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ة األساسية       ) ألف (ول  صلة موجودة في الجزء األ      المعلومات أساسية ذات     ارات الرئيسية   "من الوثيق  الخي
ة      الزراعية لتكنولوجيات الحيوية المتعلقة با  دان النامي ة   " ( في البل ا     ؛ABDC-10/8.1الوثيق  وملخص عنه

ة  ه الوثيق وان   . )ABDC-10/8-2تقدم زء تحت عن ذا الج ع ه ه "ويق و  توجي ة نح ا البيولوجي التكنولوجي
 :سام رئيسية، هيويتألف من أربعة أق" الفقراء

 
 سياقات التنمية السياسية الزراعية والوطنية؛ -
 السياسات المتعلقة بالتكنولوجيا البيولوجية؛/األطر الوطنية لإلستراتيجيات -
 هياآل اإلدارة والتنظيم؛ -
 ).R&D(تحديد األولويات للبحث والتطوير  -
-  

 
  14.00الساعة : فترة بعد الظهر

 
 

ة بالنسبة               عرض (الجلسات الموازية  -ثالثًا  ومناقشة وثائق تتضمن معلومات أساسية عن قطاعات معّين
 )إلى الوضع الراهن والخيارات التي تتيحها التكنولوجيا البيولوجية في البلدان النامية

 
ارات                    راهن والخي قامت منظمة األغذية والزراعة بإعداد خمسة وثائق محددة القطاعات، تشمل الوضع ال

روة الحي     المتاحة للتكنولوجيات ا  ة في المحاصيل والث دان النامي ة والحراجة ومصايد    ولبيولوجية في البل اني
ماك  المتها  األس ة وس ة األغذي ي معالج را ف ة وأخي اء المائي ة األحي ذه  . وتربي ن ه دة م ل واح يم آ م تنظ وت

تعداد الوثائق في جزأين، يرآز الجزء األول منهما على التعلم من الماضي في حين يرآز الثاني على اإلس                 
تقبل ي    . للمس ة ف دان النامي ي البل ة ف ات البيولوجي ات التكنولوجي ة لتطبيق ة الراهن م األول الحال اول القس يتن

ى دراسات ذات صلة                 اني      . القطاع المعني ويقدم تحليل ألسباب النجاح أو الفشل، باإلضافة إل ا القسم الث أم
اني      ي يع ة الت ية العالق اآل الرئيس اول المش ة فيتن ل وثيق ن آ ات    م ن للتكنولوجي ث يمك اع وحي ا القط  منه

ة              دان النامي ام البل ة أم ارات المتاح ا الخي م أيض ذا القس دد ه ا؛ ويح ي حله دة ف ون مفي ة أن تك البيولوجي
ن          ة م دم مجموع ة؛ ويق ات البيولوجي اد التكنولوجي أن اعتم تنيرة بش رارات مس اذ ق ى اتخ اعدتها عل لمس

دولي    ع ال ل للمجتم ات العم ة األ(أولوي ر      منظم ات غي دة، المنظم م المتح االت األم ة، وآ ة والزراع غذي
دا      . )الحكومية، الجهات المانحة ووآاالت التنمية     ة ج ة      هذه الوثائق هي طويل ة اإلنجليزي م  .  ومتاحة باللغ وت
 .إعداد ملخص سهل القراءة عن آل وثيقة

 
 :سة على النحو التاليوتم تنظيم آل جل. تم تخصيص هذه الجلسات الموازية لعرض ومناقشة هذه الوثائق

 
  دقيقة15عرض الوثيقة،  -

" -  دقائق لكل واحد10من قبل المشارآين، " تأمالت حول الوثيقة
  دقيقة70 – وسيط نقاش مفتوح، بحضور -

 
 المحاصيل ) أ(
 

ي   لة ه ية ذات الص ة الرئيس ة    (ABDC-10/3.1الوثيق ي الوثيق ود ف ا موج ص عنه -ABDCوملخ
10/3.2.( 

 
 الثروة الحيوانية )ب(
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ي  ال لة ه ية ذات الص ة الرئيس ة    (ABDC-10/5.1وثيق ي الوثيق ود ف ا موج ص عنه -ABDCوملخ
10/5.2.( 

 
 الحراجة )ج(
 

ي   لة ه ية ذات الص ة الرئيس ة    (ABDC-10/4.1الوثيق ي الوثيق ود ف ا موج ص عنه -ABDCوملخ
10/4.2.( 

 
 مصايد األسماك وتربية األحياء المائية )د(
 

ي   لة ه ية ذات الص ة الرئيس ة    (ABDC-10/6.1الوثيق ي الوثيق ود ف ا موج ص عنه -ABDCوملخ
10/6.2.( 

 
 الصناعات الزراعية )هـ(
 

ي   لة ه ية ذات الص ة الرئيس ة    (ABDC-10/7.1الوثيق ي الوثيق ود ف ا موج ص عنه -ABDCوملخ
10/7.2.( 

 
 

ة     -رابعًا ات                   (الموائد المستديرة الموازي ة عن التطبيق ة في قطاعات معّين عرض ومناقشة دراسات حال
 )الناجحة للتكنولوجيا البيولوجية في البلدان النامية

 
تديرة        ABDC-10في المؤتمر   " التعلم من الماضي  "آجزء من التمارين حول      د المس ، سوف تشمل الموائ

ة في                     ات البيولوجي اجح للتكنولوجي محددة القطاع عرضا لعدد صغير من دراسات الحالة حول التطبيق الن
ه مناق ة، تلي دان النامي رةالبل د . شات ميس ذه الموائ ؤولة عن تشكل ه ية المس ل الرئيس يم العوام فرصة لتقي

