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مقدمة

س الوقت على ، مع الحفاظ في نففي البلدان النامیةنتاج الزراعي أفضل مستوى ممكن لإل علىاإلستمرار في التركیز إلى ھناك حاجة  
تغیر المناخ تجعل  نالتأثیرات المترتبة ع. قاعدة الموارد الزراعیة، وذلك عن طریق تحسین المحاصیل واألنظمة اإلداریة المتعلقة بھا

في  ،والمرونةوقابلیة التأثر باألخطار متعلقة بالقدرة على التكیف، وعدم الیقین، ال ، مثل تلكعتباراتإدراج من الضروري إ
. العملیة ذهالقدرة على لعب دور ھام في ھ لدیھاحالیا  ومختلف التقانات الحیویة المتاحة. جیات وبرامج البحوث الزراعیةإستراتی
متعلقة بالمحاصیل متاحة على نطاق أوسع في البلدان ال الحدیثة تقانات البعض التقدم في جعل  تم تحقیق ین الماضیین،دالعق وخالل

المتقدمة في التحسین  الممارسات وبوجھ اعتماد التنمیة الكاملة تقف بوجھقیود الممكن إزالتھا ال تزال لالنامیة، ولكن العدید من ا
.من جانب البلدان النامیة وإدارتھا للمحاصیل الوراثي

ء وصانعي بسبب عدم الوضوح السائد بین الخبرا وذلك معقدةمسألة مكن أن تكون من المالحیویة بقطاع التقانة  خاصةمشاكل مواجھة 
تعلقة بھذه الوثیقة والوثائق األخرى التى أعدتھا منظمة ملألغراض ال .ه للمصطلح نفسھؤالذي ینبغي إعطاالسیاسات حول التعریف 

 أي: "وھو تم اعتماد التعریف الذي تنطوي علیھ إتفاقیة التنوع البیولوجي) ABDC-10(األغذیة والزراعة للمؤتمر التقني الدولي 
 وفقاو". استخدام معین من أجلعملیات  لصنع أو تعدیل منتجات أو ،أو كائنات حیة، أو مشتقاتھا ،ستخدم أنظمة حیویةتطبیق تقاني ی

لمحاصیل مجموعة واسعة من التقانات التي یمكن تطبیقھا في إنتاج المحاصیل، تتراوح من تلك ا في قطاع تشمل التقانة الحیویة ،ذلكل
. يالتحسین النباتیق، إلى األكثر تطورا، مثل تطبیقات علم الجینوم وغیرھا من التطبیقات المتقدمة في ر الدقثاكاألقل تعقیدا، مثل الت
أو بین المناھج التي تستخدم نقل المورثات وتلك التي "  الحدیثة"وتلك " التقلیدیة"یتم التمییز بین التقانات الحیویة ، وفي بعض األحیان

مفتعال  أمرا في حین أن تمییز فئة معینة بشكل واضح قد یكون. الوراثیة أو التعدیل الوراثي سمى أیضا الھندسةت ي، وھال تستخدمھ
لتشریعات ل بالنسبة ذلك تماما غیر إال أنھ، بعض الشيء، وقد ال یتم االعتراف بھ من قبل جمیع العلماء المعنیین بالمحاصیل الزراعیة

.لكینتصور العدید من صانعي القرارات والمستھبالنسبة لو

حالة تطبیق التقانات وضع التي تناقثش  ABDC-10/3.1لعناصر الرئیسیة التي تحتوي علیھا الوثیقة ا ملخص عنالوثیقة  وتقدم ھذه
لتحدیات الناشئة والخیارات المتاحة أمام لوتقدم تحلیل  الحیویة في قطاع المحاصیل في البلدان النامیة، وأسباب نجاحھا أو إخفاقھا؛

حالة عدم الیقین  التعمق في انعدام األمن الغذائي في البلدان النامیة، وال سیما فيالمحاصیل لمعالجة مسألة  قطاع حیویة فيالتقانات ال
؛ وتأخذ باإلعتبار الدور الذي یمكن للمجتمع الدولي لعبھ، بما في ذلك منظمة األغذیة والزراعة ةبالنواحي االقتصادیة والبیئی المتعلقة

.االت الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة والجھات المانحةوغیرھا من الوك
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التعلم من الماضي  - تقییم الوضع الراھن

خالل القرن الماضي، ولكن ھذا التقدم شھد تسارعا كبیرا خالل العقدین الماضیین، مما أدى  اتدریجی تطورا التقانات الحیویة شھدت
وھناك العدید من التقانات الحیویة المتاحة لإلستخدام في . مثیر لإلعجابالتكنولوجي التقدم الھامة وإلى العدید من اإلنجازات العلمیة ال

