
اخلطوط التوجيهية الطوعية لتعميم
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التنوع البيولوجي والتغذية
يشكل االستخدام املناسب للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة - مبا يف ذلك املجموعة الواسعة 

من خمتلف األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية، وكذلك األنواع الربية واملهملة والقليلة 
االستغالل - يف برامج التغذية والزراعة وسيلة رئيسية ملعاجلة سوء التغذية جبميع أشكاله.

وقد أقرت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، يف دورتها العادية اخلامسة عشرة اليت   
انعقدت يف يناير/ كانون الثاين 2015، اخلطوط التوجيهية الطوعية لتعميم مفهوم التنّوع البيولوجي 
يف السياسات والربامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعّلقة بالتغذية بهدف مساعدة البلدان 
على استخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة أفضل استخدام يف برامج التغذية اخلاصة بها. 
وتقدم هذه اخلطوط التوجيهية أمثلة على الطريقة اليت ميكن من خالهلا القيام بالتعميم، رهنا 
باحتياجات البلدان وقدراتها، حسب االقتضاء. وشددت اهليئة على أن يستند التنفيذ إىل األدلة 
العلمية وأن يتماشى مع االلتزامات الدولية ذات الصلة. وُتشجع احلكومات وأصحاب املصلحة، 

عند االقتضاء، على تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية.
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اخلطوط التوجيهية الطوعية لتعميم مفهوم التنّوع 
البيولوجي يف السياسات والربامج وخطط العمل الوطنية 

واإلقليمية املتعّلقة بالتغذية

اهلدف
يكمن اهلدف من هذه اخلطوط التوجيهية يف دعم البلدان يف دمج التنوع البيولوجي يف مجيع 

السياسات والربامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية ذات الصلة الرامية إىل معاجلة سوء التغذية 
جبميع أشكاله، وتعزيز املعرفة على وجه اخلصوص، بشأن األصناف واألنواع والسالالت النباتية 

واحليوانية املستخدمة كغذاء، فضاًل عن األنواع الربية املهملة وغري املستغلة بالكامل، اليت تسهم 
يف الصحة والتغذية، وتعزيز صونها وتطويرها واستخدامها.

املبادئ
تدعم اخلطوط التوجيهية وضع زراعة مراعية للتغذية تأخذ بعني االعتبار تركيبة املغذيات 
للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة )وال سيما األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية 

املستخدمة كغذاء، فضال عن األنواع الربية املهملة وغري املستغلة بالكامل( ملعاجلة سوء التغذية 
جبميع أشكاله. 

وتدعم اخلطوط التوجيهية تطوير اسرتاتيجيات متعددة القطاعات لتحسني التغذية   
واألمن الغذائي من خالل إشراك األطراف الفاعلة وأصحاب املصلحة على مجيع املستويات، 

مثل صانعي القرار وواضعي السياسات واملمارسني على سبيل املثال. وسيتطّلب التنفيذ الناجح 
للخطوط التوجيهية وضع البنية املؤسسية الالزمة على املستوى الوطين. وينبغي أن تشمل 
اجلهات الفاعلة الرئيسية الوزارات واملؤسسات املعنية بالتغذية والصحة والزراعة )الغابات 
ومصايد األمساك والثروة احليوانية والبستنة وتربية األحياء املائية( والتعليم والبيئة والتجارة 

والتخطيط واحلد من الفقر واألمن الغذائي والتنمية الريفية واالقتصاد واملالية؛ ومنظمات األمم 
املتحدة والوكاالت الدولية األخرى؛ ومنظمات املجتمع املدين والقطاع اخلاص. وينبغي على 
كّل من جمتمع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وجمتمع التغذية أن يشاركا يف هذه العملية 

ويف توجيهها بنشاط.
ويتمثل مفتاح تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية يف احلاجة إىل العمل مع شىت املؤسسات   

