حالة
املوارد الوراثية احليوانية
لألغذية والزراعة فى العالم
يقدم هذا املنشور النتائج الرئيسية ألول تقرير عاملى عن تقييم املوارد
الوراثية احليوانية.
تعتبر اإلدارة املستدامة للتنوع الوراثى فى اإلنتاج احليوانى فى العالم ذات
أهمية حيوية للزراعة ،التنمية الريفية والبيئة.
لقد أدى هذا التقييم إلى عملية تطوير سياسات وإلى خطة العمل
الدولية للموارد الوراثية احليوانية.

هيئة
املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة

أول تقييم عاملى
حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة فى العالم هو أول تقييم عاملى للتنوع فى اإلنتاج
احليوانى .والتقرير مستمد من  169تقريرا قطريا وإسهامات من منظمات دولية بجانب اثنتى
عشرة دراسة موضوعية خاصة – فهى مبثابة حتليل حلالة التنوع الزراعى فى قطاع اإلنتاج
احليوانى ،املنشأ والتطور ،االستخدامات والقيم ،التوزيع والتبادل ،حالة اخملاطر والتهديدات –
والقدرة على إدارة هذه املوارد – السياسات واألطر القانونية ،األنشطة التربوية املهيكلة وبرامج
الصون .وقد مت تقييم اإلحتياجات والتحديات فى ظل القوى احملدثة للتغيير فى أنظمة اإلنتاج
احليوانى .كما مت استكشاف أدوات وطرق حتسني استخدام وتنمية املوارد الوراثية احليوانية فى
الفصول احملتوية على أحدث ما فى التوصيف ،التحسني الوراثى ،التقييم اإلقتصادى والصون.
لقد أدت إدارة املوارد الوراثية والتربية احملكمة بجانب
اإلنتخاب الطبيعى على مدى آالف السنني إلى تنوع
وراثى كبير بني عشائر احليوان الزراعى فى العالم.
و تتعايش احليوانات ذات اخملرجات العالية — املرباة بصورة
مكثفة لتنتج منتجات حيوانية متجانسة حتت رعاية
محكمة — مع السالالت متعددة األغراض التى يحتفظ
بها صغار املزارعني والرعاة بصفة أساسية فى أنظمة
إنتاج منخفضة اخملرحات.

األهمية لألمن الغذائى والتنمية املستدامة

إن اإلدارة الفعّ الة للتنوع الوراثى احليوى ألمر ضرورى
لألمن الغذائى العاملى والتنمية املستدامة وتوفير
سبل العيش ملئات املاليني من البشر .يواجه قطاع
اإلنتاج احليوانى واجملتمع الدولى حتديات عديدة.
فالتغير املناخى ،األمراض احليوانية البازغة ،زيادة
الطلب املتسارعة على املنتجات احليوانية فى أجزاء
عديدة من العالم النامى ،واألهداف العاملية — مثل
األهداف اإلمنائية لأللفية — حتتاج للمعاجلة على وجه
السرعة .تتميز عدة سالالت بصفات متفردة أو مبزيج
متفرد منها — مقاومة األمراض ،حتمل التطرفات
املناخية أو التخصص فى إنتاج منتج معني — التى
تساهم فى مجابهة هذه التحديات .ولكن تقترح
الشواهد أن هناك تعرية حادثة و رمبا تكون متزايدة
لقاعدة املوارد الوراثية.

احلالة

نسب السالالت فى العالم حسب أقسام حالة اخلطر

ﻓﻰ ﺧﻄﺮ
ﻣﻨﻘﺮﺿﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻰ ﺧﻄﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
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التهديدات

ميكن التعرف على عدد من التهديدات التى تواجه
التنوع الوراثى .ويرجح أن يكون أكثرها أهمية هو
تهميش أنظمة اإلنتاج التقليدية وما يدور فى فلكها
من سالالت محلية .ذلك التهميش مدفوع باالنتشار
السريع لنظم اإلنتاج احليوانى املكثف على نطاق
POTFSWBUJPOQSPHSBNNFT
واسع والتى تستخدم سلسلة محدودة من السالالت.
ويعتمد اإلنتاج العاملى للّحوم واأللبان والبيض بصورة

ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺻﻮﻥ ﺣﻰ

اخملرجات — تلك التى
عاليةﺻﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﺘﺒﺮ
متزايدة على السالالت ﺑﺮﺍﻣﺞ

تستخدم فى أنظمة اإلنتاج الصناعى بربحية عالية.


