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 مقدمة - أولا 

، 2017عام يف  املنعقدة ا يف دورهتا العادية السادسة عشرةهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( علما  خذتأ 1-
خالل استعراضها لربانمج العمل املتعدد السنوات، ابلتفاعالت العديدة القائمة بني اإلنتاج الزراعي، والتنوع البيولوجي 

، وأضافت إىل برانمج العمل املتعدد السنوات 1جانب اآلاثر املباشرة على التغذيةلألغذية والزراعة وصحة اإلنسان، إىل 
إعداد مذكرة مفاهيمية حول التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصحة اإلنسان لتنظر فيها خالل دورهتا العادية الثامنة 

2ا عنصر الصحة إىل مسار عملها حول التغذية.عشرة. وأضافت أيضا 
 

 -التنوع البيولوجي من أجل األغذية والزراعة واألمن الغذائي عن  69الدراسة األساسية رقم ظر يف ولدى الن 2-
كتّيب بشأن مسامهة إعداد   يف دورهتا العادية السابعة عشرة من األمانة اهليئة ، طلبت3استكشاف العالقات املتبادلة بينها

 وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة. الغذائياملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن 
وتبنّي هذه الوثيقة التقدم احملرز يف عمل اهليئة حول األمن الغذائي والتغذية والصحة منذ انعقاد الدورة األخرية  3-

كما أن الوثيقة   تنظر فيها اهليئة.كي للهيئة، وتقّدم مذكرة مفاهيمية عن التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة وصحة اإلنسان ل
أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة لتحقيق األمن الغذائي، والتغذية وصحة بعنوان "
تفيد عن أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية لألغذية  4"اإلنسان
يف جمال التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة وصحة اإلنسان ا عن أنشطة املنظمة ، واألمن الغذائي والتغذية؛ وتفيد أيضا والزراعة

كيف يعتمد األمن  عنيف املشهد السياسي العاملي السريع التغرّي. وبعد استعراضه من جانب مكتب اهليئة، أُتيح الكتّيب 
 2020.5ميع لغات األمم املتحدة عام جب البيولوجيالغذائي يف العامل على التنوع 

 يةوالتغذ لألغذية والزراعة لتحقيق األمن الغذائي البيولوجييف جمال التنّوع األنشطة  - ااثنيا 
 إن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة هو بند تبقيه اهليئة قيد االستعراض الدائم. 4-

 التعميم املوجه إىل الدولدعت األمانة األعضاء واملراقبني، من خالل  6األخرية،وعقب طلب اهليئة يف دورهتا  -5
"C/CBD-10"،  يف جمال إعداد وتنفيذ السياسات املتصلة ابلتنوّع البيولوجي والتغذية؛  التجاربإىل تقدمي التقارير عن

السياسات والربامج املتصلة ابلتغذية، أفضل املمارسات والدروس املستمدة يف جمال تعميم التنوّع البيولوجي يف  وعن
 .هبذا الصدد األمانة أي واثئق تتلق   إمنا مل. التقليدية ارف الغذائيةاملع وعن

                                                      
 .CGRFA-16/17/22 الوثيقة من 26الفقرة   1

 .1، امللحق  Report-CGRFA/17/19لوثيقة اب املرفق واو؛ Report Rev.1-CGRFA/16/17لوثيقة اب املرفق جيم  2
3food and agriculture and food security: an exploration of  Biodiversity forRawal, V., Bansal V. & Thokchom, D. 2019. 

interrelationships. Background Study Paper No.69. FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture. 

Rome.  متاح أيضا( ا على العنوانhttp://www.fao.org/3/CA3218EN/ca3218en.pdf) 
 .Inf.1-CGRFA/18/21/2الوثيقة   4

ا على العنوان روما )متاح أيضا . كيف يعتمد األمن الغذائي يف العامل على التنوع البيولوجي .2020منظمة األغذية والزراعة.   5
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0416en) 

 .Report-CGRFA/17/19الوثيقة  من 36الفقرة   6
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النتائج اليت خلصت إليها الدورة السابقة مع أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي.  تشاطر، مّت 7وعقب طلب اهليئة -6
 ، اليت صادقت عليها اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني8ةالنظم الغذائية والتغذياخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن أن  كما

، دوقدرهتا على الصمو عّزز استدامة النظم الغذائية ي، تقّر أبن التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة 2021عقدة يف فرباير/شباط نامل
شعوب املبدأ التوجيهي بشأن " هالية واملستقبلية. وهذا ما يعكسساهم يف احلفاظ على األمناط الغذائية الصحية لألجيال احليو 

تنفيذ التدخالت داخل النظم الغذائية ". وهذه اخلطوط التوجيهية تدعو إىل تنعم ابلصحة والرخاء وكوكب يتمتع بصحة جيدة
سبل كسب لتعزيز  –أي سالسل اإلمدادات الغذائية والبيئات الغذائية وسلوك املستهلكني  – وبينها والعناصر املكونة هلا

  نوعة واملغذية؛تع اإلنتاج املستدام لألغذية، واالستهالك املسؤول لألغذية املأمونة وامليوتشج العيش والصحة والرفاه للسكان؛

تغري املناخ  آاثرالتخفيف من  دعمو  ولوجية وتعزيز استخدامها املستدام؛ومحاية املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والنظم اإليك
ا النص املتفق عليه بشأن املفاهيم األساسية مثل األمناط الغذائية الصحية حسبما هو مالئم. وتقّدم أيضا  اوالتكّيف معه

