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أولا -المقدمة
ً -1يشيييييرًبرنامعًالعممًالمتعددًالسيييينواتًلهيرةًالمواردًالوراثيةًللزريةًوالزراعةً الهيرة ًإل ً
عرضًالتقريرًالثالثًلحالةًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًفيًالعالمً التقريرًالثالث ً
عل ًالدورةًالعاديةًالتاسعةًعشرةًللهيرةً.ومنًالمتوقعًإجراءًاستعراضًلخطةًالعممًالعالميةًالثانيةً
1
للمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةً خطةًالعممًالعالميةًالثانية ًفيًالدورةًالمقبلة.
وأقرتًالهيرةًفيًدورتهاًاألخيرةًاإلطارًالزمنيًالمنقحًإلعدادًالتقريرًالثالثًولرصيييييدًتنفيرً
ّ ً -2
2
ا
ا
خطةًالعممًالعالميةًالثانيةًوأحاطتًعلماًبالميزانيةًالمؤقتةًالمراجعةً .ووفقاًلهراًاإلطارًالزمنيً
المنقحً،ينبغيًللهيرةًاستعراضًالخطوطًالتوجيهيةًإلعدادًالتقاريرًالقطريةًللتقريرًالثالثًفيًدورتهاً
العاديةًال سابعةًع شرةًالقادمةً.وطلبتًالهيرةًأي ضااًإل ًالمنظمةً،فيًدورتهاًاألخيرةً،ت صويبًقائمةً
الدراساتًالمواضيعيةً،حسبًالمقتض ًوالمالئمً،والتشاورًمعًجماعةًالعممًالفنيةًالحكوميةًالدوليةً
المعنيييةًبيالمواردًالوراثيييةًالنبيياتيييةًللزيرييةًوالزراعيةً جميياعيةًالعمييم ًوالهيرييةًحو ًاليدراسييييييياتً
3
المواضيعيةًقبمًأنًيبدأًالعمم.
ً
ّ
ً -3وتوفرًهرهًالوثيقةًمعلوماتًأسيييييياسيييييييةًعنًإعدادًالتقريرًالثالثً،وتقتر ًطرائقًلوضييييييعً
التقاريرًالقطريةًللتقريرًالثالثً،كماًتوفّرًقائمةًبالدراساتًالمواضيعية.

ثانياا -معلومات أساسية
التقريرًاألو ًبشيييي نًحالةًالمواردًالوراثيةً
ً -4أصييييدرتًمنظمةًاألزريةًوالزراعةً المنظمة ً
ّ
التقريرًاألو ًفيًعييا ًً 1996خال ًالمؤتمرًالفنيًالييدوليً
النبيياتيييةًللزييريييةًوالزراعييةًفيًالعييالمً
ّ
الرابعًحو ًالمواردًالوراثيةًالنباتيةً4.وصييييييادقتًالهيرةًعل ًًالتقريرًالثانيًبشيييييي نًحالةًالمواردً
الوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًفيًالعالمً التقريرًالثاني ًفيًدورتهاًالثانيةًعشيييييرةًالعاديةًعا ً

ً،التغييراتًوالتطوراتًالتيً
ً 5.2009وقييدًعرضًالتقريرًالثييانيً،الييرحًهوًتح يديييثًللتقريرًاألو
ّ
حصييييييلتًمنرًعا ًً.1996وقدّ ًتقييمااًلحالةًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًواتجاهاتهاً
وحدّدًأهمًالثغراتًوالحتياجات.
ً -5واسيتقطبًالتقريرانًاهتمامااًكبيرااًوأفضيياًعنًردودًفعمًعالميةًعل ًمسيتولًالسيياسياتً.
ييتنتاجاتًالتقريرًاألو ً،اعتمدًً150بلدااًخطةًالعممًالعالميةًالمتجددةًبشييي نًصيييونً
واسيييتجابةاًلسي
ّ
المواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًواسيييتخدامهاًالمسيييتدا ً،وإعالنًليبزيعًلصيييونًالمواردً
الوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًواسييييييتخدامهاًالمسييييييتدا ً إعالنًليبزيع ً6خال ًالمؤتمرًالتقنيً
الدوليًالرابعًالمعنيًبالمواردًالوراثيةًالنباتيةًعا ًً.1996ووفّرًهراًاإلعالنًدفعااًإضييييييافيااًلتعديمً
التعهدًالدوليًبش ي نًالمواردًالوراثيةًللزريةًوالزراعةً7.وأفض ي ًهراًالتعديمًإل ًوضييعًالمعاهدةً
الدوليةًللمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةً المعاهدة ً.واسييييييتجابةاًللتقريرًالثانيً،نقّ حتً

