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 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر

 الثالثون ةالدور 

 2018فبراير/شباط  23-19الخرطوم، السودان، 

ية في بشأن "التكنولوجيات البيولوجية الزراع لمنظمة األغذية والزراعةنتائج االجتماع اإلقليمي 
  نظم األغذية المستدامة والتغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"

  
 موجز

قــد االجتمــاع اإلقليمي ملنظمــة األغــذيــة والزراعــة بشــــــــــــــــأن التكنولوجيــات البيولوجيــة الزراعيــة يف نظم األغــذيــةعُ   
، يف مركز2017نوفمرب/تشــــــرين الثاين  24إىل  22املســــــتدامة والتغذية يف أفريقيا جنوب الصــــــحراء الكربى، يف الفرتة من 

  إثيوبيا.فريقي يف أديس أبابا، مؤمترات االحتاد األ
واســــــــتضــــــــافت حكومة إثيوبيا االجتماع وشــــــــاركت يف تنظيمه من خالل وزارة الزراعة وتنمية املوارد الوطنية، كما  

شـــــاركت يف رعايته مفوضـــــية االحتاد األفريقي. ومتثل اهلدف الرئيســـــي لالجتماع يف إقامة احلوار وتبادل املعارف واخلربات
ج متعدد القطاعات.على املستوى ا البيولوجيةاملتعلقة بالتكنولوجيات    إلقليمي، باستخدام 

عن مبا يف ذلك ممثلنيبلدا من بلدان جنوب الصــــــــــحراء الكربى،  37من  امشــــــــــارك 160وحضــــــــــر االجتماع حنو   
املؤسسات البحثية واألكادميية، وهيئات القطاع اخلاص، ومنظمات املزارعني، ومنظمات اجملتمع املدين، فضال عن ممثلني

  حكومة يف اإلقليم. 28ن ع
بيئةالقدرات، والسياسات، وال سلسلة من التوصيات جممعة يف إطار مخسة جماالت رئيسية هي:االجتماع  حددو   

مذكرة املعلومات هذه موجز عن املعلومات األســـاســـية والرســـائل الرئيســـيةويرد يف  التمكينية، واالتصـــاالت، والشـــراكات.
   اإلقليمي.والتوصيات الصادرة عن االجتماع 
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 معلومات أساسية  –أوًال 
  
أن يلعبــا دورا هــامــا يف التغلــب على آثــار تغري املنــاخ وغريهــا من التحــديــات اليت متنع والتكنولوجيــا  ميكن للعلم  -1

البلدان من حتقيق األمن الغذائي والنظم الغذائية املســـــــــــــــتدامة والتغذية. وينبغي أن تكون التكنولوجيات املتاحة للمزارعني 
أصـــــحاب احليازات الصـــــغرية واســـــعة النطاق قدر اإلمكان، مبا يف ذلك على ســـــبيل املثال ال احلصـــــر، اإليكولوجيا الزراعية 

  1.البيولوجيةلوجيات والتكنو 
 
ـــة والزراعـــة، يف الفرتة من و   -2 ـــة بشـــــــــــــــــأن 2016فرباير/شـــــــــــــــبـــاط  17إىل  15عقـــدت منظمـــة األغـــذي ، نـــدوة دولي
ومتثل اهلدف الرئيسي  يف مقّر املنظمة يف روما. 2"المستدامة والتغذية في النظم الغذائية البيولوجيةالتكنولوجيات  دور"

دامة لصـــــاحل املزارعني األســـــريني يف وضـــــع نظم غذائية مســـــت البيولوجيةعملية تطبيق التكنولوجيات  للندوة يف اســـــتكشـــــاف
 وحتسني التغذية يف سياق حتديات غري مسبوقة، مبا يف ذلك تغّري املناخ.

  
يف حتقيق  اعيةالزر  البيولوجيةلتكنولوجيات اليت ميكن أن تقدمها ااملســـــــــامهة اهلامة طت الندوة الضـــــــــوء على وســـــــــلّ   -3

فضــــة والعالية التقنية املنخ البيولوجيةأهداف التنمية املســــتدامة، كما قدمت أمثلة عديدة حيث جيري تطبيق التكنولوجيات 
اجلدال الضـــيق  بتوســـيع نطاق املناقشـــات مبا يتخطىالندوة وجنحت لتلبية احتياجات صـــغار املنتجني واملزارعني األســـريني. 

واملســــتقطب حول الكائنات املعدلة وراثياً. وعززت دور منظمة األغذية والزراعة بوصــــفها منتدى حمايد ميكن أن جيمع بني 
 حة من خمتلف اخللفيات من أجل حوار صريح ومفتوح وبناء، ولتبادل املعرفة بشأن موضوع مثري للجدل.أصحاب املصل

  
ملســـــــــــتدامة الزراعية يف النظم الغذائية ا البيولوجيةولذلك كان االجتماع اإلقليمي للمنظمة بشـــــــــــأن التكنولوجيات   -4

دف توجيه النقاش العاملي إىل منظ يف أفريقيا جنوب الصـــــــــــــــحراء الكربى مبثابة متابعة لندوة والتغذية  ور إقليمي.روما، 
، يف مركز مؤمترات االحتاد األفريقي يف أديس أبابا، 2017نوفمرب/تشــــــــــــرين الثاين  24إىل  22وُعقد االجتماع يف الفرتة من 

