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 املقدمة -أولا 

، استتتتتتتتتتتتتتتعر تتتتتتتتتتتتتتة ويلة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )ا يلة(   ر التطورات يف جمال 2015و 2011يف عامي  -1
ويتوقع برانمج عمل  1املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستتتتتتخدامها املستتتتتتدام.صتتتتتون التكنولوجيات البيولوجية و اثروا على 

عشتترإب رجراء ساستتتعرار   ر للعمل يف جمال التكنولوجيات  ا يلة املتعدد الستتنوات أن تقوم ا يلة يف دور ا العادية الثامنة
 2البيولوجية من أجل صون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها املستدام.س

وتستخدم منظمة األغذية والزراعة عادإب مصطلح س التكنولوجيات البيولوجية س بدالا من س التكنولوجيا األحيائيةس  -2
أو مشتتتتتتتتقا ا الكائنات احلية أو  البيولوجية،ات التكنولوجية املختلفة ساليت تستتتتتتتتخدم النظ  نظراا إىل اتستتتتتتتاع نطاي التطبيق

. وتشتتتتتتتتتتتتمل التكنولوجيات البيولوجية العديد من 3لصتتتتتتتتتتتتنع أو تأي  املنتيات أو العمليات من أجل استتتتتتتتتتتتتخدامات معي نةس
ائية وعل  األجن ة والبيولوجيا اخللوية، ووي ترتاوح التخصتتتصتتتات، لا يف ملا عل  الوراثة والبيولوجيا ا زيلية والكيمياء األحي

 بني التكنولوجيا ساملنخفضة املستوىس وتلا ساملتطورإبس.
وتقتتدم وتتذو الوثيقتتة حملتتة عتتامتتة موجزإب عن أنشتتتتتتتتتتتتتطتتة منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة يف جمتتال التكنولوجيتتات البيولوجيتتة،  -3

تطبيق وإدماج التكنولوجيات البيولوجية من أجل صون املوارد وتستعرر عمل املنظمة وجمموعات العمل التابعة للهيلة بشأن 
الفرتإب املمتدإب من يوليو/ متوز الوثيقة وتأطي  ا يلة.لكي تنظر فيها ، الوراثية لألغذية والزراعة واستتتتتتتخدامها على دو مستتتتتتتدام

التكنولوجيات البيولوجية مات  التطورات األ  إب يف جمال. وتعرر الوثيقة بعنوان س2020إىل أكتوبر/ تشتتتتتتتتتتتترين األول  2014
ا يف جمال حملة موجزإب عن أوجه التقدم احملرز مؤ را  4سالصتتتتتتلة بتوصتتتتتتير املوارد الوراثية احليوانية وصتتتتتتودا واستتتتتتتخدامها املستتتتتتتدام

 تركيز الوثيقةستتتتتتتتتتتتتاء فه  ؛ وينبأي أال  ي  والزراعةيف جمال املوارد الوراثية لألغذية  البيولوجيةواملعلوماتية  التكنولوجيات البيولوجية
التكنولوجيات  اليت تستتتتتمىعلى أنه إنقاص من قيمة وأمهية التكنولوجيات  البيولوجيةواملعلوماتية  ا ينوميةعلى التكنولوجيات 

وتقنيات  تقنية احلفظ ابلتربيد الشتتديدو  اإلكثار الدقيقساملنخفضتتة املستتتوىس أو سالتقليديةس، مثل زراعة األنستتية والبيولوجية 
 ،ونقل األجن ة والتخصيب يف املخترب التلقيح االصطناعيو اال تيار لساعدإب الوامسات و استحداث الطفرات ة و إنقام األجن  

 اليت ال تزال تستخدم على نطاي واسع.

 أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال التكنولوجيات البيولوجية لصون املوارد الوراثية -اثنياا 
 والزراعة واستخدامها املستداملألغذية 

 نشر املعلومات احملدثة عن دور التكنولوجيات البيولوجية (أ)
طلبة ا يلة،  الل دور ا العادية اخلامسة عشرإب، أن تواصل املنظمة النشر املنتظ  للمعلومات املستندإب إىل الوقائع  -4

يف توصتتتير املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصتتتودا واستتتتخدامها من  الل قواعد التكنولوجيات البيولوجية واحملدثة عن دور 

                                                           
 .CGRFA-7/15/15و CGRFA-3/11/13الوثيقتان:   1
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  ملرفق واواب 1امللحق   2
3  02-https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd 
 .Inf.1-CGRFA/18/21/6الوثيقة   4
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ا على إبالغ عام ة الناس ابلتطورات اليت حتدث يف جمال  أمهية بياان ا وشتتتتتتبكا ا ونشتتتتتترا ا اإل بارية القائمة، وشتتتتتتد دت أيضتتتتتتا
 5.التكنولوجيات البيولوجية

الندوإب الدولية بشتتتتتتتأن سدور التكنولوجيات البيولوجية الزراعية يف النظ  عقدت املنظمة ، 2016يف فرباير/شتتتتتتتبا  و  -5
من البلدان األعضتتتتتتاء  75مندوابا من  230فيه   مشتتتتتتار  لا 400ومجعة الندوإب أكثر من  6الأذائية املستتتتتتتدامة والتأذيةس.

ا متعدد القطاعات وتناولة جمموعة واستتتتتتتتتتتتتتعة من  التكنولوجيات البيولوجية اليت واالحتاد األورويب. وقد اتبعة الندوإب ديا
ترتاوح بني التكنولوجيات ساملنخفضة املستوىس وتلا ساملتطورإبس املستخدمة يف قطاعات احملاصيل والثروإب احليوانية والأاابت 

 7ومصايد األمسا  وتربية األحياء املائية.
د التطبيق الناجح للتكنولوجيات  -6 ستتتتتتتتتتتتت  البيولوجية الزراعية اليت تليب وستتتتتتتتتتتتتل طة الندوإب الضتتتتتتتتتتتتتوء على أمثلة عديدإب و 

ومت  اإلقرار  .احتياجات املزارعني األستتتتريني وصتتتتأار املنتيني يف قطاعات احملاصتتتتيل والأاابت ومصتتتتايد األمسا  والثروإب احليوانية
دم يف وتتذا ا تتائلتتة اليت توفروتتا تكنولوجيتتات التحرير الوراثي احلتتديثتتة، كمتتا مت  االتفتتاي على احلتتاجتتة إىل تتب ع التقتت مكتتاانتابإل

اجملال عن كثب. ومتثلة الرستتائل الرئيستتية األ رى املنبثقة عن الندوإب يف كون التكنولوجيات البيولوجية الزراعية تستته  إستتهاماا 
واماا يف ا هود املبذولة لتحقيق أوداف التنمية املستتتتتتتتتتتتدامة، وكون التكنولوجيات البيولوجية ال تقتصتتتتتتتتتتتر على التعديل الوراثي 