ًً1الملحقًجيمًبالوثيقةًً .CGRFA-16/17/Report Rev.1
ًً2الفقرةًً66منًالوثيقةً.،CGRFA-16/17/Report Rev.1بالنسبةًإل ًاإلطارًالزمنيًالمنقحً،انظرًالمرفقًاألو ًبالوثيقةً
CGRFA-16/17 /17؛ًوبالنسبةًإل ًالميزانيةًالمؤقتةًالمراجعةً،انظرًالمرفقًً2بالوثيقةًً.CGRFA-16/17 /17
ًً3الفقرةًً67منًالوثيقةً.CGRFA-16/17/Report Rev.1
ًً4الفقرتانًً14-13منًالوثيقةً.ITCPGR/96/REP
ً http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e00.htmًً5
http://www.fao.org/FOCUS/E/96/06/more/declar-e.htmًً6
http://www.fao.org/wiews-archive/docs/Resolution_8_83.pdfًً7
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الهيرةًخطةًالعممًالعالميةً،واعتمدًمجلسًالمنظمةًبالنيابةًعنًمؤتمرًالمنظمةًخطةًالعممًالعالميةً
8
الثانيةًفيًعا ً.2011
ً -6ومنًالمتوقعًأنًتستعرضًجماعةًالعممً،فيًدورتهاًالحاديةًعشرةًعا ًً،2022والهيرةًفيً
دورتهاًالتاسييييعةًعشييييرةًعا ًً،2023مشييييروتًالتقريرًالثالثً.ووفقااًللمخطزًالزمنيًالمتفقًعلي ً،
سيييييونًيسيييييتندًالتقريرًالثالثً،منًبينًجملةًأمورً،عل ًدورتينًمنًالتقاريرًالقطريةًبشييييي نًتنفيرً
خطةًالعممًالعالميةًالثانيةً يناير/كانونًالثانيًً-2012يونيو/حزيرانًً 2014ويوليو/تموزًً-2014
ديسمبر/كانونًاألو ًً . 2019

ثالثاا -إعداد التقارير القطرية
ً -7تشكمًبياناتًالرصدًالدورحًالقطريةًبش نًتنفيرًخطةًالعممًالعالميةًالثانيةًجزءااًهامااًمنً
التقاريرًالقطريةًإلعدادًالتقريرًالثالثً.ويعكسًمخطزًالتقريرًالثالثًهيكليةًخطةًالعممًالعالميةً
الثانيةًالتيًتس ّهمًاستخدا ًتقاريرًالرصدًإلعدادًالتقريرًالثالث.
 ً -8واتفقتًالبلدانًعل ًتقديمًتقاريرهاًبحلو ًنهايةًالسييييينةًالماضييييييةًبشييييي نًتنفيرًخطةًالعممً
العالميةًالثانيةًبينًيناير/كانونًالثانيًً2012ويونيو/حزيرانًً.2014وكماًاتفقتًعلي ًالهيرةً،منً
المنتظرًصدورًتقريرًرصدًثانًيغطيًالفترةًالممتدةًبينًيوليو/تموزًً2014وديسمبر/كانونًاألو ً
ٍ
ً،2019بحلو ًنهييايييةًً. 2020ومنًالمقتر ًأنًتقو ًالبلييدانً،بهييدنًإعييدادًالتقريرًالثييالييثً،بتكملييةً
البياناتًالمت تيةًمنًتمارينًالرصدًمنًخال ً سردًتجميعيًيقدّ ًتحليالاًللتقد ًالمحرزًخال ًمرحلةً
تقديمًالتقاريرً.ومنًشيييييي نًهراًالسييييييردًأنًيحدّدًالثغراتًوالقيودًالباقيةًفيًمجا ًصييييييونًالمواردً
الوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًواسيييتخدامهاًالمسيييتدا ً.ويتمًإدخا ًالبياناتًالناجمةًعنًتمارينً
الرصييدًالدورحًوالسييردًالتحليليًالتكميليًفيًالنظا ًالعالميًللمعلوماتًواإلنرارًالمبكرً.وبالتاليً،
سونًتنتفيًضرورةًوضعًتقريرًقطرحًقائمًبحدًّذات .
-9

ًلراً،سونًيستندًالتقريرًالثالثًعل ًماًيلي:

ً 1البياناتًالتيًتوفرهاًالبلدانًبشييييي نًتنفيرًخطةًالعممًالعالميةًالثانيةًللفترةًالممتدةًبينً
يناير/كانونًالثانيًً2012ويونيو/حزيرانً2014؛
9
ً 2البياناتًالواجبًعل ًالبلدانًتوفيرهاً،بماًيتفقًمعًإطارًالرصيييدًالمتفقًعلي ً ،للفترةً
الممتدةًبينًيوليو/تموزًً2014وديسمبر/كانونًاألو ً2019؛
ً 3سييييييردًتجميعيًللت قد ًالمحرزًعل ًصييييييع يدًتنف يرًخ طةًالع ممًال عالم يةًال ثان يةًبينً
يناير/كانونًالثانيًً2012وديسمبر/كانونًاألو ًً2019والثغراتًوالقيودًالباقية؛
ً 4والدراساتًالمواضيعيةًاألساسية.
ً
 -10ويردًالنهعًالمقتر ًإلعدادًالمسييييييياردًالتجميعيةًفيًالوثيقةًبعنوانًإعدادًالتقاريرًالقطريةً
للتقريرًالثالثًعنًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًفيًالعالمً .10

