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 مقدمة -أولا 
ا طرررول التوجيهيرررة أقررررهت هيئرررة املررروارد الوراثيرررة لعغذيرررة والزراعرررة )اايئرررة(م ة دورةرررا العاديرررة ا امسرررة عشررررةم  -1

 لتعمررريف مفهررروم التنررروع البيولررروجي ة السياسرررات والررروامي وخطررري العمرررل الوطنيرررة وا قليميرررة املتعلقرررة بالت ذيرررةالطوعيرررة 
التعمرريف ورررق  عمليررة كيفيررة تنفيررذ  لررىوتررورهر ا طررول التوجيهيررة الطوعيررة هررذه أمثلررة ع 1)ا طررول التوجيهيررة الطوعيررة(.

علرى رررورة أت تسرتند عمليرة التنفيرذ إىل برراهة علميرة حسب االقتضرا.. ودرددت اايئرة  ماحتياجات كل بلد وقدراته
مبا يتسق مع االلتزامات الدولية ذات الصلةم وطلبت إىل منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( أت تررع تقارير بشأت تنفيرذ 

األساسرية  وة معرر  استعراررها للمخرجرات واملراحرل 2ا طرول التوجيهيرة الطوعيرة إىل دورةرا العاديرة السرابعة عشررة.
لونامي عملها املتعدد السنواتم قررت اايئة ة دورةا العادية السادسة عشرة أت تستعر  عملها بشأت املوارد الوراثية 

 3لعغذية والزراعة والت ذية ة الدورة نفسها.
 
إىل ثالثررة عنا ررر أساسررية هرري  البنررو  والتنفيررذ والتوعيررة. ويرمرري عنصررر  الطوعيررة وتنقسررف ا طررول التوجيهيررة -2

 نباتيرة وحيوانيرةوسرالالت  وأنرواع البنو  إىل  حتسة املعررة بشأت املنارع الت ذوية الستهالك األغذية املتأتية مرن أ رنا 
جمرراا البنرو  املتعلهقررة ب كيبرة األغذيررةيف خمتلفرة رضررالا عرن األنررواع الويرة واملهملررة وغرب املسررت لة بالكامرليف وسررد الفجروة ة 

ومعاجلرررة قضرررايا الت ذيرررة ا ا رررة بكرررل بلرررد مرررن خرررالا التنررروع البيولررروجي لعغذيرررة والزراعرررة. ويهرررد  عنصرررر التنفيرررذ إىل 
األنشرررطة الرررأ مرررن درررأعا دمررري التنررروع البيولررروجي لعغذيرررة والزراعرررة ة السياسرررات والررروامي وخطررري العمرررل ب االررررطالع
تعلقة بالت ذية. ويهد  العنصر الثالث إىل تعزيز الروعي لردى عامرة النراص وأ رنال املصرلنة ابخررين بأ يرة الت ذوية وامل
م وكذلك األنواع الوية واملهملة وغب املسرت لة بالكامرلم خمتلفة أ نا  وأنواع وسالالت نباتية وحيوانية املتأتية مناألغذية 

 ة معاجلة سو. الت ذية.
 
رررذ هرررذه ال -3 وثيقرررة العمرررل الرررذه تضرررطلع بررره املنظمرررةم بالتعررراوت مرررع الشرررركا.م ة جمررراا تنررروع املررروارد الوراثيرررة وتلخه

 والت ذية والرامي إىل دعف عملية تنفيذ ا طول التوجيهية الطوعية.
 

 أنشطة منظمة األغذية والزراعة -اثانيا 
الرردور الررذه ت ديرره املرروارد الوراثيررة ة حتقيررق األمررن ال رررذائي  أ يررةاملنظمررة علررى مسررتويات خمتلفررة  يعكررع عمررل -4

والت ذيررة. وترردعف املنظمررةم بالتعرراوت مررع برنررامي األمررف املتنرردة للبيئررةم تنفيررذ مشررروع التنرروع البيولرروجي ألغرررا  األغذيررة 
وتركيررا بزمررام قيادةررا  (م وهررو مبررادرة متعررددة البلرردات والشررركا. تأخررذ الواسيررل وكينيررا وسررره النكررا2018-2012والت ذيررة )

وميواا مررق البيئة العاملية وتنفذها املنظمرة الدوليرة للتنروع البيولروجي. واعتمرد املشرروع عري الركرائز الرثال  مرن أجرل تعمريف 
التنروع البيولرروجي لعغذيرة والزراعررة ة السياسرات واملمارسررات مرن خررالا  ترورب األدلررة والترأثب علررى السياسرات والتوعيررة. 

