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 املقدمة -أولا 

 يف جمال ( آخر التطوراتيئة)اهلهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة استتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتت   ،2015و 2011يف عامي  -1
يتوقع برانمج عمل و  1.ستتتتتتدامامللألغذية والزراعة واستتتتتتخدامها  الوراثيةاملوارد صتتتتتون وآاثرها على  التكنولوجيات البيولوجية
 مل يف جمال استتتتتتتتتتتتتتت را  آخر للجراء "إب يف دورهتا ال ادية الثامنة عشتتتتتتتتتتتتتتر  املقبلة اهليئة أن تقوماهليئة املت دد الستتتتتتتتتتتتتتنوات 
 2".من أجل صون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها املستدام التكنولوجيات البيولوجية

 "التكنولوجيا األحيائية من " " بدالا التكنولوجيات البيولوجية  تستخدم منظمة األغذية والزراعة عاد  مصطلح "و  -2
أو مشتتتتتتتتقاهتا  الكائنات احليةأو  البيولوجية،نظم الاملختلفة "اليت تستتتتتتتتخدم  التكنولوجيةالتطبيقات اتستتتتتتتاع نطا  إىل  نظراا

ال ديد من  التكنولوجيات البيولوجيةوتشتتتتتتتتتتتتمل  .3املنتجات أو ال مليات من أجل استتتتتتتتتتتتتخدامات م ي نة" غيريلصتتتتتتتتتتتتنع أو ت
ترتاوح هي و  ،والبيولوجيا اخللويةة وعلم األجن   األحيائيةوالكيمياء  ةاجلزيئي والبيولوجيامبا يف ذلك علم الوراثة  ،التخصتتتصتتتات

 ".تطور "امل تلكو  "املنخفضة املستوى" التكنولوجيابني 
، التكنولوجيتتات البيولوجيتتةيف جمتتال نظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة املتقتتدم هتتذو الوثيقتتة ةتتة عتتامتتة موجز  عن أنشتتتتتتتتتتتتتطتتة و  -3

املوارد من أجل صون التكنولوجيات البيولوجية بشأن تطبيق وإدماج للهيئة جمموعات ال مل التاب ة و نظمة عمل املوتست ر  
تشتترين  أكتوبر/ إىل 2014متوز يوليو/ من املمتد  غطي الفرت  ت ي. وهالوراثية لألغذية والزراعة واستتتخدامها على  و مستتتدام

ذات الصلة بتوصيف املوارد الوراثية  التكنولوجيات البيولوجية جمال التطورات األخري  يف" ب نوان وثيقةال. وت ر  2020األول 
ة موجز  عن أوجه التقدم اةرز ة (CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.7 الوثيقة) "واستتتتخدامها املستتتتدام وصتتتو ا احليوانية
 .الوراثية لألغذية والزراعة يف جمال املوارد البيولوجيةوامل لوماتية  التكنولوجيات البيولوجيةا يف جمال مؤخرا 

 لصون املوارد الوراثية البيولوجيةالتكنولوجيات  أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال -ا اثنيا 
 لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

 التكنولوجيات البيولوجيةنشر املعلومات احملدثة عن دور 
 املستند  إىل الوقائعنشر املنتظم للم لومات أن تواصل املنظمة ال ،طلب  اهليئة، خالل دورهتا ال ادية اخلامسة عشر  -4
قواعد من خالل يف توصتتتيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصتتتو ا واستتتتخدامها التكنولوجيات البيولوجية اةدثة عن دور و 

اوشتتتتتتد دت  ،القائمة اإلخبارية اونشتتتتتتراهت اوشتتتتتتبكاهت ابياانهت يف جمال اليت حتدث  لتطوراتابعام ة الناس إبالغ  أمهية على أيضتتتتتتا
 .التكنولوجيات البيولوجية

تدامة نظم الالزراعية يف  التكنولوجيات البيولوجية"دور بشتتتتتتتتتتتتتتأن نظمة الندو  الدولية املعقدت و  -5 الغذائية املستتتتتتتتتتتتتت
مشتتتتتتتتتتتتتتار   400أكثر من ومج   الندو  . 2016شتتتتتتتتتتتتتتبا  فرباير/  17إىل  15 مناملمتد  الفرت   خالل يف روما 4"والتغذية

وتناول  ا مت دد القطاعات  جا  الندو  . وقد اتب  األورويباالحتاد من البلدان األعضتتتتتتتتتتتتاء و  75 من مندوابا  230فيهم  امب

                                                      
 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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 "املتطور " تلكو  "املنخفضتتتتتتتتتتتتتتة املستتتتتتتتتتتتتتتوى" التكنولوجياتبني اليت ترتاوح  التكنولوجيات البيولوجيةواستتتتتتتتتتتتتت ة من  جمموعة
 5.ةد األمسا  وتربية األحياء املائييوالغاابت ومصا الثرو  احليوانيةاملستخدمة يف قطاعات اةاصيل و 

د ستتتتتتتتتتتتتل ط  الندو  الضتتتتتتتتتتتتتوء على أمثلة عديد  و  -6 ستتتتتتتتتتتتت  تليب الزراعية اليت  جيةالبيولو للتكنولوجيات التطبيق الناجح ُتج
ومت  اإلقرار  .يف قطاعات اةاصتتتتيل والغاابت ومصتتتتايد األمسا  والثرو  احليوانية وصتتتتغار املنتجني املزارعني األستتتترينياحتياجات 

، كمتتا مت  االتفتتا  على احلتتاجتتة إىل تتب ع التقتتدم يف هتتذا تكنولوجيتتات التحرير الوراثي احلتتديثتتةتوفرهتتا اهلتتائلتتة اليت  مكتتاانتابإل
ا الزراعية تسهم إسهاما  التكنولوجيات البيولوجية كونيف   6ن الندو املنبثقة عومتثل  الرسائل الرئيسية األخرى  .اجملال عن كثب

 وراثيالت ديل ال تقتصتتتتتتتتتتتر على ال التكنولوجيات البيولوجية كوناملستتتتتتتتتتتتدامة، و ا يف اجلهود املبذولة لتحقيق أهداف التنمية هاما 
ا الزراعية واإليكولوجيا الزراعية التكنولوجيات البيولوجية ينبغي النظر إىل أن ه و ، فحستتتب كن أن تجستتتهم متكاملة ميج  ججج على أ  

