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األشخاص الذين يعانون من الجوع يف العامل

مع استمرار تزايد عدد السّكان يف العامل، مثة حاجة إىل أساليب جديدة لزيادة اإلنتاج وتحسني سالسل 

اإلمدادات والحد من الفاقد واملهدر من األغذية وضامن حصول الجميع عىل األغذية املغذية يف جميع 

األوقات وذلك عىل نحو مستدام.

يعاين اليوم أكرث من 690 مليون شخص أي 9.8 يف املائة من سّكان العامل من الجوع. ومل يحصل بصورة 

منتظمة ما يقّدر مبلياري نسمة يف العامل يف عام 2019 عىل غذاء مأمون ومغذٍّ وكاٍف )منظمة األغذية 

والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة 

الصحة العاملية، 2020(.

وقد يتسبب انعدام األمن الغذايئ بتدهور جودة النمط الغذايئ وبالتايل بزيادة خطر التعرّض ملختلف أشكال 

سوء التغذية، ما قد يؤدي إىل نقص التغذية وإىل زيادة الوزن والسمنة. ويعاين ربع عدد سّكان العامل من 

انعدام األمن الغذايئ املعتدل أو الحاد. ويعيش نصف الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ املعتدل أو 

الحاد يف آسيا فيام يعيش أكرث من ثلث هؤالء يف أفريقيا )منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية 

الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية، 2020(. 

 الشكل 1: تركّز انعدام األمن الغذايئ وتوزّعه بحسب حّدته عرب أقاليم العامل )2019(.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة 

الصحة العاملية. 2020؛ األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، شعبة السكان. 2019.

»مثة حقيقة مجرّدة وهي أن كّل لقمة تأكلها تأيت من العامل الطبيعي. فليس هناك أّي غذاء مغّذ 

ال يأيت من العامل الطبيعي. فكّل نفس تأخذه ينبثق عن العامل الطبيعي، عن األكسجني املنبعث من 

النباتات. إذا كنت ال تستطيع التنفس وال ميكنك أن تأكل، فأنت غري موجود.«

David Attenborough السيد
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إّن التنوع البيولوجي هو تنّوع الحياة عىل املستوى الورايث وعىل مستويي األنواع والنظام اإليكولوجي. إنّه مجموعة النباتات والحيوانات 

والكائنات الحيّة الدقيقة املتنّوعة املوجودة عىل كوكب األرض، وهو عنرص حيوّي لضامن األمن الغذايئ. وباإلضافة إىل املحاصيل والرثوة 

الحيوانية - وسائر أنواع النباتات والحيوانات والفطريات التي نجمعها من الطبيعة والتي يشار إليها كأغذية بّرية- والتي نأكلها بشكل 

مبارش، يعتمد اإلنتاج الغذايئ عىل مجموعة متنوعة من سائر األنواع وعىل النظم اإليكولوجية التي تعيش فيها. مثاًل، يعتمد الكثري من 

حات الحيوانية - عادة الحرشات، وكذلك عىل الخفافيش أو الطيور يف بعض األحيان. ومثة عدد ال  أهّم أنواع املحاصيل يف العامل عىل امللقِّ

يحىص من الالفقاريات والكائنات الحية الدقيقة األساسية لخصوبة الرتبة التي يعتمد عليها إنتاج املحاصيل والرثوة الحيوانية والغابات. 

وتساعد مجموعة مختلفة من األنواع املختلفة يف السيطرة عىل اآلفات والطفيليات التي ترّض بالنباتات والحيوانات املنتجة لألغذية. 

وتوفر الغابات واملراعي واألرايض الرطبة الداخلية والنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية مثل أشجار املانغروف ومسطحات األعشاب 

البحرية والشعب املرجانية طائفة من الخدمات إلنتاج األغذية والزراعة. ومن األمثلة الهامة عن هذه الخدمات تنظيم تدفق املياه، 

وتحسني جودة الهواء، والحد من الكربون، وبالتايل املساعدة عىل الحد من التهديدات الناشئة عن تغري املناخ، وتوفري املوائل لألنواع 

التي تسهم يف اإلمدادات الغذائية وحاميتها من الظواهر القصوى مثل العواصف والفيضانات.

