
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار ب تكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال             
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 والتكنولوجية ية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقن

 االجتماع العاشر

 ٢٠٠٥شباط / فبراير١١-٧بانكوك، 

* من جدول األعمال المؤقت٢-٦البند 
 

 

 لألغذية والتغذية والصحة  خيارات لمبادرة شاملة لعدة قطاعات بشأن التنوع البيولوجي

 مذكرة من األمين التنفيذي

 ذيـز تنفيـموج

قيام، بالتعاون مع منظمة األغذية     ال،  ٧/٣٢ من المقرر    ٧ في الفقرة    طلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي،      -١
ومع مراعاة العمل الجاري، بإجراء       ،(IPGRI)والزراعة التابعة لألمم المتحدة والمعهد الدولي للموارد الجينية النباتية           

المشاورات الالزمة والتقدم الى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف بخيارات لمبادرة شاملة لعدة قطاعات بشأن التنوع                 
لوجي لألغذية والتغذية، ضمن نطاق برنامج العمل القائم بصدد التنوع البيولوجي الزراعي، وأن يعمل مع                   البيو

المنظمات ذات الصلة لتعزيز المبادرات القائمة بشأن األغذية والتغذية، وتعزيز أوجه التضافر وادماج شواغل التنوع                
الثاني من الغاية األولى من الغايات االنمائية لأللفية         البيولوجي تماما في عمل تلك المنظمات، بقصد تحقيق الهدف           

إلى هذا الموضوع ألن توافر الغذاء      "   الصحة "ومن المنطقي أيضا إضافة     .    وغيرها من غايات األلفية ذات الصلة     
 .الكافي والتغذية الجيدة ضروريان لحفظ الصحة

فالتنوع البيولوجي على   .    ية وصحة اإلنسان  هناك صالت متعددة بين التنوع البيولوجي، واألغذية، والتغذ         -٢
مستوى الوراثيات واألنواع يوفر المكونات الرئيسية للتغذية، بما في ذلك الطاقة والبروتين، والشحوم، والمعادن                  

مثل المضادات الحيوية، وتعزيز    "  (غير المتعلقة بالتغذية    "  والفيتامينات، باإلضافة إلى الوظائف اإلحيائية النشطة        
اعة، وحفظ الجهاز العصبي، والخواص المضادة لاللتهابات، والمضادة لألكسدة، والمضادة للسكري، والمضادة              المن

ويعتبر تنوع الفاكهة والخضر المورقة وغيرها من النباتات والطحالب أمرا مهما بوجه خاص في هذا                ).    لتشحم الدم 
ويمكن استكمال األنواع المستزرعة    .    يضا مهمة الخصوص، ولكن األسماك والمنتجات الحيوانية األخرى تعتبر أ         

المحصودة وبذلك تشكل أهمية خاصة لمجتمعات السكان األصليين وللمجتمعات الفقيرة              )  البرية(باألنواع اآلبدة   
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وباإلضافة إلى دور التنوع البيولوجي     .    والمستضعفة خصوصا في األوقات التي يحدث فيها عجز في األغذية الرئيسية          
ستدامة اإلنتاج الغذائي، فإن له دورا في عالج نقص التغذية المرتبط بالفقر، وأمراض البدانة واألمراض                 في دعم وا  

 .الناتجة عن التحول الحضري في البلدان المتقدمة والنامية على السواء

لشريكة باإلضافة إلى منظمة األغذية والزراعة والمعهد الدولي للموارد الجينية النباتية، تضم المنظمات ا                -٣
ومن بين المبادرات الدولية الحالية ذات العالقة،       .    منظمة الصحة العالمية ولجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية        

وهي الخطة التي يجري إعدادها من خالل مشروع األمين العام          (هناك خطة العمل الدولية لتحقيق غايات األلفية للتنمية         
لجوع المنبثقة عن ذلك المشروع، وخطة عمل القمة العالمية لألغذية التابعة لمنظمة األغذية             وخطة العمل بشأن ا   )  لأللفية

والزراعة، واالستراتيجية العالمية بشأن التغذية والنشاط البدني والصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتقييم الدولي              
 .للعلم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية

رح أن تكون أهداف المبادرة التشجيع على االستعمال المعزز للتنوع البيولوجي في البرامج التي                ومن المقت  -٤
تسهم في تحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية والصحة البشرية، بما يزيد من اإلدراك بأهمية التنوع البيولوجي وأهمية                 