ر        في البلدان النامية ومساعدة البلدان النا      طبيق الناجح للتكنولوجيات البيولوجية   الت ى استخالص العب مية عل
تقبل        هم من تطبيق التكنولوجيات البيولوجية    ، وتمكين من الماضي  ر في المس د من    ا.  المالئمة بنجاح أآب لعدي

دت         ائق التي أع واردة في الوث ة ال ة  ها دراسات الحالة المعروضة قد تم وصفها في قسم دراسات الحال منظم
 .ABDC-10للمؤتمر األغذية والزراعة 

 
 :وتم تنظيم آل جلسة على النحو التالي

  دقائق آحد أقصى5مقدمة للوسيط،  -
  دقائق لكل واحدة10 –بيولوجية في القطاع دراسات حاالت النجاح الذي حققه استخدام التكنولوجيا ال -
  دقيقة80-70 –وسيط النقاش مفتوح، بحضور  -
 
 المحاصيل) أ(
 الثروة الحيوانية) ب(
 الحراجة) ج(
 مصايد األسماك وتربية األحياء المائية) د(
 الصناعات الزراعية) هـ(
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  18.15الساعة : الفترة المسائية
 
 

 )Knowledge Share Fair(معرض تبادل المعرفة 
 
ون بهو  في    تبادل المعرفة  معرضام  قسي ارا في المساء من      قاعات المؤتمرات في فندق هيلت  في جواداالخ
ة في                     .أذار/ مارس   3 لغاية   1 ة في تقاسم المعرف ك هو تعزيزالممارسات الحسنة المتبع  والغرض من ذل

ة    ة الزراعي ا البيولوجي ال التكنولوجي ة  (مج يل والحراج ق بالمحاص ا يتعل ايد  بم ة ومص روة الحيواني  والث
ة         ة والصناعات الزراعي ذائي      ) السماك وتربية األحياء المائي ة واألمن الغ ة الريفي  وسيوفر . من أجل التنمي

ؤتمر       هذا الحدث     د اجتماع      ABDC-10للمشارآين في الم ا لعق ر رسمي    ات مكان ادل    لل، و ة غي مناقشة وتب
ار و  رات والمعلومات األفك اك  . الخب ة 20 لوحة للملصقات و 20و،  معلومات  آشك 20وسيكون هن  طاول

ات ومطبوعات    (مخصصة للمواد اإلعالمية     خ  منشورات وآتيب اك أيضا فرصة محدودة       و).  ال سيكون هن
وح  المجال'مشارآة في   لل رة           ، و '  المفت راح فك يلة القت ة عن وس د         /هو آناي م عق إجتماعات  موضوع ومن ث

المجموعات التي    ، فمن شأن وهكذا. قة ذات أهمية أو منطلمجموعات صغيرة حول مسألة محددة أو مهمة      
ادرات المجال     . تم تشكيلها أن تخلق جدول أعمال خاص بها وتقوم بدراسة المسائل المقترحة            مقترحات لمب

 .واداالخاراانعقاد المؤتمر في ج مباشرة خالل المفتوح مكن أن تقدم
 
 

  2010آذار / مارس2الثالثاء، 
  9.00الساعة : الفترة الصباحية

 
 

 الجلسة العامة الثانية   -خامسًا
 
 لخص عن نتائج اليوم األولم -8
 

محددة القطاعات التي تم عقدها في  صيرة تلخص نتائج العشرة جلسات والموائد الموازية   عرض لتقارير ق  
 .أذار/ مارس1
 
دولي  صندوق   مقّدم من ال    عرض(نولوجيا البيولوجية الزراعية    الستثمار في البحوث الزراعية والتك    ا -9 ال

 ) الزراعيةللتنمية
 

 ))إيفاد(مدير الشعبة الفنية االستشارية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (رودني آوك : المتكلم
 

ّدم من الجماعة االستشارية         عرض(اآز الدولية للبحوث الزراعية     التكنولوجيا البيولوجية في المر    -10  مق
 )للبحوث الزراعية الدولية

 
 ).، المكسيك)سيميت(مدير عام المرآز الدولي لتحسين الذرة والقمح (وماس المبكين ت: المتكلم

 
 تشجيع البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا البيولوجية الزراعية  -11

 بناء القدرات )أ(
 التمويل )ب(
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 التنظيم )ج(
 

الخيارات السياسية "ة من الوثيقة األساسي) باء( في القسم الثاني واردةمعلومات أساسية ذات الصلة 
؛ وملخص عنها ABDC-18/10." (المتعلقة بالتكنولوجيات البيولوجية الزراعية في البلدان النامية

المتعلقة  تمكين السياسات "يقع القسم الثاني تحت عنوان). ABDC-28/10. في الوثيقة موجود
 :، وهي رئيسية بدوره من ثالثة أقسام، ويتألف"  الزراعيةبالتكنولوجيات البيولوجية

 
 ية بناء القدرات العلمية والتقنية واالبتكار-

 والخياراتاألدوات:  التمويل- 
 مينظت ال-
 
 
 

 14.00الساعة : فترة بعد الظهر
 
 

 )المسائل المشترآة (لجلسات الموازية  ا-سادسًا
 

ة  ة الدولي ات الحكومي ة المنظم ة والزراع ة األغذي ة، دعت منظم ذه الجلسات الموازي ر  واله ات غي لمنظم
ين        الحكومية إلى    ة مشترآة ب لكل  . القطاعات مختلف  تنظيم جلسات موازية حول مسائل محددة ذات أهمي

ل   ، بتوجيه من    مينمن قبل المنظ  جلسة، تم وضع البرنامج      ة ا  قب ة والزراعة   منظم رح وت. ألغذي ة   قت  المنظم
دة           م ن ، محاضري/  الجلسات مع إثنين أو ثالثة متكلمين      أن يتم تنظيم هذه    تكلم لم نهم أن ي ن شأن آل واحد م