شــــــارك يف و واســــــتضــــــافته حكومة إثيوبيا وشــــــاركت يف تنظيمه، كما شــــــاركت يف رعايته مفوضــــــية االحتاد األفريقي. إثيوبيا. 
، وزير الزراعة وتنمية املوارد الطبيعية، إثيوبيا؛ ومعايل الســـيد Eyasu Abrahaاجللســـة االفتتاحية لالجتماع ســـعادة الســـيد 

Mahen Kumar Seeruttun ،وســعادة الســيدة  ألمن الغذائي، موريشــيوس؛وزير الصــناعة الزراعية واJosefa Leonel 

Correia Sacko مفوضــــــــة االقتصــــــــاد الريفي والزراعة، مفوضــــــــية االحتاد األفريقي؛ والســــــــيد ،Ren Wang ، املدير العام
 املساعد ملنظمة األغذية والزراعة، إدارة الزراعة ومحاية املستهلك. 

                                                      
أية تطبيقات تكنولوجية تســــــــــــتخدم النظم البيولوجية أو الكائنات من اتفاقية التنوع البيولوجي ( 2اســــــــــــتنادا إىل تعريف "التكنولوجيا احليوية" يف املادة   1

ا  زراعية" نطاقاً واسعاً من ال بيولوجيةيشمل مصطلح "التكنولوجيا ال )لصنع أو تعديل املنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينةاحلية أو مشتقا
االتكنولوجيات املســــتخدمة يف األغذية والزراعة  ا أو كفاء وتوصــــيف  ؛لتحســــني األنواع النباتية واجملموعات احليوانية من الناحية الوراثية لتحســــني عائدا

ة عامة عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واحلفاظ عليها؛ وتشـــــــــــخيص األمراض اخلاصـــــــــــة بالنباتات أو احليوانات؛ وتطوير اللقاحات. لالطالع على حمل
 /http://www.fao.org/biotech/biotech-forum/conference-16/en  املعنية، أنظر: بيولوجيةجمموعة التكنولوجيات ال

ـــــــة:   2 ـــــــدولـــي ـــــــدوة ال ـــــــاحـــــــة عـــلـــى الـــعـــsymposium/en/-http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechsمـــوقـــع الـــن نـــوان . االجـــراءات مـــت
. وميكن االطالع على تقرير موجز عن /http://www.fao.org/documents/card/en/c/66e9a36c-19b2-407a-83c9-5b767e233417التـــــــايل:

   http://www.fao.org/3/a-bl623e.pdfايل:الندوة مؤلف من أربع صفحات على العنوان الت
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ات قليمي يف جلب احلوار وتبادل املعارف واخلربات املتعلقة بالتكنولوجييتمثل اهلدف الرئيســـــــــــــــي لالجتماع اإلو   -5
ج متعدد القطاعات (احملاصــــــــــيل، والثروة احليوانية، واحلراجة، ومصــــــــــايد  بيولوجيةال إىل املســــــــــتوى اإلقليمي، باســــــــــتخدام 

ة، من التكنولوجيات املتاح بيولوجية/تربية األحياء املائية). كما يهدف إىل تغطية طيف واســــع من التكنولوجيات الاألمساك
اصــــــــــــيل واألشــــــــــــجار، يف احملاملنخفضــــــــــــة إىل العالية التقنية، مبا يف ذلك ختمري املواد الغذائية امليكروبية، وزراعة األنســــــــــــجة 

يف الثروة احليوانيــة، واجملموعــات املســـــــــــــــتنــدة إىل احلمض النووي لتشـــــــــــــــخيص األمراض يف األمســاك  وتكنولوجيــات التكــاثر
 3األخرى. بيولوجيةاجلزيئية، والتعديل الوراثي، والتكنولوجيات ال الوامساترعة، واستخدام املستز 

  
النصــــــــف األول من اليوم األول اجللســــــــة  وتضــــــــّمن. اليوم يومني ونصــــــــف يدعلى م 4ُعقد االجتماع اإلقليميو   -6

وجلســــــــتني عامتني.  وازيةاملتبقي مثاين جلســــــــات م اليوم ونصــــــــفاليوم  تضــــــــّمنرفيع املســــــــتوى، يف حني  ااالفتتاحية وجزءً 
"؛ واجللسة بلحنو املستقتقارير عن هذه اجللسات العشرة؛ وجلسة عامة بشأن "الطريق عرض نصف اليوم األخري  ضّمنوت

 اخلتامية.
  
ذية والزراعة، األغ ملنظمة تابع فريق مهامعملية وضع الربامج اخلاصة باجللسة العامة واجللسات املوازية  ارك يفوش  -7

عضـــــــوا من اخلرباء وأصـــــــحاب  14مؤلف من  5وفريق اســـــــتشـــــــاري خارجي االجتماع اإلقليمي، إعداد وعقدعن  مســـــــؤول
م دولياً، لتقدمي املشـــورة والتوجيه إىل  ة من خالل عملية وُوضـــعت برامج اجللســـات املختلف .فريق املهاماملصـــلحة املعرتف 

 تشاركية لعب فيها الفريق االستشاري دوراً مركزياً.
  
