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 مقدمة -ًل أو  

ب ااااااااا ن خطة عملها  ،يف دورهتا العادية الساااااااااابعة ع ااااااااار  ،)اهليئة(اعتمدت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  -1
 1العمل(. )خطة وصااااااو االدقيقة والالفقارايت االسااااااتخدام املسااااااتدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية 

 تاانالو يفي اناجملموعتااتمثاال توتتناااوخ خطااة العماال الكااائنااات احليااة الادقيقااة والالفقااارايت تمجموعاات و يفيااة وتتوقع أن 
( الكائنات احلية 1) :يف ما يلي 2023يف دورهتا العادية التاساااااااعة ع ااااااار  املزمع عقدها يف عام اللتان ساااااااتنظر فيهما اهليئة 

، الاادقيقااة والالفقااارايت املوجود  يف العبااة، مع العتيز على العالو الويولوجي والكااائنااات احليااة الا تقوم بتاادوير امل ااذ ايت
  .اهلامة لعملية اهلضم لدى اجملعاتالكائنات احلية الدقيقة و ( 2)
أن ه ينو ي معاجلة مس لة العمل ب  ن الكائنات احلي ة الدقيقة اهلامة  ،يف دورهتا العادية الثامنة ع ر  ،قررت اهليئةو  -2

 2العمل(. مجاعة) د الوراثية احليوانيةالعمل املعنية ابملوار  جلماعةابلنسوة إىل عملية اهلضم لدى اجملعات حبلوخ الدور  املقولة 
: موجز عن احلالة واالجتاهات ةالتالي اإلسهاماتخطة العمل أن يتم تناوخ تل جمموعة و يفية على أساس خى تتو و  -3

اخلاصة بصون الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت واستخدامها واحلصوخ عليها وتقاسم املنافع الناشئة عنها، ابالستناد إىل 
أفضل املمارسات أيضاا دراسة استقصائية مفتوحة ميكن أن جتمع  اء،حسب االقتضو عمل اهليئة السابق، واألدبيات املوجود ، 

ملتعل قة بصو ا واستخدامها املستدام؛ وخريطة ابملنظمات اإلقليمية والدولية واملؤسسات األخرى املهمة ابلنسوة إىل اجملموعة ا
وأعضائها هيئة لاملتاحة لمكانيات اإللث رات واالحتياجات، و لوحتليل  ؛الو يفية وحتديد اجملاالت االسعاتيجية للتعاون احملتمل

 3ملعاجلتها.
الا أجريت حتت  اهلامة لعملية اهلضااااام لدى اجملعاتت ااااامل األعماخ الساااااابقة املتعلقة ابلكائنات احلية الدقيقة و  -4

الكائنات احلية الدقيقة وعملية اهلضااااااام لدى بعنوان  2012يف عام  61سااااااااساااااااية رقم األ ةدراساااااااوثيقة ال اهليئة ن اااااااررعاية 
"التنوع امليكرويب للكرش"  8-5القساااام  ضاااامن، 2019 ويف عام ،تقوليةاجملعات: حالة املعارف واالجتاهات والتوقعات املساااا

  .حالة التنوع الويولوجي لألغذية والزراعة يف العاملمن 
 أسااااساااية ةدراسااا وثيقةململكة املتحد  إبعداد اب بلفاساااتيف نظمة جامعة توينز املخلطة العمل، تلفت  اساااتجابةا و  -5

سااااااود  هذ  رد متوصااااااو ا على دو مسااااااتدام. و  لعملية اهلضاااااام لدى اجملعاتاهلامة عن اسااااااتخدام الكائنات احلية الدقيقة 
 .CGRFA/WG-AnGR-12/23/6/Inf.1الدراسة يف الوثيقة 

اهلامة لعملية الدراسااااااة لتقدا حملة عامة عن حالة الكائنات احلية الدقيقة  مسااااااود تسااااااتند هذ  الوثيقة إىل نتائ  و  -6
 اهليئةعمل يف تقدم  إحراز ب  ن تيفيةمجاعة العمل من  توجيهاتحلصوخ على اإىل وإدارهتا، وتسعى  اهلضم لدى اجملعات

 ب  ن هذ  الكائنات احلية الدقيقة.
 

                                                      
 .Report-CGRFA/17/19 لوثيقةاب املرفق هاء  1
 .Report-CGRFA/18/21 من الوثيقة 92الفقر    2
 .Report-CGRFA/17/19 لوثيقةاب املرفق هاءمن  7الفقر    3
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 معلومات أساسية -ااثنيً 

وثيق الصاااالة ابثن  من أهم التحدايت الا تواجه العامل: حتساااا  األمن ال ذائي  اجملعاتاحليواين من نتاو اإليعترب  -7
صااااااااااااحلة الحتويل املواد النواتية غري  للمجعاتميكن و وختفيف آاثر ت ري املناخ.  اآلخذين يف التزايدوالت ذية لساااااااااااكان العامل 

