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أولا -مقدمة
 -1نظرت هيئة املوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة (اةيئةة) أثنةا دورهتةا العاديةة السادسةة عشةرة يف الوثيقةة خيةارات لرفةع
مسةةتوى الةةوعي بةةدور املةوارد الوراثيةةة يف حتقيةةق األمةةن الغةةذائي والتغذيةةة 1.وشةدتدت اةيئةةة علةةى أمهيةةة املةوارد الوراثيةةة لألغذيةةة
والزراعة يف إنتاج األغذية ويف كل األبعاد األربعة لألمن الغذائي.

وطلبةةا اةيئةةة إىل املنظمةةة إعةةداد دراسةةة تتنةةاوا مسةةامهة املةوارد الوراثيةةة لألغذيةةة والزراعةةة يف ركةةائز األمةةن الغةةذائي
-2
األربع ويف حتقيةق أهةداف التنميةة املسةتدامة ذات الصةلة وأ تعكة نتةائ الدراسةة يف مشةروع التقريةر املةنقن بشة حالةة
أياةا إىل املنظمةة دعةوة األعاةا واملةراقب إىل تقةد مةدخالت
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل .وطلبةا اةيئةة ا
إىل األمانةةة 2.كمةةا طلب ةا اةيئةةة إىل املنظمةةة رفةةع تقةةارير منتظمةةة عةةن األنشةةطة الةةت تاةةطلع هبةةا للتوعيةةة اسةةامهات امل ةوارد
الوراثية لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي وشدتدت على أمهية تعاوهنةا مةع اللجةا الفنيةة للمنظمةة ومةع منةة األمةن
3
الغذائي العاملي.
وتعرض الوثيقة جمموعة خمتارة من أنشطة املنظمة الت تُساهم هبا يف رفع مستوى الوعي ب مهية دور املةوارد الوراثيةة
-3
ملخصةةا يةةوجز
أياةةا
لألغذيةةة والزراعةةة يف األمةةن الغةةذائي وحتقيةةق أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة ذات الصةةلة .وتتاةةمن الوثيقةةة ا
ا
الدراسة الت تتناوا مسامهة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف ركائز األمن الغذائي األربع.

ثانياا -رفع مستوى الوعي بدور الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في األمن الغذائي
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة
تُقةةدم خطةةة التنميةةة املسةةتدامة لعةةام  2030وأهةةداف التنميةةة املسةةتدامة ال ةواردة فيهةةا خطةةة عمةةل متكاملةةة وعامليةةة
-4
مميةةع البلةةدا وتنظةةر إىل التنةةوع البيولةةوجي وامل ةوارد الوراثيةةة لألغذيةةة والزراعةةة باعتبارمهةةا حةةا لت قيةةق األمةةن الغةةذائي
والتنميةةة .ووا ةةلا املنظمةةة وهيئتهةةا التوعيةةة يف ش ة لافةةل السياسةةات ب مهيةةة امل ةوارد الوراثيةةة لألغذيةةة والزراعةةة يف األمةةن
الغذائي وحتقيق خطة عام  2030وأهداف التنمية املستدامة.
( )1يف العام  2017و 2018قدتم رئي اةيئة تقر ايرا إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى بش مسامهة اةيئة
يف املواضيع السنوية للمنتدى كجز من املدخالت الت سامها هبا املنظمة.
( )2رفعةةا املنظمةةة مسةةتوى الةةوعي ب مهيةةة امل ةوارد الوراثيةةة يف سةةياا هةةدف التنميةةة املسةةتدامة  .2وسةةامها يف
فريةةق ااةاا املعةةق بالتقةةدم احملةةر يف حتقيةةق هةةدف التنميةةة املسةةتدامة  2حتاة اا للمنتةةدى السياسةةي الرفيةةع
املس ةةتوى (يوني ةةورحزيرا  4)2017ويف االس ةةتعراض املواض ةةيعي للمنت ةةدى السياس ةةي الرفي ةةع املس ةةتوى لع ةةام

1
2
3
4

الوثيقة .CGRFA-16/17/5
الفقرة  21من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الفقرات  23-19من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report