ديرها     ) مع تقديم خلفية موجزة حول الموضوع ووصف للصورة الحالية   ( دقيقة   15 ا مناقشة مفتوحة ي تليه
داد     المنظمون مدعوون  و .وسيط معين  ى إع ة   أيضا إل ى الموضوعات الرئيسية          مقال ز عل  التي   ، مع الترآي

ذه الجلسة        سيتم مناقشتها خالل الجلسة، باإلضافة إلى موج       وى ه اول محت ذا       . ز يتن  صيغة مختصرة عن ه
 . أدناه متاحةالملخص

 
 )بالتعاون مع الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية(التطبيقات الوراثية   )أ(
 

  المستقبليةالوضع الراهن والتوقعات: ينوميةتنمية الموارد الج: أوال
 

، فضال عن الوضع القائم حاليا تقديم نظرة عامة عن إلى  من شأنها أن تؤديتبدأ الجلسة بعروض قليلة
 وفي وقت . في المحاصيل والثروة الحيوانية وأنواع األشجار الحرجيةآلفاق المستقبلية للموارد الجينوميةا

الحق، سوف تبدأ مناقشات عامة بين المشارآين لتقييم الموجودات الحالية، باإلضافة إلى المعوقات 
تنمية الموارد الجينومية لمجموعة واسعة من األنواع الزراعية، /لية بشأن توافروالتوقعات المستقب

وخاصة في سياق مبادرات رئيسية عديدة بشأن علم الجينوم والجيل الثاني من تكنولوجيات تحديد التسلسل 
يقها والتوصيف الجيني، بطريقة تسمح للمجتمعات الزراعية بالوصول إلى الموارد الجينومية من أجل تطب

 . امج التربيةفي بر
 
 تربية الجزيئية في البلدان النامية: جينومية تطبيق ال:ثانيا

  
 مصطلح عام يستخدم لوصف عدة هي آناية عن) Molecular Breeding (التربية الجزيئية
 ليالت اختيار أ أي-اإلختيار بمعاونة واسم :  متبعة في مجال التربية الحديثة بما في ذلكاستراتيجيات

)Alleles( نقل عدد أي  –  واسمبمعاونةالرجعي  الخلط؛ مرتبطة بمواقع جينية قليلة محددة لسمات
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ونة الجينات، وفي اآل  نقل، بما في ذلكالمواقع الجينية من خلفية وراثية إلى خلفية أخرىمحدود من 
وستتناول . جينوم  اإلختيارالواسع النطاق لل، وربما قريبا المتكرر بمعاونة واسم، اإلختياراألخيرة

اليف واآلثار المحتملة  والتكالمناقشة، من بين مواضيع أخرى، الوصول إلى التكنولوجيا وبناء القدرات
 . على حد السواء للتربية الجزيئية في البلدان النامية في المحاصيل والثروة الحيوانية

 
رية  ) ب( درات البش ز الق يم  : تعزي دريب والتعل ز ال  (الت ع المرآ اون م ة  بالتع ة الوراثي دولي للهندس

 )والتكنولوجيا اإلحيائية
 
التي تنص على قيام التفاعل النشط بين الوسيط، والمتكلمين والمشارآين، سوف تكون الجلسة، هذه و

 : مثلمتشعبة وتتناول مواضيع محددة وواسعة داخل القطاعات
 
  إعادة تموضع جيل الشباب من العلماء في عالم متغير؛-
خذ في االعتبار تأثير بعض  تأيات جديدة ليتم اعتمادها من قبل األوساط العلمية الدولية وضع استراتيج-
 ؛"البلدان النامية"
 على العالقة بين العلم والمجتمع؛ التغيرات التي طرأت -
، وآذلك العالقة تبار التغيرات المشار إليها أعاله تأخذ في االعدآتوراه جديدةمناهج  الحاجة إلى تطوير -

 ؛تطلبات التدريب المتعدد التخصصات مراآز األبحاث والجامعات ومبين
 ؛أو تحليلها/ البيانات المنتجة و  تقييم موثوقية وجودة  تعليم الطالب على-
 ؛ء تغييرات في المناهج على جميع المستوياتاالستعداد إلجرا:  تدريس المعلمين-
ء علميين وأصحاب مشاريع علمية في مجال حاجة إلى األخذ بعين اإلعتبار تنمية مهارات مدرا ال-

 ؛صناعة التكنولوجيا الحيوية
 .قاسو الرقابة التنظيمية ودخول األ علىلتأثيرل  حول دور السالمة البيولوجيةاعتبارات -

 
ا           ) ج( انية      يشمل آفالة فرص متساوية للحصول على التكنولوجيا، بم ة      ( القضايا الجنس اون مع منظم بالتع

 )أوآسفام الدولية
 
ذور           الزراعيةمجتمعات  الكثير من ال  ي  ف وافر       في العالم، وبكل بساطة، عدم وجود الب ي عدم ت ذاء   يعن .  الغ

ة            ى مع مقدم ة حاالت، األول هذه الجلسة تلقي بنظرة حول توتر ومرونة أنظمة البذور للمزارعين في ثالث
ة                 يم التربي ة، تحسين وتعم ا؛ الثاني ة التشارآية ل     النبعن القطن المعدل وراثيا في آولومبي يا     اتي ألرز في آس

ة ف والثالث ة  ، آي ن لحماي ز يمك وق الم ى     حق اعد عل ا، أن تس ى أفريقي ا عل ز خصوص ع الترآي ارعين، م
ا مة لضمان وصول المزارعين السياسة العا  الحصول على اهتمام   ا   التكنولوجي تحكم به دورة   ستنظر  . وال ال