 الصحية، واألغذية املغذية والنظم الغذائية املستدامة. وغري
أنشطة منظمة األغذية والزراعة بشأن التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة لتحقيق املعلومات بعنوان "وتبنّي وثيقة  -7

، مع تركيز متزايد على األمناط الغذائية وعمقه عمل املنظمة يف جمال التغذيةنطاق  9"األمن الغذائي، والتغذية وصحة اإلنسان
 اابعتبارهوتنفيذه ابلشراكة مع منظمات أخرى. وقد جرى تعميم التغذية  ويتم تطوير عمل املنظمة يف جمال التغذية10الصحية.
وتبنّي وثيقة املعلومات أن أنشطة املنظمة 2016.11ا يف برانمج العمل وامليزانية اخلاص ابملنظمة منذ عام ا مشرتكا موضوعا 
. ويتّم أصبحت ابرزة بشكل أكرب أيضااازدادت خالل السنوات املاضية، قد لروابط بني التنوّع البيولوجي والتغذية اب املتعلقة

 تناول التنوّع البيولوجي على حنٍو متزايد يف أنشطة املنظمة املتصلة ابلتغذية؛ فاألمناط الغذائية الصحية جيب أن تكون متوازنة
، أصناف خمتلفة من احملصول ذاته وجود الوراثي، مثلمن اإلقرار أبن التنوع على املستوى  كبري  رومتنّوعة. إمنا ليس هناك قد

 تلفة، مبا يف ذلك على صحة اإلنسان.غذائية خمآاثٌر  له

 اإلنسان التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة وصحة حول مفاهيميةمذكرة  - ااثلثا 

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واألمن الغذائي والتغذية، فإن الروابط بني التنوّع  يف جمال عملالعلى عكس  8-
خالل دورهتا العادية السادسة  هفي نظرا قّررت اهليئة الا جديدا البيولوجي لألغذية والزراعة وصحة اإلنسان تشكل موضوعا 

 .2017 عاميف عشرة 

، والتطّورات داخل املنظمة بثقٍل كبري 19-وخباصة جائحة كوفيد، ألقت التطّورات العاملية، 2017ومنذ عام  9-
يتواصل  والنبااتت والبيئة مرتابطة، ويضمن أن نسانهنج متكامل يقّر أبن صحة احليوان واإل هنج صحة واحدة. وهو على

والبحوث، ، ويصّممون وينّفذون الربامج والسياسات والتشريعات البعض األخصائيون من قطاعات متعددة مع بعضهم
إنه هنٌج شامل مشرتك بني القطاعات  12ا لتحقيق نتائج صحية أكرب للحيواانت واألشخاص والنبااتت والبيئة.ويعملون معا 

النظام اإليكولوجي. كما أن هنج الصحة  سالمةصحة اإلنسان و  بني القائم ومتعدد التخصصات يسعى إىل النظر يف الرتابط
احليواانت الواحدة يُطّبق بشكل متزايد يف جمال سالمة األغذية، ومراقبة األمراض احليوانية املنشأ والعالقة بني احلياة الربية و 

                                                      
 .Report-CGRFA/17/19يف الوثيقة  38الفقرة   7

. اخلطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية والتغذية. متاح أيضاا على العنوان 2021جلنة األمن الغذائي العاملي.  8
 uments/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_AR.pdfhttp://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Doc 
 .Inf.1-CGRFA/18/21/2لوثيقة ا  9

10  diet-sheets/detail/healthy-room/fact-https://www.who.int/news. 
 .C 2015/3لوثيقة ا  11
12  /health/en-, http://www.fao.org/onehealth-detail/one-a-room/q-https://www.who.int/news. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_AR.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
http://www.fao.org/one-health/ar/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health
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ص لتعميم مصايد األمساك، ويف مكافحة مقاومة مضادات امليكروابت. ويوفّر هنج الصحة الواحدة الفر  سالمةواإلنسان، و 
التنوّع البيولوجي يف اجملتمعات البشرية واحليوانية والنباتية، مع إيالء اهتمام أكرب للتدابري الوقائية ابالستناد إىل تعزيز قدرة 

 13للصحة يتجاوز غياب األمراض. ا أكرب ملفهوم أوسع نطاقااويويل اهتماما النظم االجتماعية واإليكولوجية على الصمود، 
وابء إنفلونزا الطيور يف بداية  انتشار بصورة خاصة يف جمال صحة احليوان منذهذا النهج غذية والزراعة، طُّبق ويف منظمة األ

 ويف اإلدارة املستدامة للحياة الربية، كما ذُكر أعاله. ،2000العام 

ويدعم التنوّع البيولوجي صحة اإلنسان بطرٍق عديدة، مبا يف ذلك من خالل تقدمي السلع واخلدمات األساسية،  10-
نطاق عمل املنظمة يف جمال هنج الصحة  14بنّي وثيقة املعلوماتتابالستناد إىل نظم إيكولوجية تعمل بشكل جيد. كذلك، 

ازدادت خالل قد نهج الصحة الواحدة بروابط الال التنوع البيولوجي، و الواحدة. وتشري إىل أن أمهية املنظمة وواليتها يف جم
، مثل منظمة فاعلةهنج الصحة الواحدة مع منظمات شريكة  يف جمالالسنوات املاضية. كما يتّم تطوير وتنفيذ عمل املنظمة 

 الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصحة احليوان واتفاقية التنوّع البيولوجي.