نية ابلربوتينات وامل ذايت الدقيقة. ومع ذلك، بسوب حمتواها العايل من األلياف إىل أغذية صاحلة لألتل غالو ري لألتل 
الكائنات  وتُعدغازات االحتواس احلراري.  الذي يوجد ضاااامنل از امليثان  ارئيساااايا  امصاااادرا  للمجعاتاجلهاز اهلضاااامي  يُعد

 كل  ل ةضااااروري - اجملعاتاجلزء الرئيسااااي من اجلزء األمامي من معد   -احلية الدقيقة، ال ساااايما تلك الا تعيا يف الكرش 
 لمجعات ودورها تمصدر للميثان.لقدرات اهلضمية من ال

ن من الوكترياي الالهوائية، واألوليات، والفطرايت الالهوائية، الكرش عوار  عن نظام بيئي ديناميكي معقد يتكو  و  -8
احلياة الادقيقاة املوجود  يف الكاائناات بفعال  اجملعات تتنااوهلااالكربوهيادرات الا فكا ك وتتوالعتاائق امليثاانوجينياة والعااثياات. 

العملية لكن ، مما يؤدي إىل إنتاو العديد من األمحاض الدهنية املتطاير  الا يسااااتخدمها احليوان تمصاااادر للطاقة. و شالكر 
ا اهليدروج ، الذي تساتخدمه ال املوجود  يف الكرش لتحويل اثين أتسايد الكربون إىل ميثان، والذي ينتقل  عتائقتنت  أيضاا

 من فم احليوان إىل ال الف اجلوي.بعد ذلك 
الكائنات احلية الدقيقة داخل الكرش( على إمداد احليواانت  جمموعةتؤثر خصائص ميكروبيوم الكرش )جتمع أو و  -9

نطقة الوحد  مب التالعبيثري احتماخ أن يكون  هذاو  .لعتائق امليثانوجينيةلاملولد  ابمل ذايت وتمية اهليدروج  املتاحة للعتائق 
األحيائية للكرش وسيلة لتحس  ت ذية احليواانت وتقليل انوعااثت امليثان. وابلتايل، فإن احلاجة إىل فهم بيئة الكرش وأدوار 

 .من أي وقت مضى أترب قطالكائنات احلية الدقيقة يف الكرش مل تكن 

 والجتاهات الة حملة عامة واحل -ااثلثً 

عد بكترياي الكرش اجملموعة األتثر وفر  وتنوعاا من الكائنات تُ و متت دراسااااااااااااااة ميكروبيوم الكرش لعقود عديد .  -10
يُنظر و الن ا والسليلوز والربوتينات والدهون.  تفكيكمن الو ائف، مبا يف ذلك كثري احلية الدقيقة يف الكرش وهي تؤدي ال

ا.  على أنهالوعض اآلخر إىل واساااااااعة من الو ائف( و جمموعة  ا)لديه عامة منها على أ اإىل العديد  على و أتثر ختصاااااااصاااااااا
 العااائاالو ااائف بكترياي الكرش وتفاااعالهتااا مع  فااإنالرغم من حاادوت تطورات تكنولوجيااة توري  خالخ العقااد املاااضااااااااااااااي، 
ا.  ال يزاخ تصااااااااااانيف بكترياي الكرش ميثل حتدايا تورياا. و واألعضااااااااااااء اآلخرين يف ميكروبيوم الكرش ال تزاخ غري مفهومة جيدا

، لكن الدراسااااااااااات أ هرت أن تلك املوجود  نعداد أقل ميكن أن يكون هلا مع و  هتيمن بعض األصااااااااااناف الوكتريية عددايا
 للكرش. اإليكولوجيذلك أتثري توري على النظام 

و ائف بكترياي الكرش وأتثريات عن  نظر  اثقوة القائمة على التساااااااااالساااااااااال يف الساااااااااانوات األخري  النه قدمت و  -11
األعالف. تما أ ا أدوات  املواد املضااااااااااافة إىلواسااااااااااتخدام عائل ال ذائي للمط والن العائلعوامل مثل جينات جمموعة من ال

حتسنت القدر  و رئيسية يف حتديد املواد الن طة بيولوجياا داخل الكرش الستخدامها احملتمل يف صناعة التكنولوجيا احليوية. 
 بكترياي الكرش ب كل ملحوظ يف السنوات األخري .استزراع على 
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ألحبات الكرش امليكروبية.  ارئيسااايا  ادورها املذتور أعال  يف تكوين امليثان، هدفا إىل نظراا  ،عتائق الكرش لت اااك  و  -12
. ومع ذلااك، من املمكن تااائنااات هااذ  الكااائنااات هي  و  الهوائيااة صاااااااااااااااارمااة، وابلتااايل فااإن اوهااا خااارو الكرش ميثاال حتاادايا

ما يتعلق بتحسااا  املعرفة بتصااانيفها، واملساااارات الا تنت  من خالهلا غاز امليثان  يفتقدم  ُأحرزتما اساااتزراعها يف املخترب،  
 مثل الكائنات األولية والفطرايت. وتفاعلها مع األنواع األخرى من الكائنات احلية الدقيقة يف الكرش،

