حتر ررديث قاعر رردة بيانر ررات تركيبر ررة األغذير ررة مر ررن أجر ررل التنر رروع البيولر رروجي التابعر ررة
-7
للمنظمة/الشبكة الدولية لنظف البيانات ا ا ة باألغذية .وجرت التنديثات التالية ة عام 2018




نشر قاعدة بيانات تركيبة األغذية العاملية املتعلهقة بالبقوايف
5
نشر قاعدة البيانات العاملية املتعلقة بالبقوا على أساص املادة اجلارةيف
6
نشر قاعدة بيانات تركيبة األغذية العاملية املتعلهقة بالفيتات.
4

وولهرد مشرروع التنرروع البيولروجي ألغررا األغذيرة والت ذيررة بيانرات متعلهقرة بالت ذيررة لعردد  195نوعرا مهمرالا وغررب
-8
مست ل بالكامل وذا أولوية ويتمتع بالقدرة على حتقيق الت ذيةم مبا ة ذلك بيانات بشأت التنوع داخل األنرواعم وذلرك إمرا
مررن خررالا حتليررل تركيبررة األغذيررة أو مررن خررالا ررع البيانررات مررن مصررادر قائمررة بالفعررل .وسررا ت الواسيررل وكينيررا وتركيررا
ببيان ررات بش ررأت تركيب ررة األغذي ررة إىل قاع رردة البيان ررات التابع ررة للمنظمة/الش رربكة الدولي ررة ل ررنظف البيان ررات ا ا ررة باألغذي ررة.
وس ررا ت الواسي ررل وتركي ررا وس ررره النك ررا بتق ررارير بش ررأت امل در ررات الت ذوي ررة للتن رروع البيول رروجي رهك ررزت عل ررى تركيب ررة األغذي ررة
واستهالكها .وقد أتينت هذه البيانات علرى املسرتوى الروطن عرن طريرق قاعردة البيانرات ا ا رة بال كيبرة الت ذويرة للتنروع
البيولوجي الأ هي جز .من نظام املعلومات ا اص برالتنوع البيولروجي الواسيلريم 7وعرن طريرق بوابرة وطنيرة جديردة ة تركيرا
4
5
6

http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/faoinfoods-databases/en/
http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/faoinfoods-databases/en/
http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/faoinfoods-databases/en/

 7جا.ت قاعدة البيانات ا ا ة بال كيبرة الت ذويرة للتنروع البيولروجي الرأ هري جرز .مرن النظرام ا راص برالتنوع البيولروجي الواسيلريم ررة اجلهرود املشر كة
الأ بذاا مشروع التنوع البيولوجي ألغرا األغذية والت ذيرة ووسارة البيئرة ووسارة العلروم والتكنولوجيرا واالبتكرار واالتصراالت ة الواسيرل .وتشرمل املنصرةم
با رررارة إىل البيانررات املتعلهقر ة ب كيبررة األغذيررةم مصررر و ررفات خا ررة برراألنواع األ ررلية الواسيليررة .وتتضررمن قواعررد البيانررات الوطنيررة مررن قبيررل املواقررع
ا لك ونيرة ا ا رة برالتنوع البيولروجي ألغررا األغذيررة والت ذيرة ة سرره النكرا والتنروع التنروع البيولرروجي ألغررا األغذيرة والت ذيرة ة تركيرام معلومررات
عن ال كيبة الت ذوية الأ قدمتها البلدات.

CGRFA-17/19/6

4

وإر ررارات إىل قاع رردة البيان ررات ال كي ررة املتعلهق ررة ب كيب ررة األغذي ررة ( )TürKompوبواب ر رة وطني ررة جدي رردة ة س ررره النك ررا.
وة كينيام أدى التنليل الت ذوه لعنواع ذات األولوية إىل حتديث اجلدوا الوطن ا اص ب كيبة األغذية الذه مت إطالقه
ة سبتمو/أيلوا  2018والذه سيتف إدراجه ة بوابة الت ذية التابعة لوسارة الصنة.