األنشطة لزيادة الوعي لدور التنوع البيولوجي في       ومن المقترح أيضا أن تركز المبادرة على عدد محدود من           .    حفظه
األغذية والتغذية والصحة، وإدماج قضايا التنوع البيولوجي في المبادرات القائمة المرتبطة باألغذية والزراعة والصحة              

ليا في إطار   ومن شأن المبادرة أن تكمل األنشطة القائمة حا       .    والتغذية، مثل المبادرات المشار إليها في الفقرة السابقة       
برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وغيرها من األنشطة القائمة ذات                

 .الصلة

 ات مقترحـةـتوصي

 :قد ترغب الهيئة الفرعية في القيام بما يلي

جي واألغذية والتغذية   أن تطلب إلى األمين التنفيذي مواصلة بحث الصالت بين التنوع البيولو              )أ(
والصحة، وبحث المبادرات القائمة بشأن األغذية والتغذية والصحة، والمدى المحتمل للمبادرة المقترحة الشاملة لعدة                

 قطاعات، كما هو محدد في هذه الوثيقة؛

ارد والمعهد الدولي للمو  أن تطلب إلى األمين التنفيذي مواصلة التعاون مع منظمة األغذية والزراعة             )ب(
، وأن يتشاور مع المنظمات األخرى، بما في ذلك تلك المنظمات المسؤولة عن المبادرات القائمة ذات                  الجينية النباتية 

الدورة الحادية  أثناء  الصلة، وأن ينظم، شريطة توافر الموارد الضرورية، مشاورات حول مدى المبادرة المقترحة،               
 .٢٠٠٥أذار /في برازيليا في مارسالمقرر عقدها لمعنية بالتغذية والثالثين للجنة األمم المتحدة الدائمة ا
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 ـةـدمـ  مق-أوال 

بحث مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع، العالقة بين االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والغايات اإلنمائية                -١
 مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، في       ، طلب )٧الفقرة  (وكجزء من هذا المقرر     .    ٧/٣٢لأللفية، واعتمد المقرر    

والمعهد الدولي للموارد الجينية النباتية، ومع مراعاة العمل        تعاون مع منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة          
 :الجاري، ما يلي

 شاملة  القيام بالمشاورات الالزمة والتقدم لمؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن بخيارات حول مبادرة            )أ(
لعدة قطاعات بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية في نطاق برنامج العمل القائم بصدد التنوع البيولوجي الزراعي                 

 التابع التفاقية التنوع البيولوجي؛

وأن يعمل مع المنظمات ذات الصلة لتعزيز المبادرات القائمة بشأن األغذية والتغذية وتعزيز أوجه                )ب(
اج شواغل التنوع البيولوجي تماما في عمل تلك المنظمات، بقصد تحقيق الهدف الثاني من الغاية األولى                 موإدالتضافر  

وبصورة ) ٢٠١٥تخفيض نسبة األشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام (من الغايات االنمائية لأللفية    
والغاية السادسة  )  تحسين الصحة النفاسية  (اية الخامسة   والغ)  تخفيض معدل وفيات األطفال   (غير مباشرة، الغاية الرابعة     

 ).المالريا وغيرها من األمراض الرئيسيةو اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشريةمكافحة(

استجابة لهذا الطلب، بعث األمين التنفيذي رسائل إلى منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية،                 -٢
جينية النباتية، ورئاسة لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية، إلبالغها بهذا المقرر، وقام             والمعهد الدولي للموارد ال   

واشترك .    بعقد مناقشات غير رسمية مع مندوبي منظمة األغذية والزراعة والمعهد الدولي للموارد الجينية النباتية               
، الذي عقد حول موضوع التنوع البيولوجي لألغذية        ٢٠٠٤م  األمين التنفيذي أيضا في االحتفال بيوم الغذاء العالمي لعا        

 .والزراعة، وألقى محاضرة عن دور التنوع البيولوجي في األغذية والتغذية والصحة

أعد األمين التنفيذي هذه المذكرة كي تشكل أساسا لبحث هذا الموضوع في الهيئة الفرعية، وأساسا بعد ذلك                    -٣
ذات الصلة، وهي تستعرض الصالت بين التنوع البيولوجي واألغذية والتغذية والصحة      لمزيد من التشاور مع المنظمات      

القسم (، وتناقش المدى المحتمل للمبادرة      )القسم الثالث (، وتسجل مختلف المبادرات القائمة ذات العالقة         )القسم الثاني (
 ).الرابع

