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من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  المناخ.  يرجى
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 مقدمة -أولا 
 

قررت هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )الهيئة(، في دورتها الثالثة عشرة العاديوة،  -1
التكنولوجيوا البيولوجيوة مون  وإدمواجأن تستعرض عمل مجموعات العمول التابعوة لهوا بشوأن تطبيوق 

 أجل نون الموارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على نحوو مسوتدام، فوي دورتهوا العاديوة
وإضافةً إلى ذلك، طلبت الهيئة إلى منظمة األغذية والزراعوة، فوي دورتهوا  1المقبلة الخامسة عشرة.

السابقة، إعطاء معلومات للهيئة في دورتها الخامسة عشرة العادية عن آخر المستجدات على نعيد 
غذيووة تونوويو ونووون واسووتخدام الكائنووات الحيووة الدقيقووة والنفقاريووات ونووونها بالنسووبة إلووى األ

والزراعة، إن وجدت؛ عندما تقووم الهيئوة فوي دورتهوا الموذبورة باسوتعراض عمول جماعوات العمول 
للتكنولوجيوا البيولوجيوة مون  إلدمواجاوالتطبيوق  عمليات الفنية الحكومية الدولية في ما يتعلق بأحدث

 2.أجل نون الموارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على نحو مستدام
 
المتصوولة بصووورة  (الفوواواألغذيووة والزراعووة )وتوووجز هووذه الوثيقووة األنشووطة الفنيووة لمنظمووة  -2

الفوواو ومجموعووات  هخانووة بالتكنولوجيووا البيولوجيووة، وتسووتعرض العموول ذات الصوولة الووذ  تقوووم بوو
التكنولوجيوا البيولوجيوة مون أجول نوون المووارد الوراثيوة إدمواج و تطبيقالعمل التابعة للهيئة بشأن 

، حوين 2111مون يوليوتتموو  ية والزراعة واستخدامها على نحو مسوتدام. وتمتود فتورة اإلبون  لألغذ
إدمواج و تطبيوققررت الهيئة استعراض العمول الوذ  قاموت بوه مجموعوات العمول التابعوة لهوا بشوأن 

 حين تّم إنجا  الوثيقة الحالية. 2112مايوتأيار إلى التكنولوجيا البيولوجية، 
 

 األغذية والزراعةاألخيرة في منظمة  الفنيةاألنشطة   -ثانياا 
 والمتصلة بصورة محددة بالتكنولوجيا البيولوجية

 
بحثت الهيئة، في دورتها الثالثة عشرة، في حالة واتجاهات التكنولوجيا البيولوجيوة المطبقوة  -3

 يوادة لصون الموارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على نحو مسوتدام. وطلبوت إلوى الفواو 
لوجيووة قليميووة للبلوودان الناميووة فووي تطوووير التكنولوجيووا البيوواإلجهودهووا لتعزيووز القوودرات الوطنيووة 

المناسبة واستخدامها لتونيو الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ونوونها واسوتخدامها؛ وتعزيوز 
أنشووطتها للنشوور المنووتظم للمعلومووات الواقعيووة المحدثووة عوون دور التكنولوجيووا البيولوجيووة لتونوويو 

بكاتها الموووارد الوراثيووة لألغذيووة والزراعووة ونووونها واسووتخدامها موون خوون  قواعوود بياناتهووا و وو
علوى تبليوا الجمهوور بوالتطورات فوي مجوا  التكنولوجيوا  ونشراتها اإلخبارية القائمة، و ددت أيضاً 

البيولوجية؛ واستكشاف آليات للتعاون في المستقبل مع المنظمات الدولية ذات الصولة، بموا فوي ذلوك 
وب، مون أجول تسوخير تشجيع التعاون فيما بين بلدان الشما  والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنو

منووافع التكنولوجيووا البيولوجيووة وتقاسوومها لتونوويو الموووارد الوراثيووة لألغذيووة والزراعووة ونووونها 
 3واستخدامها.

