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 مقدمة -أواًل

 

قررت هيئة املوارد الوراثية ل غذية والزراعة )اهليئة(، يف دورتها الثالثاة عشارة العادياة، أن تساتعرل عمال       -1

التكنولوجيا البيولوجية من أجل نون املوارد الوراثية ل غذية والزراعاة   وإدماجالعمل التابعة هلا بشأن تطبيق  مجاعات

وإضاافًة إىل للا ، طلبات اهليئاة إىل منظماة       1املقبلة اخلامسة عشرة.واستخدامها على حنو مستدام، يف دورتها العادية 

األغذية والزراعة، يف دورتها السابقة، إعطاء معلومات للهيئة يف دورتها اخلامسة عشارة العادياة عان  خار املسات دات      

ذياة والزراعاة، إن   على نعيد تونيف ونون واستخدام الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وناونها بالنسابة إىل األغ  

وجدت؛ عندما تقوم اهليئة يف دورتها املذكورة باستعرال عمل مجاعات العمل الفنياة احلكومياة الدولياة يف ماا يتعلاق      

للتكنولوجيا البيولوجية من أجل نون املوارد الوراثية ل غذية والزراعاة واساتخدامها    إلدماجاوالتطبيق  عمليات بأحدث

 2.على حنو مستدام

 

املتصالة بصاورة خاناة بالتكنولوجياا      (الفااو األغذياة والزراعاة )  ز هاذه الوثيقاة األنشاطة الفنياة ملنظماة      وتوج -2

إدمااج  و تطبياق العمال التابعاة للهيئاة بشاأن      مجاعاات الفااو و  هالبيولوجية، وتستعرل العمل لات الصلة الذي تقوم ب

التكنولوجيا البيولوجية من أجل نون املوارد الوراثية ل غذياة والزراعاة واساتخدامها علاى حناو مساتدام. وةتاد فارتة         

العمال التابعاة هلاا بشاأن      مجاعاات ، حني قررت اهليئة استعرال العمل الذي قامت به 2111من يوليو/ةوز اإلبالغ 

 حني مّت إجناز الوثيقة احلالية. 2112ر مايو/أياإىل التكنولوجيا البيولوجية، إدماج و تطبيق
 

 األغذيطططططة والزراعطططططةاألخطططططمة م من مطططططة  الفنيطططططةاألنشططططططة  - ثانيًا

 واملتصلة بصورة حمددة بالتكنولوجيا البيولوجية
 

حبثت اهليئة، يف دورتها الثالثة عشرة، يف حالاة واااهاات التكنولوجياا البيولوجياة املطبقاة لصاون املاوارد         -3

زياادة جهودهاا لتعزياز القادرات الوطنياة      الوراثية ل غذية والزراعة واستخدامها على حناو مساتدام. وطلبات إىل الفااو     

لوجياة املناسابة واساتخدامها لتونايف املاوارد الوراثياة ل غذياة        قليمية للبلدان النامياة يف تطاوير التكنولوجياا البيو   واإل

والزراعة وناونها واساتخدامها؛ وتعزياز أنشاطتها للنشار املناتظم للمعلوماات الواقعياة اددثاة عان دور التكنولوجياا            

بكاتها ونشاراتها  البيولوجية لتونيف املوارد الوراثية ل غذية والزراعة ونونها واستخدامها من خالل قواعد بياناتها وش

على تبليغ اجلمهور بالتطورات يف جمال التكنولوجيا البيولوجية؛ واستكشاا   لياات    اإلخبارية القائمة، وشددت أيضًا

للتعاون يف املستقبل مع املنظمات الدولية لات الصلة، مبا يف لل  تش يع التعااون فيماا باني بلادان الشامال واجلناو        

وتقامسهاا لتونايف املاوارد الوراثياة     والتعاون فيما بني بلدان اجلنو ، من أجل تسخري منافع التكنولوجيا البيولوجياة  

 3ل غذية والزراعة ونونها واستخدامها.
 