لمبادرات المذكورة في القسم الثالث من هذه       ينوي األمين التنفيذي عقد مشاورات مع المنظمات المشتركة في ا          -٤
وينوي األمين التنفيذي، شريطة توافر الموارد، عقد اجتماع غير رسمي للمنظمات المشتركة في المبادرات               .    المذكرة

المذكورة في القسم الثالث من هذه المذكرة على هامش الدورة الحادية والثالثين للجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية                    
والمعروف أن هذه اللجنة تجمع الكثير من       .    ٢٠٠٥أذار  /في مارس )  البرازيل(بالتغذية، والمقرر عقدها في برازيليا      

 .أصحاب المصلحة ذوي العالقة

توفر المبادرة المقترحة فرصة لإلسهام في بلوغ الغايات اإلنمائية لأللفية، وعلى األخص الهدف الثاني من                  -٥
م في نفس الوقت بالتشجيع على زيادة الوعي بين صانعي السياسة وعامة الناس ألهمية مساهمة                الغاية األولى، مع القيا   

 .التنوع البيولوجي في تحقيق األمن الغذائي والتغذية والصحة
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وقد ترغب الهيئة الفرعية في تقديم اإلرشاد بخصوص المدى المحتمل لهذه المبادرة وبخصوص اإلجراءات                -٦
 . هذا الشأنالتي يجب اتباعها في

   الصالت بين التنوع البيولوجي واألغذية والتغذية والصحة–ثانيـا 

وكل هذه ترتبط بصورة مباشرة أو غير        .    هناك صالت متعددة بين التنوع البيولوجي واألغذية والتغذية         -٧
ولذلك، وبالرغم من أن    .    هامباشرة بصحة اإلنسان التي يعتبر توفير الغذاء المالئم والتغذية السليمة شرطا أساسيا لصون            

 ال يشير إلى الصحة على وجه التحديد، فمن المالئم أيضا إضافة هذا الموضوع، وإضافة الوكاالت ذات                  ٧/٣٢المقرر  
 ).وخصوصا منظمة الصحة العالمية(الصلة العاملة في مجال الصحة 

حيوانية التي كانت وما زالت تستخدم       يوفر التنوع البيولوجي نطاقا متنوعا من أنواع األطعمة النباتية وال            -٨
 والطحالب  )الخضر المورقة، والفاكهة، والجوز والبندق، والجذور، والدرنيات      (كمصادر للغذاء، بما في ذلك النباتات       

بما في ذلك الرخويات (والفطريات ولحوم الغاب، والحشرات والمفصليات األخرى، والطيور، ومنتجات مصائد األسماك  
وقد استخدم حوالي سبعة آالف من      ).    يرها من الحيوانات الالفقارية، باإلضافة إلى األسماك الزعنفية        والقشريات وغ 

وهناك بعض المجتمعات األصلية    .    أنواع النباتات وعدة آالف من أنواع الحيوانـات كغذاء لإلنسان في زمن أو آخر             
 .والتقليدية التي تستهلك مئتي نوع أو أكثر كطعام

محصودة والتي يمكن أن تكتسب أهمية      )  برية(ألحوال، تستكمل األنواع المستزرعة بأنواع آبدة        في أغلب ا   -٩
وعموما ما تزال مصادر الغذاء اآلبدة ذات أهمية خاصة للفقراء والذين ال يمتلكون أرضا،               .    خاصة كمصدر للتغذية  

التي تختل فيها اآلليات العادية إلمداد      وهي مهمة بشكل خاص في أزمنة المجاعة أو انعدام األمن، أو أوقات الصراع               
وغالبا ما تكون األنواع    .    األغذية، وحين يعجز السكان المحليون أو النازحون عن الوصول إلى أشكال الغذاء األخرى            
 .اآلبدة مهمة حتى في الظروف الطبيعية كمصدر مكمل لألطعمة الرئيسية لتوفير غذاء متوازن

وجي على مستوى الوراثيات واألنواع، بما في ذلك التنوع داخل وفيما بين أنواع               وهكذا، يقدم التنوع البيول    -١٠
النباتات واألسماك والحيوانات األخرى، يقدم المكونات األساسية للتغذية، ومن بينها الطاقة، والبروتين، والشحوم،                

ائف أخرى ومن بينها وظائف     وباإلضافة إلى ذلك، يمكن لمكونات األغذية أن تمارس وظ         .    والمعادن، والفيتامينات 
المضادات الحيوية، وتعزيز المناعة، وحفظ الجهاز العصبي، والخواص المضادة لاللتهابات، والمضادة لألكسدة،               

