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 مقدمة -أوًال 
اعتمــدت هيئــة املــوارد الوراثيــة لألغذيــة والزراعــة يف دورهتــا العاديــة الســابعة عشــرة خطــة عملهــا الســتخدام املــوارد  -1

وتتناول خطـة  1مستدام (خطة العمل).الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقار�ت وصو�ا على حنو 
العمل الكائنات احليّـة الدقيقـة والالفقـار�ت ابعتبارهـا جمموعـات وظيفيـة، وتتوقـع أن يـتّم تنـاول اثنتـني مـن هـذه اجملموعـات 

عوامـل ، مبا يف ذلـك حنـل العسـل، و يف كل دورة مقبلة للهيئة. وأّما يف الدورة احلالية، فتتوّخى خطة العمل معاجلة امللّقحات
 2.شطات البيولوجيةحة البيولوجية واملناملكاف

 :كل جمموعة من اجملموعات الوظيفية ابالستناد إىل،  لإطار خطة العم ستتناول اهليئة، يف -2

ى موجز عن احلالة واالجتاهـات اخلاصـة بصـون الكائنـات احليـة الدقيقـة والالفقـار�ت واسـتخدامها واحلصـول علـ •
ستناد إىل عمل اهليئة السابق واألدبيـات املوجـودة ودراسـة استقصـائية مفتوحـة ميكـن ، ابالهاوتقاسم منافع املوارد

 أفضل املمارسات املتعّلقة بصو�ا واستخدامها املستدام، حسب االقتضاء؛ اأيضً  عأن جتمّ 
ــــة واملؤسســــات األخــــرى املهمــــة ابلنســــبة إىل اجملموعــــة الوظيفيــــة، وحتديــــد  ابملنظمــــاتخريطــــة  • اإلقليميــــة والدولي

 للمجاالت االسرتاتيجية للتعاون احملتمل؛
 F3.حتليل للثغرات واالحتياجات وإلمكانية قيام اهليئة واألعضاء فيها مبعاجلتهاو  •

مشـروع دراسـة بشـأن اسـتخدام عوامـل املكافحـة ا على خطة العمل، نّسقت منظمة األغذية والزراعة إعداد وردًّ  -3
(مشــروع الدراســة) مــن جانــب عــدد مــن  وصــو�ا علــى حنــو مســتدام شــطات البيولوجيــةريــة واملناامليكروبيــة والالفقالبيولوجيــة 

املكافحـــة لعوامــل وتــوّفر الوثيقــة احلاضــرة، ابالســتناد إىل مشــروع الدراســة، حملــًة عامــة عــن الوضــع احلــايل  4املــؤلفني اخلــرباء.
وإدارهتــا، وتلّخــص حالــة السياســات والصــكوك القانونيــة ذات الصــلة، وحتــّدد الفجــوات شــطات البيولوجيــة البيولوجيــة واملن

 واالحتياجات وتسعى إىل احلصول على توجيهات اهليئة حول كيفية التقّدم ابلعمل يف هذا اجملال.

 
 معلومات أساسية -ااثنيً 

حيوية لألغذية والزراعة، مبا يقّلص آاثر اآلفات  رية خدماتٍ الالفقواجية امليكروبية تقّدم عوامل املكافحة البيولو  -4
واألمـــراض، والنفقـــات علـــى مبيـــدات اآلفـــات والتهديـــدات للبيئـــة وصـــحة اإلنســـان. ويف ظـــّل األزمـــة احلاليـــة لفقـــدان التنـــوّع 

البيولـــوجي ملبيـــدات اآلفـــات املزيـــد مـــن كبـــديل صـــديق للتنـــوع   البيولـــوجي، يكتســـب اســـتخدام عوامـــل املكافحـــة البيولوجيـــة
ا أكرب بكثري من االهتمام على مجيع املستو�ت، مبا يف ذلك البحوث، والتثقيف والتدريب، والتمويـل األمهية، ويتطّلب قدرً 

 وصنع السياسات.
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ألغــراض مشــروع الدراســة الكائنــات احليــة  تتضــمن ريــةاعوامــل املكافحــة البيولوجيــة امليكروبيــة والالفق  أناعُتــربو  -5
 تفضي إىل العمل ضّد الكائنات املستهدفة اليت تسّبب األذى للبشر ومواردهم".الدقيقة والالفقار�ت "اليت 

 أربع فئات من املكافحة البيولوجية: نيوميكن التمييز ب -6

الكائنـات احليّـة (أو الفريوسـات)، جمموعـات األنـواع الضـارة مـن جانـب  مكافحـةاملكافحة البيولوجية الطبيعية:  •
 والذي حيصل من دون تدّخل متعّمد من البشر هلذه الغاية؛

املكافحة البيولوجية احملافظة: وهو �ـٌج يشـمل جمموعـة متنّوعـة مـن املمارسـات الـيت ترمـي إىل حتسـني املسـتو�ت  •
األدىن مـــن اآلاثر الســـلبية لألنـــواع  القائمـــة ونشـــاط األعـــداء الطبيعيـــني، ويكـــون هدفـــه النهـــائي التقليـــل إىل احلـــدّ 

 الضارة؛ 
كالســـــيكية: االســــترياد املقصـــــود لألعــــداء الطبيعيــــني، وإطالقهـــــم وإقــــامتهم يف جمـــــاالت املكافحــــة البيولوجيــــة ال •

جمموعات اآلفات الغازيـة وغـري األصـلية إىل مسـتو�ت أقـل  التقليل منا من أجل فيها سابقً  ينموجوديكونوا  مل
 ا؛ضررً 

البيولوجيــة التعزيزيــة: وهــو �ــٌج يــتّم مبوجبــه تربيــة األعــداء الطبيعيــني لآلفــات أو الكائنــات املضــادة مــن املكافحــة  •
 هبدف مكافحة اآلفات واألمراض بشكل مؤقت. ماملمرضات مجاعًة يف ظروف مضبوطة، ويتم إطالقه

لوجية الطبيعية يف مجيع قطاعات رية خدمات املكافحة البيو اوتقدم عوامل املكافحة البيولوجية امليكروبية والالفق -7
. وهــي ُتســتخدم ملكافحــة األعشــاب الضــارة واألنــواع الغازيــة يف جمموعــة مــن الــنظم اإليكولوجيــة الزراعيــة األغذيــة والزراعــة

ـــة والعشـــبية، والغـــاابت، ومصـــايد األمســـاك ومـــزارع األمســـاك وحميطهـــا. غـــري أن  ـــة، مبـــا يف ذلـــك األراضـــي الزراعي الربيـــة واملائي
يقتصــر إىل حــّد  ،خدام املقصــود هلــذه العوامــل وبصــورة خاصــة ضــد اآلفــات واألمــراض الــيت تــؤثر مباشــرة علــى اإلنتــاجاالســت

 5بعيد على قطاعي احملاصيل (مبا يف ذلك احملاصيل العلفية) والغاابت.

البيولوجيـة (حيـث وحياول مشروع الدراسة توفري حملة عامة عن حالة اعتماد كّل فئة مـن خمتلـف فئـات املكافحـة  -8
 رية)، ويناقش القيود جلهة اعتمادها.اتتعّلق بعوامل املكافحة البيولوجية امليكروبية والالفق

واملكافحــة البيولوجيــة الطبيعيــة، حبكــم تعريفهــا، ال يعتمــدها البشــر، إمنــا تضــطلع بــدور هــام يف نظــم اإلنتــاج مــن  -9
ء علـى األعـداء الطبيعيـني مـن خـالل اسـتخدام مبيـدات اآلفـات علـى تفّشـي اآلفـات إثـر القضـا مثًال حول العامل، كما يبّينه 

حنــو غــري مالئــم. كمــا ميكــن اســتخدام املعلومــات عــن الــدور الــذي تؤديــه عوامــل املكافحــة البيولوجيــة يف تقلــيص جمموعــات 
 اآلفات لتعديل احلّد األدىن املوصى به لكثافة اآلفات والذي ينبغي استخدام مبيدات اآلفات عنده.