 -9وأع ر هدت منظمررة األغذيررة والزراعررة واملنظمررة الدوليررة للتنر هروع البيولرروجي ا طررول التوجيهيررة ا ا ررة بتقيرريف األغذيررة
8
وعررررت هررذه ا طررول التوجيهيررة واألغذيررة املتنوعررة
املتنوعررة بيولوجي راا ة الدراسررات االستقصررائية عررن املتنرراوا ال ررذائي .ه
بيولوجياو على أعا أغذية حمرددة علرى مسرتوى مناسرب مرع تفا ريل تصرنيفية كاريرةيف أه علرى مسرتوى األنرواع بالنسربة إىل
األغذية الوية وغب املست لة بالكامل وعلى مستوى األ نا  /األنواع /السالالت بالنسبة إىل األغذية املستأنسة.

9
طورةرا منظمرة األغذيرة والزراعرة باالدر اك مرع منظمرة
 -10وترمي أداة بيانات استهالك األغذية الفررده العراملي الرأ ه
الصنة العاملية ودركا .دولية آخرينم إىل تقوية نظف املعلومات ا ا ة بالت ذيةم وإتاحة للجمهور امل درات القائمة علرى
األغذية واملستمدة من البيانات املصنفة حبسب نوع اجلنع والعمر املتعلهقرة باالسرتهالك الفررده لعغذيرةم وترورب م دررات
وطنية أساسية لبلدات خمتارة.

 -11وتضطلع املنظمة مبشروع حبثي متعدد البلدات (كمبوديا وأثيوبيا وسامبيرا) وميترد علرى سرنتة لتنديرد أرضرل طريقرة
لتنفيررذ عمليررة ررع البيانررات عررن ا ررد األدىن للتنرروع ال ررذائي -النسررا.م وذلررك مررن أجررل حتسررة امل دررر ال روارد ة خال ررة
امل درات من أجل سراعة مراعية للت ذية 10.الصادرة عن املنظمة .وإت ا د األدىن للتنوع ال ذائي -النسا .هو م در ثنائي
ق ررائف عل ررى األغذي ررة يت رري التجمي ررع الس ر رريع للبيان ررات ع ررن االس ررتهالك الف رررده لعغذي ررة عن ررد النس ررا .ة س ررن ا ررال
( 49-15سنة) من أجل تقييف التنوع ال ذائي وكفاية امل ذيات الدقيقة ة األمنال ال ذائية للمرأة.
 -12وة عررام 2018م قامررت منظمررة األغذي ررة والزراعررةم بالتعرراوت مررع مفور ررية االحترراد األرريقرري وحكومررات أرريقي ررة
(عررن طريررق الشرراكة اجلديرردة مررن أجررل التنميررة ة إرريقيررا (نيبرراد)) ومنظمررة األمررف املتنرردة للطفولررة (اليونيسر ) ودررركات
(غوغررل ومررارص) وهيئررات علميررة ومنظمررات ا تمررع املررد م بإنشررا .التجمررع األرريقرري للمنا رريل اليتيمررة .ويهررد هررذا
التجمررع إىل ترتيررب تسلسررل اجلينرروم ا رراص بعرردد  101حمصرروا غررذائي أرريقرري تقليرردهم و عرره ودرررحه حبلرروا عايررة عررام
 2019من أجل حتسة حمتواه الت ذوه.

التنفيذ على المستوى القطري

 -13دعررت اايئررةم ة دورةررا العاديررة السادسررة عشرررةم البلرردات إىل إدراث املروارد الوراثيررة لعغذيررة والزراعررة ة سياسررات
األمن ال ذائي والت ذية لديهام مبرا ة ذلرك بررامي البنرث وا ردراد العامرةم وسياسرات املشر يات العامرة والتعلريفم وتطروير
األس روايف وسلسررلة القيمررةم ب ررر التو ررل إىل سياسررات داعمررة لعمررن ال ررذائي والت ذيررة الكاريررة و رروت امل روارد الوراثيررة
Kennedy G., Lee W.T.K., Termote C., Charrondière R., Ji Yen and Tung A. (2017) Guidelines on assessing biodiverse 8
foods in dietary intake surveys. FAO, Rome. http://www.fao.org/3/a-i6717e.pdf
http://www.fao.org/gift-individual-food-consumption/overview/en/ 9
( FAO. 2016. Compendium of indicators for nutrition-sensitive agriculture 10متاحرة علرى املوقرع الترا http://www.fao.org/3/a-

