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 املقدمة -أوالً 
 يف جمال ) آخر التطوراتيئة(اهلهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اســـــــــــــــتعرضـــــــــــــــت  ،2015و 2011يف عامي  -1

يتوقع بر�مج عمل و  1.ســـــــتدامامللألغذية والزراعة واســـــــتخدامها  الوراثيةاملوارد صـــــــون وآاثرها على  التكنولوجيات األحيائية
عمل يف جمال اســـــــــــــــتعراض آخر للجراء "إب يف دورهتا العادية الثامنة عشـــــــــــــــرة املقبلة اهليئة أن تقوماهليئة املتعدد الســـــــــــــــنوات 

 2".املستداممن أجل صون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها  التكنولوجيات األحيائية

 "التكنولوجيا األحيائية من " " بدالً التكنولوجيات األحيائية تســـــتخدم منظمة األغذية والزراعة عادة مصـــــطلح "و  -2
ية أو مشــــــــــتقاهتا احلكائنات الأو البيولوجية نظم الاملختلفة "اليت تســــــــــتخدم  التكنولوجيةالتطبيقات اتســــــــــاع نطاق إىل  نظرًا

العديد من  التكنولوجيات األحيائيةوتشـــــــــــــمل  .3املنتجات أو العمليات من أجل اســـــــــــــتخدامات معّينة" غيريلصـــــــــــــنع أو ت
ترتاوح هي و  ،والبيولوجيا اخللويةة وعلم األجنّ  األحيائيةوالكيمياء  ةاجلزيئي والبيولوجيامبا يف ذلك علم الوراثة  ،التخصـــصـــات

 ".تطورة"امل تلكو  "املنخفضة املستوى" التكنولوجيابني 

، التكنولوجيـات األحيـائيـةيف جمال نظمـة األغذية والزراعة املتقـدم هذه الوثيقـة حملة عامة موجزة عن أنشـــــــــــــــطـة و  -3
من أجل صــــــــون  التكنولوجيات األحيائيةبشــــــــأن تطبيق وإدماج للهيئة جمموعات العمل التابعة و نظمة عمل املوتســــــــتعرض 

 إىل 2014متوز يوليو/ من املمتدة غطي الفرتة ت ي. وهحنو مســـــــــــــــتدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واســـــــــــــــتخدامها على
ذات الصــــــــــــلة  التكنولوجيات األحيائية جمال التطورات األخرية يف" بعنوان وثيقةال. وتعرض 2020تشــــــــــــرين األول  أكتوبر/

ة حمل )CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.7 الوثيقة( "واســــــتخدامها املســــــتدام وصــــــو�ا بتوصــــــيف املوارد الوراثية احليوانية
الوراثية لألغذية  يف جمال املوارد األحيائيةواملعلوماتية  التكنولوجيات األحيائيةا يف جمال موجزة عن أوجه التقدم احملرز مؤخرً 

 .والزراعة

 
 لصون املوارد الوراثية التكنولوجيات األحيائية أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال -ا اثنيً 

 لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

 األحيائية التكنولوجياتنشر املعلومات احملدثة عن دور 
 املستندة إىل الوقائعنشر املنتظم للمعلومات أن تواصل املنظمة ال ،طلبت اهليئة، خالل دورهتا العادية اخلامسة عشرة -4
قواعد من خالل يف توصــــيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصــــو�ا واســــتخدامها  التكنولوجيات األحيائيةاحملدثة عن دور و 

اوشــــــّددت  ،القائمة اإلخبارية اونشــــــراهت اوشــــــبكاهت ابيا�هت يف جمال اليت حتدث  لتطوراتابعاّمة الناس إبالغ  أمهية على أيضــــــً
 .التكنولوجيات األحيائية

الغـذائيـة املســـــــــــــــتـدامـة نظم الالزراعيـة يف  التكنولوجيـات األحيـائيـة"دور بشــــــــــــــــأن نظمـة النـدوة الـدوليـة املعقـدت و  -5
 امشــــــــارك مب 400أكثر من ومجعت الندوة . 2016شــــــــباط فرباير/  17إىل  15 مناملمتدة الفرتة  خالل يف روما 4"والتغذية

                                                      
  CGRFA-7/15/15و CGRFA-3/11/13الوثيقتان:   1
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  1املرفق (واو)، امللحق  2
3 02-https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd 
4 symposium/ar-http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs/ 
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وتناولت ا متعدد القطاعات �جً  الندوة . وقد اتبعتاالحتاد األورويبمن البلدان األعضـــــــــــــــاء و  75 من مندوابً  230فيهم 
 "املتطورة" تلكو  "املنخفضـــــــــــــــة املســـــــــــــــتوى" التكنولوجياتبني اليت ترتاوح  التكنولوجيات األحيائيةواســـــــــــــــعة من  جمموعة

 5.ةد األمساك وتربية األحياء املائييوالغاابت ومصا الثروة احليوانيةاملستخدمة يف قطاعات احملاصيل و 

د ســــــــــــّلطت الندوة الضــــــــــــوء على أمثلة عديدة و  -6 تليب الزراعية اليت  للتكنولوجيات األحيائيةالتطبيق الناجح ُجتســــــــــــّ
وّمت اإلقرار  .يف قطاعات احملاصيل والغاابت ومصايد األمساك والثروة احليوانية وصغار املنتجني املزارعني األسرينياحتياجات 

، كما ّمت االتفاق على احلاجة إىل تتّبع التقدم يف هذا ات التحرير الوراثي احلديثةتكنولوجيتوفرها اهلائلة اليت  مكا�تابإل
الزراعية تســـــــــهم  التكنولوجيات األحيائية كونيف   6ن الندوةاملنبثقة عومتثلت الرســـــــــائل الرئيســـــــــية األخرى  .اجملال عن كثب

تعديل ال تقتصــــر على ال التكنولوجيات األحيائية كونا يف اجلهود املبذولة لتحقيق أهداف التنمية املســــتدامة، و ا هامً إســــهامً 
كن متكاملة ميُ ُ�ُج على أّ�ا الزراعية واإليكولوجيا الزراعية  التكنولوجيات األحيائيةينبغي النظر إىل أنّه و ، فحســــــــب وراثيال