الحيوانية  املحاصيل والرثوة  للمنتجات يف نظم  املستخدمة مبارشة كمصادر  لألنواع  األنواع بشكل مالئم، ميكن  إدارة  وإذا متت 

للحيوانات.  املحاصيل كعلف  بقايا  استخدام  مثاًل  فيمكن  اإلنتاج.  أخرى من  أنواعا  أيًضا  تدعم  أن  املائية  األحياء  والغابات وتربية 

لقّوة  الحيوانات  املزارعني عىل  الكثري من  يعتمد  العامل،  أنحاء  املحاصيل، ويف بعض  لتخصيب حقول  الحيواين  السامد  استخدام  وميكن 

العلف  املائية أو  الحيوانية أو ألحواض تربية األحياء  التي تتمتع بها. وميكن لألشجار أن توفّر وقاية أو ظالً للمحاصيل أو للرثوة  الجّر 

للحيوانات. وميكن استخدام األسامك والبط ملكافحة اآلفات يف حقول األرّز.

 تشري التقديرات إىل وجود 400 6

 نوع من الثدييات و000 11

نوع من الطيور

 تم استئناس 40

نوًعا من الثدييات والطيور ألغراض األغذية والزراعة

 عىل املستوى العاملي، تم

 تحديد 000 391

نوع من النباتات

 متت زراعة أكرث من 000 6

نوع ألغراض األغذية والزراعة

 ويتمّتع ما يقّل عن 200 نوع

 مبستويات إنتاج عالية عىل املستوى

العاملي

 املصادر: Burgin وآخرون، 2018؛ BirdLife International، 2018؛ Beech وآخرون، 2017؛ منظمة األغذية والزراعة، 2014ب؛ 2019أ؛ ب؛ IPK، 2017؛

.2016 ،RBG Kew 

التنّوع البيولوجي أسايس بالنسبة إىل األغذية والزراعة
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أو توافر مجموعة من األنواع  الغذايئ أكرث فعالية وموثوقية بفضل وجود  البيولوجي يف األمن  التنوع  وكثريًا ما تكون مساهامت 

نفسها.  األنواع  الوراثية ضمن  الناحية  من  املتنوعة  العشائر  ومن  املختلفة 

والتنوع البيولوجي، عىل املستوى الورايث ومستوى األنواع والنظم اإليكولوجية، مهم للجهود التي تبذل من أجل التصّدي للتحديات التي 

تطرحها نظم اإلنتاج املتنوعة واملتغرية، وكذلك من أجل تعزيز القدرة عىل الصمود وتحسني سبل العيش ودعم األمن الغذايئ والتغذية. 

ويؤدي الكثري من املامرسات والنهج إىل تحسني هذا التنّوع، عن طريق استخدام أنواع متعددة، ودمج واستخدام املحاصيل والرثوة 

الحيوانية والغابات واملوارد املائية، فضاًل عن صون املوائل وإدارة تنّوعها عىل صعيد املناظر الطبيعية الربية والبحرية.

املزارع األرسية  والقيّمون عليه. ومتثل  البيولوجي  التنوع  الغابات وصيادي األسامك هم مديرو  املاشية وسكان  فاملزارعون ومربّو 

80 يف املائة من األغذية يف العامل من حيث القيمة )منظمة األغذية والزراعة،  90 يف املائة من جميع املزارع عامليًا وتنتج  أكرث من 

تنّوع املحاصيل والرثوة  التي أدت إىل  النباتات والحيوانات  باستئناس واختيار عشائر  املنتجون  السنني، قام  2014أ(. وعىل مدى آالف 

اليوم. الحيوانية 

أن  ومع  األغذية.  لتوفري  واستخدامه  البيولوجي  بالتنوع  املتعلقة  املعارف  من  برثوة  األصليون  والسّكان  التقليديون  املنتجون  ويتمتّع 

40 يف املائة من  السّكان األصليني ال يشّكلون سوى 5 يف املائة من سكان العامل، تشري التقديرات إىل أنهم يديرون أو ميلكون نحو 

 Garnett( أنتارتيكا(  )باستثناء  إيكولوجيًا  السليمة  الطبيعية  املناظر  من  نسبة مامثلة  فضالً عن  األرض  كوكب  املحمية عىل  املناطق 

وآخرون، 2018(.

