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 المقدمة -أولا 

( آخر هيئة)الهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة استعرضت  ،2015و 2011في عامي  -1
لألغااذيااة  الوراثيااةالموارد صااااااون وآثااارهااا على  التكنولوجيااات األحيااائيااة في مجااال التطورات

في  الهيئة أن تقوميتوقع برنامج عمل الهيئة المتعدد الساااانوات و 1.مسااااتدامالوالزراعة واسااااتخدامها 
التكنولوجيات عمل في مجال اسااااااتعرال آخر للإجراء "ب دورتها العادية الثامنة عشاااااارب المق لة

 2".من أجل صون الموارد الوراثية الن اتية واستخدامها المستدام األحيائية

 من " " بدالا التكنولوجيات األحيائية تساااااتخدم منظمة األغذية والزراعة عادب مصاااااطل  "و -2
ا "التكنولوجيا األحيائية نظم الالمختلفة "التي تساااتخدم  التكنولوجيةالتط يقات اتسااااع نطا  إلى  نظرا

المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات  غييرحية أو مشتقاتها لصنع أو تالكائنات الأو ال يولوجية 
نة" بما في ذلك علم الوراثة  ،العديد من التخصااااااصاااااااات التكنولوجيات األحيائيةوتشاااااامل  .3معيّ

تتراوح بين هي و ،وال يولوجيااا الخلويااةة وعلم األجنااّ  األحيااائيااةوالكيمياااء  ةالجزيئياا وال يولوجيااا
 ".متطورب"ال تلكو "المنخفضة المستوى" وجياالتكنول

في مجال منظمة األغذية والزراعة التقدم هذه الوثيقة لمحة عامة موجزب عن أنشااااااطة و -3
بشااااطن تط يق للهيئة مجموعات العمل التابعة ومنظمة عمل الوتسااااتعرل ، التكنولوجيات األحيائية

الوراثية لألغذية والزراعة واسااااااتخدامها من أجل صااااااون الموارد  التكنولوجيات األحيائيةوإدماج 
تشاااااارين األول  أكتوبر/ إلى 2014تموز يوليو/ من الممتدب غطي الفترب ت ي. وهعلى نحو مسااااااتدام

ذات الصاااااالة  التكنولوجيات األحيائية مجال التطورات األخيرب في" بعنوان وثيقةال. وتعرل 2020
محة موجزب عن أوجه التقدم ل 4"واستخدامها المستدام وصونها بتوصيف الموارد الوراثية الحيوانية

الوراثية  في مجال الموارد األحيائيةوالمعلوماتية  التكنولوجيات األحيائيةا في مجال المحرز مؤخرا 
 .لألغذية والزراعة

 

ون لص التكنولوجيات األحيائية أنشطة منظمة األغذية والزراعة في مجال -ا ثانيا 
 الموارد الوراثية

 لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام

 األحيائية التكنولوجياتنشر المعلومات المحدثة عن دور 

م نشااااار المنتظأن تواصااااال المنظمة ال ،طل ت الهيئة، خالل دورتها العادية الخامساااااة عشااااارب -4
موارد في توصاااااايف ال التكنولوجيات األحيائيةالمحدثة عن دور و المسااااااتندب إلى الوقائعللمعلومات 

 هاتونشااااارا هاوشااااا كات هاقواعد بياناتمن خالل الوراثية لألغذية والزراعة وصاااااونها واساااااتخدامها 
اوشاااااادّدت  ،القائمة اإلخ ارية ي مجال فالتي تحدث  التطوراتبعاّمة الناس إبالغ  أهمية على أيضااااااا

 .التكنولوجيات األحيائية

ية العقدت و -5 لدول نظم الالزراعية في  التكنولوجيات األحيائية"دور بشاااااااطن منظمة الندوب ا
. 2016شاااااا اط ف راير/  17إلى  15 منالممتدب الفترب  خالل في روما 5"الغذائية المسااااااتدامة والتغذية

االتحاد من ال لدان األعضاااااااء و 75ا من مندوبا  230فيهم  امشااااااار  بم 400أكثر من وجمعت الندوب 
التكنولوجيات واسااااااعة من  وتناولت مجموعةا متعدد القطاعات نهجا  الندوب . وقد ات عتاألوروبي

                                                      
  CGRFA-7/15/15و CGRFA-3/11/13الوثيقتان   1
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  1المرفق )واو(، الملحق   2
3  02-https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd 
 Inf.163/21/-AqGR-CGRFA/WG الوثيقة  4
5  osium/arsymp-http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs/ 
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المسااتخدمة في  "المتطورب" تلكو "المنخفضااة المسااتوى" التكنولوجياتبين التي تتراوح  األحيائية
 6.ةد األسما  وتربية األحياء المائييوالغابات ومصا الثروب الحيوانيةقطاعات المحاصيل و

د سااااالّطت الندوب الضاااااوء على أمثلة عديدب و -6  للتكنولوجيات األحيائيةالتط يق الناج  تُجساااااّ
في قطاعات المحاصااااايل  وصاااااغار المنتجين المزارعين األساااااريينتل ي احتياجات الزراعية التي 

ية ما  والثروب الحيوان يد األساااااا بات ومصاااااااا غا باإل .وال ناتوتّم اإلقرار  لة التي  مكا هائ توفرها ال
، كما تّم االتفا  على الحاجة إلى تت ّع التقدم في هذا المجال تكنولوجيات التحرير الوراثي الحديثة

 التكنولوجيات األحيائية كونفي  7ن الندوبالمن ثقة عوتمثلت الرساااائل الرئيساااية األخرى  .عن كثب
ما  ها ما الزراعية تسااااااهم إساااااا تا ها  كوندامة، وا في الجهود الم ذولة لتحقيق أهداف التنمية المساااااا
ه و، فحسااااااااب وراثيالتعاادياال ال تقتصاااااار على ال التكنولوجيااات األحيااائيااة ين غي النظر إلى أنااّ
مكن أن تُساااااهم في متكاملة يُ نُُهج على أنّها الزراعية واإليكولوجيا الزراعية  التكنولوجيات األحيائية