األوايل فااااإن الكااااائنااااات احليااااة الاااادقيقااااة يف الكرش،  ب  الوكترياي هي اجملموعااااة األتثر عاااادداا من وإذا تاااااناااات -13
(Protozoa )ال تزاخ طفيليات الكرش غري مدروسة بسوب و املائة(. يف  50أترب مساحة داخل الكرش )تصل إىل   ل ت

بسااااااااوب هذ  امل ااااااااكلة و التحدايت الا ينطوي عليها تربيتها وألن ترتيوها اجليين املعقد جيعل الدراسااااااااات اجلينية صااااااااعوة. 
ال تزاخ و يفة أوايل الكرش و (. Epidinium caudatumالكرش ) أوايلتساااااالساااااال جينوم واحد فقط من أجري األخري ، 

 تفكيكتساااعد هذ  العمليات يف و ، بينما يسااتخدم الوعض اآلخر الكربوهيدرات "الوساايطة". ليفيوعضااها ف مثري  للجدخ.
ا بتكوين امليثان. لكن . و عائل ذية للحيوان الالعلف وحتساااا  توافر العناصاااار امل انوعااثت غاز  أنتو   و األوايل مرتوطة أيضااااا

تلك ب تكون منخفضة مقارنةوسائل تيميائية(  ابستخدام األوايل اخلاصة هباأُزيل ترشها )  أزيلتامليثان من احليواانت الا 
ا أتثر إنتاجية من حيط متوسااااااط زايد  الوزن  األوايل اخلاصااااااة هبا الا أُزيلاحليواانت وتُعد . ترشااااااهايتم إزالة  الا مل  أيضااااااا

امهتها يف تدهور النوات وإنتاو امليثان، اختالفاا تورياا يف مسااااااااااااااختتلف طفيليات الكرش غري أن اليومية أو إنتاو احلليب. 
من  األوايل إلزالتهاأنواع معينة من  انتقاء يظللكامل االساااعاتيجية املثلى. ومع ذلك، اب إزالة األوايلت اااك ل  وابلتايل قد ال

 .اصعوا  اأمرا  الكرش
 احملِللةبفضاااااااااال سزو ا الواسااااااااااع من اإلنزميات  الصاااااااااالوةل األلياف فطرايت الكرش الالهوائية من عوامل حتل   وتُعد -14

 . يفيد اإلجراء األخري ميكروابت الكرش األخرى عن و للكربوهيدرات وقدرهتا على اخعاق جدران اخلالاي النواتية جساااااااادايا
الا من ن ااااااط الفطرايت الالهوائية عن طريق العتائق امليثانوجينية، و  ويُاَعزز. ل ااااا لهاطريق زايد  مسااااااحة الساااااط  املتاحة 

سااااااااااااااتخدم أن الفطرايت الالهوائية ميكن أن تُ تو    وقداملعروف أ ا ترتوط جساااااااااااااادايا ابلكتلة احليوية الفطرية الالهوائية. 
 ختضاااع لدراساااة روتينيةال لكن ، وزايد  الوزن اليومي وإنتاو احلليب. و هتا، وتفاءهااألعالف، وهضاااممن  تناوخامللتحسااا  

 املناسب. ستزراععلى الرغم من توافر اال
ا جزءاا من عائل ل الفريوساااااااااات، مبا يف ذلك العاثيات )الفريوساااااااااات الا تساااااااااتخدم الوكترياي تت اااااااااك  و  -15 هلا(، أيضاااااااااا

بعض األحبات  وُأجريت. القرن املاضي ستينياتأي من الكرش منذ فع  طويلة  وقد مت عزخ العاثيات عنميكروبيوم الكرش. 
تلك الا لديها تطويقات تكنولوجية حيوية حمتملة تصااانيف فقط مت ، ولكن القرن املاضاااي حوهلا خالخ ساااوعينيات ويانينيات

شاااااهدت السااااانوات األخري  بعض الدراساااااات الا عزلت العاثيات اإلضاااااافية وسااااالسااااالة و . زراع جمموعات االساااااتحفظها يفو 
 يف الكرش. اال يُعرف الكثري عن أدوارهلكن من املعروف من سياقات أخرى أن العاثيات ت ري بيئة امليكروبيوم. و و جينوماهتا. 