ا ومو    ي وجهة نظر المرأة ، بدءا من مو        ف تحديدا ع قوته ل   ق ا آوآي ديرة : قعه ا       آم وجي ودوره وع البيول  للتن
 في ضمان األمن الغذائي

 
دولي لحفظ          (تمكين العموم من المشارآة في عملية صنع القرارات المستنيرة           ) د( اد ال اون مع االتح بالتع

 )البيئة
 

ة، سوف تستكشف                           دولي لحفظ الطبيع اد ال ة واإلتصاالت في االتح ة التربي ا لجن هذه الجلسة، التي تنظمه
ين أصحاب الشأن  من                       ى تمك مجموعة متنوعة من استراتيجيات االتصاالت االستراتيجية التي تعمل عل

ذ ا ودورات التنفي ي التكنولوجي ار ف اوز المصطلحات . خالل االبتك تراتيجيات تج ذه اإلس وسوف تشمل ه
ه     ائق بوج ل ع ي تمث ع  الت م الواس ية، و  الفه ة الرئيس ايا العلمي تراتيجيات م للقض ق اس أن  تطبي ة بش تكامل

رامج إدارة الم                االتصاالت والتربية وتوعية الجمهور،    ى نطاق واسع وبنجاح في ب ارد وتم استخدامها عل
ة             دان النامي زة    استخدام أدوات إدارة ا    ، و الطبيعية بشكل مستدام في مجموعة واسعة من البل ة المرتك لمعرف
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دور  ى ال رار و عل م الق ي مجاالت دع ة والرصد ف دولي عاألمراض النباتي ى المستوى ال بكة أدوات و،ل  ش
داد الزراعي ل       اإلنترنت من أجل توفير فرص ع      لة اإلم ين   بر سلس ة والجودة       مواصلة التحس ات في اإلنتاجي

ى نهج        استراتيجيات االتصاالت التي ستناقش هي حاسمة إذا ما       .  اإلنسان ةورفاه،  البيئية ا التوصل إل  أردن
ى لل        أنه        ثبح متقيد بالطلب من األسفل إلى األعل ذي من ش ر         والتطوير وال ة احتياجات أآب تشكيلة من     تلبي

 جميع أنحاء    فيتلك المعتمدة على الغابات ومصايد األسماك       في  أصحاب الشأن في المجتمعات الزراعية و     
 .العالم النامي
 

 )بالتعاون مع االتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين(إسناد األولوية لدور المزارعين  )هـ(
 

ة في            هذه الجلس  ات البيولوجي ة التكنولوجي ة سوف تجمع معا مجموعة متعددة أصحاب الشأن المناقشة مكان
ة      دان النامي ة في           . التنمية الزراعية في البل ة التحديات المتمثل اذ اجراءات لمواجه ا ستنظر في اتخ ا أنه آم

ين        انعدام األمن الغذائي وتغير المناخ من خالل استخدام التكنولوجيات البيولوجية،            ر الشراآات ب أيضا عب
اون       رة للتع اليب المبتك ا من األس ام والخاص وغيره تم النظر ايضا خالل الجلسة     . القطاعين الع سوف ي

 .بآألثار المترتبة على هذه التكنولوجيات في تحسين سبل العيش المستدامة لعائالت المزارعين
 

 
  18.15الساعة : الفترة المسائية

 
 

 )Knowledge Share Fair(معرض تبادل المعرفة 
 
 

  2010آذار / مارس3األربعاء، 
  9.00الساعة : الفترة الصباحية

 
 

 الجلسة العامة الثالثة -سابعًا
 

 ملخص نتائج اليوم الثاني -12
  

 أذار/ مارس2 بشأن المسائل المتشعبة التي عقدت في تقديم تقارير قصيرة تلخص نتائج الجلسات الموازية
 

  منافع البحث والتطويرآفالة االستفادة من  -13
 حقوق الملكية الفكرية )أ(
 توعية الرأي العام ومشارآته )ب(
 اإلرشاد )ج(
 

الخيارات السياسية "من الوثيقة األساسية ) ج(معلومات أساسية ذات الصلة موجودة في القسم الثالث 
؛ وملخص عنها ABDC-1.8/10" (المتعلقة بالتكنولوجيات البيولوجية الزراعية في البلدان النامية

ضمان الحصول على فوائد "يفع هذا القسم تحت عنوان ).  ABDC-28/10.موجود في الوثيقة 
 :، ويتألف بدوره من ثالثة أقسام رئيسية" التكنولوجيات البيولوجية الزراعية

 

 



ABDC-10/2 8 

 

 
  حقوق الملكية الفكرية-
  التوعية الرأي العام ومشارآته-
  اإلرشاد الزراعي-
 

  بلدان الجنوبالتعاون بين  -14
 
 

  14.00الساعة : فترة بعد الظهر
 
 

 )مناقشات خاصة باألقاليم (الجلسات الموازية -ثامنًا
 

لهذه الجلسات الموازية، دعت منظمة األغذية والزراعة منظمات إقليمية ذات الصلة لتنظيم جلسات 
 والغاية من هذه الجلسات اإلقليمية هي مواجهة الدور المحتمل للتكنولوجيات .موازية خاصة بمناطقهم

 الكاملة للتكنولوجيات الحيوية عبر جميع طية التشكيلةالبيولوجية في التنمية الزراعية في آل منطقة وتغ
 مهما ، اقترحت منظمة األغذية والزراعة أنه من الممكن أت يكونباإلضافة إلى ذلك. القطاعات الزراعية

، يمكن  القطاع على حد السواء، وأنه في هذا السياقمحددةو  الشاملةلقطاعاتتناول مواضيع متعلقة با
ص ضعف والفرالقوة واللتقييم ) SWOT(تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار استخدام طرق 