رابعاا -الدراسات المواضيعية
ً -11توفّرًالدراساتًعنًالمواضيعًالمتصلةًبصونًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةً
واستخدامهاًالمستدا ًالسياقًوالمعلوماتًاألساسيةًللتقريرًالثالثً.واستجابةاًإل ًطلبًالهيرةً،قامتً
ًً8الفقرةًً43منًالوثيقةً.CL 143/REP
ًً9المرفقًاألو ًبالوثيقةًً .CGRFA-16/17/17
ًً10الوثيقةً.CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.9
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ًالتطوراتًاألخيرةً،بماًفيً
المنظمةًبمراجعةًقائمةًالدراسييياتًالمواضييييعيةًالمقترحةً11بالنظرًإل
ّ
ذلكًالمعلوماتًالواردةًمنًالمشيييياركينًفيًمشيييياورةًللخبراءًانعقدتًفيًنهايةًعا ًً2017فيًالمقرً
الرئيسيييًللمنظمةً.وفيًحينًتبق ًالدراسيياتًالخمسييةًالمقترحةًسييابقًا اًذاتًالصييلةً،تُقتر ًدراسييةً
مواضيعيةًإضافيةًبش نًالسياساتًالخاصةًبالبرور.
ً -12وتردًالقائمةًالمنقحةًالمقترحةًفيًالمرفقًً1لهرهًالوثيقةً،لسييييتعراضييييهاًمنًجانبًجماعةً
العممً.ومنًالمتوقعًأنًيبدأًإعدادًالدراسيييياتًالمواضيييييعيةًبعدًمصييييادقةًالهيرةًعليهاً،رهنااًبتوفّرً
األموا ًالضروريةً .

سا -متطلبات الميزانية
خام ا
ً -13كماًتشيييييييرًإلي ًالميزانيةًالمنقّحةًالتيً ُقدّمتًإل ًالهيرةًفيًدورتهاًاألخيرةً12،يبلغًإجماليً
متطلبيياتًالميزانيييةًإلعييدادًالتقريرًالثييالييثًً 907.000دولرًأمريكيًمنًمواردًميزانيييةًالبرنييامعً
العادحًوً1.702.000دولرًأمريكيًمنًالمواردًمنًخارجًالميزانية.
ً -14وسونًيكونًالدعمًالماليًضروريااًللسما ًللبلدانًالناميةًإعدادًتقاريرهاًالقطريةً.وسونً
يكونًالدعمًمطلوبااًبصورةًخاصةًلتنظيمًمشاوراتًوطنيةًألصحابًالمصلحةً،وتقييمًتنفيرًخطةً
العممًالعالميةًالثانيةًوإجراءًالتحليمً.ولمًيت ّمًحت ًتاريخ ًتعبرةًمواردًمنًخارجًالميزانيةً .
ً
-15

سا -التوجيهات المطلوبة
ساد ا
ًقدًترزبًجماعةًالعممًالقيا ًبماًيلي:
1

2

3

ً التوصيييييييةًب نًتقو ًالهيرةًبدعوةًالبلدانًإل ًتقديمًتقاريرهاًمنًخال ًالنظا ًالعالميً
للمعلوماتًواإلنرارًالمبكرًبدءااًمنًيناير/كانونًالثانيًً2020وحت ًً31ديسمبر/كانونً
األو ًً2020كحدًّأقصيييييي ًبشيييييي نًتنفيرًخطةًالعممًالعالميةًالثانيةًللفترةًالممتدةًبينً
يوليو/تموزًً2014وديسيييمبر/كانونًاألو ًً،2019وتماشييييااًمعًالتوجيهاتًبشييي نًتقديمً
تقاريرًقطريةً،توفيرًتقييمًعنًالتقد ًالمحرزًعل ًصييييييعيدًتنفيرًخطةًالعممًالعالميةً
الثانيةًبينًيناير/كانونًالثانيًً2012وديسييييييمبر/كانونًاألو ًً،2019وتحليمًللثغراتً
والقيودًالباقية؛
ًواسيييتعراضًومراجعةً،حسيييبًالقتضييياءً،النهعًالمقتر ًإلعدادًالمسييياردًالتجميعيةً
عل ًالنحوًالواردًفيًالوثيقةًبعنوانًإعدادًالتقاريرًالقطريةًللتقريرًالثالثًعنًحالةً
المواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًفيًالعالمًوقائمةًالدراسييياتًالمواضييييعيةً،
لكيًتنظرًفيهاًالهيرة؛
ً والتوصيييييييةًب نًتدعوًالهيرةًالجهاتًالمانحةًإل ًتوفيرًالمواردًالالزمةًمنًخارجً
الميزانيةًلدعمًإعدادًالتقريرًالثالثً .
ًً

