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املوارد 

الوراثية لتحقيق 

األمن الغذايئ 

والتغذية

الهدف الشامل
استخدامها  وتشجيع  والزراعة  لألغذية  الوراثية  املوارد  صون 

املستدامة  والتنمية  العاملي  الغذايئ  األمن  لتحقيق  دعامً 

واملقبلة. الحارضة  لألجيال 

النباتات  تنّوع  الوراثية لألغذية والزراعة - أي  املوارد  تشّكل 

الدقيقة  الحية  والكائنات  والغابات  املائية  واملوارد  والحيوانات 

نظم  كافة  عليه  تعتمد  الذي  االسرتاتيجي  الخزّان   - والالفقاريات 

بنا. الخاصة  األغذية  إنتاج 

وعندما تُستنزف هذه املوارد، تخرس البرشية إمكانيات لتكييف 

نظم إنتاج األغذية مع ظروف اجتامعية اقتصادية وبيئية جديدة. 

ويسمح التنوع الورايث للنباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة 

والالفقاريات بالتكيّف والبقاء رغم تبّدل البيئة املحيطة بها. ولذلك، 

فإن الحفاظ عىل مجموعة واسعة من التنّوع واستخدامها - التنّوع 

بني األنواع أو التنّوع الورايث ضمن األنواع عىل السواء - يعنيان 

الحفاظ عىل قدرة االستجابة للتحديات املستقبلية.

االستخدام األمثل للتنوع الورايث

للحفاظ  أساسياً  أمراً  والزراعة  لألغذية  الوراثية  املوارد  متثّل 

املاشية  املزارعون ومربو  ويحتاج  األغذية وتحسينه.  إنتاج  عىل 

واملسؤولون عن إدارة مصايد األسامك والغابات واملربون 

الوراثية لألغذية والزراعة  املوارد  الحصول عىل  كلّهم إىل 

املناخات  أو  األمراض واآلفات  الناشئة عن  التهديدات  ملواجهة 

لألغذية  الوراثية  املوارد  إىل  الوصول  فيصبح  املتغرية. 

بالتايل عنرصاً  استخدامها  القدرة عىل  وتحسني  والزراعة 

استدامته. الغذايئ وضامن  األمن  لتحقيق  أساسياً 

صون التنّوع الورايث

الوراثية لألغذية والزراعة اسرتاتيجيات  يتطلّب صون تنوع املوارد 

اإليكولوجية  النظم  استدامة  فيها ضامن  تكميلية، مبا 

واالستمرار يف استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف 

إطارها ومن أجل تطوير مجموعات من خارج املوقع الطبيعي 

الجينات(. بنوك  )مثل 

والزراعة مهّمة  لألغذية  الوراثية  املوارد  الحفاظ عىل  ويشّكل 

بني جميع  املستويات  التعاون عىل جميع  توطيد  تتطلب  عاملية 

املعنيني.  املصلحة  أصحاب 

هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

املنتدى  والزراعة  لألغذية  الوراثية  املوارد  هيئة  تشّكل 

مسألة  تحديداً  يعالج  الذي  الوحيد  الدويل  الحكومي 

)أي  والزراعة  لألغذية  الوراثية  واملوارد  البيولوجي  التنوع 

والكائنات  والغابات  املائية  واملوارد  والحيوانات  النباتات 

تضم  التي  الهيئة  وتسعى  والالفقاريات(  الدقيقة  الحية 

الجوع من  لعامل خاٍل من  الرتويج  إىل  عضواً  بلداً   178

والزراعة  لألغذية  البيولوجي  التنوع  صون  تعزيز  خالل 

املستدام. واستخدامه 
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باختصار
الوراثية لألغذية والزراعة يف تحقيق األمن  املوارد  تسهم 

والتغذية من خالل: الغذايئ 

السكان 	  متزايد من  اإلنتاجية وتعزيزها إلطعام عدد  صون 
الناجمة عن اآلفات واألمراض والجفاف  التحديات  يف وجه 

املناخ وتوافر يد عاملة محدودة؛ واإلجهاد املايئ وتغري 

التغذوي 	  املحتوى  تعزيز  األغذية عن طريق  تحسني جودة 
املستهلكني؛ تفضيالت  وتلبية  التخزين  وإمكانية 

الحفاظ عىل حد أدىن من املخاطر وتحسني إنتاج 	 
وأصنافاً  أنواعاً  تتطلب  متنّوعة  إنتاجية  بيئات  يف  األغذية 

