
امل�شائل امل�شرتكة بني القطاعات 
روؤية �لتنوع �لور�ثي مبنظار �أو�سع

اإن كونًا يزخر باآلف الأ�سناف الإفرادية وتغرياتها الوراثية يوفر الأ�سا�س البيولوجي للإنتاج الغذائي 

العاملي. فالتنوع الوراثي للمحا�شيل، وحيوانات املزرعة، واأ�شجار الغابات، والكائنات احلية املائية، 

والكائنات احلية الدقيقة، والالفقاريات – بدءًا من البكترييا التي ل تراها عني الإن�شان، والتي تدعم الرتبة 

الزراعية، وانتهاء بالثور ال�شخم الذي يعي�ش يف املرتفعات العليا من الهيماليا – تلعب، جميعها، دورًا حيويًا 

يف اإيجاد عامٍل يخلو من اجلوع. 

ومع اأن العنا�رص املختلفة للتنوع البيولوجي للأغذية والزراعة تت�صف 

بخ�صائ�ص متميزة، اإاّل اأنها، اأي�صًا، ذات �صمات م�صرتكة. فجميع هذه 

العنا�رص ت�صهم يف تلبية االحتياجات االأ�صا�صية من االأغذية و�صمان �صبل 

املعي�صة، واأن العديد منها، مثل حيوانات املزرعة، تعتمد على اإدارة االإن�صان 

لها. وتواجه العنا�رص املختلفة كًل من التحديات االإدارية الفريدة واملخاطر 

امل�صرتكة، من قبيل تغري املناخ. 

ف�صيانة خزان التنوع الوراثي وا�صتخدامه ميكن اأن يوفرا اخليارات 

اللزمة للتكيف مع تغري املناخ. لكن تغري املناخ، يف الوقت ذاته، ميكن اأن 

ي�صهم اأي�صًا يف ا�صمحلل املورثات. ولذا فاإن احلفاظ على التنوع الوراثي 

اأمر مهم وملّح، على ال�صواء. وقد اعرتفت هيئة املوارد الوراثية للأغذية 

والزراعة، ب�صورة ر�صمية، باحلاجة اإىل معاجلة مو�صوع تغري املناخ 

والزراعة يف اأعمالها املقبلة.

الهيئة

ا�شتك�شاف امل�شائل امل�شرتكة بني القطاعات

تلتزم الهيئة مبعاجلة الق�صايا ال�صاملة التي ميكن اأن توؤثر يف اأحد اأو كل 

مكونات التنوع البيولوجي للأغذية الزراعة، من قبيل ما يلي: 

اقت�صام   اأو  الوراثية  املوارد  على  احل�صول  فر�ص  ب�صاأن  ال�صيا�صات  	•
املنافع املتاأتية من ا�صتغللها؛  

وا�صتغللها؛ الوراثية  املوارد  �صيانة  يف  احليوية  التقانات  تطبيق  	•
الوراثي؛ التنوع  ب�صيانة  املتعلقة  واملوؤ�رصات  االأهداف  	•
البيولوجي. التنوع  الإدارة  االإيكولوجي  النظام  مناهج  	•

وي�شار اإىل اأن هناك عدداً من الأجهزة الدولية تعالج هذه الق�شايا. 

بيد اأن الهيئة تتيح منتدى دائمًا تناق�ش فيه احلكومات كل امل�شائل، 

مبا يف ذلك امل�شائل امل�شرتكة بني القطاعات، وعلى وجه التحديد، 

تلك املتعلقة باملوارد الوراثية للأغذية والزراعة. وهي تتابع، بعناية، 

تطورات ال�شيا�شات يف �شائر املنتديات الدولية وتهدف اإىل �شمان تنا�شق 

ال�شيا�شات من خلل التعاون الوثيق مع �شتى املنظمات الدولية. واإن 

اخت�شا�شات الهيئة متكنها من التاأكد من اأن الحتياجات وال�شمات 

اخلا�شة للموارد الوراثية للأغذية والزراعة، تتجلى، على نحو واف، يف 

بلورة ال�شيا�شات الدولية.

احل�شول على املوارد الوراثية واقت�شام منافعها 

هناك، بالفعل، اتفاقيتان دوليتان اثنتان ملزمتان، تنظمان احل�صول 

على املوارد الوراثية واقت�صام منافعها وهما:اتفاقية التنوع البيولوجي، 

واملعاهدة الدولية ب�صاأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وهاتان 

االتفاقيتان ت�صتندان على م�صّلمة موؤداها اأن للأمم حقًا �صياديًا على مواردها 

الطبيعية. فاملعاهدة، التي اأجنزتها الهيئة، واأقرتها يف عام 2004، اأن�صاأت 

نظامًا متعدد االأطراف ب�صاأن احل�صول على املوارد واقت�صام منافعها. وهذا 

النظام ي�صهل احل�صول على املنافع واقت�صامها على نحو عادل ومتكافئ، 

وهي املنافع املتاأتية من ا�صتخدام 64 حم�صواًل من اأهم املحا�صيل يف العامل - 

وهي تتكون من 35 حم�صواًل غذائيًا و29 حم�صواًل علفيًا.