نة لتكنولوجيات أن حقو  امللكية الفكرية والرباءات املتصتتتلة ابمثة شتتتواغل بشتتت، وأن ه يف النظم الغذائية املستتتتدامة والتغذية اةستتت 
 .أمران مهمان الزراعيةالتكنولوجيات البيولوجية التواصل بشأن حتسني الوعي و ، وأن  زايد  الزراعية البيولوجية

 البيولوجيةالتكنولوجيات منظمة األغذية والزراعة اجتماعني إقليميني بشتتتتتتتتتتتتأن  عقدت ،ويف أعقاب الندو  ال املية -7
 يف كواالملبور 2017أيلول ستتتتتتتتتتتتتتبتمرب/  13إىل  11 من املمتد  الفرت  خاللاالجتماع األو ل  . وعجقد2017الزراعية يف عام 

مشتتتتار  من  200أكثر من االجتماع اإلقليمي  هذا . وحضتتتتروشتتتتارك  يف تنظيمه واستتتتتضتتتتافته حكومة ماليزاي ،7(ماليزاي)
ا 41 تشتتتتتتتتتتتتتترين الثاين نوفمرب/  24إىل  22 من املمتد  يف الفرت  ،8(إثيوبيا)عجقد يف أديس أاباب أم ا االجتماع الثاين فقد . بلدا

 هذا شتتتتارك  يف رعايته مفو تتتتية االحتاد األفريقي. وحضتتتتركما وشتتتتارك  يف تنظيمه،  واستتتتتضتتتتافته حكومة إثيوبيا  ،2017
ا 37من  امشاركا  160حوايل االجتماع   .البلدان الواق ة جنوب الصحراء الكربىمن  بلدا

بني تطبيقات  نييف االجتماعجرت مناقشتتتتتتتتها اليت ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة تراوح  املوا تتتتتتتيع املتصتتتتتتتلة و  -8
يف توصتتيف  انستتبيا الوامسات اجلزيئية املتطور   تكنولوجياواستتتخدام  ،مثل زراعة األنستتجة املستتتوى املنخفضتتة التكنولوجيات

احليوانية لألغذية والزراعة استتتتتتتتتتتتتتتخدام التلقيح  الوراثيةومشل  املوا تتتتتتتتتتتتتتيع املتصتتتتتتتتتتتتتتلة ابملوارد  املاد  الوراثية وتربية النبااتت.
وجمموعة  ،الربية اوأقارهبلتوصتتتيف الثرو  احليوانية اجلزيئية الوامسات واستتتتخدام  ،االصتتتطناعي لتحستتتني إنتاج اللحوم واأللبان

يف البلتتتدان النتتتاميتتتة. احليواين نتتتتاج اإلالفجو  يف إنتتتتاجيتتتة نظم  لردماليت ميكن استتتتتتتتتتتتتتتختتتدامهتتتا  البيولوجيتتتةالتكنولوجيتتتات 
التكنولوجيات على تطبيقات بشتتتكل أستتتاستتتي  ،ال ستتتيما يف الستتتيا  األفريقي ،املائية الوراثيةاملوا تتتيع املتصتتتلة ابملوارد  وركزت

                                                      
، وقائع الندو  الدولية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن دور التقنيات احليوية الزراعية يف النظم الغذائية املستدامة والتغذية، 2016 نظمة األغذية والزراعة،م  5

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

متتتتتتتتتتتتتتتتاح عتتتتتتتلتتتتتتتى التتتتتتترابتتتتتتتط التتتتتتتتتتتتتتتتايل  تتتتتتتمتتتتتتتيتتتتتتتع لتتتتتتتغتتتتتتتتات األمتتتتتتتم املتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتد :  (.COAG/2016/INF/5التتتتتتتوثتتتتتتتيتتتتتتتقتتتتتتتتة ) (.2016فتتتتتتتربايتتتتتتتر/ شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتا  
www.fao.org/about/meetings/coag/coag-25/list-of-documents/en/. 

واةيط  يف آستتتتتتتتتتتتتياتقرير عن نتائج االجتماع اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة بشتتتتتتتتتتتتتأن التقنيات احليوية الزراعية يف النظم الغذائية املستتتتتتتتتتتتتتدامة والتغذية   7
(، ابللغتتتتتتات الصتتتتتتتتتتتتتتتينيتتتتتتة واإلمليزيتتتتتتة والفرنستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتة والروستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتة، مستتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتد  من الرابطني التتتتتتتاليني: APRC/18/INF/9، متتتتتتتاح يف الوثيقتتتتتتة )اهلتتتتتتاد 

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/aprc34/documents/en/  
 ./http://www.fao.org/asiapacific/events/detail-events/en/c/1440 و
احليوية الزراعية يف النظم الغذائية املستتتتتتتتتتتتتتتدامة والتغذية يف أفريقيا جنوب الصتتتتتتتتتتتتتتحراء التقنيات نتائج اجتماع منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي بشتتتتتتتتتتتتتتأن   8

ابللغتتتتتتات ال ربيتتتتتتة واإلمليزيتتتتتتة والفرنستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتة واإلستتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتانيتتتتتتة، مستتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتد من الرابطني التتتتتتتاليني: (، ARC/18/INF/10متتتتتتتاح يف الوثيقتتتتتتة ) ى،الكرب 
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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اجلنس  نوع التحكم يفو  ،مبا يف ذلك التهجني ،األحياء املائيةجمال تربية  الوراثي يف نيلتحسغر  اا لنسبيا  املستوى املنخفضة
االضتتتتوء  جرى تستتتتليط. و وم اجلة جمموعات الصتتتتبغيات املوارد الوراثية على احلاجة إىل حتستتتتني االستتتتتفاد  من إمكاانت  أيضتتتتا

خيص  ما ويفالستتتتتتتتخدامها يف نظم الزراعة اةلية.  ،من خالل الرتبية االنتقائية ، ال ستتتتتتتيماعن طريق التحستتتتتتتني الوراثياملائية 
اشتتري أج  ،آستتيا يف تشتتخيص األمرا   الوراثيةاستتتخدام االختبارات ال ستتيما  ،التكنولوجيات ال الية املستتتوىإىل تطبيقات  أيضتتا
. ومشل  املوا يع املتصلة األربيانجمال استزراع وال سيما يف  احليوية امل ينات استخداممبا يف ذلك  ،الصحةو    األمرا وإدار 
وكيفية احلرجية ل التجم ات اإليكولوجية يف املناظر الطبي ية استخدام النهج اجلينومية لفهم كيفية تشك  ملوارد الوراثية احلرجية اب

