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م النظ الزراعیة في الحیویة تالتكنولوجیادور ول "ح منظمة األغذیة والزراعةدولیة ل ندوة
 "1والتغذیة المستدامة الغذائیة

 2016، /شباط رایرفب 17 – 15
 

 كررةتأسئلة م

 

 الندوة؟ ظمة األغذیة والزراعة ھذهن. لماذا تستضیف م1

 
الظواھر الجویة المتطرفة غیر  ترددات زیادةو ذیة المزمن. كنتیجة لتغیر المناخالتغسوء یعانون من حول العالم ملیون شخص  800حوالي 

والذین ھم ات الغابموارد سبل عیش المزارعین والصیادین والسكان الذین یعتمدون على على  ؤثر سلباتالتي المنتظمة، مثل الجفاف والفیضانات، 
التي تعتمد علیھا الزراعة (مثل األراضي الموارد الطبیعیة المحدودة ة إلى ذلك، تشھد األمن الغذائي. باإلضاف معرضین ومنعدمین من بالفعل

 والقدوات ،والضغوط الدیموغرافیة ،بمعدالت مثیرة للقلق بسبب تغیر المناخ، والممارسات الزراعیة اتدھورا واستنزافالصالحة للزراعة والمیاه) 
حیث من  ،2050عام الالمزید من الغذاء بحلول من  ٪60حوالي قد تكون ھناك حاجة ل ھ ربماأنباالجتماعیة واالقتصادیة األخرى. ویقدر أیضا 

المھمة في كمیة الغذاء، التي یجب أن تتحقق بالرغم من القیود المذكورة ملیار نسمة. ھذه الزیادة  9إلى أكثر من  أن یرتفع عدد سكان العالم المتوقع
 في مواجھة تحدیات غیر مسبوقة. ھم الغذائيعني أن العالم ونظم اإلنتاج أعاله، ت

 تطبیق العلم أن تعتقد المنظمة. ودعمھا ھاینبغي استكشاف مواجھة ھذه التحدیات البلدان على التي یمكن أن تساعد المحتملة جمیع الخیارات
 المتاحة التكنولوجیاتمجموعة . غیر المسبوقةھذه التحدیات حلول ل كبیرا في توفیر لعب دوراتیمكن أن  أحد الخیارات التيالتكنولوجیا یشكل و

ین إدارة المیاه في تحستلك التي تستخدم ل مثل، التكنولوجیات التقلیدیةجمیع  بما في ذلك، قدر ممكن تكون على أوسع یجب أن لھذا الغرض للمنتجین
، راعیةالز الحیویة كنولوجیاتالت على دور ھذه الندوة زترك. الزراعیة التقنیات الحیویة مجموعة واسعة من فضال عنالبعلیة، المرویة و الزراعة

 مع، رأكب قیمة غذائیة ذات المزید من الغذاء القادرة على إنتاج المستدامة النظم الغذائیة بالتوجھ نحو یمكن أن تقوم بھ الدور الذيوتحدیدا على 
 .تغیر المناخ في مواجھةالقیام بذلك و أقل بیئیةأضرار 

 

 الزراعیة؟ الحیویة تالتكنولوجیا ھي . ما2

 
تنص على أن  يالبیولوجي، والت التنوع تفاقیةمن إ 2 المادةإلى  ، یستندالحیویة للتكنولوجیا تعریفا واسعا تقلیدیا األغذیة والزراعة منظمةتستخدم 

أو المنتجات  یلصنع أو تعدمشتقاتھا، ل الكائنات الحیة أو تستخدم النظم البیولوجیة أویة تطبیقات تكنولوجیة "أ كنایة عن التكنولوجیا الحیویة ھي
واسعة  مجموعةیشمل  الندوة في عنوان المستخدم ة"الزراعیالحیویة  تالتكنولوجیاإن مصطلح "ف، وبالتالي. معینة" استخدامات العملیات من أجل

 .في األغذیة والزراعة المستخدمة التكنولوجیات من
التخمیر،  نیاتتق، االصطناعي التلقیح التي تنطوي علىالمنخفضة  التكنولوجیة النھج من مجموعة واسعة الحیویة ھذه الحیویة تشمل التكنولوجیات