.http://www.fao.org/fileadmin/templates/lon/2017_HLPF/EGM2/Draft_EGM_Full_Report_Draft_28_Aug-clean.pdf
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 2017بش ة هةةدف التنميةةة املسةةتدامة  :2القاةةا علةةى امةةوع وتةةوف األمةةن الغةةذائي والتغذيةةة احملست ةنة
5
وتعزيز الزراعة املستدامة.
أياةةا أمهيةةة امل ةوارد الوراثيةةة يف األمةةن الغةةذائي والتغذيةةة جةةزاا مةةن الرسةةائل املاسسةةية الةةت وجهتهةةا
( )3ش ة تكلا ا
املنظمة أثنا امز الرفيع املستوى من اممعية العامة لألمم املت دة.
( )4سةةامها املنظمةةة يف املفاوضةةات الةةت دارت يف اللجنةةة الثانيةةة للجمعيةةة العامةةة لألمةةم املت ةةدة بش ة الق ةرار
 A/C.2/73/L.7املتعلق بالتنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية وقدتما أدلة ودعما تقنيا لصةياغة القةرار
ومشةةل ذل ة تقةةد اقااحةةات ادراج التنةةوع البيولةةوجي ك حةةد املكونةةات الرئيسةةية مةةن أج ةل ضةةما األمةةن
الغذائي والتغذية.
( )5يُش ة التقري ةرا الصةةادرا عةةن فريةةق اا ةاا الرفيةةع املسةةتوى املعةةق بةةاألمن الغةةذائي والتغذيةةة بعن ةوا "احلراجةةة
املسةةتدامة مةةن أجةةل األمةةن الغةةذائي والتغذيةةة ونُظةةم التغذيةةة واألغذيةةة"إىل امل ةوارد الوراثيةةة باعتبارهةةا األسةةا
لت س الغالت.
( )6أق ةةيم يف مق ةةر املنظم ةةة يف روم ةةا يف الف ةةاة م ةةن  29إىل  31مايورأي ةةار  2018حة ةوار ش ةةارع فية ة العدي ةةد م ةةن
أ ة ة اص املص ةةل ة ح ةةوا تعم ةةيم التن ةةوع البيول ةةوجي يف القطاع ةةات الزراعي ةةة باالشة ةااع م ةةع اتفاقي ةةة التن ةةوع
البيولةةوجي 6.ومشةةل احلةوار جلسةةات عامةةة وجمموعةةات عمةةل موا يةةة تناولةةا اموانة احملةدتدة املتعلقةةة بتعمةةيم
التنوع البيولوجي :التشريعات الوطنية؛ واحلوكمة العاملية؛ وإ دار الشهادات؛ واحلوافز واالستثمار من قبيةل
خمططات املعاي الطوعية حلماية التنوع البيولوجي احمللي.
( )7عق ة ةةدت حلق ة ةةة دراس ة ةةية رفيع ة ةةة املس ة ةةتوى بش ة ة نُظ ة ةةم أغذي ة ةةة الس ة ةةكا األ ة ةةلي يف الف ة ةةاة م ة ةةن  7إىل
نوفمارتش ةرين الثةةا  2018يف مقةةر املنظمةةة يف رومةةا 7.وحاةةر احللقةةة الدراسةةية خ ةاا وبةةاحثو مةةن يةةع
أحنا العامل لتقةد وةوب بشة نُظةم أغذيةة السةكا األ ةلي يف خمتلةم األقةاليم ونوقشةا كيفيةة توسةيع
جهود محاية مسامهات السكا األ لي واالستفادة منها يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
9

وعالوة على ذل قاما املنظمة بإعداد وتو يع جمموعةة مةن الورقةات الفنيةة وورقةات السياسةات املتصةلة بةاملوارد
-5
الوراثية واألمن الغذائي يف نُظم األغذية املستدامة.

( )1يتناوا املنشور املاسسي الذي تصدره املنظمة بعنوا الزراعة املستدامة للتنوع البيولوجي  -التنةوع البيولةوجي
للزراعة املستدامة 8عمل اةيئة ومسامهات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف األمن الغذائي .ويعرض املنشةور
أيا ة ا عمةةل املنظمةةة يف تعمةةيم التنةةوع البيولةةوجي يف قطاعةةات الزراعةةة ومصةةايد األ ةةاع والغابةةات كخطةةوة
رئيسةةية ةةوص حتقيةةق األمةةن الغةةذائي والتغذيةةة .ويب ة املنشةةور كيفيةةة اسةةتفادة النةةا مةةن التنةةوع البيولةةوجي
والنُظم اايكولوجية بطةرا ال تُعةد وال حتصةى عةن طريةق تةوف األغذيةة املغذيةة وامليةاه النظيفةة واملة وى واملةواد