جنوب الصـــــــحراء الكربى  من منطقة 37 كان  بلدا خمتلفا 41شـــــــخصـــــــا يف االجتماع، من  160وشـــــــارك حوايل   -8
، باإلضـــــــــافة إىل ممثلني عن منظمات اجملتمع املدين، اإلقليمحكومة يف  28رشـــــــــحتهم  من خارجها. ومشل ذلك ممثلني 4و

من  49واملؤســــســــات البحثية /األكادميية، ومنظمات املزارعني/التعاونيات، وهيئات القطاع اخلاص. ومشل االجتماع أيضــــاً 
ملنظمات )؛ وا29املتحدثني املدعوين ورؤســــــاء اجللســــــات، مجيعهم تقريبا من أفريقيا، من املؤســــــســــــات البحثية/األكادميية (

 ).1)؛ ومنظمات املزارعني (4)؛ ومنظمات اجملتمع املدين (3)؛ والقطاع اخلاص (4)؛ واحلكومات (8احلكومية الدولية (
(على ســـــبيل املثال، كان ممثل إحدى منظمات املزارعني متحدثا يف جلســـــتني واحد ولعب بعض املشـــــاركون أكثر من دور 

     ثالثة).لسة ورئيسا جل

                                                      
ملتكررة اليت أعدت اميكن االطالع على مزيد من التفاصــــــــــــــيل عن خلفية االجتماع ونطاقه وتركيزه ونواجته املتوقعة، وما إىل ذلك، يف وثيقة األســــــــــــــئلة   3

  /http://www.fao.org/africa/events/detail-events/en/c/1035227 لالجتماع، على العنوان التايل:
ـــــــايل: Power Pointsميـــكـــن االطـــالع عـــلـــى جـــــــدول األعـــمـــــــال الـــنـــهـــــــائـــي، فضــــــــــــــــال عـــن املـــلـــخصــــــــــــــــــــات وعـــروض   4  ، عـــلـــى الـــعـــنـــوان الـــت

http://www.fao.org/africa/events/detail-events/en/c/1035227/ وباإلضـــــــــــــافة إىل ذلك، ســـــــــــــتتاح تســـــــــــــجيالت الفيديو للعروض على املوقع .
  الشبكي للمنظمة. 

  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/raf/uploads/Advisory_Panel.pdf أعضاء الفريق االستشاري متاحة على العنوان التايل:أمساء   5
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  وازيةصيات الجلسة العامة والجلسات الموتو نتائج   –ثانياً 
  
قدراتها والبيئة المواتية و  البيولوجية"حالة تطبيق التكنولوجيات متثلت الرســائل الرئيســية للجلســة العامة بشــأن   -9

  ما يلي: يفلها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"
 

التمكينية  ت خمتلفة من القدرات والبيئاتلدى البلدان الواقعة يف أفريقيا جنوب الصـــحراء الكربى مســـتويا  أ)(
والتطبيقــات املتعلقــة بتطوير واســـــــــــــــتخــدام التكنولوجيــات الزراعيــة، اليت ميكن أن تزيــد من إنتــاج األغــذيــة، 

تحقيق ل وســـــــــــــــالمتها، ومحاية البيئة. غري أنه يتعني على البلدان بناء قدرات موظفيها وزيادة املوارد املالية
مها ، والتصــــــــدي للتحديات األخرى املتعلقة باســــــــتخداالبيولوجيةاإلمكانيات الكاملة هلذه التكنولوجيات 

  الزراعة، مثل االفتقار إىل البىن التحتية والسياسات غري الكافية أو غري املالئمة. يف
ويعترب  .غريةحليازات الصــأســاســا املزارعني أصــحاب ا البيولوجيةينبغي أن تســتهدف تدخالت التكنولوجيا   ب)(

إيصال املعلومات ذات الصلة، والتكنولوجيا، والسالالت احملسنة، والسالالت واألصناف، والقدرات، إىل 
املزارعني أمرا أســــاســــياً. وميكن القيام بذلك من خالل اســــتخدام النظم القطرية للبحوث الزراعية، واختبار 

ا يف ، اليت عملت بشـــكل جيد يف بعض األماكن وميكن تكرارهاملزارعني يف احلقول للتكنولوجيات الزراعية
  أماكن أخرى. 

، وتوزيعها يةالزراعالبيولوجية التكنولوجيات من املهم مجع املعلومات الدقيقة بشـــــــــــــــأن مزايا وخماطر/فوائد   ج)(
على مجيع أصــــحاب املصــــلحة. وســــيؤدي ذلك إىل جتنب التضــــليل واملفاهيم اخلاطئة بشــــأن ســــالمة البيئة 

  .البيولوجيةما يتعلق باستخدام منتجات التكنولوجيا  يف والصحة البشرية
مبا أنه ال ميكن التوقع بأن يقوم القطاع العام بتمويل كل ما يلزم من عمليات حبوث وتطوير التكنولوجيا   د)(

ف خلفض التكالي –مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص  –، فإنه من الضـــــــــــــــروري إقامة شـــــــــــــــراكات البيولوجية
ا.  البيولوجيةوتســـــــــــــــهيل تطوير التكنولوجيات  درات وميكن زيادة تيســـــــــــــــريها عن طريق بناء قواســـــــــــــــتيعا

  جمموعات البلدان اليت لديها ظروف وأولويات مماثلة.
ــــك، ينبغي إشـــــــــــــــراك القطــــاع اخلــــاص  ه)( وجمموعــــات املزارعني يف مراحــــل البحــــث والتطوير  عالوة على ذل

الزراعية لضــــمان تطوير املنتجات بشــــكل مناســــب ومســــتدام من أجل التســــويق  البيولوجيةللتكنولوجيات 
اية املطاف من قبل القطاع اخلاص.   التجاري يف 