 
، أطلقووت الفوواو المطبوعووة بعنوووان التكنولوجيووات البيولوجيووة المسووتخدمة لوود  2113وعووام  -2

، 4وتربيوة الموا وي، واألسوما نغار المزارعين: دراسات حالوة مون بلودان ناميوة فوي المحانويل، 

                                                      
 المرفق واو. ،CGRFA-14/13/Reportالوثيقة   1
 01، الفقرة CGRFA-14/13/Report الوثيقة  2
 24، الفقرة CGRFA-13/11/Reportالوثيقة   3
التكنولوجيات البيولوجية المستخدمة لد  نغار المزارعين: دراسات حالة من بلدان نامية في المحانيل، وتربية "  4

 .J. Ruane, J.D. Dargie, C. Mba, P. Boettcher, H.P.S. Makkar, D.M. Bartley and Aالموا ي، واألسما "، من تحرير 

Sonnino . ،2113منظمة الفاو، روما 

(http://www.fao.org/docrep/018/i3403e/i3403e00.htm) 

http://www.fao.org/docrep/018/i3403e/i3403e00.htm
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فووي قطووا، تربيووة  سووبعدراسووات حالووة )سووبع فووي قطووا، المحانوويل، و 10التووي تعوورض سلسوولة موون 
سووتخدام الالموا ووي، وخموو  فووي قطووا، مصووايد األسووما ( حيوول طُبقووت التكنولوجيووات البيولوجيووة 
دان الناميوة. الموارد الوراثية علوى نحوو مسوتدام مون أجول تلبيوة حاجوات نوغار الموزارعين فوي البلو

والتكنولوجيات البيولوجية  ملت بعضاً من تلك التوي تُعتبور تقليديوة، مون قبيول التلقوين االنوطناعي 
عون ج قائموة علوى الحمول النووو  للكشوو هُووالتخمير، وأخور  أبثور حداثوةً، مون قبيول اسوتخدام نُ 

علمواء مشواربين  . وقد أُعّدت دراسات الحالة من جانوبالتحوير الوراثيممرضات، إنما لي  على 
مبا وورة فووي المبووادرات وهووم يصووفون المعلومووات األساسووية، واإلنجووا ات، والحووواجز، والتحووديات 
والوودروا المسووتمدة موون دراسووات الحالووة المختلفووة. ويعوورض الكتوواب أيضوواً عشوورة دروا عامووة 

ة فوي دراسات حالة لتوجيه االسوتثمارات المسوتقبلية فوي البحووث الزراعيو 10ومترابطة مستمدة من 
لودعم مون جة المطلقة لوضع سياسات حكومية والحا: مجا  التكنولوجيات البيولوجية. وهي تتضمن

المانحين والوباالت الحكومية الدولية، والشرابات داخول القطوا، العوام وخارجوه، وموع الموزارعين 
علوى بحّد ذاتهم على نعيد تخطيط وتنفيذ مشاريع وبورامج مون دون أن ننسوى الحاجوة إلوى الحفوا  

المرونووة موون أجوول االسووتجابة علووى نحووو منئووم إلووى الظووروف المتبدلووة؛ واإلقوورار بأنووه فووي حووين أن 
االسووتثمارات فووي العلوووم والتكنولوجيووا حاسوومة، فووإن االسووتخدام النوواجن للتكنولوجيووات البيولوجيووة 

لووم. وأّموا من المعوارف التقليديوة والقائموة علوى الع يتطلّب أيضاً اندماجها المنئم في مصادر أخر 
هوي أن البحووث الزراعيوة المتصولة بالتكنولوجيوات فالدروا األخر  المستمدة من دراسات الحالة 

البيولوجية ال يجب أن تُقيّد بمسائل تتعلق بالحصو  على الموارد الوراثية أو استخدامها، أو مسوائل 
تكنولوجيات البيولوجيوة لمنتجات المطّورة من خن  اللي  بالضرورة ل حقوق الملكية الفكرية، وأن

 ارت الدراسات إلى أنوه ، أأن تمتثل للسنمة الحيوية وللوائن أو موانفات السنمة الغذائية. أخيراً 
من األهمية بمكان تعزيز التخطيط والرند وتقييم التكنولوجيات البيولوجية للتنمية الزراعيوة. لكون 

حاليوواً أو معدومووة، وبالتووالي ينبغووي  الترتيبووات والمهووارات المةسسووية فووي هووذه المجوواالت ضووعيفة
 تعزيزهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
بمووا يتووين للحكومووات والجهووات المانحووة أن تقوويّم علووى نحووو منئووم وأن تبووّرر االسووتثمارات الماليووة 