ل التفاعالت بني التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة وصحة اإلنسان على مستوايت خمتلفة، من إنتاج األغذية وحتص 11-
إىل استهالكها، ومن النظام اإليكولوجي الذي تقوم فيه عالقات معقدة بني العائل و)الناقل( والعوامل املمرضة إىل املستوايت 

مليكروبيوم. وابلنظر إىل املستوايت املختلفة للتنوّع الوراثي لألغذية والزراعة، الفردية من مقاومة األمراض، وصوالا إىل ا
األقسام التالية بعض اجلوانب املختارة من الروابط القائمة بني التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة وصحة اإلنسان،  تصف

 دية والطفيلية. األمراض املع تليهاابملسامهات اهلامة لألمن الغذائي والتغذية،  ابدءا 

  

                                                      
 .CBD/SBSTTA/21/9الوثيقة   13
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 اجلوانب املتصلة ابألمن الغذائي والتغذية يف صحة اإلنسان
التوافر، والنفاذ، ، تساهم املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف الركائز األربعة لألمن الغذائي: كما هو مبنّي سابقاا 12-

يف ما خيّص  ضمنهالألغذية والزراعة بني األنواع و ، ختتلف املوارد الوراثية اإلنتاج. وعلى مستوى واالستخدام واالستقرار
ممارسات اإلدارة،  النامجة عناألمراض أي إلنتاج )املتصلة ابمراض األض. كما أن متوسط مردودها وقابلية تعّرضها لألمرا

ويف ما خيص تؤثر مجيعها على خسائر ما قبل احلصاد.  ،مثل األمراض األيضية والتهاب الضرع( واألمراض املعدية والطفيلية
اخ، التنوّع الوراثي لألغذية والزراعة، فإن األنواع الغربية الغازية واألمراض املعدية املستجدة، مبا فيها تلك اليت يسّببها تغرّي املن

نتاج احليواين )مثالا اثقبات السيقان، اخلسائر يف مردود احملاصيل وخفض اإل جلهةا على توافر األغذية وجودهتا د تؤثر أيضا ق
(، وجمموعة Varroa sppوآفات احلافرة، ومرض اللسان األزرق، ومّحى اخلنازير األفريقية، وجمموعة من أمراض النحل )مثالا 

ثروة وتقّدر منظمة األغذية والزراعة أن اآلفات، واألمراض وتفّشي احلشرات اليت تصيب احملاصيل وال من أمراض األمساك(.
 2018.15إىل عام  2008يف املائة من مجيع خسائر اإلنتاج من عام  9احليوانية تسّببت بنسبة 

وتقّدر منظمة الصحة العاملية  سالمة األغذية.كما أن العوامل املمرضة الناشئة عن اإلنتاج والتجهيز تؤثر على  13-
 000 2 طفيليات أو مواد كيميائية تسّبب أكثر من وأفريوسات  وأاألغذية غري اآلمنة اليت حتتوي على بكترياي ضارة  أن

 000 230مليون شخص و 550 ضأمراض السرطان، حيث تتسّبب أمراض اإلسهال مبر و ترتاوح بني اإلسهال  - مرض
اليت ميكن أن تلّوث حماصيل األغذية قبل احلصاد  األفالتوكسينات ن األمثلة األخرى على ذلكوم 16حالة وفاة كل عام.

يف املائة من حماصيل األغذية يف العامل كل عام، إمنا ميكن أن  25وبعده. وهي ال تؤدي فقط إىل إتالف ما يقّدر بنسبة 
نتج املعزول كما أن املكافحة البيولوجية ابستخدام املإىل نتائج صحية خطرية.   هلايفضي التعّرض الطويل األجل أو املزمن 

Aspergillus flavus  17قبل احلصاد. فالتوكسيناتاألغري السام هي اسرتاتيجية حظيت ابهتمام كبري للحّد من 
هامة لعيش حياة صحية؛ وميكن حتقيقها ابعتماد جمموعة متنوعة من املواد الغذائية  الصحية واألمناط الغذائية 14-

وسالالت خمتلفة، مثل التنوع  على مستوى األنواع واألنواع الفرعية. ورغم وجود اختالفات بني حمتوى املغذايت يف أصنافٍ 
ا ما تتعّدى يؤدي إىل أغذية أغىن ابملغذايت، اندرا  أن التلقيح احليواين مععلى مستوى املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، و 

التوصيات يف جمال التغذية مستوى تنوّع األنواع: فهي قد تشّدد عادة على أمهية استهالك أنواع خمتلفة من اخلضار؛ وتوصي 
هناك أدلّة يف حاالت اندرة بتناول التّفاح من أصناف خمتلفة أو منتجات اللحم من سالالت خمتلفة من الدجاج. إمنا 

وأنه ميكن تعزيزها  18تلف إىل حّد بعيد بني أصناف/سالالت خمتلفة من النوع ذاته،خت املغذايت قد ايتأن مستو  على
شّكلت قد ـبيتا كاروتني(. و لالربتقالية اللّب والغنية اب" )مثالا البطاطا احللوة البيولوجيخالل الرتبية، مبا يف ذلك "التدعيم  من

 2019.19عام  اإلنسان يفيف املائة من مجيع حاالت وفيات  0.5ي نسبة أوجه النقص التغذو 

                                                      
 :يف املائة(، أُنظر 34يف املائة( وموجات اجلفاف ) 19يف املائة(، والفيضاانت ) 18بعد العواصف )  15
 http://www.fao.org/home/digital-reports/disasters-in-agriculture/en/ 