واألفراد املشاركني، على خمتلف املستويات، يف التخطيط للسياسات والربامج ذات الصلة 
ويف تنفيذها. وال ينبغي أن تشمل هذه اجلهود قطاع الصحة وبرامج التغذية فحسب، ولكن أيضا 

قطاعات الزراعة والبيئة واألمن الغذائي والتعليم والتجارة واالقتصاد واحلماية االجتماعية 
وأصحاب املصلحة ذوي الصلة بذلك األمر. وجيب أن تعزز السياسات والربامج بعضها البعض 

بشكل متبادل عرب القطاعات واإلدارات احلكومية، وينبغي أن تأخذ بعني االعتبار املساهمة 
املحتملة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ولتكون األخرية فعالة، فال بد أن تتسم اإلرادة 
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والقيادة السياسية القوية بأهمية بالغة أسوًة بالتعاون األفضل بني القطاعات ذات الصلة، وبناء 
القدرات والتحالفات، وتعبئة املوارد، وحتفيز وإقناع املؤسسات وصانعي القرارات بالدور احلاسم 
الذي قد يؤديه التنوع البيولوجي بالنسبة لنواتج التغذية إذا ما مت إدراجه يف السياسات والربامج 

اخلاصة بها. 
وقد متت صياغة املبادئ األساسية التالية بهدف تشجيع التنفيذ الناجح للخطوط   

التوجيهية وينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار أثناء مرحلة التخطيط: 

حتديد مجيع القطاعات وأهداف التنمية ذات الصلة، اليت ميكن تعميم الشواغل املتصلة   	•
بالتنوع البيولوجي للتغذية فيها، مبا يف ذلك إجراءات املتابعة للبلدان املشاركة يف املؤمتر    

الدويل الثاين املعين بالتغذية؛  
وضع بنية مؤسسية فعالة، إىل جانب إقامة حوار وتعاون على مجيع املستويات، وحتديد نقاط   	•

الدخول ذات الصلة؛  
حتديد قضايا سوء التغذية والنقص يف املغذيات الدقيقة اليت ينبغي معاجلتها؛ 	•

وضع خطة عمل وطنية يشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة، وتشمل أيضا تعبئة املوارد   	•
وتصميم نظام للرصد والتقييم؛  

تعزيز قاعدة لألدلة العلمية تثبت قيمة التنوع البيولوجي بالنسبة لنواتج التغذية وتعزز الوعي   	•
حول أهمية إنشاء زراعة أكثر مراعاة للتغذية؛   

زيادة الوعي على مجيع املستويات بشأن دور األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية،   	•
وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة بالكامل، وتركيبتها الفريدة من املغذيات، يف    

معاجلة قضايا سوء التغذية؛  
تعزيز القدرات الفردية واملؤسسية. 	•

وتنقسم اخلطوط التوجيهية إىل ثالثة عناصر أساسية وهي:

ألف البحوث: تهدف إىل حتسني املعرفة بشأن فوائد استخدام خمتلف األصناف واألنواع   
والسالالت النباتية واحليوانية، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة بالكامل  
ملعاجلة سوء التغذية؛ وتقييم الفرص ملعاجلة قضايا التغذية اخلاصة بكل بلد من   
خالل التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة؛ وملء الفجوات يف جمال البحوث يف ما   
يتعلق بتكوين األغذية من خمتلف قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا   

يف ذلك التحليل الوصفي للبيانات القائمة؛  
التنفيذ: يهدف إىل تنفيذ األنشطة اليت من شأنها دمج التنوع البيولوجي لألغذية    باء  

والزراعة يف السياسات والربامج وخطط العمل التغذوية وتلك املتعلقة بالتغذية؛  
جيم التوعية: تهدف إىل تعزيز الوعي لدى عامة الناس وغريهم من أصحاب املصلحة   

بشأن أهمية األغذية من خمتلف األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية،  
وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة بالكامل، يف معاجلة سوء التغذية.  
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وترد يف ما يلي أمثلة على كيفية تنفيذ عملية الدمج حبسب احتياجات كل بلد وقدراته، حسب 
االقتضاء. ومن املفهوم أّن التطبيق سيستند إىل الرباهني العلمية وسيكون متسقًا مع االلتزامات 

الدولية ذات الصلة.