 .اختكيف أشجار الغاابت مع تغري املن طريقة فهم وإدار لو  ،للظروف البيئية اجلديد  تهااستجاب
اوقام  منظمة األغذية والزراعة  -9 من خالل موق ها  التكنولوجيات البيولوجيةبنشتتتتتر م لومات علمية عن دور  أيضتتتتتا

 وفر. وي2007 ميع لغات األمم املتحد  منذ عام املتاح  ،9على شبكة اإلنرتن  لتكنولوجيات البيولوجيةاباخلاص اإللكرتوين 
 عن فضتتتتتتتتتتتتتالا  ،اجملتتالوعن التطورات التتدوليتتة يف هتتذا  التكنولوجيتتات البيولوجيتتةنظمتتة يف جمتتال املاملوقع م لومتتات عن عمتتل 

امل ارف ويتم  تبادل الزراعية.  التكنولوجيات البيولوجيةونشر  ثو ابلبح  لقةالتنظيمية املتو السياساتية املسائل بشأن م لومات 
ا  جيري توزي ها( FAO-BiotechNews) التكنولوجيات البيولوجيةرستتتتتتتائل إخبارية إلكرتونية بشتتتتتتتأن أنباء من خالل  أيضتتتتتتتا

 .امشرت  تقريبا  5 000بس  لغات على 

 تعزيز قدرات األعضاء
على املستتتتتتتتتويني  ت زيز قدرات البلدان النامية املنظمة دورهتا ال ادية اخلامستتتتتتتتة عشتتتتتتتتر ، أن تواصتتتتتتتتليف طلب  اهليئة،  -10

املناستتبة لتوصتتيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصتتو ا واستتتخدامها  التكنولوجيات البيولوجيةالوطين واإلقليمي على تطوير 
 10.املخاطروالصتتتتتتتتتتتتكو  الدولية مبا يف ذلك تلك املت لقة بتقييم  ذات الصتتتتتتتتتتتتلة الوطنية واإلقليمية ألنظمةالقوانني وامراعا  مع 

الت اون الفين وغريها من مشتتتاريع منظمة األغذية والزراعة عن كل  قطاع من قطاعات مشتتتاريع ا وتقدم الفقرات التالية ملخصتتتا 
 التقنيات النووية يف األغذية والزراعةالستتتتتتتتتتتتتتخدام  املركز املشتتتتتتتتتتتتترت  بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذريةو 

 11.()املركز املشرت 
 املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

توصتتتتتتتتتيف املوارد الوراثية ل التكنولوجيات البيولوجيةواصتتتتتتتتتل  منظمة األغذية والزراعة دعم البلدان يف استتتتتتتتتتخدام  -11
ذلك إىل حد كبري من خالل الت اون مع الشتتتتتتركاء االستتتتتترتاتيجيني. وقد حتقق و  ،استتتتتتتخدامها املستتتتتتتدامصتتتتتتو ا و احليوانية و 
املوارد  مباشتر  إىل البلدان النامية من أجل إدار  التكنولوجيات البيولوجيةنقل لبصتور  خاصتة واليته  املركز املشترت  استتخدم

 الندو  الدولية بشتتتتتتأن اإلنتاجستتتتتتيستتتتتتتضتتتتتتيف املركز املشتتتتتترت   ،2021. ويف منتصتتتتتتف عام الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة
 . وتواصتتتتللتكنولوجيات البيولوجيةابذان الصتتتتلة اليت ستتتتتتناول ال ديد من املوا تتتتيع و  ،12احليوان وصتتتتحة املستتتتتدام احليواين

احليواين الوراثي ابلتنوع  ةامل نية االستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتاريل لم الوراثة احليواين يف إطار اجملموعة الدولية امل ايري مج ية نظمة ت او ا مع امل
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  لوراثيوااجلزيئي التوصتتتتيف  جمال رصتتتتد التطورات يفت يتالو  ،واجلم يةنظمة املاملشتتتترتكة بني 

أكثر من توصتيف رت مشتاريع منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية نظم حلقات عمل كل ستنتني. ويست  تو 
                                                      

9  home/ar-ologyhttp://www.fao.org/biotech/biotechn/ 
 Report/15/15-CGRFAمن الوثيقة  28الفقر    10
11  almunasaqa-albihwth-https://www.iaea.org/ar/alkhadamat/anshitat 
12  2021https://www.iaea.org/events/aphs 
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ا 30يف أكثر من الثرو  احليوانية  ستتتتالالت منستتتتاللة  120 وقدم  منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة  13.بلدا
. وو تتتتتتتت   منظمة لألغذية والزراعة للموارد الوراثية احليوانيةاجلزيئي  الوراثيابلتوصتتتتتتتتيف الذرية مخس دورات تدريبية تت لق 

 14.احليوانية الوراثيةرد مواالتوصيف اجليين للتوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن اخلطو  المشروع األغذية والزراعة 
الرئيسية  التكنولوجيات البيولوجيةهي الوامسات مبساعد   االختياروخمتلف أشكال التكاثر وال تزال تكنولوجيات  -12

اخلاص املنستتتتق "املشتتتتروع البحثي بتنفيذ املركز املشتتتترت  قوم ي. و املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة املستتتتتخدمة يف إدار 
عشر  هو مشروع تشار  فيه و  ،"ذات السمات اإلنتاجية اةسنةاحليواانت  اختيارلتمكني  والوراثيةدوات النووية األتطبيق ب

التكنولوجيات تاب ة ملنظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية نقل الشتتتتتتتتتاريع وتتضتتتتتتتتتمن ال ديد من امل. 15بلدان
مخس عشر  دور  تدريبية وطنية  وجرى عقد. للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة لدعم االستخدام املستدام البيولوجية

وال ستتتتيما التلقيح االصتتتتطناعي. ومت تدريب أكثر من  ،التكنولوجيات البيولوجيةوإقليمية لبناء القدرات يف جمال استتتتتخدام 
 .ا يف هذا الصددصا شخ 120

