
املوارد الوراثية احليوانية
�شبكة اأمان للم�شتقبل

يعترب التنوع البيولوجي احليواين �رسوريًا لالأمن الغذائي و�شبل املعي�شة، خ�شو�شًا يف العامل النامي. 

فاحليوانات تنتج اللحوم والألبان والبي�ش والألياف واجللود، وال�شماد ل�شتخدامها خم�شبات ووقودًا، 

وطاقة اجلر يف جمايل الزراعة والنقل، اإ�شافًة اإىل طائفة من املنتجات واخلدمات الأخرى. وهناك العديد 

من فقراء الريف يف العامل )تقدر ن�شبتهم بنحو 70 يف املائة( يربون املا�شية ويعتمدون عليها كمكونات مهمة 

ل�شبل معي�شتهم. كذلك ت�شهم احليوانات امل�شتاأن�شة يف النظم الإيكولوجية التي توجد فيها، حيث توفر خدمات، 

من قبيل نرث البذور وتدوير املغذيات.

ويعزز التنوع الوراثي االأدوار العديدة التي تنجزها الرثوة احليوانية 

ن ال�صكان من تربية املا�صية يف ظل تنوع وا�صع من الظروف البيئية.  ومتِكّ

ونتيجة لذلك، حتيا احليوانات امل�صتاأن�صة يف بع�ص اأنحاء االأر�ص االأ�صد 

ق�صوة – بدءًا من ال�صهول اجلرداء يف القطب ال�صمايل واجلبال املرتفعة 

حتى ال�صحاري احلارة واجلافة – حيث ي�صعب اإنتاج املحا�صيل اأو 

يتعذر. 

وتتعر�ص احليوانات لظروف مناخية بالغة ال�صعوبة تنتج عنها خ�صائ�ص 

تكيفية ت�صاعدها على العي�ص واالإنتاج بينما ال تقوى حيوانات اأخرى على 

ذلك فتنفق. وهكذا تتكيف املا�صية مع املوارد العلفية املحلية وتنمي مقاومة 

للأمرا�ص والطفيليات. ويلعب االختيار الطبيعي دورًا، لكن ال�صلالت 

احلالية ذات التوليفات الفريدة من اجلينات ما كان لها اأن تظهر بدون 

االإدارة الفعالة املتوا�صلة واال�صطفاء بوا�صطة املزارعني ومربي املا�صية يف 

غ�صون 000 12 �صنة منذ البدء يف تدجني اأنواع املا�صية االأوىل.

�شيانة جممع املورثات احليوانية

مهمة تواجه التحديات

تعترب تكلفة اإن�صاء بنوك املورثات احليوانية واحلفاظ عليها مرتفعة، 

باملقارنة مع تكلفة تلك املتعلقة باملحا�صيل. وي�صتلزم احلفاظ على 

املوارد الوراثية احليوانية موادًا ومعدات مكلفة وكوادر مدربة 

واإمدادات م�صتمرة من الطاقة. 

بيد اأنه ينبغي يف واقع االأمر، اأن ي�صتفاد من بنوك املورثات، 

اأ�صا�صًا، كجهة معا�صدة ل�صيانة ال�صلالت احليوانية يف جمال نظم 

االإنتاج التي اأن�صئت هذه البنوك يف ظلها. ويتمثل الهدف العام يف تعزيز 

ا�صتخدام ال�صلالت احليوانية وتنميتها ب�صورة م�صتدامة يف االأجل 

الطويل، مبا يلبي االحتياجات االقت�صادية واالجتماعية ملربي املا�صية 

ويحّد من ال�صغوط على البيئة واملوارد الطبيعية مع االإبقاء على 

اخليارات الوراثية من اأجل امل�صتقبل. ومن جهة اأخرى هناك العديد 

من العقبات التي ينبغي معاجلتها: 

من  العديد  بخ�صائ�ص  املتعلقة  املعارف  يف  ندرة  هناك  تزال  ال  	•
ال�صلالت العاملية، مبا يف ذلك توزعها اجلغرايف واأعدادها؛

احليوانية  �صلالتها  ب�صاأن  لل�صيانة  برامج  لديها  قليلة  بلدان  هناك  	•
املهددة اأو حتى لديها برامج را�صخة للرتبية ميكن اأن حت�صن 

االإنتاجية والنوعية وتبقي على ال�صلالت يف حيز اال�صتخدام؛

قلّما  احليوانية  الرثوة  قطاع  يف  املوؤثرة  والقوانني  ال�صيا�صات  اإن  	•
تويل اهتمامًا، ناهيك عن تقدمي الدعم الكايف، للإدارة امل�صتدامة 

للموارد الوراثية؛ بل اإنها، يف واقع االأمر، تثبط، يف بع�ص االأحيان، 

�صيانة التنوع الوراثي. 