تشري التقارير إىل وجود 694 نوع مستزرع
تشري التقديرات إىل أنه مثة أكرث من

  000 160 من أنواع األسامك

والرخويات املائية والقرشيات والنباتات

تشري التقديرات إىل أنه مثة

 000 60 نوع من األشجار

 تجري إدارة حوايل 400 2 نوع

 للمنتجات و/ أو الخدمات الناجمة

عنها

 ويندرج 700 نوع ضمن برامج

تحسني األشجار
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تعتمد أبعاد األمن الغذايئ جميعها عىل التنّوع البيولوجي

يرتابط التنوع البيولوجي واألمن الغذايئ طرق عديدة. ومن املسلّم به أّن لألمن الغذايئ أربعة أبعاد وهي: توافر األغذية، وإمكانات 

الحصول عليها، واستخدامها، واالستقرار الغذايئ. ويساهم التنّوع البيولوجي يف كّل من هذه األبعاد.

توافر األغذية أي توافر 
ما يكفي من األغذية 

املنتجة أو املستوردة عىل 

املستوى املحيل أو يف 

البلد ككل

استخدام األغذية 
أي استخدام األغذية 
بأفضل طريقة ممكنة 
ضامن الصحة الجيدة 

والتغذية لكل فرد

الحصول عىل األغذية 
أي توافر األغذية عىل 

املستوى املحيل يف 
جميع أنحاء العامل 
بأسعار ميسورة 

للجميع

االستقرار الغذايئ 
أي توافر األغذية 

الحصول عليها  وإمكانية 
واستخدامها عىل نحو 
سليم بصورة متواصلة 
خالل فرتة من الزمن

يعتمد توافر األغذية عىل إنتاج وتوزيع كميّات كافية ومتنّوعة مبا فيه الكفاية من األغذية الجيدة النوعية لتلبية االحتياجات 

الغذائية لدى السكان. ويستند إنتاج األغذية وإمداداتها إىل مجموعة متنوعة من مكونات التنوع البيولوجي، الربية أو املستأنسة 

عىل السواء. وقد ساعد التحسني الورايث عىل مدى العقود األخرية مستويات إنتاج األغذية ملواكبة تزايد عدد سكان العامل. بيد 

أن الرتكيز عىل تكثيف عملية االنتقاء عىل عدد قليل من األنواع والسالالت واألصناف قد ساهم أيضا يف فقدان التنوع الورايث ما 

يشّكل خطرًا عىل قدرة النظم الغذائية عىل االستجابة للتحديات املستقبلية.
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ويرتبط استخدام األغذية بالطرق التي يتم بها جمع املنتجات الغذائية وتجهيزها لتوفري أمناط غذائية صحية. وال تختلف 

الرتكيبة التغذوية لألغذية باختالف األنواع النباتية والحيوانية فحسب، بل أيًضا باختالف األصناف والسالالت ضمن األنواع نفسها. 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن األمناط الغذائية املأمونة واملغذية ال تعتمد عىل املنتجات الغذائية بذاتها فحسب، بل تعتمد أيًضا عىل 

الخدمات األخرى التي يوفرها التنوع البيولوجي. فعىل سبيل املثال، يعتمد الكثري من السكان عىل نظمهم اإليكولوجية املحلية 

لتنقية إمدادات املياه وكمصدر لخشب الوقود. ويف بعض األماكن، يشّكل روث املاشية مصدًرا حيويًا للوقود ألغراض الطهي. 

والكائنات الحية الدقيقة رضورية يف الكثري من أنشطة تجهيز األغذية، مثالً يف صناعة الخبز واألجبان، وكذلك يف الحفاظ عىل 

األغذية، مثالً من خالل التخمري.

وتعتمد إمكانية الحصول عىل األغذية عىل التأكد من توزيع األغذية وتوافرها محليًا، بأسعار ميسورة للجميع. وال بّد 

من تخطّي القيود املادية واالجتامعية واالقتصادية التي تحول دون الحصول عىل األغذية حتى يتمكن الجميع - مبن فيهم أفقر 

السكان وأكرثهم تهميًشا- من الحصول عىل األغذية التي يحتاجون إليها عندما يكونون بحاجة إليها. وكذلك، يشّكل تزويد الكثري 

من السّكان بالوسائل الالزمة للزراعة أو جمع األغذية أو الصيد لألكل، مصدًرا للدخل ميكن استخدامه لرشاء األغذية )أو إعادة 

استثامره يف إنتاج األغذية أو تخزينها أو تجهيزها( ما يؤدي بالتايل إىل تحسني إمكانية الحصول عىل األغذية.