 .والمضادة للسكري، والمضادة لتشحم الدم

اسات هناك عدد كبير من دراسات علم األوبئة من الواليات المتحدة وأوروبا وكذلك عدد ال بأس به من در                    -١١
الحالة من أفريقيا وآسيا التي تؤكد الحكمة التقليدية عن فوائد تنوع الغذاء، وخصوصا الغذاء المكون من الفاكهة                     

ونظرا لصعوبة التعرف   .    ذلك أن الحالة الغذائية ونمو األطفال يتحسنان باستهالك المزيد من التنوع الغذائي           .    والخضر
بدقة على الغذاء المثالي، فإن اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن بحيث يشتمل على البقوليات والفاكهة والخضر                    
واألطعمة من مصادر حيوانية، يوفر حاجزا واقيا ضد النتائج غير المؤكدة لالعتماد على نظام غذائي أقل تنوعا، ويظل                  

 . هو الخيار المفضل للحفاظ على صحة اإلنسانالنظام األول
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بدأ في الظهور وباء عالمي من أمراض البدانة واألمراض غير السارية مع إقبال سكان المدن بشكل متزايد                   -١٢
على غذاء يحتوي على نسبة أعلى من الطاقة ونسبة أقل من التنوع في الفاكهة والخضر مما كانوا يستهلكونه بصفة                     

وهو يتكون من التحديات    :  لألمراض المتعلقة بالغذاء  "  بالعبء المزدوج   "  اجه بلدان كثيرة اآلن ما يسمى       وتو.    تقليدية
المتزامنة لزيادة نسبة األمراض الحادة والسارية بين السكان الذين يعانون من سوء التغذية، وارتفاع نسبة األمراض                  

وع البيولوجي يشكل أساس التنوع الغذائي، فإن له دورا في           ولما كان التن  .  المزمنة المرتبطة بزيادة الوزن والبدانة    
التصدي لسوء التغذية المرتبط بالفقر وألمراض البدانة المرتبطة بالتحول الحضري في البلدان المتقدمة والنامية على                

 .السواء

.  نتاج الزراعي وباإلضافة إلى تقديم مكونات األغذية، يعتبر التنوع البيولوجي مهما في دعم واستدامة اإل                -١٣
فهو يدعم االنتاج   "  التنوع البيولوجي المساند    "  أما  .    فالتنوع الجيني يعني بالتكيف مع االحتياجات والظروف المتغيرة       

 .الزراعي من خالل تحقيق دورات المغذيات، ومكافحة اآلفات، والتلقيح، وغير ذلك من العالقات التكافلية

فعلى سبيل المثال، تسهم مجموعة متنوعة من       .  أيضا لتحويل ومعالجة األغذية   يعتبر التنوع البيولوجي مهما      -١٤
وبالمثل، تلعب  .    الخمائر في تنوع المشروبات الكحولية، واألهم من ذلك أيضا في إنتاج الخبز بأنواعه المختلفة                

 ).المحفوظة(مخمرة الفطريات والبكتريا دورا مهما في إنتاج أطعمة مثل اللبن الزبادي، واألجبان، واألطعمة ال

إن أفضليات الطعام، باإلضافة إلى تأثيرها على التغذية وعلى صحة اإلنسان، تعد من العوامل المهمة التي                   -١٥
تحكم إنتاج األغذية، وما ينتج عنها من آثار بالنسبة للتنوع البيولوجي واألنظمة اإليكولوجية، وذلك من خالل تأثيراتها                  

وبالمثل، تعتبر  .     األزوت وغيره من المخصبات، وعلى استغالل أصناف الغذاء اآلبدة         على األراضي، وعلى استعمال   
األفضليات والتقاليد الثقافية مهمة في الحفاظ على معرفة المزايا المترتبة على تنوع األغذية، أو األطعمة الفردية،                   

 وبناء عليه، توجد صالت مهمة بين        .  باإلضافة إلى أهميتها في معرفة كيفية الحصول عليها وتجهيزها واستهالكها          
 .وغيرها من األحكام ذات الصلة في االتفاقية) ي (٨األغذية والتغذية والصحة والمادة 

   المبادرات الدولية القائمة ذات العالقة والشركاء-ثالثـا 

، إلى الدمج الكامل لشواغل التنوع البيولوجي في المبادرات    ٧، الفقرة   ٧/٣٢المقرر  مؤتمر األطراف في    يدعو   -١٦
 وغيرها من الغايات    لقائمة بشأن األغذية والتغذية، بغية تحقيق الهدف الثاني للغاية األولى من الغايات اإلنمائية لأللفية               ا