وعملية التكثيف هذه مدفوعة بزيادة الطلب على







ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ

يحتوى بنك املعلومات العاملى للموارد الوراثية احليوانية
التابع ملنظمة األغذية والزراعة (الفاو) على معلومات
عن مجموع قدره  7616ساللة إنتاج حيوانىُ .ي َبوب
حوالى  20باملائة من هذه السالالت التى لها تعداد على
أنها فى خطر .وإنة ملثار أكبر للقلق أنه خالل السنوات

الست األخيرة انقرضت  62ساللة — أى مبعدل فقدان
ساللة واحدة تقريبا كل شهر .وقد يشكل هذا جزءا
فقط من الصورة الكلية للتعرية الوراثية .ويعتبر
جرد احليوانات ،والسيما اجلرد املتعلق بحجم وتركيب
العشائر على مستوى الساللة ،منقوصا فى أجزاء
كثيرة من العالم .أضف إلى هذا أن التنوع داخل كثير
من سالالت األبقار عالية اخملرجات و شائعة اإلنتشار قد
ُقّوض نتيجة استخدام عدد قليل من الطالئق شائعة
الشهرة ألغراض التربية.

ﻓﻰ ﺧﻄﺮ
ﻣﻨﻘﺮﺿﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻰ ﺧﻄﺮ





ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

املنتجات احليوانية وسهولة حتريك املادة الوراثية،
تكنولوجيات اإلنتاج واملدخالت حول العالم .ولقد
ساهم التكثيف والتصنيع فى زيادة مخرجات اإلنتاج
احليوانى وإلى إطعام سكان املعمورة املتزايدين .ولكن
يجب اتباع سياسات من شأنها اإلقالل من الفقدان
املمحتمل للمنفعة العامة املشمولة فى تنوع املوارد
الوراثية احليوانية.

ال تكون السياسات واألطر القانونية املؤثرة فى
قطاع اإلنتاج احليوانى دائما فى صالح االستخدام
املستدام للموارد الوراثية احليوانية .فكثيرا ما شجع
الدعم احلكومى الظاهر أو املستتر اإلنتاج ذا النطاق
الواسع على حساب أنظمة إنتاج املزارع الصغير التى
تستخدم املوارد الوراثية احمللية .كما وميكن لتدخالت
تنموية واستراتيجيات مكافحة األمراض أن تشكل
تهديدا للتنوع الوراثى .ويجب أن تقوم برامج إعادة
التأهيل فيما بعد الكوارث ذات العالقة باإلنتاج
احليوانى بالتأكد من أن السالالت املستخدمة مالئمة
لبيئات اإلنتاج احمللية وإلحتياجات املستفيدين املعنيني.
حتتاج برامج االستبعاد املتبعة استجابة النتشار
األمراض إلى األخذ فى االعتبار السبل حلماية السالالت
النادرة ،وقد يتطلب األمر تعديال فى قوانني ذات عالقة.

االستخدام املستدام ذات جدوى أمرا مستهدفا .وتهىء
األسواق املتخصصة ملنتجات بعينها ،واستخدام
احليوانات الرعوية ألغراض إدارة الطبيعة أو املسطحات
اخلضراء فرصا عظيمة خاصة فى الدول النامية .وغالبا
ما يستوجب األمر برامج حتسني وراثى جيدة التخطيط
إذا أريد للسالالت احمللية أن تبقى ضمن اإلختيارات
القائمة للمحتفظني بها.