أما االستقرار الغذايئ فهو استمرار توافر األغذية وإمكانية الحصول عليها واستخدامها عىل نحو جيد خالل فرتة زمنية. ويسهم 

التنوع البيولوجي بطرق كثرية يف استقرار اإلمدادات الغذائية. فثمة أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات القادرة عىل توفري 

األغذية يف أوقات مختلفة من السنة ويف ظروف بيئية مختلفة. ويتكيّف بعضها بوجه خاص مع التهديدات مثل حاالت الطقس 

الحار أو الجاف أو تفيش اآلفات أو األمراض. وبالنسبة إىل العديد من السّكان، يوفر التنوع البيولوجي الربي مصدًرا احتياطيًا 

لألغذية عند حدوث خلل يف اإلنتاج من النباتات والحيوانات املستأنسة )اإلطار 1(. وتسهم النظم اإليكولوجية ككّل يف استقرار 

اإلمدادات الغذائية، مثاًل من خالل الحد من مخاطر الفيضانات أو األرضار الناجمة عن العواصف أو عن طريق توفري موائل 

لطائفة متنوعة من امللّقحات الربية وسائر األنواع الربية، ما يحّد بالتايل من خطر التقلّبات يف توفري التلقيح وسائر خدمات النظم 

اإليكولوجية. ومن منظور طويل األجل، يتيح صون التنوع البيولوجي توافره لألجيال املقبلة واستخدامه يف التصدي للتحديات 

التي مل يتم توقّعها حتى اآلن.
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اإلطار 1: مساهامت األغذية الربية يف األمن الغذايئ وسبل العيش - أمثلة مختارة أبلغت عنها 

البلدان

يف إثيوبيا، تختلف نسبة السّكان الذين يستهلكون النباتات الربيّة من 30 إىل 40 يف املائة يف بعض األقاليم 

اىل 56 أو 67 يف املائة يف أقاليم أخرى. ويستهلك أكرث من 50 يف املائة من السكان يف منطقة غامبيال اللحوم 

الربيّة.

ويف األردن، توفّر النباتات الصالحة لألكل للسّكان املحليّني مصدًرا لألغذية املغذية جًدا وفرصة لتوليد الدخل. 

وقد وثّق املركز الوطني للبحوث والتوسع الزراعي ما يزيد عىل 100 من النباتات الصالحة لألكل التي 

تستخدمها املجتمعات املحلية كأغذية، وسلطات وتوابل وأدوية تقليدية.

ويف كرييباس، يزداد استهالك املواد الغذائية األساسية مثل قلقاس املستنقعات العمالق، وفاكهة الخبز يف 

أوقات الطوارئ أو عندما يكون هناك نقص يف األغذية املستوردة )عادًة األرّز(.

ويف نيبال، تكتيس األغذية الربية أهمية خاصة بالنسبة إىل بعض املجموعات القبلية )وال سيام قبائل شيبانغ 

وراجي وبانكاريا وراوت(، حيث تشكل األغذية الربية حوايل 25 يف املائة من أمناطها الغذائية.

ويف نيوي، تصطاد نسبة 60 يف املائة من األرس املعيشية رسطان جوز الهند فيام متارس نسبة 62 منها صيد 

ر متوسط استهالك السمك الطازج بـقدر 31.1 كيلغراًما للفرد الواحد سنويًا. السمك. ويقدَّ

ويف السويد، فإّن جمع التوت الربّي والفطر أمر شائع جًدا ومندرج يف ثقافة السّكان، وإن كان غري رضوري 

من منظور األمن الغذايئ. ويتم حصاد مثار العنبيَّة الجبلية والتوت الربي األورويب ألغراض تجارية )ما بني 

000 10 و000 20 طن/ سنويًا(.

ويف زمبابوي، توفّر الحرشات - وال سيام تلك التي ميكن جمعها بأعداد كبرية - للسكان املحليني مصدًرا تغذويًا 

تكميليًا ومصدًرا للدخل. ويشّكل الحصاد التجاري للحرشات الحرجية وبيعها قطاًعا كبريًا يف بعض أنحاء البالد، 

ويقود الجهود الرامية إىل صون األشجار التي توفّر املوائل للحرشات املستهدفة.