16  safety-sheets/detail/food-room/fact-https://www.who.int/ar/news 
17  https://www.who.int/foodsafety/FSDigest_Aflatoxins_AR.pdf 
، الدولية لنظم البياانت اخلاصة ابألغذية قاعدة بياانت تركيبة األغذية املشرتكة بني املنظمة والشبكة  18
/databases/it-databases/faoinfoods-and-tp://www.fao.org/infoods/infoods/tablesht؛ Barnes K., T. Collins, S. Dion, H. 

eynolds, S. Riess, A. Stanzyk, A. Wolfe, S. Lonergan, P. Boettcher, U.R. Charrondiere, B. StadlmayrR ،Importance of cattle 

Frontiers Animal biodiversity and its influence on the nutrient composition of beef,، 2012 األول أكتوبر/تشرين ،4 العدد ،2 اجلزء، 
 https://doi.org/10.2527/af.2012-0062 ،60-54 الصفحات

. Global Health Estimates 2020: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2019. 2020منظمة الصحة العاملية،   19

 https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-deathجنيف. 

http://www.fao.org/home/digital-reports/disasters-in-agriculture/en/
http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/faoinfoods-databases/it/؛
https://doi.org/10.2527/af.2012-0062
https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death
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ا من االهتمام. فمشروع امليكروبيوم لإلنسان )واحليواانت( مزيدا  املعوي يومامليكروب ويف اجلسم، لطاملا استقطب 15-
ابلنتائج املتصلة ابلصحة. وقد  وامليكروبيومات اخلاصة به اإلنسان، يربط تفاعالت 2007عام يف الذي بدأ  20البشري،

لميكروبيوم، والوظائف األيضية، وعلم أفضل لفهم ابكتساب احلديثة واملعلومات البيولوجية  البيولوجيةمسحت التكنولوجيات 
لى العشائر، وتؤثر عإلنسان فردية إىل حّد كبري، وختتلف بني البيئات و امليكروبيومات اخلاصة اباملناعة وعلم األوبئة. وتبدو 

إمنا تبقى فجوات عّدة جلهة املعرفة يف احلاالت  21جمموعة من احلاالت الصحية، فضالا عن آليات علم املناعة وكفاءة األدوية.
 الصحية املرتبطة ابمليكروبيوم، وابلتايل فجوات جلهة تطبيق أمناط غذائية شخصية. 

يف  74إىل  61من  اإلنسانإمجايل وفيات  من، ارتفعت حصة األمراض غري املعدية 2019و 2000وبني عامي  16-
يف املائة من الوفيات  32املتصلة ابلتغذية ومنط احلياة االرتفاع األكرب، حيث نشأت  املعديةاملائة. وقد شهدت األمراض غري 

سنوات العمر املعدلة وازدادت  2019.22عام يف ن مرض السكري عيف املائة منها  7.2أمراض القلب والشرايني و نع
. وهذا يعين أن آاثر القرارات 2019و 2000يف املائة بني عامي  80الناشئة عن مرض السكري أبكثر من  سب اإلعاقةح

 واملتنامية على صحة اإلنسان يف العامل. الضعيفة جلهة االستهالك اليومي ترتك اآلاثر األكرب 

 املتصلة ابألمراض املعدية والطفيلية يف صحة اإلنسان اجلوانب
، والريكتسيا والطفيليات الوحيدة اخللية، والديدان املعويةتُعزى معظم حاالت العدوى إىل البكترياي، والفريوسات،  17-

زء غري املرغوب به يف التنوّع الوراثي لألغذية والزراعة. غري أن املعرفة والفطرايت، أي الكائنات الدقيقة اليت ميكن أن تُعترب اجل
ا معاجلة آاثرها على صحة اإلنسان. وميكن أيضا  ترمي إىل الدقيقة أساسي إلعداد أي اسرتاتيجيةوتوصيف هذه الكائنات 

وهو جانب  - ا ويعمل بشكل كاملا حني يكون جهاز املناعة لدى العائل سليما أن تكون عوارض األمراض املعدية أقل سوءا 
 يتصل جبزء التغذية أعاله.

 4.7)منها  اإلنسانيف املائة من مجيع وفيات  14حبوايل دية والطفيلية ، تسّببت األمراض املع2019ويف عام  18-
أمراض و  يةأمراض طفيليف املائة  1يف املائة مرض السّل، و 2.2يف املائة أمراض إسهال؛ و 2.7املائة التهاابت تنّفسية، و يف
سنوات العمر املعدلة حسب الوفيات و رغم حصتها األدىن يف إمجايل إّن األمراض املعدية، و  23، وغريها(.النواقلملها حت

 ال، وفريوستالزمة االلتهاب التنفسي احلاد )سارس(، ومرض فريوس إيبو ، وخباصة األمراض املعدية الناشئة )مثل ماإلعاقة
ا أكثر من األمراض ا عاما (، تستقطب اهتماما 19-، وكوفيدوفريوس نيباه كوروان املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية،

يف املائة من مجيع األمراض املعدية الناشئة هي حيوانية  60واملتصلة ابلتغذية. ويُعزى أحد األسباب إىل أن حوايل  املعدية غري
لديها  اإلنسانمعظم العوامل املمرضة اليت تؤثر على و وفقارايت أخرى.  اإلنسانوتسّببها عوامل ممرضة مشرتكة بني  - املنشأ

كون بعض األصناف )مثل القوارض، والوطاويط، والثدييات العليا وآكالت اللحوم( عوائل غري بشرية متعددة، وت
 املسؤولة األكرب عن العوامل املمرضة احليوانية املنشأ، إّما ابعتبارها املصدر األصلي للعامل املمرض أو عائالا اثنوايا  هي