 املكافحـــة البيولوجيـــة احملافظـــة، مـــن الصـــعب اســـتنباط اخلالصـــات يف مـــا يتعلـــق ابلوضـــع احلـــايل العتمادهـــا ويف -10
بســبب نقــص الواثئــق. إمنــا هنــاك أدلّــة علــى أ�ــا تــزداد، رغــم أن االســتفادة منهــا كانــت بطيئــة، وخباصــة يف البلــدان الناميــة. 

إلنتـاج يف خمتلــف أحنـاء العـامل. إمنـا ترّكـزت البحــوث يف أورواب �جــح يف جمموعـة مـن نظـم ا ها بشـكلوهنـاك أمثلـة عـن تنفيـذ

                                                      
ف" مثل مسك الرأس ملكافحة القمل يف تربية األحياء املائية، وُتستخدم الدواجن ملكافحة الرباغيث يف إنتاج الثروة احليوانية ظّ ُيستخدم "السمك املن 5
منه الفقار�ت أو كائنات ر�ت أكثر ا، املراجعة األوىل). غري أن عوامل املكافحة البيولوجية هذه هي فق66نظر وثيقة دراسة املعلومات األساسية رقم اُ (

ستوى البحوث حية دقيقة. كما أن استخدام الكائنات احلّية الدقيقة يف مكافحة األمراض يف تربية األحياء املائية واعٌد بعض الشيء، إمنا يبقى على م
 إىل حّد بعيد. واألمر سّيان ابلنسبة إىل استخدام الفطر�ت ملكافحة الرباغيث يف الثروة احليوانية.
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�جــح املعرفــة اجليــدة  ها بشــكلتطلــب تنفيــذكــذلك، يثغــرات املعرفــة. و وأمريكــا الشــمالية. وتتضــمن القيــود علــى اعتمادهــا 
إىل حـــّد بعيـــد. كمـــا أن هـــذه املعرفـــة، فهـــي حمـــّددة املوقـــع  للـــنظم اإليكولوجيـــة الزراعيـــة املســـتهدفة. ويف حـــني تتـــوفر أحيـــا�ً 

التوجيهــات بشــأن تنفيــذ املكافحــة البيولوجيــة احملافظــة تتحّســن، إمنــا مثــة حاجــة إىل تعزيــز البحــوث حــول إيكولوجيــا األنــواع 
 ذات الصلة وآاثر ممارسات خاصة يف جمال اإلدارة.

ت الــيت ميكــن معاجلتهــا مــن أّمــا املكافحــة البيولوجيــة الكالســيكية، ورغــم الوجــود الواســع االنتشــار ملشــاكل اآلفــا -11
إىل حــّد بعيــد علــى بعــض  هــاالعــامل، اقتصــر اعتماد يفخــالل هــذا الــنهج، واألمثلــة العديــدة عــن النجاحــات يف أحنــاء خمتلفــة 

 . إمنـــا قـــد يكـــون الوضـــع يتغـــري بشـــكل بطـــيء، حيـــث يزيـــد االهتمـــام بتطـــوير الـــنهج يف أفريقيـــا (خـــارجانســـبيًّ البلـــدان الغنيّـــة 
ــــة أصــــًال يــــث هــــو راســــخ أفريقيــــا، ح جنــــوب ــــرامج املكافحــــة البيولوجي )، وأمريكــــا اجلنوبيــــة وآســــيا، وخباصــــة يف الصــــني. وب

 الكالسيكية هي عادة مبادرات "للمصلحة العامة" تقودها احلكومات.

وتتضمن القيود تراجـع االسـتثمارات، وخباصـة غيـاب الـدعم املـايل للـربامج واملشـاريع املتعـددة السـنوات، وتراجـع  -12
العلماء املتخصصني يف النهج، والبنية التحتية املتقادمة واملثقلة علـى حنـو مفـرط ابالشـرتاكات (مثـل منشـآت احلجـر)، عدد 

 والرتدد التنظيمي املتزايد حيال املخاطر املرتقبة. وقد أفضت هذه املسألة األخرية إىل تباطؤ االعتماد يف السنوات األخرية. 

إىل حـــد بعيـــد. وقـــد بلـــغ الســـوق العـــاملي ملنتجـــات  جتـــار�ً  ايزيـــة فتمثـــل نشـــاطً أّمـــا املكافحـــة البيولوجيـــة التعز  -13
والطبيعيــة ابإلضــافة إىل عوامــل املكافحــة البيولوجيــة حبــّد  الدالــة املكافحــة البيولوجيــة (مبــا يف ذلــك املنتجــات الكيميائيــة

ل أساســـي يف احملاصـــيل احملميـــة بشـــك املتقدمـــة. ويـــتم االعتمـــاد يف البلـــدان 2019يـــورو عـــام  اتمليـــار  3.6ذاهتـــا) قيمـــة 
، حيث نشهد أمثلـة �جحـة يف ىللخضار، والفاكهة وأنواع الزينة. غري أن االستخدام يف حماصيل احلقول املفتوحة يتنام

بصورة �جحة يف إنتاج قصب السكر  جد النهاالكروم، والبستنة واحملاصيل الزراعية (الذرة). ويف البلدان النامية، ّمت اعتم
حيثمـا يكـون ، إمنـا بصـورة رئيسـية وأنـواع الزينـةعلـى حنـو واسـع يف إنتـاج الفاكهـة، واخلضـار  اوهو ُيسـتخدم أيضًـ  والذرة.

ا حنــو  املكافحــة البيولوجيــة التعزيزيــة الــيت جــرى  عــن حلــول. وتتــوّفر بعــض األمثلــة أســواق أورواب وأمريكــا الشــماليةموّجًهــ
 وضعها لالستخدام من جانب أصحاب احليازات الصغرية.

وتتضمن القيود التدابري التنظيمية غري املالئمة، املرتبطة يف جزء منها بغيـاب املعرفـة يف صـفوف املشـّرعني. وتـربز  -14
يف نظم اإلنتاج املستدام الـيت تنـدرج فيهـا أصـناف احملاصـيل إىل ضمان أن ترتسخ املكافحة البيولوجية التعزيزية  ااحلاجة أيضً 

املقاومــة لألمــراض، واملمارســات مثــل تنــاوب احملاصــيل واإلدارة اجليــدة للرتبــة الــيت تــدعم الصــحة النباتيــة، وخصــائص املنــاظر 
 الطبيعية اليت توّفر موارد املوائل لعوامل املكافحة البيولوجية.