النترررائي بأدلرررة متزايررردة علرررى القيمرررة الت ذويرررة للتنررروع البيولررروجي. وتبرررةه هرررذه األدلرررة ا اجرررة إىل تعزيرررز تعمررريف التنررروع  وترررأي
البيولرروجي ة السياسررات واألسرروايفم مبررا ة ذلررك برررامي الت ذيررة املدرسررية واملشرر يات العامررة. وة حررة يتزايررد ا ملررام بتنرروع 

                                                 
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  املررق جيفو 24الفقرة   1
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  25الفقرة   2
 .Report-CGRFA/16/17الوثيقة ب املررق جيف  3
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ظرف األنشرطة املبلهرن عنهرا حر  ابت إىل توسريع نطرايف تنروع األنرواع املسرتخدمة للت ذيرة امل ذيات والتنوع الوراثيم تسرعى مع
والرررنظف ال ذائيرررة الصرررنيةم وإىل دعرررف انارظرررة علرررى األنرررواع انليرررة وغرررب املسرررت لة بالكامرررل مرررن خرررالا موا رررلة أو سيرررادة 

البيولروجي ألغررا  األغذيرة والت ذيرة حر  استخدامهام مبا ة ذلك من خالا تطوير سلسلة القيمة. ويبقى مشروع التنوع 
 ابت الونامي الشامل الوحيد من هذا القبيل.

 
وال يررزاا تنفيررذ ا طررول التوجيهيررة الطوعيررة علررى املسررتوى القطررره يشرركل حترردياا. وعلررى الرررغف مررن قيررام اجلهررات  -5

طة ا ا ة بكرل عنصرر مرن العنا رر األساسرية الفاعلة على املستويات العاملية وا قليمية والوطنية بتنفيذ جمموعة من األنش
الثالثرررة والرررأ تررر ده إىل سيرررادة دمررري التنررروع البيولررروجي لعغذيرررة والزراعرررة ة السياسرررات والررروامي وخطررري العمرررل الت ذويرررة 

 املزيد من اجلهود. بذا واملتعلقة بالت ذيةم هناك حاجة إىل
 
ال ذائيرررة  نظفالررذه ميكررن أت ي ديررره التنرروع الررروراثي ة الرروة حررة يتزايررد الررروعي العررام بال رررذا. الصررني وبالررردور  -6

 حتدياا. شكلالصنيةم ال يزاا تعميف دور التنوع الوراثي على مستوى أدىن من األنواع من أجل ت ذية  نية ي
 

 البحوث وجمع البيانات والمؤشرات
 
توا ررررل املنظمررررة بشرررركل منررررتظف حتررررديث قاعرررردة بيانررررات تركيبررررة األغذيررررة مررررن أجررررل التنرررروع البيولرررروجي التابعررررة  -7

  2018للمنظمة/الشبكة الدولية لنظف البيانات ا ا ة باألغذية. وجرت التنديثات التالية ة عام 
 

 4نشر قاعدة بيانات تركيبة األغذية العاملية املتعلهقة بالبقوايف 
 5يانات العاملية املتعلقة بالبقوا على أساص املادة اجلارةيفنشر قاعدة الب 
 6.نشر قاعدة بيانات تركيبة األغذية العاملية املتعلهقة بالفيتات 

 
نوعرراا مهمرالا وغررب  195عردد ل متعلهقرة بالت ذيررةوولهرد مشرروع التنرروع البيولروجي ألغرررا  األغذيرة والت ذيررة بيانرات  -8

م مبا ة ذلك بيانات بشأت التنوع داخل األنرواعم وذلرك إمرا ويتمتع بالقدرة على حتقيق الت ذية أولوية اذمست ل بالكامل و 
الواسيررل وكينيررا وتركيررا  سررا تمررن خررالا حتليررل تركيبررة األغذيررة أو مررن خررالا  ررع البيانررات مررن مصررادر قائمررة بالفعررل. و 

الشررربكة الدوليرررة لرررنظف البيانرررات ا ا رررة باألغذيرررة. /بيانرررات بشرررأت تركيبرررة األغذيرررة إىل قاعررردة البيانرررات التابعرررة للمنظمةب
رررزتلتنررروع البيولررروجي لتقرررارير بشرررأت امل دررررات الت ذويرررة بالواسيرررل وتركيرررا وسرررره النكرررا  تسرررا و  علرررى تركيبرررة األغذيرررة  ركه

للتنروع  واستهالكها. وقد أتينت هذه البيانات علرى املسرتوى الروطن عرن طريرق قاعردة البيانرات ا ا رة بال كيبرة الت ذويرة
بوابرة وطنيرة جديردة ة تركيرا عرن طريرق و  7البيولوجي الأ هي جز. من نظام املعلومات ا اص برالتنوع البيولروجي الواسيلريم

                                                 
4  /databases/en-databases/faoinfoods-and-http://www.fao.org/infoods/infoods/tables 
5  /databases/en-databases/faoinfoods-and-http://www.fao.org/infoods/infoods/tables 
6  /databases/en-databases/faoinfoods-and-oods/infoods/tableshttp://www.fao.org/inf 
الرأ هري جرز. مرن النظرام ا راص برالتنوع البيولروجي الواسيلريم  ررة اجلهرود املشر كة  قاعدة البيانات ا ا ة بال كيبرة الت ذويرة للتنروع البيولروجيجا.ت   7