                                                      
 املرفق واو. ،CGRFA-14/13/Reportالوثيقة   1

 01، الفقرة CGRFA-14/13/Report الوثيقة  2

 24، الفقرة CGRFA-13/11/Reportالوثيقة   3
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، أطلقات الفااو املطبوعاة بعناوان التكنولوجياات البيولوجياة املساتخدمة لادمل ناعار املازارعني:           2113وعام  -2

دراساات حالاة    10، اليت تعرل سلسلة مان  4دراسات حالة من بلدان نامية يف ادانيل، وتربية املواشي، واألمساك

يف قطاع تربية املواشي، ومخس يف قطاع مصايد األمساك( حيث ُطبقت التكنولوجياات   سبع)سبع يف قطاع ادانيل، و

ستخدام املوارد الوراثية على حنو مساتدام مان أجال تلبياة حاجاات ناعار املازارعني يف البلادان النامياة.          الالبيولوجية 

من تل  اليت ُتعترب تقليدية، من قبيل التلقاي  االناطناعي والاتخمري، وأخارمل      والتكنولوجيات البيولوجية مشلت بعضًا

. التحوير الوراثيعن ممرضات، إمنا ليس على ج قائمة على احلمض النووي للكشف ُهأكثر حداثًة، من قبيل استخدام ُن

وقااد ُأعااّدت دراسااات احلالااة ماان جانااب علماااء مشاااركني مباشاارة يف املبااادرات وهاام يصاافون املعلومااات األساسااية،  

واإلجنازات، واحلواجز، والتحديات والدروس املستمدة من دراسات احلالة املختلفة. ويعرل الكتا  أيضًا عشرة دروس 

مارات املسااتقبلية يف البحااوث الزراعيااة يف جمااال  دراسااات حالااة لتوجيااه االسااتث  10عامااة ومرتابطااة مسااتمدة ماان  

لادعم مان املااحنني والوكااالت     جاة املطلقاة لوضاع سياساات حكومياة و     احلا: التكنولوجيات البيولوجية. وهي تتضامن 

احلكومية الدولية، والشراكات داخل القطاع العام وخارجه، وماع املازارعني حباّد لاتهام علاى ناعيد تطايذ وتنفياذ         

من دون أن ننسى احلاجة إىل احلفاظ على املروناة مان أجال االسات ابة علاى حناو مالئام إىل الظارو           مشاريع وبرامج

املتبدلة؛ واإلقرار بأنه يف حني أن االستثمارات يف العلوم والتكنولوجيا حامسة، فاإن االساتخدام النااج  للتكنولوجياات     

املعاار  التقليدياة والقائماة علاى العلاوم. وأّماا الادروس        مان   البيولوجية يتطّلب أيضًا اندماجها املالئم يف مصادر أخرمل

هي أن البحوث الزراعية املتصالة بالتكنولوجياات البيولوجياة ال أاب أن ُتقّياد      فاألخرمل املستمدة من دراسات احلالة 

ضارورة  لايس بال  مبسائل تتعلق باحلصول على املوارد الوراثياة أو اساتخدامها، أو مساائل حقاول امللكياة الفكرياة، وأن      

لمنت ات املطّورة من خالل التكنولوجيات البيولوجية أن ةتثل للسالمة احليوية وللوائ  أو موانفات السالمة العذائية. ل

شارت الدراسات إىل أنه من األهمية مبكان تعزيز التخطيذ والرناد وتقيايم التكنولوجياات البيولوجياة للتنمياة      ، أأخريًا

 رات املؤسساية يف هاذه االااالت ضاعيفة حالياًا أو معدوماة، وبالتاالي ينبعاي تعزيزهاا         الزراعية. لكن الرتتيبات واملها

مبا يتي  للحكومات واجلهات املاحنة أن تقّيم على حنو مالئم وأن ترّبر االستثمارات املالية واالستثمارات األخرمل الايت  

أكارب هلاذه    ص الن اا  هاذه إىل اعتمااد    صها للتكنولوجيات البيولوجية الزراعية. ومن املتوقع أن يفضي عرل قصتّص

مان جاناب   التكنولوجيات، وبالتالي إىل املساهمة يف تعزيز القدرات وزيادة الكفاءات يف تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية 

 الدول األعضاء يف الفاو.

