
املوارد الوراثية النباتية
اإن مل ن�شتعملها - نفقدها

ات�شع جممل املوارد الوراثية النباتية يف العامل لالأغذية والزراعة عما كان عليه عندما لحظ الن�شان البدائي 

املتعي�ش بال�شيد وبجمع الثمار منذ نحو 12 األف �شنة اأن باإمكانه اأن يحفظ البذور من ف�شل اإىل اآخر ليزرعها ثانية. 

فخالل اآلف ال�شنني، تعلم املزارعون كيف يحفظون بذور املحا�شيل التي اعتربوا اأنها اأي�رس جتهيزًا وحفظًا، اأو 

تلك التي فهموا اأنها الأرجح حظًا يف البقاء عرب املوا�شم، اأو حتى تلك التي طاب لهم طعمها بب�شاطة. نتيجة لذلك، 

يزيد على ال�شبعة اآلف عدد اأنواع النبات التي يزرعها الن�شان اأو يجمعها غذاًء له. وكثري من هذه الأنواع يحتفظ 

باأهميته يف املجتمعات املحلية حيث يعترب ا�شتك�شاف امكاناتها ا�شا�شيًا لبلوغ الأمن الغذائي.

ويقدر اأن 30 من املحا�صيل الغذائية ال غري توفر للإن�صان اليوم 95 يف املائة 

من احتياجاته من الطاقة الغذائية واأن جمرد اأربعة منها - هي االأرز والقمح 

والذرة والبطاط�ص - توفر اأكرث من 60 يف املائة من هذه االحتياجات. ونظرًا 

الأهمية هذا العدد ال�صغري ن�صبيًا من املحا�صيل للأمن الغذائي العاملي، تكت�صي 

اأهمية حمورية عملية �صون التنوع �صمن كل من املحا�صيل الرئي�صية تلك. 

وبينما يعترب عدد اأنواع النبات التي تقدم معظم الطاقة والربوتني يف العامل 

�صغريًا ن�صبيًا، فاإن التنوع �صمن كل من هذه االأنواع كثريًا ما يكون على 

درجة كربى من الغزارة. من ذلك مثًل اأن عدد االأ�صناف املختلفة من نوع االأرز 

Oryza sativa يزيد، على ما يقّدر، على 000 100 �صنف. وتزرع املجتمعات 

املحلية الزراعية يف جزر االأنديز اأكرث من 175 �صنفًا من اأ�صناف البطاط�ص 

التي حتمل اأ�صماء حملية. وهذا التنوع �صمن كل نوع هو الذي ميكـّن من زراعة 

املحا�صيل يف مناطق العامل املختلفة ويف اأحوال متباينة من حيث �رصوط الطق�ص 

والرتبة.

كما اأن التنوع الوراثي النباتي ميكن اأن يوفر �صمات عالية القيمة تلزم 

ملواجهة حتديات امل�صتقبل، من قبيل تكييف املحا�صيل لتتعاي�ص مع ال�رصوط 

املناخية املتغرية اأو لتحمل تف�صي االأمرا�ص. وهناك �صنف من القمح الرتكي 

الذي جمع وحفظ خمزونًا عام 1948 واأهمل حتى الثمانينيات من القرن 

الع�رصين عندما اكتـُ�صف اأنه يحمل مورثات تقاوم كثريًا من الفطريات امل�صببة 

للأمرا�ص. وي�صتخدم مربو النباتات اليوم هذه املورثات لتهجني اأ�صناف 

من القمح تقاوم جمموعة من االأمرا�ص. وميكن للنباتات الربية القريبة من 

حما�صيلنا الزراعية - والتي كثريًا ما توجد على هام�ص االأرا�صي الزراعية - 

اأن تت�صمن مورثات جتعلها قادرة على البقاء يف ظل �رصوط جمهدة. وميكن 

اأن ت�صيف هذه املورثات �صمات هامة الأقاربها املزروعة، من قبيل القدرة على 

التحمل اأو مقاومة ال�صقيع.