.)i6275e.pdf
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لعغذيررة والزراعررة واسررتخدامها املسررتدام 11.وطلبررت إىل املنظمررة مسرراعدة البلرردات ة هررذا الصرردد ودعررت اجلهررات املا ررة
واملنظمات الدولية املعنية إىل إتاحة املوارد املالية الالسمة.
 -14وتو ي ا طول التوجيهية الطوعية بإدماث اعتبارات التنوع البيولوجي ة ا طول التوجيهية بشأت النظف ال ذائية
القائمة على األغذية .وهرذه األخربة هري عبرارة عرن جمموعرة مرن الرسرائل القائمرة علرى األدلرة والسرهلة الفهرف واملركرزة علرى
السررلوك والررأ تقرردم ريهررا ا كومررة تو رريات لشررعبها بشررأت ال ررذا .الصررني (واملسررتدام بصررورة وارررنة أحيانرا) .وبإمكررات
التو ية باستهالك األغذية املتنوعة ة ا طول التوجيهية بشأت النظف ال ذائية القائمة على األغذية أت تعرزس ا نتراث الرذه
يصوت التنوع البيولوجي ويستخدمه بطريقرة مسرتدامةيف وميكرن أت تر ثر هرذه ا طرول التوجيهيرة أيضرا بشركل ملنرو علرى
برامي املش يات العامة وتورب األغذية.
وبة استعرا أجرته املنظمة 12أنه ميكن أت تشكل اجلوانب العملية دماث املشورة املركزة على التنوع البيولوجي
-15
ه
ة ا طول التوجيهية بشأت النظف ال ذائيرة القائمرة علرى األغذيرةم حتردي ا رعب ا .وتو ري معظرف ا طرول التوجيهيرة الوطنيرة
بشأت النظف ال ذائية القائمة على األغذية الأ مت حتليلهام بتناوا جمموعة متنوعة من األغذية ولكنها تقتصرر علرى مسرتوى
األنرواع مررن غرب معاجلررة التنروع ة مررا بينهرا .وتشررب هرذه ا طررول التوجيهيرة مررثالا إىل تنراوا األغذيررة مرن جمموعررات غذائيررة
خمتلفررة (كرراجلمع ب ررة األرس والفا روليا).م أو التنويررع ة األغذي ررة الررأ تنتم رري إىل ا موعررة نفسررها (كتن رراوا التفررا يوم ر ا
وا جاص ة اليوم التا ) .ولكن ميكن أت تشكل ا طول التوجيهيرة بشرأت الرنظف ال ذائيرة القائمرة علرى األغذيرة واملكيهفرة
حملي ر ام وسرريلة مهمررة لل ر ويي السررتهالك األغذيررة املتاحررة حملي ر ا واملتنوعررة وغررب املسررت لة بالكامررل .وتعررد الواسيررل مثرراالا علررى
ا طول التوجيهية بشأت النظف ال ذائية القائمة على األغذية املرتبطة بالتنوع البيولوجي لعغذية انلية والثقارات ال ذائية.
 -16وتتسررف ب ررامي الت ذيررة املدرسررية باأل يررة لرريع رقرري لتنقيررق األمررن ال ررذائيم بررل أيض ر ا للتثقي ر الت ررذوه .ومررن
خرالا التعراوت برة املنظمرة واملعهرد الروطن األرجنتيرن للتكنولوجيرا الزراعيرةم مت تعمريف التنروع البيولروجي ة عردد مرن بررامي
الت ذية املدرسية ة األرجنترة عرو مشرروع و Nutritional Valorization of the Puna and Prepuna Catamarqueña
"Diet Projectم األمر الذه أدى إىل توعية الشبال بأ ية انارظة على التنوع البيولوجي انلي ألغرا الت ذية والصنة
والسرريادة ال ذائيررة .وتسرلهي وثيقررة املناقشررة الصررادرة عررن اللجنررة الدائمررة للت ذيررة عررام  2017حتررت عنروات واملرردارص كنظررام
للتدخالت ال ذائية والت ذويةوم 13الضو .على بعض الطرريف
لتنسة الت ذية بيات جديد بشأت استخدام املدرسة كأساص ُّ
لتنويع برامي الت ذية املدرسية من خالا ربطها باألنواع املهملة وغب املست لة بالكامل.
 -17وة أعقر ررال امل ر ر ر الر رردو الثر ررا املعر ررن بالت ذير ررة وإعر ررالت عقر ررد األمر ررف املتنر رردة للعمر ررل مر ررن أجر ررل الت ذير ررة
2025-2016م أ رربنت الواسيررل ة عررام  2017أوا بلررد يتعهررد بالتزامررات حمررددة وقابلررة للقيرراص وميكررن بلوغهررا وواقعيررة
وحس ررنة التوقير رت ة إط ررار عق ررد العم ررلم حبي ررث ا ررذت  38التزامر را باالس ررتناد إىل ا ط ررة الوطني ررة الثاني ررة لعم ررن ال ررذائي
14

