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 المقدمة -أولا 
 

يشيييييرًبرنامعًالعممًالمتعددًالسيييينواتًلهيرةًالمواردًالوراثيةًللزريةًوالزراعةً الهيرة ًإل ًً-1
 التقريرًالثالث ًًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًفيًالعالمالتقريرًالثالثًلحالةًعرضً

عل ًالدورةًالعاديةًالتاسعةًعشرةًللهيرة.ًومنًالمتوقعًإجراءًاستعراضًلخطةًالعممًالعالميةًالثانيةً
 1للمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةً خطةًالعممًالعالميةًالثانية ًفيًالدورةًالمقبلة.

 
إلعدادًالتقريرًالثالثًولرصيييييدًتنفيرًاإلطارًالزمنيًالمنقحًوأقّرتًالهيرةًفيًدورتهاًاألخيرةًً-2

بالميزانيةًالمؤقتةًالمراجعة. ًا لهرا2ًًخطةًالعممًالعالميةًالثانيةًوأحاطتًعلما ًا الزمنيًًاإلطارووفقا
،ًينبغيًللهيرةًاستعراضًالخطوطًالتوجيهيةًإلعدادًالتقاريرًالقطريةًللتقريرًالثالثًفيًدورتهاًالمنقح

إل ًالمنظمة،ًفيًدورتهاًاألخيرة،ًتصويبًقائمةً ًا ضا سابعةًعشرةًالقادمة.ًوطلبتًالهيرةًأي العاديةًال
الحكوميةًالدوليةًالفنيةًالدراساتًالمواضيعية،ًحسبًالمقتض ًوالمالئم،ًوالتشاورًمعًجماعةًالعممً

المعنيييةًبيالمواردًالوراثيييةًالنبيياتيييةًللزيرييةًوالزراعيةً جميياعيةًالعمييم ًوالهيرييةًحو ًاليدراسييييييياتً
 3المواضيعيةًقبمًأنًيبدأًالعمم.

ً
لوضييييييعًًطرائقتوفّرًهرهًالوثيقةًمعلوماتًأسيييييياسيييييييةًعنًإعدادًالتقريرًالثالث،ًوتقتر ًوً-3

 التقاريرًالقطريةًللتقريرًالثالث،ًكماًتوفّرًقائمةًبالدراساتًالمواضيعية.
 

 معلومات أساسية -ثانياا
 
حالةًالمواردًالوراثيةًًالتقريرًاألّو ًبشيييي نأصييييدرتًمنظمةًاألزريةًوالزراعةً المنظمة ًً-4

خال ًالمؤتمرًالفنيًالييدولي1996ًً التقريرًاألّو  ًفيًعييا ًًالنبيياتيييةًللزييريييةًوالزراعييةًفيًالعييالم
بشيييييي نًحالةًالمواردًًالتقريرًالثانيًوصييييييادقتًالهيرةًعل 4ًًالرابعًحو ًالمواردًالوراثيةًالنباتية.

 التقريرًالثاني ًفيًدورتهاًالثانيةًعشيييييرةًالعاديةًعا ًًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًفيًالعالم
ديييثًللتقريرًاألو ،ًالتغييراتًوالتطّوراتًالتيًوقييدًعرضًالتقريرًالثيياني،ًالييرحًهوًتحيي2009.5ً

لحالةًالمواردًالوراثيةًالنباتي1996حصييييييلتًمنرًعا ً ًا ةًللزريةًوالزراعةًواتجاهاتهاً.ًوقدّ ًتقييما
 حدّدًأهمًالثغراتًوالحتياجات.و
 
وأفضيياًعنًردودًفعمًعالميةًعل ًمسيتولًالسيياسياتً-5 كبيراًا ًا ً.واسيتقطبًالتقريرانًاهتماما

لسيييتنتاجاتًالتقريرًاألّو ،ًاعتمدً خطةًالعممًالعالميةًالمتجددةًبشييي نًصيييون150ًًواسيييتجابةًا بلداًا
لصيييونًالمواردًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًواسيييتخدامهاًالمسيييتدا ،ًوإعالنًليبزيعً

المؤتمرًالتقنيً ًخال6ًإعالنًليبزيع الوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًواسييييييتخدامهاًالمسييييييتدا ً 
لتعديم1996ًالدوليًالرابعًالمعنيًبالمواردًالوراثيةًالنباتيةًعا ً ًا إضييييييافيا ًا .ًووفّرًهراًاإلعالنًدفعا

وأفضيي ًهراًالتعديمًإل ًوضييعًالمعاهدة7ًًالتعهدًالدوليًبشيي نًالمواردًالوراثيةًللزريةًوالزراعة.
للتقريرًالثاني،ًنقّحتًًالدوليةًللمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةً المعاهدة . واسييييييتجابةًا