صها للتكنولوجيات البيولوجية الزراعية. ومن المتوقع أن يفضوي واالستثمارات األخر  التي تخصّ 
أببر لهذه التكنولوجيات، وبالتوالي إلوى المسواهمة فوي تعزيوز  عرض قصص النجاح هذه إلى اعتماد  

 من جانب الدو  األعضاء في الفاو.القدرات و يادة الكفاءات في تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية 
 
موةتمرين  للفواوالتوابع  5، استضاف منتود  التكنولوجيوا البيولوجيوة2113وعام  2112في عام  -4

نوفمبرتتشورين الثواني  4ن. ُعقود الموةتمر االلكترونوي األو  فوي اهما موجهوبالبريد االلكتروني يدير
التطلع وراثيًا بصدد اإلنجا :  المحورةالكائنات وناقش موضو،  2112ديسمبرت بانون األو   2إلى 

، والثووروة الحيوانيووة، وتربيووة ، والحراجووةة فووي قطاعووات المحانوويلإلووى السوونوات الخموو  القادموو
والمةتمر االلكتروني الثاني، الذ  انعقد في  6؛والصناعة الزراعية في البلدان الناميةاألحياء المائية 

، ، والحراجوةقطاعوات المحانويلعلوى  الجينومات وغيرهاآثار ، ناقش 2113ماراتآذار  22إلى  2
مر وقبل بول موةت 7والثروة الحيوانية، وتربية األحياء المائية والصناعة الزراعية في البلدان النامية.

حّدثة عن مواضيع ذات الصلة. وقود إلكتروني، بانت تُتاح وثائق معلومات عامة مرفقة بمعلومات م
 توفير معلومات أولية وتباد  اوراء، والتعليقات واالقتراحات. سمحت المشاربة في المةتمرين 

 
، أجوورت الفوواو مسووحاً دوليوواً لجمووع المعلومووات حووو  حجووم وطبيعووة المشووابل 2113وعووام  -6

وراثيواً فوي السولع المتداولوة فوي التجوارة. واسوتُخدمت  المحوورةالمتصلة بتدني مستويات المحانيل 
نتائج هذا المسن إلجوراء مزيود مون التحاليول لألثور التجوار  واالقتصواد  لتودني مسوتويات التجوارة 

وراثياً، وغيرها من القضايا التنظيمية لألغذيةتاألعنف ذات الصلة. وإضوافةً  المحورةبالمحانيل 

                                                      
5  http://www.fao.org/biotech/biotech-forum/en/  
6  http://www.fao.org/docrep/017/ap998e/ap998e.pdf 
7  L-Room3-bin/wa?A0=Biotech-https://listserv.fao.org/cgi  

https://listserv.fao.org/cgi-bin/wa?A0=Biotech-Room3-L
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إلى ذلوك، أعوّدت الفواو وثوائق معلوموات عاموة تقنيوة حوو  قضوايا تنظيميوة متصولة بتودني مسوتويات 
ومسوحاً وتحلوينً اقتصوادياً للمسوتويات المتدنيوة مون  8وراثياً لألغذية واألعونف المحورةالمحانيل 
، 2112ماراتآذار  21-21وفي  9وراثياً في التجارة الدولية باألغذية واألعنف. المحورة المحانيل
وراثيوًا فوي التجوارة الدوليوة  المحوورةفنيوة حوو  تودني مسوتويات المحانويل مشواورات عقدت الفاو 

 في روما، إيطاليا.  للفاوفي المقر الرئيسي  باألغذية واألعنف
 

من  في اآلونة األخيرة لتكنولوجيا البيولوجيةاإدماج تطبيق و -ثالثاا 
أجل صون الموارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على 

  نحو مستدام
 

 لألغذية والزراعة النباتية الوراثية الموارد
 

استمرت قدرة البلدان على نشر أدوات البيولوجيا الجزيئيوة وتطبيقاتهوا فوي التنوامي إلوى حوّد  -7
ملحو . وتشكل هذه التنمية نتيجة مبا رة للمزج بين تراجعات حوادة مسوتمرة فوي تكواليو المعودات 