  
لتحديات األمن  في التصــدي البيولوجية"دور التكنولوجيات متثلت الرســـائل الرئيســـية للجلســـة العامة بشـــأن و   -10

  يف ما يلي: "اإلقليمالغذائي والتغذية في 
 

يزال معدل  يف العديد من البلدان األفريقية، ال البيولوجيةعلى الرغم من التطور املســـــــــــــــتمر يف التكنولوجيا   أ)(
تبنيها منخفضــــــا جدا بســــــبب العقبات املختلفة. وهناك حاجة إىل إجياد ســــــبل جديدة للمضــــــي قدما يف 

، مع مراعاة شواغل املزارعني وأصحاب املصلحة اآلخرين. وبالتايل، البيولوجيةزيادة اعتماد التكنولوجيات 
التكنولوجيا واعتمادها يف التصـــــــــــــــدي للتحديات الغذائية والتغذوية يف  جيب أن تقتنع احلكومات بدور

جدا على  واإلرشــــــاد الزراعي ضــــــعيفة البيولوجية. وباإلضــــــافة إىل ذلك، ال تزال حبوث التكنولوجيا اإلقليم
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املســتوى القطري، وال بد من حتســينها بشــكل أســاســي عن طريق تدريب الباحثني على اســتهداف العوائق 
  لزارعة والتغلب عليها.يف جمال ا

ولضمان النشر  االعتقادات اخلاطئةيعد التواصل والتوعية على خمتلف املستويات أمرا بالغ األمهية لتجنب   ب)(
زراعة يف ال البيولوجيةعلى نطاق واســـــــــــــــع. وجيب تطوير الرســـــــــــــــائل الواضـــــــــــــــحة بشـــــــــــــــأن دور التكنولوجيا 

ا عن طريق القنوات املناسبة.   واستخدامها وحتسينها والتواصل بشأ
اة احتياجات على طول ســلســلة القيمة، وينبغي مراعالزراعية  البيولوجيةالتكنولوجيات معاجلة تنمية ينبغي   ج)(

ألمهية ااملســـتخدمني النهائيني وشـــواغل املزارعني وأصـــحاب املصـــلحة اآلخرين يف صـــلب أي جهود. ومن 
ج ومنتجات التكنولوجيا  ، يولوجيةالبمبكان أيضـــــــــــــــا حتديد وفهم احلواجز املتصـــــــــــــــلة بوضـــــــــــــــع واعتماد 

  يتعلق باملنافع البيئية. ما يف
من املهم أن تســـــــتثمر احلكومات وشـــــــركاؤها املاليون باســـــــتمرار يف البحث والتطوير وأن تكفل اســـــــتجابة   د)(

اطة بني املنظمات وســـــــــــــــلية والوطنية والعاملية. وبالتايل، فإن اللالحتياجات احمل البيولوجيةالتكنولوجيات 
  البحثية واجلهات املاحنة أمر أساسي.

من األمهية مبكان تعزيز الرتكيز على قطاع البســـــــــــــتنة نظرا ألمهية الفاكهة واخلضـــــــــــــار الطازجة لتحقيق نظم   ه)(
 املرتبطة بالنظم الغذائية.غذائية صحية ومنع نقص املغذيات الدقيقة واألمراض غري املعدية 

  
توصــــيف الموارد ل البيولوجية"التكنولوجيات ومتثلت املســـــائل اليت أثارها املشـــــاركون يف اجللســـــة املوازية بشـــــأن   -11

  يف ما يلي: الوراثية لألغذية والزراعة، وصونها واستخدامها بشكل مستدام"
 

أفريقيا غنية بالتنوع البيولوجي واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة. فعلى ســـــــــــــبيل املثال، من حيث املوارد الوراثية   أ)(
يشـــمل التنوع الرئيســـي يف العامل املرتفعات اإلثيوبية (مركز املنشـــأ للنب، والذرة الرفيعة، والعدس، للمحاصـــيل، 

ر النيجر، وغرب أفريقيا االســـــــــــــتوائية والقمح، والشـــــــــــــعري)، واملنطقة االنتقالية يف  منطقة الســـــــــــــاحل، ودلتا 
لكاملة . ومع ذلك، مل تتحقق اإلمكانات اوغريهااملنشأ لألرز األفريقي، وخنل الزيت، واليام، واللوبيا)   (مركز

  .أن تساعد على حتقيق هذه اإلمكانيات البيولوجيةهلذه املوارد يف أي قطاع، وميكن للتكنولوجيات 
ي أن تتخذ البلدان "، وينبغاليتيمةاحملاصــــــــــــيل دور تؤديه يف تطوير واســــــــــــتخدام " بيولوجيةكنولوجيات الللت  ب)(

ا احملددة. ا وأولويا   زمام املبادرة يف تطوير هذه احملاصيل استنادا إىل احتياجا
بــدال من  ولوجيــةالبيمن املوايت تطوير وتوطني األنواع احملليــة لالســـــــــــــــتزراع املــائي من خالل التكنولوجيــات   ج)(

  إدخال األنواع غري األصيلة.
ج برناجمي للبحث والتطوير يف جمال التكنولوجيات   د)( ربية األحياء املائية، مبا يف ت البيولوجيةأوصي باعتماد 