 .المعتمدة على الحمض النووي المتقدمة المنھجیات التي تنطوي على العالیةالتكنولوجیة  النھجومن  وما إلى ذلكاألسمدة الحیویة و

 راثیة لألغذیةالوحفظ الموارد توصیف وو أو الكفاءة؛ زیادة الغلةالعشائر الحیوانیة من أجل و لألصناف النباتیة الوراثي تحسینلافي  وھي تستخدم
 يف ھذه التكنولوجیاتمن  بعضى. ویمكن تطبیق من األغراض األخر وعدد لقاحالتطویر و ؛یةالحیوان أو یةالنباتض امراأل تشخیصو والزراعة؛

 مثل، رقطاعات بشكل أكبال بینما بعضھا اآلخرفھو محدد، التعدیل الوراثي أو الواسمات الجزیئیة مثل استخدام، والزراعیةالغذائیة  القطاعات جمیع
 مصطلحك). وبما أن سمااإلنعكاس الجنسي (لدى األ أو(في الثروة الحیوانیة)  ، ونقل األجنة)األشجار الحرجیةالمحاصیل وفي ( زراعة األنسجة

 استخدامھا یشمل  "الزراعیةالحیویة  تالتكنولوجیالح "مصطفإن  الغابات، لذلكواألسماك و المحاصیل والثروة الحیوانیة یشمل منتجات الزراعة
 .القطاعات في أي من ھذه

تقطب مسو نقاش حاد ھناك وما زال كان، األكادیمیة والبحثیة خارج الدوائر قلیال نوقشت األخرى قد الزراعیة الحیویة تالتكنولوجیا في حین أن
 على لكائنات المعدلة وراثیال اآلثار المحتملة حول یتمحور ھذا الجدل. و1990 العام منذ جاريوھو  وراثیا والكائنات المحورة التعدیل الوراثي حول

 حدى النتائجا. إوغیرھا من القضای الغذائي العالميالنظام ، والسیطرة على والحیوانیةالتنوع البیولوجي، والصحة البشریة والبیئة و األمن الغذائي

                                                           
1 http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/ar/ 
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دور الالمحتملة ومزایاھا جدا على  بسیط التركیز بشكل تم حیث، األخرى التكنولوجیات ھ طغى علىھي أن الذي طال أمده، قاش،نلھذا ال المؤسفة
 .والتنمیة المستدامة تحقیق األمن الغذائيفي  یمكن أن تقوم بھالذي 

 

 ؟الندوةمحور و ھو نطاق . ما3

 
 دامة وتحسینالمست النظم الغذائیة تطویر من أجل أصحاب الحیازات الصغیرة لصالح الحیویة التكنولوجیات تطبیق استكشافب الندوة تقوم سوف

الغذاء  لسلةس دراسة إلى الندوة تھدفس، المستدامة النظم الغذائیة الحیویة في تالتكنولوجیا مساھمات خ. وفیما یخصالمنا سیاق تغیر في التغذیة
 وانیةالمحاصیل والثروة الحی قطاعات ، یشملمتعدد القطاعات نھج لندوةتعتمد اون. المستھلكی المنتجین إلى من ھا، على طول الطریقكاملب قیمةالو

 توجیاالتكنول على ھو لندوةل الرئیسي التركیزت. القطاعا في ھذه الكائنات الحیة الدقیقة استخدام أیضایشمل  ھوومصاید األسماك، والغابات و
 ن.صغار المنتجی لالستخدام من قبل وجاھزة حالیا المتوفرة والمنتجات الزراعیة الحیویة

 

 النامیة؟ في البلدان أصحاب الحیازات الصغیرة المزارعین مساعدة الحیویة الزراعیة التكنولوجیات تستطیع ل. ھ4

 
ي األغذیة والزراعة للمؤتمر التقن منظمةالتي أعدتھا  الوثائق األساسیة منصوص علیھا فيال تالحاالدراسات  العدید من خالل من ذلك ویتضح، نعم

