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 مقدمة -أواًل

 

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

التكنولوجيا البيولوجية من أجل نومل املوارد الوراثية ل غذية والزراعاة   وإدماجالعمل التابعة هلا بشأمل تطبيق  مجاعات

، يف دورتهاا  وإضافًة إىل ذلك، طلبا  اهليئاة   .1املقبلة اخلامسة عشرةواستخدامها على حنو مستدام، يف دورتها العادية 

عان خخار   مبعلوماات  هليئاة يف دورتهاا اخلامساة عشارة العادياة      ا تزوياد  )الفااو(  إىل منظمة األغذية والزراعاة السابقة، 

 ،غذياة والزراعاة  بالنسابة إىل األ ذات األهمياة   تونيف الكائناات ايياة الدقيقاة والالفقارياات     يف جماالتاملستجدات 

بشاأمل  عندما تقوم اهليئة باستعرال عمل مجاعات العمل الفنية ايكومية الدولية  عند االقتضاء، ها،واستخدام هاونون

للتكنولوجيا البيولوجية من أجل نومل املوارد الوراثية ل غذية والزراعة واستخدامها علاى   إدماجوتطبيق  عمليات أحدث

 2.حنو مستدام

 

املتصلة بصورة خانة بالتكنولوجياا   (الفاواألغذية والزراعة )األنشطة الفنية ملنظمة بإجياز هذه الوثيقة عرل وت -2

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

التكنولوجيا البيولوجية من أجل نومل املوارد الوراثية ل غذياة والزراعاة واساتخدامها علاى حناو مساتدام. وةتاد فا ة         

العمال التابعاة هلاا بشاأمل      مجاعاات ، حني قررت اهليئة استعرال العمل الذي قام  به 2011من يوليو/ةوز اإلبالغ 

التابعاة   الفنياة ايكومياة الدولياة   العمل  ونظرت مجاعات .2014ر مايو/أياإىل التكنولوجيا البيولوجية، إدماج و تطبيق

 . 3يف املعلومات اليت تتضمنها هذه الوثيقة وقدم  تعليقات ترد يف تقاريرها املرفوعة إىل اهليئة للهيئة
 

 األغذيططططططة والزراعططططططة األخططططططنة ة من مططططططة   الفنيططططططةاألنشطططططططة  -ثانيًا

 البيولوجيةواملتصلة بصورة حمددة بالتكنولوجيا 
 

حبث  اهليئة، يف دورتها الثالثة عشرة، يف حالاة واااهاات التكنولوجياا البيولوجياة املطبقاة لصاومل املاوارد         -3

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

تكنولوجياا البيولوجياة املناسابة واساتخدامها لتونايف املاوارد الوراثياة ل غذياة         قليمية للبلدامل النامياة يف تطاوير ال  واإل

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

اعد بياناتها وشبكاتها ونشاراتها  البيولوجية لتونيف املوارد الوراثية ل غذية والزراعة ونونها واستخدامها من خالل قو

يف جماال التكنولوجياا البيولوجياة؛    ايانالة  باالتطورات  علماا  اجلمهاور  إحاطة على  اإلخبارية القائمة، وشددت أيضًا

واستكشاف خليات للتعاومل يف املستقبل مع املنظمات الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك تشاجيع التعااومل فيماا باني بلادامل      

                                                      
 .CGRFA-13/11/Reportالوثيقة من املرفق واو   1

  .CGRFA-14/13/Report الوثيقة من 90الفقرة   2

 من الوثيقة 36-34 والفقرات، CGRFA-15/15/14 من الوثيقة 39-38والفقرتامل ، CGRFA-15/15/12 من الوثيقة 29-27ات الفقر 3
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والتعاومل فيما بني بلدامل اجلنوب، من أجل تسخري منافع التكنولوجيا البيولوجية وتقامسهاا لتونايف   الشمال واجلنوب 

 4املوارد الوراثية ل غذية والزراعة ونونها واستخدامها.

