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 مقدمة -أولا 
 

ينبغييي ايييادة اجيتااييية الزراعييية بصييورة مسييتدامة بغييية القسيياا علييى الييوع وسييوا التغذييية علييى الن ييو الييذ  اييرى  -1
املتوقيييع ا النلييي  عليييى  نميييووحتقييييق ال 1)أهيييدال التنميييية املسيييتدامة( 2030االلتيييزام بييية ا خنييية التنميييية املسيييتدامة لعيييام 

ملييو  خيخم مين اليوع  800معايياة أكثير مين  تشيرو  2050.2،3و 2012ا املائة بني عيامي  50األغذية املغذية بنسبة 
املزمن ومليار  خخم من يقم ا املغيذيات الدقيقية ا العياإ، إىل اةااية إىل الت يريت. ويتاياقع الوبيع بسيب  الظيواهر 

واألميرا  ا منياطق سيالالت وأييواع بيولوايية ادييدة مين ا  يات  ايتشيارو  اوغر املنتظمة الي  تيزداد تيواتر  الوية القصوى 
قاعييدة املييوارد النبيعييية ا)ييدودة )وال سيييما األرابييي القابليية للزراعيية واملييياه(  وتربييتاديييدة، وكلييت كنتيجيية لتغييري املنييا . 

الهييود املبذوليية ميين ااييي  اةكومييات، واميئييات اةكومييية الدولييية  ،وا)ريكييات االاتماعييية واالقتصييادية املختلايية والعديييدة
اجقليميييية، وقنييياع الصيييناعة، واألوسييياو األكادمييييية، وامتميييع امليييد ، وغيييرهع لسيييما  أ  حتقيييق البليييدا  أهيييدال العامليييية و 

 التنمية املستدامة.
 
ييوع  6 000. وقيد ايرى اسيتغالك أكثير بقلييل مين ا العاإ 4يوع من النباتات الوعائية 400 000هنات حوايل و  -2
هذا التنوع الكبر املتاح، تعتميد يظيع اجيتيال الزراعيي  على الرغع من. و 5ألغرا  اراعية من أال االستهالت البشر  هامن

عليى سيبيل املثياك، مثيليع تسيعة  ايييل  قيا )قصي  السيكر، واليذرة،  ا العاإ على جمموعة بييقة من أييواع ا)ايييل. 
ا املائيية ميين املتوسييا  53ر خنيييل الزيييع، والشييمندر السييكر ، والكسييا ا( واألرا، والقميي ، والبناطييا، و ييوك الصييويا، و ييا

 .2013ا عام  6العاملي للسعرات اةرارية اليومية
 
ة مين العياإ، إال أ يا تشير ا أازاا كثر  التنوع ا)لي الذ  ال يزاك قائم  املتوسنات العاملية ا هذه وا حني ختاي -3

 7ن و املعتاد لن يسم  للمزارعني باالستاادة من امموعة املتنوعة من ا)اييل واأليينالإىل أ  سر األمور على ال اأيس  
وأهييدال التنمييية  2030حتقيييق خنيية التنمييية املسييتدامة لعييام  تتييي جيتييال الزراعييي ويظييع األغذييية اليي  سييتدامة االالاميية ال

واجيتااييية. املسييتدامة. وميين الوابيي  أييية ينبغييي تسييخر أكييحمل عييدد ألكيين ميين ا)اييييل واألييينال كوسيييلة لزيييادة اجيتييال 
من ا)اييل املغذية والقادرة عليى مقاومية الصيقيع والكايواة ا اسيتخدام امليدخالت ا ارايية والي   اويعا  عدد كبر اد  

اجيتال الزراعي القائمة على الينظع اجيكولوايية والصيديقة للبيئية والقيادرة عليى الصيمود ا واية  ميكن استخدامها ا يظع
 تغري املنا ، من اجمهاك أو عدم االستغالك بالقدر الكاا.