 للفرت  اإلدار  املبتكر  للموارد الوراثيتتتة احليوانيتتتة) IMAGE مشتتتتتتتتتتتتتتروعتشتتتتتتتتتتتتتتتتار  منظمتتتة األغتتتذيتتتة والزراعتتتة يف و  -13
ستتتتتتتل ط وقد  2020.16ل ام " للبحث واالبتكار Horizon" الذي ميوله االحتاد األورويب من خالل برانجمه ،(1620-2020

ا 17ا من شتتتتتريكا  28الذي مشل  ،املشتتتتتروع املوارد  تقنية حفظ وتستتتتتتخدم الشتتتتتديد. تقنية احلفظ ابلتربيد على ، الضتتتتتوءبلدا
مثل التلقيح  ،التكاثر تكنولوجيات من ترتاوح التكنولوجيات البيولوجيةجمموعة متنوعة من  الشتتديد ابلتربيد الوراثية احليوانية

 نجهج قائمة على إىل ال، الشتتتتتتديد ابلتربيد اجلرثوميةوحفظ اخلالاي  ل األجن ةاالصتتتتتتطناعي ونق
َ
ْنزوع احلَْمضج النَتَوِويُّ الر ِيبوزي امل

يف املوقع. وأشرف  منظمة األغذية والزراعة على تنظيم التكميلية اجملموعات و   و يف البن املواد املخزنةلتوصيف األجكِسِجني 
ممارستتتتات إدار  اجلود  يف بشتتتتأن ونفذت دراستتتتة استتتتتقصتتتتائية عاملية  ،17شتتتتريكةبلدان من البلدان الدورات تدريبية يف أرب ة 

مشتتروع . وأقام  منظمة األغذية والزراعة شتتراكة مع املستتامهني من 18اخلاصتتة ابملوارد الوراثية احليوانية بنو  اجلينات الوراثية
IMAGE  توجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بشتتتتتتتتأن االبتكارات يف جمال الاخلطو  مشتتتتتتتتروع ومن مجيع أ اء ال امل لو تتتتتتتتع

 .19الشديد التربيد تقنيةابستخدام  ةاحليواني الوراثيةحفظ املوارد 
  

                                                      
إستتتتالمية(، ابكستتتتتان، الربازيل، بلغاراي، بنغالدين، بوركينا فاستتتتو، البوستتتتنة  -إثيوبيا، األرجنتني، أرمينيا، ألبانيا، إندونيستتتتيا، أوكرانيا، إيران )مجهورية   13

يا، ال را ، كرواتيا، كمبوداي، واهلرستتتتتتك، توغو، اجلبل األستتتتتتود، مجهورية تنزانيا املتحد ، مجهورية مقدونيا الشتتتتتتمالية، جورجيا، زامبيا، ستتتتتتري النكا، صتتتتتترب
 ، موزامبيق، ميامنار، نيجرياي.ال ربية مصرمجهورية كوستاريكا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، 

 5Inf./21/11-AnGR-CGRFA/WG.الوثيقة   14
 األرجنتني، بنغالدين، بريو، تونس، جنوب أفريقيا، سري النكا، صربيا، الصني، كينيا، اهلند.  15
16  .eu2020https://www.imageh/ 
 .، املغربال ربية مصرمجهورية األرجنتني، كولومبيا،   17
18  0128.2019bio./1089.10https://www.liebertpub.com/doi/full/ 
 4Inf./21/11-AnGR-CGRFA/WG.الوثيقة   19
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 وارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةامل
احلد األدىن إلدار  املوارد الوراثية املائية شتتتتتتتتتتتترو  بشتتتتتتتتتتتتأن  توجيهيةالبلدان خبطو  منظمة األغذية والزراعة  زو دت -14

تطوير  ومت   20.املائية: إطار للم ايري األستتاستتية الوراثيةتنمية املوارد ب نوان  ،وتطويرها وصتتو ا واستتتخدامها على  و مستتتدام
اجلماعة اإلمنائية للجنوب يف اإلطار وت زيزو من خالل ستتتتتتتتتلستتتتتتتتتلة من حلقات ال مل اإلقليمية مع البلدان األعضتتتتتتتتتاء هذا 

ول صتتتواحلالتكنولوجيات البيولوجية تطبيق  ،أخرى أمورمن بني  ،شتتتر  أفريقيا. ويغطي هذا اإلطار جمموعة دولاألفريقي و 
وإدار   ،الوراثيالتوصتتتتتتيف املستتتتتتتخدمة يف  التكنولوجيات البيولوجيةمبا يف ذلك  ،ليها وبناء القدرات بشتتتتتتأن استتتتتتتخدامهاع

اإلطار هذا . واستجخدم وراثي النيوالتحس ،(التربيد الشديد طريقحفظ األمشاج واحلفظ )مبا يف  ،وإمكانية التتبع ،النسب
تتتدريتتب وفتتد من  مت   ،التقييموبنتتاءا على نتتتائج يف زامبيتتا. املوارد الوراثيتتة املتتائيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة إلجراء تقييم حلتتالتتة إدار  

  .ذات الصلة التكنولوجيات البيولوجيةاستخدام على يف زامبيا د األمسا  والثرو  احليوانية يوزار  مصا مسؤويل
وجمموعة ماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي إىل اجلالدعم  ،WorldFishمنظمة ابالشتتتتتتتتتتتتتترتا  مع  ،املنظمةوقدم   -15

ويركز هذا املنتدى  21.األحياء املائية امل ين ب لم الوراثة وإدار  التنوع البيولوجي يف تربيةاملنتدى من خالل دول شتر  أفريقيا 
مبا يف ذلك التطبيق  ،(Tilapiaأمسا  البلطي ) مع الرتكيز على أنواع ،املشرت  على تطبيق اإلطار املذكور أعالو يف املنطقة

 .وحتسينهااألصلية توصيف املوارد الوراثية املائية يف للتكنولوجيات األحيائية املالئم 
 القزحية الرتوتة تحستتتتتتتتني الوراثي لستتتتتتتتمكاخلاص ابلبرانمج الت اون التقين  غذية والزراعة تنفيذاألودعم  منظمة  -16
(Oncorhynchus mykiss) الرتوتة القزحيةمسك الذي ركز على إنشتتتتتتتتتتاء نوا  لتكاثر و  ،22يف مجهورية إيران اإلستتتتتتتتتتالمية 