ا د  ج متكاملة مي كن أن ت ستتته  فحستتتب، وأن ه ي نبأي النظر إىل التكنولوجيات البيولوجية الزراعية واإليكولوجيا الزراعية على أد 
نة، وأن ه شة شتتتواغل بشتتتأن حقوي امللكية الفكرية والرباءات املتصتتتلة ابلتكنولوجيات  املستتتتدامة الزراعية يف النظ  والتأذية احملستتت 

 8زايدإب الوعي وحتسني التواصل بشأن التكنولوجيات البيولوجية الزراعية أمران مهمان.البيولوجية الزراعية، وأن  
، عقدت منظمة األغذية والزراعة اجتماعني إقليميني بشتتتتتتتتتتتأن التكنولوجيات البيولوجية الدوليةويف أعقاب الندوإب  -7

، واستتتتتتتتتتضتتتتتتتتتافته حكومة 9يف كواالملبور )ماليزاي( 2017ستتتتتتتتتبتمرب/ أيلول يف . وع قد االجتماع األو ل 2017الزراعية يف عام 
ا. أم ا االجتماع الثاين فقد ع قد يف  41مشتتتار  من  200ماليزاي وشتتتاركة يف تنظيمه. وحضتتتر وذا االجتماع أكثر من  بلدا

يف ، واستتتضتتافته حكومة إثيوبيا وشتتاركة يف تنظيمه، كما شتتاركة 2017، يف نوفمرب/ تشتترين الثاين 10أديس أاباب )إثيوبيا(

                                                           
 .Report/15/15-CGRFAمن الوثيقة  29الفقرإب   5
6  symposium/ar-http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs 
، وقائع الندوإب الدولية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن دور التقنيات احليوية الزراعية يف النظ  الأذائية املستدامة والتأذية، 2016 نظمة األغذية والزراعة،م  7

  (.http://www.fao.org/3/i5922e/I5922E.pdf، روما. )متاح على الرابط التايل: J. Ruane, J. Dargie & C. Daly: املؤلفون
 ة الزراعية يف النظ  الأذائية املستدامة والتأذيةالبيولوجي التكنولوجياتتقرير موجز عن الندوإب الدولية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن دور   8

 متاح على الرابط التايل جبميع لأات األم  املتحدإب: (.COAG/2016/INF/5(. الوثيقة )2016فرباير/ شبا   17-15)روما، 
http://www.fao.org/about/meetings/coag/coag-25/documents/ar. 

، النظ  الأذائية املستدامة والتأذية يف  سيا واحمليط ا ادئتقرير عن نتائج االجتماع اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة بشأن التقنيات احليوية الزراعية يف   9
(، ابللأات الصينية واإلجنليزية والفرنسية والروسية، مستمد  من الرابطني التاليني: APRC/18/INF/9متاح يف الوثيقة )

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 النظ  الأذائية املستدامة والتأذية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكرب التقنيات نتائج اجتماع منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي بشأن   10
ابللأات العربية واإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية، مستمد من الرابطني التاليني: (، ARC/18/INF/10متاح يف الوثيقة )

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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بلداا من البلدان الواقعة جنوب  37مشتتتتتتتتتتتتاركاا من  160رعايته مفو تتتتتتتتتتتتية االحتاد األفريقي. وحضتتتتتتتتتتتتر وذا االجتماع حوايل 
 الصحراء الكربى.

وتراوحة املوا تتتتتتتيع املتصتتتتتتتلة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت جرت مناقشتتتتتتتتها يف االجتماعني بني تطبيقات  -8
استخدام الوامسات ا زيلية يف مثل ، إىل التطبيقات املتطورإب نسبياامثل زراعة األنسية،  ،املنخفضة املستوىالتكنولوجيات 

توصتتتير املادإب الوراثية وتربية النبا ت. و لة املوا تتتيع املتصتتتلة ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة استتتتخدام التلقيح 
الوامسات ا زيلية لتوصتتتير الثروإب احليوانية وأقاراا الربية، وجمموعة  االصتتتطناعي لتحستتتني إنتاج اللحوم واأللبان، واستتتتخدام

التكنولوجيتتتات البيولوجيتتتة اليت ميكن استتتتتتتتتتتتتتتختتتدامهتتتا لردم الفيوإب يف إنتتتتاجيتتتة نظ  اإلنتتتتاج احليواين يف البلتتتدان النتتتاميتتتة. 
املوا يع املتصلة ابملوارد الوراثية املائية، ال سيما يف السياي األفريقي، بشكل أساسي على تطبيقات التحسني الوراثي  وركزت

ا على مثل يف جمال تربية األحياء املائية،  التحك  يف نوع ا نس ومعا ة جمموعات الصتتتتتبأيات. وجرى تستتتتتليط الضتتتتتوء أيضتتتتتا
املوارد الوراثية املائية عن طريق التحستتتتتتتتتني الوراثي، ال ستتتتتتتتتيما من  الل الرتبية  احلاجة إىل حتستتتتتتتتتني االستتتتتتتتتتفادإب من إمكاانت

ا إىل تطبيقات التكنولوجيات العالية املستتتتوى،  ما االنتقائية، الستتتتخدامها يف نظ  الزراعة احمللية. ويف خيص  ستتتيا، أ شتتت  أيضتتتا
املعينات احليوية  لا يف ملا استخدام مرار والصحة،ال سيما استخدام اال تبارات الوراثية يف تشخيص األمرار وإدارإب األ

وال ستتتتتيما يف جمال استتتتتتزراع األربيان. و لة املوا تتتتتيع املتصتتتتتلة ابملوارد الوراثية احلرجية استتتتتتخدام النهج ا ينومية لفه  كيفية 
 ديدإب، ولفه  وإدارإب طريقة تشتتتتتتتتك ل التيمعات اإليكولوجية يف املناعر الطبيعية احلرجية وكيفية استتتتتتتتتيابتها للظروف البيلية ا

 .تكير أشيار الأاابت مع تأ  املناخ
ا بنشتتتتتتتتتتتتتر معلومات عن دور  -9 من  الل موقعها  التكنولوجيات البيولوجيةوقامة منظمة األغذية والزراعة أيضتتتتتتتتتتتتتتا

. 2007م ، املتاح جبميع لأات األم  املتحدإب منذ عا11على شتتتتتتتتتتتتتبكة اإلنرتنة ابلتكنولوجيات البيولوجيةاإللكرتوين اخلاص 
 وعن التطورات الدولية يف وذا اجملال، فضتتتتتتتتتالا عن التكنولوجيات البيولوجيةويوفر املوقع معلومات عن عمل املنظمة يف جمال 

الزراعية. ويت   تبادل املعارف  التكنولوجيات البيولوجيةاملسائل السياساتية والتنظيمية املتعلقة ابلبحوث ونشر معلومات بشأن 
ا من  الل رستتتتتتتائل إ بارية إلكرتونية بشتتتتتتتأن أنباء  ( جيري توزيعها FAO-BiotechNews) التكنولوجيات البيولوجيةأيضتتتتتتتا

 .امشرت  تقريبا  5 000بسة لأات على 

 تعزيز قدرات األعضاء (ب)
طلبة ا يلة، يف دور ا العادية اخلامستتتتتتتتة عشتتتتتتتترإب، أن تواصتتتتتتتتل املنظمة تعزيز قدرات البلدان النامية على املستتتتتتتتتويني  -10

املناستبة لتوصتير املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصتودا واستتخدامها  التكنولوجيات البيولوجيةالوطين واإلقليمي على تطوير 
 12ية واإلقليمية مات الصتتتتتتتتتتتلة والصتتتتتتتتتتتكو  الدولية لا يف ملا تلا املتعلقة بتقيي  املخاطر.مع مراعاإب القوانني واألنظمة الوطن

ا عن كل  قطاع من قطاعات مشتتتتتاريع التعاون الفين وغ وا من مشتتتتتاريع منظمة األغذية والزراعة القستتتتت  وذا  ويعرر ملخصتتتتتا
ذرية الستتتتتتتتتتتتتتخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة واملركز املشتتتتتتتتتتتتترت  بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة ال

 13)املركز املشرت (.