الملكية الفكرية وال راءات  ثمة شواغل بشطن حقو ، وأنّه النظم الغذائية المستدامة والتغذية المحّسنة
ب لة  ية كنولوجياتالتالمتصاااااا التواصااااااال بشاااااااطن تحسااااااين الوعي و، وأّن زيادب الزراعية األحيائ

  .أمران مهمان الزراعية التكنولوجيات األحيائية

ندوب العالمية -7 منظمة األغذية والزراعة اجتماعين إقليميين بشاااااااطن  عقدت ،وفي أعقاب ال
 11 من الممتدب الفترب خاللاالجتماع األّول  . وُعقد2017الزراعية في عام  التكنولوجيات األحيائية

وشاااركت في  واسااتضااافته حكومة ماليزيا ،8(ماليزيا) في كوااللم ور 2017أيلول ساا تم ر/  13إلى 
أّما االجتماع الثاني فقد . بلداا 41مشااااار  من  200أكثر من االجتماع اإلقليمي  هذا . وحضاااارتنظيمه

 ،2017تشاااااارين الثاااني نوفم ر/  24إلى  22 من الممتاادب في الفترب ،9(إثيوبيااا)ُعقااد في أديأ أبااابااا 
شااااااركت في رعايته مفوضاااااية االتحاد كما وشااااااركت في تنظيمه، واساااااتضاااااافته حكومة إثيوبيا 

جنوب الصحراء ال لدان الواقعة من  بلداا 37من  امشاركا  160حوالي االجتماع  هذا األفريقي. وحضر
 .الك رى

في جرت مناقشتها التي بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة تراوحت المواضيع المتصلة و -8
واساااااتخدام  ،مثل زراعة األنساااااجة المساااااتوى المنخفضاااااة التكنولوجياتبين تط يقات  يناالجتماع
وشملت  في توصيف المادب الوراثية وتربية الن اتات. انس يا الواسمات الجزيئية المتطورب  تكنولوجيا

الحيوانية لألغذية والزراعة اساااتخدام التلقي  االصاااطناعي  الوراثيةالمواضااايع المتصااالة بالموارد 
 اوأقاربهلتوصااايف الثروب الحيوانية الجزيئية الواسااامات واساااتخدام  ،لتحساااين إنتاج اللحوم واألل ان

نتاج اإلالفجوب في إنتاجية نظم  لردمالتي يمكن استخدامها  األحيائية التكنولوجياتومجموعة  ،ال رية
ال ساااايما في  ،المائية الوراثيةفي ال لدان النامية. وركزت المواضاااايع المتصاااالة بالموارد الحيواني 

غرل ا لنساا يا  المسااتوى التكنولوجيات المنخفضااةعلى تط يقات بشااكل أساااسااي  ،الساايا  األفريقي
الجنأ  نوع التحكم فيو ،بما في ذلك التهجين ،األحياء المائيةمجال تربية ن الوراثي في يلتحسااااااا

االضوء  جرى تسليط. وومعالجة مجموعات الص غيات على الحاجة إلى تحسين االستفادب من  أيضا
                                                      

حيوية الزراعية في وقائع الندوب الدولية لمنظمة األغذية والزراعة بشااطن دور التقنيات ال، 2016 نظمة األغذية والزراعة،م  6
لي: ، روماااا. )متااااح على الرابط التااااJ. Ruane, J. Dargie & C. Daly: المؤلفون، النظم الغاااذائياااة المسااااااتاااداماااة والتغاااذياااة
http://www.fao.org/3/i5922e/I5922E.pdf.)  

ية لمنظمة األغذية والزراعة بشاااااااطن "دور التقنيات الحيوية الزراعية في ال  7 لدول ندوب ا نظم الغذائية تقرير موجز عن ال
جميع لغات بمتاح على الرابط التالي  (.COAG/2016/INF/5(. الوثيقة )2016ف راير/ شاا اط  17-15)روما،  المسااتدامة والتغذية

 ./www.fao.org/about/meetings/coag/coag-25/list-of-documents/enاألمم المتحدب: 
م الغذائية المستدامة النظتقرير عن نتائج االجتماع اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة بشطن التقنيات الحيوية الزراعية في   8

سيا والمحيط الهادئ سية والروسية، (، باللغات الصينية واإلنجليزية والفرAPRC/18/INF/9، متاح في الوثيقة )والتغذية في آ ن
  /http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/aprc34/documents/enمسااااااااتاامااادّ ماان الاارابااطااياان الااتاااالاايااياان: 

 ./http://www.fao.org/asiapacific/events/detail-events/en/c/1440 و
لمستدامة والتغذية في االحيوية الزراعية في النظم الغذائية التقنيات نتائج اجتماع منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي بشطن   9

واإلسااا انية،  باللغات العربية واإلنجليزية والفرنساااية(، ARC/18/INF/10متاح في الوثيقة ) ى،أفريقيا جنوب الصاااحراء الك ر
 و /http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/aprc34/documents/enمساااااااتااماااد ماان الاارابااطااياان الااتاااالاايااياان: 

http://www.fao.org/africa/events/detail-events/en/c/1035227/. 
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 ،من خالل التربية االنتقائية ، ال ساايماعن طريق التحسااين الوراثيالموارد الوراثية المائية إمكانات 
اشااير أُ  ،آساايايخص وفي ما في نظم الزراعة المحلية.  السااتخدامها التكنولوجيات إلى تط يقات  أيضااا

 ب األمرالفي تشااخيص األمرال وإدار الوراثيةاسااتخدام االخت ارات ال ساايما  ،العالية المسااتوى
. وشااملت األربيانمجال اسااتزراع وال ساايما في  الحيوية المعينات اسااتخدامبما في ذلك  ،الصااحةو