خلق تنوع وراثي جدید؛ فرز واختیار إختالفات : من الممكن تصنیفھا بشكل تقریبي وفقا ألغراضھا الرئیسیة، وھي، قطاع المحاصیل
بشكل متزاید في البلدان  یتم استخدامھاالحیویة  بعض التقانات. محاصیل أو مشتقاتھاأنظمة إدارة ال/ تحسین إنتاج  ؛ أووراثیة مواتیة

، المطفرات، التھجین بین أنواع أوأصناف مختلفة، التعدیل الوراثي، )ر الدقیقثاكتمثل ال(تقنیات زراعة األنسجة  النامیة، وال سیما
.التخصیب الحیوياإلختیار بمعاونة واسم، تشخیص األمراض والوقایة الحیویة، و

بما یتعلق بالتقانات الحیویة في قطاع المحاصیل في البلدان  متفاوتة، ھناك تجارب قید النضوج األخرى حال مع التقاناتال يكما ھ
ساعد بواسطة تعدیل بعض الصفات الوراثیة البسیطة التي ت تتحقق ةحقیقی اتنجاحھناك  محدودا ولكن بقي تعدیل الوراثي ال. النامیة

التطبیق . تم اعتمادھا أیضا في بعض البلدان النامیةوعدد قلیل من المنتجات الزراعیة التجاریة،  في ى تحسین اإلنتاج الزراعي عل
أنواع الصفات المتاحة، وبفعل القضایا المعقدة  على على نطاق واسع للتعدیل الوراثي أخذ یتباطأ بفعل القیود الشدیدة المفروضة

نجاحات كبیرة تحققت  على الرغم من أنو. السلبي بأغلبیتھ عاموبوضع النظم، وبفعل التصور الالملكیة الفكریة  المتعلقة بأنظمة حقوق
كانت ھناك أیضا انتكاسات في السوق غیر متوقعة بعد سعي  فقد بفعل استخدام المزارعین لبضعة أنواع معدلة وراثیا من الجیل األول،

.لبذور وغیرھا من القیودالمزارعین الى تجنب ارتفاع تكالیف ا

تقانات حیویة ال تستخدم النقل الجیني وتشمل مجموعة ل ھي ناآلحتى  التي استخدمت التطبیقات الرئیسیة في تربیة وإدارة المحاصیل
طفرات معلى سبیل المثال، تم استخدام ال. والممارسات الزراعیة الھامة للمزارعین في البلدان النامیة المحصولیة كاملة من الصفات

طفرات في جمیع مصنف من أصناف المحاصیل تم الحصول علیھا بفضل ال 2 200على نطاق واسع في البلدان النامیة وأكثر من 
 یح الجمع بین صفات واعدةالتھجین الوراثي بین أنواع مختلفة یت. الستین سنة األخیرة، خصوصا في البلدان النامیة خالل أنحاء العالم

 بنجاح، على سبیل المثال في الحصول على أصناف من األرز األسیوي واألرز األفریقيقد تم استخدامھ فة واع مختلوآتیة من أن
غیر أن برامج التھجین بین أنواع مختلفة من الممكن أن تكون بطیئة وتتطلب قدرا  ).مبادرات األرز الجدید ألفریقیا( مقاومة لألمراض

تطبیقھا في  منحلة مبكرة نسبیا زال في مرتال ھي تقانة اإلختیار بمعاونة واسم عملیة . لماھرةكبیرا من الخبرة العلمیة والید العاملة ا
بعض النتائج الھامة، مثل تطویر صنف ھجین من  ھا حققتنالبلدان النامیة، على الرغم من محاصیل الكفاف الرئیسیة في الكثیر من ا

التكالیف والتعقیدات التقنیة الالزمة لتطبیق اإلختیار بمعاونة واسم، . الھندفي  البیاض الزغبيمرض الدخن األغبر قادر على مقاومة 
رائدة أو ال یستخدم في اإلنتشار الجماعي باإلستنساخ للخطوط الدقیق رثاكلتا. میةمع ذلك، ال تزال تشكل تحدیات كبرى للبلدان النا

یھا برامج ھامة حول التكاثر الدقیق في دل من البلدان النامیة الكثیر. أو إلكثار مواد نباتیة زراعیة خالیة من األمراض المتمیزة
تشخیص تستخدم في أیضا أدوات ھامة  التقانة الحیویة تقدم. المحاصیل ویتم تطبیقھا على مجموعة واسعة من محاصیل الكفاف

ضافة إلى األسالیب القائمة على سواء، وتقنیات التشخیص المناعي باإلالاألمراض النباتیة الفیروسیة والبكتیریة المنشأ على حد 
وتستخدم المخصبات الحیویة أیضا في البلدان النامیة . كثیر من البلدان النامیةالفي  الحمض النووي والمطبقة على المستوى التجاري