د. ومشل املشتتتتتتتتتتتتروع إعداد وحد  يف البالاملتنامي لدعم قطاع تربية األحياء املائية  ةاالنتقائي بيةوتصتتتتتتتتتتتتميم وتنفيذ برانمج للرت 
 االنتقائية،الوراثية يف جمال تربية األحياء املائية )تركز على الرتبية  التكنولوجيات البيولوجيةبشتتتتتتتتتتتتتتأن تدريبية على اإلنرتن  

 .(الوراثيةالوامسات تطبيقات  أيضااها تشمل ولكن
 املوارد الوراثية احلرجية

منظمة و  (Embrapa Florestas) ، نظم  مؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة البحوث الزراعية الربازيلية للغاابت2015يف مايو/أاير  -17
فوز دو إغواسو  احلرجية ألصحاب احليازات الصغري  يف مدينة التكنولوجيات البيولوجيةندو  دولية بشأن األغذية والزراعة 

(Foz do Iguaçu )احلالية واةتملة يف قطاع الغاابت التكنولوجيات البيولوجية وتناول  الندو  تطبيقات  23.يف الربازيل
من  مشاركاا 80. وحضر االجتماع أكثر من االستوائية واملناطقأصحاب احليازات الصغري  مع الرتكيز بشكل خاص على 

 .احلرجيةالتكنولوجيات البيولوجية تطبيق بشأن امل ارف واخلربات وتبادل امل لومات  قاسمستة بلدان لت
  

                                                      
لحق امل م ايري 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 التقين9رقم 
http://www.fao.org/3/CA2296EN/ca2296en.pdf 

21  1195772news/ar/c/-http://www.fao.org/africa/news/detail/و ؛_Inside_SADC/9435/2871/3515https://www.sadc.int/files/ 
May_2018_mail_3.pdf 

 (2019-2017، التحسني اجليين لسمك تراوت قوس قزح يف مجهورية إيران اإلسالمية )/3602TCP/IRAمشروع برانمج الت اون التقين   22
23  .pdf04835f986265107fa01de4c203c0065a0-50300http://www.fao.org/forestry/ 

http://www.fao.org/africa/news/detail-news/ar/c/1195772/؛
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 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت
املركز املشتتتتتتتتتتتتتترت  بني منظمتة األغتذيتة والزراعتة والوكتالتة التدوليتة للطتاقتة التذريتة )التقنيتات النوويتة يف األغتذيتة دعم  -18

من الكائنات احلية  الوراثيةاملوارد لتوصتتيف واستتتخدام التكنولوجيات البيولوجية يف تطبيق والزراعة( أعضتتاء املنظمة والوكالة 
والوراثية  التكنولوجيات البيولوجيةاملراعية للبيئة وغريها من احلشتتتتتتتتتتتتتتر  ال قيمة ذ تقنية تطوير وتنفيبغية الدقيقة والالفقارايت 

  نصتتركدوماا   ،والبشتتريةالبيطرية الصتتحة الزراعي و لقطاع إىل ااهلامة ابلنستتبة احلشتترات جمموعات ستتيطر  على ذات الصتتلة لل
ا مشتتتروعا  54دعم  مت   ،التقريراليت يشتتتملها املنطقة. وخالل الفرت  مستتتتوى املتكاملة لآلفات على اإلدار  من عناصتتتر برامج 

ا 38يف  تقنية احلشتتتتر  ال قيمةمن مشتتتتاريع  من خالل  املركز املشتتتترت أجراو من خالل مشتتتتروع مثي منستتتتق  ، ثَتبج و  24.بلدا
ج جزيئية وراثية و  اببة ذو  ،(Bactrocera dorsalis) )ذاببة الفاكهة الشتتتتتتتتترقية -أربع آفات زراعية رئيستتتتتتتتتية  أن  ، خلوية ج

ذاببة فاكهة  ،(Bactrocera invadensالغازية )وذاببة الفاكهة  ،(Bactrocera philippinensisة )الفلبينيالفاكهة 
املركز  . وشتتتار (Bactrocera dorsalisاآلفة )نفس يف الواقع تجشتتتك ل  -( Bactrocera papayaeالبااباي اآلستتتيوية )

ااملشتترت   مبا  ،الرئيستتية اآلفات احلشتتريةنواع الوراثي ألتستتلستتل الحتديد يف ال ديد من املبادرات الدولية اليت هتدف إىل  أيضتتا
، (Glossinaذاببة تستتي تستتي ) وال ديد من أنواع (Ceratitis capitata) يف ذلك ذاببة فاكهة البحر األبيض املتوستتط

 عقد ،املنستتتتتقةالبحثية شتتتتتاريع امل. ومن خالل ت ايشتتتتتات املرتبطة هبامثقبيات املستتتتتببة لألمرا ، واملللوهي انقالت م روفة 
للموارد الوراثيتتتة من الكتتتائنتتتات احليتتتة التتتدقيقتتتة  اجلزيئي الوراثيابلتوصتتتتتتتتتتتتتتيف ثالث حلقتتتات عمتتتل تت لق املركز املشتتتتتتتتتتتتتترت  

ا 21من  مشتتتتتاركاا 30شتتتتتار  فيها ، والالفقارايت ااملركز املشتتتتترت   مونظ   25.بلدا التاب ة برامج الت اون الفين من خالل  ،أيضتتتتتا
بني األقاليم لبناء القدرات يف جمال استخدام  تنيمشرتكدورتني تدريبيتني دور  تدريبية إقليمية و  ،للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 الوراثيةمبا يف ذلك استتتخدام األستتاليب  ،تقنية احلشتتر  ال قيمة استتتخدام مععلى مستتتوى املنطقة  اإلدار  املتكاملة لآلفات
هذو  قد حضتتتتتر. و واستتتتتتخدامها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت لتوصتتتتتيفاجلزيئية 

ا 40من  مشاركاا 67الدورات التدريبية   26.بلدا
بشأن بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية املؤمتر الدويل الثالث املشرت  املركز املشرت  م ونظ   -19