ًً11المرفقًالثالثًبالوثيقةً.CGRFA-16/17/17
ًً12المرفقًالثانيًبالوثيقةً.CGRFA-16/17/17
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المرفق

1

القائمة المنقحة بالدراسات المواضيعية المقترحة ً
استجابةاًإل ًطلبًالهيرةً،تردًفيًهراًالملحقًقائمةًمنقّحةًبالدراساتًعنًالمواضيعًالمشتركةًالتيً
تؤثرًعل ًصييونًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًواسييتخدامهاًالمسييتدا ً.ومنًش ي نًهرهً
الدراسيياتًالمواضيييعيةًأنًتوفّرًسييياقااًللتقريرًالثالثً.كماًأنهاًتحدّدًالقضيياياًالناشييرةً،والتطوراتً
و/أوًالتجاهاتً،وبخاصةًفيًالختصاصاتًالعلميةًوالتكنولوجيةً،والمسائمًالقانونيةًوالتنظيميةً،
والسياساتً،والمعاييرًوالتطوراتًالمجتمعيةً.وبالتاليً،سونًتشكمًموادًمرجعيةًتعززًالحصو ً
عل ًمعلوماتًموثقةً،وتكنولوجياتًوأدواتًلصيييييينعًالقراراتً،ومجتمعاتًالممارسييييييةًومجالتً
تتطلّ
ّ
بًقدراتًمعززةً .
ً
والمواضيعًالمقترحةًهيًالتاليةً ً:
 تغيّر المناخً:سييتسييتمرًاألحوا ًالجويةًالقاسيييةًالمتقلّبةًفيًالت ثيرًعل ًمكانًوكيفيةًصييونً
المواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًواسييييييتخدامهاً.ولهراًالسييييييببً،تتضييييييمنًأزلبيةً
المسييييييياهماتًالمقررةًوطنيًا اً13لتنفيرًاتفاقًباريسًبشييييييي نًالمنا  ً14تدابيرًلتكييفًاإلنتاجً
الزراعيًمعًتقلباتًالظرونًالمناخيةًالمتغيرةً.ومنًبينًالمجالتًالهامةً بالنسييييييبةًإل ً
صونًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًواستخدامهاًالمستدا ً،تجدرًاإلشارةًإل ً
أنًتغيّرًالمنا ًيؤثرًعل ًالموائمًالطبيعيةًللقاربًالبريةًللمحاصيييمًوالنباتاتًالبريةًالتيً
ثرًتوزيعهاًوالتطورًالمسيتمرًلصيفاتهاًالتكيفيةً.كماً
يت ّمًحصيادهاًللغراءً،وبالتاليًسيونًيت
ّ
ّ
ا
أنًتواترًحصيييو ًاألحوا ًالجويةًالقاسييييةًالمتقلبةًيعيقًأيضييياًتنميةًأصييينانًمحصيييوليةً
سيييونًتسيييتمرًالنظمًالغرائيةًفيًالسيييتنادًإليهاً،وبخاصيييةًفيًالبلدانًالناميةًالضيييعيفةًالتيً
تقو ًفيهاًنظمًإنتاجًذاتًمدخالتًمنخفضةً.لراً،كيًتتم ًّكنًالبلدانًمنًالوفاءًبالتزاماتهاًفيً
مجا ًالمسييييييياهماتًالمقررةًوطنيااً،وتنفيرًإطارًسيييييينداحًذاتًالصييييييلةًللحدًّمنًمخاطرً
الكوارثً15وعممًكورونيفياًالمشييييترأًبشيييي نًالزراعة ً16الرحًيسييييع ًأيضييييااًإل ًمعالجةً
هشييييياشيييييةًالزراعةً،وبالتاليًاألمنًالغرائيًوالتغريةًفيًوج ًتغيّرًالمنا ً،لًبدًّمنًتوفيرً
اليدعمًواألدواتًمنًأجيمًالتنبؤً،منًبينًجمليةًأمورً،بيالمواردًالوراثييةًالنبياتييةًللزير يةً
والزراعةًاألكثرًعرضةاًوتحديدًكيفيةًالحفاظًعليهاًواستخدامهاًعل ًنحوًمستدا .


التغذيةً:باتًالجوتًزيرًالظاهرً،أحًنقصًالمغرياتًالدقيقةًوالسيييييمنةً،منًبينًالشيييييوازمً
الخطيرةًفيًسيييييياقًالصيييييحةًالعامةً.وإنًاألسيييييرةًالدوليةً،منًخال ًإطارًالمؤتمرًالدوليً
ال ثانيًبشييييييي نًالتغر يةً،17منًبينًزيرهً،وع قدًاألممًالمت حدةًللعممًعل ًالتغر يةً ً-ً2016
ً،18 2025تلتز ًبمعالجةًالويالتً.وباإلشارةًإل ًأهميةًالستخدا ًالمستدا ًللمواردًالوراثيةً
الن باتيةًللزريةًوالزراعةًلتحقيقًاألهدانًالمحدّدةُ ً،منحتًجائزةًالغراءًالعالميًللعممً
عل ًالتقويةًالبيولوجيةًللمحاصييييمًاألسييياسييييةًوتوافرهاًالمعززًللسيييكانًالضيييعفاءً19.لراً،
ينبغيًإيالءًاألولويةًالقصييولًلتعزيزاتًالجودةًوالسييماتًالتغرويةًللصيينانًالمحصييوليةً
المح ّسنةً،بوصفهاًأهدافااًمعياريةًلتربيةًالنباتاتً،وللنماطًالغرائيةًاألكثرًتنوعًا اًالتيًتض ّمً
الخضييييييرًالورقيةًوالبقولياتً.بالتاليً،قدًيشيييييي ّكمًاسييييييتعراضًالنواحيًالتقنيةًالمتقدّمةًفيً