 

مؤةرين بالربيد االلكرتوناي   للفاوالتابع  5، استضا  منتدمل التكنولوجيا البيولوجية2113وعام  2112يف عام  -4

ونااق    2112ديسامرب/ كاانون األول    2نوفمرب/تشارين الثااني إىل    4ن. ُعقد املؤةر االلكرتوني األول يف ايديرهما موجه

، ة يف قطاعااات اداناايلالتطلااع إىل الساانوات اخلمااس القادمااوراثيااًا بصاادد اإلجناااز:  ادااورةالكائنااات موضااوع 

واملؤةر االلكرتوني الثااني،   6؛وانية، وتربية األحياء املائية والصناعة الزراعية يف البلدان النامية، والثروة احليواحلراجة

                                                      
رير التكنولوجيات البيولوجية املستخدمة لدمل نعار املزارعني: دراسات حالة من بلدان نامية يف ادانيل، وتربية املواشي، واألمساك"، من حت"  4

J. Ruane, J.D. Dargie, C. Mba, P. Boettcher, H.P.S. Makkar, D.M. Bartley and A. Sonnino.  ،2113الفاو، روما 

(http://www.fao.org/docrep/018/i3403e/i3403e00.htm) 
5  http://www.fao.org/biotech/biotech-forum/en/  
6  http://www.fao.org/docrep/017/ap998e/ap998e.pdf 

http://www.fao.org/docrep/018/i3403e/i3403e00.htm
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، ، واحلراجاة قطاعاات ادانايل  علاى   اجلينوماات وغريهاا   ثاار  ، نااق   2113مارس/ لار  22إىل  2الذي انعقد يف 

وقبل كل مؤةر إلكرتوني، كانات ُتتاا     7البلدان النامية. والثروة احليوانية، وتربية األحياء املائية والصناعة الزراعية يف

توفري معلومات ّدثة عن مواضيع لات الصلة. وقد مسحت املشاركة يف املؤةرين وثائق معلومات عامة مرفقة مبعلومات حم

 أولية وتبادل اآلراء، والتعليقات واالقرتاحات. 

 

ومات حول ح م وطبيعة املشاكل املتصالة بتادني مساتويات    ، أجرت الفاو مسحًا دوليًا جلمع املعل2113وعام  -6

وراثيًا يف السلع املتداولة يف الت ارة. واسُتخدمت نتائج هذا املس  إلجاراء مزياد مان التحاليال ل ثار       ادورةادانيل 

ة وراثيااًا، وغريهااا ماان القضااايا التنظيمياا    ادااورةالت اااري واالقتصااادي لتاادني مسااتويات الت ااارة باداناايل    

ل غذية/األعال  لات الصلة. وإضافًة إىل لل ، أعّدت الفاو وثائق معلومات عاماة تقنياة حاول قضاايا تنظيمياة متصالة       

ومساحًا وحتلاياًل اقتصااديًا للمساتويات املتدنياة مان        8وراثياًا ل غذياة واألعاال     اداورة بتدني مستويات ادانيل 

، عقاادت الفاااو 2112مااارس/ لار  21-21ويف  9باألغذيااة واألعااال .وراثيااًا يف الت ااارة الدوليااة  ادااورةاداناايل 

يف املقار الرئيساي    وراثيًا يف الت ارة الدولية باألغذية واألعاال   ادورةفنية حول تدني مستويات ادانيل مشاورات 

 يف روما، إيطاليا.   للفاو
 

من أجل صطون   م اآلونة األخمة لتكنولوجيا البيولوجيةاإدماج تطبيق و -ثالثًا

   املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام
 

 لألغذية والزراعة النباتية الوراثية املوارد
 

استمرت قدرة البلدان على نشر أدوات البيولوجيا اجلزيئية وتطبيقاتها يف التنامي إىل حّد ملحوظ. وتشكل هاذه   -7

التنمية نتي ة مباشرة للمزج بني تراجعات حاادة مساتمرة يف تكااليف املعادات واإلمادادات وتاوّفر بنياة حتتياة و الت         

لبيانات اليت يتّم توليادها تارتك  ثاارًا    اتيحها والكمية الضخمة من ت فالزيادة يف الناتج اليتحتليلية وحسابية أكثر قوة. 