5
6
7
8

.https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14371SDG2_format.revised_FINAL_28_04.pdf
.http://www.fao.org/about/meetings/multi-stakeholder-dialogue-on-biodiversity/en/
.http://www.fao.org/indigenous-peoples/ar/
.http://www.fao.org/3/a-i6602e.pdf
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ااام الال مة لتلبية احتياجات اانسا األساسية .وأتين املنشور املنقتن الذي در بعنوا عمةل املنظمةة يف
جمةةاا التنةةوع البيولةةوجي  -اسةةتخدام و ةةو التنةةوع البيولةةوجي لألغذيةةة والزراعةةة 9للةةدورة الرابعةةة عشةةرة ملةةا ر
األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي.

( )2يف إطةةار متابعةةة التوجيهةةات السةةابقة بشة ااشةةارات امغرافيةةة  10نشةةرت املنظمةةة واملصةةرف األورويب لإلنشةةا
11
والتعم دراسة عن تعزيز نُظم األغذية املستدامة من خالا ااشارات امغرافية  -حتليل لآلثار االقتصادية.

20 -

( )3أ ةةدرت املنظمةةة منشةةورا بعن ةوا حتويةةل األغذيةةة والزراعةةة مةةن أجةةل حتقيةةق أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة
إجرا ماابطاا لتوجي ناع القرار  12ومنشورا بعنوا العنا ر العشرة للزراعة اايكولوجيةة  -توجية االنتقةاا
إىل نُظم غذائية و راعية مستدامة  13ويشمل كالمها إجرا ات بش املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.
( )4نس ةةقا أمان ةةة اةيئ ةةة الوح ةةدة التدريبي ةةة النموذجي ةةة ب ةةا  8-بشة ة ”املة ةوارد الوراثي ةةة لإلنت ةةاج الزراع ةةي ال ةةذكي
مناخيا“ لتكميل الفصوا القطاعيةة يف القسةم بةا  :الوحةدات النموذجيةة ااا ةة باانتةاج واملةوارد مةن دليةل
14
الزراعة الذكية مناخياا.
( )5عرضةةا املنظمةةة عمةةل اةيئةةة وأمهيةةة امل ةوارد الوراثيةةة لألغذيةةة والزراعةةة يف أمريكةةا الالتينيةةة وأمريكةةا الشةةمالية
والوسةةطى خةةالا حلقةةة عمةةل حةةوا السةةيناريوهات يف إطةةار املنةةا احلكةةومي الةةدوس للعلةةوم والسياسةةات يف
جماا التنوع البيولوجي وخدمات النُظم اايكولوجية.
( )6أ ةةدر املكتة ة ااقليم ةةي للمنظم ةةة يف طس ةةيا واحمل ةةي اة ةةاد يف الة ةدورة الرابع ةةة والثالث ة للم ةةا ر ااقليم ةةي
ةورا بعن ةوا األغذيةةة الذكيةةة للمسةةتقبل :إعةةادة اكتشةةاف الكنةةو الدفينةةة
للمنظمةةة يسةةيا واحملةةي اةةةاد منشة ا

لألنواع املهملة وغ املستغلة من أجل القاا على اموع يف طسيا.

15

ويف ع ةةام  2017أ ةةدرت املنظم ةةة باالشة ةااع م ةةع الص ةةندوا ال ةةدوس للتنمي ةةة الزراعي ةةة ومنظم ةةة األم ةةم املت ةةدة
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للطفولةةة وبرنةةام األغذيةةة العةةاملي ومنظمةةة الص ة ة العامليةةة تقريةةر حالةةة األمةةن الغةةذائي والتغذيةةة يف العةةامل إيةةذانا وقبةةة
16
جديةةدة يف ر ةةد التقةةدم احملةةر ةةوص حتقيةةق عةةامل مت ةةرر مةةن امةةوع وسةةو التغذيةةة يف إطةةار أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة.
وتُسةةل هةةذه املطبوعةةة الاةةو علةةى عةةدة ابتكةةارات هتةةدف إىل تعزيةةز طةةرا جديةةدة للتفك ة يف األمةةن الغةةذائي والتغذيةةة يف
سياا خطة عام  2030واالسةتجابة للت ةديات الةت حةددها إطةار عمةل املةا ر الةدوس الثةا املعةق بالتغذيةة وعقةد األمةم
املت ةةدة للعمةةل مةةن أجةةل األغذيةةة  .2025-2016ومةةن الواضةةن أن ة ال بةةد مةةن حةةدوب حتةةوا حنةةو نُظةةم الزراعةةة واألغذيةةة