نة ة الفكرية والرباءات املتصـــــلة مثة شـــــواغل بشـــــأن حقوق امللكي، وأنّه أن ُتســـــهم يف النظم الغذائية املســـــتدامة والتغذية احملســـــّ
أمران  الزراعية التكنولوجيات األحيائيةالتواصـــــــــــــــل بشـــــــــــــــأن حتســـــــــــــــني الوعي و ، وأّن ز�دة الزراعية األحيائية كنولوجياتلتاب

  .مهمان

 التكنولوجيات األحيائيةمنظمة األغذية والزراعة اجتماعني إقليميني بشـــــــــــــــأن  عقدت ،ويف أعقاب الندوة العاملية -7
 يف كواالملبور 2017أيلول ســـــــــــــــبتمرب/  13إىل  11 من املمتدة الفرتة خاللاالجتماع األّول  . وُعقد2017الزراعية يف عام 

 41مشارك من  200أكثر من االجتماع اإلقليمي  هذا . وحضروشاركت يف تنظيمه واستضافته حكومة ماليز� ،7)ماليز�(
ا االجتمــاع الثــاين فقــد . بلــًدا تشـــــــــــــــرين الثــاين نوفمرب/  24إىل  22 من املمتــدة يف الفرتة ،8)إثيوبيــا(ُعقــد يف أديس أاباب أمــّ

 هذا شــــاركت يف رعايته مفوضــــية االحتاد األفريقي. وحضــــركما وشــــاركت يف تنظيمه،  واســــتضــــافته حكومة إثيوبيا  ،2017
 .الكربىجنوب الصحراء البلدان الواقعة من  بلًدا 37من  امشاركً  160حوايل االجتماع 

بني تطبيقات  نييف االجتماعجرت مناقشـــــــتها اليت ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة تراوحت املواضـــــــيع املتصـــــــلة و  -8
يف توصــيف  انســبيً الوامسات اجلزيئية املتطورة  تكنولوجياواســتخدام  ،مثل زراعة األنســجة املســتوى املنخفضــة التكنولوجيات

احليوانية لألغذية والزراعة اســـــــــــــــتخدام التلقيح  الوراثيةومشلت املواضـــــــــــــــيع املتصـــــــــــــــلة ابملوارد  املادة الوراثية وتربية النبااتت.
وجمموعة  ،الربية اوأقارهبلتوصـــيف الثروة احليوانية اجلزيئية الوامسات واســـتخدام  ،االصـــطناعي لتحســـني إنتاج اللحوم واأللبان

                                                      
، وقائع الندوة الدولية ملنظمة األغذية والزراعة بشــأن دور التقنيات احليوية الزراعية يف النظم الغذائية املســتدامة والتغذية، 2016 نظمة األغذية والزراعة،م 5

  ).http://www.fao.org/3/i5922e/I5922E.pdf. (متاح على الرابط التايل: ، روماJ. Ruane, J. Dargie & C. Daly: املؤلفون
فرباير/  17-15(روما،  تقرير موجز عن الندوة الدولية ملنظمة األغذية والزراعة بشــأن "دور التقنيات احليوية الزراعية يف النظم الغذائية املســتدامة والتغذية 6

-www.fao.org/about/meetings/coag/coagمتاح على الرابط التايل جبميع لغات األمم املتحدة:  ).COAG/2016/INF/5). الوثيقة (2016شباط 

25/list-of-documents/en/. 
، اهلادئيف آسيا واحمليط تقرير عن نتائج االجتماع اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة بشأن التقنيات احليوية الزراعية يف النظم الغذائية املستدامة والتغذية  7

ـــــــاح يف الوثيقـــــــة ( ـــــــاليني: APRC/18/INF/9مت تمـــــــّد من الرابطني الت ـــــــة، مســـــــــــــــ ـــــــة والروســـــــــــــــي ـــــــة والفرنســـــــــــــــي ـــــــة واإلجنليزي يني )، ابللغـــــــات الصـــــــــــــــ
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/aprc34/documents/en/  

 ./http://www.fao.org/asiapacific/events/detail-events/en/c/1440 و
 ى،احليوية الزراعية يف النظم الغذائية املستدامة والتغذية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكرب التقنيات نتائج اجتماع منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي بشأن  8

ـــــــاح يف الـوثـيـقـــــــة ( ـــــــالـيـني: )، ARC/18/INF/10مـت ـــــــة، مســـــــــــــــتـمـــــــد مـن الـرابـطـني الـت ـــــــانـي ـــــــة واإلســـــــــــــــب ـــــــة والـفـرنســـــــــــــــي ـــــــة واإلجنـلـيـزي ابلـلـغـــــــات الـعـربـي
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/aprc34/documents/en/ و http://www.fao.org/africa/events/detail-

events/en/c/1035227/. 
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يف البلدان النامية. وركزت احليواين نتاج اإلالفجوة يف إنتاجية نظم  لردماليت ميكن اســـــــــــــــتخدامها  األحيائية التكنولوجيات
التكنولوجيات على تطبيقات بشــــــكل أســــــاســــــي  ،ال ســــــيما يف الســــــياق األفريقي ،املائية الوراثيةاملواضــــــيع املتصــــــلة ابملوارد 

 نوع التحكم يفو  ،مبا يف ذلك التهجني ،األحياء املائيةجمال تربية  الوراثي يف نيلتحســــــغرض اا لنســــــبيً  املســــــتوى املنخفضــــــة
االضــوء  جرى تســليط. و ومعاجلة جمموعات الصــبغياتاجلنس  املوارد على احلاجة إىل حتســني االســتفادة من إمكا�ت  أيضــً

ويف ما السـتخدامها يف نظم الزراعة احمللية.  ،من خالل الرتبية االنتقائية ، ال سـيماعن طريق التحسـني الوراثيالوراثية املائية 
اشــري أُ  ،آســياخيص  يف تشــخيص  الوراثيةاســتخدام االختبارات ال ســيما  ،التكنولوجيات العالية املســتوىإىل تطبيقات  أيضــً