(مبادرة األرز الجدید  فریقیاأل ةاألرز الجدیدأصناف ، على سبیل المثال. و 2)ABDC-10ة (الدولي حول التكنولوجیا الحیویة في البلدان النامی
األرز  ،المزروع فیما بینھما األرز نوعین منتسمح بتھجین  التي الحیویةبواسطة التكنولوجیات ) التي تم الحصول علیھا NERICAألفریقیا، 
تأقلم والنمو على ال األرز األفریقي قدرةو اآلسیوي ألرزة ألفریقیا ھذه بین اإلنتاجیة العالیة لاألرز الجدید اآلسیوي. تجمع أصنافاألرز و األفریقي

 .ىجنوب الصحراء الكبر أفریقیا في على نطاق واسع ویتم توزیعھا حالیا ئات القاسیةالبی في

ثیق سلسلة واسعة من دراسات الحاالت، تم فیھا تطبیق توب األغذیة والزراعة یقوم منظمةیضا من خالل كتاب صدر مؤخرا عن ویتضح ذلك أ
ت إحدى دراسات الحاالت على سبیل المثال، كان.3ةالحیویة الزراعیة لتلبیة احتیاجات أصحاب الحیازات الصغیرة في البلدان النامی التكنولوجیات

 قدرةذات  مبالعق المصابة تربةفي األإنتاج الحبوب في المناطق الساخنة والجافة  الدخن وھو محصول یزرع بشكل كبیر لقدرتھ على الھند حول في
المحلي وتلقى في العموم لالستھالك  إعاشي ویزرع كمحصولا. المحاصیل األخرى عمومزراعة فشل تحیث و، على االحتفاظ بالماءمنخفضة 

مة" أو یتم اعتماد جینات "عال "، حیثنھج یسمى "االنتخاب بمساعدة واسمفي دراسة الحالة، تم استخدام ین. التجاری ینمربیال قبل من اھتماما قلیال
مرض ضد قدرة المقاومة لمحسن  HHB 67 ، لتطویر ھجین جدید یسمىھاحیث یمكن اختیارھا بواسطة الواسمات الجزیئیة وسم یتم أومرغوبة 

 900000 جدید على حواليالھجین ال ، تمت تنمیة ھذا2011العام في ل. ھذا المحصو البیاض الزغبي، وھو المرض األكثر تدمیرا وتأثیرا على
 ص.ملیوني شخ ان الغذاء بشكل أكبر إلى ما یقدر بحواليھكتار وأدى ذلك إلى ضم

ة الروبیان، زراعوالمعتمدة على الحمض النووي في الممرض عن استخدام طرق الكشف  بوصف في الكتاب موجودة دراسة حالة أخرى وقامت
ار المزارعین صغ الھند من قبل ة الروبیان فيزراعللتصدیر في الھند. تتم غالبیة  ألحیاء المائیة المخصصةلاج تربیة أكبر قطاع إنت الذي یشكل

كثیر من األمراض ذات أبعاد وبائیة على مدى العقدین الماضیین، وخاصة األمراض بالروبیان  ةزراعذوي الدخل المحدود. وقد تسبب تكثیف 
راسة الحالة وصفت ددخل صغار المزارعین. والفیروسیة. ھذه العدوى الفیروسیة تنتشر بسرعة وتسبب خسائر فادحة، مما یؤثر بشكل مباشر على 

 أداة ھامة إلدارة الصحة في منع تفشي األمراض الفیروسیة.لكي تصبح  للكشف عن الممرضالمعتمدة على الحمض النووي  استخدام الطرق كیفیة

على وتطبیقات على نطاق صغیر من التكنولوجیات ألصحاب الحیازات الصغیرة.  بوصف الكتابت الموجودة في العدید من دراسات الحاالوقام 
یة المعنیة. على سبیل المثال، تناولت إحداھا وصف مؤسسة مھمة للمجتمعات الزراع كانت فوائدھا فقد ا على نطاق صغیر،الرغم من اعتمادھ

من أصحاب الحیازات  3000 ما في ذلك التلقیح االصطناعي، إلى حواليمتعلقة باإلنتاج، بیم خدمات بیطریة تقدب مجتمعیة في بنغالدیش تقوم
مثل فیھ البطالة العمالة الریفیة في بلد ت توفیرالمزارعین ودخل إنتاج الحلیب وبزیادة  مبادرةال الذین یقومون بتربیة ماشیة األلبان. تسببتالصغیرة 