11

الفقرة  20من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report

13

https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School-Paper-EN-WEB.pdf

Gonzalez Fischer, C. & Garnett, T. 2016. Plates, pyramids, planet. Developments in national healthy and sustainable 12
dietary guidelines: a state of play assessment. Rome, FAO, and Oxford, UK, Food Climate Research Network.
(متا على العنوات التا .)http://www.fao.org/3/a-i5640e.pdf
14

https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/en/
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والت ذوه  .2019-2016وينذ أحد االلتزامات على أت الواسيل وسو تضع الونامي الروطن بشرأت التنروع االجتمراعي
والبيولوجي وتر ده بالتعاوت مع ال ررة املش كة بة الروسارات للزراعرة ا يكولوجيرة وا نتراث العضروه واايئرة الوطنيرة للزراعرة
ا يكولوجية وا نتاث العضوهو.
جربررت البلرردات املشرراركة ة مشررروع التنرروع البيولرروجي ألغ ررا األغذيررة والت ذيررةم عج را متعرردد القطاعررات
 -18وقررد ه
واالختصا ررات وقابررل للتكررار ة بلرردات أخرررى إسا .تعمرريف التنرروع البيولرروجي مررن أجررل حتسررة الت ذيررة -عررو ربرري األدلررة
بالسياسات واألسوايف والتوعية .ومت إحراس تقدم ملنو ة تعميف وت التنوع البيولوجي الزراعري واسرتخدامه املسرتدام ة
جماالت الت ذية والصنة والتعليفم وة تعزيز خيارات التسرويق اجلديردة لعغذيرة املتنوعرة بيولوجيرا الرأ تتمترع بقيمرة ت ذويرة
عاليةم مثالا

15
16



ة الواسير ر ررلم حتر ر رردد النسر ر ررخة ان هدثر ر ررة للمرسر ر رروم الواسيلر ر رري  2016/163الر ر ررذه بر ر ررات ممر ر ررل ابت الر ر رررقف
2018/284م 15س ررعر الس ررويف ملائ ررة من ررتي متن رروع اجتماعي را وبيولوجي را (مهم ررل وغ ررب مس ررت ل بالكام ررل)م
وتسراهف ة التو رل إىل رهررف أرضرل ارذه األنرواع ونشرر املعررار بشرأعام وتردعف ة عايررة املطرا تعزيزهررا
واسرتخدامها املسرتدام مبرا ة ذلررك ة بررامي الت ذيرة املدرسرية واملشر يات ال ذائيرة العامرة  16يقردم مشررروع
خطة العمل الواسيليرة بشرأت األمرن ال رذائي والت ذيرة  2022-2018ووررع خرتف تعريفري للزراعرة األسرريةم
الدعف للمزارعة الرذين يرديروت املنتجرات املتنوعرة اجتماعير ا وبيولوجير ا .ومت تطروير سالسرل القيمرة لفاكهرة
الفيجرروة ( )Acca sellowianaوتقويررة الررروابي باملبررادرات واملشرراريع الررأ ترمرري إىل تطرروير أسروايف األنرواع
األ لية غب املست لة بالكامل الأ تأي من مصادر حملية.



ة تركيررام تتنرراوا ا طررول التوجيهيررة ال كيررة ا ا ررة بررالنظف ال ذائيررة لعررام  2016التنرروع البيولرروجيم وتقرروم
العدير ررد مر ررن السياسر ررات بتعميمر رره مر ررن أجر ررل حتسر ررة الت ذير ررة منهر ررا ا طر ررة الرئيسر ررية للبنر ررو الزراعير ررة
()2020-2016م وبرن ر ررامي الت ذي ر ررة الص ر ررنية وا ي ر رراة النش ر ررطةم وبرن ر ررامي امل ر رردارص املراعي ر ررة لالعتب ر ررارات
الت ذويةم والبنث ال كري ا راص بالت ذيرة والصرنة ()2017م وبررامي التعلريف والتردريب ة ا رالة التقرن
واملهررنم واس ر اتيجية وخطررة العمررل الرروطنيتة فررا التنرروع البيولرروجيم وبرنررامي الت ذيررة الصررنية وا يرراة
النشررطة لف ر ة  .2017-2014وأ ررز املعهررد ال كرري للبنررو املتعلهقررة بالفاكهررة دراسررات مررا بعررد ا صرراد
تناولت سهري ذيل الثعلب والسنارية الذبية.