بـــأ�ا "منتجــات خمّصــبة تقضــي وظيفتهــا بتحفيــز عمليــات التغذيــة النباتيــة  ولوجيــةشــطات البيوقــد ّمت تعريــف املن -15
بشــكل مســتقل عــن حمتــوى املنتجــات مــن املغــذ�ت، هبــدف وحيــد هــو حتســني واحــدة أو أكثــر مــن اخلصــائص التاليــة يف 

صــفات اجلــودة أو و ) مقاومــة اإلجهــاد الالحيــوي، (جو النبــااتت أو جــذور النبــااتت: (أ) كفــاءة اســتخدام املغــذ�ت، (ب) 
احملجــــوزة يف الرتبــــة أو يف نطــــاق اجلــــذور". ويف ســــياق أفضــــليات املســــتهلك املتغــــّرية ابجتــــاه األغذيــــة تــــوافر املغــــذ�ت و (د) 

العضـــوية وغريهــــا مـــن األغذيــــة املنتجـــة علــــى حنــــٍو مســـتدام، والتغيــــريات يف القـــوانني واألنظمــــة املتصـــلة ابســــتخدام األمســــدة 
دوالر  تامليــار  2.6بشــكل مطّــرد. ومــن املقــّدر أنــه بلــغ  شــطات البيولوجيــةفــات، يــزداد ســوق املنالكيميائيــة ومبيــدات اآل

 شـــطات البيولوجيـــة. وتشـــمل املن2025دوالر أمريكـــي عـــام  اتمليــار  4.9، ومـــن املتوقـــع أن يصـــل إىل 2019أمريكــي عـــام 
 ايكرورايزا الشجريية.امليكروبية بصورة أساسية منو النبااتت ابلرتويج للبكتري� اجلذرية وفطر�ت امل
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 احلالة واالجتاهات والتهديدات -ااثلثً 
يف غياب البيا�ت، يصبح من الصعب إصـدار بيـا�ت حازمـة عـن حالـة واجتاهـات عوامـل املكافحـة البيولوجيـة  -16

عــن تراجــع أعــداد ريــة. إمنــا مــن املســّلم بــه أ�ــا تواجــه جمموعــًة مــن التهديــدات، ومثــة تقــارير واســعة النطــاق اامليكروبيــة والالفق
 احلشرات بصورة عامة يف عدة نظم إيكولوجية زراعية.

ويف حــال املكافحــة البيولوجيــة الطبيعيــة واحملافظــة، يعتمــد وجــود األنــواع الــيت تــوّفر خــدمات املكافحــة البيولوجيــة  -17
والقضــاء  ، وتقلــيص هــوامش احلقــول،الكــن مــن الواضــح أن تكثيــف الزراعــة، يف حقــول أكــرب حجًمــعلــى عوامــل عديــدة. 

علــى األعشــاب الضــارة، واإلعــداد املكثــف للرتبــة واســتخدام مبيــدات اآلفــات الكيميائيــة (مبيــدات األعشــاب واحلشــرات)، 
على تنوّع عوامل املكافحة البيولوجية ومستو�ت أعداد احلشرات. ومن دون تـدابري عالجيـة،  اهي عوامل تؤثر مجيعها سلبً 

املمكـــن القضـــاء علـــى عـــدة عوامـــل للمكافحـــة البيولوجيـــة يف منـــاطق واســـعة، وأن مثـــل إرســـاء منـــاطق مـــالذ للموائـــل، مـــن 
 .امفاقمً  معّرضة خلطر االنقراض على املستوى احمللي أو العاملي. وميثل تغّري املناخ عامًال  السالالت احملليةنواع، وخباصة ألا

ملعنيـــة �درة يف منـــاطق منشـــئها وقـــد ويف حـــال املكافحـــة البيولوجيـــة الكالســـيكية والتعزيزيـــة، قـــد تكـــون األنـــواع ا -18
أن تــؤدي هــذه  اتغيــري اســتخدام األراضــي وتغــّري املنــاخ. ومــن احملتمــل أيًضــمثــل  الــدوافعتكــون معّرضــة للخطــر مــن بعــض 

 قيمتهــا احملتملــة يف االــدوافع إىل انقــراض حملــي ورمبــا عــاملي لعوامــل املكافحــة البيولوجيــة الربيــة الــيت مل تؤخــذ يف االعتبــار يوًمــ
 برامج املكافحة البيولوجية.

 
 حالة اإلدارة -ارابعً 

شـــمل أنشـــطة متنوعــة تتعلّـــق ابســـتخدام وصــون عوامـــل املكافحـــة ييُعتــرب أن مصـــطلح "اإلدارة" يف هـــذه الوثيقــة  -19
واألنشـطة (مبـا يف ذلـك أنشـطة الرتبيـة مجاعـًة  البيولوجية، أي يف تنفيذ الصـون، واملكافحـة البيولوجيـة الكالسـيكية والتعزيزيـة

ذات الصلة)، ويف التقليـل إىل احلـّد األدىن مـن فقـدان تنـوّع عوامـل املكافحـة البيولوجيـة الضـروري لتـوفري اخلـدمات يف جمـال 
 ، مبا يف ذلك تنوّع عوامل املكافحة البيولوجية الذي يوّفر املكافحة البيولوجية الطبيعية.ومستقبًال  امكافحة اآلفات حاضرً 

األنواع املستخدمة يف املكافحة البيولوجية الكالسيكية أو التعزيزية مـن يتم احملافظة على ت، ر�اويف حال الالفق -20
خالل االستخدام، عرب الرتبية مجاعـًة يف األسـر أو عـرب تـدّخالت متنوعـة لضـمان أن تنمـو اجملموعـات الـيت يـتم إطالقهـا يف 

الطريقة ال تكون عامًة حباجة إىل الصون من حيث التدخالت  املناطق املستهدفة. واجملموعات اليت تتم احملافظة عليها هبذه
مهــّددة، وتتطّلــب  املصــدرالربيّــة موعــات اجملت اإلشــارة إليــه أعــاله، قــد تكــون ر للتصــّدي لتهديــد االنقــراض. لكــن كمــا جــ

تنـــوّع . وميكـــن االفـــرتاض أبن هـــذه اجملموعـــات تســـتفيد مـــن جهـــود الصـــون يف املوقـــع الـــيت تســـتهدف الاتـــدخالت حلمايتهـــ
 صون. لليف أي برامج  اخاصً  االبيولوجي بصورة عامة يف مناطق تواجدها، إمنا ال إشارة كبرية إىل أن محايتها متثل هدفً 

ألن  اُمتنح الكائنـات احليّـة الدقيقـة عامـًة أي اعتبـار خـاص يف اسـرتاتيجيات الصـون يف املوقـع، جزئيًـكذلك، ال  -21
يف املائــة مــن أنــواع الكائنــات احليــة الدقيقــة مــن دون وصــف) جتعــل مــن الصــعب  99ثغــرات املعرفــة (يبقــى مــا يُقــّدر بنســبة 

ة الصــون، مــن قبيــل إقامــة منــاطق حمميــة أو اعتمــاد اإلدارة طالتخطــيط ألنشــطة تســتهدفها ورصــد آاثرهــا. ولــدى تنفيــذ أنشــ
منهــا يعمــل كعوامــل  مبــا يف ذلــك أ�ً الصــديقة للتنــوع البيولــوجي يف الزراعــة، يُفــرتض أو يؤمــل أبن الكائنــات احليــة الدقيقــة، 

خرى للتنوّع البيولوجي يف املناطق املستهدفة. وتنطوي املكافحـة ألللمكافحة البيولوجية، سوف تستفيد وكذلك املكّو�ت ا
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 ُأشـريكمـا   إىل أنه اونظرً البيولوجية احملافظة على تدخالت لتشجيع وجود عوامل مكافحة بيولوجية يف نظم اإلنتاج وحوهلا. 
تواجه عوامل املكافحة البيولوجية هتديدات متنّوعة، مبا يف ذلك بفعل املمارسات الزراعية غري املسـتدامة، ميكـن  إليه أعاله،

أهــداف الصــون. إمنــا قــد يكــون مــن الضــروري وضــع تــدابري صــون أوســع  حتقيــق االفــرتاض أبن هــذه التــدخالت تســاهم يف
ة احملافظـــة علــى مســـتوى نظـــام اإلنتــاج) للتصـــدي للتهديــدات الـــيت تواجههـــا (أي مـــا بعــد ســـياق املكافحـــة البيولوجيــ انطاقًــ

 األنواع املعنية.