دعم البحوث املتعلقة مبحتوى األغذية من املغذيات من خمتلف األصناف واألنواع     .1
والسالالت النباتية واحليوانية، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة بالكامل،   

مبا يف ذلك األغذية املتأتية من الغابات واملوارد الوراثية املائية.  
ويشمل ذلك إقامة الشراكات على املستويني الوطين والدويل، واستخدام قواعد   أ.   

البيانات املوجودة )مثل قاعدة البيانات املشرتكة بني الفاو والشبكة الدولية      
لنظم البيانات اخلاصة باألغذية(، واملؤلفات العلمية، وإنتاج البيانات اجلديدة     

وجتميعها يف قواعد للبيانات وحتليلها إلظهار األثر الذي حيرزه التنّوع البيولوجي     
لألغذية والزراعة على مستوى الوقاية من سوء التغذية ومعاجلته.   

ويتعّين على البحوث أن تدعم، على املستوى املحلي أو القطري، عملية    ب.   
حتديد القضايا األساسية املتعّلقة بسوء التغذية، واملمكن معاجلتها عن طريق     

السياسات والربامج التغذوية وتلك املتعّلقة بالتغذية ذات الصلة بالتنّوع البيولوجي،     
إىل جانب األنواع و/أو األغذية اليت من املرّجح استخدامها ملعاجلة هذه القضايا.   

التعاون مع األجهزة اإلقليمية والدولية يف جمال متويل وتنظيم الدورات الدراسية اإلقليمية    .2
املتعلقة بتنمية قواعد البيانات عن تركيبة األغذية والتنوع البيولوجي اليت تسعى إىل    
احلصول على معلومات بشأن تأثري نظم اإلنتاج، والرتبة، واملواسم، واألعالف، وإدماج     

األغذية على مستوى ما دون األنواع )كمختلف األصناف والسالالت مثاًل(. وينبغي الرتكيز    
بشكل خاص على حتليل حمتوى األغذية من الفيتامينات واملعادن، خاصة يف املنتجات    

احليوانية، مبا أن تلك البيانات ما زالت نادرة.   
التعاون مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة إلدماج التنوع البيولوجي يف عمليات املسح    .3

املتعلقة باستهالك األغذية.   
دعم تربية األنواع النباتية واحليوانية على أساس التنوع البيولوجي القائم من أجل احلصول    .4

على مسات املغذيات الالزمة ملعاجلة حالة سوء التغذية القائمة مع احلفاظ على     
اخلصائص الزراعية اإلجيابية.  

دعم البحوث املتعلقة بنظم اإلنتاج املراعية للتغذية بشأن حتديد األصناف والسالالت    .5
وتوصيفها وصونها وتطويرها واستخدامها، مبا يف ذلك املحاصيل والثروة احليوانية واألغذية    
املتأتية من الغابات واملوارد الوراثية املائية، اليت ميكن أن تكون مفيدة يف معاجلة القضايا    

احلالية لسوء التغذية.   
استكشاف اآلليات لتحسني نظام إنتاج البذور لألصناف النباتية اليت حتتوي على السمات    .6

الغذائية املناسبة إلدماجها يف عمليات اإلنتاج الواسعة النطاق.  
دعم البحوث املحلية عن تطوير نظم أسواق األغذية من خمتلف األصناف والسالالت    .7

العنصر

البحوثأ
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اليت حتتوي على السمات الغذائية املناسبة بغية حتديد سبل الرتويج هلذه املنتجات   
يف صفوف املستهلكني.   

إنشاء اآلليات والنظم دعمًا لوجود التنوع البيولوجي حىت يف األسواق ذات درجات  .8
التنافس العالية.   

