
 
 ل مستقبل األمن الغذائي شكحديد  الحيوية وتالتقانة

 
 للبحوث، تم إعدادها لحفل االفتتاح في األول من سواميناثان سواميناثان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة. س. مرسالة من البروفيسور 

). ABDC-10(ة في البلدان النامية  الزراعي لمنظمة األغذية والزراعة حول التقانات الحيويةلمؤتمر التقني الدولي ل2010أذار /مارس  
 

على نطاق واسع المنتشر  الجوع ن البيئية، وزيادة األثار البيئية، والتعايش بينطموااالنفجار الديمغرافي، وتلوث البيئة، وتدمير ال
تأمين  والصحة وأنظمة  مستقبل الغذاء والمياه تهدد آلها أمور،ضارةمناخية رات تغيحتمال حصول ، وااليب الحياة غير المستدامةوأس

 أحداث مثل إرتفاع درجات. متبدلة وظواهر مناخية متطرفة طقسية يمثل بداية ألنماط 2010 ويبدو أن العام . لإلنسانيةسبل العيش
 ستوى سطح البحر من المرجح أن تشكل تحديات جديدة بوجه الشعوب م والفيضانات والعواصف الساحلية وإرتفاعالحرارة والجفاف

ألمن الغذائي والصحي، ويمكن أن ل التنمية المستدامة وع البيولوجي حتى اآلن دورا هاما في التن ولعب.يين وصانعي السياساتوالمهن
 األولية أيضا المواد التنوع البيولوجيويشكل .  قادرة على التأقلم مع تغير المناخمعيشيةية وزراعأنظمة لعب دورا مماثال في تطوير ي

وتيرة  حاليا باالحية يحصلو وانقراض األنواع لألسف، فإن التآآل الجينيو.  الحيوية المعتمدة على التقانةلصناعةفي االالزمة 
.  التي تتميز بالتجانس الوراثي الزراعيةةنظمالغزو من قبل األنواع الغريبة وانتشار األ و بسبب تدمير المواطن البيئية،متسارعة

،  حفظ التنوع البيولوجيولخلق اهتمام واسع النطاق حول. حيويةوالاللضغوط الحيوية با يزيد من سرعة التأثر لوراثي االتجانسو
 .  السنة الدولية للتنوع البيولوجي2010 سنة ية العامة لالمم المتحدةالجمعأعلنت 

 
 المادة األولية في اإلستخدام الصناعي للتقانة الحيوية: التنوع البيولوجي

 
التي تم اعتمادها خالل مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة والتنمية الذي تم ) CBD(ة بشأن التنوع البيولوجي تقدم آل من اإلتفاقية العالمي

، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي تم اعتمادها من قبل 2002عقده في ريو دي جانيرو في عام 
اتفاقية تشدد و. ستدام والمتكافئ لهواالستخدام الم خريطة طريق لحفظ التنوع البيولوجي ،2001 الدول األعضاء في المنظمة في عام

، فإن المسؤولية األساسية المتعلقة وبالتالي. دولة معينة هو ملك لشعبهالى أن التنوع البيولوجي المتواجد داخل  عالتنوع البيولوجي
هذا يعني و. على عاتق آل أمةتقع  لألجيال القادمة  نحو مستدام ومنصف وحفظهلى عمع استخدامه، بالمحافظة على التنوع البيولوجي

مان عدم ربط  من أجل ضالتنوع البيولوجي ه ينبغي على األمم المتحدة أن تخضع جميع برامج التنمية إلى تحاليل لتأثيراتها علىأن
قل من التنوع البيولوجي على األعينة تمثيلية واحدة  وجب علينا حفظالمساواة بين األجيال تت. بفقدان التنوع البيولوجي التقدم االقتصادي

 . لألجيال القادمة في آوآبنا اليومالموجود
  

 ألنظمةا و)FAO (منظمة األغذية والزراعةمن قبل  أهمية عالمية ذات ازراعي المصنفة تراثا نظمة باألمبادرات مثل االعتراف
 ثارة االهتمام في مجال حفظ ودعم تعتبر هامة إل)سكوييون(مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  من قبل منظمة األاعالميا تراثالمصنفة 

 يجب إعطاءه لحماية المناطق المحمية من خالل التربية العامة والتعبئة اإلجتماعية،  وإهتمام خاص.ةمواقع التنوع البيولوجي الفريد
 الحيوي يواجه ضغوط محميات المحيط والحدائق الوطنية ويد من المناطق المحمية، فإن العدولسوء الحظ. باإلضافة إلى نظم مناسبة