 

التكنولوجياات البيولوجياة املساتخدمة لادى ناملار املازارعني        نشاور بشاأمل   الفاو امل أندرت، 2013عام يف و -4

حالاة  ة دراسا  19، الايت تعارل سلسالة مان     5بلدامل نامية يف ادانيل، وتربية املواشي، واألمساكدراسات حالة من 

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

ناملار املازارعني يف البلادامل النامياة.      اجاات احتيستخدام املوارد الوراثية على حنو مستدام من أجل تلبياة  الالبيولوجية 

والتكنولوجيات البيولوجية مشل  بعضًا من تلك اليت ُتعترب تقليدية، من قبيل التلقاي  االناطناعي والاتخمري، وأخارى     

التحوير ليس  لكن، سببة للمرلالعوامل املعن ج قائمة على ايمض النووي للكشف ُهأكثر حداثًة، من قبيل استخدام ُن

. وقد ُأعّدت دراسات ايالة من جانب علماء مشاركني مباشرة يف املبادرات وهال يصافومل املعلوماات األساساية،     الوراثي

واإلجنازات، وايواجز، والتحديات والدروس املستمدة من دراسات ايالة املختلفة. ويعرل الكتاب أيضًا عشرة دروس 

االستثمارات املستقبلية يف البحوث الزراعية يف جمال التكنولوجياات  حالة لتوجيه ة دراس 19عامة وم ابطة مستمدة من 

لدعل من املااحنني والوكااالت ايكومياة الدولياة،     جة املطلقة لوضع سياسات حكومية وايا  البيولوجية. وهي تتضمن

وبارامج مان دومل   والشراكات داخل القطاع العام وخارجه، ومع املزارعني حبّد ذاتهل على نعيد ختطيط وتنفيذ مشاريع 

أمل ننسى اياجة إىل ايفاظ على املرونة من أجل االستجابة على حنو مالئل إىل الظروف املتبدلة؛ واإلقرار بأنه يف حني 

أمل االسااتثمارات يف العلااوم والتكنولوجيااا حامسااة، فااإمل االسااتخدام الناااج  للتكنولوجيااات البيولوجيااة يتطل ااب أيضااًا  

من املعارف التقليدية والقائمة على العلوم. وأّما الدروس األخرى املستمدة مان دراساات    رىاندماجها املالئل يف مصادر أخ

هي أمل البحوث الزراعية املتصلة بالتكنولوجيات البيولوجية ال جياب أمل ُتقّياد مبساائل تتعلاق بايصاول علاى       فايالة 

لمنتجاات املطاّورة مان خاالل     يس بالضارورة ل لا  املوارد الوراثية أو استخدامها، أو مساائل حقاوا امللكياة الفكرياة، وأمل    

شاارت الدراساات   ، أالتكنولوجيات البيولوجية أمل ةتثل للسالمة اييوية وللوائ  أو موانفات السالمة الملذائية. أخريًا

إىل أنه من األهمية مبكامل تعزيز التخطيط والرند وتقييل التكنولوجياات البيولوجياة للتنمياة الزراعياة. لكان ال تيباات       

 واملهااااارات املةسسااااية يف هااااذه اااااااالت ضااااعيفة حاليااااًا أو معدومااااة، وبالتااااالي ينبملااااي تعزيزهاااااا         

مبا يتي  للحكومات واجلهات املاحنة أمل تقّيل على حنو مالئل وأمل ترّبر االستثمارات املالية واالستثمارات األخرى الايت  

أكارب هلاذه    عرل قصص النجاا  هاذه إىل اعتمااد    صها للتكنولوجيات البيولوجية الزراعية. ومن املتوقع أمل يفضي ختّص

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

   الدول األعضاء يف الفاو.

                                                      
  CGRFA-13/11/Reportالوثيقة من  45الفقرة   4
5  Biotechnologies at work for smallholders: Case studies from developing countries in crops, livestock and fish”, edited by 

J. Ruane, J.D. Dargie, C. Mba, P. Boettcher, H.P.S. Makkar, D.M. Bartley and A. Sonnino. FAO, Rome, 2013 
). http://www.fao.org/docrep/018/i3403e/i3403e00.htm(  

http://www.fao.org/docrep/018/i3403e/i3403e00.htm
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مةةرين بالربياد االلك وناي    للفاوالتابع  6، استضاف منتدى التكنولوجيا البيولوجية2013و 2012 ييف عامو -5

ونااق    2012ديسامرب/ كاانومل األول    2نوفمرب/تشارين الثااني إىل    5مل. ُعقد املةةر االلك وني األول يف ايديرهما موجه