واسيرل. وتشرمل املنصرةم الأ بذاا مشروع التنوع البيولوجي ألغرا  األغذية والت ذيرة ووسارة البيئرة ووسارة العلروم والتكنولوجيرا واالبتكرار واالتصراالت ة ال
ة ب كيبررة األغذيررةم مصررر  و ررفات خا ررة برراألنواع األ ررلية الواسيليررة. وتتضررمن قواعررد البيانررات الوطنيررة مررن قبيررل املواقررع با رررارة إىل البيانررات املتعلهقرر

م معلومررات لتنروع التنروع البيولرروجي ألغررا  األغذيرة والت ذيرة ة تركيراوا التنوع البيولروجي ألغررا  األغذيررة والت ذيرة ة سرره النكراا لك ونيرة ا ا رة بر
 عن ال كيبة الت ذوية الأ قدمتها البلدات.

https://ferramentas.sibbr.gov.br/ficha/bin/view/FN/ShortName/3684_pupunha_fruto_com_casca_sem_semente_cru
https://ferramentas.sibbr.gov.br/ficha/bin/view/FN/ShortName/3684_pupunha_fruto_com_casca_sem_semente_cru
http://bfnsrilanka.org/index.php
http://bfnsrilanka.org/index.php
http://www.bfn-tr.org/
http://www.bfn-tr.org/


CGRFA-17/19/6 4 

ة وطنيررررة جديرررردة ة سررررره النكررررا. وبوابرررر (TürKompوإرررررارات إىل قاعرررردة البيانررررات ال كيررررة املتعلهقررررة ب كيبررررة األغذيررررة )
األولوية إىل حتديث اجلدوا الوطن ا اص ب كيبة األغذية الذه مت إطالقه ذات كينيام أدى التنليل الت ذوه لعنواع  وة

 والذه سيتف إدراجه ة بوابة الت ذية التابعة لوسارة الصنة. 2018ة سبتمو/أيلوا 
 
ا طررول التوجيهيررة ا ا ررة بتقيرريف األغذيررة وأعرردهت منظمررة األغذيررة والزراعررة واملنظمررة الدوليررة للتنرروهع البيولرروجي  -9

وعرهررررت هرررذه ا طرررول التوجيهيرررة واألغذيرررة املتنوعرررة  8.املتنوعرررة بيولوجيررراا ة الدراسرررات االستقصرررائية عرررن املتنررراوا ال رررذائي
بيولوجيااو على أعا أغذية حمرددة علرى مسرتوى مناسرب مرع تفا ريل تصرنيفية كاريرةيف أه علرى مسرتوى األنرواع بالنسربة إىل 

 األغذية الوية وغب املست لة بالكامل وعلى مستوى األ نا / األنواع/ السالالت بالنسبة إىل األغذية املستأنسة.
 

الرأ طوهرةرا منظمرة األغذيرة والزراعرة باالدر اك مرع منظمرة  9وترمي أداة بيانات استهالك األغذية الفررده العراملي -10
الصنة العاملية ودركا. دولية آخرينم إىل تقوية نظف املعلومات ا ا ة بالت ذيةم وإتاحة للجمهور امل درات القائمة علرى 

لعغذيرةم وترورب م دررات  األغذية واملستمدة من البيانات املصنفة حبسب نوع اجلنع والعمر املتعلهقرة باالسرتهالك الفررده
 وطنية أساسية لبلدات خمتارة.

 
ميترد علرى سرنتة لتنديرد أرضرل طريقرة و وتضطلع املنظمة مبشروع حبثي متعدد البلدات )كمبوديا وأثيوبيا وسامبيرا(  -11

خال ررة ة حتسررة امل دررر الرروارد مررن أجررل النسررا.م وذلررك  -لتنفيررذ عمليررة  ررع البيانررات عررن ا ررد األدىن للتنرروع ال ررذائي
النسا. هو م در ثنائي  -وإت ا د األدىن للتنوع ال ذائيالصادرة عن املنظمة.  10.مل درات من أجل سراعة مراعية للت ذيةا

 قررررائف علررررى األغذيررررة يترررري  التجميررررع السررررريع للبيانررررات عررررن االسررررتهالك الفرررررده لعغذيررررة عنررررد النسررررا. ة سررررن ا  ررررال
 ائي وكفاية امل ذيات الدقيقة ة األمنال ال ذائية للمرأة.سنة( من أجل تقييف التنوع ال ذ 15-49)
 

منظمرررة األغذيرررة والزراعرررةم بالتعررراوت مرررع مفوررررية االحتررراد األرريقررري وحكومرررات أرريقيرررة  قامرررتم 2018وة عرررام  -12
طريررق الشررراكة اجلديرردة مررن أجررل التنميررة ة إرريقيررا )نيبرراد(( ومنظمررة األمررف املتنرردة للطفولررة )اليونيسرر ( ودررركات  )عررن