ل غذية والزراعة. وُتساتخدم األدوات اجلزيئياة علاى حناو روتاي        النباتية عميقة على نون واستخدام املوارد الوراثية

و سريع، وموثول وفعال مان  لتونيف املادة الوراثية وحتديد القاعدة الوراثية، وتتبع الوراثة للصفات لات فائدة على حن

 10نوعًا خمتلفًا. 20لل ينوم من  تسلساًل كاماًل 44كان قد ُنشر  ،2113 ةوز/يوليوويف حيث الكلفة. 

 

وتكنولوجيات التسلسل من اجليل القادم واجليل الثالث تاؤدي إىل عشارات املالياني مان تسلساالت احلماض        -8

حتدياد الانمذ الاوراثي عارب     النووي الطويلة بصورة متزايدة يف مهل زمنية قصارية جادًا وتكااليف متدنياة إىل درجاة أن      

حني ُيطبق أسلو  حتديد النمذ الوراثي عرب التسلسال  التسلسل بات اليوم الطريقة األفضل لتونيف املادة الوراثية. ويف 

ساو  تساتفيد كاثريًا مان      -مبا يف لل  إقحام ألايالت جديادة   -على حنو أكثر انتظامًا، فإن النهج لتحسني ادانيل

                                                      
7  L-Room3-bin/wa?A0=Biotech-https://listserv.fao.org/cgi  
8  TC-LLP/2014/2: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/topics/LLP/AGD803_2_Final_En.pdf 
9  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/topics/LLP/AGD803_3_Final_En.pdfLLP/2014/3: -TC 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/topics/LLP/AGD803_4_Final_En.pdfLLP/2014/4: -TC 
10  Todd P. Michael and Scott Jackson. 2013. The First 50 Plant Genomes. The Plant Genome, July 2013, Vol. 6, no. 2: 1-7 

https://listserv.fao.org/cgi-bin/wa?A0=Biotech-Room3-L
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/topics/LLP/AGD803_3_Final_En.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/topics/LLP/AGD803_4_Final_En.pdf
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ومباادرة   11التطبيقات املنتظمة املطابقة يف جمال وضع اخلرائذ والبحث عان األلايالت، واالساتئناس واختياار اجليناوم.     

ومشاروع األلاف    12نوع نبااتي،  1111تزم العمل على حتديد تسلسل أكثر من تكتل دولي ال عبارة عن ، وهونبتةأللف ا

يف املعهد الصي  بي ني لل ينومات  يف شانزهان هاي أمثلاة عان جهاود ص يتصاورها       13جينوم مرجعي نباتي وحيواني

ما يرافقه مان تراجاع يف التكااليف مباا يفضاي إىل كمياات       أحد يف املاضي وتستفيد من هذا النمو املتضاعف يف القدرات و

   كبرية من البيانات املتاحة للعامة.

 

وخطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة، اليت مت إعدادها بتوجيهات من اهليئاة   -0

 ّددحت، 2111العمل املعنية باملوارد الوراثية النباتية والتابعة هلا واعتمدها جملس الفاو يف ديسمرب/كانون األول  مجاعةو

ماان بااني التطااورات اهلامااة يف االاااالت الرئيسااية للعلااوم والتكنولوجيااا "أوجااه التقاادم األخاارية يف الطاارل اجلزيئيااة  

الت الرئيساية لتنفياذ خطاة العمال العاملياة. وبالتاالي، إن النشاا  لات        واجلينومية" اليت تؤثر إىل حّد بعيد على االا