UJPOPGDPOTFSWBUJPOQSPHSBNNFT

التوزيع اإلقليمى لبرامج الصون


ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺻﻮﻥ ﺣﻰ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺻﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﺘﺒﺮ
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وتعتبر أيضا التهديدات احلادة مثل أوبئة األمراض
الكبرى والكوارث اخملتلفة (القحط ،الفيضانات،
النزاعات املسلحة ،إلخ) همّ ا — خاصة فى حالة عشائر
السالالت املركزة فى نطاق جغرافى صغير .ال ميكن
إزالة التهديدات من هذا النوع ولكن ميكن التقليل
من أثرها .ويعتبر اإلستعداد ضروريا فى هذا السياق
حيث أن التصرف الوقتى فى املواقف الطارئة عادة
مايكون بعيدا جدا عن الفاعلية .وتعتبر املعلومات
اجليدة عن أى السالالت متتلك اخلصائص التى جتعلها
من أولويات الصون وكيفية توزيعها جغرافيا وطبقا
لنظام اإلنتاج — تعتبر أساسية ملثل هذه اخلطط.





ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻗﺎﺯ
ﻭﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻰ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ

ﺁﺳﻴﺎ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ



يعتبر تطبيق استراتيجيات مالئمة ألنظمة اإلنتاج
احليوانى منخفضة املدخالت اخلارجية فى العالم
النامى حتديا كبيرا .الرعاة وصغار املزارعني — وهم
األوصياء على الكثير من تنوع اإلنتاج احليوانى فى
العالم — قد يحتاجون إلى الدعم حتى يتمكنوا فى
VUJPOPGTUSVDUVSFECSFFEJOHBDUJWJUJFTGPSUIFNBJOMJWFTUPDLTQFDJFT
االستمرار فى هذا األمر — على سبيل املثال توفير
الضمان الكافى بإتاحة األرض الرعوية .وفى نفس
الوقت فإنه من الضرورى أال تؤثر تدابير الصون سلبا
ﺍﻷﺑﻘﺎﺭ
ﺍﳌﻌﺰ
على تنمية نظم اإلنتاج أو أن حتد من فرص سبل
ﺟﺎﻣﻮﺱ
ﺍﳋﻨﺎﺯﻳﺮ
العيش .وقد بدأ عدد صغير من برامج الصون والتربية
ﺍﻟﻀﺄﻥ
ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ
املبنية على أساس مجتمعى ملواجهة هذه القضايا،
ولكن يحتاج هذا النهج إلى تطوير أبعد من ذلك.

تتطلب اإلدارة املؤثرة لتنوع وراثة احليوان موارد —
اإلحتياجات والتحديات
تشمل عاملني جيدىن التدريب وإمكانيات تقانية كافية.
حينما يهدد تطور أنظمة اإلنتاج احليوانى االستخدام كما أنه من الضرورى توفير هياكل تنظيمية سليمة
اجلارى ملوارد وراثية ذات قيمة محتملة أو لوقاية هذه
(التسجيل والتقييم الوراثى للحيوان) ومساهمة
املوارد من فقدان كارثى مفاجئ — هنا يجب األخذ فى
كبيرة من قبل ذوو الشأن (خاصة مربو احليوان
االعتبار تدابير الصون للسالالت .تشمل اختيارات
وحافظوه) فى التخطيط واتخاذ القرار .ولكن كثيرا من
محمية ،أو
الصون احلى مزارع صون خاصة أو مناطق
ﺁﺳﻴﺎ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
العالم ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ
تقرر  48باملائة
ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔاملتطلبات.
هذه
ﻭﺍﻷﻭﺳﻂتنقصه
النامى
ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ
ﻭﺍﻟﻘﻮﻗﺎﺯ
ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻰ
ﺍﻷﺩﻧﻰ
دفع مبالغ وتدابير داعمة أخرى لهؤالء الذين يحتفظون من دول العالم أنه ليس لديها برامج صون حى على
بسالالت نادرة فى حيز بيئتها اإلنتاجية الطبيعية.
املستوى القطرى 63 ،باملائة تقرر أن ليس لديها برامج
وميكن أن يكون للصون فى اخملتبر باستخدام النيتروجني صون فى املعمل .وبصورة مشابهة فإن برامج التربية
السائل قيمة تكاملية عظيمة مع الصون احلى.
املهيكلة غير موجودة أو غير فعالة فى كثير من الدول.
ويجب أن يكون التمكني من ظهور أمناط جديدة من