24.اإلنسانمتاٍس أكرب مع  على
 

                                                      
20  /https://www.hmpdacc.org 
21  , Nature 2019. The Integrative Human Microbiome Project. .HMP (iHMP) Research Network ConsortiumThe Integrative 

8-1238-019-https://doi.org/10.1038/s41586. 648–641 :569 
 .نفسه املرجع .2020منظمة الصحة العاملية،   22

 .نفسه املرجع. 2020منظمة الصحة العاملية،   23
2417,   118, No.PNAS biodiversity loss on zoonotic diseases. Keesing, F. & Ostfeld, S. 2021. Impacts of biodiversity and  

https://doi.org/10.1073/pnas.2023540118 

https://www.hmpdacc.org/
https://doi.org/10.1073/pnas.2023540118
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يزداد على حنو عدد األمراض املعدية الناشئة خالل العقود األخرية، ومن املتوقع أن  سّجل ارتفاع كبري يفكذلك،  19-
أكرب بفعل العوامل االجتماعية واالقتصادية، والبيئية واإليكولوجية املرتابطة، مبا يف ذلك تغرّي املناخ والعوملة. وبني عامي 

على ا األمراض تقريبا  وجنم نصف هذهاإلنسان. حالة من األمراض الناشئة لدى  300، مّت حتديد أكثر من 2004و 1940
تغيريات يف ممارسات إنتاج األغذية، أو الة و يعن تغرّيات يف استخدام األراضي، وتكثيف املمارسات الزراعالصعيد العاملي 

الت األمراض املعدية الناشئة، مبا يعكس الربية. كذلك، تسّببت البكترياي أو الريكتسيا حبوايل نصف حا احليواانتعن صيد 
25عدد كبري من امليكروابت املقاومة لألدوية.وجود 

 

يوفّرها التنوع البيولوجي، وختضع إيكولوجيا األمراض  النظام اإليكولوجيويشّكل تنظيم األمراض خدمة هامة يف  20-
 "عامة" ذات جمموعة واسعة من العوائل. وختتلف هي والعديد من العوامل املمرضة 26املعدية إىل مزيد من الدراسات.

نقل العدوى إىل عوائل أخرى ويف على احملتملة  قدرهتاا جلهة األنواع من العوائل جلهة قابلية إصابتها ابلعدوى، إمنا أيضا  هذه
أنواع غىن  جلهة لتبدّ الأن تبقى عوائل متلقية. وميكن أن تتبّدل ديناميكية هذه األمراض املتعددة العوائل بشكل كبري مع 

 ، مبا يقّلص أو يزيد من خطر انتقال املرض إىل أنواع خمتلفة من العوائل.أو وفرهتا العوائل

ا للعوامل املمرضة اجلديدة. ا جمّمعا من جهة، قد تشكل املناطق اليت تتمتع بتنوّع بيولوجي طبيعي كبري مصدرا ف 21-
27التنوّع البيولوحي يزيد من خطر اإلصابة ابألمراض.أدلّة على "مفعول التعاظم" أبن زايدة  ومثة

 

ت ر يشري ما يُعرف "مبفعول التخفيف" إىل دور تنوع العوائل يف الوقاية من األمراض؛ وقد جومن جهة أخرى،  22-
ن ملفعول التخفيف أ ويُعتربا أبنه سائد يف العوامل املمرضة البشرية. دراسته يف أمراض النبااتت واألحياء الربية، إمنا يُعرف أيضا 

تبقى  حني ال ترتبط اجملتمعات الغنية ابألنواع ابزدايد كثافة العوائل؛ وحنيو أقوى على العوامل املمرضة اليت حتملها النواقل؛ أثراا 
 أنواع العوائل موجودة، يرتاجع تنوّع األنواع بصورة إمجالية.

من املخاطر اليت يطرحها حىت وقد تكون املزااي العديدة الناشئة عن احلفاظ على التنوّع البيولوجي أو زايدته أكرب  23-
ا ما يزيد من انتقال األمراض. وابلتايل، استقطب مفعول مفعول التعاظم. ومثة أدلّة على أن فقدان التنوّع البيولوجي غالبا 

وّع البيولوجي العاملي وتزايد نشوء األمراض املعدية، وخباصة األمراض احليوانية املنشأ. التخفيف االهتمام يف سياق تراجع التن
يتسم ابألمهية يف العالقة املوائل،  ضي، مبا يف ذلك حتّول الغاابت وتشتتكما أن الدور املرّكب للتغيريات يف استخدام األرا

بط الزايدات ر كولوجي. وقد قامت دراسة حديثة العهد ببني التنوّع البيولوجي واملرض من منظور وابئي، وتطّوري وإي
البلدان  إبزالة الغاابت )وال سيما يف 2016و 1990حاالت تفشي األمراض احليوانية املنشأ اليت حتملها النواقل بني عامي  يف

ها النواقل وازدايد مناطق )ال سيما يف البلدان املعتدلة(، وبني حاالت تفشي األمراض اليت حتمل التشجرياالستوائية( وإبعادة 
 التصنيفانحية ا، وهي منحازة من غري أن اإلصاابت املتأتية عن الغاابت غري مستكشفة نسبيا  28زراعة زيت النخيل.