هيهررأت س ررره النك ررا منار ررذ س ررويف جدي رردة لبي ررع األنر رواع التقليدي ررة ال ررأ تتمت ررع بتن رروع بيول رروجي سراع رري ة
املستشفيات العامة.

http://www.b4fn.org/countries/brazil/
اللجنة الدائمة للت ذية .2017 .تتضمن وثيقة املناقشة املعنونة واملدارص كنظام لتنسة الت

ردخالت
ذية بيات جديد بشأت استخدام املدرسة كأسراص للت ُّ

ال ذائي ررة والت ذوي ررةو دراس ررة حال ررة م ررن الواسي ررل بش ررأت تنوي ررع الت ذي ررة املدرس ررية واملشر ر يات ال ذائي ررة امل سس رراتية بواس ررطة ه ررذا املرس رروم (دراس ررة ا ال ررة ح ررا.).

https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School-Paper-EN-WEB.pdf
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ة غ رررل كيني ررام اس ررتمر رب رري املر رزارعة بامل رردارص انلي ررة لت ررورب األنر رواع ال ني ررة بامل ررذيات وغ ررب املس ررت لة
بالكاملم ة عام  17.2018وورعت مقاطعة بوسيا سياسة لصوت التنوع البيولروجي هري األوىل مرن نوعهرا
ة املقاطعات الكينية البالن عددها  47ومن دأعا ا قرار بأ ية األغذية التقليدية لتنقيرق األمرن ال رذائي
والت ذوهم كما أعا خصصت موارد لصوت التنوع البيولوجي ا قليمي لعغذيةم مع أحكام خا ة مبناطق
الصرروت انررددة وموا ررلة إدراث األن رواع األ ررلية ة الوجبررات املدرسررية وربرري أ ررنال ا يرراسات الص ر بة
باألسوايف امل سسية.



أع ر هدت الواسيررل وكينيررا وسررره النكررا وتركيررا م رواجز سياسررات تضررمنت رسررائل وإج ررا.ات أساسررية حمررددة
لوارعي السياسات من أجل حتسة عملية التعميف ب ية حتسة الت ذية.

التوعية
 -19يشب التقرير  12الصادر عن رريق ا وا .الرريع املستوى املعرن براألمن ال رذائي والت ذيرة عرام  2017حترت عنروات
والت ذية والنظف ال ذائيةو إىل الدور الذه ي ديه وت التنوع البيولوجي واستخدامه بو فهما حمركة أساسية لت يب النظف
18
ال ذائية وإىل قدرةما على التكيه مع ت هب املناخ.

 -20وأجرى املنتدى العاملي بشأت األمن ال ذائي والت ذية مشراورة إلك ونيرة عرو ا ن نرت بشرأت تعمريف مراعراة التنروع
البيولرروجي ة الزراعررة ومصررايد األغرراك وال ابررات لتنسررة األمررن ال ررذائي وحتسررة الت ذيررة قبررل ا روار املتعرردد أ ررنال

املصررلنة لتعمرريف التنرروع البيولرروجي ة يررع القطاعررات الزراعيررةم 19وس رلهي الضررو .علررى أ يررة التنرروع البيولرروجي لتنسررة
الت ذيررةم مبررا ة ذلررك مررن خررالا عررر جتررارل ميدانيررة ملموسررة مثررل حالررة اسررتزراع سرررطات البنررر ة الطررة ة اانررد الررأ
حتس ررن متن رراوا الووتين ررات
تظه ررر كي ر ميك ررن للمنارظ ررة عل ررى ه ررذا الن رروع انل رري وعل ررى موئل رره الطبيع رري (امل رران رو ) أت ه
ة مواسررف انكمرراد رريد األغرراك 20.ونظرررت رررريف العمررل املعنيررة بررا وار ة جوانررب حمررددة مررن تعمرريف التنرروع البيولرروجيم
مبا ة ذلك إ ردار الشرهادات وخطري املعرايب الطوعيرة مايرة التنروع البيولروجي انلري مثرل تعزيرز امل دررات اجل راريرة لنبترة
 Saba Senegalensisة السن اا.