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ
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التوزيع اإلقليمى ألنشطة التربية املهيكلة ألنواع اإلنتاج احليوانى الرئيسية



ﺍﳌﻌﺰ

ﺍﻷﺑﻘﺎﺭ

ﺍﳋﻨﺎﺯﻳﺮ

ﺟﺎﻣﻮﺱ

ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ

ﺍﻟﻀﺄﻥ
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ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ
ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻭﺍﻷﻭﺳﻂ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻰ

في زمن التغير السريع واخلصخصة واسعة االنتشار
هناك حاجة إلى التخطيط القطرى لضمان تدفق
السلع العامة على املدى البعيد .والبد أن تدعُم
سياسات تنمية قطاع اإلنتاج احليوانى هدف اإلنصاف
للمجتمات الريفية ،حتى تتمكن هذه اجملتمعات من
بناء — بطريقة مستدامة — املقدرة اإلنتاجية الالزمة
لتحسني سبل معيشتها وإمداد السلع واخلدمات
الالزمة للمجتمع ككل .وهناك حاجة ألن تكون إدارة
املوارد الوراثية احليوانية متوازنة مع أهداف أخرى داخل
اإلطار األوسع من التنمية الريفية والزراعية .ويجب أن
يراعى بعناية األدوار والوظائف وقيمة السالالت احمللية
وكيفية مساهمتها فى األهداف التنموية.
تعتمد دول ومناطق العالم على بعضها البعض
فى استخدام املوارد الوراثية احليوانية .وهذا واضح
من شواهد االنسياب اجلينى واألمناط املعاصرة لتوزيع
اإلنتاج احليوانى .وفى املستقبل قد يتبني أن موارد
وراثية من جزء ما من العالم ضرورية ملربني وحافظى
احليوانات فى أماكن أخرى .وهناك حاجة ألن يتقبل

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﻭﺍﻟﻘﻮﻗﺎﺯ

ﺁﺳﻴﺎ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ



اجملتمع الدولى مسؤوليته عن إدرة هذه املوارد املشتركة.
وقد يكون من الضرورى أن ي َقدَّم الدعم إلى الدول
النامية والدول ذات إقتصاد في حالة حتوّل لتوصيف
وصون واستخدام سالالت اإلنتاج احليوانى بها .إن إتاحة
واسعة للموارد الوراثية احليوانية -للمزارعني والرعاة
واملربني والباحثني — ضرورية لالستخدام املستدام
والتنمية املستدامة .كما يجب أن تأخذ أطر اإلتاحة
الواسعة واملشاركة املنصفة فى املنفعة املستمدة من
املوارد الوراثية احليوانية مكانها على املستويني القطرى
والدولى معا .و عند تطوير مثل هذه األطرف إنه من
املهم أن تؤخذ فى االعتبار الصفات املميزة للتنوع
احليوى الزراعى — الذى نتج بصفة اساسية عن تدخل
اإلنسان والذى يحتاج دوما إلى إدرة نشطة من قبَله.
إن التعاون الدولى والتكامل اجليد إلدارة املوارد الوراثية
احليوانية فى كل أمور تنمية اإلنتاج احليوانى سوف
تساعدان على ضمان أن ثروة العالم من التنوع احليوى
لإلنتاج احليوانى تستحدم وتنمى بطريقة مالئمة فى
الغذاء والزراعة ،وتظل متاحة ألجيال قادمة.

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بالعنوان التالي:
Animal Genetic Resources Group
Animal Production & Health Division
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Web site: www.fao.org/DAD-IS
E-mail: DAD-IS@fao.org