تيحهووا ت فالزيووادة فووي النوواتج التوويواإلموودادات وتوووفّر بنيووة تحتيووة وآالت تحليليووة وحسووابية أبثوور قوووة. 
لبيانوات التوي يوتّم توليودها تتور  آثواراً عميقوة علوى نوون واسوتخدام المووارد اوالكمية الضخمة مون 

لألغذية والزراعة. وتُستخدم األدوات الجزيئية على نحوو روتينوي لتونويو الموادة  النباتية الوراثية
الوراثيووة وتحديوود القاعوودة الوراثيووة، وتتبووع الوراثووة للصووفات ذات فائوودة علووى نحووو سووريع، وموثوووق 

نوعواً  20للجينووم مون  تسلسنً بامنً  44بان قد نُشر  ،2113 تمو تيوليووفي وفعا  من حيل الكلفة. 
 10فاً.مختل
 
وتكنولوجيووات التسلسوول موون الجيوول القووادم والجيوول الثالوول تووةد  إلووى عشوورات المنيووين موون  -8

تسلسنت الحمل النوو  الطويلة بصورة متزايدة في مهل  منية قصيرة جداً وتكاليو متدنية إلوى 
اثيوة. تحديد النمط الوراثي عبر التسلسل بات اليوم الطريقة األفضول لتونويو الموادة الوردرجة أن 

وفي حوين يُطبوق أسولوب تحديود الونمط الووراثي عبور التسلسول علوى نحوو أبثور انتظامواً، فوإن الونهج 
سووف تسوتفيد بثيوراً مون التطبيقوات المنتظموة  -بما في ذلك إقحام ألينت جديدة -لتحسين المحانيل

ومبوادرة  11المطابقة في مجا  وضع الخرائط والبحل عن األلينت، واالسوتئناا واختيوار الجينووم.
 12نو، نباتي، 1111تزم العمل على تحديد تسلسل أبثر من تكتل دولي ال عبارة عن ، وهونبتةاأللو 

فووي المعهوود الصوويني بيجووين للجينومووات  فووي  13ومشوورو، األلووو جينوووم مرجعووي نبوواتي وحيووواني
  انزهان هي أمثلة عن جهود لم يتصورها أحد في الماضي وتستفيد من هوذا النموو المتضواعو فوي
القوودرات ومووا يرافقووه موون تراجووع فووي التكوواليو بمووا يفضووي إلووى بميووات ببيوورة موون البيانووات المتاحووة 

  للعامة.
 
وخطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثيوة النباتيوة لألغذيوة والزراعوة، التوي توم إعودادها  -0

لتابعة لها واعتمودها مجلو  العمل المعنية بالموارد الوراثية النباتية وا جماعةبتوجيهات من الهيئة و
من بين التطورات الهامة في المجواالت الرئيسوية للعلووم  حّددت، 2111الفاو في ديسمبرتبانون األو  

والتكنولوجيا "أوجه التقدم األخيرة في الطرق الجزيئية والجينومية" التوي توةثر إلوى حوّد بعيود علوى 
يدعو الحكومات  0المجاالت الرئيسية لتنفيذ خطة العمل العالمية. وبالتالي، إن النشاط ذات األولوية 

تقديم دعم باف  لنستخدام الروتيني ألدوات التكنولوجيوا البيولوجيوة الحديثوة،  إلى االعتراف بأهمية
والبيولوجيا الحسابية، وتكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 

                                                      
8  TC-LLP/2014/2: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/topics/LLP/AGD803_2_Final_En.pdf 
9  TC-LLP/2014/3: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/topics/LLP/AGD803_3_Final_En.pdf 

10  Todd P. Michael and Scott Jackson. 2013. The First 50 Plant Genomes. The Plant Genome, July 2013, Vol. 6, no. 2: 1-7 
11  Mahendar Thudi, Yupeng Li, Scott A. Jackson, Gregory D. May and Rajeev K. Varshney. 2012. Current state-of-art of 

sequencing technologies for plant genomics research. Briefings in Functional Genomics. Vol. 11. No. 1: 3-11 
12  https://sites.google.com/a/ualberta.ca/onekp/ 
13  research.jsp-http://www.ldl.genomics.cn/page/pa 

https://sites.google.com/a/ualberta.ca/onekp/
http://www.ldl.genomics.cn/page/pa-research.jsp
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ال سيما في تونيو البن ما الجرثومية وفي تيسوير إدخوا  مورثوات الخصوائص المرغوبوة ضومن 
، يجووب أن تسووتخدم الحكومووات أيضوواً تقنيووات 11لتربيووة. ووفقوواً للنشوواط ذات األولويووة رقووم مووواد ا