                                                      
ً.1Report Rev./17/16-CGRFAالوثيقةًالملحقًجيمًب1ًً
الوثيقةًبًاألو المرفقًًنظرا،ًالمنقحالزمنيًًاإلطارإل ً،.بالنسبة1Report Rev./17/16-CGRFAًالوثيقةًمن66ًًالفقرة2ًًً
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 .1Report Rev./17/16-CGRFAالوثيقةًًمن67ًالفقرة3ًًً
 ./REP/96ITCPGRالوثيقةًمن14ًً-13الفقرتان4ًًً
5ًً.htm00e1500e/i1500i/013http://www.fao.org/docrep/ً
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7ًً.pdf83_8archive/docs/Resolution_-http://www.fao.org/wiews 
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الهيرةًخطةًالعممًالعالمية،ًواعتمدًمجلسًالمنظمةًبالنيابةًعنًمؤتمرًالمنظمةًخطةًالعممًالعالميةً
 2011.8الثانيةًفيًعا ً

 

،ًوالهيرةًفي2022ًتوقعًأنًتستعرضًجماعةًالعمم،ًفيًدورتهاًالحاديةًعشرةًعا ًومنًالمً-6
للمخطزًالزمنيًالمتفقًعلي ،2023ًًدورتهاًالتاسييييعةًعشييييرةًعا  ًا ،ًمشييييروتًالتقريرًالثالث.ًووفقا

سيييييونًيسيييييتندًالتقريرًالثالث،ًمنًبينًجملةًأمور،ًعل ًدورتينًمنًالتقاريرًالقطريةًبشييييي نًتنفيرً
ثانيً ناير/كانونًال يةً ي ثان عالميةًال ً-2014ويوليو/تموز2014ًًيونيو/حزيرانًً-2012خطةًالعممًال

ً .2019ديسمبر/كانونًاألو ً
 

 التقارير القطريةإعداد  -ثالثاا
 

منًً-7 ًا هاما تشكمًبياناتًالرصدًالدورحًالقطريةًبش نًتنفيرًخطةًالعممًالعالميةًالثانيةًجزءاًا
التقاريرًالقطريةًإلعدادًالتقريرًالثالث.ًويعكسًمخطزًالتقريرًالثالثًهيكليةًخطةًالعممًالعالميةً

 إلعدادًالتقريرًالثالث.ًالثانيةًالتيًتسّهمًاستخدا ًتقاريرًالرصد
 

واتفقتًالبلدانًعل ًتقديمًتقاريرهاًبحلو ًنهايةًالسييييينةًالماضييييييةًبشييييي نًتنفيرًخطةًالعممًً-8
ثانيً ناير/كانونًال يةًبينًي ثان رة،ًمن2014ًويونيو/حزيران2012ًًالعالميةًال ي ًالهي .ًوكماًاتفقتًعل

كانونًاألو ً/وديسمبر2014ًيو/تموزًالمنتظرًصدورًتقريرًرصدًثاٍنًيغطيًالفترةًالممتدةًبينًيول
.ًومنًالمقتر ًأنًتقو ًالبلييدان،ًبهييدنًإعييدادًالتقريرًالثييالييث،ًبتكمليية2020ً،ًبحلو ًنهيياييية2019ً

للتقد ًالمحرزًخال ًمرحلةًمت تيةًمنًتمارينًالرصدًمنًخال ًالبياناتًال سردًتجميعيًيقدّ ًتحليالًا
لثغراتًوالقيودًالباقيةًفيًمجا ًصييييييونًالمواردًتقديمًالتقارير.ًومنًشيييييي نًهراًالسييييييردًأنًيحدّدًا

الوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًواسيييتخدامهاًالمسيييتدا .ًويتمًإدخا ًالبياناتًالناجمةًعنًتمارينً
الرصييدًالدورحًوالسييردًالتحليليًالتكميليًفيًالنظا ًالعالميًللمعلوماتًواإلنرارًالمبكر.ًوبالتالي،ً

 قطرحًقائمًبحدًّذات .سونًتنتفيًضرورةًوضعًتقريرً
 

 لرا،ًسونًيستندًالتقريرًالثالثًعل ًماًيلي:ً-9
 

البياناتًالتيًتوفرهاًالبلدانًبشييييي نًتنفيرًخطةًالعممًالعالميةًالثانيةًللفترةًالممتدةًبينًً 1 
 ؛2014يونيو/حزيرانًو2012ًيناير/كانونًالثانيً

للفترة9ًًإطارًالرصيييدًالمتفقًعلي ،البياناتًالواجبًعل ًالبلدانًتوفيرها،ًبماًيتفقًمعًً 2 
 ؛2019وديسمبر/كانونًاألو 2014ًًالممتدةًبينًيوليو/تموزً

يةًبينًً 3  ثان يةًال عالم يرًخطةًالعممًال يدًتنف قد ًالمحرزًعل ًصييييييع سييييييردًتجميعيًللت
 والثغراتًوالقيودًالباقية؛2019ًوديسمبر/كانونًاألو 2012ًًيناير/كانونًالثانيً

 المواضيعيةًاألساسية.والدراساتًً 4 
ً

ويردًالنهعًالمقتر ًإلعدادًالمسييييييياردًالتجميعيةًفيًالوثيقةًبعنوانًإعدادًالتقاريرًالقطريةً -10
ً.10للتقريرًالثالثًعنًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًفيًالعالم

 

 الدراسات المواضيعية -رابعاا
 

توفّرًالدراساتًعنًالمواضيعًالمتصلةًبصونًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًً-11
إل ًطلبًالهيرة،ًقامتً واستخدامهاًالمستدا ًالسياقًوالمعلوماتًاألساسيةًللتقريرًالثالث.ًواستجابةًا

                                                      
 . REP/143CLالوثيقةًمن43ًًًفقرةال8ًً
ً.CGRFA-17/17/16ًاألو ًبالوثيقةًالمرفق9ًً

 .9Inf./18/9-PGR-CGRFA/WGالوثيقة10ًًً
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ة،ًبماًفيًبالنظرًإل ًالتطّوراتًاألخير11ًالمنظمةًبمراجعةًقائمةًالدراسييياتًالمواضييييعيةًالمقترحة
فيًالمقر2017ًًذلكًالمعلوماتًالواردةًمنًالمشيييياركينًفيًمشيييياورةًللخبراءًانعقدتًفيًنهايةًعا ً

اً ،ًتُقتر ًدراسييةًذاتًالصييلةًالرئيسيييًللمنظمة.ًوفيًحينًتبق ًالدراسيياتًالخمسييةًالمقترحةًسييابقا
 مواضيعيةًإضافيةًبش نًالسياساتًالخاصةًبالبرور.

 
لهرهًالوثيقة،ًلسييييتعراضييييهاًمنًجانبًجماعة1ًًالمرفقًتردًالقائمةًالمنقحةًالمقترحةًفيًوً-12

بتوفّرً ًا العمم.ًومنًالمتوقعًأنًيبدأًإعدادًالدراسيييياتًالمواضيييييعيةًبعدًمصييييادقةًالهيرةًعليها،ًرهنا
ًاألموا ًالضرورية.

 

 متطلبات الميزانية -خامساا
 

يبلغًإجمالي12ًًتيًُقدّمتًإل ًالهيرةًفيًدورتهاًاألخيرة،كماًتشيييييييرًإلي ًالميزانيةًالمنقّحةًالً-13
دولرًأمريكيًمنًمواردًميزانيييةًالبرنييامع907.000ًًمتطلبيياتًالميزانيييةًإلعييدادًالتقريرًالثييالييثً

 دولرًأمريكيًمنًالمواردًمنًخارجًالميزانية.1.702.000ًالعادحًو
 

للسما ًللبلدانًً-14 ًا الناميةًإعدادًتقاريرهاًالقطرية.ًوسونًوسونًيكونًالدعمًالماليًضروريا
بصورةًخاصةًلتنظيمًمشاوراتًوطنيةًألصحابًالمصلحة،ًوتقييمًتنفيرًخطةً ًا يكونًالدعمًمطلوبا

ًيتّمًحت ًتاريخ ًتعبرةًمواردًمنًخارجًالميزانية.ًالعممًالعالميةًالثانيةًوإجراءًالتحليم.ًولم
 

 التوجيهات المطلوبة -سادساا
ً

 جماعةًالعممًالقيا ًبماًيلي:قدًترزبًً-15
 

التوصيييييييةًب نًتقو ًالهيرةًبدعوةًالبلدانًإل ًتقديمًتقاريرهاًمنًخال ًالنظا ًالعالميًً 1 
منًيناير/كانونًالثانيً ديسمبر/كانون31ًًوحت 2020ًًللمعلوماتًواإلنرارًالمبكرًبدءاًا

رةًالممتدةًبينًقصيييييي ًبشيييييي نًتنفيرًخطةًالعممًالعالميةًالثانيةًللفتأكحد2020ًًّاألو ً
معًالتوجيهاتًبشييي نًتقديمً،2019ًوديسيييمبر/كانونًاألو 2014ًًيوليو/تموزً ًا وتماشييييا

تقاريرًقطرية،ًتوفيرًتقييمًعنًالتقد ًالمحرزًعل ًصييييييعيدًتنفيرًخطةًالعممًالعالميةً
،ًوتحليمًللثغرات2019ًوديسييييييمبر/كانونًاألو 2012ًًالثانيةًبينًيناير/كانونًالثانيً

 الباقية؛ًوالقيود
واسيييتعراضًومراجعة،ًحسيييبًالقتضييياء،ًالنهعًالمقتر ًإلعدادًالمسييياردًالتجميعيةًً 2 

إعدادًالتقاريرًالقطريةًللتقريرًالثالثًعنًحالةًالوثيقةًبعنوانًًعل ًالنحوًالواردًفي
وقائمةًالدراسييياتًالمواضييييعية،ًًالعالمًفيًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعة

 يهاًالهيرة؛لكيًتنظرًف
يةًب نًتدعوًالهيرةًالجهاتًالمانحةًإل ًتوفيرًالمواردًالالزمةًمنًخارجًً 3  والتوصيييييي