موعااة وأجزاء ستلفااة من العااامل أن جم من العااائاال من أنواع ستلفااة املاا خوذ  أ هر حتلياال ميكروبيومااات الكرشو  -16
ولكنها  عائل،ال ذائي للمط النإىل االختالفات يف املقام األوخ تعزى و يمن عليها. هتمن الكائنات احلية الدقيقة  ةأسااااااااساااااااي

ا ابلنوع والسااااااااااللة و  من احملتمل أن يكون وجود جمموعات صااااااااا ري  ج رافية حمدد  من و  عائل.ينات الفرادى جتت ثر أيضاااااااااا
ملناخ يف املواد النواتية املساااااااااتهلكة أو بوجود ساااااااااالالت متكيفة حملياا من اب بوجود أصاااااااااناف متعلقةتائنات الكرش مرتوطاا 

عائلها ل" أدواراا مهمة يف الساااما  الصااا ري ائنات احلية الدقيقة يف مثل هذ  اجملموعات "الكتؤدي من احملتمل أن و اجملعات. 
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اساااااااااااات الهلا ب ااااااااااااكل  والا ميكناحلفاظ عليها  يلزمالا  وراثيالتنوع الجمموعات ابلتعامل مع الظروف الويئية احمللية ومتثيل 
 أترب.

حيواانت ن ا "ما توصااااااااااف  جوخ حديثة الوالد  عاد ا العفال يكون ميكروبيوم الكرش اثبتاا طواخ عمر احليوان. و  -17
" وتعمل أجهزهتا اهلضمية بطريقة أتثر ت اهباا مع تلك اخلاصة ابحليواانت الص ري  أحادية املعد  يف مرحلة ما قول االجعار

ب  أربعة ويانية  اجملعات مامرحلة إىل  مرحلة ما قول االجعارحيدت االنتقاخ من و الوال ة.  ابجملعاتمن تلك اخلاصااااااااااااااة 
ت اااااااااري الدالئل إىل أن و . العمرميكروبيوم يف وقت موكر من اساااااااااتقرار و نت اااااااااار أساااااااااابيع من العمر ويرتوط ارتواطاا وثيقاا اب

جمموعة أسااااساااية من امليكروابت تساااتقر يف وقت موكر وتساااتمر حع سااان الرشاااد، على الرغم من أن أعدادها تت ري مبرور 
قد تكون هذ  االختالفات انمجة عن و جتمعات ميكروبية ستلفة يف احليا  املوكر . الحظت  دراسات ستلفةلكن الوقت. و 

مط مثاال طريقااة الوالد  والت ااذيااة قواال الفطااام وعمر الفطااام والن ،هناااأ أدلااة على أن عواماالو   اإلدار . اختالفااات يف  ُ 
 املوكر.ميكن أن تؤثر على امليكروبيوم  ،ال ذائي املوكر والتلقي  بسائل الكرش

خطر فقدان التنوع  ارتفاعاالجتاهات دو التصااااااانيع وجتانت ممارساااااااات إدار  احليوان على الصاااااااعيد العاملي وتعين  -18
أن املكمالت ال ذائية الا حتتوي على تربوهيدرات سهلة اهلضم، تما  لوحظعلى سويل املثاخ، فلكائنات الدقيقة. لاحمللي 

لكرش، مما يؤدي إىل اخنفاض التنوع الوكتريي ل ةيكروبياملاجملموعة طة بتوساااااااايط هو شااااااااائع يف النظم األتثر تصاااااااانيعاا، مرتو
زايد  تفاء  األعالف يف اجملعات )هدف رئيسااااي يف زراعة اجملعات  ارتوطتواخنفاض ترتيزات امليكروابت الليفية. وابملثل، 

 ورُبطت( ابحلد من تنوع ميكروبيوم الكرش. املتزايدينالعامل سااااااااااكان ل ب ااااااااااكل مسااااااااااتدام توفري ال ذاءحلاجة إىل إىل انظراا 
من اجملعات ابلت يريات  املنوعط األعالف لتقليل إنتاو امليثان املواد املضااااافة إىلاالسااااعاتيجيات الا تنطوي على اسااااتخدام 

 على مستوى العامل.فيه مزيد من التجانت إحدات ؤدي إىل يي قد ذال اجملعاتيف ميكروبيوم 

 الصونالتوصيف و  -رابًعا

الكائنات احلية الدقيقة يف  جمموعاتوتصااااانيف  مجعتربز االجتاهات املوضاااااحة يف  اية القسااااام أعال  احلاجة إىل  -19
 لتحالف العاملي للوحوت ب  ن غازات االحتواس احلراريلوهي م روع رائد حديثاا  Hungate،4 تانت جمموعةو الكرش. 

، خطو  توري  إىل األمااام يف هااذا األثريااة اتاجلينومااو  بكترياي الكرش من 501، والا قاادماات (GRA) املتصاااااااااااااالااة ابلزراعااة
. ينومات ميكروابت الكرش غري متوفراآلن بساااااوب نقص التمويل، وال يزاخ العديد من جانتهى امل اااااروع لكن الصااااادد. و 

تعداد  العاملية ب  ن وياانتالتمثيلها يف جمموعة ب مقارنة Hungateيف جمموعة  مبا يكفيبعض األصناف الوكتريية مُتثل  وال
( م ااااااااروع رئيسااااااااي سااااااااابق للتحالف العاملي للوحوت ب اااااااا ن غازات االحتواس احلراري املتصاااااااالة ابلزراعةبكترياي الكرش )