التكنولوجيا الحيوية لتيسير عملية توسيع القاعدة الوراثية للمحانيل. وإضوافةً إلوى ذلوك، إن التنفيوذ 
 رة فوي خطوة العمول العالميوة الثانيوة يتطلّوب قودرات ملحو وة لنشويوالناجن ألنشطة أخور  ذات أولو

التكنولوجيووات البيولوجيووة واسووتخدامها لوضووع خريطووة بووالتنو، الوووراثي النبوواتي وتقيوويم حجووم هووذا 
التنو، وتو عوه وتكبلوه، وللتورويج السوتخدامها المسوتدام مون خون  اسوتغن  قوائم علوى األدلوة لهوذا 

 التنّو،.
 
وافقت الهيئة، في دورتها العادية الثانية عشرة، على ضرورة إعادة النظر في معايير بنو   -11

، حتوى يمكون ضومان حفوم المووارد الوراثيوة النباتيوة فوي  وروف 1002الجينات التي وضوعتها عوام 
. تتفووق مووع المعووايير المناسووبة والمعتوورف بهووا، طبقوواً للمعرفووة التكنولوجيووة والعلميووة المتوووافرة حاليوواً 

خن  البحول فوي المشورو، وطلبت إلى الفاو، بالتعاون مع  ربائها، إجراء هذا االستعراض. ومن 
لمعايير بنو  الجينات التي تشومل نوون البوذور التقليديوة، وافقوت الهيئوة فوي دورتهوا العاديوة  األو 

النباتوات الثالثة عشرة على ضرورة أن تغطي معوايير بنوو  الجينوات أيضواً البوذور غيور التقليديوة و
بما أقرتها الهيئة في دورتها العادية الرابعة عشرة في  14ومعايير بنو  الجينات،المتكاثرة خضرياً. 

، تشوومل معووايير للبووذور التقليديووة، والبووذور غيوور التقليديووة والنباتووات المتكوواثرة 2113أبريلتنيسووان 
يوووا تخوووزين البوووذور خضووورياً. وتعكووو  معوووايير بنوووو  الجينوووات التقوووّدم العلموووي فوووي مجوووا  تكنولوج

والتكنولوجيوووا البيولوجيوووة وتكنولوجيوووا المعلوموووات واالتصووواالت، بموووا فوووي ذلوووك تقووودم فوووي تقنيوووات 
 المة رات الجزيئية وعلم الجينوم.

 

وطلبووت الهيئووة، فووي دورتهووا العاديووة الرابعووة عشوورة، إلووى الفوواو أن تضووع مشوورو، الخطوووط  -11
التوجيهية لنستراتيجيات الوطنية للموارد الوراثيوة النباتيوة لألغذيوة والزراعوة، بحيول تستعرضوها 

عبور التودخنت مون اإلجوراءات  بمجموعوةالعمل فوي هوذا االجتموا،. وتُصوّمم االسوتراتيجية  جماعة
 ة إلدارة الموووووووووووووووووارد الوراثيووووووووووووووووة النباتيووووووووووووووووة لألغذيووووووووووووووووة والزراعووووووووووووووووة،المتصوووووووووووووووول

  بما في ذلك اإلجراءات المتصلة بالتكنولوجيا البيولوجية.
 

 الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة
 

من المعلومات وقدراً أقل من التكواليو.  اً مات بالتقدم بسرعة مولّداً مزيداستمر مجا  الجينو -12
واألدوات التي نجمت عن ذلك  ادت دقة التونيو الجزيئي للموارد الوراثيوة الحيوانيوة وبوان لهوا 

الجينوموات فوي  وتفصويل آثار مبا رة وغير مبا رة على االستخدام المستدام. وقد تم تحديود تسلسول
فوإن مئوات بعول األنووا، مون قبيول األبقوار، إلوى  بالنسوبة، ومعظم األنوا، مون الحيوانوات الرئيسوية

بمووا أن التنميووة التجاريووة لمصووفوفات تحديوود التربيووب  لووديها جينوووم متسلسوول. الحيوانووات الفرديووة
الوووراثي ذات المووردود العووالي قوود سوومحت بزيووادة دقووة التونوويو الجزيئووي ووفوورت فرنووة لتطبيووق 

القاعوودة قوود أثبتووت وعدة الواسوومات. "اختيووار الجينوووم"، وهووو نووو، متخصووص موون االختيووار بمسووا
 النظرية الستخدام هذه االختبارات من خن  البحوث.

