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 مقدمة -أولا 
خيةارات لرفةع دورهتةا العاديةة السادسةة عشةرة يف الوثيقةة  أثنةا نظرت هيئة املوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة )اةيئةة(  -1

علةةى أمهيةةة املةةوارد الوراثيةةة لألغذيةةة  اةيئةةةوشةةدتدت  1.مسةةتوى الةةوعي بةةدور املةةوارد الوراثيةةة يف حتقيةةق األمةةن الغةةذائي والتغذيةةة
 والزراعة يف إنتاج األغذية ويف كل األبعاد األربعة لألمن الغذائي.

 الغةةذائي ركةةائز األمةةننظمةةة إعةةداد دراسةةة تتنةةاوا مسةةامهة املةةوارد الوراثيةةة لألغذيةةة والزراعةةة يف امل إىلوطلبةةا اةيئةةة  -2
حالةة نتةائ  الدراسةة يف مشةروع التقريةر املةنقن بشة    تعكة ويف حتقيةق أهةداف التنميةة املسةتدامة ذات الصةلة  وأ   األربع

 مةدخالتاملنظمةة دعةوة األعاةا  واملةراقب  إىل تقةد   إىل وطلبةا اةيئةة أيااةا التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل.
هبةةا للتوعيةةة اسةةامهات املةةوارد الةةت تاةةطلع اةيئةةة إىل املنظمةةة رفةةع تقةةارير منتظمةةة عةةن األنشةةطة  اكمةةا طلبةة  2.إىل األمانةةة

هنةا مةع اللجةا  الفنيةة للمنظمةة ومةع منةة األمةن الوراثية لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي  وشدتدت على أمهية تعاو 
 3.الغذائي العاملي

الوعي ب مهية دور املةوارد الوراثيةة وتعرض الوثيقة جمموعة خمتارة من أنشطة املنظمة الت ُتساهم هبا يف رفع مستوى  -3
يةةوجز  الوثيقةةة أيااةةا ملخصاةةاذات الصةةلة. وتتاةةمن  لألغذيةةة والزراعةةة يف األمةةن الغةةذائي وحتقيةةق أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة

 يف ركائز األمن الغذائي األربع. الدراسة الت تتناوا مسامهة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 رفع مستوى الوعي بدور الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في األمن الغذائي -اثانيا 
 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة

وأهةةداف التنميةةة املسةةتدامة الةةواردة فيهةةا خطةةة عمةةل متكاملةةة وعامليةةة  2030تُقةةد م خطةةة التنميةةة املسةةتدامة لعةةام  -4
مميةةع البلةةدا   وتنظةةر إىل التنةةوع البيولةةوجي واملةةوارد الوراثيةةة لألغذيةةة والزراعةةة باعتبارمهةةا حةةا   لت قيةةق األمةةن الغةةةذائي 

يةةةة يف شةةة  لافةةةل السياسةةةات ب مهيةةةة املةةةوارد الوراثيةةةة لألغذيةةةة والزراعةةةة يف األمةةةن والتنميةةةة. ووا ةةةلا املنظمةةةة وهيئتهةةةا التوع
 وأهداف التنمية املستدامة. 2030الغذائي وحتقيق خطة عام 

إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى بش   مسامهة اةيئة    قدتم رئي  اةيئة تقريراا2018و 2017يف العام   (1)
 يف املواضيع السنوية للمنتدى كجز  من املدخالت الت سامها هبا املنظمة.

. وسةةامها يف 2املنظمةةة مسةةتوى الةةوعي ب مهيةةة املةةوارد الوراثيةةة يف سةةياا هةةدف التنميةةة املسةةتدامة  رفعةةا (2)
ا للمنتةةدى السياسةةي الرفيةةع حتاةة ا  2 حتقيةةق هةةدف التنميةةة املسةةتدامة يف احملةةر فريةةق ااةةاا  املعةةق بالتقةةدم 

االسةةةةتعراض املواضةةةةيعي للمنتةةةةدى السياسةةةةي الرفيةةةةع املسةةةةتوى لعةةةةام يف و  4(2017)يونيةةةةورحزيرا   املسةةةتوى