يدعو احلكومات إىل االعرتا  بأهمية تقديم دعم كا   لالستخدام الاروتي  ألدوات التكنولوجياا البيولوجياة     0األولوية 

تية ل غذياة والزراعاة، ال سايما يف    احلديثة، والبيولوجيا احلسابية، وتكنولوجيا املعلومات يف إدارة املوارد الوراثية النبا

تونيف البالزما اجلرثومية ويف تيسري إدخال مورثات اخلصائص املرغوبة ضمن مواد الرتبية. ووفقًا للنشا  لات األولوية 

، أب أن تستخدم احلكوماات أيضاًا تقنياات التكنولوجياا احليوياة لتيساري عملياة توسايع القاعادة الوراثياة           11رقم 

ة يف خطاة العمال العاملياة الثانياة يتطّلاب      يا افًة إىل لل ، إن التنفيذ النااج  ألنشاطة أخارمل لات أولو   للمحانيل. وإض

التكنولوجيات البيولوجية واستخدامها لوضع خريطة بالتنوع الاوراثي النبااتي وتقيايم ح ام هاذا       قدرات ملحوظة لنشر

 تعالل قائم على األدلة هلذا التنّوع.التنوع وتوزعه وتآكله، وللرتويج الستخدامها املستدام من خالل اس

 

وافقت اهليئة، يف دورتها العادية الثانية عشرة، علاى ضارورة إعاادة النظار يف معاايري بناوك اجليناات الايت          -11

، حتى ميكن ضمان حفظ املوارد الوراثية النباتية يف ظرو  تتفق مع املعايري املناسبة واملعرت  بهاا،  1002وضعتها عام 

طبقًا للمعرفة التكنولوجية والعلمية املتوافرة حاليًا. وطلبت إىل الفاو، بالتعاون مع شركائها، إجراء هذا االستعرال. ومن 

ات الايت تشامل ناون الباذور التقليدياة، وافقات اهليئاة يف دورتهاا         ملعايري بنوك اجلين خالل البحث يف املشروع األول

العادية الثالثة عشرة على ضرورة أن تعطي معايري بنوك اجلينات أيضًا البذور غري التقليدية والنباتات املتكاثرة خضاريًا.  

، تشامل معاايري   2113ان كما أقرتها اهليئة يف دورتها العادية الرابعاة عشارة يف أبريل/نيسا    14ومعايري بنوك اجلينات،

للبذور التقليدية، والبذور غري التقليدية والنباتات املتكاثرة خضاريًا. وتعكاس معاايري بناوك اجليناات التقاّدم العلماي يف        

جمال تكنولوجيا تزين البذور والتكنولوجيا البيولوجية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف لل  تقدم يف تقنياات  

   زيئية وعلم اجلينوم.املؤشرات اجل

                                                      
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 
14  http://www.fao.org/docrep/019/i3704e/i3704e.pdf 

https://sites.google.com/a/ualberta.ca/onekp/
http://www.ldl.genomics.cn/page/pa-research.jsp
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وطلبت اهليئة، يف دورتها العادية الرابعة عشرة، إىل الفاو أن تضع مشروع اخلطو  التوجيهية لالسرتاتي يات  -11

العماال يف هااذا االجتماااع. وُتصااّمم  مجاعااةالوطنيااة للمااوارد الوراثيااة النباتيااة ل غذيااة والزراعااة، حبيااث تستعرضااها 

 عارب التادخالت املتصالة إلدارة املاوارد الوراثياة النباتياة ل غذياة والزراعاة،        مان اإلجاراءات    كم موعاة االسرتاتي ية 

  مبا يف لل  اإلجراءات املتصلة بالتكنولوجيا البيولوجية.