 مشكلة رئیسیة. الریفیة

                                                           
2 FAO. 2011. Biotechnologies for agricultural development: Proceedings of the FAO international technical conference on 
‘Agricultural biotechnologies in developing countries: Options and opportunities in crops, forestry, livestock, fisheries and 
agro-industry to face the challenges of food insecurity and climate change’ (ABDC-
10). http://www.fao.org/docrep/014/i2300e/i2300e00.htm 
3 FAO. 2013. Biotechnologies at work for smallholders: Case studies from developing countries in crops, livestock and fish. 
By J. Ruane, J.D. Dargie, C. Mba, P. Boettcher, H.P.S. Makkar, D.M. Bartley and A. Sonnino (eds.). 
http://www.fao.org/docrep/018/i3403e/i3403e00.htm 

http://www.fao.org/docrep/014/i2300e/i2300e00.htm
http://www.fao.org/docrep/014/i2300e/i2300e00.htm
http://www.fao.org/docrep/018/i3403e/i3403e00.htm
http://www.fao.org/docrep/018/i3403e/i3403e00.htm
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طریة الحقول للسلطات البیفي  سمح استخدام أدوات التشخیص المعتمدة على الحمض النووي الكامیرون، حیثوصف الكتاب أیضا الحال في شمال 
دقیق تشخیص سریع والماعز واألغنام.  مرض فیروسي شدید العدوى یضربتفشي طاعون المجترات الصغیرة، وھو ل بالقیام بتشخیص سریع

ووقف انتشار المرض الممیت إلى أسراب أخرى. بدون ھذه االستجابة السریعة، كان من  القضاء على ھذه الفاشیات،بالسلطات  یمكنمراض لأل
 المرجح أن یستسلم اآلالف من األغنام والماعز لھذا المرض، مما یؤدي إلى خسائر اقتصادیة كبیرة لصغار المزارعین.

 احولھ مناسبة تمكینیةبیئة  ما لم یكن ھناك نتائج ناجحةتحقق لن و فضیةلیست برصاصة  التأكید على أن التكنولوجیا الحیویة، ال بد من ومع ذلك
 جموعةم عتمد أیضا علىت، أصحاب الحیازات الصغیرة من المزارعین مساعدةالزراعیة على  الحیویة التكنولوجیات قدرةا ممكنة. لذلك، فإن جعلھل

 یفسر غالبا ما .األسواقواالئتمان و المدخالت الزراعیةو، اإلرشادخدمات  إلى المزارعینصول وو السیاسات الحكومیة مثل من العوامل األخرى
كذلك و، یمكن أن تكون مفیدةالتي  الزراعیة الحیویة التكنولوجیات العدید منعدم استخدام لالتمكینیة ھذه سبب  العواملجمیع  أو غیاب بعض

 .أصحاب الحیازات الصغیرة من قبل ،التقلیدیة التكنولوجیات

 

 ؟الندوة سیشارك في من . 5

 
غیر  الجھات الفاعلةالحكومیة الدولیة والوكاالت المتخصصة والمنظمات المتحدة و وھیئات األمم الحكومات ون عنممثل في الندوة سیشارك

 األوساط؛ ة)الخیریالمؤسسات  بما في ذلك( كیانات القطاع الخاص منظمات المجتمع المدني؛ ن عنممثلی المجموعة األخیرة ھذه شملالحكومیة. ت
المشاركة و عروضاللتقدیم الرئیسیین  أصحاب الشأنالخبراء و وف تتم دعوةسون. ومنظمات المنتجی التعاونیاتو ؛ثمؤسسات البحواألكادیمیة و

 ك.مشار  400 حوالي أن یحضر من المتوقعف موما،ش. وعحلقات النقا في

 

 ؟ھذه الندوة ماذا سینتج عن . 6

 
 .األخرىالمواد اإلعالمیة الرئیسیة و العروض مجموعة من بما في ذلك، الندوة إجراءات سیتم إصدار