. ومشلت األربيانجمال اســـــــتزراع وال ســـــــيما يف  احليوية املعينات اســـــــتخداممبا يف ذلك  ،الصـــــــحةو  ة األمراضاألمراض وإدار 
ل التجمعات اإليكولوجية يف املناظر اســـــتخدام النهج اجلينومية لفهم كيفية تشـــــكّ ملوارد الوراثية احلرجية اباملواضـــــيع املتصـــــلة 

 .اختكيف أشجار الغاابت مع تغري املن طريقة فهم وإدارةلو  ،للظروف البيئية اجلديدة تهاوكيفية استجاباحلرجية الطبيعية 

اية والزراعة وقامت منظمة األغذ -9 من خالل موقعها  التكنولوجيات األحيائيةبنشـــــــر معلومات علمية عن دور  أيضـــــــً
 وفر. وي2007جبميع لغات األمم املتحدة منذ عام املتاح  ،9على شبكة اإلنرتنت لتكنولوجيات األحيائيةاباخلاص اإللكرتوين 

 عن فضــــــــــــــالً  ،اجملــالوعن التطورات الــدوليــة يف هــذا  التكنولوجيــات األحيــائيــةنظمــة يف جمــال املاملوقع معلومــات عن عمــل 
املعارف ويتّم تبادل الزراعية.  التكنولوجيات األحيائيةونشـر  ثو ابلبح علقةالتنظيمية املتو السـياسـاتية املسـائل بشـأن معلومات 

ا  جيري توزيعها) FAO-BiotechNews( التكنولوجيات األحيائيةرســـــــــائل إخبارية إلكرتونية بشـــــــــأن أنباء من خالل  أيضـــــــــً
 .امشرتك تقريبً  5 000بست لغات على 

 
 تعزيز قدرات األعضاء

على املســــــــتويني  تعزيز قدرات البلدان النامية املنظمة دورهتا العادية اخلامســــــــة عشــــــــرة، أن تواصــــــــليف طلبت اهليئة،  -10
املناســبة لتوصــيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصــو�ا واســتخدامها  التكنولوجيات األحيائيةالوطين واإلقليمي على تطوير 

 10.املخاطروالصــــــــــــكوك الدولية مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتقييم  ذات الصــــــــــــلة الوطنية واإلقليمية ألنظمةالقوانني وامراعاة مع 
وغريها من مشـــاريع منظمة األغذية والزراعة التعاون الفين عن كّل قطاع من قطاعات مشـــاريع ا وتقدم الفقرات التالية ملخصًـــ 

 التقنيات النووية يف األغذية والزراعةالســــــــــــــتخدام  املركز املشــــــــــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذريةو 
 11.)(املركز املشرتك

 املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

توصـــــــــــيف املوارد الوراثية ل التكنولوجيات األحيائيةواصـــــــــــلت منظمة األغذية والزراعة دعم البلدان يف اســـــــــــتخدام  -11
ذلك إىل حد كبري من خالل التعاون مع الشـــــــركاء االســـــــرتاتيجيني. وقد حتقق و  ،اســـــــتخدامها املســـــــتدامصـــــــو�ا و احليوانية و 

املوارد  مباشــرة إىل البلدان النامية من أجل إدارة لوجيات األحيائيةالتكنو نقل لبصــورة خاصــة واليته  اســتخدم املركز املشــرتك
 الندوة الدولية بشــــــأن اإلنتاجســــــيســــــتضــــــيف املركز املشــــــرتك  ،2021. ويف منتصــــــف عام الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

. وتواصـــــل لتكنولوجيات األحيائيةابذان الصـــــلة اليت ســـــتتناول العديد من املواضـــــيع و  ،12احليوان وصـــــحة املســـــتدام احليواين
                                                      

9 home/ar-logyhttp://www.fao.org/biotech/biotechno/ 
 Report/15/15-CGRFAمن الوثيقة  28الفقرة  10
11 almunasaqa-albihwth-https://www.iaea.org/ar/alkhadamat/anshitat 
12 2021https://www.iaea.org/events/aphs 
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احليواين الوراثي ابلتنوع  ةاملعنية االســــــــــتشــــــــــاريلعلم الوراثة احليواين يف إطار اجملموعة الدولية املعايري مجعية نظمة تعاو�ا مع امل
لألغذية والزراعة  للموارد الوراثية لوراثيوااجلزيئي التوصـــــيف  جمال رصـــــد التطورات يفت يتالو  ،واجلمعيةنظمة املاملشـــــرتكة بني 

أكثر من توصــيف رت مشــاريع منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية نظم حلقات عمل كل ســنتني. ويسّــ تو 
وقدمت منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة  13.بلًدا 30يف أكثر من الثروة احليوانية  ســــالالت منســــاللة  120

. ووضـــــــــعت منظمة لألغذية والزراعة للموارد الوراثية احليوانيةاجلزيئي  الوراثيابلتوصـــــــــيف الذرية مخس دورات تدريبية تتعلق 
 14.احليوانية الوراثيةرد مواالتوصيف اجليين للتوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن اخلطوط المشروع األغذية والزراعة 

الرئيســية  التكنولوجيات األحيائيةهي الوامسات مبســاعدة  االختياروخمتلف أشــكال التكاثر وال تزال تكنولوجيات  -12
اخلاص املنســــق "املشــــروع البحثي بتنفيذ املركز املشــــرتك قوم ي. و املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة املســــتخدمة يف إدارة

عشرة هو مشروع تشارك فيه و  ،"ذات السمات اإلنتاجية احملسنةاحليوا�ت  اختيارلتمكني  والوراثيةدوات النووية تطبيق األب
التكنولوجيات تابعة ملنظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية نقل الشـــــــاريع وتتضـــــــمن العديد من امل. 15.بلدان

مخس عشــرة دورة تدريبية وطنية  وجرى عقد. للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة املســتداملدعم االســتخدام  األحيائية
وال ســـــيما التلقيح االصـــــطناعي. ومت تدريب أكثر من  ،التكنولوجيات األحيائيةوإقليمية لبناء القدرات يف جمال اســـــتخدام 