التجمررع األرريقرري للمنا رريل اليتيمررة. ويهررد  هررذا بإنشررا. )غوغررل ومررارص( وهيئررات علميررة ومنظمررات ا تمررع املررد م 
غررذائي أرريقرري تقليرردهم و عرره ودرررحه حبلرروا عايررة عررام حمصرروا  101عرردد التجمررع إىل ترتيررب تسلسررل اجلينرروم ا رراص ب

 من أجل حتسة حمتواه الت ذوه. 2019
 التنفيذ على المستوى القطري

 
دعررت اايئررةم ة دورةررا العاديررة السادسررة عشرررةم البلرردات إىل إدراث املرروارد الوراثيررة لعغذيررة والزراعررة ة سياسررات  -13

 ذلرك بررامي البنرث وا ردراد العامرةم وسياسرات املشر يات العامرة والتعلريفم وتطروير األمن ال ذائي والت ذية لديهام مبرا ة
األسررروايف وسلسرررلة القيمرررةم ب رررر  التو رررل إىل سياسرررات داعمرررة لعمرررن ال رررذائي والت ذيرررة الكاريرررة و ررروت املررروارد الوراثيرررة 

                                                 
8  Kennedy G., Lee W.T.K., Termote C., Charrondière R., Ji Yen and Tung A. (2017) Guidelines on assessing biodiverse 

i6717e.pdf-http://www.fao.org/3/a FAO, Rome.. ry intake surveysfoods in dieta 
9  /consumption/overview/en-food-individual-http://www.fao.org/gift 

10  sensitive agriculture-Compendium of indicators for nutrition. FAO. 2016   متاحرة علرى املوقرع الترا(-http://www.fao.org/3/a

i6275e.pdf.) 

http://www.fao.org/3/a-i6717e.pdf
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هررذا الصرردد ودعررت اجلهررات املا ررة  وطلبررت إىل املنظمررة مسرراعدة البلرردات ة 11لعغذيررة والزراعررة واسررتخدامها املسررتدام.
 واملنظمات الدولية املعنية إىل إتاحة املوارد املالية الالسمة.

 
اث اعتبارات التنوع البيولوجي ة ا طول التوجيهية بشأت النظف ال ذائية بإدم الطوعية وتو ي ا طول التوجيهية -14

سرهلة الفهرف واملركرزة علرى الالقائمة على األغذية. وهرذه األخربة هري عبرارة عرن جمموعرة مرن الرسرائل القائمرة علرى األدلرة و 
رة وارررنة أحيانرراا(. وبإمكررات السررلوك والررأ تقرردم ريهررا ا كومررة تو رريات لشررعبها بشررأت ال ررذا. الصررني )واملسررتدام بصررو 

التو ية باستهالك األغذية املتنوعة ة ا طول التوجيهية بشأت النظف ال ذائية القائمة على األغذية أت تعرزس ا نتراث الرذه 
يصوت التنوع البيولوجي ويستخدمه بطريقرة مسرتدامةيف وميكرن أت تر ثر هرذه ا طرول التوجيهيرة أيضراا بشركل ملنرو  علرى 

 يات العامة وتورب األغذية.برامي املش  
 

أنه ميكن أت تشكل اجلوانب العملية  دماث املشورة املركزة على التنوع البيولوجي  12وبةه استعرا  أجرته املنظمة -15
ة ا طول التوجيهية بشأت النظف ال ذائيرة القائمرة علرى األغذيرةم حتردياا  رعباا. وتو ري معظرف ا طرول التوجيهيرة الوطنيرة 

لنظف ال ذائية القائمة على األغذية الأ مت حتليلهام بتناوا جمموعة متنوعة من األغذية ولكنها تقتصرر علرى مسرتوى بشأت ا
. وتشررب هرذه ا طررول التوجيهيرة مررثالا إىل تنراوا األغذيررة مرن جمموعررات غذائيررة األنرواع مررن غرب معاجلررة التنروع ة مررا بينهرا

خمتلفرررة )كررراجلمع برررة األرس والفا ررروليا.(م أو التنويرررع ة األغذيرررة الرررأ تنتمررري إىل ا موعرررة نفسرررها )كتنررراوا التفرررا  يومررراا 
وا جاص ة اليوم التا (. ولكن ميكن أت تشكل ا طول التوجيهيرة بشرأت الرنظف ال ذائيرة القائمرة علرى األغذيرة واملكيهفرة 
حمليرراام وسرريلة مهمررة للرر ويي السررتهالك األغذيررة املتاحررة حمليرراا واملتنوعررة وغررب املسررت لة بالكامررل. وتعررد الواسيررل مثرراالا علررى 

 ال ذائية القائمة على األغذية املرتبطة بالتنوع البيولوجي لعغذية انلية والثقارات ال ذائية.ا طول التوجيهية بشأت النظف 
 