 

 ئنات المعدلة وراثیا؟ھل الندوة تركز على الكا. 7

 
ة واسعة من الحیویة الزراعیة بشكل عام، والتي ھي مجموع وراثیا. الندوة تدور حول التكنولوجیاتعلى الكائنات المعدلة ال تركزالندوة  ال،

یا، استخدامھ إلنتاج الكائنات المعدلة وراثویتم  والزراعة. التعدیل الوراثي یمثل واحدة من ھذه التكنولوجیات المستخدمة في األغذیة التكنولوجیات
المعاد  نوويباستخدام تكنولوجیا الحمض ال ھا الوراثیة، وذلكموادوھي كنایة عن كائنات حیة تم إدخال مورثة أو أكثر مأخوذة من كائن آخر إلى 

نتاج ستنسخة، وإالم )، ودراسة المورثاتالجیناتالمورثات ( ، بما في ذلك تحدید واستنساخالحمض النووي(مجموعة من التقنیات لمعالجة اإلتحاد 
التي یتم  ت البكتیریةمثل الجینامختلفة (مأخوذة من مخلوقات تابعة لمملكة  كونكمیات كبیرة من منتج المورثات). المورثات التي یتم إدخالھا قد ت

یل "محاص ما یسمى أو حتى من نفس النوع. على سبیل المثال، ذاتھا المملكة النباتیة)، أو من األنواع المختلفة داخلالمواد الوراثیة  إدخالھا إلى
BT "ن بكتیریا التربة (م تحتوي على مورثات تم أخذھا محاصیل كنایة عن ھيBacillus thuriengensis(  سامة لآلفات  بروتیناتوتقوم بإنتاج

 .المحاصیل الحشریة التي تتغذى من

 

 الكائنات المعدلة وراثیا؟ . ما ھو موقف المنظمة من8

 
قیق ، یساھم في تحزیادة اإلنتاج واإلنتاجیة، وبالتالي األغذیة والزراعة أن التعدیل الوراثي یمكن أن یساعد في بعض الحاالت علىمنظمة تدرك 
كنة من ممأوسع مجموعة  ھناك ، یجب أن یكونالتي یواجھھا العالم ھائلةالنظرا لتغیر المناخ والتحدیات العالمیة  ،أیضا أنھ الغذائي. وتعتبراألمن 

راثي، ل الوالتعدی الخیارات ینبغي أن تشمل التكنولوجیات الحیویة الزراعیة، مع للمنتجین في المستقبل وأن ھذه المحفظة من الخیارات المحتملة
 الحیویة األخرى . فضال عن العدید من التكنولوجیات
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آثارھا على صحة اإلنسان و الكائنات المعدلة وراثیا بخصوص المخاطر المحتملة التي یتم طرحھا المخاوف من تدرك أیضا ید أن المنظمةب
 لتكنولوجیاتا بتطبیق والمخاطر المرتبطة الفوائد المحتملةلمعرفة بعنایة  على حدة كل حالة تقییم على ضرورة المنظمة وتؤكدة. الحیوان والبیئو

 لدى النباتات والحیوانات. اإلنتاجلزیادة اإلنتاجیة و الحدیثة

 لدان نفسھاالب على عاتقتقع  بالكائنات المحورة وراثیااتخاذ القرارات المتعلقة السیاسات و عن صیاغة أن المسؤولیة المھم التأكید على إال أنھ من
 ال یوجد لدى المنظمة أي، فإنھ وبناء على ذلك  ا.وراثی عدلةبالكائنات الم تلك المتعلقة، بما في ذلك القرارات أو في السیاسات ال تتدخلأن المنظمة و

 یوجد لدى ال، فإنھ وبالمثلن. معی في أي بلدكائنات المعدلة وراثیا التجاري لل على المستوى أو اإلفراج ختبارإلتطویر واال بشأن متعلق موقف
 .الكائنات المعدلة وراثیا أو إطالق تطویر بعدم دولة معینة قرار بشأن موقفالمنظمة أي 

 

 الزراعیة؟ الحیویة التكنولوجیات في مجال األعضاء فیھا البلدان األغذیة والزراعة منظمةتساعد  . كیف9