                                                           
 .CGRFA-16/17/5الوثيقة   1
 .Report-CGRFA/16/17 الوثيقة من 21الفقرة   2
 .Report-CGRFA/16/17 الوثيقة من 23-19 اتالفقر   3
4  clean.pdf-http://www.fao.org/fileadmin/templates/lon/2017_HLPF/EGM2/Draft_EGM_Full_Report_Draft_28_Aug. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/lon/2017_HLPF/EGM2/Draft_EGM_Full_Report_Draft_28_Aug-clean.pdf
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ةةةنة 2بشةةة   هةةةدف التنميةةةة املسةةةتدامة  2017 : القاةةةا  علةةةى امةةةوع وتةةةوف  األمةةةن الغةةةذائي والتغذيةةةة احملست
 5.الزراعة املستدامةوتعزيز 

مةةةن الرسةةةائل املاسسةةةية الةةةت وجهتهةةةا  يف األمةةةن الغةةةذائي والتغذيةةةة جةةةز اا أمهيةةةة املةةةوارد الوراثيةةةة شةةةكتلا أيااةةةا (3)
 املنظمة أثنا  امز  الرفيع املستوى من اممعية العامة لألمم املت دة.

وضةةةات الةةةت دارت يف اللجنةةةة الثانيةةةة للجمعيةةةة العامةةةة لألمةةةم املت ةةةدة بشةةة   القةةةرار اسةةةامها املنظمةةةة يف املف (4)
A/C.2/73/L.7   املتعلق بالتنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية  وقدتما أدلة ودعماا تقنياا لصةياغة القةرار

ل ضةةةما  األمةةةن تقةةةد  اقااحةةةات ادراج التنةةةوع البيولةةةوجي ك حةةةد املكونةةةات الرئيسةةةية مةةةن أجةةة ومشةةةل ذلةةة 
 الغذائي والتغذية.

احلراجةةة "الصةةادرا  عةةن فريةةق ااةةاا  الرفيةةع املسةةتوى املعةةق بةةاألمن الغةةذائي والتغذيةةة بعنةةوا   التقريةةرا ُيشةة   (5)
إىل املةةوارد الوراثيةةة باعتبارهةةا األسةةا  "ونُظةةم التغذيةةة واألغذيةةةاملسةةتدامة مةةن أجةةل األمةةن الغةةذائي والتغذيةةة  

 لت س  الغالت.

حةةةةوار شةةةةارع فيةةةة  العديةةةةد مةةةةن  2018مايورأيةةةةار  31إىل  29يف الفةةةةاة مةةةةن أقةةةةيم يف مقةةةةر املنظمةةةةة يف رومةةةةا  (6)
أ ةةةة اص املصةةةةل ة حةةةةوا تعمةةةةيم التنةةةةوع البيولةةةةوجي يف القطاعةةةةات الزراعيةةةةة باالشةةةةااع مةةةةع اتفاقيةةةةة التنةةةةوع 

دتدة املتعلقةةة بتعمةةيم ومشةةل احلةةوار جلسةةات عامةةة وجمموعةةات عمةةل موا يةةة تناولةةا اموانةة  احملةة 6.البيولةةوجي
التنوع البيولوجي: التشريعات الوطنية؛ واحلوكمة العاملية؛ وإ دار الشهادات؛ واحلوافز واالستثمار  من قبيةل 

 خمططات املعاي  الطوعية حلماية التنوع البيولوجي احمللي.