نمائية لأللفية، تتضمن المبادرات القائمة ذات      وبجانب الجهود الدولية لبلوغ الغايات اإل     .    اإلنمائية لأللفية ذات الصلة   
 .الصلة مبادرات في قطاعي الزراعة والتنمية الريفية باإلضافة إلى المبادرات في قطاعات األغذية والصحة والتغذية

هناك عدد كبير من المشروعات والبرامج، على المستويين الدولي والوطني، التي تتناول الموضوع قيد البحث                -١٧
وهذه تتضمن العديد من المشروعات والبرامج التي نفذتها منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية              .    رةمباش

وسيتم إجراء تحليل .  وفيما يلي أمثلة لبعض هذه المبادرات إلعطاء فكرة عن مدى المشاركة في هذا المجال.  الزراعية
 .ر المبادرة بشأن التنوع البيولوجي واألغذية والتغذية والصحةأكثر تعمقا للمبادرات الجارية خالل عملية تطوي
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   الخطة العالمية لبلوغ الغايات اإلنمائية لأللفية-ألف 

إن الغاية األولى من الغايات اإلنمائية لأللفية، وخصوصا هدفها الثاني، تنعكس في الهدف الذي اعتمده مؤتمر                 -١٨
فالتغذية الجيدة تلعب دورا أساسيا في بلوغ هذه الغاية وتحقيق هذا الهدف،            ).    انظر أدناه   (١٩٩٦الغذاء العالمي في عام     

وبناء عليه، فإن المبادرة المقترحة بصدد      .    وذلك باإلضافة إلى الغايات ذات الصلة المذكورة آنفا وأهدافها ذات العالقة          
 .األغذية والتغذية والصحة تكتسب أهمية واضحة للغايات اإلنمائية لأللفية

وتتضمن مؤشرات الغايات واألهداف ذات الصلة تزايد أعداد األطفال ذوي الوزن المنخفض ونسبة السكان                -١٩
 .تحت المستوى األدنى الستهالك الطاقة الغذائية، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة األمراض المتعلقة بالتغذية

من خالل مشروع األلفية، كمشروع استشاري      يجري حاليا إعداد خطة عالمية لبلوغ الغايات اإلنمائية لأللفية           -٢٠
الهدف الثاني للغاية   (وتتضمن خطة العمل المحددة بشأن الجوع        .    مستقل تحت إشراف األمين العام لألمم المتحدة       

توصية للنهوض باإلنتاج المحلي واستهالك األطعمة الغنية بالمغذيات الدقيقة الزهيدة الثمن والمالئمة من الوجهة           )  األولى
 .قافية من خالل القيام بحمالت التسويق االجتماعي حول أهمية التنوع الغذائيالث

   خطة عمل مؤتمر الغذاء العالمي والمبادرات ذات الصلة-باء 

ن ن بنقص التغذية بمقدار النصف بي      ـعلى هدف لخفض عدد السكان المصابي        وافق مؤتمر الغذاء العالمي    -٢١
 ).نمائية لأللفيةتمشيا مع الهدف الثاني للغاية األولى من الغايات اإل( كحد أقصى ٢٠١٥ و ١٩٩٦عامي 

وتتضمن خطة عمل مؤتمر الغذاء العالمي التزامات إلتاحة امكانية الحصول على غذاء واف من الوجهة                   -٢٢
) التابعة لمنظمة األغذية والزراعة، انظر أدناه      وخطة العمل العالمية    (الغذائية، وتشير بالتحديد إلى الموارد الجينية        

 ).باإلضافة إلى إشارة إلى االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي(والتنوع البيولوجي بصورة أعم 

وضعت منظمة األغذية والزراعة برنامجا لمكافحة الجوع وأنشأت تحالفا دوليا ضد الجوع في طليعة الجهود                 -٢٣
نظام المعلومات  "  وباإلضافة إلى ذلك، أنشأت منظمة األغذية والزراعة        .     المذكور أعاله  ٢٠١٥  عام  نحو تحقيق هدف    

 ."(FIVIMS)عن انعدام األمن الغذائي والتعرض لنقص األغذية ورسم الخرائط ذات الصلة 

اقترح المنتدى الخاص للجنة األمن الغذائي التابعة لمنظمة األغذية والزراعة إجراء استعراض في                    -٢٤
، وهذا من شأنه أن يوفر فرصة مهمة للتأكد من ٢٠١٥ للتقدم المحرز نحو تحقيق هدف   ٢٠٠٦تشرين األول في    /أكتوبر