 Thapa املصادر: تم تكييفها من التقارير القطرية التي قّدمتها كّل من إثيوبيا، واألردن، وزمبابوي، والسويد، وكرييباس ونيبال )مع ذكر

2013(، ونيوي، يف إطار املساهمة يف تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل )منظمة األغذية والزراعة، 2019أ(.



التنوع البيولوجي يساهم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

تعمل الحكومات ومنظامت املجتمع املدين واألعامل التجارية ووكاالت األمم املتحدة وسائر الهيئات عىل تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التي اعتمدتها األمم املتحدة يف عام 2015. ومتثّل أهداف التنمية املستدامة دعوة للعمل عىل تحقيق مستقبل أكرث استدامة 

للجميع بحلول عام 2030، ووضع حد للفقر وحامية كوكب األرض بطريقة متكاملة. هدف التنمية املستدامة 2: القضاء عىل الجوع 

وتوفري األمن الغذايئ والتغذية املحّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة. يساهم التنّوع البيولوجي بطرق عّدة يف تحقيق الهدف 2 من أهداف 

.)1 التنمية املستدامة )الجدول 

وقد اعرتف املجتمع الدويل من خالل التزامه بتحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة، بأنه مثة حاجة إىل إحداث تغيري تحّويل. وأقّر بأّن 

إعادة النظم اإليكولوجية اإلنتاجية إىل هيئتها األصلية جزء رضوري من تحّول النظم الغذائية ووضعها عىل مسار أكرث استدامة. ويف هذا 

السياق، تعمل منظمة األغذية والزراعة عىل ضامن مراعاة التنوع البيولوجي عىل جميع املستويات ويف جميع القطاعات الزراعية يف 

الجهود الرامية إىل تعزيز األمن الغذايئ واألمناط الغذائية الصحية.

ويساهم التنوع البيولوجي يف الجهود الرامية إىل تحقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة األخرى التي لها صالت مبارشة أو  غري 

مبارشة باألمن الغذايئ، ومن بينها ما ييل: القضاء عىل الفقر )هدف التنمية املستدامة 1(؛ الصحة الجيدة والرفاه )هدف التنمية 

املستدامة 3(؛ املساواة بني الجنسني )هدف التنمية املستدامة 5(؛ املياه النظيفة والنظافة الصحية )هدف التنمية املستدامة 6(؛ العمل 

الالئق ومنو االقتصاد )هدف التنمية املستدامة 8(؛ االستهالك واالنتاج املسؤوالن )هدف التنمية املستدامة 12(؛ العمل املناخي )هدف 



التنمية املستدامة 13(؛ الحياة تحت املاء )هدف التنمية املستدامة 14(؛ الحياة يف الرّب )هدف التنمية املستدامة 15( )اتفاقية التنوع 

.)2016 البيولوجي وغريها، 

بيد أن التنوع البيولوجي آخذ يف الرتاجع يف جميع أنحاء العامل. وتشمل التهديدات الرئيسية التي يتعرّض لها التنوع البيولوجي الذي 

يسهم يف األغذية والزراعة املامرسات الضارة يف استخدام األرايض واملياه وغالبًا ما تشمل تلك املرتبطة بنظم إنتاج األغذية، والصيد 

املفرط، والتلوث من مصادر متنوعة، واألنواع الغازية، وتأثريات تغري املناخ.

وتعتمد الزراعة يف العامل بشكل كبري عىل مجموعة محدودة من األنواع. إذ توفّر تسعة أنواع فقط ما يقارب 66 يف املائة من مجموع إنتاج 

املحاصيل، وتوفّر 8 من بني األنواع األربعني من بني أنواع الثدييات والطيور املستأنسة أكرث من 95 يف املائة من إمدادات األغذية املعّدة 

لالستهالك البرشي من الرثوة الحيوانية. ومتثل عرشة أنواع 50 يف املائة من مجموع إنتاج تربية األحياء املائية )منظمة األغذية والزراعة، 

2019ب(. وغالبًا ما يستند اإلنتاج أيًضا إىل نطاق محدود من التنوع الورايث ضمن األنواع نفسها، إذ يهيمن عىل اإلنتاج مثاًل عدد قليل من 

أصناف املحاصيل أو سالالت الرثوة الحيوانية. ويف الكثري من الحاالت، يرتاجع التنوع البيولوجي املستأنس مع تكثيف نظم اإلنتاج.