ايقاف فقدان املوارد الوراثية النباتية
التنوع الوراثي النباتي مهدد مبا ي�صمى »اال�صتنزاف الوراثي«، وهو م�صطلح 

و�صعه العلماء للتعبري عن فقدان املورثات الفردية وكذلك جمموعات املورثات، 

من قبيل تلك املوجودة يف االأ�صناف البدائية املتكيفة حمليًا. ويكمن ال�صبب 

الرئي�صي يف اال�صتنزاف الوراثي، وفقًا لتقرير حالة املوارد الوراثية النباتية 

للأغذية والزراعة فى العامل الذي ت�صدره منظمة االأغذية والزراعة، يف اإحلل 

اأ�صناف حديثة حمل االأ�صناف املحلية. فمع اال�صتعا�صة عن االأ�صناف القدمية 

يف حقول املزارعني باأ�صناف جديدة، يطراأ اال�صتنزاف الوراثي يف الغالب الأن 

املورثات املوجودة يف االأ�صناف القدمية لي�صت موجودة جميعها يف االأ�صناف 

احلديثة. اإ�صافة لذلك، كثريًا ما حتّد االأ�صناف التجارية من العدد الكبري 

للأ�صناف عندما تدخل يف النظم الزراعية التقليدية. ومن االأ�صباب االأخرى 

لل�صتنزاف الوراثي ظهور اآفات اأو اأع�صاب طفيلية اأو اأمرا�ص جديدة ، 

وتدهور البيئة، والتح�رص، واإزالة االأ�صجار اإما من خلل عمليات اإزالة الغابات 

اأو من جراء احلرائق.

وقد تركزت الطرق التقليدية ملكافحة اال�صتنزاف الوراثي على �صون 

البذور يف بنوك للمورثات تخت�ص باملحا�صيل )خارج مواقعها الطبيعية(. اأما 

اليوم، فقد ات�صح اأن اال�صرتاتيجية االأف�صل جتمع بني ال�صون خارج املواقع 

الطبيعية وال�صون على االأر�ص )يف املواقع الطبيعية( مما يقوم به املزارعون يف 

اإطار نظمهم االيكولوجية الزراعية، وكذلك من خلل االأقارب الربية للمحا�صيل 

يف املناطق املحمية، مثًل، لقيمتها البيئية.

املوارد الوراثية النباتية للأمن الغذائي

مل ي�شعر املزارعون الأفارقة باحلاجة للتخوف عندما لحظوا اأن نباتاتهم من الك�شافا 

ت�شوبها البقع يف بع�ش الأحيان. غري اأنه يف عام 1989، ظهرت �شللة عدوانية من 

مر�ش موزاييك اأو ف�شيف�شاء الك�شافا، وهو الفريو�ش الذي ت�شبب بتلك البقع، وق�شت 

على املحا�شيل يف منطقة البحريات الكربى. ويف اأوغندا مثًل اأدى نق�ش الأغذية 

الناجت عن هذا الفريو�ش اإىل جماعة حمدودة النطاق واإىل خ�شارة اقت�شادية كربى.

وا�شتجابة لهذه احلالة، بداأ بالعمل خرباء وطنيون ودوليون. واأجرى هوؤلء الختبارات 

على نحو 000 100 عينة من الك�شافا مت جمعها وتبادلها بني م�شارف املورثات يف 

خمتلف اأنحاء العامل. ومتكن اخلرباء من خلل عملية انتقاء وراثي من حتديد جمموعة 

من الأ�شناف املقاومة واأقاموا لها امل�شاتل يف البلدان املت�رشرة لتوليد غر�شات 

الك�شافا اخلالية من املر�ش - مما مكـّن من انعا�ش زراعة الك�شافا.



احتواء جميع عنا�رش التنوع البيولوجي 

للأغذية والزراعة

يف 1995، وعلى اأ�شا�ش تزايد الوعي باأهمية التنوع البيولوجي 

لتحقيق التنمية امل�شتدامة، �شهدت الهيئة تو�شعًا يف وليتها. 