 .إدماج القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي تماما في الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف

هية طوعية بشأن الحق في     وهناك مبادرة أخرى من منظمة األغذية والزراعة تتمثل في وضع مبادئ توجي             -٢٥
ويقر المشروع الجاري للمبادئ التوجيهية، الذي ما زال قيد التفاوض، بأهمية التنوع البيولوجي، ويوصي              .    غذاء كاف 

 ... ".تتخذ الدول اإلجراءات عند الضرورة للحفاظ على التنوع الغذائي أو تكييفه أو تعزيزه" بأن 

استدامة استخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة وتحتوي خطة العمل العالمية لحفظ و -٢٦
 وصادق عليها بعد ذلك مؤتمر      ١٩٩٦األغذية والزراعة، المعتمدة في المؤتمر التقني الدولي المنعقد في ليبزيغ في عام             
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، تحتوي على   )٣/١١القرار  (وجي  منظمة األغذية والزراعة ومؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيول           
 :نشاطين متصلين بشكل مباشر بالمبادرة الشاملة لعدة قطاعات

 ؛  التشجيع على تطوير وتسويق المحاصيل واألنواع غير المستغلة استغالال كافيا-١٢النشاط  )أ(

 ".غنية التنوع "   تطوير أسواق جديدة لألصناف المحلية والمنتجات -١٤النشاط  )ب(

 تيجية العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الغذاء والنشاط البدني والصحة  االسترا-جيم 

االستراتيجية العالمية بشأن الغذاء      ٢٠٠٤أيار  / مايو ٢٢اعتمدت الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية في         -٢٧
يز في هذه االستراتيجية، فال توجد      وبينما يشكل دور التغذية في الصحة أحد مجالي الترك         .    والنشاط البدني والصحة  

غير أن االستراتيجية تعترف بالفوائد الصحية المحتملة التباع الممارسات         .    إشارات محددة للتنوع الغذائي في حد ذاته      
وتستند االستراتيجية إلى تقرير مشترك      .    الغذائية التقليدية، بما في ذلك الممارسات السائدة بين السكان األصليين           

 . حول التغذية والنشاط البدني والصحة٢٠٠٣منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة في عام أصدرته 

   لجنة األمم المتحدة الدائمة للتغذية-دال 

لجنة األمم المتحدة الدائمة للتغذية لجنة متعددة التخصصات تجمع خبراء من وكاالت األمم المتحدة ذات                 إن   -٢٨
ائية والمجتمع الدولي، وهي تقدم المشورة والتوصيات إلى منظومة األمم المتحدة والمجتمع اإلنمائي  الصلة والوكاالت الثن  

 . األوسع

  لألرزة  اللجنة الدولي-هاء 

قدمت اللجنة الدولية لألرز في دورتها العشرين توجيهات مهمة للمسؤولين القائمين بإصدار وتجميع البيانات                -٢٩
ضرورة استكشاف التنوع البيولوجي الحالي ألصناف      )  ١:  (الل تقديم التوصيات التالية   عن مكونات األغذية وذلك من خ     

ضرورة أن يكون المحتوى الغذائي بين المعايير        )  ٢(األرز وتكوينها الغذائي قبل القيام بعمليات التحويل الجيني،           
يل المغذيات الموجودة في األصناف     ضرورة القيام، على نحو منتظم، بتحل     )  ٣(المستخدمة في ترويج األصناف النباتية،      

 .النباتية ونشر المعلومات عنها

   البحوث الزراعية والتقييم- واو

 التابعة للمعهد الدولي للموارد الجينية النباتية بمساهمة          "التنوع من أجل التنمية   "  تعترف صراحة استراتيجية     -٣٠
 .يةالتنوع البيولوجي في تأمين سبل العيش، بما في ذلك من خالل التغذ

استثمر الفريق االستشاري المعني بالبحوث الزراعية في برنامج للبحوث يهدف إلى تربية أنواع من األغذية                 -٣١
وهناك فرص  ").    التقوية البيولوجية   ("  المقوي بفيتامين أ    "  األرز الذهبي   "  األساسية الغنية بالمغذيات على غرار       