 .ا يف هذا الصددصً شخ 120

-2016للفرتة  اإلدارة املبتكرة للموارد الوراثية احليوانية( IMAGE مشــــــروعتشــــــارك منظمة األغذية والزراعة يف و  -13
 ،املشروعسّلط وقد  202016.لعام " للبحث واالبتكار Horizon" الذي ميوله االحتاد األورويب من خالل بر�جمه ،)2020

املوارد الوراثية  تقنية حفظ وتســــــــــتخدم الشــــــــــديد. تقنية احلفظ ابلتربيد على ، الضــــــــــوءبلًدا 17 ا منشــــــــــريكً  28الذي مشل 
مثــل التلقيح  ،التكــاثر تكنولوجيــات من ترتاوح التكنولوجيــات األحيــائيــةجمموعــة متنوعــة من  الشــــــــــــــــديــد ابلتربيــد احليوانيــة

ْنزوع ُنهج قائمة على إىل ال، الشــــــديد ابلتربيد اجلرثوميةوحفظ اخلال�  ل األجّنةاالصــــــطناعي ونق
َ
احلَْمُض النَـَوِويُّ الرِّيبوزي امل

ِجني  يف املوقع. وأشـرفت منظمة األغذية والزراعة على تنظيم التكميلية اجملموعات و  كو يف البن املواد املخزنةلتوصـيف اُألكسـِ
ممارســــات إدارة اجلودة يف  بشــــأنونفذت دراســــة اســــتقصــــائية عاملية  ،17شــــريكةبلدان من البلدان الدورات تدريبية يف أربعة 

مشــروع . وأقامت منظمة األغذية والزراعة شــراكة مع املســامهني من 18اخلاصــة ابملوارد الوراثية احليوانية بنوك اجلينات الوراثية
IMAGE  توجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بشــــــــأن االبتكارات يف جمال الاخلطوط مشــــــــروع ومن مجيع أحناء العامل لوضــــــــع

 .19الشديد التربيد تقنيةابستخدام  ةاحليواني الوراثيةحفظ املوارد 

                                                      
إســـــالمية)، ابكســـــتان، الربازيل، بلغار�، بنغالديش، بوركينا فاســـــو، البوســـــنة  -إثيوبيا، األرجنتني، أرمينيا، ألبانيا، إندونيســـــيا، أوكرانيا، إيران (مجهورية  13

يا، العراق، كرواتيا، كمبود�، واهلرســــــك، توغو، اجلبل األســــــود، مجهورية تنزانيا املتحدة، مجهورية مقدونيا الشــــــمالية، جورجيا، زامبيا، ســــــري النكا، صــــــرب
 ، موزامبيق، ميامنار، نيجري�.العربية مصرمجهورية كوستاريكا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، 

 5Inf./21/11-AnGR-CGRFA/WG.الوثيقة  14
 األرجنتني، بنغالديش، بريو، تونس، جنوب أفريقيا، سري النكا، صربيا، الصني، كينيا، اهلند. 15
16 .eu2020https://www.imageh/ 
 .، املغربالعربية مصرمجهورية األرجنتني، كولومبيا،  17
18 0128.2019bio./1089.10https://www.liebertpub.com/doi/full/ 
 4Inf./21/11-AnGR-CGRFA/WG.الوثيقة  19



CGRFA/WG-FGR-6/21/8 6 

 

 وارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةامل

الوراثية املائية احلد األدىن إلدارة املوارد شـــــــــــــروط بشـــــــــــــأن  توجيهيةالبلدان خبطوط منظمة األغذية والزراعة  زّودت -14
تطوير  ومتّ  20.املائية: إطار للمعايري األسـاسـية الوراثيةتنمية املوارد بعنوان  ،وتطويرها وصـو�ا واسـتخدامها على حنو مسـتدام

اجلماعة اإلمنائية للجنوب يف اإلطار وتعزيزه من خالل ســــــــــلســــــــــلة من حلقات العمل اإلقليمية مع البلدان األعضــــــــــاء هذا 
صـــــول واحل التكنولوجيات األحيائيةتطبيق  ،أخرى أمورمن بني  ،شـــــرق أفريقيا. ويغطي هذا اإلطار دول جمموعةاألفريقي و 

وإدارة  ،الوراثيالتوصـــــــيف املســـــــتخدمة يف  التكنولوجيات األحيائيةمبا يف ذلك  ،ليها وبناء القدرات بشـــــــأن اســـــــتخدامهاع
اإلطار هذا . واسُتخدم وراثي النيوالتحس ،)التربيد الشديد طريقحفظ األمشاج واحلفظ (مبا يف  ،وإمكانية التتبع ،النسب

تــدريــب وفــد من  متّ  ،التقييموبنــاًء على نتــائج يف زامبيــا. املوارد الوراثيــة املــائيــة لألغــذيــة والزراعــة إلجراء تقييم حلــالــة إدارة 
  .ذات الصلة األحيائية التكنولوجياتاستخدام على يف زامبيا د األمساك والثروة احليوانية يوزارة مصا مسؤويل

وجمموعة ماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي إىل اجلالدعم  ،WorldFishمنظمة ابالشـــــــــــــــرتاك مع  ،نظمةاملوقدمت  -15
ويركز هذا املنتدى  21.األحياء املائية املعين بعلم الوراثة وإدارة التنوع البيولوجي يف تربيةاملنتدى من خالل دول شرق أفريقيا 

مبا يف ذلك التطبيق  ،)Tilapiaأمساك البلطي ( مع الرتكيز على أنواع ،املشرتك على تطبيق اإلطار املذكور أعاله يف املنطقة
 .وحتسينهااألصلية توصيف املوارد الوراثية املائية يف  للتكنولوجيات األحيائيةاملالئم 

 القزحية الرتوتة تحســـــــــني الوراثي لســـــــــمكاخلاص ابلبر�مج التعاون التقين  غذية والزراعة تنفيذاألودعمت منظمة  -61
)Oncorhynchus mykiss( القزحية الرتوتةمسك الذي ركز على إنشــــــــــاء نواة لتكاثر و  ،22يف مجهورية إيران اإلســــــــــالمية 