 9إىل  7ة مةةةةةن عقةةةةةدت حلقةةةةةة دراسةةةةةية رفيعةةةةةة املسةةةةةتوى بشةةةةة   نُظةةةةةم أغذيةةةةةة السةةةةةكا  األ ةةةةةلي  يف الفةةةةةا  (7)
خةةاا  وبةةاحثو  مةةن  يةةع احللقةةة الدراسةةية وحاةةر  7.يف مقةةر املنظمةةة يف رومةةا 2018نوفمارتشةةرين الثةةا  

ونوقشةا كيفيةة توسةيع   أحنا  العامل لتقةد  وةوب بشة   نُظةم أغذيةة السةكا  األ ةلي  يف خمتلةم األقةاليم
 قيق أهداف التنمية املستدامة.حت يفواالستفادة منها  مسامهات السكا  األ لي جهود محاية 

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

التنةوع البيولةوجي  -للتنوع البيولوجي الزراعة املستدامة  بعنوا املنشور املاسسي الذي تصدره املنظمة  يتناوا (1)
عمل اةيئة ومسامهات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف األمن الغذائي. ويعرض املنشةور  8للزراعة املستدامة

أياةةةاا عمةةةل املنظمةةةة يف تعمةةةيم التنةةةوع البيولةةةوجي يف قطاعةةةات الزراعةةةة ومصةةةايد األ ةةةاع والغابةةةات كخطةةةوة 
الغةةذائي والتغذيةةة. ويبةة  املنشةةور كيفيةةة اسةةتفادة النةةا  مةةن التنةةوع البيولةةوجي رئيسةةية  ةةوص حتقيةةق األمةةن 

والُنظم اايكولوجية بطةرا ال تُعةد وال حتصةى عةن طريةق تةوف  األغذيةة املغذيةة وامليةاه النظيفةة واملة وى واملةواد 

                                                           
5  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14371SDG2_format.revised_FINAL_28_04.pdf. 
6  /biodiversity/en-on-dialogue-stakeholder-http://www.fao.org/about/meetings/multi . 
7  /peoples/ar-http://www.fao.org/indigenous. 
8  i6602e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 

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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عمةل املنظمةة يف  بعنوا الذي  در  ااام الال مة لتلبية احتياجات اانسا  األساسية. وأتين املنشور املنقتن
للةةدورة الرابعةةة عشةةرة ملةةا ر  9اسةةتخدام و ةةو  التنةةوع البيولةةوجي لألغذيةةة والزراعةةة -جمةةاا التنةةوع البيولةةوجي 

 األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي.

 لإلنشةةا  األورويبنشةةرت املنظمةةة واملصةةرف  10 امغرافيةةة ااشةةاراتيف إطةةار متابعةةة التوجيهةةات السةةابقة بشةة    (2)
 11.حتليل لآلثار االقتصادية -امغرافية  ااشاراتتعزيز نُظم األغذية املستدامة من خالا دراسة عن والتعم  

 20 -حتويةةل األغذيةةة والزراعةةة مةةن أجةةل حتقيةةق أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة  منشةةوراا بعنةةوا  املنظمةةة أ ةةدرت (3)
توجية  االنتقةاا  -العنا ر العشرة للزراعة اايكولوجيةة منشوراا بعنوا  و  12 إجرا  ماابطاا لتوجي   ناع القرار
 ويشمل كالمها إجرا ات بش   املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. 13 إىل نُظم غذائية و راعية مستدامة

الةةةةذكي املةةةةوارد الوراثيةةةة لإلنتةةةةاج الزراعةةةي ”بشةةة    8-نسةةةقا أمانةةةة اةيئةةةةة الوحةةةدة التدريبيةةةةة النموذجيةةةة بةةةةا  (4)
د مةن دليةل لتكميل الفصوا القطاعيةة يف القسةم بةا : الوحةدات النموذجيةة ااا ةة باانتةاج واملةوار “ مناخياا 

 14.االزراعة الذكية مناخيا 

عرضةةةا املنظمةةةة عمةةةل اةيئةةةة وأمهيةةةة املةةةوارد الوراثيةةةة لألغذيةةةة والزراعةةةة يف أمريكةةةا الالتينيةةةة وأمريكةةةا الشةةةمالية  (5)
حةةوا السةةيناريوهات يف إطةةار املنةةا احلكةةومي الةةدوس للعلةةوم والسياسةةات يف والوسةةطى خةةالا حلقةةة عمةةل 

 جماا التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اايكولوجية.