                                                           
11  home/ar-ologyhttp://www.fao.org/biotech/biotechn/ 
 Report/15/15-CGRFAمن الوثيقة  28الفقرإب   12
13  almunasaqa-albihwth-https://www.iaea.org/ar/alkhadamat/anshitat 
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 املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة
واصتتتتتتتتتلة منظمة األغذية والزراعة دع  البلدان يف استتتتتتتتتتخدام التكنولوجيات البيولوجية لتوصتتتتتتتتتير املوارد الوراثية  -11

وصتتتتتتتتتتتودا واستتتتتتتتتتتتخدامها املستتتتتتتتتتتتدام، وحتقق ملا إىل حد كب  من  الل التعاون مع الشتتتتتتتتتتتركاء لألغذية والزراعة احليوانية 
االستترتاتيييني. وقد استتتخدم املركز املشتترت  بصتتورإب  اصتتة واليته لنقل التكنولوجيات البيولوجية مباشتترإب إىل البلدان النامية 

املركز املشتترت  الندوإب الدولية استتتضتتاف ، 2021عام  ليو/متوزيو من أجل إدارإب املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة. ويف 
الصلة ابلتكنولوجيات  تالعديد من املوا يع ما تناولة، واليت 14بشأن اإلنتاج احليواين املستدام وصحة احليواناالفرتا ية 

طار اجملموعة االستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتارية املعنية املنظمة تعاودا مع مجعية املعاي  الدولية لعل  الوراثة احليواين يف إ البيولوجية. وتواصتتتتتتتتتتتل
ابلتنوع الوراثي احليواين املشتتتتتترتكة بني املنظمة وا معية، واليت ترصتتتتتتد التطورات يف جمال التوصتتتتتتير ا زيلي والوراثي للموارد 

رت مشتتتاريع منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية ل لطاقة الوراثية لألغذية والزراعة وتنظ  حلقات عمل كل ستتتنتني. ويستتت 
ا. 30ستتتتتتتتتتتتاللة من ستتتتتتتتتتتتالالت الثروإب احليوانية يف أكثر من  120الذرية توصتتتتتتتتتتتتير أكثر من  وقدمة منظمة األغذية  15بلدا

والزراعتتة والوكتتالتتة التتدوليتتة للطتتاقتتة التتذريتتة تس دورات تتتدريبيتتة تتعلق ابلتوصتتتتتتتتتتتتتتير الوراثي ا زيلي للموارد الوراثيتتة احليوانيتتة 
التوصتتير ملنظمة األغذية والزراعة بشتتأن مشتتروع اخلطو  التوجيهية  سذية والزراعة لألغذية والزراعة. وو تتعة منظمة األغ

 16.سا يين للموارد الوراثية احليوانية
وال تزال تكنولوجيات التكاثر وخمتلر أشكال اال تيار لساعدإب الوامسات وي التكنولوجيات البيولوجية الرئيسية  -12

احليوانية لألغذية والزراعة. ويقوم املركز املشتتتترت  بتنفيذ ساملشتتتتروع البحثي املنستتتتق اخلاص املستتتتتخدمة يف إدارإب املوارد الوراثية 
بتطبيق األدوات النووية والوراثية لتمكني ا تيار احليواانت مات السمات اإلنتاجية احملسنةس، ووو مشروع تشار  فيه عشرإب 

الزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية نقل التكنولوجيات . وتتضتتتتتتتتتمن العديد من املشتتتتتتتتتاريع التابعة ملنظمة األغذية و 17بلدان
البيولوجية لدع  االستخدام املستدام للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة. وجرى عقد تس عشرإب دورإب تدريبية وطنية 

صتتتتطناعي. ومت تدريب أكثر من وإقليمية لبناء القدرات يف جمال استتتتتخدام التكنولوجيات البيولوجية، وال ستتتتيما التلقيح اال
 .شخصاا يف وذا الصدد 120

 للفرتإب)اإلدارإب املبتكرإب للموارد الوراثيتتة احليوانيتتة  IMAGEمنظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة يف مشتتتتتتتتتتتتتتروع  وشتتتتتتتتتتتتتتتاركتتة -13
 رك زوقتد  2020.18للبحتتو واالبتكتتارس لعتتام  Horizon(، التذي ميولته االحتتاد األورويب من  الل برانجمته س2016-2020

ا، الضتتتتتوء على تقنية احلفظ ابلتربيد الشتتتتتديد. وتستتتتتتخدم تقنية حفظ املوارد  17شتتتتتريكاا من  28املشتتتتتروع، الذي  ل  بلدا
الوراثية احليوانية ابلتربيد الشتتديد جمموعة متنوعة من التكنولوجيات البيولوجية ترتاوح من تكنولوجيات التكاثر، مثل التلقيح 

ْنزوع االصتتتتتتطناعي ونقل األجن ة وحفظ اخلالاي ا رثومية ابلتربيد الشتتتتتتديد، إىل
َ
 الن هج قائمة على احلَْمض  النَتَوِويُّ الر ِيبوزي امل

األ كِسِيني لتوصير املواد املخزنة يف البنو  واجملموعات التكميلية يف املوقع. وأشرفة منظمة األغذية والزراعة على تنظي  

                                                           
14  2021https://www.iaea.org/events/aphs 
إسالمية(، ابكستان، الربازيل، بلأاراي، بنأالديش، بوركينا فاسو، البوسنة  -إثيوبيا، األرجنتني، أرمينيا، ألبانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران )مجهورية   15

يا، العراي، كرواتيا، كمبوداي، وا رسا، توغو، ا بل األسود، مجهورية تنزانيا املتحدإب، مجهورية مقدونيا الشمالية، جورجيا، زامبيا، سري النكا، صرب
 ، موزامبيق، ميامنار، نيي اي.العربية مصرمجهورية كوستاريكا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، 

