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املناخ،  تغري  مواجهة  يف  وال�صمود  التكيف  على  القدرة  على  املتنوعة  احليوانية  الوراثية  املوارد  تتوفر 

فاإن  ذلك،  ومع  ال�صوق.  متطلبات  وتغري  املياه  واإمدادات  الأعالف  على  وال�صغوط  النا�صئة،  والأمرا�ض 

هذه املوارد هي يف غالب المر تعاين من فقر يف التدبري وتوجد حتت التهديد. واجلهود الرامية اإىل تعزيز 

ا�صتعمالها امل�صتدام والتنمية وال�صون حتتاج اإىل اأن تتكثف ب�صورة عاجلة.

املقدمة

هل تعلم؟

000 10 عاما. اأكرث من  مت ا�ستاأنا�ض البقر لأول مرة منذ  	•
500 1 �ساللة من الأغنام املختلفة يف العامل. اأكرث من  هناك  	•

600 مليون �سخ�ض من الفقراء على الأن�سطة املتعلقة بالرثوة احليوانية يف معي�ستهم. اأكرث من  يعتمد  	•

تنوع الرثوة احليوانية يف خمتلف اأنحاء العامل
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امل�شاركة يف عملية اإعداد التقارير

يقدم التقرير تقييما �صامال للتنوع البيولوجي للرثوة احليوانية واإدارتها. وحتدد اأحدث املعلومات املتاحة يف:

احليواين التنوع  حالة  	•
احليوانية الرثوة  قطاع  يف  الجتاهات  	•

احليوانية الوراثية  املوارد  اإدارة  على  القدرة  حالة  	•
احليوانية الوراثية  املوارد  اإدارة  فن  حالة  	•

احليوانية الوراثية  املوارد  اإدارة  جمال  يف  والتحديات  الحتياجات  	•

الدولية، و4  املنظمات  تقريرا من  تقريرا قطريا، و15   129 يف  املوجودة  املعلومات  على  التقرير  ويعتمد 

من  فردية  م�صاهمة  و150  احليوانية،  الوراثية  للموارد  الإقليمية  وال�صبكات  الت�صال  جهات  من  تقرير 

التنوع احليواين املحلي  بال�صاللة املوجودة يف نظام معلومات  املتعلقة  البيانات   كتاب ومراجعني، وكذلك 

)DAD-IS( ملنظمة الأغذية والزراعة. وهو مبثابة ا�صتكمال لأول تقرير عن حالة املوارد الوراثية احليوانية 
يف العامل لالأغذية والزراعة، الذي ن�رش يف عام 2007، ويركز ب�صكل خا�ض على التطورات التي ح�صلت منذ 

اإعداد التقرير الأول.

حول التقرير

مل يتم تعيني املن�سق الوطني،

ومل يقدم التقرير القطري

مت تعيني املن�سق الوطني،

وتقدمي التقرير القطري

مت تعيني املن�سق الوطني، 

ومل يقدم التقرير القطري
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وت�صاهم الرثوة احليوانية بطرق عديدة يف �صمان �صبل العي�ض والأمن الغذائي والتنمية الريفية، واحلياة 

غري  املناطق  ذلك  يف  مبا  الإنتاج،  بيئات  من  وا�صعة  ت�صكيلة  يف  تظل  اأن  وميكن  البيئية.  والإدارة  الثقافية 

الأنواع  من  جمموعة  اإىل  احلاجة  اإىل  توؤدي  املختلفة  والظروف  املتنوعة  والأدوار  للزراعة.  ال�صاحلة 

اإنتاج  التنوع اجليني داخل كل �صاللة. والتنوع ي�صاعد على جعل نظم  وال�صاللت املختلفة وجمموعة من 

املوارد احليوانية اأكرث حتمال لل�صدمات. و ميكن كذلك عددا من الرثوة احليوانية على التكيف مع الظروف 

البيئية املتغرية ويوفر املادة اخلام لربامج الرتبية التي تهدف اإىل حت�صني الإنتاجية وتلبية احتياجات مربي 

الرثوة احليوانية وامل�صتهلكني واملجتمع ككل.
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بقر Yakutian – �شاللة مذهلة مت تكييفها ب�شكل جيد لظروف

املناطق �شبه القطبية وميكن اأن تتحمل درجات حرارة منخف�شة

ت�شل اإىل - 60  درجة مئوية

الالما - امل�شدر الرئي�شي للغذاء والدخل ملربي القطعان يف 

املراعي القا�شية �شبه اجلافة من جبال الأنديز العليا

دعم ا�ستخدام التنوع الوراثي،

التنمية، املرونة والقدرة على التكيف
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هل تعلم؟

اأن ما ي�سل اإىل مليارين من �ساكنة الدول النامية تعتمد على احليوانات لتوليد الكهرباء والنقل. 	•
15 يف املائة من اإمدادات من املواد املغذية امل�ستعملة كاأ�سمدة  اأن ال�سماد الطبيعي احليواين ي�ساهم بنحو  	•

للمحا�سيل يف جميع اأنحاء العامل.