.http://www.fao.org/3/CA2227EN/ca2227en.pdf 9
 10رب النا واألماكن واملنتجات .دليل لتعزيز امودة املتصلة باملنش امغرايف وااشارات امغرافية املستدامة.
.http://www.fao.org/docrep/012/i1057e/i1057e00.htm
.http://www.fao.org/3/I8737EN/i8737en.pdf 11
.http://www.fao.org/publications/transforming-food-agriculture-to-achieve-sdg/ar/ 12
.http://www.fao.org/3/I9037EN/i9037en.pdf 13
14
15
16

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/ar/

.http://www.fao.org/3/I9136EN/i9136en.pdf
.http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf

.http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/ar/
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املراعية للتغذيةة والةت تةوفر أغذيةة م مونةة وذات جةودة عاليةة مةن أجةل تعزيةز أاةاغ غذائيةة ة ية للجميةع .وكمةا أشةارت
اةيئة يف برنام عملها املتعدد السنوات  17فإهنا تنته حاليا مسار عمل 18جيري تامين يع جوان األمن الغذائي.

ثالثاا -مساهمة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في الركائز األربع لألمن الغذائي وتحقيق
أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة
وجهةةا الةةدعوة إىل األعاةةا واملةراقب مةةن خةةالا التعمةةيم  C/CBD-7املةةار  22مايورأيةةار  2017كةةي تقةةدم
-7
إىل األمانة مدخالت من أجةل الدراسةة الةت تتنةاوا دور املةوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة يف حتقيةق األمةن الغةذائي وأخةذت
تل املدخالت بع االعتبار أثنا الت ا للدراسة.
وطلبةا املنظمةةة إ ةةدار ورقةةة الدراسةات األساسةةية رقةةم  69بشة مسةامهة التنةةوع البيولةةوجي لألغذيةةة والزراعةةة يف
-8
ركائز األمن الغةذائي األربةع ويف حتقيةق أهةداف التنميةة املسةتدامة ذات الصةلة مةع مراعةاة املةدخالت املق تدمةة مةن األعاةا
واملراقب  .وتتج تسد نتائ الدراسة يف تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل.
وخلصا الدراسة إىل أ التوفر يعتمد يف هناية املطاف على اانتاج .وتوفر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املةواد
-9
ااةةام الال مةةة لابيةةة أ ةةناف وسةةالالت جديةةدة .وسةةامها ب ةرام الت س ة الةةوراثي بةةدور كب ة يف يةةادة غةةالت احملا ةةيل
واحليوانات خالا العقود األخة ة وكةذل إنعةان إنتةاج تربيةة األحيةا املائيةة؛ وسةامها يف انتشةاا مالية األشةخا مةن
الفقةر .وتُكمةل األغذيةة الايةةة الةت يةتم عهةةا و ةيدها مةن املوائةةل الطبيعيةة للنباتةات واحليوانةةات إمةدادات األغذيةة .وعلةةى
الةةرغم مةةن أ املس ةةامهة الشةةاملة لألغذيةةة الاي ةةة يف اامةةدادات الغذائيةةة ض ةةئيلة فةةإ مسةةامهتها كب ة ة يف بع ة الس ةةلع ويف
إم ةةدادات األغذي ةةة يف األم ةةاكن ال ةةت تق ةةع يفرعل ةةى ه ةةامل ه ةةذه املوائ ةةل الطبيعي ةةة .وُميث ةةل مص ةةيد األ ةةاع حة ةواس نص ةةم
اامدادات العاملية من األ اع .وعالوة على ذل يُساهم التنةوع البيولةوجي يف تةوفر األغذيةة مةن خةالا تةوف شة أنةواع
خ ةةدمات ال ةةنُظم اايكولوجي ةةة مث ةةل األع ةةالف لل يوان ةةات املست نس ةةة وتك ةةوين الاب ةةة واس ةةتعادهتا أو التلق ةةين .وس ةةيكمن