يف ذلك عناصر التحسني الوراثي لألمساك املستزرعة، واألعالف، واألمراض. كما أوصي أيضاً بأن تكون 
  لقطاعات والتخصصات والوكاالت األخرى جزءا من النهج الربناجمي.الروابط مع ا

وأخصــــائيي األحياء املائية أن يســــتوعبوا بشــــكل كامل فوائد وخماطر اســــتخدام  صــــغار املزارعنييتعني على   ه)(
يف الزراعــة وتربيــة األحيــاء املــائيــة. وميكن أن يشـــــــــــــــكــل إدخــال التكنولوجيــات  بيولوجيــةالتكنولوجيــات ال

  البسيطة "املنخفضة التقنية" خطوة أوىل يف زيادة الوعي. جيةبيولو ال
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ميكن للمســــتهلكني أن يكونوا مصــــادر رئيســــية للمعلومات املتعلقة بكيفية تصــــميم حتســــينات التكنولوجيا   و)(
  .ها على حنو جّيدقابلية تسويقحرًصا على  لسلعة ما بيولوجيةال

ة املرتبطة ، فإن التكلفبيولوجيةأوســـــــــــــــع للتكنولوجيات العلى الرغم من أن البلدان ترغب يف اســـــــــــــــتخدام   ز)(
ا ال تزال متثل مشكلة رئيسية وجيب معاجلتها.   بتطويرها واستيعا

ي ا، يف مجلة أمور، عائقبيولوجيةتعترب القدرة يف جمال املعلوماتية ال  ح)( تخدام أمام تطوير واســـــــــــــــ اأســـــــــــــــاســـــــــــــــ
 يكون لـــديهـــا القـــدرة على العمـــل يف هـــذه اجملـــاالت. وينبغي ألفريقيـــا إمـــا أن بيولوجيـــةالتكنولوجيـــات ال

  ).تسلسل اجليناتإقامة شراكات جلوانب معينة (مثل  أو
  

جيات ما يتعلق بالتكنولو  "القدرات والمعرفة والوصــــــــول إلى المزارعين فياجللســــــــــة املوازية بشــــــــــأن  قدمتو   -12
 التوصيات التالية:الزراعية" البيولوجية

  
ر املعلومات شــــــاألفريقية أن تزيد من تدريب العلماء والعاملني يف جمال اإلرشــــــاد لدفع نينبغي للحكومات   أ)(

  إىل املزارعني.
لمعلومات النشر املستهدف ل –من أجل حتقيق هامش ربح مرتفع  –ينبغي أن حتفز احتياجات الشباب   ب)(

  .بيولوجيةبشأن منتجات التكنولوجيا ال
عملية صــــــــنع القرار لضــــــــمان اســــــــتنادها إىل األدلة، وتعزيز قدرات أصــــــــحاب احلاجة إىل دمج احلقائق يف   ج)(

  املصلحة على طول سلسلة القيمة.
اجيب استعراض السياسات الزراعية   د)(   احتياجات النساء والشباب. للحرص على مراعا
رعني اأن يعزز فهم املز  بيولوجيــةمن شــــــــــــــــأن نشـــــــــــــــر معلومــات علميــة ودقيقــة عن منتجــات التكنولوجيــا ال  ه)(

  السياسات.  وصانعي
  التكنولوجيا واملعلومات. لتوفريإنشاء نظم   و)(
ولوجيـــا الزراعيـــة لتوليـــد االبتكـــارات يف جمـــال التكن بيولوجيـــةبنـــاء القـــدرة على إجراء حبوث التكنولوجيـــا ال  ز)(

ات موتكييفها وتســــــــهيل الوصــــــــول إليها، ولتمكني العاملني يف جمال اإلرشــــــــاد من رصــــــــد املعلو  بيولوجيةال
  الصحيحة وإيصاهلا للمزارعني.

  تدريب املدربني لزيادة الوعي العام.  ح)(
  تعزيز القدرة على إقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص وآليات نقل التكنولوجيا.  ط)(

  
"تحســـــــين اإلنتاجية وكفاءة اســـــــتخدام الموارد باســـــــتخدام التكنولوجيات قدمت اجللســــــــــة املوازية بشــــــــــأن و   -13

  التوصيات التالية:"البيولوجية
 

  وصياغة سياسات جلذب القطاع اخلاص. هاِدفةتطوير حوافز   أ)(
كجزء من احلزم الشـــــــــــــاملة، وينبغي مصـــــــــــــاحبة ذلك حبماية   بيولوجيةينبغي نشـــــــــــــر منتجات التكنولوجيا ال  ب)(

  املنتجات املفضلة للمزارعني يف بنوك اجلينات.
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الت اف التحسني الوراثي حتسني الغالت إىل حتسني مسات النوعية اليت تدفع تفضيأهد تتخطىينبغي أن   ج)(
، مثل البقول، رىالصـغاملسـتخدمني النهائيني لألصـناف والسـالالت، وينبغي أن تركز أيضـاً على احملاصـيل 

  اليت تعزز التغذية وهي جزء من النظم الغذائية لدى الفقراء يف األرياف.
لتدخالت مجيع مكونات ســـــــلســـــــلة القيمة مع الرتكيز على حفظ املغذيات الدقيقة ينبغي أن تســـــــتهدف ا  د)(

بدءا من الرتبة  –على مجيع املســــتويات. ويف الواقع، جيب إدراج التغذية يف مجيع جوانب ســــلســــلة القيمة 
ا حتسـني نوعية احملاصـيل، وامتدادا عرب نظام األغذية إىل عناصـر أخرى ثل م الغنية باملغذيات اليت من شـأ