 الذي وضعتهوفي الهند ليج مانار  الحيوي لخمحميات المحيطالمتبع في  الحيوي حيطالثقة بالماستنادا إلى نموذج و.  خطيرةبشرية
 بصورة مشترآة بين الحيوي محميات المحيط ارةتم إدت أن يتبين بأنه من الممكن، )MSSRF(بحوث سواميناثان لل  م سمؤسسة

وطنية ومحميات المحيط الحدائق الشمل م اإلدارة التشارآية للغابات أن يمتد لي مفهووينبغي على.  والدوائر الحكوميةالمجتمعات المحلية
 .الحيوي

 
للتنوع "  سعيدةنقاط " إلىالل التعاون العام، ينبغي أن تتحول من خوهي . البيولوجيلنقاط الساخنة للتنوعلوينبغي إيالء اهتمام خاص 

التنوع البيولوجي .  جديددخلتأمين خدام المستدام للتنوع البيولوجي يساعد على خلق فرص عمل جديدة و، حيث االستالبيولوجي
فيذ اإلجراءات المعنية وينبغي تن. ات متفاوتة من التدهور درجويشهد منغروف األراضي الرطبة.  بعدالساحلي لم يحظ باالهتمام الكافي

 هناك زالي ال في حال)  MSSRF(من قبل مؤسسة م س سواميناثان للبحوث  وضعها  تملغابات المنغروف التيباإلدارة المشترآة 
 .موارد وراثية للمنغروف

 
ن للوآاالت الحكومية بما يمكو . الوطنيةيةاألخالقجزء من المبادئ   أن يصبحواوع البيولوجي واإلدارة المستدامةحفظ التنينبغي على 

سجالت أن تلعب دورا هاما في نشر ثقافة التنوع البيولوجي من خالل   مثل البانشايات في الهندك سلطات الحكم الذاتي المحليةفي ذل
 حد البذور علىبنوك ية مثل بنوك المورثات ول إنشاء البنيات التحتية الضرورللمجموعة أو من خال تحتوي على التنوع البيولوجي

ينبغي  ،اإلستمرار بالعيش علىالمزرعة حيوانات بيولوجي والصحة البشرية وقدرة لعالقة بين التنوع الة بما يتعلق باعيالتوو. السواء
 .أن تصبح واسعة النطاق

 
 في جميع إدماج المساواة بين الجنسينو. مستداملى التنوع البيولوجي واستخدامه بشكل تلعب المرأة دورا رئيسيا في المحافظة عو

، من خالل توفير الدعم القيام بهفي مواصلة للبغي أن يتم تمكين المرأة المعنية بالحفظ وين. برامج الحفظ واألمن الغذائي أمر ال بد منه
وهناك جانب هام .  والتنوع البيولوجيلتفاعل بين التنوع الثقافيالتنوع البيولوجي الزراعي يأتي نتيجة ل. سيةلبنية التحتية األسالتأمين ا

 بالتنوع الثقافي والحفاظ عليه والمزج بين العترافيجب إتخاذ آل خطوة تساعد على ا. في طرق الطهيتنوع الهو و التنوع الثقافي من
 .العلم الحديثالحكمة التقليدية و

 



 تغير المناخ في سببها أيضا إلدارة التغيرات التي يلكن، وألمن الغذائي والصحيفقط ل ليس وليةاألمادة ال يمثل التنوع البيولوجي
البنوك الجينية لمواجهة اإلرتفاع بدرجات حرارة األرض أصبحت ملحة  .األمطار ومستوى سطح البحرمستوى درجات الحرارة و

األنظمة البيئية موجود في جميع  من التنوع الوراثي الات عيننا حفظيجب علي. لتعزيز األنظمة الزراعية القادرة على التأقلم مع المناخ
 فى سفالبارد األراضي الدائمة التجمدعالمي في إنشاء قبو البذور التأتي مبادرة حكومة النرويج بشأن ، في هذا السياق. لألجيال القادمة

 منظمة التطوير را مؤخآما قامت.  التآآل الوراثيها البشرية ضدنكون عامل رئيسي في الحرب التي تشلتبالقرب من القطب الشمالي 
.  في تشانغ ال في جبال الهيمااليااألراضي الدائمة التجمدفي  مورثاتالبنك الوطني لل  بإنشاء )DRDO(والبحوث الدفاعية في الهند 
 . آوآبنا علىحاليادة  واألنواع الموجومورثاتنقاذ آل البعا ملحا لكافة الجهود الرامية إلى إ طااحتماالت تغير المناخ أعطت