 

                                                      
 .2015"، 2030األمع املت دة، "حتويل عاملنا: خنة التنمية املستدامة لعام   1

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E   
2  .FAO. 2017. Food and Agriculture: Driving action across the 2030 Agenda for Sustainable Development. Rome 
 االجتاهات والت ديات. روما. –. مستقبل األغذية والزراعة 2017منظمة األغذية والزراعة.   3
4  .https://stateoftheworldsplants.com/2016/ Royal Botanic Gardens, Kew, UK. State of the Worlds Plants 2016. 
5  .http://www.re3data.org/repository/r3d100010097 Mansfeld's World Database of Agriculture and Horticultural Crops. 
 .2018ذية والزراعة ميزاييات األغذية التابعة لقاعدة البيايات اجحصائية املوبوعية ا منظمة األغ  6
 . اةاظ والتوسع: دليل يايع السياسات لتكثيف إيتال  اييل أي اب اةيااات الصغرة على حنو مستدام. روما.2011منظمة األغذية والزراعة.   7

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://stateoftheworldsplants.com/2016/
http://www.re3data.org/repository/r3d100010097
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قة األيواع املهملة وغر املسيتغلة بالقيدر الكياا، وهيي يباتيات ميكين أ  يكيو  ميا قيمية  صيولية ثيوتقدم هذه الو  -4
ال أ ا إ حتظ حىت ا   سوى باهتمام  دود من ااي  الباحثني الزراعيني، ومريب النباتات، وخيركات البيذور، وييايعي إ

ل األييييواع املستةيسييية أو خيييبة املستةيسييية السياسيييات. وعيييادة  تكيييو  هيييذه األييييواع مييين ا)ايييييل غييير السيييلعية وتشيييمل  ال
رييات، والااكهية واللواييات، وا سيار، والبقولييات، والتوابيل، والبهييارات، الحمليية مين اةبيوب وأخيباهها، واليذريات واليد أو

األيواع غر املستغلة بالقدر الكاا، وهي قاعيدة بياييات تسياهع ا املاخيرات  INFOODS. وتو ر قائمة 8وأيباغ األغذية
األغذييية والزراعيية، قائميية بالبلييدا  اليي  ا منظميية الغذائييية التغذوييية للتنييوع البيولييواي تابعيية للشييبكة الدولييية ليينظع البيايييات 

 .9يوع  ريد من األيواع املهملة وغر املستغلة بالقدر الكاا 1000 يها أكثر من 
 
ويييتع تسييليا السييوا كييذلت علييى بعييم القيييود املهميية أمييام اراعيية األيييواع املهمليية وغيير املسييتغلة بالقييدر الكيياا  -5

قيية جميياالت لتنسيييق التييدخالت وحتييدد املسيياعي السييابقة ثيكلييت، تقييلح الو ا ة إىل بييواسييتهالكها علييى ينييا. واسييع. باج
والارية كات الصلة ال  ميكن البناا عليها أو االستاادة منها. وا معر  الدعوة إىل ايادة استخدام األييواع املهملية وغير 

 التغذيية وسيبل املعيشية، ييتع التشيديد املستغلة بالقدر الكاا من أال تكييف يظع إيتال ا)ايييل ميع تغيري املنيا  وحتسيني
القييدرات  ولتقويييةعلييى اةاايية إىل ختصيييم مييوارد مالييية إبييا ية مهميية للب يي  والتنييوير، لييا ا كلييت حتسييني ا)اييييل، 

 لبشرية.املاسساتية وا
 

 غير المستغلة بالقدر الكافيو فرص تعميم األنواع المهملة  -ثانياا
 
الييذ  يقييري باالخناييا  النسييا ا يقييم التغذييية  10للعمييل ميين أاييل التغذيييةالييار  يهييدل عقييد األمييع املت ييدة  -6
العييياإ، إىل التصيييد  للزييييادات املل واييية ا سيييوا التغذيييية. وميكييين أ  يسييياهع التنيييوع غييير املسيييتغل ا األييييواع املهملييية  ا

ييي، ليييا أ  هيييذه األييييواع تشيييكل مصيييدر  املسيييتغلة بالقيييدر الكييياا ا حتقييييق هيييذا اميييدل وغييير للمغيييذيات مييين قبييييل  اا مهم 
 .بالكربوهيدراتا ا)اييل األساسية الغنية الحملوتينات والايتامينات واملغذيات الدقيقة ال  تتوا ر بكميات غر كا ية 

 
وتشكل ايادة توا ر ا سار "األيلية" ا األسوا. واملتاار الكحملى وقيوائع املنياعع حيوك العياإ، وبصيورة خايية  -7