د. ومشل املشـــــــــــــروع إعداد وحدة الباليف  املتناميلدعم قطاع تربية األحياء املائية  ةاالنتقائي بيةوتصـــــــــــــميم وتنفيذ بر�مج للرت 
االنتقائيـة الوراثية يف جمال تربية األحياء املائية (تركز على الرتبية  التكنولوجيات األحيائيةبشـــــــــــــــأن تدريبية على اإلنرتنت 

 .)الوراثيةالوامسات تطبيقات  أيًضاها تشمل ولكن

 املوارد الوراثية احلرجية

منظمة و  )Embrapa Florestas( البحوث الزراعية الربازيلية للغاابت، نظمت مؤســـــــــــســـــــــــة 2015يف مايو/أ�ر   -17
فوز دو إغواســو  احلرجية ألصــحاب احليازات الصــغرية يف مدينة التكنولوجيات األحيائيةندوة دولية بشــأن األغذية والزراعة 

)Foz do Iguaçu (احلالية واحملتملة يف قطاع الغاابت  التكنولوجيات األحيائيةوتناولت الندوة تطبيقات  23.يف الربازيل
من  مشارًكا 80. وحضر االجتماع أكثر من االستوائية واملناطقأصحاب احليازات الصغرية مع الرتكيز بشكل خاص على 

 .احلرجية التكنولوجيات األحيائيةتطبيق بشأن املعارف واخلربات وتبادل املعلومات  قاسمستة بلدان لت

                                                      
لحق رقم امل معايري األساسية"،لل، "تنمية املوارد الوراثية املائية: إطار )9، تنمية قطاع تربية األحياء املائية (اإلصدار رقم 2018منظمة األغذية والزراعة،  20
، متاح على املوقع التايل: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. الرتخيص: 88روما، الصفحة رقم ، 5 رقم ، الدليل التقين9
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 والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقار�ت املوارد الوراثية لألغذية

املركز املشـــــــــــــــرتك بني منظمــة األغـذيـة والزراعـة والوكـالـة الـدوليــة للطــاقـة الـذريـة (التقنيــات النوويـة يف األغـذيــة دعم   -18
من الكائنات احلية  الوراثيةاملوارد لتوصـــيف واســـتخدام  التكنولوجيات األحيائيةيف تطبيق والزراعة) أعضـــاء املنظمة والوكالة 

والوراثية  التكنولوجيات األحيائيةاملراعية للبيئة وغريها من احلشـــــــــــــــرة العقيمة تطوير وتنفيذ تقنية بغية الدقيقة والالفقار�ت 
 عنصــركدوماً   ،والبشــريةالبيطرية الصــحة الزراعي و لقطاع إىل ااهلامة ابلنســبة احلشــرات جمموعات ســيطرة على ذات الصــلة لل

ا مشـــروعً  54دعم  متّ  ،التقريراليت يشـــملها املنطقة. وخالل الفرتة مســـتوى املتكاملة لآلفات على اإلدارة من عناصـــر برامج 
من خالل  املركز املشــــرتكأجراه من خالل مشــــروع حبثي منســــق ت، ثـَبُ و  24.بلًدا 38يف  تقنية احلشــــرة العقيمةمن مشــــاريع 

اببة ذو  ،)Bactrocera dorsalis( (ذاببة الفاكهة الشــــــــــرقية -أربع آفات زراعية رئيســــــــــية  أنّ ، خلويةُ�ج جزيئية وراثية و 
ذاببة فاكهة  ،)Bactrocera invadensالغازية (وذاببة الفاكهة  ،)Bactrocera philippinensisة (الفلبينيالفاكهة 

املركز  . وشــــارك)Bactrocera dorsalisاآلفة (نفس يف الواقع ُتشــــّكل  -) Bactrocera papayaeالبااب� اآلســــيوية (
ااملشــرتك  مبا  ،الرئيســية اآلفات احلشــريةنواع الوراثي ألتســلســل الحتديد يف العديد من املبادرات الدولية اليت هتدف إىل  أيضــً

، )Glossinaذاببة تســي تســي ( والعديد من أنواع )Ceratitis capitata( يف ذلك ذاببة فاكهة البحر األبيض املتوســط
 عقد ،املنســــــقةالبحثية شــــــاريع امل. ومن خالل مثقبيات املســــــببة لألمراض، واملتعايشــــــات املرتبطة هباللوهي �قالت معروفة 

للموارد الوراثيـــة من الكـــائنـــات احليـــة الـــدقيقـــة  اجلزيئي الوراثيابلتوصـــــــــــــــيف ثالث حلقـــات عمـــل تتعلق املركز املشـــــــــــــــرتك 
ااملركز املشـــــرتك  مونظّ  25.بلًدا 21من  مشـــــارًكا 30شـــــارك فيها ، والالفقار�ت التابعة برامج التعاون الفين من خالل  ،أيضـــــً

بني األقاليم لبناء القدرات يف جمال استخدام  تنيمشرتكدورتني تدريبيتني دورة تدريبية إقليمية و  ،للوكالة الدولية للطاقة الذرية
 الوراثيةمبا يف ذلك اســتخدام األســاليب  ،احلشــرة العقيمةتقنية  اســتخدام مععلى مســتوى املنطقة  اإلدارة املتكاملة لآلفات

هذه  قد حضــــــر. و واســــــتخدامها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقار�ت لتوصــــــيفاجلزيئية 
 26.بلًدا 40من  مشارًكا 67الدورات التدريبية 

بشأن بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية املؤمتر الدويل الثالث املشرتك املركز املشرتك م ونظّ  -19
وغريها والتقنيات النووية ذات الصــــــلة  العقيمةاحلشــــــرة  تقنية إدماج" بعنوانعلى مســــــتوى املنطقة اإلدارة املتكاملة لآلفات 

 ،بلًدا 81 من مندوابً  360يف فيينا. وحضـــــر املؤمتر  ،2017أ�ر  /مايو 26إىل  22 نمالفرتة املمتدة  خالل ،من التقنيات"
منظمة األغذية والزراعة ا كّل من هتاحلال يف املؤمترات الســابقة اليت عقدكان . وكما  عارضــني منظمات دولية وتســعة وســتّ 