لوراثیة في تقانات حیویة مثل حفظ المادة ا. لتحسین الحالة التغذویة للمحاصیل وكبدائل للمكمالت الكیمیائیة على حد السواء
األنسجة المستنبتة في الزجاج،  وأشكال أخرى من زراعة الخالیا أو ،تكوین الجنین الجسدىواإلصطناعیة، النیتروجین، وإنتاج البذور 

.ھي أیضًا مستخدمة على نطاق واسع في األنشطة المتعلقة بحفظ الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في البلدان النامیة

. انة الحیویة إلى نتائج فعلیة عندما تم استخدامھا  لتكمیل برامج تربیة نباتیة تقلیدیة وبرامج بحث وتطویر جیدة التنظیمأدت برامج التق
وضع سیاسات مالئمة، وتعزیز : عوامل رئیسیة في التنمیة الناجحة للتقانات الحیویة في قطاع المحاصیل في البلدان النامیة ھي

.وضع تدابیر تنظیمیة مشتركة بین القطاعات ھو بدوره أمر ھام. یز قدرات الباحثین والفنیینمؤسسات البحث واإلرشاد، وتعز

الكثیر من التقدم في مجال التقانة الحیویة . في التحسن تدریجیا ولكنھ ال یزال غیر مكتمل بلدان النامیة آخذإعتماد التقانات الحیویة في ال
للعلماء في  بأغلبیتھا غیر متاحة سجلة الملكیةمع الخاص، مما أدى إلى تطویر تقانات في القطا وتحدیدا حصل في البلدان الصناعیة

 بظروفھم الثقافیة ةالمزارعون في البلدان النامیة، وال سیما الصغار منھم، یزرعون المحاصیل ویواجھوا مشاكل خاص. البلدان النامیة
نتائج البحوث التي  فإنلذلك، . مسجلة الملكیةسمح لھم بالوصول إلى تقانات دودة وال توالبیئیة، ولدیھم قدرة شرائیة غالبا ما تكون مح

سوى تأثیر محدود على سبل معیشة مزارعي الكفاف في  اتم الحصول علیھا في البلدان الصناعیة من قبل القطاع الخاص لن یكن لھ
تعالج مشاكل ذات أھمیة بالنسبة  برامج بحوثا ضمن إن معظم النجاحات المستمرة حتى اآلن تم تحقیقھاقع، في الو. البلدان النامیة

.المحلي في القطاع العاموتم القیام بھا  ،للمزارعین

ائما موجھة نحو تحسین سبل ھناك تنمیة قویة للتقانات الحیویة داخل القطاع العام في البلدان النامیة، فإنھا لم تكن د كانتحتى عندما 
موارد لتطویر العملیة شاملة في صنع القرار بشأن تخصیص نادرا ما تم اعتماد في الواقع، . معیشة صغار المالكین أو متاحة لھم

 في بعض الحاالت، حتى لو. قلیص فرص النجاح في تنمیة التقانات الحیویة الزراعیةتبذلك  ینمناسبة، مسببتقانات حیویة زراعیة 
في أغلب  المتوقعةبسبب البنى التحتیة ھناك قیود أو عدم تبني  تإمكانات مفیدة للمزارعین، فقد كان ھامنتجاتلكانت التقانة جیدة و

مشاركة بالبحوث القائمة على یتمثل وع ومن ھذا النوھناك نھج واعد لمعالجة مشاكل . في السوق ما أو بسبب خلل األحیان
ن یقترن مع تدابیر الزمة لمعالجة مجموعة واسعة من القضایا المشتركة بین القطاعات، من خدمات ، ولكن ھذا یجب أینالمزارع

.اإلرشاد الزراعي إلى برامج إكثار البذور



3 ABDC-10/3.2

دراسات حول أثر . أثر التقانات الحیویة في البلدان النامیة ھي قلیلة جدا وفي أكثر األحیان متضاربةتقییم متعلقة بتطبیق والمعلومات ال
صر على تحلیل لمعادلة اإلنتاج وتفشل في إیالء االھتمام الالزم لآلثار االجتماعیة واالقتصادیة، تقلتقانات الحیویة الزراعیة غالبا ما تا

، مع ما تقدیر قیمة التقانات الحیویة للتنمیة الریفیة ھو بالتالي صعب نوعا ما. وبخاصة تأثیرھا على سبل المعیشة في المناطق الریفیة
.قاعدة معلومات مالئمة مرتكزة علىدائما  لیست التي عملیة صنع القرار علىتب ذلك یتر