وغريها والتقنيات النووية ذات الصتتتتتتلة  ال قيمةاحلشتتتتتتر   تقنية إدماج" ب نوانعلى مستتتتتتتوى املنطقة اإلدار  املتكاملة لآلفات 
ا 81 من مندوابا  360يف فيينا. وحضتتتتتتر املؤمتر  ،2017أاير  /مايو 26إىل  22 نخالل الفرت  املمتد  م ،من التقنيات"  ،بلدا

منظمة األغذية والزراعة ا كل  من هتاحلال يف املؤمترات الستتابقة اليت عقدكان . وكما  عار تتني منظمات دولية وتستت ة وستت   
برامج اإلدار  املتكاملة لآلفات على مستتتتتتتتتتتتوى  ج  هذا املؤمتر تناول ،املنطقةمستتتتتتتتتتتتوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على و 

. تقنية احلشتتتتتتتر  ال قيمةاليت ال تستتتتتتتتخدم  التكنولوجياتمبا يف ذلك تطوير وإدماج ال ديد من  ،واستتتتتتتع للغايةاملنطقة مب ىن 
 يف ارايتابملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفق والتطبيقات املت لقةعلى مستتتتتتوى البحوث وعجر تتتتت  التطورات 

                                                      
، األرجنتني، األردن، إستتتتبانيا، أستتتترتاليا، إستتتترائيل، إكوادور، أملانيا، إيطاليا، الربازيل، الوطنية الفلستتتتطينية اتاألرا تتتتي اخلا تتتت ة إلدار  الستتتتلطإثيوبيا،   24

، غواتيماال، بليز، بنما، البوستتتتتتنة واهلرستتتتتتك، بريو، اتيلند، تشتتتتتتاد، اجلزائر، اجلمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، ستتتتتتنغافور ، الستتتتتتنغال، شتتتتتتيلي، الصتتتتتتني
 هندوراس، الوالايت املتحد  األمريكية، اليوانن. نيوزيلندا،املغرب، املكسيك، موريشيوس،  ماليزاي،لومبيا، الفلبني، كرواتيا، كندا، كواب، كو 

أستتتترتاليا، إستتتترائيل، أملانيا، إيطاليا، بنغالدين، بوركينا فاستتتتو، تركيا، مجهورية تنزانيا املتحد ، جنوب أفريقيا، الصتتتتني، غواتيماال،  إستتتتبانيا، األرجنتني،  25
 فرنسا، الكامريون، كينيا، مايل، املكسيك، موريشيوس، اهلند، اليوانن.

غندا، ابكستتتتتتان، بلغاراي، بنغالدين، بوتستتتتتواان، بوركينا فاستتتتتو، اتيلند، تركيا، تشتتتتتاد، إثيوبيا، األرجنتني، األردن، أستتتتترتاليا، إندونيستتتتتيا، أوروغواي، أو   26
 غواتيماال، ،مجهورية تنزانيا املتحد ، اجلمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، ستتتري النكا، الستتتنغال، الستتتودان، ستتتيشتتتيل، شتتتيلي، الصتتتني

   موريشيوس، موزامبيق، ميامنار، انميبيا، النيجر. املغرب، املكسيك، ماليزاي،فيجي، فيي  انم، كواب، الكونغو، كينيا، 
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؛ دار  املتكاملة لآلفات على مستتتتتتتتوى املنطقةلإل تشتتتتتتتغيلية ( برامج1مجيع الدورات الستتتتتتت  املخصتتتتتتتصتتتتتتتة ملوا تتتتتتتيع  دد : )
تغري املناخ و ( 5) ؛االقتصاديو  ( املسائل التنظيمية واألثر االجتماعي4احليوان؛ )صحة و ( 3)؛ اإلنسانالب و  وصحة و  (2)

 .على مستوى املنطقة التطورات واألدوات اجلديد  املت لقة ابإلدار  املتكاملة لآلفاتو ( 6الغازية؛ )والتجار  ال املية واألنواع 
 )تربية الالفقارايت للجيل القادم ابستتتتتتتتتتتتتتخدام تقنية التحكم BINGO مشتتتتتتتتتتتتتروعيف املركز املشتتتتتتتتتتتتترت   وشتتتتتتتتتتتتتار  -20

 ،. وركز املشتتتتتتتتتتتتتتروع2020ل ام  "Horizon" حث واالبتكاركجزء من برانمج البالذي ميوله االحتاد األورويب   27(األحيائي
وعلى وجه التحديد  ،األحيائيالتحكم على تدريب الباحثني الشتتتتتتتبان يف جمال  ،ا من تستتتتتتت ة بلدانشتتتتتتتريكا  12الذي مشل 
 اجلرثوميةاألنواع توصتتتتيف على املشتتتترت  املركز  أدائها. وركزحتستتتتني يف تربية احلشتتتترات ورصتتتتدها و  التباين الوراثياستتتتتخدام 
 Psyttalia) ةطفيليشبيهتها الو ( Bactrocera oleae) الرئيسية وهي ذاببة مثار الزيتون الزراعية ةفاآلابألم اء يف املرتبطة 

concolor ) ج للمتكافالت االستتتتخدام اةتمل من خالل و  ،أخرى غري قائمة عليها ج و الرتبية على قائمة ابستتتتخدام  ج
ونوعية احلشتتتتتتتتتتترات املنتجة اجلماعية رتبية ال)أو كمكمالت غذائية( لتحستتتتتتتتتتتني احليوية  امل ينات للزراعة يف تطبيقاتالقابلة 
 .تقنية احلشر  ال قيمةاستخدام مع على مستوى املنطقة لربامج اإلدار  املتكاملة لآلفات ا مجاعيا 

يف عام و يف النظم اإليكولوجية. كروبيوم ايبشتتتتتتتتتتتتتأن املنظمة املوهنا  عدد من األنشتتتتتتتتتتتتتطة اجلارية اليت تدعم عمل  -21
الغذائية النظم الصتحة واملناخ و من أجل ؟ ال لم واالبتكار  "حلقة مفقود" يكروبيوماهل ميثل امل"نظمة صتدر عن امل ،2019

