تحويل املوارد الوراثية إىل قيمة

TRANSFORMING GENETIC RESOURCES INTO VALUE

مركز عامن للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية
لقــد أنعــم اللــه عــى ســلطنة عــان بتنــوع بيولوجــي كبــر يف االنــواع الحيوانيــة والنباتيــة وهــذا التجمــع الفريــد للمــوارد الوراثيــة ميتــد ليشــمل الحيوانــات الربيــة والبحريــة
 ويف حــن انــه تــم التعــرف عــى التنــوع.والنباتــات وعــامل الكائنــات الحيــة الدقيقــة وذلــك بفضــل ظــروف الســلطنة الفريــدة ومناخهــا املتنــوع ومســاحتها وموقعهــا الجغـرايف
 فانــه بالرغــم مــن ذلــك يوجــد قــدر ضئيــل مــن املعرفــة حــول قيمة هــذا التنوع الــورايث وأنه مــن املتوقع، البيولوجــي يف النظــم البيئيــة واألنــواع واملســتويات الوراثيــة املختلقــة
 و امتثــاال ألوامــر حــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد ملراجعــة الفــرص.أن يكــون لديهــا أهميــة عامليــة نظـرا للظــروف التــي نشــأت عليهــا خــال آالف الســنني
. م2012  فقــد تم إنشــاء مركــز عامن للمــوارد الوراثيــة الحيوانية والنباتية مــن قبل مجلــس البحث العلمي يف ســنة، املتاحــة يف ســلطنة عــان يف مجــال حاميــة مواردهــا الوراثيــة
.مركز عامن للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية يحول املوارد الوراثية إىل قيمة ملموسة
Oman Animal and Plant Genetic Resources Center (OAPGRC)
Biodiversity, the variety of life on earth, includes ecosystem, species, and genetic diversity. Thanks to its unique, diverse climatic
conditions, size and geography, Oman is blessed with an abundant and unique fauna and floral biodiversity, including at the
genetic level. While biodiversity is defined at ecosystem, species and genetic levels, much is known of Omani ecosystems and
species diversity, with admittedly relatively little being known of Omani precise genetic wealth, even though it is predicted
to have global significance given the conditions it has evolved under for millennia. Following His Majesty Sultan Qaboos bin
Said’s order to review Oman’s opportunities in protection of its globally significant genetic resources, the Oman Animal and
Plant Genetic Resources Center (OAPGRC) was established by The Research Council in 2012, with the Mission: To promote
recognition, sustainable utilization and valuation of the genetic diversity inherent in Oman’s animals, plants and microorganisms
as a natural heritage resource. OAPGRC is transforming genetic resources into value.