حنيو اراعية األييواع املهملية وغير املسيتغلة بالقيدر الكياا واسيتهالكها عليى حنيو  اواعيد   ااةسرية ا أ ريقيا، اجتاه يا املناطق 
معييدية بواسيينة يبييات عنيي  الثعليي  والقنيايية وأورا.  اعع ا يييرويب، كينيييا، أطباق ييمتزايييد. وعلييى سييبيل املثيياك، تقييدم املنييا

اراعيية هييذه ا سييار ا البلييد  منييونااايية ا املدينيية، األميير الييذ  يعكيي  ال املنتجيياتا ميكيين خييرا  حيينيااللوبييياا الظارييية 
اسييتهالت األيييواع املهمليية وغيير املسييتغلة بالقييدر  تعزيييزسيياهع يبالتييايل،  2013.11و 2011ا املائيية بييني عييامي  25بنسييبة 

 اجيتال لتلبية النل .الكاا ا حتسني التغذية وسبل معيشة السكا  الريايني الذين يتعنيي عليهع ر ع 
 

                                                      
8  , P. 2013. Fighting poverty, hunger and malnutrition with neglected and underutilized Padulosi, S., Thompson, J., Rudebjer

species (NUS): needs, challenges and the way forward. Bioversity International, Rome.; also: 
http://www.nuscommunity.org/nus/neglected-underutilized-species/species-list/   

9  biodiversity/en-http://www.fao.org/infoods/infoods/food/ 
 action/en/-of-http://www.who.int/nutrition/decade عقد األمع املت دة للعمل من أال التغذية.  10
11  -super-s-aafric-of-rise-https://www.nature.com/news/the 148.-Cernansky, R. 2015. Super Vegetables. Nature 522:146

vegetables-1.17712 

http://www.nuscommunity.org/nus/neglected-underutilized-species/species-list/
http://www.nuscommunity.org/nus/neglected-underutilized-species/species-list/
http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/en/
https://www.nature.com/news/the-rise-of-africa-s-super-vegetables-1.17712
https://www.nature.com/news/the-rise-of-africa-s-super-vegetables-1.17712
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عالوة على كلت، يقوم التنوع النااع عن اراعة األيواع املهملة وغر املسيتغلة بالقيدر الكياا بت سيني قيدرة يظيع  -8
اجيتال على الصمود، ال سيما أمام ا ثار غر األحيائية لتغر املنا  مثل الاال والايسايات، واألحيائية مثل السيالالت 

تنوع، قيلي احتمياك أ  تكيو   ييع مكوياتية بيعياة بصيورة متيسيقة يظام ما بال اتسع ات واألمرا .  كلما الديدة من ا 
ملسييتغلة بالقييدر الكيياا أميام عوامييل اجاهيياد األحيائيية أو غيير األحيائييية ياسيها. ولييا أ  العديييد مين األيييواع املهمليية وغير ا

 العدييد مين  امليدخالت ا ارايية،   يية مين ا)تميل أ  تزدهير أكثير مينمين يظيع اجيتيال ا)ليية الي  تاتقير إىل اتشكل ايزا  
 ساسية ا البيئات امامشية غر الصاةة للزراعة حىت ا  .األاييل ا)
 
األيواع املهملة وغر املسيتغلة بالقيدر الكياا عليى العميل عليى حتقييق العدييد مين أهيدال التنميية  سنيويننو  حت -9

األيييواع الحملييية أو خييبة املستةيسيية املهمليية وغيير  اسييتغالكاملسييتدامة ا    واحييد. وينبغييي تييوخي اةييذر لتجنييي  اج ييراو ا 
ملهملية وغير املسيتغلة بالقيدر الكياا، اتيال العدييد مين أيي اب املستغلة بالقدر الكياا. وبالنسيبة إىل األييواع املستةيسية ا

املصييل ة إىل اختيياك إاييرااات متيسييقة لل يية اجمكايييات اليي  تننييو  عليهييا إىل حتسييين ا اجيتييال داخييل املييزارع، وا تنييوع 
 سالسل القيمة، وا األمناو الغذائية لألسر، وا املداخيل وسبل املعيشة.