http://unfccc.int/focus/items/10240.phpًً13
http://unfccc.int/files/home/application/pdf/paris_agreement.pdfًً14
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-frameworkًً15
https://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/application/pdf/cp23_auv_agri.pdfًً16
http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdfًً17
http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/en/ًً18
https://www.worldfoodprize.org/en/laureates/2016__andrade_mwanga_low_and_bouis/ًً19
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السيييييتخدا ًالمسيييييتدا ًللمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًمنًأجمًتحسيييييينًالتغريةً
مساهمةاًمهمةًفيًالتقريرًالثالث.






ً

توصيييييييي وتقييم المادة الوراثية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ًتسييييييهمً
األدواتًواألسيياليبًالجديدةًلتعزيزًالفعاليةًفيًزيادةًقدراتناًعل ًإصييدارًكمياتًكبرلًمنً
ييورهاًفيًالسيييابقًمنً
البياناتًالموثوقةًعنًالمادةًالوراثيةًبمعدّلتًلمًيكنًمنًالممكنًتصي ّ
ناحيةًالفعاليةًمنًحيثًالتكلفةًوالوقتً.وعل ًسبيمًالمثا ً،تتيحًاستراتيجيةًالتحديدًالمر ّكزً
للمادةًالوراثيةًالتوصيييييييفًالتنبؤحًللمواردًالوراثيةًالجديدةًالتيًلمًيت ّمًتوصيييييييفهاًبعدًمنً
خال ًالسما ًبتحديدًالخصائصًالمظهريةًأوًالوراثيةًالمحتملةًعل ًأساسًمعلوماتًبيريةً
عنًمواقعًالجمعًأوًبياناتًحو ًعيّناتًسييبقًأنًت ّمًتوصيييفهاً.وقدًانخفمًمتوسييزًتكاليفً
إصييدارًالبياناتًالوراثيةًالجزيريةًبشييكمًحادًفيًالماضيييًالقريبً.ويتيحًذلكً،بالتالز ًمعً
ييةًالمحس ينةً،السييتخدا ًالروتينيًللمنصيياتًالوراثيةً
المزيدًمنًالقدراتًالبشييريةًوالمؤسييسي
ّ
الجزيريةًالعاليةًاإلنتاجيةً،منًأجمًتوليدًكميّاتًزيرًمسييبوقةًمنًالبياناتًبصييورةًسييريعةً
وبتكلفةًزهيدةً.ويعتبرًالتركيبًالوراثيًبالتسيييلسيييمً،الرحًتُسيييتخد ًبواسيييطت ًتسيييلسيييالتً
الجينو ًالكاملةًلعيّناتًمتعددةًللفرادًمنًأجمًتصيييينيفًالختالفاتً،أحدًاألمثلةًعنًمنافعً
المعايرةًالسييييريعةًوالزهيدةًالتكلفةًنسييييبيااً.وعل ًهراًالمنوا ً،يجرحًاسييييتخدا ًمنصيييياتً
الفحصًالعاليةًاإلنتاجيةً،بماًفيًذلكًتلكًالقائمةًعل ًالت صويرً،إل صدارًكمياتًوافرةًمنً
بياناتًالتوصيييفًوالتقييمًالمظهرحًوالبيوكيميائيةًالتيًهيًذاتًقيمةًتنبؤيةًهامةً.وتشييكمً
المعلوماتًالمظهريةًاختصيييياصييييااًجديدااًنسييييبيااًيتعلقًبالمواءمةًبينًالمعلوماتًالمظهريةً
والوراثيةً،وتسييييياعدًبالتاليًفيًإقامةًالعالقاتًالسيييييببيةًبينًالسيييييماتًالمالحظةًوقواعدهاً
الجزيريةًالكامنة.
اسييتنسيياخات السيي مة يمثّمًاسييتنسييا ًالسييالمةًلعيّناتًفريدةًممارسييةًأسيياسيييةًللحدًّمنً
ييييييارةًتنوتًالمادةًالوراثيةًفيًالمجموعاتًالمتواجدةً خارجًمواقعهاًالطبيعيةً.
مخاطرًخسي
ّ
ا
وفيًالمقابمً،لًيعتبرًاسييتنسييا ًالعيّناتًضييروريًاًبعدًبلوغًمسييتولًمعقو ً،حيثًيسييتنفدً
مواردًماليةًيمكنًأنًتُستخد ًخالنًذلكًلمها ًمل ّحةًأخرلً.وعل ًالنحوًالمبيّنًفيًالتقريرً
الثانيً،تعزلًالزيادةًالمهمةًفيًعددًحيازاتًبنوأًالجيناتًإل ّ
ًأنًنسييييييبةًكبيرةًمنًهرهً
الحيازاتًهيًاستنساخاتً.وينبغيًبالتاليًمواصلةًاستطالتًالسبمًوالوسائمًلتخفيمًعددً
الستنساخاتًزيرًالمقصودةًعل ًمستولًالمجموعاتًالمتواجدةًخارجًمواقعهاًالطبيعيةً.
ومنًش نًتحديدًماًيمثّمً"استنسا ًالسالمة"ًواقترا ًمعاييرهًأنًيش ّكمًمساهمةًقيّمةًلهرهً
الدراسةً.وقدًأصبحًذلكًضروريااًبهدنًالفصمًالدقيقًبينًمجموعاتً"الصندوقًاألسود"ً
التيًتتض ّمنًعيّناتًلًتخضعًللرصدًإل ًحدًّكبيرً،ومجموعاتً"استنسا ًالسالمة"ًبحكمً
ّ
ّناتًالمخزنة.
الواقعًالتيًينبغيًأنًتنطوحًعل ًإدارةًفاعلةًللعي
ً:تتطورًالتكنولوجياتًالحيويةًباسييييييتمرارً،وتترأًآثارااً
التكنولوجيات الحيوية الجديدة
ّ
عميقةًعل ًصيييونًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةًوالزراعةًواسيييتخدامهاًالمسيييتدا ً.ومنً
بينًالتكنولوجياتًالجديدة:
التعديمًالوراثيً.لقدًاسيييييتُخدمتًتقنياتًالحممًالنووحًالم شيييييوبًإلدخا ًسيييييماتًجديدةً
مرزوبًبهاًلمًتكنًمتاحةًمنًمجموعاتًالمادة ًالوراثيةً.وخال ًالسيييييينواتًالعشييييييرينً