وينبغي للتنوع البيولوجي أن يصبح عنرًصا محوريًا يف الطريقة التي نفكر بها يف رفاه اإلنسان واألمن الغذايئ والصحة. فال بّد من تغيري 

اليوم توخيًا للمستقبل. أفعالنا 



الجدول 1: الطرق التي يساهم من خاللها تنّوع الجينات واألنواع والنظم اإليكولوجية يف تحقيق الهدف 2 من أهداف 

املستدامة التنمية 

املساهامت الهدف 2 من أهداف التنمية 

املقاصد املستدامة. 

يدعم التنوع البيولوجي جميع اإلمدادات الغذائية، سواء بتوفري املنتجات الغذائية 

بصورة مبارشة أو بتهيئة الظروف التي ميكن من خاللها إنتاج األغذية.

ويساعد استخدام طائفة من األنواع والتنّوع ضمن األنواع نفسها عىل ضامن 

االستمرارية يف اإلمدادات الغذائية مع تغري الظروف بتغري املواسم أو نتيجة الصدمات 

مثل موجات الجفاف أو حاالت تفيش األمراض. ويتيح ذلك للمنتجني تكييف 

اسرتاتيجياتهم لكسب سبل عيشهم عند مواجهة التغرّيات البيئية أو االقتصادية، مثل 

التغريات يف املناخ أو يف طلبات املستهلكني.

ومن املحتمل أن تشّكل إمكانية الحصول عىل األغذية الرّبية وسيلًة للحفاظ عىل 

املتحصالت من األغذية يف حالة الصدمات التي تؤثر يف الناتج الغذايئ من األنواع 

املستأنسة أو التي تؤثر بطريقة أخرى يف إمكانية الحصول عىل األغذية )بسبب 

انخفاض الدخل النقدي مثالً(.

ويوفّر التنوع الورايث املواد الخام الالزمة لرتبية أصناف وسالالت جديدة من النباتات 

والحيوانات التي تنتج مزيًدا من األغذية أو أغذية مغذية عىل نحو أكرب، وتستخدم 

املدخالت بكفاءة أكرب أو تتكيف بشكل أفضل مع بيئات اإلنتاج الخاصة بها.

2-1 القضاء عىل الجوع وضامن حصول 

الجميع عىل األغذية طوال العام

 يؤدي التنوع البيولوجي إىل جانب متكني الفرص لزيادة كميات األغذية املتوافرة، دوًرا

 حيويًا من ناحية توفري أمناط غذائية متوازنة. إذ يساعد استهالك املنتجات الناشئة عن

 طائفة واسعة من األنواع واألصناف والسالالت عىل ضامن أمناط غذائية تحتوي عىل

 جميع الفيتامينات واملعادن الالزمة لحياة صحية. وتزيد األغذية الربية من الجودة

التغذوية وتنّوع األمناط الغذائية لدى ماليني السّكان.

2-2 القضاء عىل جميع أشكال سوء التغذية
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 غالبًا ما يعتمد صغار املنتجني بشكل كبري عىل النظم اإليكولوجية املحلية للحصول

 عىل إمدادات املدخالت التي يحتاجون إليها )املياه، وعلف الرثوة الحيوانية وغري

  ذلك(. وهم بحاجة إىل محاصيل وحيوانات تتكيف بشكل جيد مع الظروف البيئية

القاسية التي غالبًا ما يعملون فيها.

 ويجعل التنوع البيولوجي نظم اإلنتاج أكرث قدرة عىل الصمود أمام الصدمات ويوفر

 خيارات لتكييفها مع التغيريات. وميكن لربامج التحسني الورايث املخطط لها بشكل

 جيد وإمكانية الحصول عىل طائفة واسعة من املوارد الوراثية ان تساعد، صغار

 املنتجني عىل زيادة إنتاجهم أو مواجهة التحديات الناشئة. وميكن أن تؤدي زراعة

 املحاصيل املتعددة أو الجمع بني املحاصيل والرثوة الحيوانية واألسامك أو إنتاج

األشجار، إىل استحداث أوجه تآزر وزيادة الكفاءة يف استخدام املوارد.