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

واملةةر االلك وني الثااني،   7؛اييوانية، وتربية األحياء املائية والصناعة الزراعية يف البلدامل النامية، والثروة وايراجة

، ، وايراجاة قطاعاات ادانايل  علاى   اجلينوماات وغريهاا  خثاار  ، نااق   2013مارس/خذار  24إىل  4الذي انعقد يف 

وقبل كل مةةر إلك وني، كانا  ُتتاا     8ة يف البلدامل النامية.والثروة اييوانية، وتربية األحياء املائية والصناعة الزراعي

توفري معلومات ّدثة عن مواضيع ذات الصلة. وقد مسح  املشاركة يف املةةرين وثائق معلومات عامة مرفقة مبعلومات حم

 أولية وتبادل اآلراء، والتعليقات واالق احات. 

 

، أجارت الفااو مساحًا دولياًا جلماع املعلوماات حاول حجال وطبيعاة املشااكل املتصالة بتادني             2013عام يف و -6

وراثياًا يف السالع املتداولاة يف التجاارة. واساُتخدم  نتاائج هاذا املسا  إلجاراء مزياد مان             ادورةمستويات ادانيل 

وراثيًا، وغريها من القضايا التنظيمياة   ادورةالتحاليل ل ثر التجاري واالقتصادي لتدني مستويات التجارة بادانيل 

ل غذية/األعالف ذات الصلة. وإضافًة إىل ذلك، أعّدت الفاو وثائق معلومات عاماة تقنياة حاول قضاايا تنظيمياة متصالة       

ومساحًا وللاياًل اقتصااديًا للمساتويات املتدنياة مان        9وراثياًا ل غذياة واألعاالف    اداورة بتدني مستويات ادانيل 

، عقادت الفااو   2014ماارس/خذار   21-20ويف  10وراثياًا يف التجاارة الدولياة باألغذياة واألعاالف.      اداورة  ادانيل

يف املقار الرئيساي    وراثيًا يف التجارة الدولية باألغذية واألعاالف  ادورةفنية حول تدني مستويات ادانيل مشاورات 

 يف روما، إيطاليا.   للفاو
 

من أجل صطون   ة اآلونة األخنة لتكنولوجيا البيولوجيةاإدماج تطبيق و -ثالثًا

   املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام
 

 لألغذية والزراعة النباتية الوراثية املوارد
 

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

التنمية نتيجة مباشرة للمزج بني تراجعات حاادة مساتمرة يف تكااليف املعادات واإلمادادات وتاوف ر بنياة لتياة وخالت         

لبيانات اليت يتّل توليادها تا ك خثاارًا    اتيحها والكمية الضخمة من ت فالزيادة يف الناتج اليتلليلية وحسابية أكثر قوة. 

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

و سريع، وموثوا وفعال مان  لتونيف املادة الوراثية ولديد القاعدة الوراثية، وتتبع الوراثة للصفات ذات فائدة على حن

 11نوعًا خمتلفًا. 49للجينوم من  تسلساًل كاماًل 55كامل قد ُنشر  ،2013 ةوز/يوليوويف حيث الكلفة. 
 

                                                      
6  http://www.fao.org/biotech/biotech-forum/en/  
7  http://www.fao.org/docrep/017/ap998e/ap998e.pdf 
8  L-Room3-bin/wa?A0=Biotech-https://listserv.fao.org/cgi  
9  TC-LLP/2014/2: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/topics/LLP/AGD803_2_Final_En.pdf 

10  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 

11  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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وتكنولوجيات التسلسل من اجليل القادم واجليل الثالث تاةدي إىل عشارات املالياني مان تسلساالت ايماض        -8

لدياد الانمط الاوراثي عارب     النووي الطويلة بصورة متزايدة يف مهل زمنية قصارية جادًا وتكااليف متدنياة إىل درجاة أمل      

حني ُيطبق أسلوب لديد النمط الوراثي عرب التسلسال  التسلسل بات اليوم الطريقة األفضل لتونيف املادة الوراثية. ويف 

ساوف تساتفيد كاثريًا مان      -مبا يف ذلك إقحام ألايالت جديادة   -على حنو أكثر انتظامًا، فإمل النهج لتحسني ادانيل

ومباادرة   12التطبيقات املنتظمة املطابقة يف جمال وضع اخلرائط والبحث عان األلايالت، واالساتئناس واختياار اجليناوم.     