ل التجمعات استخدام النهج الجينومية لفهم كيفية تشكّ الموارد الوراثية الحرجية بالمواضيع المتصلة 
ستجابالحرجية اإليكولوجية في المناظر الط يعية   فهم وإداربلو ،للظروف ال يئية الجديدب تهاوكيفية ا

 .اختكيف أشجار الغابات مع تغير المن طريقة

اوقامت منظمة األغذية والزراعة  -9 التكنولوجيات بنشاااااار معلومات علمية عن دور  أيضاااااااا
 ،10على شاااااا كة اإلنترنت التكنولوجيات األحيائيةبالخاص اإللكتروني من خالل موقعها  األحيائية
منظمة في مجال الالموقع معلومات عن عمل  وفر. وي2007بجميع لغات األمم المتحدب منذ عام المتاح 

المسااائل بشااطن معلومات  عن فضااالا  ،المجالوعن التطورات الدولية في هذا  التكنولوجيات األحيائية
المعارف ويتّم ت ادل الزراعية.  التكنولوجيات األحيائيةونشر  ثوبال ح علقةالتنظيمية المتوالسياساتية 

ا ( FAO-BiotechNews) األحيائيةالتكنولوجيات رساائل إخ ارية إلكترونية بشاطن أن اء من خالل  أيضاا
 .امشتر  تقري ا  5 000بست لغات على  يجري توزيعها

 
 تعزيز قدرات األعضاء

تعزيز قدرات ال لدان  المنظمة دورتها العادية الخامسااة عشاارب، أن تواصاالفي طل ت الهيئة،  -10
المناساااا ة لتوصاااايف  التكنولوجيات األحيائيةالوطني واإلقليمي على تطوير على المسااااتويين  النامية

الوطنية  ألنظمةالقوانين وامراعاب الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وصااااااونها واسااااااتخدامها مع 
وتقدم الفقرات  11.المخاطروالصاااااكو  الدولية بما في ذلك تلك المتعلقة بتقييم  ذات الصااااالة واإلقليمية

وغيرها من مشاريع منظمة األغذية التعاون الفني عن كّل قطاع من قطاعات مشاريع ا التالية ملخصا 
الساااتخدام  المركز المشاااتر  بين منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذريةوالزراعة و

 12.()المركز المشتر  التقنيات النووية في األغذية والزراعة

 الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة

عة  -11 ية والزرا لت منظمة األغذ لدان في اسااااااتخدام واصاااااا يةدعم ال   التكنولوجيات األحيائ
ذلك إلى حد ك ير من تحقق و ،اسااتخدامها المسااتدامصااونها وتوصاايف الموارد الوراثية الحيوانية ول

نقل لبصورب خاصة واليته  استخدم المركز المشتر خالل التعاون مع الشركاء االستراتيجيين. وقد 
الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية  ال لدان النامية من أجل إداربم اشرب إلى  التكنولوجيات األحيائية

 الندوب الدولية بشاااطن اإلنتاجسااايساااتضااايف المركز المشاااتر   ،2021. وفي منتصاااف عام والزراعة
بالتكنولوجيات ذان الصلة التي ستتناول العديد من المواضيع و ،13الحيوان وصحة المستدام الحيواني
لعلم الوراثة الحيواني في إطار الدولية المعايير جمعية منظمة تعاونها مع ال. وتواصااااااال األحيائية
ي تالو ،والجمعيةمنظمة الالمشاااتركة بين الحيواني الوراثي بالتنوع  ةالمعنية االساااتشااااريالمجموعة 

للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  لوراثيواالجزيئي التوصاااااايف  مجال رصاااااااد التطورات فيت
رت مشاااريع منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة كل ساانتين. ويسااّ  نظم حلقات عملتو

وقدمت  14.بلداا 30في أكثر من الثروب الحيوانية  ساااالالت منسااااللة  120أكثر من توصااايف الذرية 
                                                      

10  home/ar-http://www.fao.org/biotech/biotechnology/ 
 Report/15/15-CGRFAمن الوثيقة  28الفقرب   11
12  almunasaqa-lbihwtha-https://www.iaea.org/ar/alkhadamat/anshitat 
13  2021https://www.iaea.org/events/aphs 
إساااااالمية(، باكساااااتان، ال رازيل، بلغاريا،  -إثيوبيا، األرجنتين، أرمينيا، أل انيا، إندونيسااااايا، أوكرانيا، إيران )جمهورية   14

بنغالديش، بوركينا فاساو، ال وسانة والهرساك، توغو، الج ل األساود، جمهورية تنزانيا المتحدب، جمهورية مقدونيا الشامالية، 
 مصاارجمهورية يا، العرا ، كرواتيا، كم وديا، كوسااتاريكا، ليسااوتو، مالي، مدغشااقر، جورجيا، زام يا، سااري النكا، صاارب

 ، موزام يق، ميانمار، نيجيريا.العربية
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بالتوصاااااايف منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية خمأ دورات تدري ية تتعلق 
 . ووضعت منظمة األغذية والزراعةلألغذية والزراعة للموارد الوراثية الحيوانيةالجزيئي  الوراثي

توجيهية الخطوط مشااااااروع ال -ةلألغذية والزراعثية الحيوانية التوصاااااايف الجينومي للموارد الورا
 15.المحدثة الفنية

هي الواساااااامااات بمساااااااااعاادب  االختيااارومختلف أشااااااكااال التكاااثر وال تزال تكنولوجيااات  -12
. الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة الرئيسية المستخدمة في إدارب التكنولوجيات األحيائية

 والوراثيةدوات النووية تط يق األالخاص بالمنسق "المشروع ال حثي بتنفيذ المركز المشتر  قوم يو
عشاااارب ار  فيه هو مشااااروع تشااااو ،"ذات الساااامات اإلنتاجية المحساااانةالحيوانات  اختيارلتمكين 
تابعة لمنظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة المشااااااريع وتتضااااامن العديد من ال. 16.بلدان