دارة املتكاملة لآلفات على مســـــــــــتوى برامج اإل�ج  هذا املؤمتر تناول ،املنطقةمســـــــــــتوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على و 
. تقنية احلشـــــــرة العقيمةاليت ال تســـــــتخدم  التكنولوجياتمبا يف ذلك تطوير وإدماج العديد من  ،واســـــــع للغايةاملنطقة مبعىن 

يف  ابملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقار�ت والتطبيقات املتعلقةعلى مســـــتوى البحوث وُعرضـــــت التطورات 
                                                      

، األرجنتني، األردن، إسبانيا، أسرتاليا، إسرائيل، إكوادور، أملانيا، إيطاليا، الربازيل، بليز، الوطنية الفلسطينية اتاألراضي اخلاضعة إلدارة السلطإثيوبيا،  24
يماال، الفلبني، بنما، البوســـنة واهلرســـك، بريو، اتيلند، تشـــاد، اجلزائر، اجلمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، ســـنغافورة، الســـنغال، شـــيلي، الصـــني، غوات

 هندوراس، الوال�ت املتحدة األمريكية، اليو�ن. نيوزيلندا،املغرب، املكسيك، موريشيوس،  ماليز�،لومبيا، كرواتيا، كندا، كواب، كو 
أســـــرتاليا، إســـــرائيل، أملانيا، إيطاليا، بنغالديش، بوركينا فاســـــو، تركيا، مجهورية تنزانيا املتحدة، جنوب أفريقيا، الصـــــني، غواتيماال،  إســـــبانيا، األرجنتني، 25

 لكامريون، كينيا، مايل، املكسيك، موريشيوس، اهلند، اليو�ن.فرنسا، ا
، تركيا، تشـــــاد، إثيوبيا، األرجنتني، األردن، أســـــرتاليا، إندونيســـــيا، أوروغواي، أوغندا، ابكســـــتان، بلغار�، بنغالديش، بوتســـــوا�، بوركينا فاســـــو، اتيلند 26

 غواتيماال، يقيا، زامبيا، زمبابوي، ســري النكا، الســنغال، الســودان، ســيشــيل، شــيلي، الصــني،مجهورية تنزانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، جنوب أفر 
   موريشيوس، موزامبيق، ميامنار، �ميبيا، النيجر. املغرب، املكسيك، فيجي، فييت �م، كواب، الكونغو، كينيا، ماليز�،
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) 2(؛ دارة املتكاملة لآلفات على مســتوى املنطقةلإل تشــغيلية ) برامج1مجيع الدورات الســت املخصــصــة ملواضــيع حمددة: (
تغري املناخ و ) 5( ؛االقتصــاديو  ) املســائل التنظيمية واألثر االجتماعي4احليوان؛ (صــحة و ) 3(؛ اإلنســانالبعوض وصــحة و 

 .على مستوى املنطقة التطورات واألدوات اجلديدة املتعلقة ابإلدارة املتكاملة لآلفاتو ) 6والتجارة العاملية واألنواع الغازية؛ (

 (تربية الالفقار�ت للجيل القادم ابســــــــــــــتخدام تقنية التحكم BINGOمشــــــــــــــروع يف املركز املشــــــــــــــرتك  وشــــــــــــــارك -20
 ،. وركز املشـــــــــــــــروع2020لعام  "Horizon" حث واالبتكاركجزء من بر�مج البالذي ميوله االحتاد األورويب   27)األحيائي

وعلى وجه التحديد  ،األحيائيالتحكم على تدريب الباحثني الشـــــــبان يف جمال  ،ا من تســـــــعة بلدانشـــــــريكً  12الذي مشل 
 اجلرثوميةاألنواع توصــــيف على املشــــرتك املركز  أدائها. وركزحتســــني يف تربية احلشــــرات ورصــــدها و  التباين الوراثياســــتخدام 

 Psyttalia( ةطفيليشبيهتها الو ) Bactrocera oleae( الرئيسية وهي ذاببة مثار الزيتون الزراعية ةفاآليف  املرتبطة ابألمعاء

concolor ( للمتكافالت االســـتخدام احملتمل من خالل و  ،أخرى غري قائمة عليها�ج و الرتبية على قائمة ابســـتخدام ُ�ج
ونوعية احلشــــــــــــرات املنتجة اجلماعية رتبية ال(أو كمكمالت غذائية) لتحســــــــــــني  احليوية املعينات للزراعة يف تطبيقاتالقابلة 
 .تقنية احلشرة العقيمةاستخدام مع على مستوى املنطقة لربامج اإلدارة املتكاملة لآلفات ا مجاعيً 

يف عام و يف النظم اإليكولوجية. كروبيوم ايبشــــــــــــــأن املنظمة املوهناك عدد من األنشــــــــــــــطة اجلارية اليت تدعم عمل  -21
الغذائية النظم الصحة واملناخ و من أجل ؟ العلم واالبتكار ة"حلقة مفقود" يكروبيوماهل ميثل امل"نظمة صدر عن امل ،2019

من خمتلف التخصـــصـــات يكروبيوم اامليف يكروبيوم جمموعة عمل جتمع خرباء ااخلاصـــة ابملشـــبكة التعلم  عدّ وت 28".املســـتدامة
افرتاضــية ســلســلة كجزء من   2020متوز يوليو / يف  ء هذه الشــبكةوّمت إنشــاتيســري تبادل املعارف والشــراكات. لوالقطاعات 
هي ال و  ،والصــناعة اتواملســائل املتعلقة ابلســياســيكروبيوم اابملاملتعلقة  املعارف أحدث وحلقات العمل بشــأنمن الندوات 

يكروبيوم ابيئية خمتلفة للمنظم دبيات املتعلقة باألالعديد من  ا اســـــــتعراضجيري حاليً أعضـــــــاء جدد. و نضـــــــمام ابترحب  تزال
جمموعة العمل يف  انشطً  اعضوً  أيًضانظمة امل وتُعدّ ا. ستصدر قريبً اليت ) ةالبشرياألمعاء يكروبيوم ايكروبيوم الرتبة وما(مثل م