ومشاروع األلاف    13نوع نبااتي،  1000تزم العمل على لديد تسلسل أكثر من تكتل دولي ال عبارة عن ، وهونبتةأللف ا

يف املعهد الصي  بيجني للجينومات  يف شانزهامل هاي أمثلاة عان جهاود ص يتصاورها       14جينوم مرجعي نباتي وحيواني

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

   كبرية من البيانات املتاحة للعامة.

 

الوراثية النباتية ل غذية والزراعة، اليت مت إعدادها بتوجيهات من اهليئاة  وخطة العمل العاملية الثانية للموارد  -9

 ّددل، 2011العمل املعنية باملوارد الوراثية النباتية والتابعة هلا واعتمدها جملس الفاو يف ديسمرب/كانومل األول  مجاعةو

التقاادم األخاارية يف الطاارا اجلزيئيااة ماان بااني التطااورات اهلامااة يف اااااالت الرئيسااية للعلااوم والتكنولوجيااا  أوجااه 

واجلينومية  اليت تةثر إىل حّد بعيد على اااالت الرئيساية لتنفياذ خطاة العمال العاملياة. وبالتاالي، إمل النشاا  ذات        

يدعو ايكومات إىل االع اف بأهمية تقديل دعل كاف  لالستخدام الاروتي  ألدوات التكنولوجياا البيولوجياة     9األولوية 

ايديثة، والبيولوجيا ايسابية، وتكنولوجيا املعلومات يف إدارة املوارد الوراثية النباتية ل غذياة والزراعاة، ال سايما يف    

مورثات اخلصائص املرغوبة ضمن مواد ال بية. ووفقًا للنشا  ذات األولوية تونيف البالزما اجلرثومية ويف تيسري إدخال 

، جيب أمل تستخدم ايكوماات أيضاًا تقنياات التكنولوجياا اييوياة لتيساري عملياة توسايع القاعادة الوراثياة           10رقل 

ياة الثانياة يتطل اب    ة يف خطاة العمال العامل  يا للمحانيل. وإضافًة إىل ذلك، إمل التنفيذ النااج  ألنشاطة أخارى ذات أولو   

التكنولوجيات البيولوجية واستخدامها لوضع خريطة بالتنوع الاوراثي النبااتي وتقيايل حجال هاذا       قدرات ملحوظة لنشر

 التنوع وتوزعه وتآكله، ولل ويج الستخدامها املستدام من خالل استملالل قائل على األدلة هلذا التنّوع.

 

لثانية عشرة، علاى ضارورة إعاادة النظار يف معاايري بناوك اجليناات الايت         وافق  اهليئة، يف دورتها العادية ا -10

، حتى ميكن ضمامل حفظ املوارد الوراثية النباتية يف ظروف تتفق مع املعايري املناسبة واملع ف بهاا،  1994وضعتها عام 

كائها، إجراء هذا االستعرال. ومن طبقًا للمعرفة التكنولوجية والعلمية املتوافرة حاليًا. وطلب  إىل الفاو، بالتعاومل مع شر

ملعايري بنوك اجلينات الايت تشامل ناومل الباذور التقليدياة، وافقا  اهليئاة يف دورتهاا          خالل البحث يف املشروع األول

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

، تشامل معاايري   2013كما أقرتها اهليئة يف دورتها العادية الرابعاة عشارة يف أبريل/نيساامل     15 بنوك اجلينات،ومعايري

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

ولوجية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك تقدم يف تقنياات  جمال تكنولوجيا ختزين البذور والتكنولوجيا البي

   املةشرات اجلزيئية وعلل اجلينوم.

                                                      
12  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 
13  https://sites.google.com/a/ualberta.ca/onekp/ 
14  research.jsp-http://www.ldl.genomics.cn/page/pa 
15  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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وطلب  اهليئة، يف دورتها العادية الرابعة عشرة، إىل الفاو أمل تضع مشروع اخلطو  التوجيهية لالس اتيجيات  -11

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

 ة إلدارة املاوارد الوراثياة النباتياة ل غذياة والزراعاة،     عارب التادخالت املتصال   مان اإلجاراءات    كمجموعاة االس اتيجية 

  مبا يف ذلك اإلجراءات املتصلة بالتكنولوجيا البيولوجية.