الرابعةةةة والثالثةةة  للمةةةا ر ااقليمةةةي  ةدور الةةةاملكتةةة  ااقليمةةةي للمنظمةةةة يف طسةةةيا واحملةةةي  اةةةةاد  يف  أ ةةةدر (6)
األغذيةةة الذكيةةة للمسةةتقبل: إعةةادة اكتشةةاف الكنةةو  الدفينةةة نةةوا  بع ظمةةة يسةةيا واحملةةي  اةةةاد  منشةةورااللمن

 15.ألنواع املهملة وغ  املستغلة من أجل القاا  على اموع يف طسيال

املنظمةةةة  باالشةةةااع مةةةع الصةةةندوا الةةةدوس للتنميةةةة الزراعيةةةة ومنظمةةةة األمةةةم املت ةةةدة  أ ةةةدرت  2017ويف عةةةام  -6
  إيةةذاناا وقبةةة حالةةة األمةةن الغةةذائي والتغذيةةة يف العةةامل تقريةةرظمةةة الصةة ة العامليةةة  للطفولةةة  وبرنةةام  األغذيةةة العةةاملي  ومن

 16.تغذيةةة يف إطةةار أهةةداف التنميةةة املسةةتدامةتقةةدم احملةةر   ةةوص حتقيةةق عةةامل مت ةةرر مةةن امةةوع وسةةو  الالجديةةدة يف ر ةةد 
وُتسةةل   هةةذه املطبوعةةة الاةةو  علةةى عةةدة ابتكةةارات هتةةدف إىل تعزيةةز طةةرا جديةةدة للتفكةة  يف األمةةن الغةةذائي والتغذيةةة يف 

  واالسةتجابة للت ةديات الةت حةددها إطةار عمةل املةا ر الةدوس الثةا  املعةق بالتغذيةة وعقةد األمةم 2030سياا خطة عام 
. ومةةن الواضةةن أنةة  ال بةةد مةةن حةةدوب حتةةوا حنةةو نُظةةم الزراعةةة واألغذيةةة 2025-2016املت ةةدة للعمةةل مةةن أجةةل األغذيةةة 

                                                           
9  http://www.fao.org/3/CA2227EN/ca2227en.pdf. 

 ة املستدامة.امغرافي وااشاراترب  النا  واألماكن واملنتجات. دليل لتعزيز امودة املتصلة باملنش  امغرايف   10

http://www.fao.org/docrep/012/i1057e/i1057e00.htm. 
11  http://www.fao.org/3/I8737EN/i8737en.pdf. 
12  /arsdg/-achieve-to-agriculture-food-http://www.fao.org/publications/transforming. 
13  http://www.fao.org/3/I9037EN/i9037en.pdf. 
14  /arsourcebook/-agriculture-smart-http://www.fao.org/climate  /aragriculture/-smart-http://www.fao.org/climate. 
15  http://www.fao.org/3/I9136EN/i9136en.pdf. 
16  http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf. 

http://www.fao.org/3/CA2227EN/ca2227en.pdf
http://www.fao.org/3/I8737EN/i8737en.pdf
http://www.fao.org/publications/transforming-food-agriculture-to-achieve-sdg/en/
http://www.fao.org/3/I9037EN/i9037en.pdf
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/en/
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/
http://www.fao.org/3/I9136EN/i9136en.pdf
http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
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ل تعزيةز أاةاغ غذائيةة  ة ية للجميةع. وكمةا أشةارت املراعية للتغذيةة والةت تةوف ر أغذيةة م مونةة وذات جةودة عاليةة  مةن أجة
 امين   يع جوان  األمن الغذائي.جيري ت 18حالياا مسار عمل فإهنا تنته  17 اةيئة يف برنام  عملها املتعدد السنوات

مساهمة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في الركائز األربع لألمن الغذائي وتحقيق  -اثالثا 
 لمستدامة ذات الصلةأهداف التنمية ا

 كةةي تقةةدم   2017مايورأيةةار  22املةةار   C/CBD-7  مةةن خةةالا التعمةةيم إىل األعاةةا  واملةةراقب  وج هةةا الةةدعوة -7
وأخةذت الدراسةة الةت تتنةاوا دور املةوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة يف حتقيةق األمةن الغةذائي  من أجةل مدخالتإىل األمانة 