وتتسررف برررامي الت ذيررة املدرسررية باأل يررة لرريع رقرري لتنقيررق األمررن ال ررذائيم بررل أيضرراا للتثقيرر  الت ررذوه. ومررن  -16
ا الزراعيرةم مت تعمريف التنروع البيولروجي ة عردد مرن بررامي خرالا التعراوت برة املنظمرة واملعهرد الروطن األرجنتيرن للتكنولوجير

 Nutritional Valorization of the Puna and Prepuna Catamarqueñaالت ذية املدرسية ة األرجنترة عرو مشرروع و

Diet Project"  الت ذية والصنة م األمر الذه أدى إىل توعية الشبال بأ ية انارظة على التنوع البيولوجي انلي ألغرا
حتررت عنرروات واملرردارص كنظررام  2017وتسررلهي وثيقررة املناقشررة الصررادرة عررن اللجنررة الدائمررة للت ذيررة عررام  والسرريادة ال ذائيررة.
الضو. على بعض الطرريف  13بيات جديد بشأت استخدام املدرسة كأساص للتدخُّالت ال ذائية والت ذويةوم لتنسة الت ذية 

 سية من خالا ربطها باألنواع املهملة وغب املست لة بالكامل.لتنويع برامي الت ذية املدر 
 

 14وة أعقررررال املرررر  ر الرررردو  الثررررا  املعررررن بالت ذيررررة وإعررررالت عقررررد األمررررف املتنرررردة للعمررررل مررررن أجررررل الت ذيرررررة -17
أوا بلررد يتعهررد بالتزامررات حمررددة وقابلررة للقيرراص وميكررن بلوغهررا وواقعيررة  2017م أ رربنت الواسيررل ة عررام 2016-2025

التزامررراا باالسرررتناد إىل ا طرررة الوطنيررررة الثانيرررة لعمرررن ال ررررذائي  38ة إطرررار عقررررد العمرررلم حبيرررث ا ررررذت  توحسرررنة التوقيررر

                                                 
 .Report-CGRFA/16/17من الوثيقة  20الفقرة   11
12  Plates, pyramids, planet. Developments in national healthy and sustainable . 2016 Gonzalez Fischer, C. & Garnett, T.

dietary guidelines: a state of play assessment. Rome, FAO, and Oxford, UK, Food Climate Research Network. 
 (.http://www.fao.org/3/a-i5640e.pdf)متا  على العنوات التا  

13  WEB.pdf-EN-Paper-https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School 
14  /action/en-of-https://www.who.int/nutrition/decade  

https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School-Paper-EN-WEB.pdf
https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/en/
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بشرأت التنروع االجتمراعي تضع الونامي الروطن و  االلتزامات على أت الواسيل وسحد أ. وينذ 2019-2016والت ذوه 
والبيولوجي وتر ده بالتعاوت مع ال ررة املش كة بة الروسارات للزراعرة ا يكولوجيرة وا نتراث العضروه واايئرة الوطنيرة للزراعرة 

 ا يكولوجية وا نتاث العضوهو.
 

جرراا متعرردد القطاعررات وقررد جرهبررت البلرردات املشرراركة ة مشررروع التنرروع البيولرروجي ألغرررا  األغذيررة والت ذيررةم ع -18
عررو ربرري األدلررة -إسا. تعمرريف التنرروع البيولرروجي مررن أجررل حتسررة الت ذيررة وقابررل للتكرررار ة بلرردات أخرررى واالختصا ررات 

. ومت إحراس تقدم ملنو  ة تعميف  وت التنوع البيولوجي الزراعري واسرتخدامه املسرتدام ة ةبالسياسات واألسوايف والتوعي
والتعليفم وة تعزيز خيارات التسرويق اجلديردة لعغذيرة املتنوعرة بيولوجيراا الرأ تتمترع بقيمرة ت ذويرة جماالت الت ذية والصنة 

 عاليةم مثالا 
 

  ثررررررة للمرسرررررروم الواسيلرررررري الررررررذه بررررررات ممررررررل ابت الرررررررقف  163/2016ة الواسيررررررلم حترررررردد النسررررررخة انده
)مهمرررل وغرررب مسرررت ل بالكامرررل(م ئرررة منرررتي متنررروع اجتماعيررراا وبيولوجيررراا اسرررعر السرررويف مل 15م284/2018

وتسراهف ة التو رل إىل رهررف أرضرل ارذه األنررواع ونشرر املعررار  بشرأعام وتردعف ة عايررة املطرا  تعزيزهررا 
يقردم مشررروع  16واسرتخدامها املسرتدام مبرا ة ذلررك ة بررامي الت ذيرة املدرسرية واملشرر يات ال ذائيرة العامرة 

ووررع خرتف تعريفري للزراعرة األسرريةم  2022-2018ي والت ذيرة خطة العمل الواسيليرة بشرأت األمرن ال رذائ
الدعف للمزارعة الرذين يرديروت املنتجرات املتنوعرة اجتماعيراا وبيولوجيراا. ومت تطروير سالسرل القيمرة لفاكهرة 