 

 املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

 

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

جنم  عن ذلك زادت دقة التونيف اجلزيئي للموارد الوراثياة اييوانياة وكاامل هلاا خثاار مباشارة وغاري مباشارة علاى          

إىل  بالنسابة ، واجلينومات يف معظل األنواع من اييواناات الرئيساية   وتفصيل االستخدام املستدام. وقد مت لديد تسلسل

كما أمل التنمية التجارية ملصافوفات   لديها جينوم متسلسل. فإمل مئات اييوانات الفرديةبعض األنواع من قبيل األبقار، 

لديد ال كيب الوراثي ذات املردود العالي قد مسح  بزيادة دقة التونيف اجلزيئي ووفارت فرناة لتطبياق  اختياار     

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

 من خالل البحوث.

 

الت وأناواع ذات  ويف ساال  ناناعية  بلادامل  واسُتخدم  التكنولوجيات البيولوجياة اجلينومياة اجلديادة أواًل يف    -13

حصاول  للحدود(. غاري أمل التعااومل الادولي وف ار إمكانياة       سالالت املاشية ايلوب العابرةاألهمية التجارية األكرب )مثل 

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

تياار  ة لالساتفادة مان اخ  القدمية الضاروري تفتقر معظل  املوارد الوراثية اييوانية يف البلدامل النامية إىل البيانات الظاهرية 

اجلينوم، وكذلك البنية التحتية الالزمة لتوزيع املادة الوراثية لدى اييوانات املتفوقة وراثياًا، والايت مّت لديادها عارب     

هذه االختبارات. لكن الروابط التسلسلية اليت مّت لديدها بني الوامسات واألمنا  الوراثية يف الساالالت الدولياة العاابرة    

 د ال ُتطبق جيدًا على السالالت ادلية.للحدو

 

املصااحبة لالختياار    ناّوع الاوراثي  وضمن مجاعة حمددة، بإمكاامل االختياار الاوراثي أمل يقل اص اخلساارة يف الت      -14

 باالستناد إىل العالقات بني السالالت، إمنا تشري بعض النتاائج إىل أمل اخلساارة يف التناّوع الاوراثي تساارع  يف الواقاع      

 اعتماده.منذ 

 

 قااليل أ. ويسم  هذا الانهج بتعاديل اجليناوم يف    الوراثي للتحويراجلينوم   تعديلوتتسارع البحوث حول نهج   -15

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

 وراثيااًا إلنتاااج  حمااورة، ص تااتل املوافقااة علااى حيوانااات    نقاال اجلينااات لهج التقليديااة اجلينااات. وكمااا يف الاانُ  

 .األغذية التجارية
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قام كّل من مةةر إن الكن حول املوارد الوراثية اييوانية ل غذية والزراعة، واهليئة، بدعوة الفاو إىل موانالة   -16

يف تنسيق برامج التادريب لادعل البلادامل يف جهودهاا لتنفياذ خطاة العمال        عملية وضع خطو  توجيهية فنية واالستمرار 

العامليااة للمااوارد الوراثيااة اييوانيااة. واسااتجابًة 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 اييوانية بواساطة   16،التونيف اجلزيئي للموارد الوراثية اييوانيةاييوانية التابعة للجنة حول 

ة مان خاالل ايفااظ علاى     لوهاي تعارل لصاومل ساال     18نومل املوارد الوراثية اييوانية يف اجلسال اياي،  و 17،التربيد

ري املعلوماات األساساية الفنياة الالزماة للمنظماات      هدف هاذه املطبوعاة األخارية إىل تاوف    ايية. وتمجاعات اييوانات 

واألفراد الذين يريدومل وضع برامج ناومل يف اجلسال اياي، وتنفياذها ورنادها علاى حناو منطقاي. كماا تصاف املهاام            

ها املساتدام. وتشامل أيضاًا اساتخدام     الت وال ويج الستخدامي اختاذها للحةول دومل انقرال سالواإلجراءات اليت ينبمل

وأقرت مجاعات العمل بأمل  تكنولوجيات بيولوجية خمتلفة، من قبيل الوامسات اجلزيئية وتكنولوجيات متنوعة للتكاثر.