مختلفة؛ وسالالت 

الصمود من 	  اإلنتاج وقدرتها عىل  استقرار نظم  توطيد 
للمنتجني؛ واسعة  توافر خيارات  خالل ضامن 

أعقاب 	  التعايف يف  واملنتجني عىل  املجتمعات  مساعدة 
واألعاصري؛ الفيضانات  مثل  الكوارث 

الطارئة 	  املستقبلية  التغريات  مع  للتكيف  خيارات  تقديم 
واحتياجاته. اإلنتاج  عىل ظروف 

إحداث فرق

التابعة  والزراعة  لألغذية  الوراثية  املوارد  هيئة  تسعى 

ملنظمة األغذية والزراعة جاهدًة إىل وضع حد لفقدان املوارد 

واستخدامها  تعزيز صونها  والزراعة عن طريق  لألغذية  الوراثية 

الناشئة عن  املنافع  تبادلها وتقاسم  املستدام، مبا يف ذلك 

الهيئة من خالل  وتسّهل  عادل ومنصف.  بشكل  استخدامها 

يرمي  األدلّة  إىل  القطاعات ومستند  إقامة حوار متعدد  عملها 

إىل تعزيز دمج األمن الغذايئ والتغذية يف مجال إدارة املوارد 

دولياً شامالً،  الهيئة متثّل جهازاً حكومياً  الوراثية. ويف حني أن 

املزارعني  املطاف عىل مساهمة  نهاية  يعتمد عملها يف 

الواقع، جميع  - أي، يف  النشطة  واملربني واملستهلكني 

واستهالكها. األغذية  بإنتاج  املعنية  الجهات 

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة: إحداث فارق عىل صعيد األمن 

الغذايئ والتغذية

يؤدي غياب التنوع الورايث، يف جميع القطاعات، إىل تفاقم املخاطر 

املرتبطة باألمن الغذايئ والتغذية. وتشمل األمثلة عن تجارب ماضية 

اآلثار املدّمرة الناجمة عن آفة البطاطس يف آيرلندا يف منتصف القرن 

التاسع عرش، وتلف نسبة تصل إىل 15 يف املائة من محصول الذرة يف 

الواليات املتحدة األمريكية بسبب آفة أوراق الذرة الجنوبية يف السبعينات 

من القرن املايض، وموجة الصدأ التي رضبت قصب السكر يف كوبا يف 

الثامنينات من القرن املايض، وهبوط إنتاج مزارع القريدس اإليطالية يف 

الثامنينات من القرن املايض بسبب التكاثر الداخيل، وأزمة القلقاس يف 

ساموا، وآثار املرض الفطري، السيجاتوكا السوداء، الذي يصيب املوز يف 

أمريكا الوسطى يف التسعينات من القرن املايض.

ويف املقابل، من شأن استخدام التنوع والخصائص املرغوبة املختارة لهذا 

التنوع أن يحّسن األمن الغذايئ والتغذية. وتتضمن األمثلة األخرية امللفتة 

أصناف البطاطا الحلوة يف رشق أفريقيا ذات مستويات طليعة الفيتامني 

ألف العالية، ومجموعة متنّوعة من الفاصوليا الشائعة يف نيكاراغوا 

املقاومة للجفاف الشديد وذات الغلة الوفرية واملستقرة، إىل جانب 

أصناف الطامطم والبصل املغذية والطيّبة املذاق التي تقاوم العوامل 

املمرضة يف فرتات ما قبل الحصاد وبعده يف املناطق الحارة والرطبة.

ويف سياق الرثوة الحيوانية، يسمح توافر مجموعة واسعة من السالالت 

ذات السامت التكيفية والوظيفية املختلفة للمزارعني والرعاة باختيار 

الحيوانات التي تناسب بيئاتهم اإلنتاجية واحتياجاتهم املعيشية. فعىل 

سبيل املثال، تتسم سالالت األرايض الجافة مثل ماعز البدو األسود يف 

الرشق األدىن وماعز منطقة Barmer يف الهند بقدرة كبرية عىل تحمل 

الجفاف. وعىل نحو مامثل، تُظهر سالالت املجرتّات املتأقلمة محلياً من 

مناطق مصابة بشدة بآفة ذبابة التيس تيس، أي ناقالت داُء املِثَْقِبيَّات 

األفريقي، قدرة عىل مقاومة هذا املرض.

وأسفرت عمليات الرتبية التقليدية لسمك البلطي النييل )وهي من 

أسامك املياه العذبة( يف مناطق مختلفة من أفريقيا عن استحداث سمك 

البلطي النييل املستزرع واملحّسن وراثياً املعروف عىل نطاق واسع 

والذي يحظى بتقدير كبري.