 
وفوووي  نوووناعيةي بلووودان واسوووتُخدمت التكنولوجيوووات البيولوجيوووة الجينوميوووة الجديووودة أوالً فووو -13
 للحودود(. غيور سنالت الما ية الحلوب العوابرةالت وأنوا، ذات األهمية التجارية األببر )مثل سن

و. وفي لى هذه التكنولوجيات لغاية التونيحصو  البلدان النامية عأن التعاون الدولي وفّر إمكانية 
مووا يخووص االسووتخدام المسووتدام، وإضووافة إلووى الشووواغل الماليووة، تفتقوور معظووم  الموووارد الوراثيووة 

تيار الجينووم، ن اخالقديمة الضرورية لنستفادة مالحيوانية في البلدان النامية إلى البيانات الظاهرية 
وبووذلك البنيووة التحتيووة الن مووة لتو يووع المووادة الوراثيووة لوود  الحيوانووات المتفوقووة وراثيوواً، والتووي تووّم 

                                                      
14  http://www.fao.org/docrep/019/i3704e/i3704e.pdf 
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تحديودها عبور هوذه االختبوارات. لكون الوروابط التسلسوولية التوي توّم تحديودها بوين الواسومات واألنموواط 
 داً على السنالت المحلية.الوراثية في السنالت الدولية العابرة للحدود ال تُطبق جي

 
 نووّو، الوووراثيوضومن جماعووة محوددة، بإمكووان االختيوار الوووراثي أن يقلّوص الخسووارة فوي الت -12

باالستناد إلى العنقات بين السنالت، إنما تشير بعل النتوائج إلوى أن الخسوارة المصاحبة لنختيار 
 في التنّو، الوراثي تسارعت في الواقع منذ اعتماده.

 
. ويسومن هوذا الونهج بتعوديل الوراثي للتحويروتتسار، البحوث حو  نهج "تحرير الجينوم"  -14

وينطووو  هوذا الوونهج علووى درجووات ، بمووا فووي ذلووك تغييور نيوبليوتيوود واحوود. معينوة قوواليمأالجينووم فووي 
م توتم ، لولنقول الجينواتهج التقليديوة متفاوتة أبثر فعالية من النهج السابقة لنقل الجينوات. وبموا فوي الونُ 

 وراثيوووووووووووووووووووووواً إلنتوووووووووووووووووووووواج محووووووووووووووووووووووورةالموافقووووووووووووووووووووووة علووووووووووووووووووووووى حيوانووووووووووووووووووووووات 
 .األغذية التجارية

 
قام بّل من مةتمر إنترالبن حو  المووارد الوراثيوة الحيوانيوة لألغذيوة والزراعوة، والهيئوة،  -16

في تنسويق بورامج التودريب بدعوة الفاو إلى موانلة عملية وضع خطوط توجيهية فنية واالستمرار 
لدعم البلدان في جهودها لتنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثيوة الحيوانيوة. واسوتجابةً إلوى هوذه 
الطلبووات، تضووع الفوواو أنشووطة مختلفووة تتصوول بالتكنولوجيووا البيولوجيووة. وقوود أقوورت الهيئووة الخطوووط 

لمعنية بالموارد الوراثيوة الحيوانيوة التابعوة العمل ا جماعةالتوجيهية التي أعّدتها الفاو واستعرضتها 
وحفووم الموووارد الوراثيووة الحيوانيووة  15،التونوويو الجزيئووي للموووارد الوراثيووة الحيوانيووةللجنووة حووو  

وهووي تعوورض لصووون  17نووون الموووارد الوراثيووة الحيوانيووة فووي الجسووم الحووي،و 16،بواسووطة التبريوود
ير هدف هذه المطبوعوة األخيورة إلوى تووف. وتة من خن  الحفا  على جماعات الحيوانات الحيةلسن