تم احملافظـــة علـــى العديـــد مـــن عوامـــل املكافحـــة البيولوجيـــة للكائنـــات احليـــة الدقيقـــة خـــارج املوقـــع ألغـــراض تـــو   -22
 مـثًال مـا تُفقـد السـالالت،  اغالبًـالبحوث أو االستخدام. ويف بعـض احلـاالت، توضـع يف التخـزين اآلمـن ألجـٍل طويـل. إمنـا 

الئمــة أو انتهـاء بــرامج البحـوث. وأّمـا الســالالت الـيت ُتســتخدم ألغـراض جتاريــة، فيـتم احملافظــة املبسـبب طـرق التخــزين غـري 
وال تتــــوفر معلومــــات شــــاملة عــــن جمموعــــات  ،عليهــــا ابلطبــــع فيمــــا تتواصــــل هــــذه األنشــــطة. إمنــــا ال وجــــود لتنســــيق إمجــــايل

مـن خـالل  مـثًال  يتم احملافظة عليها. وقد بُذلت حماوالت ملعاجلـة هـذه الثغـرة يف املعلومـات علـى نطـاق دويل، الكائنات اليت
الـــيت تـــوّفر املعلومــات عـــن املنتجــات املســـجلة لعوامـــل  6بواّبــة احلمايـــة البيولوجيــة للمركـــز الـــدويل للزراعــة وللعلـــوم البيولوجيــة،

ر�ت، واملــواد الطبيعيــة واملــواد الكيميائيــة االبيولوجيــة للكائنــات احليــة الدقيقــة والالفقــاملكافحــة البيولوجيــة (عوامــل املكافحــة 
 .ابلدً  15الدالة) يف 

وقد أُنشئت جمموعات اخلدمة العامة لتوفري إمكانيـة احلصـول علـى سـالالت ميكروبيـة، مبـا يف ذلـك السـالالت  -23
ركـز العـاملي املعلـى قـوائم  الـواردة اتجمموعـ 803 الــيتخطـى عـددها  اجملموعـات الـيتاملستخدمة للمكافحة البيولوجية، مثل 

حتسـني القـدرات والتنسـيق. وحـني تُنشـر علـى وتعمـل املنظمـات املعنيـة ابجملموعـات  7احليّـة. الكائنات الدقيقـةللبيا�ت عن 
يــتّم إيــداع الســاللة الــيت اســتند عليهــا مــا ينصــح احملــّررون أبن  اواثئــق علميــة عــن عوامــل املكافحــة البيولوجيــة امليكروبيــة، غالبًــ

عــادًة. ويف الوقــت الــراهن، إن حالــة اجملموعــات خــارج املوقــع غــري  االبحــث يف جمموعــة عامــة. إمنــا هــذا لــيس إجــراًء إلزاميًــ
 18الــمتكافئة إىل حّد بعيـد يف العـامل، وخباصـة بـني األقـاليم الناميـة واملتقدمـة. علـى سـبيل املثـال، تتضـمن جمموعـات أفريقيـا 

سـاللة، يف حـني أن أورواب ابملقابـل حتـوز  18 000لكائنـات احليّـة الدقيقـة أقـل مـن املركـز العـاملي للبيـا�ت عـن ااملسـجلة يف 
جمموعة. وابلتايل، جيب بذل اجلهود لز�دة تغطيـة بـرامج الصـون خـارج  256مليون ساللة ضمن  1.1ما جمموعه أكثر من 

إمكانيـة اسـتخدامها مـدى يف الربامج القائمـة، و  املدرجة الكائنات احلّية الدقيقة عنفضل املوقع، واحلصول على حملة عامة أ
 .شطات بيولوجيةيف املكافحة البيولوجية وكمن

ر�ت واســـعة االنتشـــار، مـــا زال التحســـني الـــوراثي هلـــذه اويف حـــني أن تربيـــة عوامـــل املكافحـــة البيولوجيـــة لالفقـــ -24
بحوث. كما أن الوقت الضروري، واملستو�ت املرتفعة مـن املعرفـة املطلوبـة وتـوافر اخليـار إىل حّد بعيد ابل ااجملموعات حمصورً 

االهتمــام ابلتطبيــق العملــي للتحســني الــوراثي، رغــم أن هــذا الســترياد ســالالٍت جديــدة هــي عوامــل حــّدت يف املاضــي مــن 
  األمر قد يكون يتغّري اآلن.

االصـــطناعي جناحـــه علـــى مســـتوى البحـــوث. واجتهـــت الدراســـات إىل الرتكيـــز علـــى مقاومـــة  نتقـــاءوقـــد أثبـــت اال -25
مكافحــة احلشــرات، إمنــا طُّبــق االنتقــاء علــى حنــٍو �جــح علــى صــفاٍت مثــل الســكون التنمــوي (ذات الصــلة بتخــزين عوامــل 

حاجـة إىل نظـم  وُأشـري إىل وجـودكـرب، املشـكلة األكاملقايضات    حتديد. ومتّ عائلاملكافحة البيولوجية)، واخلصوبة وتكّيف ال

                                                      
6 www.bioprotectionportal.com 
7 http://gcm.wdcm.org/datastandards 
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التنـــوع فاخليـــارات مثـــل االنتقـــاء الـــوراثي واجلمـــع بـــني جمموعـــات الرتبيـــة (لـــز�دة  انتقـــاء تكـــون أقـــرب إىل الظـــروف الطبيعيـــة.
احلجـــم ورمبـــا تـــوفري قـــوة اهلجـــني) اســـتقطبت بعـــض االهتمـــام. وابلنســـبة إىل االنتقـــاء الـــوراثي، تشـــمل التحـــد�ت  البيولـــوجي

ري للكائنات وصعوبة تسـجيل مسـات الـنمط الظـاهري يف احلقـل. وميثـل الـتحّكم ابمليكروبيـوم اخلـاص بعوامـل املكافحـة الصغ
آخـــر اســـرتعى بعـــض االهتمـــام. واقـــُرتح التعـــديل الـــوراثي لعوامـــل املكافحـــة البيولوجيـــة للحشـــرات بشـــكل  ا�ًجـــ 8البيولوجيـــة

 .امتكّرر، إمنا من غري املرجح أن يصبح شائعً 

التحــّور، واالقــرتان، والتنبيــغ،  مــثًال طــرق تقليديــة لتعــديل املــادة الوراثيــة للكائنــات احليّــة الدقيقــة املختــارة ( جــدو وت -26
 9املـرور التسلسـلي عـرب العوائـل أو التعـديل التـدرجيي للمعلمـات البيئيـة).والرتبية االنتقائيـة، والتهجـني والتكييـف مـن خـالل 

اسـتخدام تقنيـات اهلندسـة الوراثيـة لتحسـني أداء  انطاق واسع، فمن املمكـن أيًضـ ورغم أن هذه الطرق ليست منتشرة على
 10عوامل املكافحة البيولوجية.

إحــراز مزيــد مــن التقــدم يف جمــال التحســني الــوراثي لعوامــل املكافحــة البيولوجيــة القيــود  موتشــمل التحــّد�ت أمــا -27
للمجموعــات الــيت ميكــن اســتهدافها  التنــوع البيولــوجيالتنظيميــة وثغــرات املعرفــة، مبــا يف ذلــك غيــاب املعلومــات املتاحــة عــن 

 للتحسني الوراثي.

، فـــإن الرتبيـــة الكالســـيكية أو التحـــّول شـــطات بيولوجيـــةة كمنويف مـــا يتعلّـــق برتبيـــة فطـــر�ت املـــايكرورايزا الشـــجريي -28
بفعـــل امليــزات اخلاصـــة ابلـــنظم الوراثيـــة  ،االــوراثي للحصـــول علـــى جمموعــات ذات مســـات مســـتقرة ومرغـــوب هبــا مســـتحيلة حاليًـــ

 للفطر�ت.