، المعنيةئمة في المنطقة  واعتماد التكنولوجيات الحيوية المالبجيل وتكيف ذات الصلة) آدح(والتهديدات 
نقاط القوة والضعف والفرص واستنادا إلى تحليل . معالجة القضايا التقنية والسياسية على حد السواءمع 

مع ( اإلقليمية دون/ األولويات االقليمية  لصياغة ، فإن النتائج المتوقعة من آل جلسة ستسخدمواألخطار
  المناقشات حول الخيارات المتاحة اعتبارها فييمكنالتي ، )العتبار القدرات الموجودة حاليااألخذ في ا

 .لمؤتمرأمام البلدان النامية وحول أولويات العمل للمجتمع الدولي في اليوم األخير من ا
  

  نظرة شاملة وتحليل محتمل لنقاط القوةفي إعداد مقالة تعطيلمساهمة منظمي آل جلسة إلى اتم دعوة 
 ييف واعتماد التكنولوجيات البيولوجية وتكفي الوقت الراهن من أجل خلق والضعف والفرص والتهديدات

وهم أيضا مدعوين إلى . خالل الجلسة، لتسهيل المناقشات  المعنيةالمالئمة لألغذية والزراعة في المنطقة
 .أدناهمتاحة  الملخص صيغة مختصرة عن. لمحتوى الجلسة تقديم ملخص قصير يقدم وصف

  
 من شأنه أن ا، آل واحد منهممحاضر أو إثنين/  المنظمين تنظيم الجلسة مع متكلم تقترح المنظمة على

تليه مناقشة مفتوحة يديرها ) مع تقديم خلفية موجزة بشأن الموضوع ووضع المشهد( دقائق 10يتكلم لمدة 
 . وسيط

 
اريبي        ) أ( اون في         (أمريكا الالتينية والبحر الك ة للتع دان األمريكي د البل اون مع معه دان الزراعة   بالتع  مي

 )وشبكة التعاون التقني في مجال التكنولوجيا الحيوية النباتية في أمريكيا الالتينية والبحر الكاريبي
 

ة والبحر                "الجلسة بعنوان  ا الالتيني ة أمريك خلق، وتكييف، واعتماد تكنولوجيات بيولوجية مالئمة في منطق
ولكن نشطة، ومع       قصيرة   لمتوقع، أن يتم في جلسة    ومن ا ". إجراءات ملموسة للمستقبل القريب   : الكاريبي

ات  ود آلي ارب  وج ى تج اد عل هيل واإلعتم االت     تس ن مج ادمين م راء الق ثالخب ة  البح وير الوطني  والتط
ة ر الح  واألآاديمي ات غي اص والمنظم اع الخ ل    والقط ة مث بكات القائم ي للش دور الطليع ة وال بكة  كومي ش

ا ا    ى فى مجال التكنولوجي اون التقن ة التع ة النباتي ة والزراعة   / )REDBIO( لحيوي ة األغذي د ومنظم معه
ة           دان األمريكي ا                التعاون في مجال الزراعة في البل التعريف عنه دأ العمل ب ادرات سوف يب  مع ، وضع مب

 .متابعة مالئمة ومسؤولة
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ا       ) ب( ى         (الشرق األدنى وشمال أفريقي ة في الشرق األدن اد مؤسسات البحوث الزراعي اون مع اتح  بالتع

 )وشمال أفريقيا
 

وضع إجراءات ذات األولوية للتكنولوجيا الحيوية الزراعية في غرب آسيا " تقع هذه الجلسة تحت عنوان 
 والهدف ".لمواجهة التحديات المتمثلة في انعدام األمن الغذائي وتغير المناخ) WANA(وشمال أفريقيا 

 :نية على األمور التاليةمنها هو التوصل إلى تفاهم  مشترك بين مختلف الجهات المع
 
غرب آسيا وشمال منطقة حديات والفرص للتكنولوجيا البيولوجية الزراعية في نقاط القوة والضعف والت -

 أفريقيا
تنمية  و السياسيةقضايا اإلجراءات المطلوبة ذات األولوية، ومعالجة المواضيع البحثية ذات األولوية، وال-

 .البشريةاتية والمؤسسالموارد 
 
من تغير المناخ وتزايد انعدام األعالية، وبسرعة تأثر ب  مياه منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا بندرةتتميزو

وجيا الحيوية الزراعية هي أمور التكنولير وتطبيق وتكثيف تحسينات  وتطووبالتالي ، فإن خلق. الغذائي
من المتوقع أن يمثل المشارآون . ئي الغذا بالنسبة للتكيف مع تغير المناخ وتحسين األمنذات أهمية عالية

 وصانعي  الزراعياإلرشادتلك المعنية ب وة البحثيفي هذه الجلسة مختلف أصحاب الشأن، مثل األوساط
.  والدولية والقطاع الخاصالسياسات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المزارعين والمنظمات اإلقليمية

  البحوث الزراعية فى الشرق األدنى وشمال أفريقيااتحاد مؤسساتا أعده الجلسة على مقالة، ستعتمد
مكبرات الصوت لفترة وجيزة سوف يقدم ورقة العدد ، والذي ). AARINENA/10-ABDCالوثيقة (

يتضمن آدح تحليل للتكنولوجيا الحيوية الزراعية في المنطقة وانا وآذلك اقتراحات وتوصيات التخاذ 
 .إجراءات ذات األولوية

 
 )بالتعاون مع منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا(لصحراء الكبرى أفريقيا جنوب ا ) ج(
 

وان     ت عن ة تح ذه الجلس ع ه وب      "تق ا جن ي إفريقي ة ف راض الزراع ة ألغ ا البيولوجي خير التكنولوجي تس
اخي  ر المن ن التغي ي زم رى ف ارات: الصحراء الكب ديات والخي ة ". التح وم بدراس وة سوف تق ب الق جوان