المعلومات األساسية الفنية الن مة للمنظمات واألفراد الذين يريدون وضع برامج نون في الجسم 
ي اتخاذهوا الحي، وتنفيذها ورنودها علوى نحوو منطقوي. بموا تصوو المهوام واإلجوراءات التوي ينبغو

المستدام. وتشمل أيضواً اسوتخدام تكنولوجيوات الت والترويج الستخدامها للحةو  دون انقراض سن
 بيولوجية مختلفة، من قبيل الواسمات الجزيئية وتكنولوجيات متنوعة للتكاثر.

 
 الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة

 من كائنات دقيقة مائية ولفقاريات
 

، أدت قريوداوال سيما إنتاج الإن الزيادة في بثافة بعل أنوا، إنتاج تربية األحياء المائية،  -17
في بعل الحاالت إلى مشابل بيئية وثقافيوة مون قبيول تزايود اسوتخدام المضوادات الحيويوة، وارتفوا، 
نسبة األمراض وخسارة اإلنتواج. ولمعالجوة هوذه القضوايا، بوات اسوتخدام المحفوزات الحيويوة، وهوي 

كتسوب  وعبيةً. يمكون اسوتخدام المحفوزات بائنات دقيقة يمكنها العيش في نظم تربية األحياء المائية ي
 الحيوية

 
 ،لتحسين جودة المياه 
  ،بمواد مضافة إلى العلو 
 لتحسين الوقاية من األمراض.و 

 
المحفوزات الحيويوة بأهميوة خانوة فوي الصوين التوي هوي المنوتج األببور فوي ويتسم اسوتخدام  -18

وجامعوات بحثيوة عديودة فوي الصوين العالم في مجا  تربيوة األحيواء المائيوة. وقود حاولوت أباديميوات 

                                                      
15  http://www.fao.org/docrep/014/i2413e/i2413e00.pdf 
16  http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.pdf 
17  http://www.fao.org/docrep/018/i3327e/i3327e00.htm 
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اختيار فصوائل محوددة مون المحفوزات الحيويوة السوتخدامها فوي تربيوة األحيواء المائيوة. وقود طوورت 
  وووووووووووربات عديووووووووووودة فصوووووووووووائلها الخانوووووووووووة للمحفوووووووووووزات الحيويوووووووووووة وتحووووووووووواو  إنتووووووووووواج

طوون موون منتجووات  31.111، أُفيوود عوون طلووب 2111مووا يكفووي منهووا لتلبيووة طلووب السوووق. وفووي عووام 
ت الحيوية في الصين لممارسات تربية األحيواء المائيوة. وبعود عقوود مون البحووث والتنميوة، المحفزا

   في اإلنتاج الزراعي للقريدا المستزر،.ام المحفزات الحيوية اليوم  عبياً بات استخد



CGRFA/WG-FGR-3/14/7 8 

 

 الموارد الوراثية الحرجية
 

وتطبيقاتهوا فوي مجوا  تطوير تكنولوجيات جديدة، بموا فوي ذلوك التكنولوجيوا البيولوجيوة، إن  -10
ونووون الموووارد الوراثيووة، يتسووع وإن بوووتيرة أبطووأ بكثيوور فووي البلوودان الناميووة وفووي  تربيووة األ ووجار

المناطق االستوائية عامة. وبصوورة عاموة، تنودرج االسوتخدامات الحاليوة للتكنولوجيوات البيولوجيوة 
، وتلوك التوي تعوز  التكواثر جزيئيوة في الغابات ضمن ثنث فئات واسعة: تلك المستندة إلى واسمات

الصغر ، وتلك المعّدة للتعديل الووراثي فوي أ وجار الغابوات. وأّموا األدوات  الخضر ، مثل التكاثر
المسووتخدمة فووي التكنولوجيووا البيولوجيووة فتختلووو قلووينً بووين الدراسووات المتصوولة بالغابووات المتجووددة 

 طبيعياً وتلك المتصلة بالغابات المزروعة.
 