 
اجمهاك، ينبغي تسيريع وتيرة الب ي  والتنيوير ا   لالسيتاادة مين اجمكاييات الي  تننيو  عليهيا وبعد عقود من  -10

األيييواع املهمليية وغيير املسييتغلة بالقييدر الكيياا. وتشييمل جميياالت التييدخل، ميين  ليية أمييور أخييرى: التوييييف الييوراثي وتقييييع 
النوعييية، والقييدرة علييى الصييمودل وإدمييال األيييواع املهمليية الييودة التغذويييةل واللبييية لت سييني الغييالت ميين النيياحيتني الكمييية و 

وغر املستغلة بالقدر الكاا ا يظع الزراعة املتنوعةل وتنوير سالسل القيمة والتوعية حوك القيمة التغذويية لألييواع املهملية 
ولييد النلي  ا السيو. . وهنات حااة إىل تيدخالت لتيسير التغيرات الالامية مين أايل ت12،13وغر املستغلة بالقدر الكاا

وتلبيتيية، وبالتييايل اةييوا ز جااليية القيييود علييى طييوك سلسييلة القيميية. وتشييمل االحتيااييات األخييرى تقوييية القييدرات البشييرية 
ايييادة تييوا ر البييذور العالييية الييودة واملييواد  االب يي  والتنييوير. وميين املهييع أيس يي ، ال سيييما لالبيينالع بةيشيينةاسسيياتيةوامل

ثيييل هيييذه ا)ايييييل واأليييينالل وحتسيييني خيييدمات اجرخيييادل وتعزييييز اهيييود اليييدعوة مييين أايييل  يئييية بيئييية الزراعيييية ا ايييية ل
سياسيييية نكينيييية لت سيييني األييييواع املهملييية وغييير املسيييتغلة بالقيييدر الكييياا عليييى املسيييتوى القنييير . وميكييين أ  تييياد  هيييذه 

وتكيو  ع بالقيدرة عليى الصيمود أميام الصيدمات، التغرات جمتمعة  إىل يظع اراعية وغذائية مسيتدامة عليى ميدار السينة تتسي
 مبتكرة لألعماك التجارية الزراعية جيتال املنتجات املغذية الناااة وامهيزة. ا عالة ومرحبة، وتوليد  ري  

 
ا مييا يلييي أمثليية علييى يييت عيياملي ملنظميية األغذييية والزراعيية وعلييى املسيياعي اليي  تقييوم  ييا املنظميية إىل ااييي  و  -11

تعزيز استخدام األيواع املهملة وغر املستغلة بالقدر الكاا. وميكن البناا عليى الصيت واملسياعي وتكيييف النتيائ  الشركاا ل
مييع سييياقات ةتلايية تسيياي  يهييا ايييادة اسييتخدام األيييواع املهمليية وغيير املسييتغلة بالقييدر الكيياا، قيميية علييى الهييود املبذوليية 

 جيشاا يظع أغذية مستدامة.

 

                                                      
12  Hughes, J.d’A., Ebert, A.W. 2013. Research and development of underutilized plant species: the role of vegetables in 

assuring food and nutritional security. Acta Hort. 979, Vol. 1, 79-91. 
13 Ebert, A.W. 2014. Potential of underutilized traditional vegetables and legume crops to contribute to food and nutritional 
.https://doi.org/10.3390/su6010319335. -security, income and more sustainable production systems. Sustainability 6, 319 

https://doi.org/10.3390/su6010319
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ةاييظ  اهييي اجطييار املتاييق علييية عاملي يي 14العاملييية الثايييية للمييوارد الوراثييية النباتييية لألغذييية والزراعيية خنيية العمييل (1)
كو األولوييية "النهييو   10لألغذييية والزراعيية. ويتنيياوك النشيياو  واسييتخدامها املسييتدام ملييوارد الوراثييية النباتيييةا

زراعيييية املسييييتدامة"، ا حييييني يهيييييدل بتنويييييع إيتييييال ا)اييييييل وتوسيييييع ينييييا. تنييييوع ا)ايييييييل ميييين أاييييل ال
كو األولويييية بصيييورة خايييية إىل "تعزييييز تنيييوير  ييييع األيييينال، وال سييييما األيواع/السيييالالت  11 النشييياو

األيييلية لييدى املييزارعني واألييييواع املهمليية وغيير املسيييتغلة بالقييدر الكيياا، وتسيييويقها". ويييتع يشيير املعلوميييات 
ذ هييذه األيشيينة وغرهييا ميين األيشيينة السييتة عشيير األخييرى كات بشيية  التقييدم الييذ  حتييراه البلييدا  ا تناييي