( وتقويررة الررروابي باملبررادرات واملشرراريع الررأ ترمرري إىل تطرروير أسرروايف األنررواع Acca sellowianaالفيجرروة )
 غب املست لة بالكامل الأ تأي من مصادر حملية. األ لية

  التنرروع البيولرروجيم وتقرروم  2016ة تركيررام تتنرراوا ا طررول التوجيهيررة ال كيررة ا ا ررة بررالنظف ال ذائيررة لعررام
 العديررررد مررررن السياسررررات بتعميمرررره مررررن أجررررل حتسررررة الت ذيررررة منهررررا  ا طررررة الرئيسررررية للبنررررو  الزراعيررررة

 ذيرررررة الصرررررنية وا يررررراة النشرررررطةم وبرنرررررامي املررررردارص املراعيرررررة لالعتبرررررارات (م وبرنرررررامي الت2016-2020)
(م وبررامي التعلريف والتردريب ة ا رالة التقرن 2017الت ذويةم والبنث ال كري ا راص بالت ذيرة والصرنة )

   فررا التنرروع البيولرروجيم وبرنررامي الت ذيررة الصررنية وا يررراةةواملهررنم واسرر اتيجية وخطررة العمررل الرروطنيت
. وأ ررز املعهررد ال كرري للبنررو  املتعلهقررة بالفاكهررة دراسررات مررا بعررد ا صرراد 2017-2014النشررطة لفرر ة 
 .السنارية الذبيةو  ذيل الثعلبتناولت سهري 

 ديرررة الرررأ تتمترررع بتنررروع بيولررروجي سراعررري ة يهيهرررأت سرررره النكرررا مناررررذ سرررويف جديررردة لبيرررع األنرررواع التقل
 املستشفيات العامة.

                                                 
15  /http://www.b4fn.org/countries/brazil 
املدارص كنظام لتنسة الت ذية  بيات جديد بشأت استخدام املدرسة كأسراص للتردخُّالت . تتضمن وثيقة املناقشة املعنونة و2017اللجنة الدائمة للت ذية.   16

 (.سرررروم )دراسررررة ا الررررة حررررا.و دراسررررة حالررررة مررررن الواسيررررل بشررررأت تنويررررع الت ذيررررة املدرسررررية واملشرررر يات ال ذائيررررة امل سسرررراتية بواسررررطة هررررذا املر ال ذائيررررة والت ذويررررة
WEB.pdf-EN-Paper-https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School 

https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School-Paper-EN-WEB.pdf
https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School-Paper-EN-WEB.pdf
https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School-Paper-EN-WEB.pdf
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  اسررررتمر ربرررري املررررزارعة باملرررردارص انليررررة لتررررورب األنررررواع ال نيررررة بامل ررررذيات وغررررب املسررررت لة ة غرررررل كينيررررام
ورعت مقاطعة بوسيا سياسة لصوت التنوع البيولروجي هري األوىل مرن نوعهرا و  2018.17بالكاملم ة عام 

تنقيرق األمرن ال رذائي لا قرار بأ ية األغذية التقليدية  دأعاومن  47ة املقاطعات الكينية البالن عددها 
خصصت موارد لصوت التنوع البيولوجي ا قليمي لعغذيةم مع أحكام خا ة مبناطق كما أعا والت ذوهم  

الصرروت انررددة وموا ررلة إدراث األنررواع األ ررلية ة الوجبررات املدرسررية وربرري أ ررنال ا يرراسات الصرر بة 
 باألسوايف امل سسية.

  الواسيررل وكينيررا وسررره النكررا وتركيررا مررواجز سياسررات تضررمنت رسررائل وإجرررا.ات أساسررية حمررددة  تأعررده
 لوارعي السياسات من أجل حتسة عملية التعميف ب ية حتسة الت ذية. 

 
 التوعية

 
حترت عنروات  2017الصادر عن رريق ا وا. الرريع املستوى املعرن براألمن ال رذائي والت ذيرة عرام  12يشب التقرير  -19
و إىل الدور الذه ي ديه  وت التنوع البيولوجي واستخدامه بو فهما حمركة أساسية لت يب النظف الت ذية والنظف ال ذائيةو

 18.على التكيه  مع ت به املناخ ةماال ذائية وإىل قدر 
 

تعمريف مراعراة التنروع ن نرت بشرأت وأجرى املنتدى العاملي بشأت األمن ال ذائي والت ذية مشراورة إلك ونيرة عرو ا  -20
قبرررل ا رروار املتعررردد أ رررنال  البيولرروجي ة الزراعرررة ومصررايد األغررراك وال ابرررات لتنسررة األمرررن ال رررذائي وحتسررة الت ذيرررة

وسرررلهي الضرررو. علرررى أ يرررة التنررروع البيولررروجي لتنسرررة  19ماملصررلنة لتعمررريف التنررروع البيولررروجي ة  يرررع القطاعرررات الزراعيرررة
جتررارل ميدانيررة ملموسررة مثررل حالررة اسررتزراع سرررطات البنررر ة الطررة ة اانررد الررأ  عررر ة ذلررك مررن خررالا الت ذيررةم مبررا 