 
 حالة السياسات والصكوك القانونية -اخامسً 

مـــن السياســـات والصـــكوك القانونيـــة املختلفـــة علـــى الصـــعيد  تتـــأثر إدارة عوامـــل املكافحـــة البيولوجيـــة مبجموعـــة -29
 العاملي، واإلقليمي واحمللي. وهي قد تؤدي دور العوامل التمكينية واملثبطة على السواء للعمل الفعال.

املنبثقــة لتــدابري الصـحة النباتيــة وهيئــة وتشـمل األطــر القانونيـة الدوليــة الرئيســية االتفاقيـة الدوليــة لوقايــة النبـااتت.  -30
عــن االتفاقيــة تضــع وتعتمــد املعـــايري الدوليــة لتــدابري الصــحة النباتيـــة الــيت تقــّر هبــا منظمـــة التجــارة العامليــة بوصــفها القاعـــدة 

 ميكنهــا أن ترشــدإالّ أنــه لتــدابري الصــحة النباتيــة املتصــلة ابلتجــارة. ورغــم أن هــذه املعــايري غــري ملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة، 
عوامـــل املكافحـــة لتـــدابري الصـــحة النباتيـــة يتعلّـــق بتصـــدير  3ياســـة الصـــحة النباتيـــة للبلـــدان. فاملعيـــار رقـــم إعـــداد س عمليـــة

 وشحنها، واستريادها، وإطالقها. البيولوجية،

توكول �غو� التابع هلا بشأن احلصول على املوارد الوراثية والتقاسـم العـادل رو كما أن اتفاقية التنوع البيولوجي وب -31
على املوارد الوراثيـة والتقاسـم العـادل واملنصـف لمنافع الناشئة عن استخدامها (بروتوكول �غو�) تتناول احلصول واملنصف ل

املنّفــذة لربوتوكــول �غــو�، بصــورة و ابحلصــول علــى املــوارد وتقاســم منافعهــا  املتعلقــةالقــوانني للمنــافع الناشــئة عنهــا. وقــد تــؤثر 
 بيولوجية.خاصة، على إدارة عوامل املكافحة ال

                                                      
 Inf.1-CGRFA/18/21/6الوثيقة  انظر أيضً اُ  8
9 Basic and  Arora, R. & Shera, P. 2014. Genetic improvement of biocontrol agents for sustainable pest management. In

applied aspects of biopesticides (Sahayaraj, K., ed) pp. 255-285, Springer 
10 . 74 (4): Pest Management ScienceLovett, B. & St Leger, R.J. 2018. Genetically engineering better fungal biopesticides. 

781-789 
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اتفاقيـة إسـتكهومل بشـأن امللـواثت العضـوية، الـيت تقـّر أبمهيـة األشـكال وتشمل صكوك دولية أخرى ذات الصـلة  -32
روتـردام بشـأن ملكافحة اآلفات رغم أ�ا ال تتصل بصورة حمّددة بعوامل املكافحـة البيولوجيـة، واتفاقيـة  االبديلة والسليمة بيئيً 

التجــارة الدوليــة، الــيت  عــن علــم علــى مــواد كيميائيــة ومبيــدات آفــات معينــة خطــرة متداولــة يفتطبيــق إجــراء املوافقــة املســبقة 
ترمــي إىل تعزيــز املســؤولية املشــرتكة، والتعــاون وتبــادل املعلومــات يف التجــارة الدوليــة للمــواد الكيميائيــة اخلطــرة، مبــا يف ذلــك 

لبيولوجيـة، إمنـا حتـّث األطـراف فيهـا علـى تبـادل املعلومـات العديد من مبيـدات اآلفـات، والـيت ال تتصـل مباشـرة ابملكافحـة ا
 لصحة اإلنسان أو للبيئة. واالخنراط يف توعية اجلمهور يف ما يتعلق بتوافر بدائل أكثر أما�ً 

وتقوم يف بلدان عدة قـوانني وسياسـات يف جمـال وقايـة النبـااتت ومحايـة البيئـة تعـاجل بعـض اجلوانـب يف اسـتخدام  -33
 البيولوجية، من قبيل إجراءات االسترياد وتسجيل عوامل املكافحة البيولوجية الستخدامها. عوامل املكافحة

وميكـــن أن يكـــون التعـــاون احلكـــومي الـــدويل، وااللتـــزام ابألنظمـــة الدوليـــة واالســـتخدام الكفـــؤ ملنشـــآت البحـــث  -34
أن تنسيق األطر القانونيـة وتبسـيطها،  عوامل متكينية مهمة يف املكافحة البيولوجية الكالسيكية. ويشري مشروع الدراسة إىل

وحتســـني كفـــاءة اإلجـــراءات لتقيـــيم منـــافع وخمـــاطر املكافحـــة البيولوجيـــة املتصـــلة ابلبـــدائل مثـــل الـــنهج القائمـــة علـــى مبيـــدات 
 اآلفات، ميكن أن يعّزز اعتماد منتجات املكافحة البيولوجية.

ة ميكـــن أن تســـاهم يف حتقيـــق جمموعـــة مـــن أهـــداف ويشـــري مشـــروع الدراســـة إىل أن املكافحـــة البيولوجيـــة احملافظـــ -35
إىل ضرورة الربط بني النهج اليت تسـتغّل أوجـه التـآزر احملتملـة السياسة يف جماالت التنمية الزراعية وصون التنوّع البيولوجي، و 

تــأتى يف صــفوف صــانعي السياســات حــول املنــافع الــيت قــد ت ةعــن نشــر التوعيــ مــن أصــحاب املصــلحة، فضــًال  اوُتشــرك عــددً 
 عن املكافحة البيولوجية احملافظة. 

وميكــن اســتغالل العديــد مــن الرافعــات السياســية لتعزيــز اعتمــاد املكافحــة البيولوجيــة علــى نطــاٍق أوســع. وتشــمل  -36
 امج إصـدار الشـهادات، والتوسـيم بشـأن سـالمة األغذيـة)بـر مرنـة (مثـل اخليارات الواردة يف مشروع الدراسـة تـدابري سياسـية 

إىل أن خطــط التــأمني علــى احملاصــيل ميكــن أن تســاعد يف خفــض  ال املســاعدة املاليــة املشــروطة). ويشــري أيًضــوصــارمة (مثــ
 امليل إىل اختيار اسرتاتيجيات قائمة على االستخدام املفرط ملبيدات اآلفات.

واسـعة مـن أهـداف وكما ُأشري إليه أعاله، تّتسم اسرتاتيجيات املكافحـة البيولوجيـة ابألمهيـة ابلنسـبة إىل جمموعـة  -37
ما ال يتّم تعميمها يف األطر السياساتية ذات الصلة. واجملاالت السياسية ذات الصلة املشـار إليهـا يف  االسياسات، إمنا غالبً 

وسـالمة  11تشمل العلوم، والتكنولوجيا واالبتكار، وتثقيف أصحاب املصلحة يف النظام الزراعي والغـذائي،الدراسة مشروع 
 .19-تعايف ما بعد جائحة كوفيداملناخ، والصحة والسالمة املهنية، والتجارة والاألغذية، وتغّري 

النباتيـــة، مـــن املتوقــــع أن ُتطبّـــق الئحـــة االحتــــاد  شـــطات البيولوجيــــةوحـــني يتعلّـــق األمـــر ابإلجــــراءات التنظيميـــة ابملن -38
. وتتـوفر يف العديـد مـن 2022ويب عـام ) يف الدول األعضـاء يف االحتـاد األور 2019/1009األورويب بشأن املنتجات املخّصبة (

                                                      
زرعه وصيده وحصده وجتهيزه وتعبئته ونقله وتوزيعه واإلجتار به  مبا يف ذلك فرتة -يغطي النظام الزراعي والغذائي مسار الغذاء من املزرعة إىل املائدة  11

كما يشمل املنتجات غري الغذائية اليت تشكل هي أيًضا سبيًال للمعيشة، وكل شخص ونشاط واستثمار وخيار له  وشرائه وإعداده وأكله والتخلص منه.
ويشمل مصطلح "الزراعة" ومشتقاته يف دستور املنظمة مصايد األمساك واملنتجات البحرية  دور يف إيصال هذه املنتجات الغذائية والزراعية إىل متناولنا.