  يف األسر. زها، وتعزيزها، وإعدادها، واستهالكهاسالمة األغذية، وجتهي
، على املســــــــــــتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، تبادل املعلومات ودعم األقران من إقامة الشــــــــــــبكاتتعزز   ه)(

  أجل اكتساب املهارات.
ا بني البلدان. ومن م من أجل تعزيز التعلم يف بيولوجيةينبغي إنشــــــــاء خمترب إقليمي مركزي للتكنولوجيات ال  و)(

ستشارية للبحوث نظام اجلماعة االالناحية املثالية، ينبغي تعزيز الشراكات بني البلدان واملختربات القائمة (
ا. ومنظمةالزراعية الدولية،    البحوث الزراعية الوطنية) إلفادة مجيع البلدان وتلبية احتياجا

 
عي: "ســالمة األغذية ما بعد الحصــاد والتجهيز الزرايف مناقشــة اجللســة املوازية بشــأن  الرئيســيةمشلت النقاط و   -14
  ما يلي: "البيولوجيةالتكنولوجيات   دور

 
ة مثل اجلينومات البيئية يف دراســـــــــــــــة املعلومات الوراثية الكاملة املتعلق بيولوجيةتســـــــــــــــاعد التكنولوجيات ال  أ)(

ــا تكمــل  بــالكــائنــات امليكروبيــة يف األغــذيــة (قـُـدمــت حــاالت عن احلليــب وحلم اخلنزير). ومع ذلــك، فــإ
حتل حمل الطرق املكروبيولوجية التقليدية اليت ال تزال تشـــــــكل أدوات صـــــــاحلة لضـــــــمان االمتثال ملعايري   وال
  مة األغذية.سال

يف إنتاج الذرة والفول الســوداين إىل حتســني الصــحة  Aflasafeمنتج املكافحة احليوية قد يؤدي اســتخدام   ب)(
ا مرتبطة بأمراضوالتغذية عند الناس مبا أنه يقلل من كمية األفالتوكســـني، وهي  مثل  مادة ســـامة يعرف أ

 املناطق املتضـــــــــررة من خالل إنشـــــــــاء ســـــــــرطان الكبد. ومن املهم رصـــــــــد خفض عبء األفالتوكســـــــــني يف
  جمموعات حبثية متخصصة بالتعاون مع البحوث الطبية.

ســـــــــاعدة يف حل كأداة للم  بيولوجيةاحلاجة إىل تقييم الفاقد واملهدر من األغذية وحتديد دور التكنولوجيا ال  ج)(
  املشاكل.  هذه

ا. بل جيب إدماجها بيولوجيةال ميكن أن تكون التكنولوجيا ال  د)(   خرى.مع ممارسات أ أداة قائمة حبد ذا
  

لم مع لتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من التأق البيولوجية"التكنولوجيات قدمت اجللسة املوازية بشأن و   -15
  بعض النقاط الرئيسية:المناخ"  تغير

 
ادرة الزراعية الدولية) بتطوير حماصـــيل قتقوم منظمات البحوث (مثل مراكز اجلماعة االســـتشـــارية للبحوث   أ)(

على التكيف مع تغري املنـــــاخ يف أفريقيـــــا جنوب الصـــــــــــــــحراء الكربى من خالل دمج أدوات جـــــديـــــدة 
أن منظمة البحوث الزراعية الوطنية املواد اجلينية احملســـــــــــــــنة و . ومن املهم أن تطلب بيولوجيةللتكنولوجيا ال
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ا إل طالق أصــــــــــناف قادرة على التكيف مع تغري املناخ ميكن أن تســــــــــتخدمها يف برامج الرتبية اخلاصــــــــــة 
  يستخدمها املزارعون أصحاب احليازات الصغرية مباشرة.

 ات احليوانيــةمتالزمــة التقرحــيرتبط التغري املنــاخي بتفشـــــــــــــــي األمراض يف بعض أنواع األمســاك اهلــامــة (مثــل   ب)(
)EUS( ن نيـــة التحتيـــة املالئمـــة اليت متّكن ميف جنوب أفريقيـــا)، وهنـــاك حـــاجـــة إىل االســـــــــــــــتثمـــار يف الب

وذلك أمر حاســــــم كوســــــيلة للوقاية من األمراض ومكافحتها التشــــــخيص احلســــــاس والســــــريع واملوثوق به. 
  ولتمكني منو تربية األحياء املائية.

ا الضــوء الســافانا يف غرب أفريقيتســلط نتائج البحوث من دراســة غذاء وشــجرة طبية على نطاق واســع يف   ج)(
ديدات تغري املناخ، ينبغي إعطاء األولوية للحفاظ على جمموعات األشــــــجار ذات التنوع على  أنه، أمام 

  اجليين املنخفض، واستخدام اجملموعات ذات التنوع العايل للرتبية ونشر املواد اجلينية.
صــــــــــغرية الاحلاجة إىل تطوير تدخالت خمصــــــــــصــــــــــة، قد تشــــــــــمل التعاون اإلقليمي والعاملي، للدول اجلزرية   د)(

 الفيضــانات، واجلفاف، ومتلح الرتبة، وارتفاع منســوب مياه البحر، وما إىل –األفريقية بســبب خصــائصــها 
  ة احليوانية واملوارد املائية.رو مما يؤثر سلبا على احملاصيل والث –ذلك 

  
ســـــــــــــتنتاجات االالزراعية" البيولوجيةتوفير الموارد للزراعة والتكنولوجيات "قدمت اجللســـــــــــــة املوازية بشـــــــــــــأن و   -16

  : ةوالتوصيات التالي
 

ا الوطنية  املائةيف  10ينبغي أن تنفذ احلكومات التزام إعالن مابوتو بتخصـــيص ما ال يقل عن   أ)( من ميزانيا
  لتنفيذ سياسات التنمية الزراعية والريفية.