رررن متنررراوا الووتينرررات  تظهرررر كيررر  ميكرررن للمنارظرررة علرررى هرررذا النررروع انلررري وعلرررى موئلررره الطبيعررري )املررران رو ( أت حتسه
ونظرررت رررريف العمررل املعنيررة بررا وار ة جوانررب حمررددة مررن تعمرريف التنرروع البيولرروجيم  20مواسررف انكمرراد  رريد األغرراك. ة
الشرهادات وخطري املعرايب الطوعيرة  مايرة التنروع البيولروجي انلري مثرل تعزيرز امل دررات اجل راريرة لنبترة  إ ردار ة ذلك مبا

Saba Senegalensis .ة السن اا 
  

                                                 
كنظررام لتنسررة الت ذيررة  بيرررات جديررد بشررأت اسررتخدام املدرسررة كأسررراص املرردارص  . تتضررمن وثيقررة املناقشرررة املعنونررة و2017اللجنررة الدائمررة للت ذيررة.   17

 ال ررررررذائي والت ررررررذوه ة مقاطعررررررة بوسرررررريا )دراسررررررة ا الررررررة طررررررا.(. بيولرررررروجيو دراسررررررة حالررررررة مررررررن كينيررررررا بشررررررأت التنرررررروهع الللترررررردخُّالت ال ذائيررررررة والت ذويررررررة
WEB.pdf-EN-Paper-https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School 

يررر وررعه رريرق ا رروا. الرريرع املسررتوى املعرن برراألمن تقر  الت ذيرة والررنظف ال ذائيرة. .2017رريرق ا روا. الرريررع املسرتوى املعررن براألمن ال رذائي والت ذيررة.   18
الررنظف ال ذائيررة املسررتدامة والتنرروع البيولرروجي  اجتاهررات  .2012ال ررذائي والت ذيررة التررابع للجنررة األمررن ال ررذائي العررامليم رومررايف منظمررة األغذيررة والزراعررة. 

 أت والتنررروع البيولررروجي واألمنرررال ال ذائيرررة املسرررتدامة  متهنررردوت ررررد اجلررروعومبشررر الدوليرررة جمريرررات النررردوة العلميرررة السياسرررات والبنرررو  والعمرررل وحلوارررا.
 م روما.2010نورمو/تشرين الثا   3-5
19  /biodiversity/en-on-dialogue-stakeholder-http://www.fao.org/about/meetings/multi 
20  http://www.fao.org/3/CA0978EN/ca0978en.pdf 

https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School-Paper-EN-WEB.pdf
https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School-Paper-EN-WEB.pdf
https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School-Paper-EN-WEB.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/multi-stakeholder-dialogue-on-biodiversity/en/
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يا وانريي ااراديف ة الردورة الرابعرة والثالثرة للمر  ر ا قليمري بسريا وانريي وأطلق مكتب املنظمة ا قليمي بسر -21
 future Smart Food:Rediscovering Hidden Treasures of Neglected andاارراديف مطبوعرراا حتررت عنرروات 

21Underutilized Species for Zero Hunger in Asia قيمرة املخفيهرة )األغذيرة الذكيرة للمسرتقبل  إعرادة اكتشرا  ال
لعنواع املهملة وغب املست لة بالكامل من أجل القضا. على اجلوع ة آسيا( يسلهي الضرو. علرى دور األنرواع املهملرة وغرب 

 املست لة بالكامل كمنطلق للتصده للجوع وسو. الت ذية من منظور النظف ال ذائية.
 

 سرتناداال حترت عنروات أت نظف أغذيرة السركات األ رليةوعقدت املنظمة حلقة دراسية رريعة املستوى للخوا. بش -22
مع ال كيز بشردة علرى التنروع البيولروجي ال رذائي.  2018ة نورمو/تشرين الثا   إىل املعار  التقليدية للقضا. على اجلوع

اتفاقيرة التنروع نظمرة وأمانرة كمرا نظمرت املتستضي  املنظمة ة ما بعد أمانة مركز نظف أغذية السركات األ رلية.  و  وس
جلسررة  املرر  ر م وتضررمن2018الرابررع عشررر ة مصررر ة نورمو/تشرررين الثررا   البيولرروجي يرروم الزراعررة خررالا مرر  ر األطرررا 

عررن أ يررة التنرروع البيولرروجي لعغذيررة والت ذيررة. وكررات التنرروع البيولرروجي مررن أجررل األغذيررة والت ذيررة موررروعاا تناولترره النرردوة 
 22.الزراعة ا يكولوجيةالدولية الثانية بشأت 

 
وة إطرار مشرروع التنرروع البيولروجي ألغرررا  األغذيرة والت ذيررةم ع قردت أنشررطة إعالميرة ة البلرردات األربعرة وكررات  -23