 

 املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

 

من املعلوماات وقادرًا أقال مان التكااليف. واألدوات الايت        ًامات بالتقدم بسرعة موّلدًا مزيداستمر جمال اجلينو -12

جنمت عن لل  زادت دقة التونيف اجلزيئي للموارد الوراثياة احليوانياة وكاان هلاا  ثاار مباشارة وغاري مباشارة علاى          

إىل  بالنسابة ، واجلينومات يف معظم األنواع من احليواناات الرئيساية   وتفصيل االستخدام املستدام. وقد مت حتديد تسلسل

كما أن التنمية الت ارية ملصافوفات   لديها جينوم متسلسل. فإن مئات احليوانات الفرديةبعض األنواع من قبيل األبقار، 

حتديد الرتكيب الوراثي لات املردود العالي قد مسحت بزيادة دقة التونيف اجلزيئي ووفارت فرناة لتطبياق "اختياار     

القاعدة النظرية الساتخدام هاذه االختباارات    قد أثبتت وعدة الوامسات. اجلينوم"، وهو نوع متخصص من االختيار مبسا

 من خالل البحوث.

 

الت وأناواع لات  ويف ساال  ناناعية  بلادان  واسُتخدمت التكنولوجيات البيولوجياة اجلينومياة اجلديادة أواًل يف    -13

حصاول  أن التعااون الادولي وّفار إمكانياة      للحدود(. غاري  سالالت املاشية احللو  العابرةاألهمية الت ارية األكرب )مثل 

ف. ويف ما خيص االستخدام املستدام، وإضافة إىل الشواغل املالياة،  لى هذه التكنولوجيات لعاية التونيالبلدان النامية ع

تياار  ن اخالقدمية الضارورية لالساتفادة ما   تفتقر معظم  املوارد الوراثية احليوانية يف البلدان النامية إىل البيانات الظاهرية 

اجلينوم، وكذل  البنية التحتية الالزمة لتوزيع املادة الوراثية لدمل احليوانات املتفوقة وراثياًا، والايت مّت حتديادها عارب     

هذه االختبارات. لكن الروابذ التسلسلية اليت مّت حتديدها بني الوامسات واألمنا  الوراثية يف الساالالت الدولياة العاابرة    

 دًا على السالالت ادلية.للحدود ال ُتطبق جي

 

املصااحبة لالختياار    ناّوع الاوراثي  وضمن مجاعة حمددة، بإمكاان االختياار الاوراثي أن يقّلاص اخلساارة يف الت      -12

 باالستناد إىل العالقات بني السالالت، إمنا تشري بعض النتاائج إىل أن اخلساارة يف التناّوع الاوراثي تساارعت يف الواقاع      

 منذ اعتماده.

 

 قااليم أ. ويسم  هذا الانهج بتعاديل اجليناوم يف    الوراثي للتحويراجلينوم"  تعديلوتتسارع البحوث حول نهج " -14

وينطوي هذا النهج على درجات متفاوتة أكثر فعالية من النهج السابقة لنقل ، مبا يف لل  تعيري نيوكليوتيد واحد. معينة

 وراثيااًا إلنتاااج  حمااورة تااتم املوافقااة علااى حيوانااات    ، صلنقاال اجلينااات هج التقليديااة اجلينااات. وكمااا يف الاانُ  

 .األغذية الت ارية
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قام كّل من مؤةر إنرتالكن حول املوارد الوراثية احليوانية ل غذية والزراعة، واهليئة، بدعوة الفاو إىل موانالة   -16

يف تنسيق برامج التادريب لادعم البلادان يف جهودهاا لتنفياذ خطاة العمال        عملية وضع خطو  توجيهية فنية واالستمرار 

العامليااة للمااوارد الوراثيااة احليوانيااة. واساات ابًة إىل هااذه الطلبااات، تضااع الفاااو أنشااطة خمتلفااة تتصاال بالتكنولوجيااا 

ملعنياة بااملوارد الوراثياة    العمل ا مجاعةالبيولوجية. وقد أقرت اهليئة اخلطو  التوجيهية اليت أعّدتها الفاو واستعرضتها 