األولوييية عيين طريييق منصيية تييديرها منظميية األغذييية والزراعيية، وهييي النظييام العيياملي للمعلومييات وااليييذار املبكيير 
ا ال يتجيزأ مين التقريير الثالي  ، وستشكل هذه املعلومات ازا  15بشة  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 ملرتق  عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.ا
 

الييي  تيييديرها املنظمييية  16جمتميييع األييييواع املهملييية وغييير املسيييتغلة بالقيييدر الكييياا. تكيييري  هيييذه البوابييية الشيييبكية (2)
الدولية للتنوع البيولواي التابعة للجماعة االستشارية للب وث الزراعية الدوليية، لتيو ر أدوات اليدعع جايراا 
الب ييوث بشيية  اسيييتخدام األيييواع املهمليية وغييير املسييتغلة بالقييدر الكييياا والييلوي  ليية. كميييا أ ييا تييياد  دور 

عة واألخبار واألدبيات واملشورة السياسية املتعليقة باستخدام األيواع مستودع يتائ  الب وث واملعلومات املتنو 
املهملييية وغييير املسيييتغلة بالقيييدر الكييياا وييييو ا. و يييدل املنصييية إىل تعزييييز األمييين الغيييذائي، وتنيييوير الزراعييية 

، ونكيييني النيييا  مييين خيييالك تولييييد اليييدخل وتنشييييا الثقا يييات اقيييدرة عليييى الصيييمود والذكيييية مناخي ييي األكثييير
 ذائية ا)لية.الغ

 
مييين أايييل تعزييييز اراعييية األييييواع املهملييية  "األغذيييية الذكيييية للمسيييتقبل"أطلقيييع منظمييية األغذيييية والزراعييية مبيييادرة  (3)

 يتاايية الينظع النهيو  باملستغلة بالقدر الكاا واستهالكها على ينيا. واسيع كوسييلة لت سيني التغذيية و  وغر
 "األغذيية الذكيية للمسيتقبل"على الصمود، من  لية أميور أخيرى. وييتع تناييذ مبيادرة وقدر ا الزراعية والغذائية 
منظمية وطنييية ودولييية، حتييع رعايية املبييادرة اجقليمييية املتعليقيية بت يد  القسيياا علييى الييوع  30الي  تتعيياو   يهييا 

اجقليمييية، اصييل كييل ميين  التابعيية ملنظميية األغذييية والزراعيية. وا إطييار هييذه املبييادرة  17 سيييا وا)يييا اميياد  ا
منييييار وييبيييياك علييييى املسيييياعدة لتعميييييع مراعيييياة األيييييواع املهمليييية اكمبوديييييا و هورييييية الو الدميقراطييييية الشييييعبية ومي

الوطنيييية لألمييين الغيييذائي والتغذيييية وكليييت مييين خيييالك املشيييروع  ا عاملسيييتغلة بالقيييدر الكييياا ا اسيييلاتيجي وغييير
يي  بيئيات نكينييية لألغذيية والزراعيية املراعيية للتغذيية ميين أايل التصييد  "يه ألمير الييذ اجقليميي للتعياو  الايي  ا

 التغذية".  لسوا
 

جتر  منظمة ا)اييل مين أايل املسيتقبل، وهيي مركيز تيابع لمعيية مراكيز الب ي  والتنيوير الدوليية ا جمياك  (4)
قاعيدة معيارل عامليية ليدعع سالسيل  تا حيوك ا)ايييل غير املسيتغلة بالقيدر الكياا وقيد طيوير الزراعة، حبوث  

، أطلقع منظمة ا)اييل من أايل املسيتقبل 2017القيمة ا ال السيناريوات اةالية واملستقبلية. وا عام 

                                                      
 .2011ذية والزراعة، منظمة األغذية والزراعة لألمع املت دة: خنة العمل العاملية الثايية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. روما: منظمة األغ  14
 /http://www.fao.org/wiews/en لألغذية والزراعة.النظام العاملي لإلعالم واجيذار املبكر عن املوارد الوراثية النباتية   15
16  community/-nus-us/the-http://www.nuscommunity.org/about NUS Community. 
17  FAO, Future Smart Food: Unlocking hidden treasures in Asia and the Pacific, Policy brief on Agricultural diversification 

for a healthy diet, Regional Initiative on Zero Hunger Challenge, 2017, http://www.fao.org/3/a-i7717e.pdf. 