للموارد الوراثية الحيوانية لألغذية  لدعم االسااااااتخدام المسااااااتدام التكنولوجيات األحيائيةالذرية نقل 
ستخدام  وجرى عقد. والزراعة خمأ عشرب دورب تدري ية وطنية وإقليمية ل ناء القدرات في مجال ا

ا في هذا صاااا شاااخ 120وال سااايما التلقي  االصاااطناعي. وتم تدريب أكثر من  ،التكنولوجيات األحيائية
 .الصدد

اإلدارب الم تكرب للموارد الوراثية ) IMAGE مشروعتشار  منظمة األغذية والزراعة في و -13
لل حث Horizon " الذي يموله االتحاد األوروبي من خالل برنامجه ،(2020-2016للفترب  الحيوانية
تقنية  على ، الضااوءبلداا 17 ا منشااريكا  28الذي شاامل  ،المشااروعساالّط وقد  2020.17لعام " واالبتكار

مجموعة  الشاااااديد بالت ريد الموارد الوراثية الحيوانية تقنية حفظ وتساااااتخدم الشاااااديد. الحفظ بالت ريد
ل مثل التلقي  االصااطناعي ونق ،التكاثر تكنولوجيات من تتراوح التكنولوجيات األحيائيةمتنوعة من 

ي وزي نُهج قائمة على إلى ال، الشااااااديد بالت ريد الجرثوميةوحفظ الخاليا  األجنّة الَحْمُض النََوِويُّ الّرِ
ِجين  في الموقع. التكميليااة المجموعااات و  وفي ال ن المواد المخزنااةلتوصاااااايف الَمْنزوع األُكسااااااِ

بلاادان من ال لاادان وأشاااااارفاات منظمااة األغااذيااة والزراعااة على تنظيم دورات تاادري يااة في أربعااة 
بنو  الجينات ممارساااات إدارب الجودب في بشاااطن ونفذت دراساااة اساااتقصاااائية عالمية  ،18شاااريكةال

ية والزراعة شااااااراكة مع . وأقامت منظمة األغذ19الخاصاااااااة بالموارد الوراثية الحيوانية الوراثية
االبتكارات في مجال حفظ الموارد ومن جميع أنحاء العالم لوضع  IMAGEمشروع المساهمين من 

 .20الفنيةمشروع الخطوط التوجيهية  -الشديد الت ريد تقنيةباستخدام  ةالحيواني الوراثية

 موارد الوراثية المائية لألغذية والزراعةال

الحد األدنى إلدارب شااروط بشااطن  توجيهيةال لدان بخطوط منظمة األغذية والزراعة  زّودت -14
تنمية الموارد بعنوان  ،الموارد الوراثية المائية وتطويرها وصاااونها واساااتخدامها على نحو مساااتدام

اإلطار وتعزيزه من خالل ساالساالة من هذا تطوير  وتمّ  21.المائية: إطار للمعايير األساااسااية الوراثية
 مجموعة دولالجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي وفي حلقات العمل اإلقليمية مع ال لدان األعضااااء 

صااول حوال التكنولوجيات األحيائيةتط يق  ،أخرى أمورمن بين  ،شاار  أفريقيا. ويغطي هذا اإلطار
التوصيف المستخدمة في  لتكنولوجيات األحيائيةابما في ذلك  ،ليها وبناء القدرات بشطن استخدامهاع

 ،(الت ريد الشااااديد طريقحفظ األمشاااااج والحفظ )بما في  ،وإمكانية التت ع ،النساااابوإدارب  ،الوراثي
الموارد الوراثية المائية لألغذية اإلطار إلجراء تقييم لحالة إدارب هذا . واسااتُخدم وراثين اليوالتحساا

                                                      
 5Inf./21/11-AnGR-CGRFA/WG.الوثيقة   15
 األرجنتين، بنغالديش، بيرو، تونأ، جنوب أفريقيا، سري النكا، صربيا، الصين، كينيا، الهند.  16
17  .eu2020https://www.imageh/ 
 .، المغربالعربية مصرجمهورية األرجنتين، كولوم يا،   18
19  0128.2019bio./1089.10https://www.liebertpub.com/doi/full/ 
 4Inf./21/11-AnGR-CGRFA/WG.الوثيقة   20
وارد الوراثية المائية: ، "تنمية الم(9، تنمية قطاع تربية األحياء المائية )اإلصدار رقم 2018منظمة األغذية والزراعة،   21

، CC BY-NC-SA 3.0 IGO. الترخيص: 88روما، الصفحة رقم ، 5 رقم ، الدليل التقني9ملحق رقم ال معايير األساسية"،للإطار 
 http://www.fao.org/3/CA2296EN/ca2296en.pdfمتاح على الموقع التالي: 
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د األسااما  يوزارب مصااا مسااؤوليتدريب وفد من  تمّ  ،التقييموبناءا على نتائج في زام يا. والزراعة 
  .ذات الصلة التكنولوجيات األحيائيةاستخدام على في زام يا والثروب الحيوانية 

جماعة اإلنمائية للجنوب إلى الالدعم  ،WorldFishمنظمة باالشااااااترا  مع  ،منظمةالوقدمت  -15
المعني بعلم الوراثااة وإدارب التنوع المنتاادى من خالل ومجموعااة دول شاااااار  أفريقيااا األفريقي 

ويركز هذا المنتدى المشااااااتر  على تط يق اإلطار المذكور  22.األحياء المائية ال يولوجي في تربية
بما في ذلك التط يق المالئم  ،(Tilapiaأسااااااما  ال لطي ) مع التركيز على أنواع ،أعاله في المنطقة

 .وتحسينهااألصلية توصيف الموارد الوراثية المائية في  نولوجيات األحيائيةللتك

تحسااااااين الوراثي الخاص بالبرنامج التعاون التقني  غذية والزراعة تنفيذاألودعمت منظمة  -16
الذي ركز على و ،23في جمهورية إيران اإلسالمية (Oncorhynchus mykiss) القزحية التروتة لسمك