2-3 زيادة إنتاجية صغار منتجي األغذية 

ومداخيلهم مبقدار الضعف

 يزيد التنوع البيولوجي من االستدامة االجتامعية واالقتصادية والبيئية لنظم إنتاج

 األغذية بطرق مختلفة. وهو يتيح فرًصا كثرية لتحسني سبل العيش وتوليد الدخل.

 وميكن ملامرسات اإلدارة القامئة عىل التنوع البيولوجي أن تساعد عىل الحد من اآلثار

 البيئية السلبية، وذلك مثالً من خالل الحد من الحاجة إىل استخدام كميات كبرية

 من املدخالت مثل مبيدات اآلفات واألسمدة املعدنية. ويشّجع تنّوع املوائل يف نظم

 اإلنتاج وحولها عىل تواجد أنواع مفيدة مثل امللقِّحات واألعداء الطبيعيني لآلفات.

 ويساعد التنوع ضمن هذه األنواع عىل ضامن الحفاظ عىل الخدمات التي توفرها

مع الوقت.

2-4 ضامن نظم مستدامة إلنتاج األغذية

 يرتبط هذا الهدف مبارشة بصون التنوع البيولوجي املستأنس. إذ ميثل التنّوع الورايث

 ضمن األنواع نفسها املادة الخام الالزمة للتطور عن طريق االنتقاء الطبيعي، وبرامج

 الرتبية التي ترمي إىل تربية عشائر النباتات والحيوانات التي ميكنها إنتاج كميات أكرب

أو التي تكون قادرة بشكل أكرب عىل مواجهة الظروف القاسية.

2-5 الحفاظ عىل التنوع الورايث للنباتات 

املستزرعة والحيوانات التي تتم تربيتها 
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هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

تُشّكل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املؤلفة من 178 بلًدا واالتحاد األورويب منتدى حكوميًا دوليًا فريًدا معنيًا عىل وجه 

التحديد مبعالجة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

ويكمن الهدف الرئييس للهيئة يف ضامن االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصونه والتقاسم املنصف والعادل 

للمنافع الناشئة عن استخدامه ملا فيه خري ألجيال الحارض واملستقبل. وتوّجه الهيئة إعداد تقييامت عاملية دورية لحالة واتجاهات املوارد 

الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. واستجابًة لهذه التقييامت، تضع الهيئة خطط عمل عاملية أو مدونات سلوك أو غريها من 

صكوك السياسات، وترصد تنفيذها.



وتقوم الهيئة بالتوعية برضورة صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام، وتشّجع التعاون بني البلدان وسائر 

أصحاب املصلحة املعنيني بالتصدي للتهديدات التي يتعرض لها هذا التنوع البيولوجي، وتعّزز صونه واستخدامه املستدام. 

وتوفّر الهيئة الدعم ألهداف التنمية املستدامة كافة ال سيّام األهداف 1 و2 و12 و13 و14 و15. وتقوم الهيئة من خالل نظام معلومات 

التنوع الورايث للحيوانات املستأنسة والنظام العاملي للمعلومات واالنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية، برصد التقدم املحرز نحو 

تحقيق املقصد 2-5 )املؤرشان 2-5-1 و2-5-2(.

© منظمة األعذية والزراعة



•

•

ما املطلوب فعله؟

تعزيز التوعية بأهمية التنوع البيولوجي بالنسبة إىل األغذية والزراعة واألمن الغذايئ والتغذية، وبناء 

القدرات عىل إدارة التنوع البيولوجي عىل نحو مستدام.

وصون النظم اإليكولوجية واألنواع والتنوع الورايث التي تسهم يف األمن الغذايئ من خالل إدارتها عىل نحو 

مستدام عىل مستوى منظومة اإلنتاج والتصدي للتهديدات األوسع نطاقًا التي تهدد بقاءها.



•

•

•

وتحسني وصول املنتجني إىل املوارد الوراثية التي يحتاجون إليها من أجل تحسني سبل معيشتهم.

وتعميم االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي يف سياسات التنمية ويف أنشطة اإلرشاد.

وتشجيع إقامة شبكات نشطة وتبادل املعلومات واملعارف يف ما بني العلامء واملربنّي واملنتجني وسائر أصحاب 

املصلحة.
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