فبالإ�شافة للنباتات، اأ�شبح عملها الآن ي�شمل جميع عنا�رش التنوع 

البيولوجي الأخرى للأغذية والزراعة - املوارد الوراثية احليوانية 

واملائية واخلا�شة ب�شجر الغاب واللفقاريات والع�شويات الدقيقة - 

وذلك من خلل برنامج عملها املتعدد ال�شنوات.

تعزيز احرتام املحا�شيل ال�شغرى وتنويع �شلة الأغذية

من اأنواع املحا�شيل التي يقّل النتفاع بها عمومًا احلما�ش الدرين )Oca( وح�شي�شة 

احلب احلب�شية )teff( والديجيتاريا املغرتبة )fonio( والكناغوا )canihua(، غري اأن 

لها يف اأنحاء معينة من العامل اأهمية كربى يف الأمن الغذائي للأ�رش ولتاأمني �شبل 

العي�ش. وهي من اأنواع احلبوب والدرنيات التي حتافظ عليها وت�شتخدمها املجتمعات 

املحلية، بيد اأنها كثرياً ما تـُهمل  يف �شياق البحوث الزراعية والربامج الإر�شادية. ومع 

ذلك، فاإن لديها، هي واأنواع اأخرى مهملة ل ح�رش لها، اإمكانات كربى للم�شاهمة يف 

الزراعة وتنويع الغذاء اليومي، مما ياأتي بالنفع على املزارعني وعلى امل�شتهلكني. 

ومن اجلدير بالذكر اأن خطة العمل العاملية اعتربت اأن من اأولوياتها تنمية املحا�شيل 

التي يقل ا�شتخدامها، وت�شجيع جتارتها.

وبينما يعترب اأن لهذه الطرق يف حفظ التنوع الوراثي النباتي اأهمية حيوية، 

فاإن اال�صتخدام امل�صتدام للموارد الوراثية النباتية له اأهمية مماثلة. فالتنوع 

الوراثي النباتي يزيد من اخليارات املتاحة ويوفر التاأمني �صد �صوء االأحوال يف 

امل�صتقبل، من قبيل البيئات املتطرفة واملتقلبة. بيد اأن ا�صتغلل هذه االمكانات 

يتطلب القدرة على حت�صني االأ�صناف من خلل تهجني النبات، وكذلك من 

خلل اإقامة �رصاكات و�صبكات ت�صمل جميع اأ�صحاب امل�صلحة، من املزارع 

اإىل الباحث اإىل مدير بنك املورثات. ولهذا النهج اأهمية اأ�صا�صية لتطوير اآليات 

متكـّن النظم الزراعية من التكيف مع التغريات، من قبيل تغري املناخ، ومن تلبية 

احتياجات امل�صتقبل.

هيئة املوارد الوراثية للأغذية والزراعة

دعم املبادرات العاملية الرامية اإىل تع�شيد التنوع 

الوراثي للمحا�شيل

يف عام 1983، اأن�صئت هيئة املوارد الوراثية للأغذية والزراعة كمنتدى يتناول 

حتديدًا امل�صائل املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية. ويف اإطار واليتها، �صاعدت 

الهيئة على تن�صيق وتوجيه �صل�صلة من املبادرات الدولية ال�صديدة االأهمية - 

مما اأثمر بتنبيه املجتمع الدويل اإىل التزايد ال�رصيع لل�صتنزاف الوراثي، كما 

قادت جهود ال�صون املن�صقة على م�صتوى ال�صيا�صات. وقد و�صعت الهيئة 

يف وقت مبكر موا�صفات بنك اجلينات ومدونة ال�صلوك الدولية ب�صاأن جمع 

املادة الوراثية النباتية ونقلها، مما ي�صهم يف احلّد من فقدان التنوع الوراثي يف 

جمموعات البذور ويف اإر�صاد بعثات جتميع املوارد الوراثية النباتية.