وحفظ املوارد الوراثية احليوانية بواساطة   15،التونيف اجلزيئي للموارد الوراثية احليوانيةاحليوانية التابعة لل نة حول 

ة مان خاالل احلفااظ علاى     لوهاي تعارل لصاون ساال     17نون املوارد الوراثية احليوانية يف اجلسام احلاي،  و 16،التربيد

ري املعلوماات األساساية الفنياة الالزماة للمنظماات      هد  هاذه املطبوعاة األخارية إىل تاوف    . وتمجاعات احليوانات احلية

واألفراد الذين يريدون وضع برامج ناون يف اجلسام احلاي، وتنفياذها ورنادها علاى حناو منطقاي. كماا تصاف املهاام            

ساتدام. وتشامل أيضاًا اساتخدام     الت والرتويج الستخدامها املي اتالها للحؤول دون انقرال سالواإلجراءات اليت ينبع

 تكنولوجيات بيولوجية خمتلفة، من قبيل الوامسات اجلزيئية وتكنولوجيات متنوعة للتكاثر.

 

 املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

 من كائنات دقيقة مائية والفقاريات

 

، أدت يف بعاض احلااالت   قريدسسيما إنتاج الإن الزيادة يف كثافة بعض أنواع إنتاج تربية األحياء املائية، وال  -17

إىل مشاكل بيئية وثقافية من قبيل تزايد استخدام املضادات احليوية، وارتفاع نسبة األمرال وخسارة اإلنتااج. وملعاجلاة   

هذه القضايا، بات استخدام ادفزات احليوياة، وهاي كائناات دقيقاة ميكنهاا العاي  يف نظام تربياة األحيااء املائياة           

 شعبيًة. ميكن استخدام ادفزات احليوية يكتسب
 

 ؛لتحسني جودة املياه 

 ؛كمواد مضافة إىل العلف   

 لتحسني الوقاية من األمرال.و 

 

ادفزات احليوية بأهمية خانة يف الصني اليت هي املناتج األكارب يف العااص يف جماال تربياة      ويتسم استخدام  -18

وجامعات حبثية عديدة يف الصني اختيار فصائل حمددة من ادفازات احليوياة   األحياء املائية. وقد حاولت أكادمييات 

 الستخدامها يف تربية األحياء املائية. وقد طورت شركات عديادة فصاائلها اخلاناة للمحفازات احليوياة وحتااول إنتااج       

طان مان منت اات ادفازات احليوياة يف       31.111، ُأفيد عن طلاب  2111ما يكفي منها لتلبية طلب السول. ويف عام 

ام ادفزات احليوية الياوم شاعبيًا   الصني ملمارسات تربية األحياء املائية. وبعد عقود من البحوث والتنمية، بات استخد

   يف اإلنتاج الزراعي للقريدس املستزرع.

                                                      
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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 املوارد الوراثية احلرجية

 

 وتطبيقاتهاا يف جماال تربياة األشا ار    ولوجياا البيولوجياة،   تطوير تكنولوجيات جديدة، مباا يف للا  التكن  إن  -10

ونون املوارد الوراثية، يتسع وإن بوترية أبطأ بكاثري يف البلادان النامياة ويف املنااطق االساتوائية عاماة. وبصاورة عاماة،         

 ة إىل وامساات تندرج االستخدامات احلالية للتكنولوجيات البيولوجية يف العابات ضمن ثالث فئات واسعة: تل  املساتند 

 الصعري، وتلا  املعاّدة للتعاديل الاوراثي يف أشا ار العاباات.       جزيئية، وتل  اليت تعزز التكاثر اخلضري، مثل التكاثر

وأّما األدوات املستخدمة يف التكنولوجيا البيولوجية فتختلف قلياًل بني الدراسات املتصلة بالعابات املت ددة طبيعيًا وتلا   

 روعة.املتصلة بالعابات املز

 

بالنسبة إىل العابات املت ددة طبيعيًا، توّفر الوامسات اجلزيئية واجلينومات معار  هامة بشأن التباين الوراثي  -21

البيولوجية معلومات هامة عن طبيعة النظم اإليكولوجية الكاملاة يف   اع وبينها. كما توّفر التكنولوجياداخل مجاعات األنو

 العابات االستوائية مبا يف لل  العالقة بني أش ار العابات واجلماعات امليكروبية يف الرتبة اليت تتفاعل معها.