 .واجلينومات مما يسمى بكترياي الكرش غري القابلة لالستزراع واجلينومات اجملمعة ميتاجينوميا
تكنولوجيات بما يتعلق  الكرش خالخ العقد املاضااااااااااااي، ال ساااااااااااايما يفتطورات تكنولوجية توري  يف علم حدثت و  -20
"omic" . ه مل ينت  عنه فإن، عائليف ح  أن هذا تان مفيداا من حيط ربط ميكروبيوم الكرش ابلنمط الظاهري لللكن و

عمليات لساان حمتتالوو وضااع  ساايتطلب التقدم يف هذا الصاادد و تقدم توري من حيط أتتيد و ائف تائنات دقيقة معينة. 
 .الصةاخلميكروابت الكرش استزراع 

                                                      
4  https://genome.jgi.doe.gov/portal/HungateCollection/HungateCollection.info.html 
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األملانية  DSMZ مثل تلك اخلاصااااااااااة مبجموعة معهد اليونيز ،املفتوحة للعامة املسااااااااااتزرعةموعات اجملكتسااااااااااي تو  -21
حمورية للحفاظ على التنوع أمهية  6جمموعة األنواع املسااااااااااااااتزرعة األمريكيةو يف أملانيا  5واخلالاي املسااااااااااااااتزرعةللكائنات الدقيقة 

موعات اجمليف  تودعال  املواد املعزولةالعديد من لكن امليكرويب العاملي وضمان الوصوخ املفتو  ألصحاب املصلحة. و  اجليين
من امليكروابت الا هلا كثري تعين املخاوف ب اااااا ن امللكية الفكرية أن الو لزام قانوين للقيام بذلك. إال يوجد  إذ، املسااااااتزرعة

 .مرافق التخزين حع بعد تسجيل براءات االخعاع والن رفرادى استخدام جتاري حمتمل تظل يف 
معيناة،  موضااااااااااااااعياةاملرتوطاة مبنااطق و يف الكرش ا يالا تعهنااأ نقص عاام يف املعرفاة ابلكاائناات احلياة الادقيقاة و  -22

ا منها ضع خيو   الستزراع.لقليل جدا

 الستخدام املستدام -خامًسا

التخفيف من انوعااثت امليثان من تما هو مذتور أعال ، ميكن أن تسااااااااااااااهم اإلدار  الفعالة مليكروبيوم الكرش يف  -23
أسااااااااااااااهل طريقة إلحدات ت يري فوري يف ميكروبيوم الكرش  العائلال ذائي للحيوان مط عد ت يري النيُ و . اجملعاتإنتاو  نظم

االنوعااااثت لكاال وحااد  منت  وتلااك الا تؤدي إىل  لتلااك الا تقلاا  ت ااااااااااااااماال التاادخالت احملتملااة و وتميااة امليثااان املنتجااة. 
، وتقليل النضاااا  وزايد  قابلية هضاااام العلف علفاألوخ زايد  مسااااتوايت الوي اااامل التدخل اخنفاض مطلق يف االنوعااثت. 

ل النظام تكمي التدخل الثاينيتضااااااااااااامن و ال ذائي.  على النمطالعتيز  من أجل، وخفض نساااااااااااااوة العلف املقدم للحيواانت
، والذي [Bovaer، املعروف جتارايا ابسااااااامNOP-3] نيعووتساااااااي بروابنوخ-3على ساااااااويل املثاخ ) ال ذائي مبثوطات امليثان

، واألعالف املدب ة، وأحواض اإللكعون )املواد الكيميائية أو امليكروابت (يثوط اخلطو  األخري  يف تكوين امليثان يف الكرش
نتااائ  حتقيق ورغم امليثااانوجينيت( والزيوت والاادهون أو الوااذور الزيتيااة.  أجاال تقلياال تميااة منالا تسااااااااااااااتخاادم اهلياادروج  

 .واعد ، فإن اآلليات الا تعمل من خالهلا العديد من األساليب ال ذائية ال تزاخ غري واضحة
مع  اجملعاتوتظهر الوياانت العاملية احلديثة إمكانية تكاثر  ،يؤثر على ميكروبيوم الكرش العائلأن جينوم تو   و  -24

يف املائة بناءا على  30ميكن ملثل هذا النه  أن يقلل من انوعااثت امليثان بنسااااااااااااااوة تصاااااااااااااال إىل و اخنفاض انوعااثت امليثان. 
م أو لع من  ت/مغثافة امليثان )م من امتصاااااااااا املاد  اجلافة( وت م/ تغوإنتاو امليثان ) ،م/يوم(غانوعااثت امليثان اليومية )

 .هناأ حاجة إىل مزيد من العمل لتوضي  اآلليات الكامنة وراء اآلاثر املالحظة ،وحع يف هذا الصدد .(ةاملنتج املاد 
لدى فإن ميكروبيوم الكرش )وامليكروبيوم يف اجلهاز اهلضااااامي  ،ابإلضاااااافة إىل أمهيته يف التخفيف من ت ري املناخو  -25

ا للجهود املوذولة لتنفيذ    ب ااااكل اجملعات العابط ب  امليكروابت الو اااارية  تاثوومت أ 7"صااااحة واحد ". عام( مهم أيضااااا
مثل انت اااااااااااار مقاومة  ،قضاااااااااااااييف    متكامل اتواع وهذا يؤتد احلاجة إىل  ،واحليوانية والويئية يف العديد من الدراساااااااااااات

حتتوي بكترياي الكرش على جينات مقاومة ملضااااااااااادات امليكروابت ميكن أن تنتقل بسااااااااااهولة إىل و مضااااااااااادات امليكروابت. 