لدعم قطاع تربية  ةاالنتقائي ربيةوتصااميم وتنفيذ برنامج للت القزحية التروتةساامك إنشاااء نواب لتكاثر 
بشااااااطن د. وشاااااامل المشااااااروع إعداد وحدب تدري ية على اإلنترنت في ال ال المتنامياألحياء المائية 

ها ولكناالنتقائية تركز على التربية الوراثية في مجال تربية األحياء المائية ) التكنولوجيات األحيائية
اتشمل   .(الوراثيةالواسمات تط يقات  أيضا

 الموارد الوراثية الحرجية

 Embrapa) ، نظمت مؤسااااااساااااااة ال حوث الزراعية ال رازيلية للغابات2015في مايو/أيار   -17

Florestas) الحرجية ألصحاب  التكنولوجيات األحيائيةندوب دولية بشطن منظمة األغذية والزراعة و
وتناولت الندوب  24.في ال رازيل( Foz do Iguaçuفوز دو إغواساااااو ) الحيازات الصاااااغيرب في مدينة

الحالية والمحتملة في قطاع الغابات مع التركيز بشااكل خاص على  التكنولوجيات األحيائيةتط يقات 
من ستة  مشاركاا 80. وحضر االجتماع أكثر من االستوائية والمناطقأصحاب الحيازات الصغيرب 

 .الحرجية التكنولوجيات األحيائيةتط يق بشطن المعارف والخ رات وت ادل المعلومات  قاسمبلدان لت

 تالموارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريا

المركز المشااااااتر  بين منظمااة األغاذياة والزراعاة والوكاالاة الادوليااة للطاااقاة الاذرياة دعم   -18
التكنولوجياات في تط يق )التقنياات النووياة في األغاذياة والزراعاة( أعضااااااااء المنظماة والوكاالاة 

تطوير بغية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات  الوراثيةالموارد لتوصاايف واسااتخدام  األحيائية
والوراثية ذات  التكنولوجيات األحيائيةالمراعية لل يئة وغيرها من الحشاااااارب العقيمة تقنية  وتنفيذ

ال يطرية الصااحة الزراعي ولقطاع إلى االهامة بالنساا ة الحشاارات مجموعات ساايطرب على الصاالة لل
ا  ،وال شرية المنطقة. وخالل مستوى المتكاملة لآلفات على اإلدارب من عناصر برامج  عنصركدوما
 25.بلداا 38في  تقنية الحشااارب العقيمةا من مشااااريع مشاااروعا  54دعم  مّ ت ،التقريرالتي يشاااملها الفترب 

نُهج جزيئية وراثية من خالل  المركز المشااااااتر أجراه من خالل مشااااااروع بحثي منسااااااق ت، ثَ ُ و
بابة ذو ،(Bactrocera dorsalis) )ذبابة الفاكهة الشاااارقية -أربع آفات زراعية رئيسااااية  أنّ ، خلويةو

فاكهة  يال فاكهة  ،(Bactrocera philippinensisة )الفل ين بة ال با غازية )وذ  ،(Bactrocera invadensال
 Bactroceraاآلفة )نفأ في الواقع تُشاااااّكل  -( Bactrocera papayaeذبابة فاكهة ال ابايا اآلسااااايوية )

dorsalis) االمركز المشااتر   . وشااار تحديد في العديد من الم ادرات الدولية التي تهدف إلى  أيضااا
 بما في ذلك ذبابة فاكهة ال حر األبيض المتوسط ،الرئيسية اآلفات الحشريةنواع الوراثي ألتسلسل ال

                                                      
22  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 
سالمية ، التحسين الجيني لسمك تراوت قوس قزح في جمهورية إيران اإل/3602TCP/IRAمشروع برنامج التعاون التقني   23
(2017-2019) 

24  .pdf04835f986265107fa01de4c203c0065a0-50300http://www.fao.org/forestry/ 
ليا، إسااارائيل، ، األرجنتين، األردن، إسااا انيا، أساااتراالوطنية الفلساااطينية اتاألراضاااي الخاضاااعة إلدارب السااالطإثيوبيا،   25

لجمهورية الدومينيكية، إكوادور، ألمانيا، إيطاليا، ال رازيل، بليز، بنما، ال وسااانة والهرساااك، بيرو، تايلند، تشااااد، الجزائر، ا
المغرب،  اليزيا،ملوم يا، جنوب أفريقيا، سااانغافورب، السااانغال، شااايلي، الصاااين، غواتيماال، الفل ين، كرواتيا، كندا، كوبا، كو

 هندوراس، الواليات المتحدب األمريكية، اليونان. نيوزيلندا،المكسيك، موريشيوس، 

http://www.fao.org/africa/news/detail-news/ar/c/1195772/؛
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(Ceratitis capitata) يد من أنواع عد بة تسااااااي تسااااااي ) وال با فة (Glossinaذ ناقالت معرو ، وهي 
 ،المنساااقةال حثية مشااااريع ال. ومن خالل والمتعايشاااات المرت طة بهامثق يات المسااا  ة لألمرال، لل

للموارد الوراثية من  الجزيئي الوراثيبالتوصاااايف ثالث حلقات عمل تتعلق المركز المشااااتر   عقد
المركز المشااتر   مونظّ  26.بلداا 21من  مشاااركاا 30شااار  فيها ، الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات

ا دورب تدري ية إقليمية  ،التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذريةبرامج التعاون الفني من خالل  ،أيضااااااا
 اإلدارب المتكاملة لآلفاتبين األقاليم ل ناء القدرات في مجال استخدام  تينمشتركدورتين تدري يتين و

 وراثيةالبما في ذلك اساااتخدام األسااااليب  ،تقنية الحشااارب العقيمة اساااتخدام مععلى مساااتوى المنطقة 
 الموارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات لتوصاااااايفالجزيئية 