 ئلة رئيسية:سالناحية اجلغرافية. أّما دور التنوّع البيولوجي ابلنسبة إىل األمراض املعدية والطفيلية فيطرح أ ومن

 مثالا من خالل التأثريات ةالطبيعية للتنوّع البيولوجي وآاثر التغيري يف تنوّع العوامل املمرض ما هي آاثر املستوايت ،
 البشرية؟

                                                      
25 2008. Global trends in emerging  A., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman J.L. & Daszak, P.., Levy, M..G., Patel, N.EJones, K

https://doi.org/10.1038/nature06536993. –990 :451 ,Natureinfectious diseases.  
26  of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and  Workshop Report on Biodiversity and Pandemics2020.  .IPBES

Ecosystem Services. P. Daszak, C. das Neves, J. Amuasi, D. Hayman, T. Kuiken, B. Roche, C. Zambrana-Torrelio et al. IPBES 
secretariat, Bonn, Germany, DOI:10.5281/zenodo.4147317 

27  18(10):  Ecol Lett.Johnson, P.T.J, Ostfeld, R.S. & Keesing, F. 2015. Frontiers in research on biodiversity and disease, 
1119–1133. doi:10.1111/ele.12479 

28  borne and zoonotic diseases are associated with changes in forest -of vector tbreaksOuMorand, S. & Lajaunie, C. 2021. 
cover and oil palm expansion at global scale. Front. Vet. Sci. 8:661063. doi: 10.3389/fvets.2021.661063 

https://doi.org/10.1038/nature06536
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-12/IPBES%20Workshop%20on%20Biodiversity%20and%20Pandemics%20Report_0.pdf
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 إىل أي مدى يؤثر احلّد من التنوّع الوراثي للعائل على قدرة اجملموعات املضيفة على االستجابة إىل األمراض املعدية؟ 
 يف استخدام على خمتلف املستوايت وضمن اآلاثر املتعددة للتغيري ما هي العالقات بني التنوّع البيولوجي واألمراض 

 املوائل؟ شتتاألراضي وت
 مثل حتويل املوائل، وتغرّي املناخ، واحلصاد اجلائر( على العوائل وإيكولوجيا األمراض؟ أكيف تؤثر اآلاثر البشرية املنش( 
  امليكروابت، وهل يؤثر هذا املفعول على ممارسات اإلنتاج؟هل من دوٍر ملفعول التخفيف يف ظهور مقاومة مضادات 
  السياسات اليت حتول دون فقدان التنوّع البيولوجي حلماية الصحة يف الوقت ذاته؟سرتّوج هل 
مستوايت  ك، هنامستوى أنواع العوائل واملستوى الوراثيخالل االنتقال من مستوى النظام اإليكولوجي إىل و  -24

خمتلفة من املقاومة الوراثية للعوائل يف وجه األمراض بفعل اترخيها يف التطّور املشرتك. فاملقاومة هي قدرة العائل على ممارسة 
درجة من املراقبة على خطوات خمتلفة يف دورة حياة العامل املمرض، كما أن حتسني املقاومة تؤثر على الفرد وعلى جمتمعه 

 ن خالل تقليص انتقال األمراض(.الكامل )مثالا، م

متدنية  غري أهنابني أنواع/أصناف/سالالت العوائل وأنواع العوامل املمرضة،  وختتلف قابلية توارث مسات املقاومة -25
الوراثي ملقاومتهم.  نمطتتوفر لدى بعض األفراد فرصة التعبري عن ال العادةا، والتعّرض غري الكامل لإلصابة يعين أنه 

 ا يف دراسات علم الوراثة يف األمراض.ا ما يشكل توفري بياانت النمط املظهري املالئمة وتفسريها حدودا غالبا  ولذا،

ليات اجلزيئات كتساب فهم أفضل آلواملعلومات البيولوجية مسحت اب ةاحلديث البيولوجيةغري أن التكنولوجيا  26-
اسرتاتيجية هامة خلفض خسائر الغاّلت، اليت تكون فيها عادة  تشكل الرتبية ملقاومة األمراضاحملاصيل،  مة. ففيو واملقا

ويف حني يوجد احتمال لتطّور أنواع األشجار 29جينات املقاومة املتعددة واملتنوعة جمتمعةا مستهدفة لتوفري مقاومة تدوم طويالا.
ثية يف جمال الغاابت، أصبحت لالستجابة إىل األمراض الناشئة اجلديدة، وفيما حصلت الرتبية التقليدية على أمناط ورا

أشجار الغاابت. كما أن خطر ارتفاع ا قابالا لالستمرار لتنمية املقاومة ضد اآلفات والعوامل املمرضة يف اهلندسة الوراثية هنجا 
 الصغرية يشكالن مصدر قلق كبري. اجملموعاتمستوايت الرتبية الداخلية وفقدان التنوّع الوراثي الذي تسّببه أحجام 

أنه ال ميكن عامةا قياس مقاومة خاصة و قياس مقاومة العائل، يف جمال تربية احليواانت ومن الصعب واملكلف  27-
تم تربيتها )جيب أن يتم تعريض احليواانت إىل العامل املمرض، وأن تظهر عليها عوارض تاألمراض مباشرةا على احليواانت اليت 

دقيق(. إمنا ابلنسبة إىل بعض األمراض، قد يكون من املمكن قياس مسات  النمط الظاهري للمقاومة على حنوٍ املرض لقياس 
 30 إدراج هذه السمات يف اسرتاتيجيات الرتبية.يف أعداد كافية من احليواانت، وقد يكون من اجملدي اقتصادايا املقاومة 

صغار لاملتدنية عادةا وخيتلف األمر يف تربية األحياء املائية، حيث أن اخلصوبة املرتفعة ملعظم األنواع والقيمة االقتصادية 
 اجلينوميويف تربية احليواانت وتربية األحياء املائية، يشكل االنتقاء  31األحياء تسمح ابالنتقاء اجلماعي أو انتقاء العائلة.