اإدارة احلياة الربية واملناظر الطبيعية. اأن رعي املا�سية ي�ستخدم على نحو متزايد يف  على  	•

ما يتعني القيام به؟

حتتاج معرفة املوارد الوراثية احليوانية وبيئات اإنتاجها اإىل حت�سني، مبا يف ذلك معرفة:

اأنواع خمتلفة من املوارد احليوانية يف املعرو�ض من ال�سلع واخلدمات، وخا�سة  اأدوار  	•
دورها يف �سبل عي�ض الفقراء؛

اأنواع خمتلفة من املوارد احليوانية واأنواع تربيتها على وظائف النظام  تاأثري  	•
الإيكولوجي؛ و

خ�سائ�ض التكيف من ال�ساللت الفردية - القدرة على التاأقلم ب�سكل جيد مع درجات  	•
حرارة قيا�سية، واإمدادات املياه املحدودة والأعالف ذات النوعية الرديئة، والرا�سي 

الوعرة، والرتفاعات العالية واجلوانب ال�سعبة الأخرى املوجودة يف بيئة الإنتاج.
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وقد كان للتغيريات التي اأثرت على قطاع الرثوة احليوانية يف العامل خالل العقود الأخرية تاأثريات كبرية 

على املوارد الوراثية احليوانية واإدارتها. وتقارير العديد من البلدان تتوقع باأن تكون هذه التاأثريات اأكرب 

يف ال�صنوات املقبلة مما كانت عليه يف ال�صنوات الأخرية. ان تزايد الطلب على املواد الغذائية ذات امل�صدر 

الوراثية احليوانية. ومن  للموارد  امل�صتدام  ال�صتخدام  لتحقيق  كبرية  ي�صتمر يف خلق حتديات  احليواين 

املتوقع اأن ت�صبح جنوب اآ�صيا واأفريقيا املراكز الرئي�صية لال�صتهالك املتزايد لللحوم واحلليب. وهذه هي 

املناطق التي تعاين من �صح املوارد ذاتها والتي هي يف نف�ض الوقت موطن لكثري من مربي املوارد احليوانية 

على نطاق �صغري والرعاة وجمموعة متنوعة من املوارد الوراثية احليوانية.

دوافع التغيري يف اإدارة املوارد الوراثية احليوانية

العوامل االقت�سادية واالجتماعية والثقافية والتقنية 

وال�سيا�ساتية التي تقود اجتاهات قطاع الرثوة احليوانية، 

التي توؤثر على اإدارة املوارد الوراثية احليوانية

الطلب على 

املنتجات احليوانية

البنية الأ�سا�سية للت�سويق 

والو�سول
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واملعي�سية ومنط احلياة
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اجتاهات اإنتاج اللحوم

هل تعلم؟

46 يف املائة بحلول عام 2050  اأنه من املتوقع زيادة الطلب على احلليب يف البلدان النامية بن�سبة  	•
وعلى اللحوم بن�سبة 76 يف املائة.

واأن التجارة الدولية يف املادة الوراثية واحليوانات املرباة احلية تتزايد وتتكون اأ�سا�سا من التدفقات  	•
ال�سائرة بني البلدان املتقدمة ومن البلدان املتقدمة اإىل البلدان النامية.