 27.بلداا 40من  مشاركاا 67هذه الدورات التدري ية  قد حضر. وواستخدامها

اعة بين منظمة األغذية والزرالمؤتمر الدولي الثالث المشااااااتر  المركز المشااااااتر  م ونظّ  -19
 إدماج" عنوانبعلى مساااتوى المنطقة اإلدارب المتكاملة لآلفات بشاااطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 نمب الممتدب الفتر خالل ،من التقنيات"وغيرها والتقنيات النووية ذات الصاالة  العقيمةالحشاارب  تقنية
مات منظ وسااااااتّ  ،بلداا 81ا من مندوبا  360في فيينا. وحضاااااار المؤتمر  ،2017أيار  /مايو 26إلى  22

األغذية  منظمةها كّل من تالحال في المؤتمرات السابقة التي عقدكان . وكما عارضين دولية وتسعة
برامج  نهج هذا المؤتمر تناول ،المنطقةمسااااااتوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ووالزراعة 

إدماج وبما في ذلك تطوير  ،واسااااااع للغايةاإلدارب المتكاملة لآلفات على مسااااااتوى المنطقة بمعنى 
سااتوى معلى . وُعرضاات التطورات تقنية الحشاارب العقيمةالتي ال تسااتخدم  التكنولوجياتالعديد من 
قةال حوث  لدقيقة والالفق والتط يقات المتعل نات الحية ا ية من الكائ في جميع  ياتاربالموارد الوراث

لى عدارب المتكاملة لآلفات لإل تشاااغيلية ( برامج1الدورات السااات المخصاااصاااة لمواضااايع محددب: )
 ( المساااائل التنظيمية4الحيوان؛ )صاااحة و( 3)؛ اإلنساااانال عول وصاااحة و( 2)؛ مساااتوى المنطقة
( 6؛ )الغااازيااةتغير المناااخ والتجااارب العااالميااة واألنواع و( 5) ؛االقتصاااااااااديو واألثر االجتماااعي

 .على مستوى المنطقة التطورات واألدوات الجديدب المتعلقة باإلدارب المتكاملة لآلفاتو

)تربية الالفقاريات للجيل القادم باسااتخدام  BINGOمشااروع في المركز المشااتر   وشااار  -20
 واالبتكااارحااث كجزء من برنااامج ال الااذي يمولااه االتحاااد األوروبي  28(األحيااائي تقنيااة التحكم

"Horizon"  على تدريب  ،ا من تساااااعة بلدانشاااااريكا  12الذي شااااامل  ،. وركز المشاااااروع2020لعام
في تربية  الت اين الوراثيوعلى وجه التحديد اسااااتخدام  ،األحيائيالتحكم ال احثين الشاااا ان في مجال 
 ةالجرثومياألنواع توصااايف على المشاااتر  المركز  أدائها. وركزتحساااين الحشااارات ورصااادها و
باألمعاء في  مار الزيتون الزراعية ةفاآلالمرت طة  بة ث با ية وهي ذ ( Bactrocera oleae) الرئيساااااا

أخرى غير قائمة نهج والتربية على قائمة باسااااتخدام نُهج ( Psyttalia concolor) ةطفيليشاااا يهتها الو
)أو  الحيوية المعينات للزراعة في تط يقاتالقابلة للمتكافالت االستخدام المحتمل من خالل و ،عليها

ل رامج اإلدارب ا جماعيا ونوعية الحشاااااارات المنتجة الجماعية تربية الكمكمالت غذائية( لتحسااااااين 
 .تقنية الحشرب العقيمةاستخدام مع على مستوى المنطقة المتكاملة لآلفات 

في النظم كروبيوم ايبشااااااطن الممنظمة الوهنا  عدد من األنشااااااطة الجارية التي تدعم عمل  -21
؟ العلم ب"حلقة مفقود" يكروبيومامهل يمثل ال"منظمة صااااااادر عن ال ،2019في عام واإليكولوجية. 
الخاصااااااة شاااااا كة التعلم  عدّ وت 29".الغذائية المسااااااتدامةالنظم الصااااااحة والمناخ ومن أجل واالبتكار 

                                                      
ية تنزانيا المتحدب، أسااااتراليا، إساااارائيل، ألمانيا، إيطاليا، بنغالديش، بوركينا فاسااااو، تركيا، جمهور إساااا انيا، األرجنتين،  26

 .الكاميرون، كينيا، مالي، المكسيك، موريشيوس، الهند، اليونانجنوب أفريقيا، الصين، غواتيماال، فرنسا، 
، بوتسااوانا، بوركينا إثيوبيا، األرجنتين، األردن، أسااتراليا، إندونيساايا، أوروغواي، أوغندا، باكسااتان، بلغاريا، بنغالديش  27

ي النكا، زم ابوي، سر فريقيا، زام يا،فاسو، تايلند، تركيا، تشاد، جمهورية تنزانيا المتحدب، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أ
 لمغرب، المكسيك،ا فيجي، فييت نام، كوبا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، غواتيماال، السنغال، السودان، سيشيل، شيلي، الصين،

   موريشيوس، موزام يق، ميانمار، نامي يا، النيجر.
28  itn.eu-https://bingo 
29  en6767http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca/ 
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من مختلف التخصااااصااااات والقطاعات يكروبيوم االمفي يكروبيوم مجموعة عمل تجمع خ راء ابالم
سلسلة كجزء من  2020تموز يوليو / في  ء هذه الش كةوتّم إنشاتيسير ت ادل المعارف والشراكات. ل

والمسااااااائل يكروبيوم ابالمالمتعلقة  المعارف أحدث وحلقات العمل بشااااااطنافتراضااااااية من الندوات 
ا يجري حاليا أعضااااااء جدد. وانضااااامام بترحب  هي ال تزالو ،والصاااااناعة اتالمتعلقة بالساااااياسااااا