ًالثالث.ًالميزانيةًلدعمًإعدادًالتقرير
ًً

                                                      
 .CGRFA-16/17/17الوثيقةًالمرفقًالثالثًب11ًً
 .CGRFA-17/17/16الوثيقةًالمرفقًالثانيًب12ًً
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 1المرفق 
ًالقائمة المنقحة بالدراسات المواضيعية المقترحة

 
إل ًطلبًالهيرة،ًتردًفيًهراًالملحقًقائمةًمنقّحةًبالدراساتًعنًالمواضيعًالمشتركةًالتيً استجابةًا
تؤثرًعل ًصييونًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًواسييتخدامهاًالمسييتدا .ًومنًشيي نًهرهً

للتقريرًالثالث.ً ًا الناشييرة،ًوالتطوراتًتحدّدًالقضيياياًًكماًأنهاالدراسيياتًالمواضيييعيةًأنًتوفّرًسييياقا
و/أوًالتجاهات،ًوبخاصةًفيًالختصاصاتًالعلميةًوالتكنولوجية،ًوالمسائمًالقانونيةًوالتنظيمية،ً
والسياسات،ًوالمعاييرًوالتطوراتًالمجتمعية.ًوبالتالي،ًسونًتشكمًموادًمرجعيةًتعززًالحصو ً

الممارسييييييةًومجالتًعل ًمعلوماتًموثقة،ًوتكنولوجياتًوأدواتًلصيييييينعًالقرارات،ًومجتمعاتً
ًتتطلّبًقدراتًمعّززة.

ً
ًًوالمواضيعًالمقترحةًهيًالتالية:

 
 سييتسييتمرًاألحوا ًالجويةًالقاسيييةًالمتقلّبةًفيًالت ثيرًعل ًمكانًوكيفيةًصييونً:ًتغيّر المناخ

ولهراًالسييييييبب،ًتتضييييييمنًأزلبيةًً.المواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًواسييييييتخدامها
اًالمسييييييياهماتًالمقررةً تدابيرًلتكييفًاإلنتاج14ًًلتنفيرًاتفاقًباريسًبشييييييي نًالمنا 13ًوطنيا

باتًالظرونًالمناخيةًالمتغيرة.ً بةًإل ًًومنًبينًالمجالتًالهامةالزراعيًمعًتقل بالنسيييييي
ًإل ًاإلشارةتجدرًصونًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًواستخدامهاًالمستدا ،ً

التيًًأنًتغيّرًالمنا ًيؤثرًعل ًالموائمًالطبيعيةًللقاربًالبريةًللمحاصيييمًوالنباتاتًالبرية
سيونًيت ثرًتوزيعهاًوالتطّورًالمسيتمرًلصيفاتهاًالتكيفية.ًكماًوبالتاليً،ًغراءللًيتّمًحصيادها

تنميةًأصييينانًمحصيييوليةً ًا أنًتواترًحصيييو ًاألحوا ًالجويةًالقاسييييةًالمتقلّبةًيعيقًأيضيييا
إليها،ًوبخاصيييةًفيًالبلدانًالناميةًالضيييعيفةًالتيًًفيًالسيييتنادالنظمًالغرائيةًًسيييتمرتًسيييون

نًالبلدانًمنًالوفاءًبالتزاماتهاًفيًمكًّدخالتًمنخفضة.ًلرا،ًكيًتتإنتاجًذاتًمًتقو ًفيهاًنظم
ا،ًوتنفيرًإطارًسيييييينداحًذاتًالصييييييلةًللحدًّمنًمخاطرً مجا ًالمسييييييياهماتًالمقررةًوطنيا

إل ًمعالجة16ًًورونيفياًالمشييييترأًبشيييي نًالزراعةوعممًك15ًالكوارث ًا  الرحًيسييييع ًأيضييييا
بدًّمنًتوفيرًًهشييييياشيييييةًالزراعة،ًوبالتاليًاألمنًالغرائيًوالتغريةًفيًوج ًتغيّرًالمنا  ،ًل

يةً اليدعمًواألدواتًمنًأجيمًالتنبؤ،ًمنًبينًجمليةًأمور،ًبيالمواردًالوراثييةًالنبياتييةًللزير
وتحديدً  كيفيةًالحفاظًعليهاًواستخدامهاًعل ًنحوًمستدا .والزراعةًاألكثرًعرضةًا

 
 شيييييوازمًالًالدقيقةًوالسيييييمنة،ًمنًبينأحًنقصًالمغرياتًً،:ًباتًالجوتًزيرًالظاهرالتغذية

خطيرةًفيًسيييييياقًالصيييييحةًالعامة.ًوإنًاألسيييييرةًالدولية،ًمنًخال ًإطارًالمؤتمرًالدوليًال
ية غر ثانيًبشييييييي نًالت حدةًللعممًعل ،ًمنًبينًزيره،ًوعقدًاألمم17ًال يةً ًالمت غر ً-2016ًالت