 17اللجنررة الدائمررة للت ذيررة .2017 .تتضررمن وثيقررة املناقشررة املعنونررة واملرردارص كنظررام لتنسررة الت ذيررة بيررات جديررد بشررأت اسررتخدام املدرسررة كأسرراص
ردخالت ال ذائير ررة والت ذوير ررةو دراس ر ررة حال ر ررة مر ررن كينير ررا بشر ررأت التنر ر هروع البيول ر رروجي ال ر ررذائي والت ر ررذوه ة مقاطعر ررة بوسر رريا (دراسر ررة ا الر ررة طر ررا.).
للتر ر ُّ

https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School-Paper-EN-WEB.pdf

 18رريرق ا روا .الرريررع املسرتوى املعررن براألمن ال رذائي والت ذيررة .2017 .الت ذيرة والررنظف ال ذائيرة .تقريررر وررعه رريرق ا روا .الرريرع املسررتوى املعرن برراألمن
ال ررذائي والت ذيررة التررابع للجنررة األمررن ال ررذائي العررامليم رومررايف منظمررة األغذيررة والزراعررة .2012 .الررنظف ال ذائيررة املسررتدامة والتنرروع البيولرروجي اجتاهررات
السياسررات والبنررو والعمررل وحلواررا .جمريررات النرردوة العلميررة الدوليررة بش رأت والتنرروع البيولرروجي واألمنررال ال ذائيررة املسررتدامة متهنرردوت رررد اجلرروعوم
 5-3نورمو/تشرين الثا 2010م روما.
19
20

http://www.fao.org/about/meetings/multi-stakeholder-dialogue-on-biodiversity/en/
http://www.fao.org/3/CA0978EN/ca0978en.pdf
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 -21وأطلق مكتب املنظمة ا قليمي بسريا وانريي ااراديف ة الردورة الرابعرة والثالثرة للمر ر ا قليمري بسريا وانريي
اارراديف مطبوع را حتررت عن روات future Smart Food:Rediscovering Hidden Treasures of Neglected and
( Underutilized Species for Zero Hunger in Asia21األغذيرة الذكيرة للمسرتقبل إعرادة اكتشرا القيمرة املخفيهرة
لعنواع املهملة وغب املست لة بالكامل من أجل القضا .على اجلوع ة آسيا) يسلهي الضرو .علرى دور األنرواع املهملرة وغرب
املست لة بالكامل كمنطلق للتصده للجوع وسو .الت ذية من منظور النظف ال ذائية.

 -22وعقدت املنظمة حلقة دراسية رريعة املستوى للخوا .بشأت نظف أغذيرة السركات األ رلية حترت عنروات االسرتناد
إىل املعار التقليدية للقضا .على اجلوع ة نورمو/تشرين الثا  2018مع ال كيز بشردة علرى التنروع البيولروجي ال رذائي.
وسو تستضي املنظمة ة ما بعد أمانة مركز نظف أغذية السركات األ رلية .كمرا نظمرت املنظمرة وأمانرة اتفاقيرة التنروع
البيولرروجي يرروم الزراعررة خررالا مر ر األطررا الرابررع عشررر ة مصررر ة نورمو/تشررين الثررا 2018م وتضررمن املر ر جلسررة
عررن أ يررة التنرروع البيولرروجي لعغذيررة والت ذيررة .وكررات التنرروع البيولرروجي مررن أجررل األغذيررة والت ذيررة موررروع ا تناولترره النرردوة
22
الدولية الثانية بشأت الزراعة ا يكولوجية.