يكروبيوم التربة ا)مثل ميكروبيوم ابيئية مختلفة للمنظم دبيات المتعلقة باألالعديد من  اسااااااتعرال
امنظمة ال وتُعدّ ا. ستصدر قري ا التي ( ةال شرياألمعاء يكروبيوم اوم مجموعة في  انشطا  اعضوا  أيضا

 .ال يولوجي قتصادلال الدولي منتدىلل ةالتابعيكروبيوم االعمل المعنية بالم

 الموارد الوراثية الن اتية لألغذية والزراعة

 في والتكنولوجيا األحيائيةتربية الطفرات الن اتية بشطن الندوب الدولية  المشتر  المركز عقد -22
استحداث بشطن تقرير األول لصدور الالتسعين بالذكرى السنوية  احتفاالا  ،2018آب  أغسطأ/ شهر

إذ  30.الن اتات كوسااايلة لتعزيز التنوع الجيني ألغرال التهجين وتحساااين المحاصااايللدى الطفرات 
قائية التي الطفرات ثة من معدل التغير التطوري بالمقارنة مع دالطفرات المسااااااتحتزيد  مثّلت التل
. وتناولت الندوب خمسة مواضيع رئيسية يالزراع القطاع تاريخعلى مدار المحاصيل تدجين أساس 
شئة عن طفربصناف مساهمة وتطثير األ( 1هي: ) عن طريق  واالنتقاء( 2األمن الغذائي؛ )على  النا
عن طريق الطفرب في  االنتقاااءو( 3؛ )للتكيف مع تغير المناااخ ال ااذريااةفي المحاااصااااااياال الطفرب 

التنوع ال يولوجي الزراعي من تحسااااين و( 4؛ )المحاصاااايل التي تتكاثر باإلن اتمحاصاااايل الزينة و
ستحداث ت خالل تقنيا  ياتالجديدب في مجال علم الجينوم كنولوجياتالتالتحديات وو( 5؛ )تالطفراا
ومن  31.األعضااااااء دولمن ال 80م من أكثر من عالِ  300أكثر من  شاااااار وتربية الن اتات. و الن اتي
المؤتمر العالمي للتنمية  ،2021عام بحلول نهاية  ،أن تسااااتضاااايف منظمة األغذية والزراعة توقعالم

التكنولوجيات دورات مخصااااصااااة لتط يقات  تضاااامنالذي ساااايو ،الخضااااراء في صااااناعات ال ذور
 .في مجال تحسين المحاصيل األحيائية

ا دولة عضااوا  70أكثر من  ،المركز المشااتر من خالل  ،وتدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية -23
والمحاصاااااايل  عالفغذية واأللألالوراثي تنمية القدرات الوطنية واإلقليمية لزيادب التنوع  من أجل

المحاصيل، سمات وتمت مناقشة عدد ك ير من . وراثيةمكاسب تحقيق تسريع وتيرب النقدية من أجل 
مثل الجفاف والحرارب والملوحة ومقاومة الضااغوط  الالأحيائيةتحمل الضااغوط ساامات بما في ذلك 

شارها بس ب تغير المناخ.  حيائيةاأل س  ها اآلفات واألمرال العابرب للحدود، والتي يتزايد انت التي ت
شع ة المشتركة بين منظمة األغذية الخاصة بال 32فربطالناشئة عن وتحتوي قاعدب بيانات األصناف 

عن  طوعي بشااكل والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على معلومات قدمتها الدول األعضاااء
ساااااجل من  3 300حالياا على أكثر من وهي تحتوي  .إطالقها التي تمّ  الناشااااائة عن طفرباألصاااااناف 
 آسيا والمحيط الهادئ. إقليممن ا صنف تقري ا  2 000طفرب، منها الناشئة عن  المحاصيلأصناف 

 في مجال تربية مركز المشاااتر التي وضاااعها ال خريطة الطريق المتوساااطة األجل عالجوت -24
ثة االبتكارات في  يل الغذائية اسااااااتحداث الن اتات وعلم الورا كاثر التي تتالطفرات في المحاصاااااا

 بدقة، ظاهريالنمط الوتحديد  وتجديد الخاليا الواحدب، ،الدقيق واإلكثار ،غير المسااااااتغلةوباإلن ات 
 ،السااااريعة التربية نولوجياتكوت ،واسااااتخدامها ربّ وإنشاااااء بيئات اإلجهاد المد ،ونمذجة تغير المناخ

 .األحيائيةوالتكاثر الجزيئي والمعلوماتية الخاليا الثنائية الص غة في ذلك  بما

 
 األحيائيةالسالمة 

                                                      
30  2018-symposium-breeding-utationm-https://www.iaea.org/events/plant 
31  abstracts.pdf-263-cn/08/18https://www.iaea.org/sites/default/files/ 
32  /https://mvd.iaea.org 
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على  ،ةمرفق ال يئة العالمي يمّولهمن خالل مشااااااروع  ،تسااااااااعد منظمة األغذية والزراعة -25
 األحيائيةطار الوطني للسالمة اإللسري النكا على تنفيذ  فنيةتحسين القدرب التنظيمية والمؤسسية وال

وقد أدى هذا  33.الملحق باتفاقية التنوع ال يولوجي األحيائيةسالمة بشطن الا ل روتوكول قرطاجنة وفقا 
 ( إلى تعزيز القدرات ال شرية والمؤسسية2021-2017خمأ سنوات )تنفيذه يستغر  المشروع الذي 

هذا  ورفع .للساااااالطات الوطنية المختصاااااااة متنوعة أدواتتوفير توجيهية وخطوط إلى وضااااااع و
االمشروع   .عام شكلالزراعية ب األحيائية التقنياتبو األحيائيةمستوى الوعي العام بالسالمة  أيضا

 من خالل اتفااا  تعاااون طوياال األجاال مع حكومااة ،منظمااة األغااذيااة والزراعااة عقاادتو -26
ساالساالة من حلقات العمل التقنية والدورات التدري ية في منطقة أوروبا وآساايا  ،يةتشاايكال الجمهورية