 .C 2021/LIM/4الوثيقة  انظر أيضً اُ احلرجية األولية.  والغاابت واملنتجات
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شــــطات البلــــدان يف أورواب، ويف الربازيــــل، وكنــــدا، واهلنــــد، وجنــــوب أفريقيــــا والــــوال�ت املتحــــدة األمريكيــــة، أنظمــــة متصــــلة ابملن
 .البيولوجية

 قــد تــؤثر األنظمــة املتصــلة ابحلصــول علــى املــوارد وتقاســم منافعهــا علــى اســتخدام عوامــل املكافحــة البيولوجيــةو  -39
للبحوث والتنمية. ويشري مشروع الدراسة إىل أن احلـواجز الـيت واجههـا البـاحثون واملمارسـون تشـمل إجـراءات معقـدة جلهـة 
احلصول على املـوارد وعـدم تـوفر القـدرات املؤسسـية إلاتحـة االمتثـال لقواعـد احلصـول علـى املنـافع وتقاسـم منافعهـا. ويشـري 

ان خمتلفــة تعتمــد معــايري خمتلفــة لتحديــد اســتخدامات املــوارد الوراثيــة الــيت توّلــد إىل مســألة مشــرتكة أخــرى تتمثــل يف أن بلــد
يف التزامــات جلهــة احلصــول علــى املــوارد وتقاســم املنــافع. ويشــّدد مشــروع الدراســة علــى أن التبــادل احلــّر واملتعــدد األطــراف 

يف ممارســة املكافحــة البيولوجيــة، وعلــى ضــرورة إيالئــه االهتمــام الواجــب يف  ارئيســيً  االشــبكة العامليــة للمهنيــني شــّكل عنصــرً 
وضـــع وتنفيـــذ تـــدابري احلصـــول علـــى املـــوارد وتقاســـم منافعهـــا، رمبـــا عـــن طريـــق إجـــراءاٍت مبّســـطة أو إعفـــاءات ابلنســـبة إىل 

 التبادالت اليت حتصل ألغراض املكافحة البيولوجية.

معلومــــات التسلســــل الرقميــــة" تــــداعياٍت إضــــافية الســــتخدام عوامــــل حــــول " املســــتجدّ  وقــــد تتــــأتى عــــن اجلــــدال -40
كمـا أن التحديـد التصــنيفي لعوامـل املكافحـة البيولوجيـة واآلفــات املسـتهدفة مـن خـالل التحلــيالت   12املكافحـة البيولوجيـة.

 الشكلية أو اجلزيئية يشكل خطوًة حامسة يف مشاريع املكافحة البيولوجية.

ــ -41 إىل ضــرورة  ى حمدوديــة نطــاق تقاســم املنــافع املاليــة يف املكافحــة البيولوجيــة، ويشــريويشــّدد مشــروع الدراســة عل
فعهـــا غـــري املاليـــة يف صـــفوف مـــزّودي عوامـــل املكافحـــة االتوعيـــة علـــى الرتتيبـــات اخلاصـــة ابحلصـــول علـــى املـــوارد وتقاســـم من

الـواردة يف مشـروع الدراسـة مشـاركة أصـحاب  البيولوجية، واحلائزين عليها ومستخدميها احملتملني. وتشمل اخليارات احملتملـة
، ز�راتتبـــادل الـــ، و املصـــلحة مـــن بلـــدان املصـــدر يف مشـــاريع املكافحـــة البيولوجيـــة، مبـــا يف ذلـــك يف االستكشـــاف امليـــداين

وكانـــت اللجنـــة الدوليـــة املعنيـــة وتـــدريب الطـــّالب، واملشـــاركة يف أتليـــف منشـــورات علميـــة واملشـــاركة يف تقـــدمي االقرتاحـــات. 
حلصول على املـوارد وتقاسـم منافعهـا التابعـة للمنظمـة الدوليـة للمكافحـة البيولوجيـة قـد أعـّدت مدّونـة ألفضـل املمارسـات اب

ر�ت ذات الصــلة ابألغذيــة والزراعــة. وتشــمل املدّونــة، االســتخدام وتبــادل املــوارد الوراثيــة لعوامــل املكافحــة البيولوجيــة لالفقــ
ر�ت، وتقاسم املعرفة من خالل قواعد اات بشأن توافر عوامل املكافحة البيولوجية لالفقمن بني أمور أخرى، تبادل املعلوم

بيا�ت توّثق حاالت النجاح والفشل، والبحوث التعاونية لتنمية القدرات يف بلدان املصدر، ونقل تكنولوجيا اإلنتاج لـدعم 
وقـد  13وث العلمية واألغـراض غـري التجاريـة.النشاط االقتصادي على نطاق صغري، واتفاق مفاهيمي منوذجي خاص ابلبح

ابعتبارها منظمة عاملية اتبعة للمجلس الدويل لالحتادات العلميـة،  1955أُنشئت املنظمة الدولية للمكافحة البيولوجية عام 
 ية.وهي منظمة طوعية للعاملني يف املكافحة البيولوج يف جمال مكافحة األمراض واآلفات. اترّوج للطرق اآلمنة بيئيً 

 

                                                      
 CGRFA-18/21/5نظر الوثيقة اُ  12
13 Mason, P.G., Cock, M.J.W., Barratt, B.I.P., Klapwijk, J.N., van Lenteren, J.C., Brodeur, J., Hoelmer, K.A. & Heimpel. 

G.E. 2017. Best practices for the use and exchange of invertebrate biological control genetic resources relevant for food and 
agriculture. BioControl, 63, 149–154 
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 الثغرات واالحتياجات -اسادسً 
، وحدود للموارد ومتطّلبات قانونية، وسياساتية ومؤسساتية قـد تـؤثر علـى تطـوير هناك العديد من ثغرات املعرفة -42

املكافحـــة البيولوجيـــة ابعتبارهـــا ممارســـًة يف جمـــال اإلدارة، وهنـــاك العديـــد مـــن التهديـــدات لعوامـــل املكافحـــة البيولوجيـــة. وأّمـــا 
 اجملاالت الرئيسية اليت من الضروري اختاذ التدابري فيها فهي التالية:

 وحتسني صو�ا شطات البيولوجيةحة البيولوجية واملنالتصّدي للتهديدات يف وجه عوامل املكاف

، وتعزيـز شـطات البيولوجيـةلعوامل املكافحة البيولوجية، وبدرجـة أقـل للمنمن امللّح مبكان بذل اجلهود للتصّدي  -43
من اإلجراءات العامة اليت تؤدي  نشطات البيولوجيةتدابري صو�ا. وميكن التوقع أبن تستفيد عوامل املكافحة البيولوجية وامل

إىل حتســينات يف صــون التنــوع البيولــوجي للكائنــات احلّيــة الدقيقــة والالفقــار�ت يف نظــم اإلنتــاج وحوهلــا. إمنــا ميكــن حتديــد 
خيـــص صـــون عوامـــل املكافحـــة البيولوجيـــة خـــارج املوقـــع، مثـــة حاجـــة إىل دعـــم اجلهـــود فـــي مـــا فبعـــض األولـــو�ت اخلاصـــة. 