هميةًالستخدا ًالمستدا ًللمواردًالوراثيةًوباإلشارةًإل ًأ.ًالويالت،ًتلتز ًبمعالجة18ً 2025
عالميًللعممً غراءًال يةًللزريةًوالزراعةًلتحقيقًاألهدانًالمحدّدة،ًُمنحتًجائزةًال بات الن

لرا،19ًًلمعززًللسيييكانًالضيييعفاء.عل ًالتقويةًالبيولوجيةًللمحاصييييمًاألسييياسييييةًوتوافرهاًا
تعزيزاتًالجودةًوالسييماتًالتغرويةًللصيينانًالمحصييوليةًلًينبغيًإيالءًاألولويةًالقصييول

معياريةًلتربيةًالنباتات،ً ًا اًلنماطًالغرائيةًولالمحّسنة،ًبوصفهاًأهدافا التيًتضّمًًاألكثرًتنوعا
اسييييييتعراضًالنواحيًالتقنيةًالمتقدّمةًفيًًقدًيشييييييّكمالخضييييييرًالورقيةًوالبقوليات.ًبالتالي،ً

                                                      
13ًً.php10240http://unfccc.int/focus/items/ 
14ًًhttp://unfccc.int/files/home/application/pdf/paris_agreement.pdf 
15ًًframework-https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai 
16ًً_auv_agri.pdf23application/pdf/cp/2017https://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_ 
17ًًe.pdf215mm-a/3http://www.fao.org/ 
18ًً/en/2025to2016-action/workprogramme-of-http://www.who.int/nutrition/decade 
19ًً/__andrade_mwanga_low_and_bouis2016https://www.worldfoodprize.org/en/laureates/ 

http://unfccc.int/focus/items/10240.php
http://unfccc.int/files/home/application/pdf/paris_agreement.pdf
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
https://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/application/pdf/cp23_auv_agri.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf
http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/en/
https://www.worldfoodprize.org/en/laureates/2016__andrade_mwanga_low_and_bouis/
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السيييييتخدا ًالمسيييييتدا ًللمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًمنًأجمًتحسيييييينًالتغريةً
مهمةً  .التقريرًالثالثًفيمساهمةًا

 
  ية لألغذية والزراعة بات ية الن ية للموارد الوراث مادة الوراث تسييييييهمًًتوصيييييييي وتقييم ال

الجديدةًلتعزيزًالفعاليةًفيًزيادةًقدراتناًعل ًإصييدارًكمياتًكبرلًمنًاألدواتًواألسيياليبً
يكنًمنًالممكنًتصيييّورهاًفيًالسيييابقًمنًًالبياناتًالموثوقةًعنًالمادةًالوراثيةًبمعدّلتًلم

وعل ًسبيمًالمثا ،ًتتيحًاستراتيجيةًالتحديدًالمرّكزًً.ناحيةًالفعاليةًمنًحيثًالتكلفةًوالوقت
للمادةًالوراثيةًالتوصيييييييفًالتنبؤحًللمواردًالوراثيةًالجديدةًالتيًلمًيتّمًتوصيييييييفهاًبعدًمنً
خال ًالسما ًبتحديدًالخصائصًالمظهريةًأوًالوراثيةًالمحتملةًعل ًأساسًمعلوماتًبيريةً

أنًتّمًتوصيييفها.ًوقدًانخفمًمتوسييزًتكاليفًعنًمواقعًالجمعًأوًبياناتًحو ًعيّناتًسييبقً
الماضيييًالقريب.ًويتيحًذلك،ًبالتالز ًمعًًإصييدارًالبياناتًالوراثيةًالجزيريةًبشييكمًحادًفي

نة،ًالسييتخدا ًالروتينيًللمنصيياتًالوراثيةً المزيدًمنًالقدراتًالبشييريةًوالمؤسييسيييةًالمحسييّ
مسييبوقةًمنًالبياناتًبصييورةًسييريعةًالجزيريةًالعاليةًاإلنتاجية،ًمنًأجمًتوليدًكميّاتًزيرً

وبتكلفةًزهيدة.ًويعتبرًالتركيبًالوراثيًبالتسيييلسيييم،ًالرحًتُسيييتخد ًبواسيييطت ًتسيييلسيييالتً
الجينو ًالكاملةًلعيّناتًمتعددةًللفرادًمنًأجمًتصيييينيفًالختالفات،ًأحدًاألمثلةًعنًمنافعً

ا.ًوعل ًهراًالمنوا ،ًيجر حًاسييييتخدا ًمنصيييياتًالمعايرةًالسييييريعةًوالزهيدةًالتكلفةًنسييييبيا
الفحصًالعاليةًاإلنتاجية،ًبماًفيًذلكًتلكًالقائمةًعل ًالتصوير،ًإلصدارًكمياتًوافرةًمنً

وتشييكمًبياناتًالتوصيييفًوالتقييمًالمظهرحًوالبيوكيميائيةًالتيًهيًذاتًقيمةًتنبؤيةًهامة.ً
يتعلقًبالمواءمةًبينًالمعلوماتًال ًا نسييييبيا جديداًا ًا مظهريةًالمعلوماتًالمظهريةًاختصيييياصييييا

والوراثية،ًوتسييييياعدًبالتاليًفيًإقامةًالعالقاتًالسيييييببيةًبينًالسيييييماتًالمالحظةًوقواعدهاً
 الجزيريةًالكامنة.