ويسمح التنوع الهائل للموارد الوراثية الحرجية برتبية النباتات الغذائية الربية 

وتدجينها عىل غرار التمر هندي والربقوق األفريقي وأشجار املورنغا مام 

يساعد عىل تلبية الطلب املتزايد عىل األغذية.
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الدولية  املعاهدة  اعتامد  الرئيسية  الهيئة  إنجازات  وتشمل 

والزراعة من جانب مؤمتر  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  بشأن 

املنظمة يف عام 2001، فضالً عن إعداد الصكوك والخطوط 

االسرتاتيجيات  من  العديد  أساس  تشكل  التي  التوجيهية 

لألغذية  الوراثية  املوارد  بصون  الخاصة  الوطنية  والسياسات 

واستخدامها. والزراعة 

من الناحية العملية

حالة صون  العاملية عن  للتقييامت  اإلعداد  عملية  الهيئة  توجه 

توافق عىل  والزراعة واستخدامها، كام  الوراثية لألغذية  املوارد 

تنفيذ خطط  السياسات، وتدعم  املتخذة يف مجال  اإلجراءات 

الوطني،  املستوى  عىل  عاملياً  عليها  املتفق  والصكوك  العمل 

الوطنية. االتصال  عرب جهات  تنفيذها  وترصد 

القطرية  التقارير  عىل  بناًء  العاملية،  التقييم  عمليات  ترمي 

املوارد  العلمية، إىل توفري معلومات عن حالة  والدراسات 

االستنزاف  محّركات  وعن  واستخدامها  والزراعة  لألغذية  الوراثية 

الورايث واختالف هذه املحّركات من بلد إىل آخر. وهي تساعد 

الثغرات يف املعارف وفرص البحث. وتريس  عىل تحديد 

العامل« أسس صكوك  الوراثية يف  التقارير عن »حالة املوارد 

أو خطط  التوجيهية  الخطوط  أو  السلوك  عاملية مثل مدونات 

العاملية. العمل 

املتفق  األنشطة  من  العاملية مجموعة  العمل  وتوفر خطط 

القطرية  املستويات  عىل  تنفيذها  ينبغي  التي  دولياً  عليها 

الحكومات  من خاللها  تساهم  والتي  والعاملية،  واإلقليمية 

الوراثية لألغذية  وأصحاب املصلحة اآلخرون يف صون املوارد 

تتضمن  نحو مستدام. وهي  واستخدامها عىل  والزراعة 

األمن  تحسني  للمساهمة يف  املصممة خصيصاً  األنشطة 

القطري. املستوى  والتغذية عىل  الغذايئ 

الفني ويف مجال  الدعم  املنظمة  الفنية يف  الُشعب  وتوفّر 

العاملية  العمل  تنفيذ خطط  بهدف  البلدان  إىل  السياسات 

الفنية. التوجيهية  الخطوط  أخرى عىل غرار  ووضع صكوك 

القطاعات بني  املشرتكة  املسائل 

الهيئة  تعالجها  التي  القطاعات  بني  املشرتكة  املسائل  تشمل 

ما ييل:

بضامن  الهيئة  تلتزم  منافعها.  وتقاسم  املوارد  الحصول عىل 

بشكل  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  للتنوع  الخاصة  السامت  بروز 

والترشيعات  الدولية  السياسات  عمليات صنع  مالئم يف 

املوارد  الحصول عىل  تنظيم فرص  الرامية إىل  الوطنية 

عنها. املنبثقة  املنافع  وتقاسم  والزراعة  لألغذية  الوراثية 

التوجيهية  الخطوط    2015 الهيئة يف عام  أقرّت  التغذية. 

السياسات  يف  البيولوجي  التنوع  مفهوم  لتعميم  الطوعية 

بالتغذية.  املتعلقة  واإلقليمية  الوطنية  العمل  وخطط  والربامج 

التنوع  بني  القامئة  القوية  بالروابط  التوجيهية  الخطوط  وتقّر 

والصحة. ومن شأن  والتغذية  واألغذية  والزراعة  البيولوجي 

تركيبة  باألصناف يف  الخاصة  االختالفات  االستفادة من 

النقص يف املغذيات وكفايتها لدى  األغذية أن تفّرق بني 

الشعوب واألفراد، إىل جانب املساهمة يف مكافحة سوء 

البلدان عىل  مساعدة  إىل  التوجيهية  الخطوط  وترمي  التغذية. 