ة التهديوالضعف والفرص و ا البيولوجي ف أدوات التكنولوجي ر مختل ة بنش ددات المرتبط ي تمت ن، والت   م
ة     تساعد في وضع      ستقنيات التعديل الوراثي، و   /  إلى تلك الجزيئية     التقنيات التقليدية  إجراءات ذات األولوي

رى  ألمن الغذائي في افريقيا جنوب الصحراء     غراض ا  أل تهدف إلى تسخير التكنولوجيا البيولوجية     في    الكب
ة          . يتغير المناخ ال زمن ل بالوثيق ائق ذات الصلة تتمث ذه         ،   FARA/10-ABDC الوث دادها له م إع التي ت

 .)FARA( في إفريقيا  من قبل منتدى البحوث الزراعيةالجلسة
 

آ ) د( )سيا والمحيط الهاديع رابطة مؤسسات البحوث الزراعية آلبالتعاون م(سيا والمحيط الهادي 
 

ة     "ان  نوعتقع هذه الجلسة تحت      ات البيولوجي ذائي في     غراض ا   أل تسخير التكنولوجي ة  ألمن الغ يا    منطق  آس
ادئ يط اله ات ".والمح الج اإلمكاني ي سوف تع ة    وه ات البيولوجي ن التكنولوجي ة م كيلة آامل ة بتش المتعلق

ادئ                 يا والمحيط اله ة آس ة في منطق ة الورلعي ديم عر  . التقليدية منها والحديثة التنمي يتم تق زين، ض س  ين وجي
اء   ومصايد األسماك  األخر بالثروة الحيوانية والدواجن   ، و واحد متعلق بالمحاصيل والحراجة    ة األحي وتربي

د الساحة للمناقشة التي ستلي     مهالمائية، للتزويد بالمعلومات األساسية وت    ك ي ذه     .  ذل وسيكون الهدف من ه
ة مع           استعراض التقدم الم   الجلسة ا البيولوجي ى بعض أوجه       سليط ا   ت حرز في تطبيق التكنولوجي لضوء عل

اط    ات ونق يم السياس ل، وتقي اح والفش دات   النج رص والتهدي وة والضعف والف ق   الق لة بخل ة المتص  التقني
ات الحيو اد التقان ةواعتم ي المنطق ة ف ددة. ي ك مناقشة بشأن قضايا مح تتبع ذل ات ، ووس د أولوي يتم تحدي س

 



ABDC-10/2 10 

 

ارات المتاحة      التي من شأنها أن تصب في الم       إقليمية ودون اإلقليمية   ام ا   ناقشات حول الخي ة     أم دان النامي لبل
ولو بة ح ل بالنس ات العم ن ا أولوي ر م وم األخي ي الي دولي ف ع ال ؤتمرللمجتم ائق ذات. لم لة الوث  الص

اتحاد مؤسسات    من قبل   والتي تم إعدادها لهذه الجلسة      ، APAARI/10-ABDC  الوثيقة هيبالموضوع  
 .)APAARI( لهادىالبحوث الزراعية فى آسيا والمحيط ا

 
 أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى  )هـ(
 

وان   تحت  وتعقد هذه الجلسة     ات الحيو  "عن يا           التقان ا ووسط آس ة في أوروب ة الزراعي التحديات والفرص    : ي
يا الوسطى       والتي نظمها ا  " الجديدة في ضوء األزمات األخيرة  وتغير المناخ        ا وآس  لمكتب اإلقليمي ألوروب

ة و     ادئ األمر       . الزراعة في منظمة األغذي تتناول في ب ة          وس ة ألغراض التنمي ا الحيوي ات التكنولوجي  إمكان
يا الو        ا وآس ر     ة لتشكيبة  تغطي سطى مع   الزراعية في أوروب ة عب ات الحيوي ة من التكنولوجي   قطاعات  آامل

ا                  دة التي تفرضها األزم ت األغذية والزراعة ومصايد األسماك والغابات في ظل خلفية من التحديات الجدي
ة تسليط الضوء مع  األخيرة وتغير المناخ و    ة  على تطبيقات التكنولوجيا البيولوجي ا    المتقدم م تطويره   التي ت

ا          . محليا وتكييفها مع الظروف السائدة والمتوقعة في المنطقة        ات التكنولوجي ى تطبيق ز عل وسوف يتم الترآي
ة انتقال  التي تمر اقتصاداتها بمرح  أوروبا ووسط آسيا   بلدانالبيولوجية في    ة ل يتم و. ي اول القضايا    س ذلك تن  آ

ى      االتصال  شبكاتاستخدام  تقاسم المعارف و  بناء القدرات و  مسألة   و المشترآة بين القطاعات   ، باإلضافة إل
ايش        األطر التنظيمية وتنفيذها   السياسات و  تطوير ك التع ة             ، بما في ذل دة أمثل ه في سياق ع يتم تناول ذي س  ال

 .آكل وروبا ووسط آسيا أمنطقةبي ومن االتحاد األورو
 
 )المسائل المشترآة (الجلسات الموازية -تاسعًا

 
ة    ة الدولي ات الحكومي ة المنظم ة والزراع ة األغذي ت منظم ة، دع ات الموازي ذه الجلس ق به ا يتعل وبم
ة لمختلف                 والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى تنظيم جلسات مزاوية حول قضية محددة وذات أهمي

ات ل. القطاع م وضع ا لك ة، ت ين  جلس ل المنظم ن قب امج م هلبرن ة ، بتوجي ة والزراع ة األغذي ن منظم .  م
ة         نضري محا/  للمنظمين أن يتم تنظيم الجلسة مع متكلمين          المنظمة وتقترح ين أو ثالث غ عددهم إثن ، آل    يبل