الت دي الرئيسي يف ضةما أ إمةدادات األغذيةة ال تفةي باحتياجةات السةكا مةن الطاقةة ف سة بةل وتةزودهم كةذل
جبميع املغذيات الت حيتاجو إليها .وسيتع ت أ يصبن االستخدام أكثر كفةا ة (وذلة علةى سةبيل املثةاا عةن طريةق احلةد
مةن املهةةدر) وسةةيتع ت حتقيةةق يةةادات يف اانتةاج بةةدو التسةةب يف تةةدهور املةوارد الطبيعيةة الةةت تُشةةكل األسةةا لإلنتةةاج يف
املستقبل ولتوف سائر خدمات النُظم اايكولوجية.
 -10وهناع عدة طرا ُحيسن هبا التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة حصول األُسر واألفةراد علةى الغةذا  .وحيتةاج إنتةاج
الغةذا علةى املسةتوى األُسةري (أو اامةداد باملنتجةات وااةدمات الةت ميكةن بيعهةا لل صةوا علةى إيةرادات نقديةة تسةةتخدم
لشرا الغذا ) بصةفة عامةة اسةتخدام املةوارد الوراثيةة املناسةبة للبيئةة احملليةة ال سةيما يف املنةاطق الةت تكةو البيئةة فيهةا قاسةية
وعنةةدما يتعةةذر علةةى األُسةةرة احلصةةوا علةةى املةةدخالت .ويكتسةةي التنةةوع البيولةةوجي امل ةرتب بةةذل أمهيةةة خا ةةة يف تةةوف
خةةدمات الةةنُظم اايكولوجيةةة املق تدمةةة مةةن املنتجة الفقةرا يف املةوارد .وعةةن طريةةق املسةةامهة يف يةةادة اانتةةاج ُحيسةةن التنةةوع
البيولوجي لألغذية والزراعة و وا مزارعي الكفاف إىل األغذية ويُساعد على يادة اايرادات النقدية من الزراعةة املو تجهةة
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أياةةا أ يُشةةكل التنةةوع البيولةةوجي املةرتب
أياةةا أسةةعار األغذيةةة حنةةو اال.فةةاض .وميكةةن ا
حنةةو السةةوا .وتةةدفع يةةادة اانتةةاج ا
بةةذل إىل جان ة األغذيةةة الايةةة مصةةدرا هام ةا للغةةذا لألُس ةر الريفيةةة؛ ويةةوفر ذل ة جمموعةةة مةةن األغذيةةة واملنتجةةات غ ة
الغذائيةة (املنتجةةات ااشةةبية وخشة الوقةةود واملنتجةات الطبيةةة ومةةا إىل ذلة ) الةةت ميكةن بيعهةةا لل صةةوا علةةى إيةرادات
نقدي ةةة ميك ةةن اس ةةتخدامها لشة ةرا الغ ةةذا  .وتُش ةةكل أياة ةا مة ةوارد امللكي ةةة املش ةةاكة وخمتل ةةم اا ةةدمات القائمة ةة عل ةةى ال ةةنُظم
اايكولوجية مصدرا هاما لإليرادات النقدية لألُسر الريفية.
 -11وميثةةل تنةةوع النظةةام الغةةذائي وبالتةةاس التنةةوع البيولةةوجي يف نُظةةم األغذيةةة شةةرطاا أساسةةيا للتغذيةةة البشةرية الكافيةةة.
وتب ة البيانةةات املسةةتمدة مةةن الشةةبكة الدوليةةة لةةنُظم البيانةةات ااا ةةة باألغذي ةة التابعةةة ملنظمةةة األغذيةةة والزراعةةة وخمتلةةم
الدراسات املتعلقة بتكوين األغذية وجود تباينات كب ة على مسةتوى األنةواع واألنةواع الفرعيةة يف تكةوين املغةذيات .وبغة
النظةةر عةةن أمهيةةة األغذيةةة الايةةة واألن ةواع املهملةةة وغة املسةةتخدمة ك سةةا لابيةةة مزيةةد مةةن األ ةةناف املغذيةةة ميكةةن لتل ة
األغذي ةةة واألنة ةواع نفس ةةها أ تس ةةتخدم كوس ةةيلة لت سة ة التغذي ةةة .ويُش ةةكل كثة ة م ةةن أنة ةواع حل ةةا األش ةةجار والص ةةم
والراتنجات وامذريات والفواك والةدرنات والسةيقا والفطةر والعسةل واحليوانةات واأل ةاع مصةادر غنيةة بةالاوت والةدهو
والفيتامينةةات واملعةةاد وغ ة ذل ة مةةن املغةةذيات الدقيق ةةة .ويتطل ة الس تتتمدا املالئةةم معرف ةةة باألغذيةةة وكيفيةةة هيزه ةةا