 .2Inf./2.10/21/18-CGRFAالوثيقة   16
 األرجنتني، بنأالديش، ب و، تونس، جنوب أفريقيا، سري النكا، صربيا، الصني، كينيا، ا ند.  17
18  .eu2020https://www.imageh/ 
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بشتتتتأن اارستتتتات إدارإب ا ودإب يف ، ونفذت دراستتتتة استتتتتقصتتتتائية عاملية 19دورات تدريبية يف أربعة بلدان من البلدان الشتتتتريكة
. وأقامة منظمة األغذية والزراعة شتتراكة مع املستتامهني من مشتتروع 20الوراثية احليوانيةبنو  ا ينات الوراثية اخلاصتتة ابملوارد 

IMAGE  حفظ املوارد الوراثية جمال  االبتكارات يف بشتتتتتتتتتتتأنمشتتتتتتتتتتتروع اخلطو  التوجيهية سومن مجيع أداء العامل لو تتتتتتتتتتتع
 21.س احليوانية ابستخدام تقنية التربيد الشديد

 لألغذية والزراعة املوارد الوراثية املائية
لألغذية  توجيهية بشتتتتتتأن شتتتتتترو  احلد األدر إلدارإب املوارد الوراثية املائية امنظمة األغذية والزراعة  طوطا  وأعد ت -14

 22.تنمية املوارد الوراثية املائية: إطار للمعاي  األستتتاستتتيةبعنوان وتطويروا وصتتتودا واستتتتخدامها على دو مستتتتدام،  والزراعة
ومت  تطوير وذا اإلطار وتعزيزو من  الل ستتتتتتتتلستتتتتتتتلة من حلقات العمل اإلقليمية مع البلدان األعضتتتتتتتتاء يف ا ماعة اإلمنائية 

وجيات البيولوجية للينوب األفريقي وجمموعة دول شتتتتتتتتتري أفريقيا. ويأطي وذا اإلطار، من بني أمور أ رى، تطبيق التكنول
واحلصتتول عليها وبناء القدرات بشتتأن استتتخدامها، لا يف ملا التكنولوجيات البيولوجية املستتتخدمة يف التوصتتير الوراثي، 
وإدارإب النستتب، وإمكانية التتبع، واحلفظ )لا يف حفظ األمشتتاج طريق التربيد الشتتديد(، والتحستتني الوراثي. واستتت خدم وذا 

حلالة إدارإب املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف زامبيا. وبناءا على نتائج التقيي ، مت  تدريب وفد من  اإلطار إلجراء تقيي 
  مسؤويل وزارإب مصايد األمسا  والثروإب احليوانية يف زامبيا على استخدام التكنولوجيات البيولوجية مات الصلة.

الدع  إىل ا ماعة اإلمنائية للينوب األفريقي وجمموعة  ،WorldFishوقدمة املنظمة، ابالشتتتتتتتتتتتتتترتا  مع منظمة  -15
ويركز وذا املنتدى  23دول شري أفريقيا من  الل املنتدى املعين بعل  الوراثة وإدارإب التنوع البيولوجي يف تربية األحياء املائية.

(، لا يف ملا التطبيق Tilapiaطي )املشرت  على تطبيق اإلطار املذكور أعالو يف املنطقة، مع الرتكيز على أنواع أمسا  البل
 .وحتسينهااألصلية املالئ  للتكنولوجيات األحيائية يف توصير املوارد الوراثية املائية 

الرتوتة القزحية  برانمج التعاون التقين اخلاص ابلتحستتتتتتتتني الوراثي لستتتتتتتتما ودعمة منظمة األغذية والزراعة تنفيذ -16
(Oncorhynchus mykiss يف مجهورية إيران )والذي ركز على إنشتتتتتتتتتتاء نواإب لتكاثر مسا الرتوتة القزحية 24اإلستتتتتتتتتتالمية ،

وتصتتتتتتتتتتتتمي  وتنفيذ برانمج للرتبية االنتقائية لدع  قطاع تربية األحياء املائية املتنامي يف البالد. و ل املشتتتتتتتتتتتتروع إعداد وحدإب 
حياء املائية )تركز على الرتبية االنتقائية، تدريبية على اإلنرتنة بشتتتتتتتتتتتتتتأن التكنولوجيات البيولوجية الوراثية يف جمال تربية األ

 ولكنها تشمل أيضاا تطبيقات الوامسات الوراثية(.

                                                           
 .، املأربالعربية مصرمجهورية األرجنتني، كولومبيا،   19
20  0128.2019bio./1089.10https://www.liebertpub.com/doi/full/ 
 .Inf.1-CGRFA/18/19/10.2الوثيقة   21
لحق رق  امل معاي  األساسيةس،لل، ستنمية املوارد الوراثية املائية: إطار (9، تنمية قطاع تربية األحياء املائية )اإلصدار رق  2018منظمة األغذية والزراعة،   22
، متاح على املوقع التايل: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. الرت يص: 88روما، الصفحة رق  ، 5 رق  ، الدليل التقين9

http://www.fao.org/3/CA2296EN/ca2296en.pdf 
23  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 
 (2019-2017التحسني ا يين لسما تراوت قوس قزح يف مجهورية إيران اإلسالمية )، /3602TCP/IRAمشروع برانمج التعاون التقين   24

http://www.fao.org/africa/news/detail-news/ar/c/1195772/؛
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 املوارد الوراثية احلرجية
( ومنظمة Embrapa Florestas، نظمة مؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة البحوث الزراعية الربازيلية للأاابت )2015يف مايو/أاير  -17

البيولوجية احلرجية ألصحاب احليازات الصأ إب يف مدينة فوز دو إغواسو األغذية والزراعة ندوإب دولية بشأن التكنولوجيات 
(Foz do Iguaçu.يف الربازيل )وتناولة الندوإب تطبيقات التكنولوجيات البيولوجية احلالية واحملتملة يف قطاع الأاابت  25

مشاركاا من  80اع أكثر من مع الرتكيز بشكل  اص على أصحاب احليازات الصأ إب واملناطق االستوائية. وحضر االجتم
 .ستة بلدان لتقاس  املعارف واخلربات وتبادل املعلومات بشأن تطبيق التكنولوجيات البيولوجية احلرجية

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت
للطتاقتة التذريتة )التقنيتات النوويتة يف األغتذيتة دع  املركز املشتتتتتتتتتتتتتترت  بني منظمتة األغتذيتة والزراعتة والوكتالتة التدوليتة  -18

والزراعة( أعضتتاء املنظمة والوكالة يف تطبيق التكنولوجيات البيولوجية لتوصتتير واستتتخدام املوارد الوراثية من الكائنات احلية 
ات البيولوجية والوراثية الدقيقة والالفقارايت بأية تطوير وتنفيذ تقنية احلشتتتتتتتتتتتتتترإب العقيمة املراعية للبيلة وغ وا من التكنولوجي

مات الصتتلة للستتيطرإب على جمموعات احلشتترات ا امة ابلنستتبة إىل القطاع الزراعي والصتتحة البيطرية والبشتترية، دوماا كعنصتتر 
مشتتتروعاا  54من عناصتتتر برامج اإلدارإب املتكاملة لتفات على مستتتتوى املنطقة. و الل الفرتإب اليت يشتتتملها التقرير، مت  دع  