ويف ت�صعينيات القرن املا�صي، قامت الهيئة بتن�صيق اجلهود يف اأكرث من 

100 بلد لتقدير حالة املوارد الوراثية النباتية فى العامل للأغذية والزراعة واالإبلغ 

عنها، كما قادت املفاو�صات التي تكللت بالنجاح يف عام 1996، عندما اعتمد 

150 بلدًا خطة العمل العاملية ل�صون املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة 

وا�صتخدامها امل�صتدام. وقد اعرتفت خطة العمل العاملية، وهي االإطار االأول الذي 

جنح يف اجلمع بني اأن�صطة ال�صون واأن�صطة اال�صتخدام، باالأدوار ال�صديدة 

االأهمية التي يوؤديها املزارعون ومتعهدو البذور واملربون يف اإدارة هذه املوارد.

وا�صتنادًا اإىل خطة العمل العاملية، ا�صتمر العمل على مبادرتني تعتربان فتحًا 

مبينًا يف هذا امل�صمار، وهما:

املعاهدة الدولية ب�ساأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة  	•
التي اأجرت الهيئة املفاو�صات اخلا�صة بها ودخلت حيز النفاذ يف عام 

2004. وقد �صادق عليها 120 بلدًا. ومن خلل املعاهدة، اتفقت البلدان 

على اإن�صاء نظام متعدد االأطراف لتي�صري الو�صول اإىل املوارد الوراثية لـ 

64 من املحا�صيل واالأعلف االأكرث اأهمية يف عاملنا، وعلى اقت�صام املنافع 

على اأ�صا�ص من االن�صاف والعدل. وتن�ّص املعاهدة على اقت�صام املنافع 

املتاأتية عن ا�صتخدام املوارد الوراثية النباتية من خلل تبادل املعلومات، 

واحل�صول على التكنولوجيا ونقلها، ومن خلل بناء القدرات. كما 

تتوخى املعاهدة و�صع ا�صرتاتيجية للتمويل لتعبئة االأموال الأغرا�ص 

برامج ت�صاعد، يف املقام االأول، �صغار املزارعني يف البلدان النامية. وت�صمل 

ا�صرتاتيجية التمويل هذه ح�صة املنافع املالية التي تـُدفع مبوجب النظام 

املتعدد االأطراف.

ال�سندوق ال�ستئمانى العاملي للتنوع املح�سويل الذي اأُطِلق يف عام  	•
2004 ليكون يف طليعة اجلهود الدولية لت�صكيل اأهم جمموعات التنوع 

املح�صويل يف العامل. ويعترب ال�صندوق عن�رصًا ا�صا�صيًا من عنا�رص 

ا�صرتاتيجية التمويل يف املعاهدة، وهو ي�صاند حتديدًا �صون التنوع 

الوراثي للمحا�صيل خارج مواقعها الطبيعية .

وي�صهم كل من ال�صندوق، واملعاهدة والهيئة بطرق خمتلفة ولكنها 

متاآزرة تكفل �صون املوارد الوراثية النباتية وا�صتخدامها امل�صتدام. وتتعاون 

الهيئة وجهاز اإدارة املعاهدة على حتديد جماالت االأولوية للم�صتقبل. وتبقي 

الهيئة عينها �صاهرة تر�صد املخاطر املحدقة بالتنوع الوراثي النباتي وو�صعه 

واالجتاهات املتعلقة ب�صونه وا�صتخدامه، من خلل توجيه التحديث الدوري 

لتقرير حالة املوارد الوراثية النباتية يف العامل. وكجزء من برنامج عملها املتعدد 

ال�صنوات، ت�رصف الهيئة كذلك على تنفيذ خطة العمل العاملية وتي�صري حتديثها.

وللمزيد من املعلومات:

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

cgrfa@fao.org :الربيد االإلكرتوين