 

دمة، تشامل أدوات  وأّما بالنسبة إىل العابات املزروعة وحساب مساتومل كثافاة اإلدارة واملاواد الوراثياة املساتخ       -21

مركاز السامات   التكنولوجيا البيولوجية املستخدمة زراعة األنس ة يف التكاثر اخلضري، والوامساات اجلزيئياة وحتاليال    

. وُتطبق هذه األدوات حالياًا الموعاة مان العاياات، وتتصال بعادد       التحوير الوراثيم الكامل، ووتسلسل اجلينو الكمية

واليت أفادت عنها البلدان إىل الفاو خاالل إعاداد التقريار     711اع األش ار البالغ عددها متباين من األنواع. ومن بني أنو

تشمل حباوث التكنولوجياا البيولوجياة    ش ار، ، كموضوع لربامج حتسني األ العاصحالة املوارد الوراثية احلرجية يفعن 

 نوعًا.  221

 

 ومجهورية الكونعو، واهلند، وجنو  أفريقياا، إ.. عان  وأفاد عدد من البلدان مبا يف لل  الربازيل، وشيلي،  -22

( Eucalyptus spp, Tectona grandisناواع اهلاماة اقتصااديًا )مثال     األ لابعض تطوير زراعات نسايلية واساعة النطاال    

 .باستخدام التكنولوجيا البيولوجية 

 

دام وتنميتهاا، والايت جارمل إعادادها     وخطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية، واستخدامها املسات  -23

حتاّدد اساتخدام تكنولوجياات     2113،18واعتمدها مؤةر الفااو عاام    ،ة العمل التابعة هلامجاعوبتوجيهات من اهليئة 

جديدة، مبا يف للا  التكنولوجياات البيولوجياة، كأولوياة اسارتاتي ية ينبعاي أن تادعمها األسارة الدولياة. واألولوياة           

بصورة خانة تادعو إىل تطاوير وحادات اإلرشااد الزراعاي والتعلايم ماع الرتكياز بصافة خاناة علاى             21االسرتاتي ية 

(، ولل  لدعم قدرات التعليم الوطنية املعنية بالعابات وبإدارة املوارد بيولوجيةالتكنولوجيا احلديثة، )مثل التكنولوجيا ال

 الوراثية احلرجية. 
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 امللتمسةالتوجيهات  -رابعًا

 

 غب اهليئة يف الطلب إىل منظمة األغذية والزراعة موانلة جهودها:قد تر -22
 

للبلدان النامية يف تطوير التكنولوجيا البيولوجية املناسبة واساتخدامها   قليميةاإلوتعزيز القدرات الوطنية  (1)

 لتونيف املوارد الوراثية ل غذية والزراعة ونونها واستخدامها؛
 

املنتظم للمعلومات الواقعياة اددثاة عان دور التكنولوجياا البيولوجياة لتونايف       تعزيز أنشطتها للنشر  (2)

املوارد الوراثية ل غذية والزراعة ونونها واستخدامها مان خاالل قواعاد بياناتهاا وشابكاتها ونشاراتها       

 دت أيضا على تبليغ اجلمهور بالتطورات يف جمال التكنولوجيا البيولوجية؛اإلخبارية القائمة وشّد
 

استكشا   ليات للتعاون يف املستقبل مع املنظمات الدولية لات الصالة، مباا يف للا  تشا يع التعااون       (3)

فيما بني بلدان الشمال واجلنو  والتعاون فيما بني بلدان اجلنو ، من أجل تسخري منافع التكنولوجيا 

 استخدامها.البيولوجية وتقامسها لتونيف املوارد الوراثية ل غذية والزراعة ونونها و

 