 
   يمثّمًاسييتنسييا ًالسييالمةًلعيّناتًفريدةًممارسييةًأسيياسيييةًللحدًّمنًاسييتنسيياخات السيي مة

لطبيعية.ًخارجًمواقعهاًاًمخاطرًخسيييييييارةًتنّوتًالمادةًالوراثيةًفيًالمجموعاتًالمتواجدة
اًًوفيًالمقابم،ًلًيعتبرًاسييتنسييا ًالعيّنات ،ًحيثًيسييتنفدًبعدًبلوغًمسييتولًمعقو ًضييروريا

وعل ًالنحوًالمبيّنًفيًالتقريرًمواردًماليةًيمكنًأنًتُستخد ًخالنًذلكًلمها ًملّحةًأخرل.ً
الثاني،ًتعزلًالزيادةًالمهمةًفيًعددًحيازاتًبنوأًالجيناتًإل ًأّنًنسييييييبةًكبيرةًمنًهرهً
الحيازاتًهيًاستنساخات.ًوينبغيًبالتاليًمواصلةًاستطالتًالسبمًوالوسائمًلتخفيمًعددً

خارجًمواقعهاًالطبيعية.ًًالستنساخاتًزيرًالمقصودةًعل ًمستولًالمجموعاتًالمتواجدة
ومنًش نًتحديدًماًيمثّمً"استنسا ًالسالمة"ًواقترا ًمعاييرهًأنًيشّكمًمساهمةًقيّمةًلهرهً

بهدنًالفصمًالدقيقًبينًمجموعاتً"الصندوقًاألسود"ًوقدًأصً.الدراسة ًا بحًذلكًضروريا
التيًتتضّمنًعيّناتًلًتخضعًللرصدًإل ًحدًّكبير،ًومجموعاتً"استنسا ًالسالمة"ًبحكمً

 الواقعًالتيًينبغيًأنًتنطوحًعل ًإدارةًفاعلةًللعيّناتًالمخّزنة.
 

 يدة باسييييييتم:ًتتطّورًالتكنولوجياتًالتكنولوجيات الحيوية الجد ثاراًارالحيويةً ار،ًوتترأًآ
عميقةًعل ًصيييونًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًواسيييتخدامهاًالمسيييتدا .ًومنً

 بينًالتكنولوجياتًالجديدة:
ً

لقدًاسيييييتُخدمتًتقنياتًالحممًالنووحًالم شيييييوبًإلدخا ًسيييييماتًجديدةًالوراثي.ًًتعديمال
هاًلم مادةًمرزوبًب ية.ًوخال ًالسيييييينواتًالعشييييييرينًًتكنًمتاحةًمنًمجموعاتًال الوراث

الماضييييية،ًتّمًتطويرًبعمًأصيييينانًالمحاصيييييمًباسييييتخدا ًالتحّو ًالوراثي؛ًوهرهًتُعرنً
ا.ًورزمًأنًتسييييويقهاًتميّزًعامةً اسييييتقطابية،ًتّمًالتفاقًًبمناقشيييياتبالكائناتًالمعدلةًوراثيا

بوصييييييف ًًتًالبيولوجيكرتاخيناًللسييييييالمةًالبيولوجيةًالملحقًباتفاقيةًالتنوعل ًبروتوكو ً
يرع  ًا فيًالبيريية.ًكميياًأنًالقييدراتًًإطييارااًدوليييا ًا اإلطالقًاآلمنًللكييائنيياتًالمحّورةًوراثيييا

منًالتكنولوجياتًالمستخدمةًًتعديملتطبيقًال ًا الوراثي،ًوهوًمصطلحًلمجموعةًجديدةًنسبيا
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الوراثيًللفراد،ًوبالتاليًتوليدًكائناتًذاتًسييييييماتًًالتشييييييكيمإلثارةًتغييراتًدقيقةًفيً
فيًالسييينواتًالقليلةًالماضيييية.ًو ًا سيييريعا تكنولوجياًمتغيرةًقابلةًللتنبؤ،ًقدًشيييهدتًانتشييياراًا

،ًوتُطبق2012ًالمتكرراتًالمتكتلةًبانتظا ًالقصيرةًالتواتر،ًالتيًُوصفتًللمرةًاألول ًعا ً
فيًآلنًالمختبراتًفيًكافةًأنحاء ًا فيًهرهًالمجموعةًمنًًحاليا العالم،ًهيًاألكثرًانتشيييياراًا

ا.ًواسييتُخد ًال الوراثيًلتطويرًأصيينانًًتعديمالتقنياتًالتيًتسييتحثًالتحّولتًالمحددةًمسييبقا
تكنولوجياًالمتكرراتًالمتكتلةًبانتظا ًالقصيرةًالتواترًزهيدةًالثمنًف20ً،21ًمحصوليةًجديدة.