معززة الصفات الغذائية لعدد من الموارد الغذائية النباتية المتنوعة،         الستكمال هذا النهج بأساليب أخرى تستغل بصورة        
 الستخدام  (CGIAR)باإلضافة إلى المبادرات الجارية التي يقوم بها الفريق االستشاري بشأن البحث الزراعي الدولي               

 .التنوع البيولوجي في تعزيز االنتاج الغذائي
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نامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة         قام البنك الدولي مؤخرا، بالتعاون مع بر       -٣٢
.  العالمية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بإجراء تقييم دولي للعلم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية                

 . هذه العمليةويمكن تقدير قيمة األساليب القائمة على التنوع في خدمة التغذية والصحة كجزء من

   المبادرات ذات الصلة في سياق االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي- ايز

من المقرر تطوير المبادرة الشاملة لعدة قطاعات في سياق برنامج العمل القائم بشأن التنوع البيولوجي                    -٣٣
اإلدارة )  ٢(التقييم،  )  ١:  (ربعة عناصر ويتكون برنامج العمل من أ    .    الزراعي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي    

للتعرف على أساليب اإلدارة، والتقنيات والسياسات التي تشجع على التأثيرات اإليجابية وتخفف من وقع                 (التكييفية  
التأثيرات السلبية للزراعة على التنوع البيولوجي، وتعزيز اإلنتاجية والقدرة على كسب العيش، بتوسيع نطاق المعرفة                

، ) واإلدراك بالسلع والخدمات المتعددة التي تقدمها المستويات والوظائـف المختلفة للتنـوع البيولوجي الزراعي            والفهم
وفي سياق برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، ال تدعو الحاجة بالضرورة  .    التعميم)  ٤(بناء القدرة، و     )٣(

 . استنادا إلى التقييم األولي، أن ذلك مهم في حالة معظم العناصرإلى ربط المبادرة بجميع عناصرها، ولكن يبدو،

ستكون المبادرة أيضا مهمة لبرامج العمل األخرى والمواضيع الشاملة لعدة قطاعات وخصوصا تلك البرامج                -٣٤
ي والساحلي  والمواضيع المتعلقة بالتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي البحر              

بخصوص (والغابات واألراضي الجافة وشبه الرطبة      )  وخصوصا فيما يتعلق بمصائد األسماك وتربية األحياء البحرية       (
وسوف يتم النظر في هذه الصالت بصورة أعمق عند القيام بصياغة            ).    لحوم الغاب ومنتجات الغابات غير الخشبية     

 .المبادرة بمزيد من التفصيل

ت ذات صلة أخرى من االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي مثل االستراتيجية العالمية لحفظ               وهناك مبادرا  -٣٥
 :النبات، ال سيما في سياق الهدفين التاليين

  وقف انحسار الموارد النباتية، وما يرتبط بها من معارف وابتكارات وممارسات لدى               -١٣الهدف   )أ(
 المستدامة، وأمن الغذاء المحلي، والرعاية الصحية،السكان األصليين والمحليين تساند سبل العيش 

  إدماج أهمية التنوع النباتي والحاجة إلى حفظه في برامج االتصال والتعليم والتوعية               -١٤الهدف   )ب(
 .الجماهيرية

 ٢٠١٠أن يتحقق، بحلول    "  إن رسالة الخطة االستراتيجية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الرامية إلى             -٣٦
سهام في  إقليمي والوطني، ك  فيض محسوس في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي على المستوى العالمي واإل            تخ

قد تربط التنوع البيولوجي صراحة بخفض وطأة الفقر،          "  تخفيف وطأة الفقر ولمصلحة الحياة كلها على كوكب األرض        
.  رة عن القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة       وهي الصلة التي وردت أيضا في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ الصاد           

" التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة "  موضوع ٢٠١٠ويتضمن اإلطار الرامي إلى تقييم التقدم المحرز نحو هدف عام 
 .كمؤشر للتنمية
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   عناصر مبادرة دولية بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية والصحة-رابعـا 

هدف المبادرة في التشجيع على االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في البرامج التي تسهم في تحقيق                يتمثل   -٣٧
الهدف (األمن الغذائي وتحسين التغذية وصحة اإلنسان، وذلك كمساهمة لبلوغ الغاية األولى من الغايات اإلنمائية لأللفية                

 .اإلدراك بأهمية التنوع البيولوجي وحفظه واستعماله المستدام وبذلك تعزز من  والغايات واألهداف ذات الصلة)الثاني