ما يجب القيام به؟

حتتاج اجتاهات قطاع الرثوة احليوانية واآثارها املحتملة على اإدارة املوارد الوراثية احليوانية 

اإىل حتديد ومراقبة اأكرث فعالية، بحيث ميكن اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�سمان اأن الرثوة 

احليوانية قادرة على تلبية الطلب املفرو�ض عليها مع احلفاظ على جمموعة خمتلفة من التنوع 

الوراثي.
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ارتفعت ن�صبة ال�صاللت احليوانية، امل�صنفة على اأنها معر�صة خلطر النقرا�ض، يف العامل من 15 اإىل 17 يف 

املائة بني عامي 2005 و 2014. و 58 يف املائة من ال�صاللت الأخرى هي م�صنفة كحالة خطر غري معروفة 

ب�صبب عدم توفر بيانات جديدة. ومن املرجح اأن اأن يكون عدد ال�صاللت امل�صنفة باعتبارها معر�صة للخطر 

اإجراءات  اأ�صا�صي لتخاذ  التي �صتعرفها الرثوة احليوانية هو �رشط  اأقل من الواقع. ور�صد الجتاهات 

�رشيعة وفعالة حلماية ال�صاللت من النقرا�ض. وا�صتنزاف التنوع �صمن ال�صاللة ميكن اأن يكون م�صكلة 

حتى يف ال�صاللت التي يزال عدد حجمها الإجمايل كبريا. 

والإجراءات املتخذة ملنع التاآكل الوراثي والنقرا�ض قد يكون اأكرث فعالية اإذا كانت العوامل التي توؤدي 

اليه مفهومة جيدا. بينما هناك اتفاق وا�صع النطاق بني اأ�صحاب امل�صلحة ب�صاأن جمموعة من العوامل التي 

ت�صكل تهديدات حمتملة للموارد الوراثية احليوانية، فان حجم هذه التهديدات والطرق التي تت�صافر لتوؤثر 

على �صاللت معينة يف ظروف معينة غالبا ما تكون غري وا�صحة.

ال يزال التنوع الوراثي حتت التهديد

حالة ال�شالالت احليوانية يف العامل
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لي�ض يف خطر

يف خطر

غري معروف



7

التهديدات الثمانية االكرث اأهمية للموارد الوراثية احليوانية

هل تعلم؟

99 �ساللة بني عامي 2000 و 2014. اأنه مت الإبالغ عن انقرا�ض  	•
85 يف املائة من ال�ساللت املحلية، يف البلدان غري الأع�ساء يف منظمة التعاون القت�سادي  توجد  	•

والتنمية، يف حالة خطر وهي غري معروفة ب�سبب نق�ض يف البيانات. 

8774 من ال�ساللت يف غ�سون 38 نوعا من الرثوة احليوانية، 7718 منهم هي  اإجمايل قدره  من بني  	•
�ساللت حملية )اأبلغت عنها دولة واحدة فقط( و 1056 فقط من �ساللت عابرة للحدود.

ما يجب القيام به؟

ر�سد الجتاهات حلجم وهيكل وتوزيع �ساللة الرثوة احليوانية يحتاج اإىل حت�سني، كاأ�سا�ض 

لتحديد ال�ساللت املعر�سة خلطر النقرا�ض واإعطاء الأولوية لأن�سطة ال�سيانة.

حتتاج الأخطار التي تهدد املوارد الوراثية احليوانية اإىل حتديد اأف�سل واىل تقييم اأح�سن 

لتاأثرياتها املحتملة، حتى ميكن اتخاذ الإجراءات ملكافحتها اأو التقليل من التهديدات التي 

ت�سكلها على التنوع.
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احلاجة اإىل تدعيم القدرات يف جمال 

اإدارة املوارد الوراثية احليوانية

عام  منذ  قد حت�صنت  الوراثية احليوانية  املوارد  اإدارة  قدراتها يف جمال  اأن  على  الدول  كل  تقارير  اأفادت 

2007 عندما اعتمدت خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية. ومع ذلك، فما تزال هناك العديد من 
نقاط ال�صعف، وخا�صة يف املناطق النامية. واأ�صارت العديد من البلدان اىل اأن التح�صينات تبقى مقيدة ب�صبب 

النق�ض يف املوارد املالية.

وقد قامت مائة واثنتي ع�رشة دولة باعداد تقارير، وهي الن يف طور عملية اإعداد اأو تخطيط ال�صرتاتيجيات 

وخطط العمل الوطنية للموارد الوراثية احليوانية. ودوليا، فاأهمية املوارد الوراثية لالأغذية والزراعة، مبا 

يف ذلك املوارد الوراثية احليوانية، قد مت ت�صليط ال�صوء عليها يف العديد من املبادرات والتفاقات الرئي�صية، 

والأهداف  اأيت�صي،  اأهداف  و   2020-2011 البيولوجي  للتنوع  ال�صرتاتيجية  اخلطة  اتفاقية  ذلك  يف  مبا 

الإمنائية امل�صتدامة ما بعد عام 2015. 