 أثنا  الت ا  للدراسة.  االعتبارتل  املدخالت بع  

بشةة   مسةامهة التنةةوع البيولةةوجي لألغذيةةة والزراعةةة يف  69األساسةةية رقةةم  اتالدراسةورقةةة وطلبةا املنظمةةة إ ةةدار  -8
ركائز األمن الغةذائي األربةع ويف حتقيةق أهةداف التنميةة املسةتدامة ذات الصةلة  مةع مراعةاة املةدخالت املقدتمةة مةن األعاةا  

 .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل تقرير . وتتجستد نتائ  الدراسة يفواملراقب 

يعتمد يف هناية املطاف على اانتاج. وتوف ر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املةواد  التوفروخلصا الدراسة إىل أ   -9
ااةةام الال مةةة لابيةةة أ ةةناف وسةةالالت جديةةدة. وسةةامها بةةرام  الت سةة  الةةوراثي بةةدور كبةة  يف  يةةادة غةةالت احملا ةةيل 

ائيةة؛ وسةامها يف انتشةاا مالية  األشةخا  مةن واحليوانات خالا العقود األخة ة  وكةذل  إنعةان إنتةاج تربيةة األحيةا  امل
الفقةر. وُتكم ةل األغذيةة الايةةة الةت يةتم  عهةةا و ةيدها مةن املوائةةل الطبيعيةة للنباتةات واحليوانةةات إمةدادات األغذيةة. وعلةةى 

سةةةلع ويف الةةةرغم مةةةن أ  املسةةةامهة الشةةةاملة لألغذيةةةة الايةةةة يف اامةةةدادات الغذائيةةةة ضةةةئيلة فةةةإ  مسةةةامهتها كبةةة ة يف بعةةة  ال
إمةةةةدادات األغذيةةةةة يف األمةةةةاكن الةةةةت تقةةةةع يفرعلةةةةى هةةةةامل هةةةةذه املوائةةةةل الطبيعيةةةةة. ومُيث ةةةةل مصةةةةيد األ ةةةةاع حةةةةواس نصةةةةم 
اامدادات العاملية من األ اع. وعالوة على ذل   ُيساهم التنةوع البيولةوجي يف تةوفر األغذيةة مةن خةالا تةوف  شة  أنةواع 

ف لل يوانةةةات املست نسةةةة  وتكةةةوين الابةةةة واسةةةتعادهتا  أو التلقةةةين. وسةةةيكمن خةةةدمات الةةةُنظم اايكولوجيةةةة  مثةةةل األعةةةال
بةل وتةزودهم كةذل  الت دي الرئيسي يف ضةما  أ  إمةدادات األغذيةة ال تفةي باحتياجةات السةكا  مةن الطاقةة ف سة   
املثةاا عةن طريةق احلةد جبميع املغذيات الت حيتاجو  إليها. وسيتع ت أ  يصبن االستخدام أكثر كفةا ة )وذلة  علةى سةبيل 

مةن املهةةدر( وسةةيتع ت حتقيةةق  يةةادات يف اانتةاج بةةدو  التسةةب  يف تةةدهور املةةوارد الطبيعيةة الةةت ُتشةةك ل األسةةا  لإلنتةةاج يف 
 توف  سائر خدمات الُنظم اايكولوجية.لاملستقبل و 

علةى الغةذا . وحيتةاج إنتةاج ر واألفةراد اأُلس حصولوهناع عدة طرا حُيس ن هبا التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  -10
الغةذا  علةى املسةتوى اأُلسةري )أو اامةداد باملنتجةات وااةدمات الةت ميكةن بيعهةا لل صةوا علةى إيةرادات نقديةة تسةةتخدم 