وختزينها وحتا ها ومن األساسةي احلصةوا علةى خمتلةم املةدخالت غة الغذائيةة مثةل امليةاه النظيفةة والوقةود .ومةع ذلة
بدأت ختتفي املعرفة التقليدية املتصلة بكث من مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة اا يشمل املعرفة بكيفية هيز
املنتجات الغذائية التقليدية وطهوها.
 -12ويتسم التنوع ب مهيت لالستقرار سوا ا على املستوى األُسري أو على النطاا األوسع .ويُساعد وجود جمموعة من
األنواع واأل ناف والسالالت املختلفة املنتجة للغذا والت تتميتز باختالف دورات حياهتا واختالف خصائصها التكيفية
علةةى احلفةةاى علةةى إمةةدادات األغذيةةة طةواا مواسةةم السةةنة .واسةةتخدما األغذيةةة الايةةة علةةى مةةر التةةاري يف كثة مةةن أحنةةا
أياةا
العامل للتغل على مو ية اانتاج الزراعةي ومعامةة نقةل الغةذا يف حةاالت الطةوار  .ويتسةم النظةام الزراعةي املتنةوع ا
بقدرتة علةى الصةمود يف وجة التقلبةات املناخيةة بة السةنوات وأمةام خمتلةم أنةواع الصةدمات اةا فيهةا ايفةات واألمةراض
وتقلبةةات األسةةعار .وتُسةةاعد ارسةةات مةةن قبيةةل راعةةة لا ةةيل متنوعةةة وتعاقة احملا ةةيل والزراعةةة املختلطةةة علةةى نشةةر
أياةا أشةكاا معيتنةة مةن الزراعةة املتنوعةة علةى احلةد مةن غةزو ايفةات وشةدة األمةراض .ويف
خماطر ردا ة احملا ةيل .وتُسةاعد ا
حالة املنتجات الغذائية أو غ الغذائية الت يتم عها أو جنيها لبيعها ميكن للتنوع أ يُساعد على احلفاى على استقرار
عنصرا
الدخل يف مواجهة املخاطر املتصلة بالسوا .ويُشكل و املوارد الوراثية لألغذية والزراعة داخل مواقعها وخارجها ا
هاما لت قيق االستقرار.
أياا جمموعة من ثغرات املعرفة يف جماا التنوع البيولةوجي لألغذيةة والزراعةة .وتبة ت مةن الدراسةة
 -13وحدتدت الدراسة ا
وجةةود ثغةرات واسةةعة يف البيانةةات املتعلقةةة بةةاألنواع الفرعيةةة يف مةةا يتصةةل بعةةدد أ ةةناف احملا ةةيل املختلفةةة وأمةةاكن راعتهةةا
وأعداد السالالت املختلفة لل يوانات أو أر دة املوارد الوراثية املائية والفروا يف إنتاجيةة األ ةناف والسةالالت وكةذل
البيانةةات املتعلقةةة بتبةةاين األنةواع الفرعيةةة يف تكةةوين املغةةذيات .وال مةةع معظةةم البلةةدا بانتظةةام بيانةةات عةةن عمليةةات ةةع
األغذية الاية واستهالكها .وال ُ مع أي بيانات بطريقةة منهجيةة عةن ارسةات مةن قبيةل الزراعةة املختلطةة والزراعةة البينيةة
ظمةا ممةع البيانةات مةن أجةل حتسة البيانةات
والزراعة املتنوعة واانتاج يف احلدائق املنزلية .ومن املهةم أ تُنشةا البلةدا نُ ا
املتعلقة بالتنوع البيولوجي.
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قد ترغ اةيئة يف القيام اا يلي:

7

رابعا -التوجيهات المطلوبة
ا



الاحي ة ب نش ةةطة املنظم ةةة بش ة رف ةةع مس ةةتوى ال ةةوعي اس ةةامهة املة ةوارد الوراثي ةةة لألغذي ةةة والزراع ةةة يف األم ةةن
الغذائي وحتقيق أهداف التنمية املستدامة ودعوة املنظمة إىل موا لة إجرا تل األنشطة.



علما بالدراسة األساسية رقم  69ودعوة األمانة إىل إعداد منشور عن مسامهة املوارد الوراثية لألغذيةة
األخذ ا
والزراعة يف األمن الغذائي باالستناد إىل الرسائل الرئيسية املنبثقة عن تل الدراسة.