                                                      
5  /https://www.dsmz.de 
6  /https://www.atcc.org 
مثل    "صحة واحد " هو    متكامل وموح د يرمي إىل حتقيق التوازن ب  صحة اإلنسان واحليوان والنظم اإليكولوجية وحتسينها على النحو األ"  7

 ية والنوااتت والويئة الواسعة النطاقبصور  مستدامة. وهو    يقر  ابلعالقة الوثيقة والعابط القائم ب  صحة الو ر واحليواانت املدج نة والرب 
 Adisasmito, W.B،Almuhairi S.،Behravesh C.B.،Bilivogui، فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بصحة واحد  ."()مبا ي مل النظم اإليكولوجية

P.، Bukachi S.A.،  .صحة واحد : تعريف جديد ملستقول مستدام وصحي.2022وآخرون . 
PLoS Pathogens, 18(6): e1010537. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1010537. 
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ا مرتوات جديد  ن ااااطة بيولوجياا ميكن اسااااتخدامها لتعزيز صااااحة اإلنسااااان و بكترياي أخرى.  تقدم ميكروابت الكرش أيضااااا
 .لتنقية احليويةعلى سويل املثاخ يف تطوير مضادات ميكروابت جديد  أو يف ا ،واحليوان والويئة

الا نافع لسااااانوات عديد  تمحفزات للنمو يف األعالف احليوانية بساااااوب امل املضاااااادات احليوية اساااااُتخدمتقد و  -26
مع حظر استخدام املضادات احليوية توسيلة وقائية وحمفزات و ميكن أن توفرها من حيط صحة احليوان وتفاء  األعالف. 

  مواشاااااااااااااار ية غذ ميكن تقدميها ت، مبا يف ذلك اسااااااااااااااتخدام امليكروابت الا بديلة ُ  من الولدان، برزت كثري للنمو يف ال
أن اسااتخدام هذا النه  يف اجملعات ال يزاخ قيد التطوير، فقد  ورغم(. يف الطويعة)مصااادر الكائنات احلية الدقيقة املوجود  

 جمدايا مو، مما ي اااري إىل أنه قد يكون بديالا ارتوط بتحساااينات يف صاااحة احليواانت الصااا ري ، وزايد  إنتاو احلليب وتعزيز الن
 الستخدام مضادات امليكروابت.

 ية والقانونية واملؤسسيةاتاألطر السياس -اسادسً 

ية والقانونية ذات الصلة إبدار  الكائنات احلية الدقيقة يف الكرش تلك املتعلقة بت ري املناخ، اتت مل األطر السياس -27
اخلاصااة بسااالمة األغذية واألعالف، وتلك  ذات الصاالة، وتلك هوتوادل هالتنوع الويولوجي واسااتخدام بصااونوتلك املتعلقة 

 .ابلتسويق
تائنات الكرش الدقيقة، مع   ب ااااااا نتؤثر الساااااااياساااااااات املتعلقة ابملناخ ب اااااااكل متزايد على توافر التمويل للعمل و  -28

كروبيوم الكرش لتحقيق ختفيضااااااااااات يف انوعااثت امليثان. إعطاء العديد من املمول  األولوية للجهود املوذولة لتحساااااااااا  مي
بساااااااااااوب الوقت الالزم للحصاااااااااااوخ  تكنولوجيات من هذا القويلأمام اعتماد  احاجزا  تكونميكن أن األطر التنظيمية ولكن 

منطقة  ،امليثاننوعااثت منخفضاة من غاز ابعلى أنه مت إنتاجها املنتجات يعترب توسايم غالواا ما و . طرحهاعلى املوافقة على 
يكون املستهلكون غري قادرين أو غري راغو  يف حتمل تكاليف مثل هذ  االبتكارات حيثما و رمادية من الناحية التنظيمية. 