قاسةية  لشرا  الغذا ( بصةفة عامةة اسةتخدام املةوارد الوراثيةة املناسةبة للبيئةة احملليةة  ال سةيما يف املنةاطق الةت تكةو  البيئةة فيهةا
وعنةةةدما يتعةةةذر علةةةى اأُلسةةةرة احلصةةةوا علةةةى املةةةدخالت. ويكتسةةةي التنةةةوع البيولةةةوجي املةةةرتب  بةةةذل  أمهيةةةة خا ةةةة يف تةةةوف  
ةةن التنةةوع  خةةدمات الةةُنظم اايكولوجيةةة املقدتمةةة مةةن املنتجةة  الفقةةرا  يف املةةوارد. وعةةن طريةةق املسةةامهة يف  يةةادة اانتةةاج  حُيس 

 وا مزارعي الكفاف إىل األغذية  وُيساعد على  يادة اايرادات النقدية من الزراعةة املوجتهةة البيولوجي لألغذية والزراعة و 
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أ  ُيشةةك ل التنةةوع البيولةةوجي املةةرتب   ألغذيةةة حنةةو اال.فةةاض. وميكةةن أيااةةاأسةةعار ا وتةةدفع  يةةادة اانتةةاج أيااةةاحنةةو السةةوا. 
ر الريفيةةة؛ ويةةوف ر ذلةة  جمموعةةة مةةن األغذيةةة واملنتجةةات غةة  بةةذل  إىل جانةة  األغذيةةة الايةةة  مصةةدراا هامةةاا للغةةذا  لأُلسةة

الغذائيةة )املنتجةةات ااشةةبية  وخشةة  الوقةةود  واملنتجةات الطبيةةة  ومةةا إىل ذلةة ( الةةت ميكةن بيعهةةا لل صةةوا علةةى إيةةرادات 
ة علةةةى الةةةُنظم نقديةةةة ميكةةةن اسةةةتخدامها لشةةةرا  الغةةةذا . وُتشةةةك ل أياةةةاا مةةةوارد امللكيةةةة املشةةةاكة وخمتلةةةم ااةةةدمات القائمةةة

 اايكولوجية مصدراا هاماا لإليرادات النقدية لأُلسر الريفية.

أساسةةياا للتغذيةةة البشةةرية الكافيةةة.  البيولةةوجي يف نُظةةم األغذيةةة  شةةرطااالتنةةوع بالتةةاس وميثةةل تنةةوع النظةةام الغةةذائي  و  -11
ة التابعةةةة ملنظمةةةة األغذيةةة والزراعةةةة وخمتلةةةم وتبةة  البيانةةةات املسةةةتمدة مةةن الشةةةبكة الدوليةةةة لةةُنظم البيانةةةات ااا ةةةة باألغذيةة

الدراسات املتعلقة بتكوين األغذية وجود تباينات كب ة على مسةتوى األنةواع واألنةواع الفرعيةة يف تكةوين املغةذيات. وبغة  
وغةة  املسةةتخدمة ك سةةا  لابيةةة مزيةةد مةةن األ ةةناف املغذيةةة  ميكةةن لتلةة  النظةةر عةةن أمهيةةة األغذيةةة الايةةة واألنةةواع املهملةةة 

األغذيةةةةة واألنةةةةواع نفسةةةةها أ  تسةةةةتخدم كوسةةةةيلة لت سةةةة  التغذيةةةةة. وُيشةةةةك ل كثةةةة  مةةةةن أنةةةةواع حلةةةةا  األشةةةةجار  والصةةةةم   
بةالاوت  والةدهو   والراتنجات وامذريات والفواك  والةدرنات والسةيقا  والفطةر والعسةل واحليوانةات واأل ةاع مصةادر غنيةة

املالئةةةم معرفةةةة باألغذيةةةة وكيفيةةةة  هيزهةةةا  الستتتتمدا والفيتامينةةةات واملعةةةاد  وغةةة  ذلةةة  مةةةن املغةةةذيات الدقيقةةةة. ويتطلةةة  
احلصةوا علةى خمتلةم املةدخالت غة  الغذائيةة  مثةل امليةاه النظيفةة والوقةود. ومةع ذلة    يوختزينها وحتا ها  ومن األساسة

قليدية املتصلة بكث  من مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  اا يشمل املعرفة بكيفية  هيز بدأت ختتفي املعرفة الت
 املنتجات الغذائية التقليدية وطهوها.