من المقترح أن تكمل المبادرة األنشطة القائمة في إطار برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي                    -٣٨
ركيز على عدد   والمبادرات األخرى القائمة، والت   )  وغير ذلك من األنشطة المالئمة    (لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي     

محدود من األنشطة لزيادة الوعي بدور التنوع البيولوجي، وإدماج قضايا التنوع البيولوجي في المبادرات القائمة المعنية                
 .باألغذية والزراعة والصحة والتغذية

 :بناء عليه، يحتمل أن تشمل المبادرة العناصر التالية -٣٩

 واألغذية والتغذية والصحة وعلى األخص توضيح        وصف وتقييم الصالت بين التنوع البيولوجي       )أ
والصالت المهمة بين صحة اإلنسان وحالة األنظمة         (العالقة بين التنوع البيولوجي والتنوع الغذائي والصحة           

 ).اإليكولوجية

إدماج حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام في جداول العمل والبرامج الخاصة بالتغذية                 )ب
 .الل زيادة اإلدراك بالصالت بين التنوع البيولوجي واألغذية والتغذية والصحةوالصحة، من خ

إدماج التنوع البيولوجي في جداول عمل األغذية والزراعة من خالل زيادة اإلدراك بالصالت بين                )ج
 .التنوع البيولوجي واألغذية والتغذية والصحة

وسوف .    (يولوجي واألغذية والتغذية والصحة   زيادة التوعية الجماهيرية بالصالت بين التنوع الب        )د
 ). من أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النبات١٤يربط هذا النشاط بالهدف 

وضع مؤشر أو مؤشرات التنـوع البيولوجي المستخدمـة في األغذية واألدويـة بما يتمشى مع                )ه
 . ٧/٣٠المقرر 

لبيولوجي الزراعي، باألنشطة التي تسهم في       النهوض، ضمن إطار برنامج العمل بشأن التنوع ا         )و
تحسين األمن الغذائي والتغذية والصحة البشرية من خالل االستعمال المعزز للتنوع البيولوجي، بما في ذلك ما يلي على                 

 :سبيل المثال

 .حفظ واستعمال التنوع الجيني للمحاصيل والماشية )١(

 .ستغالال كافياحفظ واستعمال األنواع المهملة وغير المستغلة ا )٢(

 .التشجيع على إقامة مشاتل منزلية )٣(

حفظ الموارد اآلبدة واستعمالها المستدام، بما في ذلك الموارد التي يعيش عليها حيوانات                )٤(
 .الغابات ومصائد األسماك
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النهوض بالتنوع البيولوجي المهم المرتبط بالمحاصيل الزراعية الرئيسية وحفظ ذلك التنوع            )٥(
 ).مثل التنوع البيولوجي المائي المرتبط باستزراع األرز(جي واستعماله المستدام البيولو

 .التخفيف من حدة الفقر من خالل إدخال التنوع على سبل العيش )٦(

) ي  (٨إدماج قضايـا األغذيـة والتغذيـة والصحـة في برنامـج العمل الخاص بالمـادة                )ز
 . في االتفاقيةواألحكام ذات الصلة

المبادرة الدولية الشاملة لعدة قطاعات بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية والصحة ضمن            سوف يتم إنشاء     -٤٠
 ).ي التالانظر الجدول(برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 إدماج العناصر المقترحة للمبادرة في عناصر برنامج العمل 

 شأن التنوع البيولوجي الزراعيب

 عنـاصـر البرنـامـج

١ ٢ ٣ ٤ 

التعميــم
بناء القـدرات 

اإلدارة التكليفية 
 

التقييــم
 

 

 

 

 عناصر المبادرة

وصف صالت التنوع البيولوجي واألغذية والتغذية والصحة وتقييم هذه             √   
 .الصالت

غذية والصحة والحفظ   اإلدماج في جداول األعمال الخاصة بالتغذية واأل            √
 .واالستعمال المستدام

 .اإلدماج في جداول األعمال الخاصة بالزراعة والتنمية الريفية    √

 .تعزيز التوعية الجماهيرية    √

وضع مؤشرات لتقييم االتجاهات في التنوع البيولوجي بالعالقة إلى األغذية            √   
 . الصلةوالتغذية والصحة وتحقيق األهداف والغايات ذات

تشجيع األنشطة في سياق برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي              √ √ 
وبرامج العمل ذات الصلة، بخصوص التنوع البيولوجي واألغذية والتغذية           

 .والصحة

حماية المعارف التقليدية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واألغذية والتغذية               √ 
 .والصحة

 

-------------- 
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