اليت أعدتها الفاو ماةخرا وناادق  عليهاا اهليئاة هاي وثاائق        املوارد الوراثية اييوانيةاخلطو  التوجيهية بشأمل إدارة 

همياة إعاداد املزياد مان     أيف قطاع الثروة اييوانية وشاددت علاى    التكنولوجيا البيولوجيةة بالنسبة لتطبيق مرجعية مهم

 .19اخلطو  التوجيهية
 

 املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

 من كائنات دقيقة مائية والفقاريات

 

، أدت يف بعاض ايااالت   قريدساملائية، وال سيما إنتاج الإمل الزيادة يف كثافة بعض أنواع إنتاج تربية األحياء  -17

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

املائياة  هذه القضايا، بات استخدام ادفزات اييوياة، وهاي كائناات دقيقاة ميكنهاا العاي  يف نظال تربياة األحيااء          

 يكتسب شعبيًة. ميكن استخدام ادفزات اييوية

 ؛لتحسني جودة املياه 

 ؛كمواد مضافة إىل العلف   

 لتحسني الوقاية من األمرال.و 
 
ادفزات اييوية بأهمية خانة يف الصني اليت هي املناتج األكارب يف العااص يف جماال تربياة      ويتسل استخدام  -18

ادمييات وجامعات حبثية عديدة يف الصني اختيار فصائل حمددة من ادفازات اييوياة   األحياء املائية. وقد حاول  أك

ماا   الستخدامها يف تربية األحياء املائية. وقد طورت شركات عديدة فصائلها اخلانة للمحفزات اييوية ولااول إنتااج  

طن من منتجات ادفزات اييوية يف الصاني   30.000، ُأفيد عن طلب 2011يكفي منها لتلبية طلب السوا. ويف عام 

يف ام ادفازات اييوياة الياوم شاعبيًا     ملمارسات تربية األحياء املائية. وبعد عقود من البحوث والتنمياة، باات اساتخد   

  اإلنتاج الزراعي للقريدس املستزرع.
 

                                                      
16  http://www.fao.org/docrep/014/i2413e/i2413e00.pdf 
17  http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.pdf 
18  http://www.fao.org/docrep/018/i3327e/i3327e00.htm 
 .CGRFA-15/15/9 من الوثيقة 35 الفقرة  19
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 املوارد الوراثية احلرجية

 

 وتطبيقاتهاا يف جماال تربياة األشاجار    تطوير تكنولوجيات جديدة، مباا يف ذلاك التكنولوجياا البيولوجياة،     إمل  -19

ونومل املوارد الوراثية، يتسع وإمل بوترية أبطأ بكاثري يف البلادامل النامياة ويف املنااطق االساتوائية عاماة. وبصاورة عاماة،         

 الملابات ضمن ثالث فئات واسعة  تلك املساتندة إىل وامساات  تندرج االستخدامات ايالية للتكنولوجيات البيولوجية يف 

البحاوث يف  يف  اوراثيا اساتخدام األشاجار اداورة    الصملري، و جزيئية، وتلك اليت تعزز التكاثر اخلضري، مثل التكاثر

 األدوات تلاف ختبإطالقهاا يف البيئاة بعاد تقيايل خثارهاا وفوائادها. و       التشريعاتواالستخدام يف البلدامل اليت تسم  فيها 

املستخدمة يف التكنولوجيا البيولوجية قلياًل بني الدراسات املتصالة بالملاباات املتجاددة طبيعياًا وتلاك املتصالة بالملاباات        

 املزروعة.

 

بالنسبة إىل الملابات املتجددة طبيعيًا، توف ر الوامسات اجلزيئية واجلينومات معارف هامة بشأمل التباين الوراثي  -20

البيولوجية معلومات هامة عن طبيعة النظل اإليكولوجية الكاملاة يف   اع وبينها. كما توف ر التكنولوجيانوداخل مجاعات األ

 الملابات االستوائية مبا يف ذلك العالقة بني أشجار الملابات واجلماعات امليكروبية يف ال بة اليت تتفاعل معها.