لتحسـني التنســيق بــني املنظمـات املعنيــة مبجموعــات االســتنبات. كمـا أن القــدرة علــى ختــزين جمتمعـات كاملــة مــن الكائنــات 
ج عوامـــل  احلـــرص علـــى أن تُـــدرَ جديـــدة للصـــون خـــارج املوقـــع، ومثـــة حاجـــة إىل ااحليّـــة الدقيقـــة (امليكروبيومـــات) تتـــيح فرًصـــ

 املكافحة البيولوجية للكائنات احلّية الدقيقة على حنٍو مالئم يف املبادرات يف هذا اجملال.

 شطات البيولوجيةبيولوجية واملنتعزيز االستخدام املستدام لعوامل املكافحة ال

ذيــة والزراعــة غــري متطــورة علــى حنــٍو  يف األغ شــطات البيولوجيــةتبقــى إمكانيــات عوامــل املكافحــة البيولوجيــة واملن -44
يف البلدان النامية، حيث ميكنها أن تؤثر بشكل كبري من حيث اإلنتاجية، وخفـض التلـّوث البيئـي وحتسـني كاٍف، وخباصة 

السالمة املهنية والغذائية. وسوف يتطّلب تشجيع االستفادة منها وجود إطار متكيين من حيث حالة املعرفة، من بني أمـور 
والقــدرات، والتعــاون، والسياســات والتشــريعات. ورغــم التقــدم احملــرز علــى مســتوى البحــوث، فقــد كــان للتحســني أخــرى، 

الــوراثي لعوامــل املكافحــة البيولوجيــة أثــٌر عملــي ضــئيل حــىت اترخيــه. وينبغــي معاجلــة القيــود املتصــلة بثغــرات املعرفــة، مــن بــني 
 أمور أخرى.

 شطات البيولوجيةحة البيولوجية واملنمعاجلة القيود على تبادل عوامل املكاف

يّتســم تبــادل عوامــل املكافحــة البيولوجيــة، مبــا يف ذلــك علــى املســتوى الــدويل، أبمهيــة حيويــة ابلنســبة إىل وضــع  -45
السياســات والقــرارات علــى إدراك اتم ابحلاجــة إىل  و. ومــن األساســي أن يكــون صــانعةوتنفيــذ ممارســات املكافحــة البيولوجيــ

كافحــة البيولوجيــة، ومراعــاة الســمات املميــزة هلــذه العوامــل يف وضع/اســتعراض تــدابري احلصــول علــى املــوارد تبــادل عوامــل امل
عناصــر احلصــول علــى املــوارد وتقاســم منافعهــا مصــدر معلومــات عــن العناصــر التنظيميــة الــيت قــد وتــوّفر  هــا.وتقاســم منافع
السياسات اخلاصة ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف أخذها يف االعتبار لدى تصميم تدابري احلصول  ويرغب صانع

وإضـافًة  14على املوارد وتقاسم منافعها ابلنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك عوامل املكافحـة البيولوجيـة.

                                                      
عناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها ابلنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعّية للموارد . 2019منظمة األغذية والزراعة،  14

 )http://www.fao.org/3/ca5088ar/ca5088ar.pdfعلى املوقع  اروما. (متاح أيضً مشفوعة مبذكرات تفسرييّة.  –الوراثّية لألغذية والزراعة 
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ح وضـع إطـار متعـدد األطـراف يرمـي بصـورة خاصـة إىل تيسـري احلصـول علـى عوامـل إىل التدابري علـى املسـتوى الـوطين، اقـرتُ 
 15املكافحة البيولوجية واستخدامها، وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدامها.

 وإدارهتا شطات البيولوجيةحة البيولوجية واملنمعاجلة ثغرات املعرفة بشأن عوامل املكاف

معرفـــة خصائصـــها،  شـــطات البيولوجيـــةمـــل املكافحـــة البيولوجيـــة واملنعواجـــراء التحســـينات علـــى إدارة إيتطّلـــب  -46
وأدوارهـــا يف تقــــدمي خــــدمات النظــــام اإليكولــــوجي، وحالــــة املخــــاطر املرتبطـــة هبــــا وتوّزعهــــا، والتهديــــدات الــــيت تــــؤثر عليهــــا، 
وتقنيـــات اســـتخدامها وصـــو�ا، وحالـــة واجتاهـــات اعتمـــاد املمارســـات املتصـــلة ابســـتخدامها. كـــذلك، ميكـــن تيســـري البحـــث 

مــن خــالل تنميــة القــدرات، وتشــجيع احلصــول علــى بيــا�ت  شــطات البيولوجيــةلوجيــة واملنبشــأن إدارة عوامــل املكافحــة البيو 
ومعلومات، وإعداد أو تعزيز األطر السياساتية والقانونية، والرتويج للتعاون بني الباحثني وبـني البـاحثني وأصـحاب مصـلحة 

 آخرين.

 البيولوجية نشطاتحتسني تنمية القدرات إلدارة عوامل املكافحة البيولوجية وامل

شـــــطات هنـــــاك نقـــــص حـــــرج يف املـــــوارد البشـــــرية واملاديـــــة لتحديـــــد وتوصـــــيف عوامـــــل املكافحـــــة البيولوجيـــــة واملن -47
، وخباصــة تلــك الــيت تــوّفر املكافحــة البيولوجيــة الطبيعيــة أو احملافظــة. وينبغــي تعزيــز الــدعم املقــّدم هلــذه األنشــطة، البيولوجيــة

 يذ اسرتاتيجيات املكافحة البيولوجية.فستوائية. كما جيب تعزيز القدرات لتناملناطق االستوائية وشبه االوخباصة يف 

 شطات البيولوجيةحة البيولوجية واملنعوامل املكافإعداد، أو تعزيز أو تنسيق األطر السياساتية والقانونية إلدارة 
ــ -48 شــطات املكافحــة البيولوجيــة واملنن األطــر السياســاتية والقانونيــة الوطنيــة إلدارة عوامــل أبمــا تفيــد التقــارير  اغالًب

ضــعيفة أو ال تُنّفــذ بشــكل جيــد، وقــد تســتفيد مــن رفــع مســتوى الــوعي يف صــفوف صــانعي السياســات أو تــوفري  البيولوجيــة
 التوجيهات بشأن بلورة السياسات والتشريعات.

 شطات البيولوجيةحة البيولوجية واملنحتسني نشر املعرفة بشأن عوامل املكاف

. إضـافًة إىل نشـطات البيولوجيـةعوامـل املكافحـة البيولوجيـة واملكبـرية جلهـة حتسـني إدارة   اقيـودً متثل ثغرات املعرفة  -49
ثمــة حاجــة لتعزيــز نشــر املعرفــة للــذين حيتــاجون إليهــا. وهــذا قــد يعــين دعــم بوابــة إلكرتونيــة للمعرفــة تظهــر فتعزيــز البحــوث، 

ية ذات الصلة وقياسات جناح املكافحة البيولوجية أو آاثرهـا، أو جمتمعـات املمارسـة عليها بنوٌد مثل األطر السياساتية الوطن
أد�ه لالّطالع على مزيد مـن املعلومـات بشـأن  انظراالفرتاضية ومنصات االبتكار املرتبطة هبا اخلاصة أبصحاب املصلحة (

ل قاعــدة بيــا�ت بشــأن التنــوّع اجليــين الشــبكات). ويف مــا خيــص التحســني الــوراثي، قــد تشــمل اخليــارات تطــوير أدوات مثــ
للمجموعـات الـيت ميكـن أن ُتسـتهدف لالنتقـاء. وميكـن البحـث يف وضـع قائمـة حصـر خاصـة بعوامـل املكافحـة البيولوجيــة 