ان اإن�صاء برامج فعالة وم�صتدامة للرتبية هي مهمة �صعبة تنطوي على عدد من العنا�رش املختلفة. واأفادت 

تقارير العديد من البلدان التي حققت تقدما من حيث و�صع هذه العنا�رش يف املوقع، وعلى �صبيل املثال، 

و�صع تعريف احليوانات وخمططات الت�صجيل. ومع ذلك، فغالبا ما تفتقر اإىل برامج متما�صكة للتح�صني 

الوراثي، وحتى يف حالة وجود الربامج فهي غالبا ما تعمل على نطاق حمدود. وعدم وجود هياكل تنظيمية 

مالئمة من اأجل اإ�رشاك مربي الرثوة احليوانية والعاملني يف هذا املجال يف تخطيط وتنفيذ اأن�صطة الرتبية يف 

كثري من الأحيان مينع و�صع برامج اأكرث فعالية.

و�شع ا�شرتاتيجية وخطط عمل وطنية للموارد الوراثية احليوانية

معتمدة من احلكومة

قيد التح�سري

خمطط له

غري خمطط له

لتوجد بيانات
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وتعترب على نطاق وا�صع ا�صرتاتيجيات ال�صون التي تنطوي على تدابري يف املوقع )دعم �صيانة اأعداد 

الو�صيلة  املجمدة(،  الوراثية  املواد  )تخزين  بالربد  واحلفظ  املعتادة(  الإنتاج  بيئات  يف  احليوانية  الرثوة 

بلدا   64 طرف  من  اجلينات  بنوك  اإن�صاء  مت  املخترب  ويف  النقرا�ض.  من  املهددة  ال�صاللت  حلماية  املثلى 

ويخطط 41 بلدا اآخر للقيام بذلك. ومع ذلك، فاإن العديد من هذه اجلينات املخزنة يف البنوك هي يف املراحل 

الأوىل من التنمية ومعظم املجموعات تعاين من فجوات يف تغطية ال�صاللت بهم. ويفيد عدد من البلدان اأن 

مالئمة  اأ�صواق  فتطوير  املثال،  �صبيل  وعلى  املوقع.  يف  احلفظ  اأن�صطة  خمتلف  من  متنوعة  جمموعة  هناك 

ملنتجات متخ�ص�صة كو�صيلة لزيادة الربحية من ال�صاللت التي ميكن اأن تكون مهددة اأ�صبح اأكرث �صيوعا. 

ومع ذلك، ففي كثري من البلدان تغطية وفعالية برامج يف املوقع هي بحاجة اإىل تعزيز كبري.

التقدم املحرز يف تنفيذ اأدوات تربية االأبقار
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القدرات الالزمة الإدارة املوارد الوراثية احليوانية

ما يجب القيام به؟

حتتاج الأطر املوؤ�س�سية لإدارة املوارد الوراثية احليوانية اإىل تعزيز، مبا يف ذلك الآليات التي 

ت�سمح بتح�سني الت�سالت بني اجلهات املعنية وتي�سري م�ساركة مربي الرثوة احليوانية يف 

تخطيط وتنفيذ ال�سيا�سات والربامج.

وهناك حاجة اإىل حت�سني الوعي والتعليم والتكوين والبحث يف جميع جمالت اإدارة املوارد 

الوراثية احليوانية، مبا يف ذلك املجالت النا�سئة للو�سول وتقا�سم املنافع، وخدمات النظم 

الإيكولوجية والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من اآثاره.

ا�سرتاتيجيات وبرامج الرتبية هي بحاجة اإىل تعزيز، وذلك لتمكني ال�ستفادة الكاملة التي 

يتعني اتخاذها من التنوع اجليني املتاح والتاأكد من اأن اأعداد الرثوة احليوانية هي مطابقة 

متاما لبيئات الإنتاج والحتياجات املجتمعية.

حتتاج برامج املحافظة اإىل التو�سع والتنويع، حيثما اأمكن اجلمع بني الدعم ل�ستمرار ا�ستخدام 

ال�ساللت يف بيئات الإنتاج املعتادة مع احلفاظ على جمموعات احتياطية من املادة الوراثية.

ويجب على الدول التي مل ت�سع بعد ا�سرتاتيجية وخطة عمل وطنية اأن تنظر يف القيام بذلك، 

باعتبارها و�سيلة لرتجمة بنود خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية يف اأن�سطة 

موجهة ب�سكل جيد على امل�ستوى القطري. ويف العديد من البلدان، ينبغي اأي�سا القيام بتعزيز 

نقاط الت�سال الوطنية لإدارة املوارد الوراثية احليوانية.