ينبغي تشـــجيع االســـتثمار اخلاص يف ســـالســـل القيمة الزراعية من خالل احلفاظ على بيئية ســـياســـية ميكن   ب)(
 يف البحوث الزراعية واإلرشــــــــــاد الزراعي التكيفي لســــــــــد الفجوة يف، وينبغي زيادة االســــــــــتثمارات ا التنبؤ

  البحث والتطوير ونقل التكنولوجيات الزراعية إىل اجملتمعات احمللية.
ينبغي أن جيتمع أصــحاب احليازات الصــغرية (الذين يشــكلون بالفعل جزءا من القطاع اخلاص) وأن يرفعوا   ج)(

م للتأثري على قرارات احلكومة.   أصوا
الزراعية  ولوجيةبيينبغي أن تتخذ احلكومات زمام املبادرة يف وضـــــــــع جدول أعمال لتطوير التكنولوجيات ال  د)(

  ة والبنية التحتية).عن طريق ختصيص املوارد (البشري
هنــاك حــاجــة بــأن تكفــل احلكومــات وجود نظم تنظيميــة وظيفيــة العتمــاد التكنولوجيــات واختــاذ القرارات   ه)(

يئة بيئة مالئمة للســـــــــــــياســـــــــــــات العامة  القائمة على العلم بشـــــــــــــأن التكنولوجيات اجلديدة، فضـــــــــــــال عن 
  جلديدة.للشراكات بني القطاعني العام واخلاص لتسويق التكنولوجيات ا

  ينبغي إجياد التمويل الالزم لبناء قدرات املزارعني واملرشدين.  و)(
ينبغي وضـــــع آلية ملســـــاعدة بلدان أفريقيا جنوب الصـــــحراء الكربى على التعلم من بعضـــــها البعض بشـــــأن   )ز(

يــــة حتفيز ، مثــــل كيفبيولوجيــــةجنــــاحــــات وإخفــــاقــــات عمليــــات البحوث والتطوير يف جمــــال التكنولوجيــــا ال
  استثمارات القطاع اخلاص يف البحوث الزراعية.

ية تكليف منظمة األغذية والزراعة ومفوضـــية االحتاد األفريقي بتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ التزام البلدان األفريق  ح)(
   ئة من ناجتها اإلمجايل احمللي يف جمال البحث والتطوير.ايف امل واحد باستثمار ما ال يقل عن 2006يف عام 
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التي  بين بلدان الجنوب نوالتعاو "الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص قدمت اجللســـــــة املوازية بشـــــــأن و   -17

  النتائج والتوصيات التالية:"البيولوجيةتشمل التكنولوجيات 
 

ينبغي حتديد التكنولوجيات املتاحة واســـــــــــــــتخدامها لتعزيز اإلنتاجية الزراعية من خالل الشـــــــــــــــراكات بني   أ)(
  ما بني بلدان اجلنوب. القطاعني العام واخلاص والتعاون يف

ميكن أن تشكل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص منصة لتقاسم التكاليف واملخاطر، ولتسيهل نشر   ب)(
  التكنولوجيا واملعلومات. 

، وتقاسم القدراتميكن أن تشمل الشراكات، مبا يف ذلك التعاون بني الشمال واجلنوب، البحوث، وبناء   ج)(
 وينبغي اســـــــتكشـــــــاف آليات الســـــــرتداد التكاليف وتقامسها بني التكاليف، وتقاســـــــم املعدات واملختربات.

  الكيانات اخلاصة والعامة. 
ميكن النظر يف مناذج جديدة للشـــراكة يف جمال البحوث والتدريب للمناطق الفرعية األخرى، مثل النموذج   د)(

ين ما بني بلدان اجلنوب، الذي يشــمل معهد الشــمال واجلنوب والتعاون يف الذي قدمه التعاون بني بلدان
فرنســـــــــــــــيني للبحوث (معهــد البحوث من أجــل التنميــة، ومركز التعــاون الــدويل للبحوث الزراعيــة من أجــل 

  التنمية) والنظم القطرية للبحوث الزراعية يف بوركينا فاسو، ومايل، والنيجر، والسنغال. 
الشـــــــــــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص اجملتمعات احمللية من خالل بناء القدرات احمللية ينبغي أن تفيد   ه)(

  وإشراك اجملتمعات احمللية وتشجيع تنمية الشراكات احمللية.
ينبغي أن تكون شـــــــــروط الشـــــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص راســـــــــخة وأن حتدد حقوق امللكية الفكرية   و)(

  ول على البيانات.ما يتعلق بتبادل املواد الوراثية واحلص تصلة بامللكية الفكرية، يفبوضوح لتفادي املشاكل امل
ينبغي بذل اجلهود لضــــــــــمان أن مجع وختزين املواد الوراثية اليت ال تشــــــــــملها املعاهدة الدولية بشــــــــــأن املوارد   ز)(

زارعني احملليني بالفائدة على امل، ســـــــــــــــيعود احملاصـــــــــــــــيل اليتيمةالوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مثل بعض 
  والقطاع اخلاص.