إلى الغابات المتجددة طبيعياً، تووفّر الواسومات الجزيئيوة والجينوموات معوارف هاموة بالنسبة  -21

البيولوجيوة معلوموات  ا، وبينهوا. بموا تووفّر التكنولوجيوابشأن التباين الووراثي داخول جماعوات األنوو
 هامة عن طبيعة النظم اإليكولوجية الكاملة في الغابات االسوتوائية بموا فوي ذلوك العنقوة بوين أ وجار

 الغابات والجماعات الميكروبية في التربة التي تتفاعل معها.
 
وأّموووا بالنسوووبة إلوووى الغابوووات المزروعوووة وحسوووب مسوووتو  بثافوووة اإلدارة والموووواد الوراثيوووة  -21

المستخدمة، تشمل أدوات التكنولوجيا البيولوجية المستخدمة  راعة األنسجة في التكاثر الخضر ، 
. التحووير الووراثيم الكامول، ووتسلسول الجينوو ربوز السومات الكميوةموالواسمات الجزيئية وتحاليل 

وتُطبق هذه األدوات حالياً لمجموعة من الغايات، وتتصل بعدد متباين من األنوا،. ومن بوين أنووا، 
حالة الموارد والتي أفادت عنها البلدان إلى الفاو خن  إعداد التقرير عن  711األ جار البالا عددها 

تشوومل بحوووث التكنولوجيوووا  ووجار، ، بموضووو، لبووورامج تحسووين األي العووالمالحرجيووة فووالوراثيووة 
 نوعاً.  221البيولوجية 

 
وأفاد عدد من البلدان بما في ذلك البرا يل، و يلي، وجمهوريوة الكونغوو، والهنود، وجنووب  -22

اً )مثوول نوووا، الهامووة اقتصووادياأل لووبعلتطوووير  راعووات نسوويلية واسووعة النطوواق  أفريقيووا، إلووخ. عوون
Eucalyptus spp, Tectona grandis ) باستخدام التكنولوجيا البيولوجية. 

 
وخطة العمول العالميوة لصوون المووارد الوراثيوة الحرجيوة، واسوتخدامها المسوتدام وتنميتهوا،  -23

واعتمودها موةتمر الفواو عوام  ،ة العمول التابعوة لهواجماعوووالتي جر  إعدادها بتوجيهات من الهيئة 
تحوووّدد اسوووتخدام تكنولوجيوووات جديووودة، بموووا فوووي ذلوووك التكنولوجيوووات البيولوجيوووة، بأولويوووة  2113،18

بصورة خانوة تودعو إلوى  21استراتيجية ينبغي أن تدعمها األسرة الدولية. واألولوية االستراتيجية 
تطوير وحدات اإلر اد الزراعي والتعليم مع التربيز بصفة خانة على التكنولوجيا الحديثة، )مثل 

(، وذلووك لوودعم قوودرات التعلوويم الوطنيووة المعنيووة بالغابووات وبووإدارة الموووارد بيولوجيووةتكنولوجيووا الال
 الوراثية الحرجية. 

 

 التوجيهات المطلوبة  -رابعاا 
 

 قد ترغب الهيئة في الطلب إلى منظمة األغذية والزراعة موانلة جهودها: -22
 

للبلودان الناميوة فوي تطووير التكنولوجيوا البيولوجيوة  قليميةاإلوتعزيز القدرات الوطنية  (1)
المناسوووبة واسوووتخدامها لتونووويو المووووارد الوراثيوووة لألغذيوووة والزراعوووة ونوووونها 

 واستخدامها؛
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تعزيووز أنشووطتها للنشوور المنووتظم للمعلومووات الواقعيووة المحدثووة عوون دور التكنولوجيووا  (2)

اعوة ونوونها واسوتخدامها مون البيولوجية لتونيو المووارد الوراثيوة لألغذيوة والزر
دت أيضوا علوى تبليوا خن  قواعد بياناتها و بكاتها ونشوراتها اإلخباريوة القائموة و ودّ 

 الجمهور بالتطورات في مجا  التكنولوجيا البيولوجية؛
 

استكشاف آليات للتعاون في المستقبل مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بموا فوي ذلوك  (3)
بلدان الشما  والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، مون  تشجيع التعاون فيما بين

أجوول تسووخير منووافع التكنولوجيووا البيولوجيووة وتقاسوومها لتونوويو الموووارد الوراثيووة 
 لألغذية والزراعة ونونها واستخدامها.

 