دة           تكلم لم ة    15واحد منهم من شأنه أن ي ة موجزة بشأن         ( دقيق د خلفي ين ووصف     الموضوع  مع تزوي   المع
ديرها       وتلي ذلك ) المشهد ين       . زسيط  مناقشة مفتوحة ي ى المساهمة    وتمت أيضا دعوة المنظم داد      إل  في إع

اول                           ى ملخص يتن يتناقش خالل الجلسة، باإلضافة إل ى المواضيع الرئيسية التي س ز عل مقالة، مع الترآي
 .أدناهمتاحة  الملخص هناك صيغة مختصرة عن. محتوى الدورة

 
 ))األونكتاد(بالتعاون مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (ليمية اتساق السياسات اإلق ) أ(
 

وان   ة تحت عن ذه الجلس د ه اق"تعق ات ووضع اتس ة   السياس ؤون التنظيمي ات والش ات صنع السياس عملي
ق ا يتعل ة بم ة والتنمي ا البيولوجي اطق تجارب من.بالتكنولوجي ا الشرقية   من دول أفريقي ترآة ل السوق المش

ة والجنو يا  )COMESA(بي رق آس وب ش ار جن ة أقط ة  و)ASEAN( ورابط ة الكاريبي المجموع
)CARICOM"( . ي اطق     وه تها من ي عاش ارب الت رض للتج دم ع ا    تق دول أفريقي ترآة ل وق المش الس

يا وب شرق آس ة ورابطة أقطار جن رقية والجنوبي ي والش ة ف ة الكاريبي ذ السياسات المجموع  وضع وتنفي
د       .  في الزراعة   متعلقة بالتكنولوجيا البيولوجية  الاإلقليمية والوطنية    ذه الجلسة بتحدي وم ه  الخطوات التي     تق

ة و        اتخذت ة إقليمي ادئ توجيهي وطني          لوضع مب ق لمساعدة العمل ال ل وتحدد الثغرات وت    . خارطة طري ط س
رويج السياسات      : الضوء على مجاالت حاسمة من أجل     ى عرض وت ة عل تعزيز قدرة المجموعات اإلقليمي

ن راءاتوال ر  ظم واإلج ة للنظ ادئ التوجيهي توى   والمب ى المس ا عل رارات      فيه اذ ق ل اتخ ن أج وطني م ال
ز اتساق    تحديات السياس   ال والتعامل بفاعلية مع      مستنيرة؛ معالجة وإدارة   و السياسات ذات الصلة       ية وتعزي

 . في مجاالت الزراعة والتجارة والمعونات الغذائية الطارئةت البيولوجيةالتكنولوجيا
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  السالمة البيولوجية في السياق األشمل لألمن البيولوجي  ) ب(
 

ة المستهلك في          ة وحماي شعبة التغذي م    هذه الجلسة   ا يتنظت ة والزراعة       مه ة األغذي ات     . منظم  تساعد العملي
ة                     القائمة على التكنولوجيا البيولوجية في إنتاج المنتجات الغذائية فضال عن الكشف عن المخاطر المحتمل

ة  ي األغذي بة   .ف ي بالنس ات التبن هل  عملي بحت أس ة أص دان النامي ض   للبل وجي وخف دم التكنول بب التق  بس
تسير  ت البيولوجية وتقييم سالمتها الحيوية هي أمور يجب أن             ، فإن تطور التكنولوجيا   ومع ذلك . التكاليف

دد القطاعات     األمن البي . جنبا إلى جنب   ة يجب أن          العلمي  ولوجي هو متع اهج التنظيمي حسب   توضع ة والمن
يم     .  على حدة  حالةآل   ى تقي ق للمخاطر    وهو يشجع عل ع    للسالمة / عمي ة  جوانب في جمي ا المتعلق إلنسان  با ه

ى بعض حاالت النجاح التي شهدتها بعض                 سوف. البيئةات وصحة الحيوان و   والنبات   يتم تسليط الضؤ عل
 .ذية والبيئةألغ لسالمة ات البيولوجيةالبلدان النامية في مجال استخدام التكنولوجيا

 
 )المنظمة العالمية للملكية الفكريةبالتعاون مع (حقوق الملكية الفكرية  ) ج(
 

 : من المتوقع أن تعالج هذه الجلسة الموازية المسائل التالية
 
ارية في مجال لمنتجات والعمليات االبتكمعني با قانوني   في إطار الموجودةعناصرال ما هي -

 حماية فريدة ،)IP(الملكية الفكرية التقليدية (التي تعزز األمن الغذائي؟ وية  الزراعالتكنولوجيا البيولوجية
آيف يمكن لنظام الملكية الفكرية أن يتفاعل مع األنظمة ) لألصناف النباتية، حماية المعارف التقليدية؟

  التي تنظم الوصول الى الموارد الوراثية، وحفظ التنوع البيولوجي والصحة والسالمة البيئية؟
حرية العمل في يف يمكن تعزيز القدرة على تقييم محمية؟ آ إلى أي مدى بعض التكنولوجيات هي -

 البلدان النامية؟ 
من خالل (؟ صول إلى التكنولوجيا المحمية آيف يمكن تحسين قدرة الباحثين في القطاع العام للو-

 ) ؟ مثالاتفاقات مع القطاع الخاص
 استخدام نتائج  آيفيةي يمكن استخدامها للحفاظ على الحق في تحديدالحماية التاستراتيجيات  ما هي -

  بطريقة تتفق مع األهداف االستراتيجية واجتذاب شرآاء جدد من القطاع الخاص؟ البحوث
لتكنولوجيات ة الفكرية التي تتيح نشر واسع لممارسات الترخيص ألصحاب حقوق الملكي ما هي أفضل -

 الحيوية الزراعية؟ 
الخاص التي تساعد على تطوير تفاقات بين القطاع العام واالالعناصر الموجودة في   ما هي-