، والبيئات ونظـم اإلنتـاج حيـث املستخدمة من حول العامل، مبا يف ذلك املعلومات عن بلدان املصدر شطات البيولوجيةواملن
 وعن األنواع املستهدفة.ُتستخدم، 

 أو هبا نشطات البيولوجيةحتسني التعاون وإقامة الشبكات بني العاملني يف جمال عوامل املكافحة البيولوجية وامل
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قــد تســتفيد اإلجــراءات يف مجيــع اجملــاالت الــيت جــرت مناقشــتها أعــاله مــن حتســني التعــاون وإقامــة الشــبكات يف  -50
دعــم إنشــاء املنصــات إلقامــة الشــبكات الــيت  مــثًال صــفوف أصــحاب املصــلحة. وقــد تشــمل اإلجــراءات يف هــذا اخلصــوص 

ا يف ذلــك يف حالــة املكافحــة البيولوجيــة الكالســيكية، تيّســر حتديــد اخلــربة للمبــادرات علــى املســتوى الــوطين أو اإلقليمــي، مبــ
وحتديد جهات التعاون يف إقلـيم منشـأ األنـواع الغازيـة. كمـا تشـمل خيـارات أخـرى حتفيـز إقامـة وتشـغيل حاضـنات حبـوث، 

 ومراكز ابتكار وجمموعات عمل تغطي جوانب خمتلفة من املكافحة البيولوجية.

 يف التنوّع البيولوجي ويف السياسات واملمارسات البيئية والزراعية نشطات البيولوجيةملتعميم عوامل املكافحة البيولوجية وا

العديـــد مـــن ابألمهيـــة ابلنســـبة إىل وصـــو�ا شـــطات البيولوجيـــة يّتســـم اســـتخدام عوامـــل املكافحـــة البيولوجيـــة واملن -51
ا يف ذلـك السياسـات يف جمـاالت مبجموعة من السياسات املختلفة، مبـ تأثري، وميكن أن على مستوى السياساتهداف األ

بشـكل عـام (مبـا يف ذلـك إعـادة أتهيلـه) واالسـتخدام  التنـوع البيولـوجيمثل تغـّري املنـاخ، والـنظم الغذائيـة املسـتدامة، وصـون 
املسـتدام، و�ـج الصـحة الواحـدة. ومثـة حاجـة إىل التوعيــة علـى هـذه الـروابط، وإىل استكشـاف الفـرص لتعمـيم إدارة عوامــل 

 يف هكذا سياسات على مجيع املستو�ت. شطات البيولوجيةالبيولوجية واملن املكافحة

 
 يف عمل اهليئة شطات البيولوجيةعوامل املكافحة البيولوجية واملن -سابًعا

لطاملـــا اّختـــذت اهليئـــة يف عملهـــا داخـــل القطاعـــات وبينهـــا اإلجـــراءات لتعزيـــز اجلوانـــب يف إدارة مكـــّو�ت التنـــوّع  -52
مبـا يف ذلـك التوصـيف، والصـون يف املوقـع وخارجـه، والتحسـني الـوراثي واحلصـول علـى املـوارد  -البيولوجي لألغذية والزراعـة

الفنيـة والسياسـاتية، وتعزيـز نشـر املعرفـة  بشـأن املسـائلسـات معّمقـة مـن خـالل اإلشـراف علـى إعـداد درا -وتقاسم منافعها
عـــرب مطبوعـــات ونظـــم معلومـــات، ووضـــع صـــكوك بشـــأن السياســـات والتوجيهـــات مـــن أنـــواع خمتلفـــة. وقـــد اجتـــه عملهـــا إىل 

 الرتكيز بصورة خاصة على املستوى الوراثي للتنوّع البيولوجي.

حـىت اترخيـه، وإىل حـّد  شـطات البيولوجيـةملكافحـة البيولوجيـة واملنوبقي عمل اهليئـة بصـورة خاصـة علـى عوامـل ا -53
، 47و 38بعيـــد، علـــى مســـتوى اســـتعراض املعلومـــات املقدمـــة يف مطبوعـــات مثـــل وثيقـــيت دراســـة املعلومـــات األساســـية رقـــم 

وتتضــمن ورهتــا احلاليــة. ة متــاح للهيئــة يف دســ. ومشــروع الدرايف العــامل حالــة التنــوّع البيولــوجي لألغذيــة والزراعــةوالتقريــر عــن 
فقـار�ت، العناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، يف إطار مناقشتها بشأن املوارد الوراثية للكائنات احلّية الدقيقة وال

 بعض اإلشارات إىل استخدام عوامل املكافحة البيولوجية وتبادهلا.

يف  شــطات البيولوجيــةعوامــل املكافحــة البيولوجيــة واملن"، تــرد املرافــقابعتبارهــا مكــّو�ت هامــة "للتنــوّع البيولــوجي  -54
 غــــري أنّ  16.يف العــــامل حالــــة التنــــوّع البيولــــوجي لألغذيــــة والزراعــــةبشــــأن اهليئــــة علــــى مســــتوى السياســــات مشــــروع اســــتجابة 

صـة ، وال تتضـمن إشـارات خانسـبًياهـي يف معظمهـا علـى مسـتوى عـام  احتياجات املشروع واإلجراءات املمكنة املتصلة به
 .شطات البيولوجيةاملن وأإىل إدارة عوامل املكافحة البيولوجية 
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ــــإليــــه أعــــاله،  ُأشــــريوكمــــا  -55 أجهــــزة دوليــــة أخــــرى مبعاجلــــة جوانــــب خمتلفــــة يف إدارة عوامــــل املكافحــــة  اتقــــوم حالًي
يف اختاذهـا  ، بـدرجات متباينـة وأبشـكال متنّوعـة. وأي خطـوات ملموسـة قـد تبحـث اهليئـةشـطات البيولوجيـةالبيولوجية واملن

 يف هذا اجملال جيب أن تراعي اإلجراءات اجلارية، وتتفادى االزدواجية وتضمن تعزيز التعاون وأوجه التآزر. 

 
 التوجيهات املطلوبة -ااثمنً 

 قد ترغب اهليئة يف القيام مبا يلي: -56

 ؛ء ما لديها من مالحظاتإبداابلتعليقات على مشروع الدراسة و  اعلمً  األخذ )1(
 إىل منظمة األغذية والزراعة وضع اللمسات األخرية على الدراسة ونشرها؛ الطلب )2(
عوامــــل الصــــلة ب يالطلــــب إىل منظمــــة األغذيــــة والزراعــــة ضــــمان أن أتخــــذ اســــتنتاجات الدراســــة يف عملهــــا ذ )3(

 .شطات البيولوجيةاملكافحة البيولوجية واملن
، وضــمان أن تــوىل شــطات البيولوجيــةاملكافحــة البيولوجيــة واملندعــوة البلــدان إىل تعزيــز اإلدارة املســتدامة لعوامــل  )4(

ويف عمليــــــات وضــــــع ذات الصــــــلة االهتمــــــام الواجــــــب يف السياســــــات احملليــــــة، والوطنيــــــة، واإلقليميــــــة والدوليــــــة 
 السياسات؛

ة والنظر يف كيفية استجابتها لالستنتاجات والتوصيات اليت خلصت إليها الدراسة، بعد وضع اللمسـات األخـري  )5(
ها تعزيــــز عملهــــم يف جمــــال عوامــــل ئاهليئــــة وأعضــــا مواصــــلةعليهــــا، وإجــــراءات املتابعــــة الضــــرورية للحــــرص علــــى 

 .شطات البيولوجيةاملكافحة البيولوجية واملن