سوا ا على املستوى اأُلسري أو على النطاا األوسع. وُيساعد وجود جمموعة من  لالستقرارويتسم التنوع ب مهيت   -12
السالالت املختلفة املنتجة للغذا  والت تتميتز باختالف دورات حياهتا واختالف خصائصها التكيفية  األنواع واأل ناف و 

علةةى احلفةةاى علةةى إمةةدادات األغذيةةة طةةواا مواسةةم السةةنة. واسةةتخدما األغذيةةة الايةةة علةةى مةةر التةةاري  يف كثةة  مةةن أحنةةا  
 تسةم النظةام الزراعةي املتنةوع أيااةاا  يف حةاالت الطةوار . ويمو ية اانتاج الزراعةي ومعامةة نقةل الغةذعلى  للتغل العامل 

بقدرتة  علةى الصةمود يف وجة  التقلبةات املناخيةة بة  السةنوات وأمةام خمتلةم أنةواع الصةدمات  اةا فيهةا ايفةات واألمةةراض  
تلطةةة  علةةى نشةةر   والزراعةةة املخقةة  احملا ةةيلاوتعوتقلبةةات األسةةعار. وُتسةةاعد  ارسةةات مةةن قبيةةل  راعةةة لا ةةيل متنوعةةة  

أشةكاا معيتنةة مةن الزراعةة املتنوعةة علةى احلةد مةن غةزو ايفةات وشةدة األمةراض. ويف  طر ردا ة احملا ةيل. وُتسةاعد أيااةاخما
حالة املنتجات الغذائية أو غ  الغذائية الت يتم  عها أو جنيها لبيعها  ميكن للتنوع أ  ُيساعد على احلفاى على استقرار 

 اخل مواقعها وخارجها عنصراااملخاطر املتصلة بالسوا. وُيشك ل  و  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة د الدخل يف مواجهة
 هاماا لت قيق االستقرار.

جمموعة من ثغرات املعرفة يف جماا التنوع البيولةوجي لألغذيةة والزراعةة. وتبة ت مةن الدراسةة  وحدتدت الدراسة أيااا -13
مةةا يتصةةل بعةةدد أ ةةناف احملا ةةيل املختلفةةة وأمةةاكن  راعتهةةا   البيانةةات املتعلقةةة بةةاألنواع الفرعيةةة يفوجةةود ثغةةرات واسةةعة يف 

وأعداد السالالت املختلفة لل يوانات أو أر دة املوارد الوراثية املائية  والفروا يف إنتاجيةة األ ةناف والسةالالت  وكةذل  
بيانةةات عةةن عمليةةات  ةةع  بانتظةةام املغةةذيات. وال  مةةع معظةةم البلةةدا البيانةةات املتعلقةةة بتبةةاين األنةةواع الفرعيةةة يف تكةةوين 

األغذية الاية واستهالكها. وال ُ مع أي بيانات بطريقةة منهجيةة عةن  ارسةات مةن قبيةل الزراعةة املختلطةة  والزراعةة البينيةة 
ةو والزراعة املتنوعة  واانتاج يف احلدائق املنزلية.  ممةع البيانةات مةن أجةل حتسة  البيانةات  امن املهةم أ  تُنشةا البلةدا  نُظما

 بالتنوع البيولوجي.املتعلقة 
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 ةالمطلوب اتالتوجيه -ارابعا 

 قد ترغ  اةيئة يف القيام اا يلي: -14
 

  الاحيةةة  ب نشةةةطة املنظمةةةة بشةةة   رفةةةع مسةةةتوى الةةةوعي اسةةةامهة املةةةوارد الوراثيةةةة لألغذيةةةة والزراعةةةة يف األمةةةن
 ة إىل موا لة إجرا  تل  األنشطة.املستدامة  ودعوة املنظم الغذائي وحتقيق أهداف التنمية

 إعداد منشور عن مسامهة املوارد الوراثية لألغذيةة إىل األمانة  ودعوة 69الدراسة األساسية رقم ب األخذ علماا
 رئيسية املنبثقة عن تل  الدراسة.والزراعة يف األمن الغذائي باالستناد إىل الرسائل ال

 

 