ا. 38تقنية احلشتتتترإب العقيمة يف من مشتتتتاريع  وثَتب ة، من  الل مشتتتتروع مثي منستتتتق أجراو املركز املشتتتترت  من  الل  26بلدا
ج جزيلية وراثية و لوية، أن  أربع  فات زراعية رئيستتتتتتتتتية  (، وماببة Bactrocera dorsalis) )ماببة الفاكهة الشتتتتتتتتترقية -د 

(، ماببة فاكهة Bactrocera invadensوماببة الفاكهة الأازية )(، Bactrocera philippinensisالفاكهة الفلبينية )
(. وشتتتار  املركز Bactrocera dorsalisت شتتتك ل يف الواقع نفس اآلفة ) -( Bactrocera papayaeالبااباي اآلستتتيوية )

ا يف العديد من املبادرات الدولية اليت  دف إىل حتديد  احلشتترية الرئيستتية، لا  نواع اآلفاتالوراثي ألتستتلستتل الاملشتترت  أيضتتا
(، Glossina( والعديد من أنواع ماببة تستتي تستتي )Ceratitis capitataيف ملا ماببة فاكهة البحر األبيض املتوستتط )

ووي انقالت معروفة للمثقبيات املستتتتتببة لألمرار، واملتعايشتتتتتات املرتبطة اا. ومن  الل املشتتتتتاريع البحثية املنستتتتتقة، عقد 
حلقتتتات عمتتتل تتعلق ابلتوصتتتتتتتتتتتتتتير الوراثي ا زيلي للموارد الوراثيتتتة من الكتتتائنتتتات احليتتتة التتتدقيقتتتة  املركز املشتتتتتتتتتتتتتترت  ثالث

ا. 21مشتتتتتاركاا من  30والالفقارايت، شتتتتتار  فيها  ا، من  الل برامج التعاون الفين التابعة  27بلدا ونظ   املركز املشتتتتترت  أيضتتتتتا
للوكتتالتتة التتدوليتتة للطتتاقتتة التتذريتتة، دورإب تتتدريبيتتة إقليميتتة ودورتني تتتدريبيتني مشتتتتتتتتتتتتتترتكتني بني األقتتالي  لبنتتاء القتتدرات يف جمتتال 

عقيمة، لا يف ملا استتتتتتتتتتخدام استتتتتتتتتتخدام اإلدارإب املتكاملة لتفات على مستتتتتتتتتتوى املنطقة مع استتتتتتتتتتخدام تقنية احلشتتتتتتتتترإب ال

                                                           
25  .pdf04835f986265107fa01de4c203c0065a0-50300http://www.fao.org/forestry/ 
الوطنية الفلسطينية، األرجنتني، األردن، إسبانيا، أسرتاليا، إسرائيل، إكوادور، أملانيا، إيطاليا، الربازيل، بليز،  اتإثيوبيا، األرا ي اخلا عة إلدارإب السلط  26

يماال، الفلبني، بنما، البوسنة وا رسا، ب و،  يلند، تشاد، ا زائر، ا مهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، سنأافورإب، السنأال، شيلي، الصني، غوات
 وندوراس، الوالايت املتحدإب األمريكية، اليوانن. نيوزيلندا،املأرب، املكسيا، موريشيوس،  ماليزاي،تيا، كندا، كواب، كولومبيا، كروا

غواتيماال،  ، الصني،األرجنتني، إسبانيا، أسرتاليا، إسرائيل، أملانيا، إيطاليا، بنأالديش، بوركينا فاسو، تركيا، مجهورية تنزانيا املتحدإب، جنوب أفريقيا  27
 فرنسا، الكام ون، كينيا، مايل، املكسيا، موريشيوس، ا ند، اليوانن.
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األستتتاليب الوراثية ا زيلية لتوصتتتير املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت واستتتتخدامها. 
ا. 40مشاركاا من  67وقد حضر وذو الدورات التدريبية   28بلدا

الدويل الثالو املشتتتتتتتتتتتتتترت  بني منظمة األغذية والزراعة  املؤمتريف فيينا نظ   املركز املشتتتتتتتتتتتتتترت  ، 2017يف مايو/أاير و  -19
والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشتتتتتتتتأن اإلدارإب املتكاملة لتفات على مستتتتتتتتتوى املنطقة بعنوان سإدماج تقنية احلشتتتتتتتترإب العقيمة 

منظمات دولية بلداا، وستتتتتتتتتتة   81مندوابا من  360والتقنيات النووية مات الصتتتتتتتتتتلة وغ وا من التقنياتس. وحضتتتتتتتتتتر املؤمتر 
وتستتعة عار تتني. وكما كان احلال يف املؤمترات الستتابقة اليت عقد ا كل  من منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية على مستوى املنطقة، تناول وذا املؤمتر دج برامج اإلدارإب املتكاملة لتفات على مستوى املنطقة لعىن واسع للأاية، 

تطوير وإدماج العديد من التكنولوجيات اليت ال تستتتتتتتتتتتخدم تقنية احلشتتتتتتتتتترإب العقيمة. وع ر تتتتتتتتتتة التطورات على لا يف ملا 
مجيع الدورات الستتتتتتتتتتتتة  يف مستتتتتتتتتتتتتوى البحوث والتطبيقات املتعلقة ابملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت

والبعور وصتتتتتتتحة  (2لإلدارإب املتكاملة لتفات على مستتتتتتتتوى املنطقة؛ ) تشتتتتتتتأيلية ( برامج1املخصتتتتتتتصتتتتتتتة ملوا تتتتتتتيع  ددإب: )
( وتأ  املناخ والتيارإب العاملية 5( املستتتتتتتائل التنظيمية واألثر االجتماعي واالقتصتتتتتتتادي؛ )4( وصتتتتتتتحة احليوان؛ )3اإلنستتتتتتتان؛ )

 ات على مستوى املنطقة.( والتطورات واألدوات ا ديدإب املتعلقة ابإلدارإب املتكاملة لتف6واألنواع الأازية؛ )
)تربية الالفقارايت للييل القادم ابستتتتتتتتتتتتتتخدام تقنية التحك   BINGO وشتتتتتتتتتتتتتار  املركز املشتتتتتتتتتتتتترت  يف مشتتتتتتتتتتتتتروع -20

. وركز املشتتتتتتتتتتتتتتروع، 2020س لعام Horizonالذي ميوله االحتاد األورويب كيزء من برانمج البحو واالبتكار س 29(األحيائي
، وعلى وجه التحديد األحيائيا من تستتتتتتتعة بلدان، على تدريب الباحثني الشتتتتتتتبان يف جمال التحك  شتتتتتتتريكا  12الذي  ل 
 ا رثوميةيف تربية احلشتتتترات ورصتتتتدوا وحتستتتتني أدائها. وركز املركز املشتتتترت  على توصتتتتير األنواع  التباين الوراثياستتتتتخدام 

 ةطفيليتتتشتتتتتتتتتتتتتتبيهتهتتتا ال( و Bactrocera oleaeالزيتون )املرتبطتتتة ابألمعتتتاء يف اآلفتتتة الزراعيتتتة الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتتتة ووي ماببتتتة شتتتار 
(Psyttalia concolor ج قائمة على الرتبية ودج أ رى غ  قائمة عليها، ومن  الل االستتتخدام احملتمل ( ابستتتخدام د 

ة القتتابلتتة للزراعتتة يف تطبيقتتات املعينتتات احليويتتة )أو كمكمالت غتتذائيتتة( لتحستتتتتتتتتتتتتتني الرتبيتتة ا متتاعيتتة ونوعيتتللمتكتتافالت 
 احلشرات املنتية مجاعياا لربامج اإلدارإب املتكاملة لتفات على مستوى املنطقة مع استخدام تقنية احلشرإب العقيمة.