ًالتحو ًالوراثي؛ًوهرهًتُعرنً
الماضيييييةً،ت ّمًتطويرًبعمًأصيييينانًالمحاصيييييمًباسييييتخدا
ّ
عامةًبالكائناتًالمعدلةًوراثيااً.ورزمًأنًتسييييويقهاًتميّزًبمناقشيييياتًاسييييتقطابيةً،ت ّمًالتفاقً
عل ًبروتوكو ًكرتاخيناًللسييييييالمةًالبيولوجيةًالملحقًباتفاقيةًالتنوتًالبيولوجيًبوصييييييف ً
ياتًالمحورةًوراثييا اًفيًالبيرييةً.كميياًأنًالقييدراتً
إطييارا اًدولييا اًيرع ًاإلطالقًاآلمنًللكييائني
ّ
لتطبيقًالتعديمًالوراثيً،وهوًمصطلحًلمجموعةًجديدةًنسبيااًمنًالتكنولوجياتًالمستخدمةً
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إلثارةًتغييراتًدقيقةًفيًالتشييييييكيمً الوراثيًللفرادً،وبالتاليًتوليدًكائناتًذاتًسييييييماتً
متغيرةًقابلةًللتنبؤً،قدًشيييهدتًانتشيييارااًسيييريعااًفيًالسييينواتًالقليلةًالماضييييةً.وتكنولوجياً
ًالقصيرةًالتواترً،التيًو صفتًللمرةًاألول ًعا ًً،2012وتُطبقً
المتكرراتًالمتكتلةًبانتظا
ُ
حاليااًفيًآلنًالمختبراتًفيًكافةًأنحاءًالعالمً،هيًاألكثرًانتشييييارااًفيًهرهًالمجموعةًمنً
يتحثًالتحولتًالمحددةًمسييبقااً.واسيتُخد ًالتعديمًالوراثيًلتطويرًأصيينانً
التقنياتًالتيًتسي
ّ
21ً،20
محصوليةًجديدةً .فتكنولوجياًالمتكرراتًالمتكتلةًبانتظا ًالقصيرةًالتواترًزهيدةًالثمنً
يييييياتًمخبريةًلتحديدًكائنًمحورً
مثالاً،ولًتتطلبًإسيييييينادًمها ًفنيةً،كماًلًيوجدًفحوصي
ّ
ا
وراثيااً.لكنًرزمًالعتمادًال سريعًللتعديمًالوراثيً،وثمن ًالزهيدًن سبياًو سهولةًتطبيق ً،لمً
يتمًوضييعًالنظمًالسييياسيييةًالمرتبطةًب ً.عل ًسييبيمًالمثا ً،لًيوجدًاتفاقًحو ًماًإذاًكانتً
الكائناتًالمحورةًوراثيااًهيًكائناتًمعدّلةًوراثيااًوتخضعًبالتاليًلبروتوكو ًكرتاخيناً .
ّ
التغييرًالجينيً:يمكنًالتنبؤًبد ّقةًباحتما ًأنًترثًالرريةًنوعااًمنًجيناتًاأل ً.فالبتعادً
عنًالتواترًالمتوقعًباتجاهًانتشييييييارًوراثةًجيناتًمحددةًأوًمجموعةًمنًالجيناتًيُسيييييي ّم ً
الوراثيًيمكنًأنًيترافقًبتغييرًجينيً،وضييييييعتً
التغييرًالجينيً.وبعدًاإلثباتًأنًالتعديمً
ُ
طافرًالمحورًوراث يااًذاتًتغييرًجينيًمعًهيم نةًل لركورً،وعقمً
مجمو عاتًمنًالبرزشًال
ّ
24ً،23ً،22
ً.وثمةً
موروثًلدلًاإلناثًأوًقدرةًمخفضييييييةًلنقمًالمالرياً،أوًحم ًالدنكًأوًزيكا
ييوهًبالتاليًبشيييكمً
شيييوازمًفيًأنًالنباتاتًالخاضيييعةًللتعديمًالوراثيًوالتغييرًالجينيًقدًتشي ّ
دائم ًوراثةًأعدادًكاملةًمنًالكائناتًواسييييييتطرادًا ا
ً،تشييييييوهًديناميكيةًالنظا ًاإليكولوجيً
ّ
اإلجماليً.لراً،عالًصييييييوتًخبراءًالبيرةًلنتقادًالتغييرًالجينيً،حت ًأنهمًدعواًإل ًت جيمً
البحثًفي ًوتنميت ً25.وكماًفيًحا ًالتعديمًالوراثيً،هناأًسييييياسيييياتًمخصييييصييييةًمشييييتتةً
إنماًلًوجودًآلليةًعالميةًلتنظيمًهرهًالتكنولوجياًالقويةًفيًمجا ًالقضاياًالبيريةًواألخالقيةً
الواضحةً .
البيولوجياًالصييييييطناعيةً:فيًزيابًتعريفًمتفقًعلي ًدوليااًللبيولوجياًالصييييييطناعيةً،إنً
الخصائصًالمميزةًالمشتركةًللتطبيقاتًالمصنفةًتحتًهراًالمصطلحًتشممً"التركيبًمنً
سةًلتطويرًالمكوناتً،والكائناتًوالمنتجات"ً.26
جديدًللموادًالوراثيةًونهجًا اًقائمًا اًعل ًالهند
ّ
بالف عم ً،منًخال ًالسييييييت فادةً،بطري قةًمتسيييييي قةً،منًالتطوراتًفيًم جالتًالبيولوج ياً،
والكيمياءً،وعلو ًالكومبيوترًوالهندسييةً،باتًالعلماءًقادرينًعل ًإقامةًتسييلسييالتًالحممً
النووحًمنًالبدايةً.وبصيييييورةًأسييييياسييييييةً،تُسيييييتخد ً"أجهزةًالكومبيوترًوالموادًالكيميائيةً
المخبرية"ًمنًأجمً"تصييييميمًالكائناتًالتيًتقو ًب مورًجديدةً-مثمًإنتاجًالوقودًالحيوحًأوً
إفرازًسييييييالئفًاألدويةًالطبية" ً27.كرلكً،يتمًإنتاجًعددًمنًالمنتجاتً،بماًفيًذلكًحممً
األرتيميسنينً-وهوًدواءًلمكافحةًالمالرياً،منًالناحيةًالتجاريةًأوًيتمًتطويرهاً.ويتيحًهراً
المجا ًالجديدًمنًالتكنولوجياًالحيويةًفرصيييييااًضيييييخمةًإنماًتبق ًشيييييوازمًعديدةًمتصيييييلةً
بالسالمةًوالشؤونًاألخالقيةًيبدوًأنهاًلًتحظ ًبمستوياتًعاليةًمنًالنتباهً .
المحاصيييييل التي تتكاثر خضييييريا ا واألنوات بات بذور غير تقليديةً.رزمًأنًجزءااًكبيرااًمنً
أنواتًالمحا صيمًالتيًيتمً صونهاًتنتعًبرورااًتقليديةً،فإنًعددااًمنًاألنواتًتنتعًبرورًا اًزيرً
تقليديةًأوًتتكاثرًخضييييييريًا اًوزالبااًماًيتمًالحتفاظًبهرهًالمواردًالوراثيةًفيًبنوأًجيناتً