يوجدًفحوصييييييياتًمخبريةًلتحديدًكائنًمحّورًًمثالا،ًولًتتطلبًإسيييييينادًمها ًفنية،ًكماًل
سريعًلل ا.ًلكنًرزمًالعتمادًال وسهولةًتطبيق ،ًلمًًتعديموراثيا ًا سبيا الوراثي،ًوثمن ًالزهيدًن

يتمًوضييعًالنظمًالسييياسيييةًالمرتبطةًب .ًعل ًسييبيمًالمثا ،ًلًيوجدًاتفاقًحو ًماًإذاًكانتً
وتخضعًبالتاليًلبروتوكو ًكرتاخينا. ًا هيًكائناتًمعدّلةًوراثيا ًا ًالكائناتًالمحّورةًوراثيا

 
مً:التغييرًالجيني باحت بدّقةً ناتًاأل .ًفالبتعادًيمكنًالتنبؤً منًجي ًا لرريةًنوعا ا ًأنًترثًا

عنًالتواترًالمتوقعًباتجاهًانتشييييييارًوراثةًجيناتًمحددةًأوًمجموعةًمنًالجيناتًيُسييييييّم ً
الوراثيًيمكنًأنًيترافقًبتغييرًجيني،ًُوضييييييعتًًتعديمالتغييرًالجيني.ًوبعدًاإلثباتًأنًال

ذاتًتغ ًا يا طافرًالمحّورًوراث لركور،ًوعقمًمجموعاتًمنًالبرزشًال نةًل ييرًجينيًمعًهيم
.ًوثمة22ً،23ً،24ًموروثًلدلًاإلناثًأوًقدرةًمخفضييييييةًلنقمًالمالريا،ًأوًحم ًالدنكًأوًزيكا

الوراثيًوالتغييرًالجينيًقدًتشيييّوهًبالتاليًبشيييكمًًتعديمشيييوازمًفيًأنًالنباتاتًالخاضيييعةًلل
ناتًدائم كائ ثةًأعدادًكاملةًمنًال ناميكيةًالنظا ًاإليكولوجيًً،ًتشييييييّوهواسييييييتطرادااًًورا دي

اإلجمالي.ًلرا،ًعالًصييييييوتًخبراءًالبيرةًلنتقادًالتغييرًالجيني،ًحت ًأنهمًدعواًإل ًت جيمً
الوراثي،ًهناأًسييييياسيييياتًمخصييييصييييةًمشييييتتةًًتعديموكماًفيًحا ًال25ًالبحثًفي ًوتنميت .

اًالبيريةًواألخالقيةًلًوجودًآلليةًعالميةًلتنظيمًهرهًالتكنولوجياًالقويةًفيًمجا ًالقضايًإنما
ًالواضحة.

 
للبيولوجياًالصييييييطناعية،ًةالبيولوجياًالصييييييطناعي ًا ًإن:ًفيًزيابًتعريفًمتفقًعلي ًدوليا

"التركيبًمنًًتشممًالخصائصًالمميزةًالمشتركةًللتطبيقاتًالمصنفةًتحتًهراًالمصطلح
اًجديدًللموادًالوراثيةًونهج اًقائمًا .26ًعل ًالهندسةًلتطويرًالمكّونات،ًوالكائناتًوالمنتجات"ًا

عم،ً قة،ًمنًالتطوراتًفيًمجالتًالبيولوجيا،ًبالف قةًمتسيييييي فادة،ًبطري منًخال ًالسييييييت
والهندسيية،ًباتًالعلماءًقادرينًعل ًإقامةًتسييلسييالتًالحممًًالكومبيوتروالكيمياء،ًوعلو ً

زةًالكومبيوترًوالموادًالكيميائيةًمنًالبداية.ًوبصيييييورةًأسييييياسيييييية،ًتُسيييييتخد ً"أجهالنووحً
مثمًإنتاجًالوقودًالحيوحًأوًً-المخبرية"ًمنًأجمً"تصييييميمًالكائناتًالتيًتقو ًب مورًجديدة

ًمنًالمنتجات،ًبماًفيًذلكًحممًيتمًإنتاجًعددكرلك،27ًًاألدويةًالطبية".ًإفرازًسييييييالئف
سنين يتمًتطويرها.ًويتيحًهراًًأووهوًدواءًلمكافحةًالمالريا،ًمنًالناحيةًالتجاريةًً-األرتيمي

ضيييييخمةًإنماًتبق ًشيييييوازمًعديدةًمتصيييييلةً ًا المجا ًالجديدًمنًالتكنولوجياًالحيويةًفرصيييييا
ًبالسالمةًوالشؤونًاألخالقيةًيبدوًأنهاًلًتحظ ًبمستوياتًعاليةًمنًالنتباه.