يف النظ  اإليكولوجية. ويف عام بشتتتتتتتتتتتتتأن املايكروبيوم وونا  عدد من األنشتتتتتتتتتتتتتطة ا ارية اليت تدع  عمل املنظمة  -21
مفقودإبس؟ العل  واالبتكار من أجل الصتحة واملناخ والنظ  الأذائية  ول ميثل املايكروبيوم سحلقة، صتدر عن املنظمة س2019

وتعد  شتتتبكة التعل  اخلاصتتتة ابملايكروبيوم جمموعة عمل ومع  رباء يف املايكروبيوم من خمتلر التخصتتتصتتتات  30.ساملستتتتدامة
كيزء من ستتلستتلة افرتا تتية   2020والقطاعات لتيستت  تبادل املعارف والشتتراكات. ومت  إنشتتاء وذو الشتتبكة يف يوليو / متوز 

من الندوات وحلقات العمل بشتتتتأن أحدث املعارف املتعلقة ابملايكروبيوم واملستتتتائل املتعلقة ابلستتتتياستتتتات والصتتتتناعة، ووي 
تزال ترحب ابنضتتمام أعضتتاء جدد. وجيري حالياا استتتعرار العديد من األدبيات املتعلقة بنظ  بيلية خمتلفة للمايكروبيوم  ال

                                                           
، تركيا، تشاد، إثيوبيا، األرجنتني، األردن، أسرتاليا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، ابكستان، بلأاراي، بنأالديش، بوتسواان، بوركينا فاسو،  يلند  28

الدومينيكية، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، سري النكا، السنأال، السودان، سيشيل، شيلي، الصني، غواتيماال، مجهورية تنزانيا املتحدإب، ا مهورية 
   فييي، فيية انم، كواب، الكونأو، كينيا، ماليزاي، املأرب، املكسيا، موريشيوس، موزامبيق، ميامنار، انميبيا، النيير.

29  itn.eu-https://bingo 
30  en6767o.org/documents/card/ar/c/cahttp://www.fa/ 
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م الرتبة ومايكروبيوم األمعاء البشرية( اليت ستصدر قريباا. وت عد  املنظمة أيضاا عضواا نشطاا يف جمموعة العمل )مثل مايكروبيو 
 .املعنية ابملايكروبيوم التابعة للمنتدى الدويل لالقتصاد البيولوجي

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
الندوإب الدولية بشتتتتتتتتتتتتتتأن تربية الطفرات النباتية والتكنولوجيا عقد املركز املشتتتتتتتتتتتتتترت   ،2018يف أغستتتتتتتتتتتتتتطس/  ب و  -22

األحيائية، احتفاالا ابلذكرى السنوية التسعني لصدور التقرير األول بشأن استحداث الطفرات لدى النبا ت كوسيلة لتعزيز 
التطوري ابملقارنة مع إم تزيد الطفرات املستتتتتتتتحدثة من معدل التأ   31التنوع ا يين ألغرار التهيني وحتستتتتتتتني احملاصتتتتتتتيل.

الطفرات التلقائية اليت مث لة أستتتتتتاس تدجني احملاصتتتتتتيل على مدار  رير القطاع الزراعي. وتناولة الندوإب تستتتتتتة موا تتتتتتيع 
( واالنتقاء عن طريق الطفرإب يف 2( مستتتتتتتتامهة واث  األصتتتتتتتتناف الناشتتتتتتتتلة عن طفرإب على األمن الأذائي؛ )1رئيستتتتتتتتية وي: )

( واالنتقاء عن طريق الطفرإب يف  اصيل الزينة واحملاصيل اليت تتكاثر ابإلنبات؛ 3مع تأ  املناخ؛ )احملاصيل البذرية للتكير 
( والتحدايت والتكنولوجيات ا ديدإب 5( وحتستتتتتتني التنوع البيولوجي الزراعي من  الل تقنيات استتتتتتتحداث الطفرات؛ )4)

ومن  32من الدول األعضتتاء. 80عامل من أكثر من  300يف جمال عل  ا ينوميات النبايت وتربية النبا ت. وشتتار  أكثر من 
 ، املؤمتر العاملي للتنمية اخلضتراء يف صتناعات البذور،2021املتوقع أن تستتضتير منظمة األغذية والزراعة، ملول داية عام 

 .والذي سيتضمن دورات خمصصة لتطبيقات التكنولوجيات البيولوجية يف جمال حتسني احملاصيل
دولة عضتواا من أجل تنمية القدرات  70وتدع  الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من  الل املركز املشترت ، أكثر من  -23

لنقدية من أجل تستتريع وت إب حتقيق مكاستتب وراثية. الوطنية واإلقليمية لزايدإب التنوع الوراثي لألغذية واألعالف واحملاصتتيل ا
ومتة مناقشتتتتة عدد كب  من مسات احملاصتتتتيل، لا يف ملا مسات حتمل الضتتتتأو  الالأحيائية مثل ا فاف واحلرارإب وامللوحة 

ملناخ. وحتتوي ومقاومة الضأو  األحيائية اليت تسببها اآلفات واألمرار العابرإب للحدود، واليت يتزايد انتشاروا بسبب تأ  ا
اخلاصتتة ابلشتتعبة املشتترتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة  33قاعدإب بياانت األصتتناف الناشتتلة عن طفرإب

الذرية، على معلومات قدمتها الدول األعضتتتتتتتتاء بشتتتتتتتتكل طوعي عن األصتتتتتتتتناف الناشتتتتتتتتلة عن طفرإب اليت مت  إطالقها. ووي 
صتتتتنر تقريباا من إقلي   2 000ستتتتيل من أصتتتتناف احملاصتتتتيل الناشتتتتلة عن طفرإب، منها  3 300حتتوي حالياا على أكثر من 

  سيا واحمليط ا ادئ.
وتعاجل  ريطة الطريق املتوستتطة األجل اليت و تتعها املركز املشتترت  يف جمال تربية النبا ت وعل  الوراثة االبتكارات  -24

إلنبات وغ  املستألة، واإلكثار الدقيق، ووديد اخلالاي الواحدإب، يف استحداث الطفرات يف احملاصيل الأذائية اليت تتكاثر اب
وحتديد النمط الظاوري بدقة، ومنذجة تأ  املناخ، وإنشتتتتتتتتتتتتتتاء بيلات اإلجهاد املدب ر واستتتتتتتتتتتتتتتخدامها، وتكنولوجيات الرتبية 