 -23وة إطرار مشرروع التنرروع البيولروجي ألغررا األغذيرة والت ذيررةم عقردت أنشررطة إعالميرة ة البلرردات األربعرة وكررات
من دأعا إعطا .أ ية أكو للتنوع البيولوجي ألغرا األغذية والت ذية بو فه موردا للتنمية والرراهيف عرالوة علرى ذلركم مت
تعزيررز قرردرة امل رزارعة/املنتجة علررى اس ررتخدام التنرروع البيول رروجي ألغ ررا األغذيررة والت ذي ررة واالسررتفادة من ررهم وذلررك ع ررو
التدريب وتبرادا الزيرارات إىل البلردات الشرريكة .ومثراالا علرى ذلركم مت تردريب  2 374امررأة ة عشرر حمارظرات تركيرة علرى
رروت التنرروع البيولرروجي واسررتخدامه بطريقررة مسررتدامةم مبررا ة ذلررك ا طررول التوجيهيررة لتررورب األعررال واملعلومررات بشررأت
األسوايف والت ذيةم وتر ت الواسيل ا طول التوجيهية الطوعية إىل الل ة الوت الية .واستضارت سره النكرا ة عرام 2017
مهرجانرا للتنروع البيولرروجي لعغذيرة علررى نطرايف اجلزيرررة بكاملهرا هررل مسرابقة طهرري درارك ريهررا ررائزوت مررن األقراليف كارررة.
23
وقد أتينت املنتجات املعررية التالية على املوقع ا لك و للتنوع البيولوجي ألغرا األغذية والت ذية





21
22
23
24
25

الدورة ا لك ونية بشأت تعميف التنوع البيولوجي لعغذية والت ذية روائد للزراعة والصنة وسبل املعيشةيف
25
جمموعة أدوات بشأت تعميف التنوع البيولوجي لعغذية والت ذيةيف
 36دراسة حالة تربي التنوع البيولوجي الزراعي بالت ذية ونتائي السويفيف
و فات تستخدم حما ريل م ذيرة حمليرة غرب مسرت لة بالكامرل مرن البلردات املسرتهدرةم مبرا ة ذلرك كترال
الو فات الكينية الذه در عام .2018

http://www.fao.org/3/I9136EN/i9136en.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/second-international-agroecology-symposium/about-the-symposium/en/
/http://www.b4fn.org

/http://www.b4fn.org/e-learning

/http://www.b4fn.org/the-mainstreaming-biodiversity-toolkit
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ثالثاا -التوجيهات المطلوبة
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قد ترغب اايئة ة القيام مبا يلي

 -1دع رروة البل رردات إىل رر ررع مس ررتوى ال رروعي ب ررا طول التوجيهي ررة الطوعي ررة لتعم رريف مفه رروم التن رروع البيول رروجي
ة السياسررات وال روامي وخطرري العمررل الوطنيررة وا قليميررة املتعلقررة بالت ذيررةم مبررا ة ذلررك تنميررة القرردرات
-2
-3
-4

-5

-6

وإدمرراث اعتبررارات التنرروع البيولرروجي علررى مسررتوى أدىن مررن األن رواع ة ا طررول التوجيهيررة الوطنيررة بشررأت
النظف ال ذائية القائمة على األغذيةم وتنفيذهايف
انسرنة
دعوة البلدات إىل ورع أطر سياساتية مناسبةم مبا ة ذلك سياسات رريبيةم ودعرف مناررذ السرويف ه
لعغذية امل ذية واملتنوعة بيولوجيايف
دعرروة البل رردات إىل تعزيررز ال ررنظف ال ذائي ررة الصررنيةم مب ررا ة ذلررك ع ررو اس ررتندا ب ررامي املش ر يات العام ررة
والت ذية املدرسية الأ تشمل األغذية انلية املتنوعة بيولوجيام و/أو تنويع هذه الوامييف
دعوة البلدات إىل تشاطر أرضل امل مارسات والدروص املستفادة ة تعميف التنوع البيولوجي ة سياسرات
وب ررامي الت ذي ررةم والطل ررب إىل املنظم ررة جتمي ررع ه ررذه املمارس ررات وال رردروص لتنظ ررر ريه ررا اايئ ررة ة دورة ررا
التاسعة عشرةيف
الطلررب إىل املنظمررة ودعرروة البلرردات إىل موا ررلة حتسررة قاعرردة األدلررة العلميررة للتنرروع البيولرروجي والت ذيررةم
مبررا ة ذل ررك ة الشرربكة الدولي ررة لررنظف البيان ررات ا ا ررة باألغذي ررةم والنظررر ة إمكاني ررة اعتمرراد م د ررات
جديدة مثل إنتاجية امل ذياتيف
والطلب إىل املنظمة حتسة تعميف التنوع البيولوجي ة التثقي الت ذوه.