 يف الرتبية على مقاومة األمراض. اليوم التطّور األكرب

النبااتت واحليواانت على صحة العائل. ففي النبااتت، ميكن  ميكروبيوماتوكما يف ميكروبيوم اإلنسان، تؤثر  28-
 32، أن تقيم عالقة متبادلة مع عائلها.فطر ميكوريزا الُشجرييو  rhizobiaللميكروابت املفيدة اليت جتتاح اجلذور، مبا يف ذلك 

ميكن للبكترياي الطفيلية الداخلية أن حتّسن بشكل غري مباشر صحة النبااتت من خالل هتيئة دفاعات النبااتت، واستهداف و 
                                                      

29  resistant-Navigating complexity to breed disease. 2018 .Kurti, P-& Balint Hanks, T., Wisser, R.-Nelson, R., Wiesner
crops. Nat. Rev. Genet., 19: 21–33. https://doi.org/10.1038/nrg.2017.82 

30  –190166:  Livestock Science,Bishop, S.C. & Woolliams, J.A. 2014. Genomics and disease resistance studies in livestock. 
198. doi: 10.1016/j.livsci.2014.04.034 

31 . 46 (6) R. Bras. ZootecHouston, R. 2017. Future directions in breeding for disease resistance in aquaculture species. 
https://doi.org/10.1590/S1806-92902017000600010 

 .Inf.1-CGRFA/18/21/11.2 أُنظر الوثيقة  32

https://doi.org/10.1590/S1806-92902017000600010


CGRFA-18/21/2 9 

 

كما أن ربط األشجار ابمليكروابت   33وحدود املغذايت.اآلفات والعوامل املمرضة ابملضادات احليوية، واألنزميات اهليدرولوجية 
ا يف صحة األشجار. وسوف يوفّر البحث املستقبلي حول دور ا حامسا األرض يؤدي دورا  الطفيلية الداخلية واملوجودة حتت

اجملموعات الطفيلية الداخلية نظرةا حول كيفية إدارة الغاابت ذات قدرة كبرية على الصمود واحلفاظ عليها، وميكن هندسته 
 يف املستقبل يف أشجار الغاابت لتحسني القدرة على الصمود.

ا يف ظهور األمراض ويسمح للعوامل عامالا حامسا  ما بني أنواع اآلفات والعوامل املمرضة التنوّع يفويشكل  29-
املمرضة أبن تتكّيف من الناحية الوراثية مع الضغوطات االنتقائية اليت تواجهها. وهذه مشكلة خاصة ابلنسبة إىل األمراض 

سرتاتيجيات التقليدية ملكافحة األمراض خالل العقود األخرية. املعدية املستوطنة اليت خضعت لضغوط عند االختيار من اال
فحة هذه تفشل، كما تبّينها حاالت انتشار احلشرات على املستوى العاملي مرفقةا مبقاومة الكن اسرتاتيجيات املك

بق على مقاومة الديدان، ومبيدات األعشاب ومبيدات احلشرات، واألمر ذاته ينط اتملبيدات القراد، وطاردالنطاق  واسعة
 مضادات امليكروابت.

الديدان اخليطية يف األمعاء واملعدة لدى العديد من أنواع  اتأحناء العامل عن مقاومة طارد مجيعوتفيد التقارير يف  30-
وترد يف  34يف فئات خمتلفة متعددة. يف نفس الوقت الديدان وأحياانا  اتالديدان اخليطية، ابلنسبة إىل معظم فئات طارد

حالة فريدة من األعشاب املقاومة  502قائمة تضم  35قاعدة البياانت الدولية لألعشاب املقاومة ملضادات األعشاب
من مبيدات األعشاب  164ا. وقد طّورت هذه األعشاب مقاومتها يف وجه نوعا  263ملضادات األعشاب يف العامل، مع 

وهي جمموعة  36ا. كما أن جلنة العمل على مقاومة مبيدات احلشرات،بلدا  71 حمصوالا يف 95املختلفة، ومّتت اإلفادة عنها يف 
توفّر استجابةا منّسقة ملنع أو أتخري تطوير املقاومة يف آفات احلشرات، أشارت إىل أنه  CropLifeفنية يف رابطة الصناعة 

وصل تها ملبيدات احلشرات بوترية سريعة و ، ارتفع عدد أنواع احلشرات اليت أُفيد عن مقاوممن القن املاضي منذ األربعينات
(، وهي آفة رئيسية يف بذور اللفت املخصصة aenes eligethesMقاح )لعلى سبيل املثال، خنفساء ال 37ا.نوعا  580 إىل

عشائر  أصبحتا للحشرات، وقد ا خمتلفا مبيدا  27حالة فردية من املقاومة يف  515أكثر من وجود ، تبنّي الستخراج الزيت
ا. وال يشكل ظهور سالالت مقاومة ( مقاومة جلميع مبيدات احلشرات تقريبا Plutella xylostella) الدايموندابك عثّ 

ا على األمساك الربية ا لرتبية األحياء املائية فحسب، إمنا يؤثر أيضا ألدوية متعددة من قمل البحر املكافح للطفيليات هتديدا 
 )مسك السلمون مثالا(.