من دأعا إعطا. أ ية أكو للتنوع البيولوجي ألغرا  األغذية والت ذية بو فه مورداا للتنمية والرراهيف عرالوة علرى ذلركم مت 
م التنررروع البيولررروجي ألغررررا  األغذيرررة والت ذيرررة واالسرررتفادة منرررهم وذلرررك عرررو تعزيرررز قررردرة املرررزارعة/املنتجة علرررى اسرررتخدا

امررأة ة عشرر حمارظرات تركيرة علرى  2 374البلردات الشرريكة. ومثراالا علرى ذلركم مت تردريب  إىلالتدريب وتبرادا الزيرارات 
 األعررال  واملعلومررات بشررأت  رروت التنرروع البيولرروجي واسررتخدامه بطريقررة مسررتدامةم مبررا ة ذلررك ا طررول التوجيهيررة لتررورب

 2017األسوايف والت ذيةم وتر ت الواسيل ا طول التوجيهية الطوعية إىل الل ة الوت الية. واستضارت سره النكرا ة عرام 
مهرجانراا للتنروع البيولرروجي لعغذيرة علررى نطرايف اجلزيرررة بكاملهرا هررل مسرابقة طهرري درارك ريهررا ررائزوت مررن األقراليف كارررة. 

 23وقد أتينت املنتجات املعررية التالية على املوقع ا لك و  للتنوع البيولوجي ألغرا  األغذية والت ذية 
 

  24يفجي لعغذية والت ذية  روائد للزراعة والصنة وسبل املعيشةتعميف التنوع البيولو الدورة ا لك ونية بشأت 
  25التنوع البيولوجي لعغذية والت ذيةيف تعميف جمموعة أدوات بشأت 
 36 دراسة حالة تربي التنوع البيولوجي الزراعي بالت ذية ونتائي السويفيف 
  و فات تستخدم حما ريل م ذيرة حمليرة غرب مسرت لة بالكامرل مرن البلردات املسرتهدرةم مبرا ة ذلرك كترال

 .2018الو فات الكينية الذه  در عام 
  

                                                 
21  http://www.fao.org/3/I9136EN/i9136en.pdf 
22  /symposium/en-the-symposium/about-agroecology-international-http://www.fao.org/about/meetings/second  
23  http://www.b4fn.org/ 
24  learning-http://www.b4fn.org/e/ 
25  toolkit-biodiversity-mainstreaming-http://www.b4fn.org/the/ 

http://www.fao.org/about/meetings/second-international-agroecology-symposium/about-the-symposium/en/
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 التوجيهات المطلوبة -اثالثا 
 قد ترغب اايئة ة القيام مبا يلي  -24
 

لتعمرررريف مفهرررروم التنرررروع البيولرررروجي التوجيهيررررة الطوعيررررة بررررا طول دعرررروة البلرررردات إىل ررررررع مسررررتوى الرررروعي  -1
م مبررا ة ذلررك تنميررة القرردرات السياسررات والرروامي وخطرري العمررل الوطنيررة وا قليميررة املتعلقررة بالت ذيررة ة

وإدمرراث اعتبررارات التنرروع البيولرروجي علررى مسررتوى أدىن مررن األنررواع ة ا طررول التوجيهيررة الوطنيررة بشررأت 
 فيذهايفالنظف ال ذائية القائمة على األغذيةم وتن

دعوة البلدات إىل ورع أطر سياساتية مناسبةم مبا ة ذلك سياسات رريبيةم ودعرف مناررذ السرويف انسهرنة  -2
 لعغذية امل ذية واملتنوعة بيولوجياايف

دعررروة البلررردات إىل تعزيرررز الرررنظف ال ذائيرررة الصرررنيةم مبرررا ة ذلرررك عرررو اسرررتندا  بررررامي املشررر يات العامرررة  -3
 الأ تشمل األغذية انلية املتنوعة بيولوجياام و/أو تنويع هذه الوامييفوالت ذية املدرسية 

مارسات والدروص املستفادة ة تعميف التنوع البيولوجي ة سياسرات املدعوة البلدات إىل تشاطر أرضل  -4
وبررررامي الت ذيرررةم والطلرررب إىل املنظمرررة جتميرررع هرررذه املمارسرررات والررردروص لتنظرررر ريهرررا اايئرررة ة دورةرررا 

 التاسعة عشرةيف
الطلررب إىل املنظمررة ودعرروة البلرردات إىل موا ررلة حتسررة قاعرردة األدلررة العلميررة للتنرروع البيولرروجي والت ذيررةم  -5

الشررربكة الدوليرررة لرررنظف البيانرررات ا ا رررة باألغذيرررةم والنظرررر ة إمكانيرررة اعتمررراد م دررررات  ذلرررك ة ة مبرررا
 جديدة مثل إنتاجية امل ذياتيف

 حتسة تعميف التنوع البيولوجي ة التثقي  الت ذوه.الطلب إىل املنظمة و  -6