 

فاة اإلدارة واملاواد الوراثياة املساتخدمة، تشامل أدوات      وأّما بالنسبة إىل الملابات املزروعة وحساب مساتوى كثا   -21

مركاز السامات   التكنولوجيا البيولوجية املستخدمة زراعة األنسجة يف التكاثر اخلضري، والوامساات اجلزيئياة ولاليال    

عادد  . وُتطبق هذه األدوات حالياًا اموعاة مان الملاياات، وتتصال ب     التحوير الوراثيم الكامل، ووتسلسل اجلينو الكمية

واليت أفادت عنها البلدامل إىل الفاو خاالل إعاداد التقريار     700متباين من األنواع. ومن بني أنواع األشجار البالغ عددها 

تشمل حباوث التكنولوجياا البيولوجياة    شجار، ، كموضوع لربامج لسني األ العاصحالة املوارد الوراثية ايرجية يفعن 

 نوعًا.  241

 

 البلدامل مبا يف ذلك الربازيل، وشيلي، ومجهورية الكونملو، واهلند، وجنوب أفريقياا، إ.. عان  وأفاد عدد من  -22

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

 .باستخدام التكنولوجيا البيولوجية 

 

وخطة العمل العاملية لصومل املوارد الوراثية ايرجية، واستخدامها املساتدام وتنميتهاا، والايت جارى إعادادها       -23

لاّدد اساتخدام تكنولوجياات     2013،20واعتمدها مةةر الفااو عاام    ،ة العمل التابعة هلامجاعوبتوجيهات من اهليئة 

اتيجية ينبملاي أمل تادعمها األسارة الدولياة. واألولوياة      جديدة، مبا يف ذلاك التكنولوجياات البيولوجياة، كأولوياة اسا      

بصورة خانة تادعو إىل تطاوير وحادات اإلرشااد الزراعاي والتعلايل ماع ال كياز بصافة خاناة علاى             21االس اتيجية 

ملوارد (، وذلك لدعل قدرات التعليل الوطنية املعنية بالملابات وبإدارة ابيولوجيةالتكنولوجيا ايديثة، )مثل التكنولوجيا ال

 الوراثية ايرجية. 
 

                                                      
 .C 2013/REPالوثيقة من  77 الفقرة   20
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 امللتمسةالتوجيهات  -رابعًا

 

  من أجل طلب إىل منظمة األغذية والزراعة موانلة جهودهاأمل تقد ترغب اهليئة يف  -24
 

 لملارل تطاوير التكنولوجياا البيولوجياة املناسابة     على للبلدامل النامية  قليميةاإلوتعزيز القدرات الوطنية  (1)

واملخااطر ذات   الفوائاد ، ماع مراعااة   تونيف املوارد الوراثية ل غذياة والزراعاة وناونها واساتخدامها    

 ، والصكوك الدولية؛  ذات الصلةوالقوانني الوطنية واإلقليمية لوائ  وال ،الصلة
 

النسابة  باددثاة عان دور التكنولوجياا البيولوجياة      الفعلياة تعزيز أنشطتها للنشر املنتظل للمعلوماات  و (2)

تونيف املوارد الوراثية ل غذية والزراعة ونونها واساتخدامها مان خاالل قواعاد بياناتهاا وشابكاتها       ل

يف جمااال اياناالة أيضااا علااى تبليااغ اجلمهااور بااالتطورات التشااديد و ،ونشااراتها اإلخباريااة القائمااة

 التكنولوجيا البيولوجية؛
 

قبال عملياة    التكنولوجياا البيولوجياة  وإبراز أهمية إجراء لاليال اجتماعياة واقتصاادية لقيماة تطبياق       (3)

 التنفيذ؛ 
 

استكشاف خليات للتعاومل يف املستقبل مع املنظمات الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلاك تشاجيع التعااومل    و (4)

يف معاجلااة فوائااد وخماااطر  فيمااا بااني بلاادامل الشاامال واجلنااوب والتعاااومل فيمااا بااني بلاادامل اجلنااوب 

لتونايف املاوارد الوراثياة ل غذياة     املناسابة  التكنولوجيا البيولوجية ويف تطبيق التكنولوجيا البيولوجية 

 والزراعة ونونها واستخدامها.

 