من خمتلف التخصتتتصتتتات يكروبيوم اامليف يكروبيوم جمموعة عمل ُتمع خرباء ااخلاصتتتة ابملشتتتبكة الت لم   د  وت 28".املستتتتدامة
افرتا تتية ستتلستتلة كجزء من   2020متوز يوليو / يف  ء هذو الشتتبكةومت  إنشتتاتيستتري تبادل امل ارف والشتتراكات. لوالقطاعات 
هي و  ،والصتتتتناعة اتواملستتتتائل املت لقة ابلستتتتياستتتتيكروبيوم اابملاملت لقة  امل ارف أحدث وحلقات ال مل بشتتتتأنمن الندوات 

يكروبيوم ابيئية خمتلفة للمنظم دبيات املت لقة باألال ديد من  ا استتت را جيري حاليا أعضتتاء جدد. و نضتتمام ابترحب  تزال ال
جمموعة ال مل يف  انشطا  اعضوا  أيضاانظمة امل وتج د  ا. ستصدر قريبا اليت ( ةالبشرياألم اء يكروبيوم ايكروبيوم الرتبة وما)مثل م

 .البيولوجي قتصادلال الدويل منتدىلل ةالتاب يكروبيوم اامل نية ابمل
 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

آب  أغستتتتتطس/ شتتتتتهر يف والتكنولوجيا األحيائيةتربية الطفرات النباتية بشتتتتتأن الندو  الدولية  املشتتتتترت  املركز عقد -22
النبااتت كوستتيلة لت زيز لدى استتتحداث الطفرات بشتتأن تقرير األول لصتتدور الالتستت ني ابلذكرى الستتنوية  احتفاالا  ،2018

ثة من م دل التغري التطوري ابملقارنة مع دالطفرات املستتتتتتتتحإذ تزيد  29.التنوع اجليين ألغرا  التهجني وحتستتتتتتتني اةاصتتتتتتتيل
. وتناول  الندو  مخستتتتتتة موا تتتتتتيع يالزراع القطاع اتريخعلى مدار اةاصتتتتتتيل تدجني أستتتتتتاس مث ل  التلقائية اليت الطفرات 

يف عن طريق الطفر   واالنتقاء( 2األمن الغذائي؛ )على  الناشتتتتتتتتئة عن طفر صتتتتتتتتناف مستتتتتتتتامهة و ثري األ( 1رئيستتتتتتتتية هي: )
؛ اةاصيل اليت تتكاثر ابإلنباتعن طريق الطفر  يف  اصيل الزينة و  االنتقاءو ( 3؛ )للتكيف مع تغري املناخ البذريةاةاصيل 

اجلديد   كنولوجياتالتالتحدايت و و ( 5؛ )تالطفرااستتتتتتتحداث ت التنوع البيولوجي الزراعي من خالل تقنياحتستتتتتتني و ( 4)
ومن  30.األعضتتتاء دولمن ال 80 من أكثر من عاملِ  300أكثر من  شتتتار وتربية 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 ال املي للتنمية اخلضتراء يف صتناعات البذور ،2021عام ملول  اية  ،أن تستتضتيف منظمة األغذية والزراعة توقعامل
 .يف جمال حتسني اةاصيل التكنولوجيات البيولوجيةدورات خمصصة لتطبيقات  تضمنالذي سيو 

تنمية القدرات  ا من أجلدولة عضتوا  70أكثر من  ،املركز املشترت من خالل  ،وتدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية -23
. وراثيةمكاستتب حتقيق تستتريع وتري  واةاصتتيل النقدية من أجل  عالفغذية واأللألالوراثي الوطنية واإلقليمية لزايد  التنوع 
مثل اجلفاف واحلرار  وامللوحة  الالأحيائيةحتمل الضتتتتغو  مسات اةاصتتتتيل، مبا يف ذلك مسات ومت  مناقشتتتتة عدد كبري من 

وحتتوي اليت تسببها اآلفات واألمرا  ال ابر  للحدود، واليت يتزايد انتشارها بسبب تغري املناخ.  األحيائيةومقاومة الضغو  
شتت بة املشتترتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة اخلاصتتة ابل 31فر الناشتتئة عن طقاعد  بياانت األصتتناف 

وهي  .إطالقها اليت مت   الناشتتتتتتتتئة عن طفر عن األصتتتتتتتتناف  شتتتتتتتتكل طوعيب الذرية، على م لومات قدمتها الدول األعضتتتتتتتتاء
 إقليممن ا صتتتتنف تقريبا  2 000طفر ، منها الناشتتتتئة عن  اةاصتتتتيلستتتتجل من أصتتتتناف  3 300حالياا على أكثر من حتتوي 

 آسيا واةيط اهلاد .
يف جمال تربية النبااتت وعلم الوراثة االبتكارات  ركز املشتترت اليت و تت ها امل خريطة الطريق املتوستتطة األجل  اجلوت -24
 وُتديد اخلالاي الواحد ، ،الدقيق واإلكثار ،غري املستغلةو اليت تتكاثر ابإلنبات الطفرات يف اةاصيل الغذائية استحداث يف 

الرتبية  نولوجياتوتك ،واستتتتتتتتتتتتتتتخدامها رب  وإنشتتتتتتتتتتتتتتاء بيئات اإلجهاد املد ،ومنذجة تغري املناخ بدقة، النمط الظاهريوحتديد 
 .األحيائيةوالتكاثر اجلزيئي وامل لوماتية اخلالاي الثنائية الصبغة يف ذلك  مبا ،السري ة

 األحيائيةالسالمة 
حتستتتتتتتتتتتني القدر  التنظيمية على  ،ةمرفق البيئة ال املي ميو لهمن خالل مشتتتتتتتتتتتروع  ،تستتتتتتتتتتتاعد منظمة األغذية والزراعة -25

ستتتتتتالمة بشتتتتتتأن الا لربوتوكول قرطاجنة وفقا  األحيائيةطار الوطين للستتتتتتالمة اإللستتتتتتري النكا على تنفيذ  فنيةواملؤستتتتتتستتتتتتية وال
( 1720-2120مخس سنوات )تنفيذو يستغر  وقد أدى هذا املشروع الذي  32.امللحق ابتفاقية التنوع البيولوجي األحيائية

 ورفع .للستتلطات الوطنية املختصتتة متنوعة أدواتتوفري توجيهية و خطو  إىل و تتع و  إىل ت زيز القدرات البشتترية واملؤستتستتية
 .عام شكلالزراعية ب األحيائية لتقنياتابو  األحيائيةمستوى الوعي ال ام ابلسالمة  أيضااهذا املشروع 