تشجيع ودعم االستثمارات يف البحوث املتعلقة بامليزات التغذوية والصحية لألغذية من    .9
خمتلف األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري    

املستغلة بالكامل، مبا يف ذلك القطاع اخلاص وصناعات األغذية بهدف إنتاج البيانات    
واملعلومات. وميكن أن يشمل ذلك حتليل البيانات الوصفية وحبوث عن املستهلكني.  

دعم خدمات اإلرشاد الزراعي املراعية للتغذية ونظم االبتكار الزراعي إلنشاء نظم املوارد    .1
الوراثية وبنوك األصناف ذات السمات التغذوية اليت ميكن أن تكون مفيدة، بالتعاون مع    
الباحثني الوطنيني واملزارعني واملجتمعات املحلية. وتوفري الدعم لتعزيز قدرات صغار    

منتجي األغذية املحلية اليت تتمتع بالسمات التغذوية املناسبة، من خالل إتاحة القروض    
امليسرة والدعم الفين إىل جانب تكنولوجيات اإلنتاج.   

حتديد وإنشاء اآلليات إلعادة إدخال زراعة احلدائق خلف املنازل واألراضي املحيطة    .2
بها لزراعة الفواكه واخلضر املحلية/التقليدية والرتويج هلا، وحيثما أمكن، دمج الزراعة    

املنزلية مع مزارع األمساك وإدارة احليوانات الصغرية. ومن خالل خدمات اإلرشاد الزراعي،    
ضمان توفري بذور/نصب األصناف ذات القيمة التغذوية العالية.   

تشجيع وتعزيز الزراعة احلضرية وإنتاج اخلضروات املحلية/التقليدية بشكل خاص، مع    .3
ضمان توافر البذور بشكل ميّسر للمجموعات واألفراد املعنيني.  

تعزيز دمج املوارد الوراثية اليت تتمتع بالسمات التغذوية املناسبة يف السياسات والربامج    .4
الزراعية الواسعة النطاق على املستويني الوطين والدويل، مبا يف ذلك املعنيون يف القطاع    

اخلاص مثل منتجي البذور.   
دعم وتشجيع املبادرات على غرار احلدائق/املزارع املدرسية وتعزيزها بصفتها وسيلة    .5

لتعليم الشباب عن فوائد األغذية من أنواع وسالالت حمددة، مبا يف ذلك النظر يف إضفاء    
الطابع املؤسسي عليها لضمان بقائها واستدامتها.   

تعزيز إدراج األغذية من األصناف واألنواع والسالالت النباتية واحليوانية املحددة     .6
املستخدمة كغذاء، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة بالكامل، يف األنشطة ذات   

الصلة بالتغذية )مثل تكوين األغذية، واخلطوط التوجيهية القائمة على األغذية، والرتبية    
والتغذية، وتقييم النظم الغذائية ووضع السياسات اخلاصة بالتغذية(، ويف األنشطة   

الزراعية ذات الصلة )مثل البحوث وتربية السالالت، وانتقاء البذور وإنتاجها، واإلنتاج   
الواسع النطاق(.    

تعزيز النهج القائمة على األغذية وعلى استخدام األصناف واألنواع والسالالت النباتية    .7

التنفيذ ب
العنصر
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العنصر

التوعية

واحليوانية املختلفة، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة بالكامل، ملكافحة   
سوء التغذية.   

دعم إنشاء البىن األساسية ألسواق األغذية الربية أو األصناف والسالالت املحددة اليت    .8
تتمتع بسمات تغذوية مناسبة، بغية متكني هذه األغذية من الوصول إىل األسواق وبالتايل    

إتاحتها بسهولة للسكان.   
حماذاة مبادرات التعميم مع أولويات احلكومات، وكذلك مع جهود التعميم الدولية، مثل    .9

اتفاقية التنوع البيولوجي وغريها من العمليات احلكومية الدولية ذات الصلة.  