واإذا مل تت�صق االإجراءات، فمن امل�صتبعد بلوغ الهدف املتمثل ب�صيانة 

املوارد الوراثية احليوانية وا�صتخدامها وتنميتها على نحو م�صتدام.

االإقرار باأدوار مربي املا�شية
ي�صطلع، يف الوقت الراهن، املزارعون والرعاة، يف البلدان النامية، مبهام 

�صيانة معظم التنوع الوراثي احليواين يف العامل. وهناك اعرتاف، من 

ا�شمحلل املورثات: ح�شاب اخل�شائر

رغم امل�شاهمة املحتملة الكبرية للموارد الوراثية احليوانية للأغذية 

والزراعة، يف جمال التنمية امل�شتدامة واحلد من ظاهرتي اجلوع 

والفقر، اإّل اأن هذه املوارد غري م�شتغلة بكاملها كما اأنها ل حتظى 

بال�شيانة التامة. اإذ يلحظ اأنه، من بني ال�شللت التي قامت البلدان 

الأع�شاء باإبلغ املنظمة بها، وعددها 600 7 �شللة، هناك اأكرث من 

1500 �شللة معر�شة خلطر النقرا�ش اأو اأنها انقر�شت فعًل. وخلل 

ال�شنوات ال�شت الأوىل من هذا القرن، اختفى اإىل الأبد اأكرث من 60 

�شللة – اأي نحو �شللة واحدة يف كل �شهر، و�شاعت معها مكوناتها 

الوراثية الفريدة. واإن فقدان هذه ال�شللت اأ�شبه بخ�شارة بولي�شة 

تاأمني عاملية �شد التهديدات امل�شتقبلية للأمن الغذائي. وهذا الأمر 

يقو�ش القدرة لتكييف قطعان املا�شية مع التغريات البيئية اأو 

الأمرا�ش امل�شتجدة اأو طلبات امل�شتهلكني املتغرية.



جانب املجتمع الدويل، بدور مربي املا�صية هوؤالء يف �صيانة التنوع الوراثي، 

لكن ال يزال هناك الكثري الذي يجب فعله، للتاأكد من اأن هذا االعرتاف 

تع�صده اأعمال ملمو�صة. وقلّما تركز بحوث تربية املا�صية على نظم االإنتاج 

ذات املدخلت اخلارجية املنخف�صة والتي غالبًا ما توجد يف العامل النامي. 

واإن معظم م�رصوعات �صيانة املوارد يف مواقعها الطبيعية موجودة يف 

البلدان املتقدمة. واأكرث من ذلك، فاإن �صغار مربي املا�صية – الرعاة و�صغار 

املزارعني – غالبًا ما يهم�صون يف عمليات �صنع القرارات التي توؤثر يف 

نظمهم االإنتاجية، االأمر الذي يوؤدي اإىل اإ�صدار قرارات و�صيا�صات تهدد 

قدراتهم على اال�صتمرار كقيمني على التنوع البيولوجي احليواين. 

ومن الناحية التقليدية، يتقا�صم مربو املا�صية، طواعيًة، مواردهم 

الوراثية احليوانية، مع جريانهم، ويف نهاية املطاف، فيما بني البلدان 

واالأقاليم، االأمر الذي اأ�صهم، اإىل حد كبري، يف ات�صاع نطاق تنوع ال�صلالت 

الذي يوجد يف الوقت الراهن. لكن االأن�صبة تغريت بعد اأن اأ�صبح قطاع 

الرثوة احليوانية، اأكرث خ�صوعًا للت�صنيع. وهناك ق�صايا مهمة من قبيل 

االعرتاف باأعمال وحقوق مربي املا�صية، وحماية اال�صتثمارات التجارية يف 

جمال املورثات احليوانية وتربية املا�صية وحقوق امللكية الفكرية، تفر�ص 

حتديات جديدة تواجه اقت�صام املوارد الوراثية.

هيئة املوارد الوراثية احليوانية 

للأغذية والزراعة

التاأهب للعمل

اأ�صدرت املنظمة، يف عام 2007، درا�صة بعنوان »حالة املوارد الوراثية احليوانية 

يف العامل للأغذية والزراعة« التي ت�صمنت الأول مرة، تقييمًا عامليًا حلالة 

واجتاهات املوارد الوراثية احليوانية. وتعترب هذه الدرا�صة مبثابة مرجع 

موثوق يعتمد عليه يف تخطيط امل�رصوعات االإدارية. 

وي�صار اإىل اأن الدرا�صة املذكورة كان قد ُبدئ باإعدادها يف اأواخر 

الت�صعينات، عندما طلبت هيئة املوارد الوراثية احليوانية للأغذية والزراعة 

اأن تقوم املنظمة بتن�صيق تقييم قطري للموارد الوراثية احليوانية. كما 

اأن�صاأت تلك الهيئة، يف ذلك احلني، جماعة عمل فرعية هي جماعة العمل الفنية 

احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية للأغذية والزراعة. 