قد تكون اآلاثر املعتوة على و . تطويرهامن خالخ زايد  أسااااااااااااعار السااااااااااااوق، قد تكون هناأ حاجة لتدخل حكومي لدعم 
 ااااااااااااك ل تقد و األعالف واسااااااااااااتخدامها رادعاا يف بعض الولدان. املواد املضااااااااااااافة إىل ى السااااااااااااياسااااااااااااات املتعلقة ابملوافقة عل

ذات أثر تكلفة ولكن  أقلبدائل  ،مثل ت اااااجيع اساااااتخدام الوقوليات واألعالف املدب ة تعلف للحيواانت ،اساااااعاتيجيات
 .االنوعااثت

عن  الناشااااااااائةوالتقاسااااااااام العادخ واملنصاااااااااف للمنافع ينية بروتوتوخ انغواي ب ااااااااا ن احلصاااااااااوخ على املوارد اجل وأدى -29
إىل زايد  مسااااااااااااتوى الوريوقراطية الا ينطوي عليها توادخ  اسااااااااااااتخدامها امللحق ابتفاقية التنوع الويولوجي )بروتوتوخ انغواي(

 .املستخدامها وحفظها على مستوى العالذين يقومون اب، مما أاثر ساوف ب  لدى اجملعاتالكائنات احلية الدقيقة 
مجيع الوياانت الا تساتند إليها إاتحة الوصاوخ املفتو  الا تضامن  معظم وتاالت التمويل واجملالت ساياساة وتتوع -30

غري عن العزالت امليكروبية اجلديد  تضااااااااامن أحبااثا تاملن اااااااااورات الا لكن للجمهور عند تقدا املقاالت للمراجعة. و  املاد 
 حمدودية هذا يعينو قول الن اار.  خاصااة ابالسااتزراعيف جمموعة  إدراجهاة من خالخ الوصااوخ املفتو  إىل العزلملزمة بضاامان 

إىل حاجة ولذلك ية ، تورياا  حتدايا األمر  ل هذاوي اااك  اجملتمعية. نافع الوحط املساااتمر وامل ألغراضاملفتو  للعزالت  التقاسااام
ا لكن جتت يريات. و القيام ب جملموعات اابلنسااااوة إىل متطور  أن مثل هذ  الت يريات سااااتتطلب بنية حتتية  اإلشااااار  إىلب أيضااااا

 .وإاتحتها املتزايد  احلالية لتمك  املنظمات املسؤولة عنها من احلفاظ على العزالت املستزرعة
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ساااتخدام الكائنات احلية الدقيقة وصاااو ا على دو مساااتدام ابت ااامل املؤساااساااات وال اااوكات الرئيساااية املتعلقة و  -31
لتحالف العاملي للوحوت ا، و ارابعا القساااام الا متت مناق ااااتها يف  املسااااتزرعةموعات اجمل، هلامة لعملية اهلضاااام لدى اجملعاتا

ا يف القسااااام  وجمموعة أحبات الثرو  احليوانية  (،ارابعا ب ااااا ن غازات االحتواس احلراري املتصااااالة ابلزراعة )متت مناق اااااته أيضاااااا
املتعلقة  يكروبيةاملينومات اجلشاااااااوكة و للتحالف العاملي للوحوت ب ااااااا ن غازات االحتواس احلراري املتصااااااالة ابلزراعة  التابعة

 لاادى اجملعاتقاادر  توري  على عزخ امليكروابت تتمتع بمن اجلااامعااات واملعاااهااد الوحثيااة حوخ العااامل الا  ا، وعااددا ابلكرش
ا جمموعات، لكن تفاصاااااااااايل هذ  و ولديها جمموعاهتا اخلاصااااااااااة.  واحلفاظ عليها من احملتمل أن ميتلك القطاع اخلاا أيضااااااااااا

ابإلضافة إىل م اريع التحالف العاملي للوحوت ب  ن غازات االحتواس احلراري املتصلة و اجملموعات غري متاحة للجمهور. 
صااااااااالحة على املساااااااااتوى ابلزراعة املذتور  أعال ، يعمل عدد من امل ااااااااااريع الكربى األخرى على تعزيز تعاون أصاااااااااحاب امل

ئيااة )تطويقااات امليكروبيوم لنظم غااذا MASTER "2020الاادويل، مبااا يف ذلااك م ااااااااااااااااريع برانم  االحتاااد األورويب "أفق 
أفاد بعض أصاحاب املصالحة من الولدان و  Holoruminant.9 م اروعو  8(التكنولوجيات وال ارتاتمساتدامة من خالخ 

 ارتتهم يف األن طة التعاونية.النامية أن نقص التمويل ي كل عقوة أمام م 

 والحتياجات واإلجراءات احملتملة الفجوات -سابًعا

إىل أعضااااء شاااوكة اجلينومات امليكروبية  أُرسااالوالردود على اساااتويان غري ر ي  لمؤلفاتاساااتعراض لاساااتناداا إىل  -32
يط الضااااوء املتعلقة ابلكرش التابعة للتحالف العاملي للوحوت ب اااا ن غازات االحتواس احلراري املتصاااالة ابلزراعة، ميكن تساااال  

 :على الفجوات واالحتياجات التالية
 ت اامل و ميكروبيوم الكرش وو ائفه.  املعارف حوخ. ال يزاخ هناأ الكثري مما يتع  القيام به لتحساا  األحبات

الكائنات احلية الدقيقة يف الكرش، واسااااتك اااااف إمكانية اسااااتخدام  اسااااتزراعحتساااا  تقنيات  ةاألولوياألمور 
 .مواشر  لتقليل انوعااثت امليثان تُ ذىالعزالت تميكروابت 