https://www.scientificamerican.com/article/gene-edited-crispr-mushroom-escapes-u-s-regulation/ًً20
http://cen.acs.org/articles/95/i24/CRISPR-new-toolbox-better-crops.htmlًً21
https://www.nature.com/news/gene-drive-mosquitoes-engineered-to-fight-malaria-1.18858ًً22
https://www.nature.com/news/mosquitoes-engineered-to-pass-down-genes-that-would-wipe-out-their-species-1.18974ًً23
http://www.nature.com/news/gene-drives-thwarted-by-emergence-of-resistant-organisms-1.21397ًً24
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/47854/title/UN-Rejects-Calls-for-Moratorium-on-Gene-Drive-ًً25
Research/
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-82-en.pdfًً26
http://www.synbioproject.org/topics/synbio101/definition/ًً27
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يييً،والمدخالتًوالمواردً،وهيًمعرضيييةًللخطرً
ميدانيةً،تتطلّبًكمياتًكبيرةًمنًاألراضي
ّ
نظرااًللتهديداتًالبيريةًوالبيولوجيةً.كرلكً،إنًطرقًا اً بديلةًللصييييييونً،بماًفيًذلكًاألنابيبً
المخبريةًوالحفظًبالتبريدًالشييييييديدً،تتطلبًموظفينًفنيينًذحًمسييييييتولًعا ٍ ًمنًالتدريبً،
وتجهيزاتًباهظةًالثمنًوإمداداتًكماًينبغيًتطويرًمنهجياتًخاصيييييييةًباألنواتً.ونتيجةً
لرلك ً،فإنًالعديدًمنً هرهًاألنواتًزيرًممثمًعل ًنحوًكانٍ ًفيًبنوأًالجيناتًوبالتاليً،
يكونًصييونهاًضييعيفًا اً.وسييونًيسييتعرضًالتقريرًالثالثًحالةًصييونًهرهًالمواردًالوراثيةً
فضالاًعنًالتكنولوجياتًالضروريةًلتعزيزًعمليةًالحفاظًعليهاًفيًبنوأًالجينات.