  
ات "الحوكمة والســياســات والعمليات التنظيمية المتعلقة بالتكنولوجيمتت اإلشـــارة يف اجللســـة املوازية بشـــأن و   -18

  إىل القضايا الرئيسية التالية:الزراعية"  البيولوجية
 

  االقتصادية وسالمة األغذية ومحاية البيئة.النظم التنظيمية مهمة وأساسية لتحفيز التنمية   أ)(
على تســـــــــــــــهيــل األمور وال ينبغي أن يكون عــائقــا أمــام التجــارة واالقتصــــــــــــــــاد  التنظيمجيــب أن يســــــــــــــــاعــد   ب)(

  املزارعني. وأنشطة
جيب أن يشـــــــــجع هذا التنظيم الشـــــــــراكات وإقامة الشـــــــــبكات من أجل التبادل الفعال للمعلومات وإدارة   ج)(

  .لوجيةبيو التكنولوجيا ال
  التواصل والتوعية لتمكني الشمولية أمراً أساسياً. يشكل  د)(
  التنسيق اإلقليمي عنصراً أساسياً. يعترب  ه)(
  بشأن جمموعة شاملة من القوانني. جيب أن تكون هناك مشورة اسرتاتيجية   و)(
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عقد حلقة عمل خاصـــــــــــــــة مكرســـــــــــــــة ملناقشـــــــــــــــة احلوكمة والتنظيم وحقوق امللكية الفكرية يف جمال  ينبغي  ز)(
  الزراعية. بيولوجيةالتكنولوجيا ال

  
  رئيسيةتوصيات   –ثالثاً 

 
، اليت  منهمجلســات كلّ يف اليوم اخلتامي، قدم رؤســاء اجللســات العامة واجللســات املوازية العشــرة الســابقة نتائج   -19
لســـة العامة فردي يف اجل لالتوصـــيات املشـــرتكة الرئيســـية ضـــمن مخس "جمموعات" ومناقشـــتها بشـــكعلى أســـاســـها مجع  متّ 

 . من مثّ تعديل التوصيات يف ضوء املناقشات اجلاريةومت  بشأن "الطريق حنو املستقبل".
  

 ما يلي جمموعة التوصيات املنقحة الصادرة عن االجتماع اإلقليمي:  يفو   -20
 

  القدرات  أ)(
ومؤســــــــــســــــــــات البحوث، وخدمات اإلرشــــــــــاد، ومنظمات املزارعني،  األفرادتعزيز قدرات الباحثني   )1(

وغريهم من اجلهــات الفــاعلــة األخرى على امتــداد ســـــــــــــــلســـــــــــــــلــة القيمــة، لتطوير ونشـــــــــــــــر وتطبيق 
م. البيولوجيةالتكنولوجيات    الزراعية حبسب احتياجا

  
  السياسات  ب)(

تنظيمها و  البيولوجيةينبغي أن تضــع احلكومات الســياســات واإلجراءات الســتخدام التكنولوجيات   )1(
  بشكل مالئم، مبا يغطي أيضا إدارة امللكية الفكرية.

  ينبغي أن يدعم االحتاد األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة املزيد من الربامج/املبادرات يف هذا اجملال.  )2(
  

  تمكينيةال بيئةال  ج)(
وة احليوانية، الزراعية يف قطاعات احملاصـــــــــــــــيل، والثر  البيولوجيةمتكني تطوير وتطبيق التكنولوجيات   )1(

  واحلراجة، ومصايد األمساك.
  الزراعية. البيولوجيةزيادة االستثمارات الوطنية يف جمال التكنولوجيات   )2(
ا البلدان لدعم التكنولوجيات   )3(   . بيولوجيةالرصد االلتزامات اليت تعهدت 

  
  االتصاالت  د)(

لق بالتكنولوجيات ما يتع ما بني مجيع الشركاء املعنيني يف تعزيز إقامة الشبكات ونشر املعلومات يف  )1(
، مبا يف ذلك الباحثني، واملزارعني، وصــــــانعي الســــــياســــــات، واملســــــتهلكني، والعاملني يف البيولوجية

  (مثل اللغات احمللية). جمال اإلرشاد، واستخدام أدوات االتصال املناسبة
ينبغي أن تســـــــــــــــاهم منظمة األغذية والزراعة يف توثيق احلاالت الناجحة يف تطبيق التكنولوجيات   )2(

  الزراعية.  البيولوجية
 لبيولوجيةاإشـــــــــــــــراك املزارعني واملســـــــــــــــتهلكني منذ البداية يف عملية تطوير منتجات التكنولوجيات   )3

  الزراعية. 
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  الشراكات  ه)(
 تعزيزها ودعمها،و  الزراعية، البيولوجيةما يتعلق بالتكنولوجيات  تشـــــــجيع بناء مجيع الشـــــــراكات يف  )1(

وب، مـــا بني بلـــدان اجلن ، واإلقليميـــة الفرعيـــة، ويفواإلقليميـــة ،يف ذلـــك الشـــــــــــــــراكـــات الـــدوليـــة  مبـــا
 القطاعني العام واخلاص، والثنائية.  وبني