 هناأ حاجة إىل أن تصااااااااااار اجملالت على أن الكائنات احلية الدقيقة املساااااااااااتخدمة يف املساااااااااااتزرعةموعات اجمل .
جيب حتساااااااااا  قدر  و . أمام اجلمهورالوصااااااااااوخ  مسااااااااااتزرعة مفتوحةيف جمموعات  تودع اتن ااااااااااره األحبات الا

 .اإلضافيةعينات ال، حع تتمكن من استيعاب املستزرعةموعات اجمل
 السياسات والت ريعات والعتيوات املؤسسية ذات الصلة، مبا يف ذلك تلك استعراض  يتع . أطر السياسات

إاتحة مللكية الفكرية، وحتديثها عند الضاارور ، هبدف ضاامان ابو  منافعهاوتقاساام  على املوارد املتعلقة ابحلصااوخ
ا حاجة إىل و لوحط والتعاون ب اااا ن تائنات الكرش الدقيقة وإدارهتا. لمناسااااب متكين إطار  وضااااع هناأ أيضااااا

االبتكارات املنوثقة عن الوحط يف هذا اجملاخ والا ميكن أن تساااااااعد يف  اعتمادسااااااياسااااااات من شاااااا  ا تعزيز 
 .تقليل انوعااثت امليثان

الدقيقة وصااااااااااو ا على دو مسااااااااااتدام على  الكرش اسااااااااااتخدام تائناتتحساااااااااا  ميكن اختاذ اإلجراءات التالية لو  -33
 :اهليئة وأعضائها مالية اختاذها من قولاحتاملستوي  العاملي والوطين، مبا يف ذلك 

                                                      
8  /h2020.eu-https://www.master 
9  /https://holoruminant.eu 
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  اهلامة ألن ااااااااطة املتعلقة إبدار  الكائنات احلية الدقيقة ة لولويإعطاء األ من أجلإن اااااااااء فريق خرباء عاملي للعمل
 مستدام؛على دو ذ  الكائنات وصو ا هاستخدام دد الا هتخاطر وحتديد امل لعملية اهلضم لدى اجملعات

  تائنات الكرش الدقيقة وفهرسااااااااااتها   ابسااااااااااتزراعضاااااااااامان توفري املوارد الكافية ملوادرات الوحط العاملية املتعلقة و
 وإدارهتا؛

  املفتوحة قول  املساااتزرعةموعات اجمليف الصاااة اخلتعزيز الساااياساااات الا تضااامن إيداع مجيع العزالت امليكروبية و
 ن ر أي بياانت تتعلق ابلكائن )الكائنات( املعنية؛

  التعامل مع الطلب  لتمكينها منللجمهور  املفتوحة املسااااااااااااااتزرعةموعات اجملتعزيز قدر  املنظمات الا تدير و
 ياسة تتطلب اإليداع املعزوخ؛س تسووهاملتزايد الذي قد 

  ما يتعلق بعبية اجملعات واالبتكارات ال ذائية؛ تعزيز متويل الوحوت يف إدار  ميكروبيوم الكرش، ال سيما يفو 
  القانونية الا تسهل توادخ عينات الكرش امليكروبية على الصعيد العاملي؛ و  يةالسياسات تعزيز االبتكاراتو 
  افز لت جيع التعاون العاملي، وخاصة التعاون الذي ي مل الولدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.و توفري حو 

 التوجيهات املطلوبة -ااثمنً 

  يلي: القيام مبا يف مجاعة العملقد ترغب  -34
 ا مبسود  الدراسة وإبداء التعليقات عليها؛اإلحاطة علما  (1)
 ؛ون رها يف صي تها النهائية الدراسة وضعنظمة املالتوصية نن تطلب اهليئة من و  (2)
طويعة إجراءات املتابعة ب ااا ن ، و اوتوصاااياهت الدراساااة امل اااور  إىل اهليئة حوخ تيفية اساااتجابتها لنتائ  وإساااداء (3)

اهلامة لعملية اهلضاام ر اهليئة وأعضااائها يف تعزيز عملهم يف جماخ الكائنات احلية الدقيقة الالزمة لضاامان اسااتمرا
 ؛لدى اجملعات

نظمة ضااااااامان أخذ نتائ  الدراساااااااة يف االعتوار يف عملها املتعلق ابلكائنات املالتوصاااااااية نن تطلب اهليئة من و  (4)
 ؛ اهلامة لعملية اهلضم لدى اجملعاتاحلية الدقيقة 

اهلامة لعملية اهلضاااام  لكائنات احلية الدقيقةاملسااااتدام لسااااتخدام تعزيز االإىل التوصااااية نن تدعو اهليئة الولدان و  (5)
على وعمليات وضع السياسات إعطائها االعتوار الواجب يف السياسات احلرا على و صو ا و لدى اجملعات 

 احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية.املستوايت 
 