واألنشطة  والربامج  السياسات  البيولوجي يف  التنوع  دمج 

بشأن  التوجيهية  الخطوط  )مثل  بها  املرتبطة  وتلك  التغذية  عن 

التغذوية،  والرتبية  األغذية،  القامئة عىل  الغذائية  النظم 

بالتغذية(،  الخاصة  السياسات  وتطوير  الغذائية،  النظم  وتقييم 

التغذية. أشكال سوء  معالجة جميع  بهدف 

الوراثية لألغذية والزراعة دوراً  املناخ. ستؤدي املوارد  تغرّي 

املناخ.  الزراعي والغذايئ مع تغري  اإلنتاج  محورياً يف تكييف 

الوراثية  للموارد  املناخ يشّكل تهديداً  ويف حني أن تغري 



الوراثية  املوارد  هيئة  أمانة 

والزراعة لألغذية 
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آثار  للتكيف مع  أداة رئيسية  لألغذية والزراعة، فإن األخرية متثّل 

التوجيهية  الخطوط   2015 الهيئة يف عام  املناخ. وأقرّت  تغري 

التكيف مع تغري  الورايث يف تخطيط  التنوع  إدراج  الطوعية لدعم 

الوطني. املستوى  املناخ عىل 

التعاون والرشاكات بني  توطيد  إىل  الهيئة  الرشاكات. وتسعى 

وغري الحكومية  الدولية  الحكومية  الهيئات  من  وغريها  املنظمة 

املجتمع  زيادة مشاركة  العمل عىل  ذلك  املعنية. ويشمل 

النسائية  املنظامت  فيهم  املنتجني، مبن  ومنظامت  املدين 

بالرتبية،  املعنية  والصناعات  واملؤسسات  املنتجني،  وصغار 

تعمل يف  التي  والخاص  العام  للقطاعني  التابعة  واملنظامت 

والزراعة. لألغذية  الوراثية  املوارد  مجال 

التحديات
الوراثية  املوارد  الهيئة جاهدًة إىل وضع حد لفقدان  تسعى 

الغذايئ والتنمية  األمن  لألغذية والزراعة وإىل ضامن تعزيز 

واستخدامها  تعزيز صونها  العامل عن طريق  املستدامة يف 

عليها وتقاسم  والحصول  تبادلها  املستدام، مبا يف ذلك 

ومنصف. عادل  بشكل  استخدامها  عن  الناشئة  املنافع 

تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لتحقيق األمن الغذايئ 

واإلنتاج الغذايئ املستدام

من الرضوري ضامن توافر ما يكفي من املوارد الوراثية 

وإمكانية  الصلة  ذات  بالخصائص  تتمتع  التي  والزراعة  لألغذية 

البلدان،  الغذايئ. ويف معظم  األمن  لتحقيق  عليها  الحصول 

الورايث املستخدم يف األغذية  التنوع  ينشأ جزء كبري من 

الذي يواجهه  التحدي  والزراعة من بلدان أخرى. وقد تعاظم 

الحصول عىل  كفالة  املتمثّل يف  واملنّفذون  السياسات  صناع 

املنافع  تقاسم  الوراثية لألغذية والزراعة مبوازاة ضامن  املوارد 

الوقت عينه. الناشئة عنها عىل نحو عادل ومنصف يف 

تنوع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، واالستدامة والقدرة عىل 

التكيف، وقدرة نظم اإلنتاج عىل الصمود لتحقيق األمن الغذايئ

التكيف  اإلنتاج مستدامة وقادرة عىل  أن تكون نظم  ينبغي 

والصمود من أجل دعم األمن الغذايئ وتحسني سبل كسب 

تحقيق هذه  يتطلب  البيئية. وسوف  الصحة  وتحسني  العيش 

االيكولوجي  النظام  توفري خدمات  بعملية  االرتقاء  األهداف 

وتحسينها.  اإلنتاجية  الحفاظ عىل  مبوازاة  اإلنتاج  نظم  ضمن 

الغذايئ واالستدامة إىل أوجه تعاون  ويحتاج تحسني األمن 

واستخدام  الغذايئ  اإلنتاج  املعنيني مبختلف جوانب  بني  جديدة 

والزراعة. لألغذية  الوراثية  املوارد 

للفاو  التابعة  والزراعة  لألغذية  الوراثية  املوارد  ترّوج هيئة 

الكاملة  الحافظة  استخدام  تعزيز  الجوع من خالل  لعامل خال من 

عنرص  باعتبارها  وتطويرها  والزراعة  لألغذية  البيولوجي  للتنوع 

والتخفيف من حدة  والتغذية  الغذايئ  األمن  لتحقيق  مهم 

الفقر يف األرياف. 