برنامج عمل الهيئة املتعدد ال�شنوات

اأعلنت الهيئة، يف برنامج عمل متعدد ال�شنوات وافقت عليه يف عام 

2007، عن هدف طويل الأجل يتمثل يف اإعداد تقييم ا�شرتاتيجي 

�شامل عنوانه “حالة التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة يف 

العامل”. وهذا امل�رشوع ال�شخم لن يكون جمرد جتميع لتقارير 

احلالة ال�شادرة يف العامل ب�شاأن جميع عنا�رش التنوع البيولوجي 

املتعلقة بالأغذية والزراعة، بل �شيعالج اأي�شًا املو�شوعات 

امل�شرتكة واملتعددة القطاعات، مبا يف ذلك اإدارة التنوع البيولوجي 

يف النظم الإيكولوجية الزراعية املت�شابكة. و�شوف يتم حتديث 

التقارير املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية واحليوانية، وهناك 

اأن�شطة قيد التنفيذ تهدف اإىل اإعداد تقديرات تتعلق باملوارد الوراثية، 

احلرجية، واملائية، والكائنات احلية الدقيقة، والفقاريات، للأغذية 

والزراعة.



وقد داأبت الهيئة لفرتة طويلة ت�صهم يف املناق�صات املتعلقة باحل�صول على 

املوارد واقت�صام منافعها. وهي ملتزمة بالتاأكد من اأن االحتياجات اخلا�صة 

من التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة، تتجلى متامًا يف �صياغة ال�صيا�صات 

الدولية. وهكذا فاإن ق�صية احل�صول على املوارد الوراثية للأغذية والزراعة 

واقت�صام منافعها، مدرجة يف برنامج عمل الهيئة املتعدد ال�صنوات.

التقانة احليوية

تويل الهيئة اهتمامًا رئي�صيًا للتطورات التقنية وال�صيا�صاتية فيما يتعلق 

بالتقانات احليوية ذلك الأنها تت�صل باملوارد الوراثية للأغذية والزراعة. 

وقد اأعدت املنظمة م�صحًا �صامًل لق�صايا التقانة احليوية واجتاهاتها لفائدة 

الهيئة حتى يت�صنى حتديد الق�صايا التي تهم املنظمة والهيئة، وكذا لتحديد 

املتبقي الذي يجب عمله فيما يتعلق بال�صيا�صات وامل�صاعدة الفنية. واإن اإجراء 

ا�صتعرا�ص لتطبيقات واإدماج التقانات احليوية يف �صيانة وا�صتخدام املوارد 

الوراثية يعترب معلمًا اآخر من معامل برنامج عمل الهيئة املتعدد ال�صنوات.

الأهداف واملوؤ�رشات 

تعمل الهيئة مع خرباء املنظمة واأع�صاء الهيئات العلمية لتحديد املوؤ�رصات 

واالأهداف التي ميكن ا�صتخدامها على اأف�صل وجه يف متييز ور�صد 

التنوع الوراثي من حيث املكا�صب واخل�صارة. وهكذا فاإن حتديد االأهداف 

واملوؤ�رصات �صوف ميّكن من قيا�ص فعالية الربامج التي و�صعت للحد من 

ا�صمحلل املورثات وحت�صني �صيانتها.

نهج النظام الإيكولوجي 

ي�صتخدم نهج النظام االإيكولوجي على نطاق وا�صع للتاأكد من �صيانة املنظمة 

االإيكولوجية على نحو م�صتدام. وهذا يعني وقاية �صلعها وخدماتها، واأي�صًا، 

�صيانة تنوعها احليوي. فعن طريق ترويج ال�صيانة يف املواقع الطبيعية ونظم 

الزراعة امل�صتدامة، ي�صهم نهج النظام االإيكولوجي يف �صيانة املوارد الوراثية 

للأغذية والزراعة وا�صتخدامها على نحو م�صتدام. وملا كان نهج النظام 

االإيكولوجي فعااًل، على وجه اخل�صو�ص، يف اجلهود الرامية اإىل حتقيق 

االإدارة احلرجية امل�صتدامة، وامل�صايد امل�صتدامة اأي�صًا، ونظرًا لكونه يطبق 

يف جماالت معينة يف الزراعة. فقد اأدرجت الهيئة، نهج النظام االإيكولوجي يف 

برنامج عملها املتعدد ال�صنوات الذي ي�صمل جميع القطاعات ذات ال�صلة.

وللمزيد من املعلومات:

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

cgrfa@fao.org :الربيد االإلكرتوين