 تكنولوجيات لمصلحة المجتمع؟ 
 
ناعية      ت)  د( ة والص تخدامات الطبّي ة لالس افية عالي ة إض ة ذات قيم ات زراعي وير منتج ع  (ط اون م بالتع

 )منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
 

ة           "وان  تعقد هذه الجلسة تحت عن       ر الغذائي ات في اإلستخدامات غي ". التحديات والتوقعات   : استخدام النبات
ة              يتم   و . خالل هذه الجلسة ستتم مناقشة استخدام التنوع البيولوجي والمحاصيل في التطبيقات غير الغذائي س

ى      ة للمحاصيل                   تسليط الضؤ عل ل الحيوي ة الصناعية في الكت ا الحيوي ة رئيسية عن التكنولوجي ق   أمثل وخل
ول ة ح رص التكالتوعي ة   الف ة واالجتماعي ة والتنظيمي ادية وانولوجي ؤ  االقتص ها نش ي يفرض ديات الت لتح

وعالوة على ذلك، ستتم مناقشة آليات آيفية تمكين البلدان النامية من الوصول بطريقة             . الصناعات الحيوية 
ا    ة بالتكنولوجي ة المتعلق رات الفني ى الخب راآات أفضل إل الل الش ن خ غيرة  ،  م ات الص راك المؤسس وإش

ك ضروريا،    اذإفي مثل هذه الشراآات، و   ) SMEs(لحجم  والمتوسطة ا  ان ذل دراتها في مجال      آ ز ق تعزي
 .البحوث واالمتثال التنظيمي وإدارة التكنولوجيا

 
تدام           )هـ( اون مع الجماعة االستشارية        (صون الموارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها المس بالتع
 )بحوث الزراعية الدوليةلل
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ة،     ة ذات أهمي ة والحيواني ة النباتي وارد الوراثي ة للم ات العالمي ة وضع المجموع ذه الجلس اقش ه سوف تن

ذلها    ب ب ود الموج ن       والجه ة أن تحس ة الحديث اليب الجزيئي تطيع األس ف تس وارد وآي ذه الم يف ه لتوص
ة رامج التربي ي ب تخدامها ف ولى اهت .إس ام خاص حول أوسوف ي ينم ا لتمك بل الموجب اتباعه  فضل الس

 
 .استخدام الموارد الوراثية في البحوث وبرامج التربية في البلدان النامية

 
  18.15الساعة : الفترة المسائية

 
 

 )Knowledge Share Fair(معرض تبادل المعرفة 
 
 

  2010آذار / مارس4الخميس، 
  9.00الساعة : الفترة الصباحية

 
 

 لعامة الرابعةالجلسة ا  -عاشرًا
 

 ملخص نتائج اليوم الثالث  -15
 

ا   تقديم تقاريرقصيرة تلخص نتائج الدورات الموازية العشرة التي تم عقدها في فترة              وم        م د الظهر من ي بع
 أذار/ مارس3
 

 الخيارات المتاحة للبلدان النامية:  التصريف العادي لألعمالبعيدًا عن  -16
 

لة و  ية ذات الص ات األساس ادة ةاردالمعلوم ي الم ية  2 ف ات األساس ة المعلوم ن وثيق ة  " م ات الحيوي التقان
ق ا  ة لتحقي تدامة  الزراعي ة المس ذائي والتنمي ن الغ دان : ألم بة للبل ارات بالنس ل  خي ات العم ة وأولوي  النامي

ارات المتاحة   ، وهي)  ABDC- 10  /9" (لمجتمع الدوليل ام ا  تلخص الدروس المستفادة والخي دان  أم لبل
وطني                      النامي ذائي ال ة في نطاق األمن الغ ة الزراعي ات الحيوي ة التخاذ قرارات مستنيرة بشأن اعتماد التقان

 .وخطط التنمية الريفية والسياسات
 

 أولويات العمل بالنسبة إلى المجتمع الدولي:  التصريف العادي لألعمالبعيدًا عن -17
 

م   ي القس ية ذات الصلة واردة ف ات األساس ن وثي3المعلوم ية،   م ات األساس ة المعلوم ة "ق ات الحيوي التقان
تدامة    ة المس ذائي والتنمي ن الغ ق األم ة لتحقي ل    : الزراعي ات العم ة وأولوي دان النامي بة للبل ارات بالنس خي

دولي        )  ABDC- 10  /9" (للمجتمع الدولي ات العمل للمجتمع ال دم مجموعة من أولوي بشأن  ، والتي تق
ة        التكنولوجيا الحيوية الزراعية ل    دان النامي م تنظيم    .تحقيق األمن الغذائي في البل ذه في          ت ات العمل ه أولوي

مل  ات تش الث فئ ات : ث ات لعملي رار  أولوي نع الق درات؛   ص ة الق ي؛ وتنمي توى السياس ى المس ات عل  وآلي
يق  ارات التنس ل وخي ياق . التموي ي س ؤتمرف دولي"المصطلح إن  ، ABDC-10  الم ع ال مل ي" المجتم ش

ة و  ة األغذي ن   منظم ا م ة وغيره دة    الزراع م المتح ة لألم ات التابع ات والهيئ ات) UN(المنظم  والمنظم
ة  ة الحكومي ة والدولي ر الحكومي ا   غي ا فيه ة، بم ة واإلقليمي ات الدولي دة، والمنظم م المتح ة لألم ر تابع  الغي

ة أ         ات األآاديمي ة والمؤسس ات الخيري اص، والمؤسس اع الخ ة والقط االت التنمي ة ووآ ات المانح و الجه
 .العلمية
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  14.00الساعة : فترة بعد الظهر

 
 

 اعتماد تقرير المؤتمر -18
 المالحظات الختامية -19
 اختتام المؤتمر -20