 .يف ملا اخلالاي الثنائية الصبأة والتكاثر ا زيلي واملعلوماتية األحيائية السريعة، لا
 وسالمة األغذية السالمة األحيائية )ج(

تستتتتتتتتتتتاعد منظمة األغذية والزراعة، من  الل مشتتتتتتتتتتتروع ميو له مرفق البيلة العاملية، على حتستتتتتتتتتتتني القدرإب التنظيمية  -25
واملؤستتتتتتستتتتتتية والفنية لستتتتتتري النكا على تنفيذ اإلطار الوطين للستتتتتتالمة األحيائية وفقاا لربوتوكول قرطاجنة بشتتتتتتأن الستتتتتتالمة 

( 1720-2120وقد أدى وذا املشروع الذي يستأري تنفيذو تس سنوات ) 34مللحق ابتفاقية التنوع البيولوجي.ا األحيائية
                                                           

31  2018-symposium-breeding-mutation-https://www.iaea.org/events/plant 
32  abstracts.pdf-263-cn/08/18https://www.iaea.org/sites/default/files/ 
33  /https://mvd.iaea.org 
 .للسالمة احليوية وفقا لربوتوكول قرطاجنة بشأن السالمة احليوية امللحق ابتفاقية التنوع البيولوجي: تنفيذ اإلطار الوطين /GFF/066GCP/SRLالوثيقة   34
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إىل تعزيز القدرات البشتترية واملؤستتستتية وإىل و تتع  طو  توجيهية وتوف  أدوات متنوعة للستتلطات الوطنية املختصتتة. ورفع 
 األحيائية وابلتقنيات األحيائية الزراعية بشكل عام.وذا املشروع أيضاا مستوى الوعي العام ابلسالمة 

وعقدت منظمة األغذية والزراعة، من  الل اتفاي تعاون طويل األجل مع حكومة ا مهورية التشيكية، سلسلة  -26
من حلقات العمل التقنية والدورات التدريبية يف منطقة أورواب و ستتتتتتتيا الوستتتتتتتطى ملعا ة خمتلر جوانب الستتتتتتتالمة األحيائية 

مستتتاعدإب البلدان يف املنطقة على و تتتع األطر الوطنية للستتتالمة األحيائية وتنفيذوا وإنفاموا. و لة وذو احللقات حلقة و 
عمل تدريبية إقليمية بعنوان سإنفام لوائح الستتتتتالمة األحيائية: املبادئ، واألمثلة احملددإب، واالتصتتتتتال والتعاون املؤستتتتتستتتتتيانس، 

رإب تدريبية إقليمية حول تقيي  واكتشتتاف وحتديد املخاطر املرتبطة ابلكائنات املعدلة ؛ ودو 201535فرباير/ شتتبا   يفع قدت 
؛ ومشتتتتتتتتتتتتتتاورإب  رباء إقليمية بشتتتتتتتتتتتتتتأن 2017 يفوراثياا والكائنات اليت مت  تطويروا من  الل تقنيات الرتبية ا ديدإب، ع قدت 
ين والتوافق مع االتفاقات الدولية مات الصتتتتتتتلةس، ساستتتتتتتتعرار النظ  التنظيمية للستتتتتتتالمة األحيائية: الرتكيز على التحرير ا ي

 2018.36أغسطس/  ب  يفع قدت 
ا، من  الل برانمج التعاون التقين، مشتتتتتتروعاا إقليمياا يف الفرتإب  -27 بشتتتتتتأن تنمية  2017-2015ونفذت املنظمة أيضتتتتتتا

ة املشتتتتتورإب والتدريب القدرات يف جمال الستتتتتالمة األحيائية يف أمربييان وكازا ستتتتتتان وق غيزستتتتتتان وطاجيكستتتتتتان، وقدم
 37والدع  التقين إىل عدد كب  من أصحاب املصلحة يف وذو البلدان األربعة.

وتربز نتائج الربانجمني اإلقليميني يف أورواب و ستتتيا الوستتتطى أمهية اتباع دج متوازن ومزدوج يف جمال التكنولوجيات  -28
البيولوجية احلديثة، سحيقق أكرب قدر اكن من املنافع وحيد  قدر املستطاع من املخاطرس. ويتحقق عادإب أكرب قدر اكن من 

االستتتتثمارات، بينما يت   احلد  قدر املستتتتطاع من املخاطر من  الل تصتتتمي  نظ  املنافع من  الل استتترتاتيييات البحوث و 
بو ع اسرتاتيييات  ددإب أورواب و سيا الوسطى شري ولوائح وطنية للسالمة األحيائية وتنفيذوا. ومل تق  معظ  البلدان يف 

األمتتاث الزراعيتتة. ووي ال تزال تواجتته يف جمتتال التكنولوجيتتات البيولوجيتتة أو رد تتال إصتتتتتتتتتتتتتتالحتتات على جتتداول أعمتتال 
حتدايت مشتتتتترتكة مثل عدم كفاية القدرات ملعا ة تقييمات املخاطر البيلية والأذائية بفعالية، والتواصتتتتتل على نطاي أوستتتتتع 

تاج بشتتتتتتتأن الستتتتتتتالمة األحيائية والتوافق مع اللوائح التنظيمية الدولية، والكشتتتتتتتر عن الكائنات احملورإب وراثياا وحتديدوا. وحت
 وذو البلدان إىل التوعية ابلقضااي املتصلة ابلتحرير ا يين.

تقيي  ستتتتتتتالمة األغذية املشتتتتتتتتقة  عنمن أجل تبادل املعلومات  38برانمج األغذية احملو رإب وراثيااإدارإب املنظمة توىل وت -29
ألغذية املشتتتقة إىل اابلنستتبة للخطو  التوجيهية إلجراء تقدير لستتالمة األغذية املستتموح اا وفقاا  من نبا ت مأشتتوبة الدان

 اليت قتتدمهتتادإب ، ومن أجتتل تلبيتتة الطلبتتات احملتتد  2020ويف عتتام  39.من النبتتا ت مات احلمض النووي )التتدان( املتتأشتتتتتتتتتتتتتتوب
عملية إعداد جمموعة أدوات للتواصتتتتتتتتتتتل بشتتتتتتتتتتتأن نظمة استتتتتتتتتتتتهل ة امل 40،ألغذية احملورإب وراثيااااجتماع برانمج األعضتتتتتتتتتتتاء يف 

                                                           
35  276625events/en/c/-http://www.fao.org/europe/events/detail/ 
36  1148406events/en/c/-http://www.fao.org/europe/events/detail/ 
37  EN.pdf5666en/CA5666ca/3http://www.fao.org/ 
38  /platform/en-foods-quality/gm-safety-http://www.fao.org/food/food  
 . 45CAC/GL-2003لوثيقة ا يف 2018امللحق الثالو املعتمد يف عام  39
. تقرير دو تقيي  فعال لسالمة األغذية احملورإب وراثياا على أساس املخاطر واإلدارإب الوقائية . والزراعة لألغذية احملورإب وراثياااجتماع برانمج منظمة األغذية  40