دعم تطوير محالت التوعية الوطنية  اليت تشمل عناصر مثل استحداث برامج حوارية    .1
إذاعية حتت عنوان »اعرف ما تأكل«، وبرامج التلفزة اليت تربز امليزات الصحية والتغذوية    

اليت ينطوي عليها استهالك األغذية املتنّوعة من خمتلف األصناف واألنواع والسالالت    
النباتية واحليوانية، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة بالكامل، وإمكانية     

استخدامها يف الوجبات املعّدة يوميًا.   
دعم املنظمة على فرتات منتظمة، مبادرات مثل حلقات العمل السياسية اخلاصة بالدعوة،   .2

ومناقشات ضمن موائد مستديرة واجتماعات أصحاب املصلحة بغية تعزيز الوعي لدى    
القطاع العام وصانعي القرارات بشأن أهمية األغذية من خمتلف األصناف واألنواع     

والسالالت النباتية واحليوانية، وكذلك األنواع الربية واملهملة وغري املستغلة بالكامل، ودورها   
يف ضمان التغذية اجليدة واألمن الغذائي. باإلضافة إىل ذلك، تشكل القطاعات املرتبطة    

بالزراعة والصحة والتعليم والتنمية الريفية والبيئة واملالية هى أيضا غايات مهمة ملثل هذه    
املبادرات الرامية إىل تعزيز الوعي.  

تنظيم حلقات عمل وطنية وإقليمية تهدف إىل تعزيز التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة    .3
بالتعاون مع الشركاء مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( واجلامعات    

ومؤسسات البحث وجمموعات املزارعني واجلمعيات اخلاصة بهم.  
توسيع نطاق منهج الفاو احلايل للرتبية التغذوية يف املدارس االبتدائية إلدراج منهج لتدريس    .4

التنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة القائم على النظم الغذائية املحلية/التقليدية مبا يف    
ذلك املوارد الغذائية املائية واحليوانية، واستخداماتها يف النظم الغذائية، فضاًل عن ميزاتها    

اخلاصة بالتغذية وحبماية الصحة والرتويج هلا.  
وكأداة تعليمية لألطفال وعامة الناس، تعزيز وتشجيع وضع صور عن خمتلف األصناف    .5
والسالالت النباتية واحليوانية املحلية على أغلفة الكتب املدرسية واملصنفات وكتب    

التمارين مع إضافة رساالت قصرية وسهلة االستيعاب بشأن ميزاتها التغذوية والصحية،    

ج

.Lois Englberger خطوط توجيهية لتعزيز اأغذية جزر املحيط الهادئ. اأعدها الدكتور”Let’s Go Local“ .2011 ،1  منظمة الأغذية والزراعة

)available at http://www.fao.org/docrep/015/an763e/an763e00.htm(



وتنظيم دورات عملية للطبخ والتذّوق لألطفال وذويهم بهدف تعزيز ادماجها يف أساليب    
األكل وحتضري الطعام.  

نشر نتائج البحوث ضمن األوساط العلمية اخلاصة بالتغذية والزراعة والصحة والبيئة   .6
من خالل املؤمترات واملواقع االلكرتونية واملقاالت العلمية والوثائق التوجيهية على   

سبيل املثال.  
تنظيم أحداث خاصة تتعلق بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة مثل املعارض     .7

واملهرجانات أو حتديد »يوم وطين للتنوع البيولوجي لألغذية التقليدية«. وغالبًا ما يكون    
هناك العديد من املنظمات العاملة يف جمال األنشطة واملبادرات املماثلة، ولذا ميكن    

تطوير أوجه التآزر بينها من خالل تيسري التعاون والتواصل.  

أمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة منظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة.

Viale delle Terme di Caracalla :العنوان
Rome, Italy 00153   

www.fao.org/nr/cgrfa :املوقع االلكرتوين
cgrfa@fao.org :الربيد االلكرتوين
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