وأعلنت منظمة الصحة العاملية مقاومة مضادات امليكروابت "من بني التهديدات العشرة األوىل للصحة العامة  -31
، أُدرج مؤشر جديد 2019على املستوى العاملي اليت تواجهها البشرية"، سيما أهنا تقرتن بتكاليف اقتصادية كبرية. ويف عام 

وتتواجد الكائنات املقاومة ملضادات امليكروابت  38لتنمية املستدامة.ملقاومة مضادات امليكروابت يف إطار رصد أهداف ا
 األشخاص، واحليواانت، والنبااتت والبيئة )يف املياه والرتبة واهلواء(. لدىكل مكان  يف

وعلى مجيع مستوايت التنوّع البيولوجي، إن "تفاعالت اجلينوم" والتحقيقات امليتاجينومية مشّجعة لوصف العوامل  -32
 مع العوائل. ااملمرضة، ومجاعاهتا وتفاعالهت

                                                      
33  Plant beneficial endophytic bacteria: Mechanisms, diversity, . Afzal, I., Shinwari, Z.K., Sikandar, S. & Shahzad, S. 2019

host range and genetic determinants, Microbiological Research, 221: 36–49, https://doi.org/10.1016/j.micres.2019.02.001 
34  . 2020. Increasing et alVineer, R.H., Morgan, E.R., Hertzberg, H., Bartley, D.J., Bosco, A., Charlier, J., Chartier, C. 

Parasite (Paris, . analysis of an open database-ion and metaimportance of anthelmintic resistance in European livestock: creat
, 69. https://doi.org/10.1051/parasite/202006227 ,France) 

35  http://www.weedscience.org/Home.aspx 
36  online.org-https://irac 
37 Pestic. Sparks, T.C. & Nauen, R. 2015. IRAC: Mode of action classification and insecticide resistance management. 

Biochem. Physiol., 121: 122–128 
38  resistance-sheets/detail/antimicrobial-room/fact-nt/ar/newshttps://www.who.i 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance
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 ناإلنسا اخليارات املتاحة أمام اهليئة للنظر يف التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة وصحة

 ولوجي األوسع نطاقااالبي عيستهدف عمل منظمة األغذية والزراعة على هنج الصحة الواحدة )وعلى التغذية( التنوّ  -33
ا ما ُتذكر األخرية التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة أو مستوى املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ وغالبا  ىه على مستو ا عنعوضا 

(. كما أن على الصمود لتعزيز القدرةالرتبية يف البياانت العامة اليت تشري إىل استغالل التنوّع الوراثي كخيار للتكّيف )مثالا، 
دلّة عنها دون مستوايت نظام اإلنتاج/األنواع يعيق التحليالت احملددة ملسامهة ألومات وأي الغياب السائد لإلشارت إىل املع

 التنوّع الوراثي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف النتائج التغذوية والصحية أو العمل عليها.

الواحدة، ومع مراعاة عدم توفّر املعلومات  ت والتنفيذ يف جمال هنج الصحةلسياسال املزدحم وضمن املشهد -34
التطّورات والطلب إىل منظمة األغذية والزراعة تعزيز  علىاملستوى الوراثي، قد ترغب اهليئة يف البقاء على اّطالع  على

  اجلوانب املتصلة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف العمل اجلاري على هنج الصحة الواحدة.

ترغب  ا يف عملها املستقبلي. وقداهليئة يف االعتبار اجلزء املتعلق ابلتغذية أو األمراض املعدية أو االثنني معا وقد أتخذ  -35
الصحة )مثل النظام اإليكولوجي/نظام  يف جمالا يف النظر يف مستوى التنوّع الوراثي لألغذية والزراعة يف عملها املستقبلي أيضا 

 ى الوراثي(.اإلنتاج، مستوى األنواع أو املستو 

بشأن االستخدام الدور اهلام للميكروبيوم، قد ترغب اهليئة يف إضافة هذا املوضوع إىل خطة عملها  ويف ظلّ  -36
ا يف البحث وقد ترغب أيضا  ة الدقيقة والالفقارايت وصوهنا.املستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احليّ 

 املمرضة، أي التنوع الوراثي "غري املرغوب به" لألغذية والزراعة، يف برانمج العمل هذا.إدارة اآلفات والعوامل  يف

 املطلوبة التوجيهات - ارابعا 

 قد ترغب اهليئة يف القيام مبا يلي: -37

رصد التطّورات املتصلة مبستوايت خمتلفة من صحة اإلنسان والتنوّع البيولوجي  منظمة األغذية والزراعةالطب إىل  -1
 إىل اهليئة حسبما هو مالئم؛تقارير عنها والتغذية ورفع 

منظمة األغذية والزراعة مواصلة التعاون مع شركائها حول األمناط الغذائية الصحية والتغذية، والصحة  إىلالطلب و  -2
السياسات  مهية التنوّع الوراثي لألغذية والزراعة يف هذه املنتدايت وابلنسبة إىلأبرية، والتوعية النباتية واحليوانية والبش

 وخطط العمل الناشئة؛
حتقيق األمن الغذائي والتغذية وهنج إىل منظمة األغذية والزراعة تعزيز دعمها لألعضاء يف سعيهم  إىلالطلب و  -3

 راثي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛الصحة الواحدة مع حتسني استخدام التنوّع الو 
البحث يف إمكانية إضافة اآلفات والعوامل املمرضة، وامليكروبيوم البشري، إىل خطة عملها بشأن االستخدام و  -4

 ة الدقيقة والالفقارايت وصوهنا.املستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احليّ 
 