وبحلول عام 2005 كان هناك نحو 169 بلدًا تقدمت بتقارير �صكلت، 

باالإ�صافة اإىل تقارير املنظمات الدولية واملعطيات من العلميني واخلرباء 

املرموقني، اأ�صا�صًا لدرا�صة »حالة العامل«. وقدم التقرير النهائي اإىل املوؤمتر 

التقني الدويل املعني باملوارد الوراثية احليوانية للأغذية والزراعة الذي عقد 

يف �صبتمرب/اأيلول 2007 يف انرتالكن، �صوي�رصا. وقد رحب موؤمتر املنظمة، 

وهو اجلهاز الرئا�صي االأعلى يف املنظمة، بذلك التقرير لكونه اأول تقييم عاملي 

�صامل حلالة املوارد الوراثية احليوانية.

كذلك اعتمد موؤمتر انرتالكن خطة عمل عاملية للموارد الوراثية احليوانية، 

وهي اإطار دويل بارز لتح�صني اإدارة تنوع ال�صلالت احليوانية. وتت�صمن 

خطة العمل العاملية اأولويات ا�صرتاتيجية لل�صتخدام امل�صتدام ف�صًل عن 

اأحكام تتعلق بتمويل تنفيذ هذه اخلطة ومتابعتها.

املوجودة  املوؤ�ص�صات  قدرات  احلكومات  تقيم  الوطني،  امل�صتوى  على  	•
يف جمال اإدارة الربامج ال�رصورية للرتبية وال�صيانة، وتكييف 

ال�صيا�صات، ح�صب االقت�صاء، لزيادة قدراتها.

تنفيذ  وتقييم  مراقبة  م�صوؤولية  الهيئة  تولت  العاملي،  امل�صتوى  وعلى  	•
خطة العمل العاملية، وبلورة ا�صرتاتيجية التمويل لتنفيذها. واإن عهدًا 

جديدًا من امل�صاركة التعاونية �صوف يتطلب تعبئة املوارد املالية وتعزيز 

اإقامة ال�صبكات الدولية، خ�صو�صًا امل�صتوى االإقليمي، وترويج ا�صتنباط 

ونقل التقانات امللئمة، واإيلء زخم متجدد الأن�صطة التدريب وبناء 

القدرات يف �صتى اأنحاء العامل. وقد اكتمل و�صع اخلطوط التوجيهية 

خلطط العمل القطرية والإدارة املوارد الوراثية احليوانية، وهذه 

اخلطوط متوافرة للبلدان املعنية. وهناك خطوط توجيهية فنية اإ�صافية 

قيد االإعداد. 

هذه هي بع�ص التحديات العديدة التي يتعني على الهيئة الت�صدي لها خلل 

العقد القادم من خلل برنامج عملها متعدد ال�صنوات.

وللمزيد من املعلومات:

www.fao.org/nr/cgrfa :ال�صفحة االإلكرتونية

cgrfa@fao.org :الربيد االإلكرتوين

تغري املناخ، واحليوانات امل�شتاأن�شة، والأمرا�ش امل�شتجدة 

يتنباأ العلماء بت�شورات تغري املناخ التي �شوف تكون لها تاأثريات جذرية على الإنتاج 

احليواين: 

اإن الإجهاد الحرتاري الناجم عن ارتفاع درجات احلرارة �شوف يعيق التكاثر؛ 	•
�شوف تتاأثر الكميات املتوافرة من املياه والأعلف، اخل�رشاء واجلافة، بتغري  	•

املناخ واأي�شًا بتزايد الطلب على حما�شيل الوقود، الأمر الذي يقلل ما هو متوافر 

من اأرا�ٍش ومياه لإنتاج املحا�شيل العلفية؛

اإىل الأماكن الأكرث  اأمرا�ش احليوان من تو�شيع نطاقاتها  �شوف تتمكن ناقلت  	•
علواً وارتفاعًا مع ارتفاع درجات احلرارة، الأمر الذي يهدد الكثري من ال�شللت 

التقليدية ويوؤدي اإىل ا�شتفحال تاآكل املورثات.

ورمبا تكون �شغوط تغري املناخ مواتية ل�شتخدام ال�شللت التقليدية، التي تكون، 

عمومًا، اأكرث مقاومة اأو احتماًل للأمرا�ش، واأكرث قدرة على التكيف مع تغريات درجات 

احلرارة. ولذا يلزم و�شع برامج جديدة ب�شاأن تربية احليوانات وتبادل املوارد الوراثية 

احليوانية ذات امليزات املهمة.