السيييييياسيييييات والقوانين الوطنية الخاصييييية بالبذور وتنوت الموارد الوراثية النباتية لألغذية
ُفترضًأنًاألطرًالتنظيميةًالوطنيةً،وبخاصيييةًالسيييياسييياتً
والزراعة في المزرعةً.زالبااًماًي َ
والقوانينًالخاصيييييةًبالبرورً،هيًمنًبينًالعواممًالدافعةًلزيادةًالتآكمًالوراثيًفيًالمزرعةً.
ومنًأجييمًالعتراضًعل ًهييراًالفتراضً،أجرتًالمنظمييةًتوصيييييييفييا اًتمهيييديييا اًللقوانينً
والسياساتًالوطنيةًالخاصةًبالبرورًللت كيدًعل ًوجودًأحكا ًقانونيةًأوًسياساتيةًيمكنهاًأنً
ًخفمًالتنوتًفيًأصيينانًالمحاصيييمً،وبخاصييةًأصيينان/سيياللتً
تؤدحًعنًزيرًقصييدًإل
ّ
المزارعينً.ونظرًهراًالسييييتعراضًاألوليًفيًالقوانينً،والسييييياسيييياتًواألنظمةًالخاصييييةً
ّ
يييييمتًقوانينًبلدانً
ي
والتحادًاألوروبيً.وقدًض
ً
اإلنديز
بالبرورًالقائمةًفيًً94بلدااً،وجماعةً
ّ
عديدةًأحكامااًيمكنًأنًتقيّدًبيعًأصيينان/سيياللتًالمزارعينًأوًاسييتخدامهاً.وربماًاألهمًهوً
ّ
فيًالمائةًمنًالبلدانًحظرتًصيييراحةاًبيعًالبرورًزيرًالموثقةًوتطلّبتًتسيييجيمًجميعً
أنًً28
ا
أ صنانًالمحا صيمًكافةً.كرلكً،قا ًً45فيًالمائةًمنًالبلدانًالخا ضعةًللدرا سةًبتنظيمًجميعً
العملياتًالتجاريةًالخاصيييييييةًبالبرورً.زيرًأنًبلدانًأخرلًتعفيًالمعامالتًفيًالبرورًبينً
المزارعينًمنًالتنظيمً.وتُركتًأحكا ًعديدةًهامةًتؤثرًعل ًالمواردًالوراثيةًالنباتيةًللزريةً
والزراعةًبوصييييييفهاً"قراراتًإدارة"ًينبغيًاتخاذهاًمنًجانبًالسييييييلطاتًالوطنيةًالمعنيةً
بالبرورً.وسييييييونًتعتمدًآثارًاألطرًالتنظيميةًالوطنيةًعل ًتنوتًالمواردًالوراثيةًالنباتيةً
للزريةًوالزراعةًفيًالمزرعةًعل ًكيفيةًتفسييييرهاًوتنفيرهاً.وسيييونًتسيييتندًهرهًالدراسيييةً
المواضييييييعيةًعل ًالسيييييتعراضًالمركورً،باسيييييتخدام ًلختيارًدراسييييياتًالحالةًالتيًتمثمً
الاًلالتجاهاتًوآثارهاً.
سيناريوهاتًمختلفةًإلجراءًتحليمًأكثرًتفصي ً