 
  ا واألنوات بات بذور غير تقليديةالمحاصيييييل ًاالتي تتكاثر خضييييريا كبيرا منً.ًرزمًأنًجزءاًا

منًاألنواتًتنتعًبرورااً تقليدية،ًفإنًعدداًا صيمًالتيًيتمًصونهاًتنتعًبروراًا زيرًًأنواتًالمحا
اًأوًًتقليدية ماًيتمًالحتفاظًبهرهًالمواردًالوراثيةًفيًبنوأًجيناتًًتتكاثرًخضييييييريا ًا وزالبا

                                                      
20ًً/regulation-s-u-escapes-mushroom-crispr-edited-https://www.scientificamerican.com/article/gene 
21ًًcrops.html-better-toolbox-new-SPRCRI/24i/95http://cen.acs.org/articles/ 
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ميدانية،ًتتطلّبًكمياتًكبيرةًمنًاألراضيييي،ًوالمدخالتًوالموارد،ًوهيًمعّرضيييةًللخطرً
للتهديداتًالبيريةًوالبيولوجية.ًكرلك،ًإنًطرقنظر اًاًا بديلةًللصييييييون،ًبماًفيًذلكًاألنابيبًًا
مسييييييتولًعاٍ ًمنًالتدريب،ًًحبالتبريدًالشييييييديد،ًتتطلبًموظفينًفنيينًذًلمخبريةًوالحفظا

وتجهيزاتًباهظةًالثمنًوإمداداتًكماًينبغيًتطويرًمنهجياتًخاصيييييييةًباألنوات.ًونتيجةً
عديدًمنًفإلرلك،ً تالي،ًنًال ناتًوبال هرهًاألنواتًزيرًممثمًعل ًنحوًكاٍنًفيًبنوأًالجي
اًًصييونهاًيكون .ًوسييونًيسييتعرضًالتقريرًالثالثًحالةًصييونًهرهًالمواردًالوراثيةًضييعيفا

عن  التكنولوجياتًالضروريةًلتعزيزًعمليةًالحفاظًعليهاًفيًبنوأًالجينات.ًفضالًا
 

 تنوت الموارد الوراثية النباتية لألغذية قوانين الوطنية الخاصييييية بالبذور والسيييييياسيييييات وال
ماًيُفتَرضًأنًاألطرًالتنظيميةًالوطنية،ًوبخاصيييةًالسيييياسييياتًًوالزراعة في المزرعة. ًا زالبا

لزيادةًالتآكمًالوراثيًفيًالمزرعة.ًًدافعةوالقوانينًالخاصيييييةًبالبرور،ًهيًمنًبينًالعواممًال
ًالفتراض،ًأجرتًالمنظمييةً اًللقوانينًومنًأجييمًالعتراضًعل ًهييرا تمهيييديييا ًا توصيييييييفييا

ورًللت كيدًعل ًوجودًأحكا ًقانونيةًأوًسياساتيةًيمكنهاًأنًروالسياساتًالوطنيةًالخاصةًبالب
تؤدحًعنًزيرًقصييدًإل ًخفمًالتنّوتًفيًأصيينانًالمحاصيييم،ًوبخاصييةًأصيينان/سيياللتً

اصييييةًالمزارعين.ًونظرًهراًالسييييتعراضًاألّوليًفيًالقوانين،ًوالسييييياسيييياتًواألنظمةًالخ
والتحادًاألوروبي.ًوقدًضييييييّمتًقوانينًبلدانًًاإلنديزبلداا،ًوجماعة94ًًًالقائمةًفيبالبرورً

يمكنًأنًتقيّدًبيعًأصيينان/سيياللتًالمزارعينًأوًاسييتخدامها.ًوربماًاألهمًهوً ًا عديدةًأحكاما
بيعًالبرورًزيرًالموثقةًوتطلّبتًتسيييجيمًجميع28ًًأنً فيًالمائةًمنًالبلدانًحّظرتًصيييراحةًا
سةًبتنظيمًجميع45ًًصنانًالمحاصيمًكافةا.ًكرلك،ًقا ًأ فيًالمائةًمنًالبلدانًالخاضعةًللدرا

أنًبلدانًأخرلًتعفيًالمعامالتًفيًالبرورًبينًًزيرًالعملياتًالتجاريةًالخاصيييييييةًبالبرور.
المزارعينًمنًالتنظيم.ًوتُركتًأحكا ًعديدةًهامةًتؤثرًعل ًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةً
والزراعةًبوصييييييفهاً"قراراتًإدارة"ًينبغيًاتخاذهاًمنًجانبًالسييييييلطاتًالوطنيةًالمعنيةً

باتيةًربالب ثارًاألطرًالتنظيميةًالوطنيةًعل ًتنوتًالمواردًالوراثيةًالن ور.ًوسييييييونًتعتمدًآ
للزريةًوالزراعةًفيًالمزرعةًعل ًكيفيةًتفسييييرهاًوتنفيرها.ًوسيييونًتسيييتندًهرهًالدراسيييةً

مًةًالتيًتمثلسيييييتعراضًالمركور،ًباسيييييتخدام ًلختيارًدراسييييياتًالحالالمواضييييييعيةًعل ًا
 لالتجاهاتًوآثارها.ًًتًمختلفةًإلجراءًتحليمًأكثرًتفصيالاًسيناريوها

 