 .البيولوجي قتصادلال الدويل منتدىلل ةالتابعيكروبيوم ااملعنية ابمل

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملوارد 

آب  أغســـــطس/ شـــــهر يف والتكنولوجيا األحيائيةتربية الطفرات النباتية بشـــــأن الندوة الدولية  املشـــــرتك املركز عقد -22
النبااتت كوســيلة لتعزيز لدى اســتحداث الطفرات بشــأن تقرير األول لصــدور الالتســعني ابلذكرى الســنوية  احتفاالً  ،2018
ثة من معدل التغري التطوري ابملقارنة مع دالطفرات املســـــــتحإذ تزيد  29.اجليين ألغراض التهجني وحتســـــــني احملاصـــــــيلالتنوع 

. وتناولت الندوة مخســـــــة مواضـــــــيع يالزراع القطاع اتريخعلى مدار احملاصـــــــيل تدجني أســـــــاس مثّلت التلقائية اليت الطفرات 
يف عن طريق الطفرة  واالنتقاء) 2األمن الغذائي؛ (على  طفرة الناشــــــــئة عنصــــــــناف ) مســــــــامهة وأتثري األ1رئيســــــــية هي: (

؛ احملاصيل اليت تتكاثر ابإلنباتعن طريق الطفرة يف حماصيل الزينة و  االنتقاءو ) 3؛ (للتكيف مع تغري املناخ البذريةاحملاصيل 
اجلديدة  كنولوجياتالتو  التحد�تو ) 5؛ (تالطفرااســــــتحداث التنوع البيولوجي الزراعي من خالل تقنيات حتســــــني و ) 4(

ومن  30.األعضــاء دولمن ال 80 من أكثر من عاملِ  300أكثر من  شــاركوتربية النبااتت. و  النبايت ياتيف جمال علم اجلينوم

                                                      
27 itn.eu-https://bingo 
28 en6767http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca/ 
29 2018-symposium-breeding-mutation-https://www.iaea.org/events/plant 
30 abstracts.pdf-263-cn/08/18https://www.iaea.org/sites/default/files/ 
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 ،املؤمتر العاملي للتنمية اخلضـراء يف صـناعات البذور ،2021عام حبلول �اية  ،أن تسـتضـيف منظمة األغذية والزراعة توقعامل
 .يف جمال حتسني احملاصيل التكنولوجيات األحيائيةدورات خمصصة لتطبيقات  تضمنالذي سيو 

تنمية القدرات  ا من أجلدولة عضـوً  70أكثر من  ،املركز املشـرتكمن خالل  ،وتدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية -23
. وراثيةمكاســـب حتقيق تســـريع وترية واحملاصـــيل النقدية من أجل  عالفغذية واأللألالوراثي الوطنية واإلقليمية لز�دة التنوع 
مثل اجلفاف واحلرارة وامللوحة  الالأحيائيةحتمل الضــــغوط مسات احملاصــــيل، مبا يف ذلك مسات ومتت مناقشــــة عدد كبري من 

وحتتوي بسبب تغري املناخ.  اليت تسببها اآلفات واألمراض العابرة للحدود، واليت يتزايد انتشارها األحيائيةومقاومة الضغوط 
شــعبة املشــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة اخلاصــة ابل 31فرةطالناشــئة عن قاعدة بيا�ت األصــناف 

وهي  .إطالقها اليت متّ  الناشــــــــئة عن طفرةعن األصــــــــناف  بشــــــــكل طوعي الذرية، على معلومات قدمتها الدول األعضــــــــاء
 إقليممن ا صــــنف تقريبً  2 000طفرة، منها الناشــــئة عن  احملاصــــيلســــجل من أصــــناف  3 300حالًيا على أكثر من حتتوي 

 آسيا واحمليط اهلادئ.

يف جمال تربية النبااتت وعلم الوراثة االبتكارات  ركز املشــرتكاليت وضــعها امل خريطة الطريق املتوســطة األجل عاجلوت -24
 وجتديد اخلال� الواحدة، ،الدقيق واإلكثار ،غري املستغلةو اليت تتكاثر ابإلنبات صيل الغذائية الطفرات يف احملااستحداث يف 

الرتبية  كنولوجياتوت ،واســـــــــــــــتخدامها ربّ وإنشـــــــــــــــاء بيئات اإلجهاد املد ،ومنذجة تغري املناخ بدقة، النمط الظاهريوحتديد 
 .األحيائيةوالتكاثر اجلزيئي واملعلوماتية اخلال� الثنائية الصبغة يف ذلك  مبا ،السريعة

 
 األحيائيةالسالمة 

حتســــــــــــني القدرة التنظيمية على  ،ةمرفق البيئة العاملي ميّولهمن خالل مشــــــــــــروع  ،تســــــــــــاعد منظمة األغذية والزراعة -25
ســــــالمة بشــــــأن الا لربوتوكول قرطاجنة وفقً  األحيائيةطار الوطين للســــــالمة اإللســــــري النكا على تنفيذ  فنيةواملؤســــــســــــية وال

) 2120-1720مخس سنوات (تنفيذه يستغرق وقد أدى هذا املشروع الذي  32.امللحق ابتفاقية التنوع البيولوجي األحيائية
 ورفع .للســلطات الوطنية املختصــة متنوعة أدواتتوفري توجيهية و خطوط إىل وضــع و  إىل تعزيز القدرات البشــرية واملؤســســية

 .عام شكلالزراعية ب األحيائية لتقنياتابو  األحيائيةمستوى الوعي العام ابلسالمة  أيًضاهذا املشروع 

سلسلة  ،يةتشيكال اجلمهورية من خالل اتفاق تعاون طويل األجل مع حكومة ،منظمة األغذية والزراعة عقدتو  -26
 األحيائيةمن حلقات العمل التقنية والدورات التدريبية يف منطقة أورواب وآســـــــيا الوســـــــطى ملعاجلة خمتلف جوانب الســـــــالمة 