 
لتكنولوجیا ا استراتیجیات تطویر مثل عدیدة في مجاالتالفنیة للحكومات القانونیة و المشورة بتقدیم المنظمة تقوم الطلب، عند ت:المشورة للحكوما

وسري النكا  وباراغواي بنغالدیشدول مثل قدمت المنظمة مساعداتھا ل، على سبیل المثال. والسالمة الحیویة أطر4 تنمیةالوطنیة و الحیویة
غذیة والزراعة منظمة األ، تقدم الحكومات من اء على طلب. وبنالتكنولوجیا الحیویةعلقة بالوطنیة المت واستراتیجیاتھا سیاساتھا لتطویروسوازیالند 

 المشاریع التي تستخدم عددا من بتطویر في قطاع مصاید األسماك قامت المنظمة ،على سبیل المثالع. وتطویر المشاری المشورة بشأن أیضا
 .في جنوب شرق آسیا ھاتشخیصو األمراضالوقایة من  مثل، الزراعیة الحیویة التكنولوجیات

ات الصلة من ذ والقضایا الزراعیة في مجال التكنولوجیات الحیویة قدراتھا تطویرعلى  األعضاء فیھا البلدان بمساعدة المنظمةتقوم  ت:تنمیة القدرا
 عم تتعاون المنظمة، األنشطة أجل القیام بھذه ومنالتدریب على جمیع المستویات، الوطنیة ودون اإلقلیمیة واإلقلیمیة. و فنيالتعاون ال خالل

 للبحوث الزراعیة الدولیة التابعة للجماعة االستشاریةمراكز البحوث األمم المتحدة األخرى و وكاالت بما في ذلك، مجموعة من الشركاء
(CGIAR). 

 لحیویةا التكنولوجیات متوازنة عنو ، حدیثةعالیة الجودة معلومات علمیة في توفیر طلیعة وما زالت انت المنظمةالسنوات األخیرة ك في ت:معلوما
بواسطة موقع المنظمة اإللكتروني  قد تم ذلكع. وحول ھذا الموضو المعلومات لتبادل محایدةمنصة  لھمتوفیر األعضاء فیھا و للبلدان الزراعیة

 لمطبوعاتا باإلضافة إلى إخباریةورسائل  ةإلكترونی ؤتمراتمومن خالل تنظیم  لى شبكة اإلنترنت،المتعدد اللغات حول التكنولوجیا الحیویة ع
 .اإللكترونیة والمنشورات

 فضال عن استضافة الدولیة واالتفاقات الدولیة والمساعدة ضمن إطار االتفاقیاتمعاییر الوضع  تقوم المنظمة بتسھیل مكان اجتماع للدول:
مع  ةلتعاممال الحكومیة الدولیة المعاھدات/ الھیئات  العامة للعدید من ماناتاأل وتأخذومشاورات الخبراء.  رات الرئیسیة واالجتماعات الفنیةالمؤتم

في المقر الرئیسي للمنظمة، بما في ذلك ھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة  مقرا لھا بعض القضایا ذات الصلة بالتكنولوجیا الحیویة
)CGRFAلوقایة النباتات ( دولیة)، واالتفاقیة الIPPCلألغذیة والزراعة ( الوراثیة النباتیةالموارد   )، والمعاھدة الدولیة بشأنITPGRFA (

منظمة الصحة العالمیة. على سبیل المثال، اعتمدت ھیئة الدستور الغذائي في عام وھیئة الدستور الغذائي المشتركة بین منظمة األغذیة والزراعة و
 والبروتینات في األطعمة. ت محددة للحمض النوويتسلسالیب الكشف والتعرف النوعي والكمي على بشأن أسالمبادئ توجیھیة  2010

 

                                                           

، ریببتج المرتبطة المخاطر المحتملة للسیطرة علىاإلدارة والتنظیم و السیاسة تشملالتي  األطر لوصف عام یستخدم كنایة مصطلح ھي السالمة األحیائیة4 
 نقلھا عبر الحدود.واستخدام الكائنات المعدلة وراثیا ووإطالق، 
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