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 اديةسلسلة نزار االرش مستقبل منتجات الهندسة الوراثية

 

زاتناغعظيماااناغ ااقنهاا لاارناغللوراااناغي اجيااانلااقن  ااراتناغ ياار ن  للاارنباارغم من ااننا   اار
اغز اعااان ان هنالاارعناغعونااون اانناغمعاار  ن اغعيا ااا ناغ ااقنج ااون ااننج لااقن ل  اارتناااا  ن

ناغ الياناغ يييانعلىن س يىناغعرغمن اغ قن ننأاملرن:
لااارتناغمعوغاااان  اجيااارئنلاااقناغ ي اااان ن هن طاااالناغم ر اااي نأ ناغ ر : المشااا ال الية ةااا  -1

ي عاا ن ااننعمليااان زاغ لاارن اانناغ ي ااانبعااونوغااشنلااقنهرغااان لااي ن  اا لان اارن مج  ااان لاا  ن
 نخر ااان  هنالارعن عار  ن ااننعملياان طااالن لارتنعملياان ااع انانيم اننج ايالاراغ ر

ب مياااان ياامنط يعياااان انجعاام نغ ااوناوهن ااارناااقن    نلعاا ناغ ي ااااناغ يلاارتنلااقناغ ي اااان
 لىنا انا ق رمنغ يلرتنأ نكر لرتن مي انبميا فرجلرنعنناغ ي ا.ع
 هنارااا عوامناا ااالر ناغمعوغاااان  اجيااارئن اغمار  اااانا ااايا ن: مك فحااا  اتفااا ى ا  ااا    -2

 عيلاان اانناولاارتنانيعلااقنعاومن لر م لاارن ااننق اا نأ اايا نأخامىن اانناولاارتن علياا نا ااون
 برغ ااارغقنلاااةهنل ااام ناغ يقااا نعاااننأ ناغ ما اااألنااخااامىنغم رل  لااارنن اااننارااا عوامناغم ياااوات

 ار عوامناغم يواتن وأتنج اشى.
 هن لاي نراااتن ار  اان انناولارتن: مق وما  اتفا ى لحمح لاةل المة لا  واا ةا    -3

اولاااارتن اغم م لااااانغلم ر ااااي ناغمعوغااااان  اجياااارئن ساااااغان  يقعااااان اااا نزياااار  ناغ اااا  نعلااااىن
 ن  ااانناا  لاااانلاااقناااا اناغم ااار ن لاااي نز اعااااناغم ر اااي ناغمعوغاااان  اجيااارئننبرغ يرااا نلاااق

لااقناغ اايلرهناغ اام ن   اا ناغ  اارهننGlyphosateغم يااوناا  اار نكايفيرااي ناغمار  ااان
Horseweedكل ي اااانه مياااانغزيااار  نارااا عوامناغم ياااونلاااقن  رل ااااناا  ااار نلاااقنهااااي نن

  يوناغ ايفيري .اغم ر ي ناغمار  انغم
الااارعناه مااار نك يااامن ااانن   ر ياااانا  اااار ن يلااارتناغمار  اااان ااانن: ا دغااا ل المقة  ااا  -4

خر اااااان اااااينناغل رجااااارتناغ اااااقنج  ااااارجمن اخليااااارئناغم ر اااااي ناغمعوغاااااان  اجيااااارئن غاااااىناا  ااااار ن
Interbreedingااايهناغااو  ن اغم  اااي ن اانن فااا نأ نليماارن يللاارن باااراخ نعلااو رنين 

 بااينننWild mustard اغعاام  ناغ اام ننCanola  اار نوغااشن   ااي ناغ اار يانن اغلااي 
 ن هن لاي ن  اا نااا  ناا  اار ناغمار  ااانAegilopsاغ ل اان بعااننأ اايا ن  اا ناغع يااو ن

 غلم يواتنأ نااعواءناغ يييانري ع ن ننعمليان  رل  لرنأ مائن ع رئ.
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 هنراااايان ا   ااار ن ااا   ناغم ر اااي ناغمعوغاااان  اجيااارئن: المح لاااةل المة لااا    دغااا ل -5
 نلااااةوانكر اااا نااااا  ننل  ااااقن  رل  لاااار  ميااااارنلااااقنهاااااي ن  ر ااااي نأخاااامىنجعااااونأ  اااارائن

ج اااا كن  اااا لاننل  ااااقناغ ف ياااامنلااااقن ي اااار ننلة لااااراغم ر ااااي ن ار  ااااانغم يااااواتناا  اااار ن
 اغ وا  نغم رل  لرنبرر عوامن  يواتنأخمى.

يلاارتنج  ااي ناغم ر ااي ناغمعوغااان  اجياارئنعلااىن م ج:  يياا الحس سااة  لحي ونةتاا ى ال  -6
 ن   ااا ناااا  ناغ م جيلااارتنقااونجسااا سناغ سررااايانغ  سااارهن مي ااان  عظملااارنب ااا  ن  زيماارت

 اغ ياياهناغلا اهنن  ا يرهنعلااىناا  ناغم ر اي  نغا غشنا ااون انن  اماءنااخ  ار اتناغ رليااان
 ق  ن طالنا  ناغم ر ي .نلقنا اناغم ر 

 هنعااومنق ااي ناغم ر ااي ناغمعوغااان  اجياارئنلااقناغااو  ناغم او اااننم اا ن: ن عةاا  ال اا ا  -7
يهن الف ن سا يىن غىنخاي ناغماياطلينن اننأهناغايمااناغ  ا ياانغلا  ناغم ر اي نقاونانج ا

اغعر ا نقاوناني ايهنأرررايرئنن نأ ارنلاقناغاو  ناغلر ياان اغفايام نلاةهناا ااغم ر اي ناغ  يعياا
 أ رمنهراتناغم رعان قلاناغ  اءناغ  نج  ين ل نا  ناغو  .
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