 
 إحدى متطلبات نجاح المؤسسات العاملة في مجال التقانة الحيوية: المة حيوية جيدةس
 

 يستطيع المزارعون أن .تقديروطأة تغير المناخ لم يحظى حتى اآلن باعتراف آاف ودور المزارعين والزراعة في التخفيف من 
 ما يسمى باألشجار ة التربة في نفس الوقت من خالل وتحسين خصوب)إنشاء بنوك الكربون(يساعدوا على تكديس الكربون في التربة 

ساعد على يمكن لمحطات الغاز الحيوي أن ت. الكربون ا في احتباسغروف هي فعالة جدنغابات الم).fertilizer trees(المخصبة 
العالمي والصعيدين  على الصعيد لذلك، يجب أن تنطلق حرآة. تحويل انبعاثات غاز الميثان إلى طاقة تستخدم في البيوت السكنية

حيوانات  من ةد قليلاعدمالكي أالحيازات الصغيرة ومن أصحاب جميع المزارعين ني والمحلي من أجل إتاحة الفرصة أمام الوط
. از الحيوي، في آل مزرعةتجميع المياه وزرع بعض األشجار المخصبة وإنشاء محطة إلنتاج الغل اسطناعية  بركرعة إلنشاءالمز

 كل مزرعة صغيرةآلها أمور سوف تسمح لهي  الغاز الحيوي المياه في المزرعة واألشجار المخصبة ومحطة إنتاج تجميع فإن برك
 .الريالمعتمدة على  المحاصيل تحسين حالة التربة والمياه من أجل إنقاذ، و وطأة تغير المناخ تساهم في التخفيف منبأن

 
نمو علم الوراثة الجزيئية منذ اآتشاف هيكلية  ، تابعت 1952 – 1950مين ا العوآباحث في مجال علم الوراثة في جامعة آامبردج بين

حل المشاآل المزمنة ة لمألوفعلم الوراثة الجزيئي أتاح فرص غير .  واتسون وآريكمن قبل) الدنا(الحلزون المزدوج للحمض النووي 
 لجوهر الصلبافإن ،  الدقيق ومعالجة األغذية هي ذات أهميةفي حين أن جميع جوانب التقانة الحيوية مثل التكاثر. في الزراعة والطب

 بمعاونة اإلختيار. ة بشكل دقيق عبر الحواجز الجنسيونحن اليوم قادرون على نقل المورثات .يتمثل بتقانة الدنا معاد اإلتحاد هذه التقانةل
تم الحصول عليها بواسطة اإلختيار بمعاونة واسم  األصناف التي. تربية النباتاتمجال  وتيرة التقدم في يعرقام بتس) MAS (واسم

 .ستخدامها في الزراعة العضويةيسمح إ
 

طار  في درجات الحرارة وهطول األم سلبيةتغيراتمن الممكن أن تؤدي إلى التي التغيرات المناخية ب  مرحلة تتصفاآلن دخلنا لقد
 تطوير سالالت .ارتفاع درجة حرارة األرضالمتمثلة بيات تحدالجديدة لمواجهة  مورثات  إلىنحن بحاجةو. ومستوى سطح البحر

 . الهندسة الوراثية قبل إلى مساعدة مناإلجهاد الحيوي والالحيوي مثل الملوحة والجفاف يحتاجمقاومة جديدة قادرة على 
 

 هناك مخاوف من إال أنلطبية، ي مجال التقانة الحيوية ا فر تلك المتعلقة بالقيم األخالقية، غي هناك خالفات عميقة توجدفي حين ال
 وطنية  هيئة، ينبغي على آل بلد أن يكون لهلكلذ .المخاطر التي تهدد صحة اإلنسان والبيئة في حال إستخدام التقانة الحيوية في األغذية

ئل ساو ولمهنيين الشعب والسياسيين واعامةحاصلة على ثقة و مستقلة ومهنية تكونلحيوية،  اعنية بوضع النظم المتعلقة بالتقانةم
، ن الرفاه االقتصادي لعائالت المزارعين الحيوية الزراعية ينبغي أن يكو المتعلقة بالتقانةوطنيةال لسياستنا الخط الحاسم "و. االعالم

طني الصحة وحماية البيئة وأمن التبادل التجاري الو، واألمن الحيوي في الزراعة وائي لألمة، واألمن الصحي للمستهلكواألمن الغذ
 " لسلع الزراعيةل والدولي

 
ويحدوني األمل بأن يقوم مؤتمر التقانة الحيوية بتزويد خارطة طريق لإلستفادة إلى أقصى حد من علم الوراثة الحديث وتقليل المخاطر 

 .ل مستقبل األمن الغذائي المستدام يمكن أن تساعد في تحديد شك الحيويةالتقانة. المحتملة إلى أدنى حد