ومشلت هذه احللقات حلقة  وتنفيذها وإنفاذها. األحيائيةطر الوطنية للســــالمة األومســــاعدة البلدان يف املنطقة على وضــــع 
 ،ن"اواالتصـــــال والتعاون املؤســـــســـــي ،ددةاحملمثلة األو  ،: املبادئاألحيائيةاذ لوائح الســـــالمة "إنفبعنوان عمل تدريبية إقليمية 

ودورة تدريبية إقليمية  ؛33(اجلمهورية التشـــــــــــــيكية) يف براغ 2015شـــــــــــــباط فرباير/  6إىل  3 من املمتدة الفرتة خاللقدت عُ 
تطويرها من خالل تقنيات الرتبية  وراثًيا والكائنات اليت متّ ابلكائنات املعدلة املرتبطة املخاطر  واكتشاف وحتديد حول تقييم

مشـــــاورة خرباء إقليمية بشـــــأن "اســـــتعراض و  ؛يف براغ 2017 ولديســـــمرب/ كانون األ 15إىل  12اجلديدة، واليت ُعقدت من 

                                                      
31 /https://mvd.iaea.org 
 .الوطين للسالمة احليوية وفقا لربوتوكول قرطاجنة بشأن السالمة احليوية امللحق ابتفاقية التنوع البيولوجي: تنفيذ اإلطار /GFF/066GCP/SRLالوثيقة  32
33 276625events/en/c/-http://www.fao.org/europe/events/detail/ 
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 خاللُعقدت  ،ت الصــلة"والتوافق مع االتفاقات الدولية ذااجليين تحرير ال: الرتكيز على األحيائيةالنظم التنظيمية للســالمة 
 34.يف براغ 2018 آب /أغسطس 30إىل  28 مناملمتدة الفرتة 

انظمة املونفذت  -27 بشــــــأن تنمية  2017-2015ا يف الفرتة ا إقليميً مشــــــروعً  ،تعاون التقينالمن خالل بر�مج  ،أيضــــــً
والتدريب املشــــــورة وقدمت  ،يف أذربيجان وكازاخســــــتان وقريغيزســــــتان وطاجيكســــــتان األحيائيةالقدرات يف جمال الســــــالمة 

 35.هذه البلدان األربعةيف والدعم التقين إىل عدد كبري من أصحاب املصلحة 

التكنولوجيات يف جمال ومزدوج نتائج الرب�جمني اإلقليميني يف أورواب وآســــيا الوســــطى أمهية اتباع �ج متوازن  ربزوت -28
من أكرب قدر ممكن عادة ". ويتحقق حيقق أكرب قدر ممكن من املنافع وحيّد قدر املســــتطاع من املخاطر" ،احلديثة األحيائية

من خالل تصـــميم نظم بينما يتّم احلّد قدر املســـتطاع من املخاطر  ،من خالل اســـرتاتيجيات البحوث واالســـتثماراتاملنافع 
اســـــــــــــــرتاتيجيات حمددة يف جمال بوضـــــــــــــــع معظم البلدان يف املنطقة  تقم. ومل هاوتنفيذ األحيائيةولوائح وطنية للســـــــــــــــالمة 

الزراعية. وهي ال تزال تواجه حتد�ت مشرتكة األحباث إصالحات على جداول أعمال إبدخال أو  التكنولوجيات األحيائية
الســــــالمة بشــــــأن على نطاق أوســــــع والتواصــــــل  ،بفعالية املخاطر البيئية والغذائية تقييماتملعاجلة القدرات عدم كفاية  ثلم

إىل  هذه البلدان حتتاج. و دهاوحتديا وراثيً والكشـــــــــــــــف عن الكائنات احملورة  ،الدوليةاللوائح التنظيمية  والتوافق مع األحيائية
 .تحرير اجليينلالتوعية ابلقضا� املتصلة اب

 

 التوجيهات املطلوبة -ا اثلثً 
توصــــــيات بشــــــأن العمل املســــــتقبلي يف هذا  رفعإىل و  املتاحةابملعلومات أخذ العلم إىل ة مدعو العمل  جمموعةإّن  -29

 .اواليتهنطاق  الواقع ضمناجملال 

 :من أجلأبن تطلب من منظمة األغذية والزراعة مواصلة جهودها اهليئة  توصيةالعمل يف  جمموعةقد ترغب و  -30

املناسبة  التكنولوجيات األحيائيةتطبيق وتطوير من أجل تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية للبلدان النامية  )1(
 اســـــــتخدامها املســـــــتدام، مع مراعاة الفوائد واملخاطرصـــــــو�ا و لتوصـــــــيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة و 

، والقوانني واللوائح الوطنية واإلقليمية ذات الصــــــــــلة، والصــــــــــكوك الدولية مبا يف ذلك تلك ذات الصــــــــــلة
 ؛تقييم املخاطرباملتعلقة 

املوارد الوراثية لألغذية  يف توصـــيف التكنولوجيات األحيائيةدور بشـــأن  دثةاحملواقعية العلومات مجع املو  )2(
من خالل قواعد البيا�ت والشـــــــــبكات ، ونشـــــــــرها ابنتظام املســـــــــتدام هاواســـــــــتخدام والزراعة وصـــــــــو�ا

 ؛قائمةوالرسائل اإلخبارية ال

قبل  التكنولوجيات األحيائيةقيمة تطبيقات بشــــــــــــــأن أمهية إجراء حتليالت اجتماعية واقتصــــــــــــــادية  وإبراز )3(
 ؛نشرها

                                                      
34 1148406events/en/c/-http://www.fao.org/europe/events/detail/ 
35  EN.pdf5666en/CA5666ca/3http://www.fao.org/ 
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التكنولوجيات تعزيز يف  اســـــــــــتكشـــــــــــاف آليات التعاون املســـــــــــتقبلي مع املنظمات الدولية ذات الصـــــــــــلةو  )4(
، مبا يف ذلك واســــتخدامها املســــتدام وصــــو�ا لتوصــــيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ناســــبةامل األحيائية

 .ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي التعاون بني الشمال واجلنوب والتعاون يف توطيد
 