يحتاج التعاون الدويل يف جمال اإدارة املوارد الوراثية احليوانية اإىل حت�سني على امل�ستويني 

العاملي والإقليمي.

م�ساركة 

اأ�سحاب ال�ساأن

البنية التحتية 

املادية

التعليم والبحث
الأطر القانونية 

وال�سيا�ساتية

املعرفة والتوعية

جرد 

وتو�سيف 

ور�سد

برامج 

الرتبية

برامج 

املحافظة
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مت حدوث التقدم التكنولوجي الأكرث دراماتيكية يف ال�صنوات الأخرية يف جمال علم اجلينوم. وقد �صاعدت 

هذه التطورات ك�صف الأ�صا�ض الوراثي لل�صفات الوراثية وزيادة فعالية بع�ض برامج الرتبية. ومع ذلك، 

واإىل حد كبري فقد اقت�رشت الفوائد فقط على عدد حمدود من ال�صاللت التي ت�صتخدم على نطاق وا�صع دوليا 

والتي اأثريت يف نظم املدخالت العالية. وتتاأثر القدرة على ا�صتخدام الأدوات اجلينومية من قبل جمموعة 

متنوعة من العوامل، ولكن عدم وجود بيانات عن ظواهر احليوانات )خ�صائ�صها واأدائها(، والأن�صاب هو 

العائق الرئي�صي. وزيادة جمع هذه البيانات هو اأمر بالغ الأهمية، لي�ض فقط من اأجل ال�صتخدام الفعال لعلم 

اجلينوم، ولكن لأي نوع من التح�صني الوراثي اأو برنامج ال�صون.

التكنولوجيات النا�سئة تقوم بخلق فر�ص 

وحتديات جديدة يف جمال اإدارة 

املوارد الوراثية احليوانية

حالة اخل�شائ�ص املظهرية

ما يجب القيام به؟

اإذا كانت الفوائد املحتملة ل�ستخدام التقنيات اجلينومية ينبغي حتقيقها على نطاق اأو�سع، 

فهناك احلاجة اإىل تطوير برامج الأداء وت�سجيل الن�سب التي ميكن تنفيذها يف الظروف املحلية. 

وينبغي اأن ي�ستكمل ذلك من خالل اجلهود املبذولة لرفع م�ستوى الوعي ملربي الرثوة احليوانية 

ملنافع برامج التح�سني الوراثي وتعزيز قدرتها على جمع وا�ستخدام البيانات.

يجب على القطاعني العام واخلا�ض التعاون لتاأ�سي�ض البنية التحتية لتوزيع حت�سن اأ�سواق 

الأ�سول الوراثية وفعالة ملدخالت وخمرجات الإنتاج احليواين.
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178 دولة ع�صو، فانها تقدم منتدى دوليا حيث  ان هيئة املوارد الوراثية لالأغذية والزراعة لكونها ت�صم 

ميكن التو�صل اإىل توافق اآراء عاملي ب�صاأن ال�صيا�صات ذات ال�صلة بالتنوع البيولوجي لالأغذية والزراعة. 

والهدف الرئي�صي لهذه الهيئة هو �صمان ال�صون وال�صتعمال امل�صتدام للموارد الوراثية لالأغذية والزراعة 

والتقا�صم العادل واملن�صف للمنافع النا�صئة عن ا�صتخدامها، لالأجيال احلا�رشة وامل�صتقبلية.

زيادة  اإىل  توؤدي  التي  املبادرات  ودعم  ال�صيا�صات  تنفيذ  على  والإ�رشاف  تطوير  على  عملها  الهيئة  وتركز 

للحالة واجتاهات  الدورية  العاملية  التقييمات  اإعداد  النا�صئة. وهي توجه  امل�صاكل  اإىل حل  الوعي وال�صعي 

وا�صتعماله  حفظه  لت�صجيع  املتخذة  والتدابري  الوراثي  التنوع  تواجه  التي  والتهديدات  اجليني،  التنوع 

اأي�صا خطط العمل العاملية، وقواعد ال�صلوك وغريها من ال�صكوك ذات ال�صلة  امل�صتدام. وتفاو�ض الهيئة 

بال�صون وال�صتعمال امل�صتدام للموارد الوراثية لالأغذية والزراعة.

هيئة املوارد الوراثية للأغذية والزراعة
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