سلسلة  ،يةتشيكال اجلمهورية من خالل اتفا  ت اون طويل األجل مع حكومة ،منظمة األغذية والزراعة عقدتو  -26
 األحيائيةمن حلقات ال مل التقنية والدورات التدريبية يف منطقة أورواب وآستتتتتتتيا الوستتتتتتتطى مل اجلة خمتلف جوانب الستتتتتتتالمة 

ومشل  هذو احللقات حلقة  وتنفيذها وإنفاذها. األحيائيةطر الوطنية للستتتالمة األومستتتاعد  البلدان يف املنطقة على و تتتع 
 ،ن"اواالتصتتتتتال والت اون املؤستتتتتستتتتتي ،دد اةمثلة األو  ،: املباد األحيائيةاذ لوائح الستتتتتالمة "إنفب نوان عمل تدريبية إقليمية 

ودور  تدريبية إقليمية حول  ؛33)اجلمهورية التشيكية( يف براغ 2015شبا  فرباير/  6إىل  3 من املمتد  الفرت  خاللقدت عج 
تطويرها من خالل تقنيات الرتبية  وراثياا والكائنات اليت مت  ابلكائنات امل دلة املرتبطة املخاطر  واكتشتتتتتتتتتتتتتتاف وحتديد تقييم

مشتتتتتاور  خرباء إقليمية بشتتتتتأن "استتتتتت را  و  ؛يف براغ 2017 ولديستتتتتمرب/ كانون األ 15إىل  12اجلديد ، واليت عجقدت من 

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

انظمة املونفذت  -27 بشتتتتتتأن تنمية  2017-2015ا يف الفرت  ا إقليميا مشتتتتتتروعا  ،ت اون التقينالمن خالل برانمج  ،أيضتتتتتتا
والتدريب املشتتتتتور  وقدم   ،يف أذربيجان وكازاخستتتتتتان وقريغيزستتتتتتان وطاجيكستتتتتتان األحيائيةالقدرات يف جمال الستتتتتالمة 

 35.هذو البلدان األرب ةيف والدعم التقين إىل عدد كبري من أصحاب املصلحة 
التكنولوجيات يف جمال ومزدوج نتائج الربانجمني اإلقليميني يف أورواب وآستتتيا الوستتتطى أمهية اتباع  ج متوازن  ربزوت -28

من أكرب قدر ممكن عاد  ". ويتحقق وحيد  قدر املستطاع من املخاطرحيقق أكرب قدر ممكن من املنافع " ،احلديثةالبيولوجية 
من خالل تصتتتميم نظم بينما يتم  احلد  قدر املستتتتطاع من املخاطر  ،من خالل استتترتاتيجيات البحوث واالستتتتثماراتاملنافع 

ات  دد  يف جمال استتتتتتتتتتتتتترتاتيجيبو تتتتتتتتتتتتتتع م ظم البلدان يف املنطقة  تقم. ومل وتنفيذها األحيائيةولوائح وطنية للستتتتتتتتتتتتتتالمة 
الزراعيتتة. وهي ال تزال تواجتته حتتتدايت األمتتاث إصتتتتتتتتتتتتتتالحتتات على جتتداول أعمتتال إبدختتال أو  التكنولوجيتتات البيولوجيتتة

بشتتتتتتأن على نطا  أوستتتتتتع والتواصتتتتتتل  ،بف الية املخاطر البيئية والغذائية تقييماتمل اجلة القدرات عدم كفاية  ثلمشتتتتتترتكة م
هذو  حتتاج. و دهاوحتديا وراثيا والكشتتتتتتتتتتتتتف عن الكائنات اةور   ،الدوليةاللوائح التنظيمية  والتوافق مع األحيائيةالستتتتتتتتتتتتتالمة 

 .تحرير اجليينلالتوعية ابلقضااي املتصلة ابإىل  البلدان

 التوجيهات املطلوبة -ا اثلثا 
توصتتتتتتتتيات بشتتتتتتتتأن ال مل املستتتتتتتتتقبلي يف هذا  رفعإىل و  املتاحةابمل لومات أخذ ال لم إىل   مدعو ال مل مجاعة إن   -29

 .اواليتهنطا   الواقع  مناجملال 
 :من أجلأبن تطلب من منظمة األغذية والزراعة مواصلة جهودها اهليئة  توصيةال مل يف مجاعة قد ترغب و  -30

التكنولوجيتتتات البيولوجيتتتة تطبيق وتطوير من أجتتتل ت زيز القتتتدرات الوطنيتتتة واإلقليميتتتة للبلتتتدان النتتتاميتتتة  (1)
استتتتتتتخدامها املستتتتتتتدام، مع مراعا  الفوائد صتتتتتتو ا و املناستتتتتتبة لتوصتتتتتتيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة و 

، والقوانني واللوائح الوطنية واإلقليمية ذات الصتتتلة، والصتتتكو  الدولية مبا يف ذلك ذات الصتتتلة واملخاطر
 ؛تقييم املخاطربتلك املت لقة 

املوارد الوراثية لألغذية  يف توصيف التكنولوجيات البيولوجيةدور بشأن  دثةاةواق ية ال لومات مجع املو  (2)
من خالل قواعد البياانت والشتتتتتتتتبكات ، ونشتتتتتتتترها ابنتظام املستتتتتتتتتدام هاواستتتتتتتتتخدام والزراعة وصتتتتتتتتو ا

 ؛قائمةوالرسائل اإلخبارية ال
التكنولوجيات البيولوجية قيمة تطبيقات بشتتتتتتأن أمهية إجراء حتليالت اجتماعية واقتصتتتتتتادية  وإبراز (3)

 ؛نشرهاقبل 
التكنولوجيات ت زيز يف  استتتتتتتتتتتكشتتتتتتتتتتاف آليات الت اون املستتتتتتتتتتتقبلي مع املنظمات الدولية ذات الصتتتتتتتتتتلةو  (4)

، مبا يف ذلك واستتتتخدامها املستتتتدام وصتتتو ا لتوصتتتيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ناستتتبةامل البيولوجية
 .ما بني بلدان اجلنوب والت اون الثالثي الت اون بني الشمال واجلنوب والت اون يف توطيد
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