http://www.fao.org/wiews/en/
http://www.nuscommunity.org/about-us/the-nus-community/
http://www.fao.org/3/a-i7717e.pdf
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للوييياات واالسييتخدامات والقيييع التغذوييية للمكويييات  اعاملي يي ا"خييبكة األغذييية املنسييية" بوييياها مسييتودع  
 لة وغر املستغلة بالقدر الكاا.واملنتجات املتةتية من األيواع املهم

 
املنتدى األ ريقي للم اييل اليتيمية هيو جمياك للتعياو  بيني ماوبيية االحتياد األ ريقيي، واةكوميات األ ريقيية  (5)

)عييين طرييييق الشيييراكة الدييييدة مييين أايييل التنميييية ا إ ريقييييا )ييبييياد((، واملنظميييات الدوليييية )منظمييية األغذيييية 
وميار (، واألاهيزة  ،ت يدة للناولية )اليوييسييف((، والشيركات التجاريية )اوايلوالزراعة، ومنظمة األمع امل

العلمييية، ومنظمييات امتمييع املييد  ميين أاييل حتسييني القيييع التغذوييية للم اييييل الغذائييية اليي  يعتمييد عليهييا 
حبلوك  مليو  أ ريقي ا املناطق الرياية. ويسعى املنتدى إىل وبع اللتي  الينومي ملئة وواحد  صوك 600

لييتع اسيتخدام هيذه البياييات ا تربيية  ايييل مغذيية بقيدر أكيحمل. وخترايع الد عية الثالثية  2019 اية عيام 
من األكاميية األ ريقية للبية النباتات ا يرويب، كينيا والي  يستسيياها  2018من العلماا األ ريقيني ا عام 

ايييييو  إىل بليييييدا ع جيشييييياا احتيييييادات وطنيييييية وإقليميييييية املتخري  داملركيييييز العييييياملي لل رااييييية الزراعيييييية، وقيييييد عيييييا
 اليتيمة. للم اييل

 
 خالصة -اثالثا 

 
ستسيياهع الزيييادة املل وايية ا اراعيية األيييواع املهمليية وغيير املسييتغلة بالقييدر الكيياا واسييتهالكها، واليي  مييا يييلة  -12

واب ة بعقد األمع املت دة للعمل من أال التغذية، ا الهود الرامية إىل القساا على الوع وسيوا التغذيية والاقير حبليوك 
البليدا  مين تعزييز  هيذه الزييادة  أهيدال التنميية املسيتدامة. كميا سيتمكينعلى الن يو اليذ  ايرى االلتيزام بية ا 2030عام 

. ولكين ال بيد مين التغليي  عليى على حنو أ سل ها مع تغري املنا  يقدر ا على الصمود ومن تكييف يظع اجيتال الزراعي 
لكاا واستهالكها. وميكن التصد  مذه عوائق كبرة ا إطار السعي إىل ايادة اراعة األيواع املهملة وغر املستغلة بالقدر ا

العوائييق اليي  تييحملا علييى طييوك سالسييل القيميية ميين خييالك الب يي  والتنييوير واألطيير السياسيياتية املناسييبة. وتييدك الهييود اليي  
تييزام تبييذما منظميية األغذييية والزراعيية لتعميييع مراعيياة األيييواع املهمليية وغيير املسييتغلة بالقييدر الكيياا ا الييحملام  الوطنييية علييى ال

املنظميية باالسييتاادة ميين اةلييوك ا اةمليية املتعييددة الواييي  بييد الييوع وسييوا التغذييية وا يظييع اجيتييال امشيية اليي  تسييتند 
بنريقة غر مسيتدامة إىل عيدد قلييل  قيا مين ا)ايييل. وستواييل الهيود اللكييز عليى وبيع االسيلاتيجيات والسياسيات 

ا. واألهيع مين كليت، ستواييل ميالب ي  والتنيوير واالسيتاادة مين ةراا  نكينيراعية و الوطنية املناسيبة لتعزييز تنيوع يظيع الز 
املنظمة تيسر االلتزامات املتعددة أي اب املصل ة للسماح بتقاسع التجيارب و يع امليوارد. ولكين يليزم تيوا ر ميوارد ماليية 

 لبشرية واملاسساتية.القدرات ا قويةإبا ية كثرة لتوليد مثل هذه اةلوك املبتكرة وتكيياها ولت