طر األومساعدب ال لدان في المنطقة على وضع  األحيائيةالوسطى لمعالجة مختلف جوانب السالمة 
بعنوان وشملت هذه الحلقات حلقة عمل تدري ية إقليمية  وتنفيذها وإنفاذها. األحيائيةالوطنية للسالمة 

قدت عُ  ،ن"اواالتصال والتعاون المؤسسي ،محددبالمثلة األو ،: الم ادئاألحيائيةاذ لوائ  السالمة "إنف
ودورب  ؛34)الجمهورية التشاااااايكية( في براغ 2015شاااااا اط ف راير/  6إلى  3 من الممتدب الفترب خالل

وراثياا والكائنات بالكائنات المعدلة المرت طة المخاطر  واكتشاااااف وتحديد تدري ية إقليمية حول تقييم
ديساااااام ر/ كانون  15إلى  12تطويرها من خالل تقنيات التربية الجديدب، والتي ُعقدت من  التي تمّ 

: األحيائيةمشاورب خ راء إقليمية بشطن "استعرال النظم التنظيمية للسالمة و ؛في براغ 2017 ولاأل
ية الجيني تحرير الالتركيز على  لدول قات ا فا لة"والتوافق مع االت قدت  ،ذات الصاااااا الفترب  خاللُع

 35.في براغ 2018 آب /أغسطأ 30إلى  28 منالممتدب 

امنظمة الونفذت  -27 -2015ا في الفترب ا إقليميا مشاااروعا  ،تعاون التقنيالمن خالل برنامج  ،أيضاااا
في أذربيجان وكازاخساااتان وقيرغيزساااتان  األحيائيةبشاااطن تنمية القدرات في مجال الساااالمة  2017

في والتدريب والدعم التقني إلى عدد ك ير من أصااحاب المصاالحة المشااورب وقدمت  ،وطاجيكسااتان
 36.هذه ال لدان األربعة

توازن نتائج ال رنامجين اإلقليميين في أوروبا وآساااااايا الوسااااااطى أهمية ات اع نهج م  رزوت -28
يحدّ قدر يحقق أك ر قدر ممكن من المنافع و" ،الحديثة األحيائيةالتكنولوجيات في مجال ومزدوج 

ل حوث امن خالل استراتيجيات المنافع من أك ر قدر ممكن عادب ". ويتحقق المستطاع من المخاطر
وطنية  من خالل تصااااميم نظم ولوائ بينما يتّم الحدّ قدر المسااااتطاع من المخاطر  ،واالسااااتثمارات

سالمة  ستراتيجيات محبوضع معظم ال لدان في المنطقة  تقم. ولم هاوتنفيذ األحيائيةلل ددب في مجال ا
 تزال الالزراعية. وهي األبحاث إصااااالحات على جداول أعمال بإدخال أو  التكنولوجيات األحيائية

 ،بفعالية ائيةالمخاطر ال يئية والغذ تقييماتلمعالجة القدرات عدم كفاية  ثلتواجه تحديات مشاااتركة م
والكشف  ،ليةالدواللوائ  التنظيمية  والتوافق مع األحيائيةالسالمة بشطن على نطا  أوسع والتواصل 

تحرير اللمتصلة بالتوعية بالقضايا اإلى  هذه ال لدان تحتاج. ودهاوتحديا وراثيا عن الكائنات المحورب 
 ي.الجين

 

 التوجيهات المطلوبة -ا ثالثا 

ن توصاااااايات بشااااااط رفعإلى و المتاحةبالمعلومات أخذ العلم إلى ب مدعوالعمل  مجموعةإّن  -29
 .اواليتهنطا   الواقع ضمنالعمل المستق لي في هذا المجال 

                                                      
لحيوية الملحق الوطني للسالمة الحيوية وفقا ل روتوكول قرطاجنة بشطن السالمة ا: تنفيذ اإلطار /GFF/066GCP/SRLالوثيقة   33

 .باتفاقية التنوع ال يولوجي
34  766252events/en/c/-http://www.fao.org/europe/events/detail/ 
35  1484061events/en/c/-http://www.fao.org/europe/events/detail/ 
36  EN.pdf5666en/CA5666ca/3http://www.fao.org/ 
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بطن تطلب من منظمة األغذية والزراعة الهيئة  توصاااااايةالعمل في  مجموعةقد ترغب و -30
 :من أجلمواصلة جهودها 

تط يق وتطوير من أجااال تعزيز القااادرات الوطنياااة واإلقليمياااة لل لااادان الناااامياااة  (1)
عة المناساااااا ة لتوصاااااايف الموارد الوراثية لألغذية والزرا التكنولوجيات األحيائية

انين ، والقوذات الصلة استخدامها المستدام، مع مراعاب الفوائد والمخاطرصونها وو
لمتعلقة اواللوائ  الوطنية واإلقليمية ذات الصاالة، والصااكو  الدولية بما في ذلك تلك 

 ؛تقييم المخاطرب

 ففي توصااي التكنولوجيات األحيائيةدور بشااطن  محدثةالواقعية المعلومات جمع الو (2)
، ونشااااارها المساااااتدام هاواساااااتخدام الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وصاااااونها

 ؛قائمةمن خالل قواعد ال يانات والش كات والرسائل اإلخ ارية البانتظام 

قيمااة تط يقااات بشااااااااطن أهميااة إجراء تحليالت اجتماااعيااة واقتصاااااااااديااة  وإبراز (3)
 ؛نشرهاق ل  التكنولوجيات األحيائية

 تعزيزفي  اساااتكشااااف آليات التعاون المساااتق لي مع المنظمات الدولية ذات الصااالةو (4)
 عةلتوصاااااايف الموارد الوراثية لألغذية والزرا ناساااااا ةالم التكنولوجيات األحيائية

ب التعاون بين الشااامال والجنو توطيد، بما في ذلك واساااتخدامها المساااتدام وصاااونها
 .ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي والتعاون في

 