 (./en8945ca/4060.10https://doi.orgاالجتماع. روما. )ميكن االطالع على التقرير أيضاا يف الرابط التايل 

http://www.fao.org/food/food-safety-quality/gm-foods-platform/en/
https://doi.org/10.4060/ca8945en
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و رباء علميني  كينياا يلة الوطنية للستتتتتتتتتتتتتتالمة األحيائية يف  ابلتعاون مع التكنولوجيات البيولوجية يف جمال األغذية، وملا 
 41تثقير املستهلا/التواصل مع املستهلا. جمال و رباء يف
. خمربايا  املصتتتتتتتتتتنعةجمال اللحوم املستتتتتتتتتتتزرعة/  يفالعمل نظمة امل، بدأت 2021عالوإب على ملا، يف يونيو/حزيران و  -30

والقطاع اخلاص،  يةاألكادميية/البحث واملعاودابلتعاون مع الوكاالت الشتتتتتتتريكة مات الصتتتتتتتلة والستتتتتتتلطات الوطنية و 
وميع املشتتتتتورإب للبلدان، وال ستتتتتيما من أجل والقطاعات  األقالي نظمة املمارستتتتتات ا يدإب من خمتلر املستتتتتتيمع 

. للحوم املستتتزرعةاملتعلقة اببشتتأن جوانب ستتالمة األغذية  هيزواووابملعرفة الفنية ادف تزويدوا البلدان النامية، 
يف عام  وذا العمل من نتائجاألوىل  موعةجملنبثق اتومن املتوقع أن  ،رباء عاملينيخلستتتتتتتتيشتتتتتتتتمل العمل مشتتتتتتتتاورات و 

2022. 
 وثيقة 42الدستتتتتتتتتور الأذائي  يلة نيالدورإب احلادية والثمانني للينة التنفيذية والدورإب الرابعة واألربععلى  وستتتتتتتتت عرر -31

وكذلا منتيات غذائية اخلالاي، زراعة عن سمصتتتتتتتادر األغذية ونظ  اإلنتاج ا ديدإبس )مثل املنتيات الأذائية القائمة على 
ثالثية األبعاد املطبوعة بطريقة مثل احلشتتتتتتتتتتترات الصتتتتتتتتتتتاحلة لألكل واألعشتتتتتتتتتتتاب البحرية والطحالب الدقيقة واألغذية أ رى 

)لا يف ملا اآلليات اخلاصتتتتتتة توجيهاته و الدستتتتتتتور الأذائي  عناية مناقشتتتتتتة احلاجة إىل ، من أجل(ةالنباتي يةالربوتينبدائل الو 
 بذلا(.

 التوجيهات املطلوبة -اثلثاا 
مدعوإب إىل أ ذ العل  ابملعلومات املتاحة وإىل رفع توصيات بشأن العمل املستقبلي يف وذا اجملال الواقع  ا يلةإن   -32

  من نطاي واليتها.
 :يف أن تطلب من منظمة األغذية والزراعة مواصلة جهودوا من أجل ا يلةوقد ترغب  -33

تكنولوجيات لا يف ملا  رصتتتتتتتتد واستتتتتتتتتعرار التكنولوجيات البيولوجية التقليدية والنا تتتتتتتتية والناشتتتتتتتتلة، (1)
توصتتتتتتتتتتير املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصتتتتتتتتتتودا واستتتتتتتتتتتخدامها على دو ، من أجل ستفاعل ا ينومس

 ، واحلاجة إىل معا ة التوعية االجتماعية املرتبطة بذلا؛مستدام
التكنولوجيتتتتات تعزيز القتتتتدرات الوطنيتتتتة واإلقليميتتتتة للبلتتتتدان النتتتتاميتتتتة من أجتتتتل تطبيق وتطوير و وتطوير  (2)

البيولوجية املناستتتتبة لتوصتتتتير املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصتتتتودا واستتتتتخدامها املستتتتتدام، مع مراعاإب 
الفوائد واملخاطر مات الصلة، والقوانني واللوائح الوطنية واإلقليمية مات الصلة، والصكو  الدولية لا يف 

 ملا تلا املتعلقة بتقيي  املخاطر؛
بتيميع  ،من  الل قواعد البياانت والشتتبكات والرستتائل اإل بارية املتوافرإب لديها، ل منتظ بشتتكوالقيام  (3)

دور التكنولوجيات البيولوجية يف توصتتتتتتتتتير املوارد الوراثية لألغذية  عناملعلومات الواقعية احملدثة ونشتتتتتتتتتر 

                                                           
ورقة معلومات أساسية من  –التكنولوجيات البيولوجية يف جمال األغذية يف العامل  بشأن. تقرير تقييمي ملواد التواصل 2020منظمة األغذية والزراعة.  41

جمال األغذية. روما. )ميكن االطالع التكنولوجيات البيولوجية يف بشأن و ع أدوات تواصل ب اخلاصة 2020أجل االجتماعات التشاورية الفنية يف عام 
 (./en1394cb/4060.10https://doi.orgعلى التقرير أيضاا يف الرابط التايل:

 .codexalimentarius/committees/cac/meetings/ar-who-http://www.fao.org/faoميكن االطالع على الوثيقة يف الرابط التايل:   42

https://doi.org/10.4060/cb1394en
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/cac/meetings/ar
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أجل استتتخدام وذو  من ، وعن متطلبات البنية التحتية والقدراتوالزراعة وصتتودا واستتتخدامها املستتتدام
 التكنولوجيات البيولوجية؛

واستتتتتتتتتتتكشتتتتتتتتتتاف  ليات التعاون املستتتتتتتتتتتقبلي مع املنظمات الدولية مات الصتتتتتتتتتتلة يف تعزيز التكنولوجيات  (4)
البيولوجية املناستتتبة لتوصتتتير املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصتتتودا واستتتتخدامها املستتتتدام، لا يف ملا 

 ل وا نوب والتعاون يف ما بني بلدان ا نوب والتعاون الثالثي.التعاون بني الشماأواصر توطيد 

يف ما خيص لديها وجهود بناء القدرات  نظ  التعلي  الوطنيةدعوإب البلدان إىل مواصتتتتتتتتلة تعزيز يف ا يلة رغب وقد ت -34
 مجيع التكنولوجيات البيولوجية مات الصلة، حسب االقتضاء.

اترغب ا يلة وقد  -35 إجراء حتليالت اجتماعية واقتصتتتتتتتادية بشتتتتتتتأن قيمة ود تن البلدان قد أب اإلحاطة علماايف  أيضتتتتتتتا
مات  الدوليةقبل نشتتروا، حستتب االقتضتتاء ولا يتماشتتى مع االتفاقات و اثراوا احملتملة تطبيقات التكنولوجيات البيولوجية 

ا يف جوانب أ رى من قبيل ستتتالمة األغذية أو  اثر التكنولوجيات البيو ، و الصتتتلة لوجية على الشتتتعوب األصتتتلية النظر أيضتتتا
 واجملتمعات احمللية.

 