االستعداد للمستقبل -التطلع إلى األمام 

في التطلع إلى المستقبل، یمكننا تحدید مجموعة واسعة من المشكالت القائمة والمستجدة ذات الصلة باألمن الغذائي حیث التقانات 
 الناتجة عن اآلفات(وتشمل ھذه المشاكل اإلجھادات الحیویة . غیرھا من التقانات، قد تساعد على حلھا الحیویة، باالشتراك مع

، والحاجة إلى تحسین النوعیة الغذائیة )مثل تحمل الملوحة والجفاف(الالحیویة  اإلجھادات، و)واألمراض واألعشاب الضارة
سیع القاعدة الوراثیة إلنتاج المحاصیل وضمان أن یتحقق ھذا اإلنتاج واإلنتاجیة للمحاصیل الزراعیة، فضال عن الحاجة إلى تو

.بعض من ھذه المشاكل من المرجح أن یتفاقم في المستقبل بسبب التغیر المناخي. مستدامة ومحترمة للبیئةبصورة 

دان النامیة لمساعدتھا على اتخاذ ھذه القضایا وتحلیل الدروس المستفادة من الماضي ھي مفیدة لتحدید عدد من الخیارات المحددة للبل
باإلضافة إلى ذلك، فإن عملیة الجرد تحدد أولویات العمل التي على المجتمع الدولي أن . قرارات مستنیرة بشأن اعتماد التقانات الحیویة

.یعتمدھا لمساعدة ھذه البلدان على تنفیذ البرامج التقنیة والسیاسیة

لنامیة باكتساب الخبرة التي تمكنھا من اتخاذ قرارات سیادیة بشأن اعتماد التقانات الحیویة والقیام وذات أھمیة حاسمة أن تقوم البلدان ا
المنظمات الدولیة لھا دور تلعبھ في توعیة صانعي . بتحالیل مستقلة وعریضة القاعدة بما یتعلق بالتكالیف والمنافع قبل البدء بتطبیقھا

إدارة التقانات الحیویة لألمن الغذائي ولتسھیل عملیات / ات المتعلقة بتحسین المحاصیل القرار والمجتمع بصفة عامة حول اإلمكان
رھا االجتماعیة آثألھذه الغایة، ینبغي إعداد الوثائق والقیام بالتحالیل المتعلقة باعتماد التقانات الحیویة الزراعیة وب. رارصنع الق

.ا على المستوى الدوليواالقتصادیة على المستوى الوطني، وتنظیمھا وتحلیلھ

دراسة الماضي توضح بأن التقانات الحیویة المالئمة، وعندما تم توجیھھا بشكل صحیح وتم تكمیلھا بتدابیر تمكینیة، قد ساھمت في 
 متعلقةولھا أیضًا إمكانات كبیرة في المساعدة على معالجة مجموعة واسعة من المشاكل، القائمة والمستجدة، ال. زیادة إنتاج المحاصیل

، مع محليوالتطویر في القطاع العام ال ولذلك ینبغي على البلدان النامیة أن تبني أو تعزز برامج البحث. باألمن الغذائي وتغیر المناخ
الجھات المانحة ووكاالت التمویل الدولیة مدعوة إلى تخصیص حصة مناسبة  إن .ضمان توفیر إستثمارات كافیة ومالئمة ومتواصلة

التعاون اإلقلیمي حول المشاكل . المساعدة لتعزیز وتدعیم البحث والتطویر في مجال التقانة الحیویة في القطاع العاممن مشاریع 
.البرامج البحثیة تكلفة ویات التعاون وتحسین فعالیةالمشتركة یمكن أن یزید من مست

النامیة ویمكنھم أن یلعبوا دورا رئیسیا في الحد من  أصحاب الحیازات الصغیرة مسؤولون عن حصة مھمة من انتاج الغذاء في البلدانو
تكون أولویات أنشطة البحوث في قطاع المحاصیل ھي تلبیة إحتیاجات صغار المزارعین من  ان ولذلك فمن األھمیة القصوى. الفقر

أصحاب الشأن المھمین  مع أخذ ھذا األمر باإلعتبار، من الضروري ضمان مشاركة كافیة من جانب. خالل وضع السیاسات المالئمة
أن ینبغي على منظمات القطاع العام الوطنیة . في اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصیص الموارد لتطویر التقانات الحیویة في المحاصیل

ذائي إدارة المحاصیل من أجل األمن الغ/ رك المجتمع بأسره وتتواصل معھ بمزید من الفعالیة حول دور التقانة الحیویة في تحسین تش
تعزیز في  المساعدة للبلدان النامیة ینبغي على المجتمع الدولي أیضا تقدیمو. لتمكین الجمھور من المشاركة في عملیات صنع القرار

.قدراتھا من أجل إشراك أصحاب الشأن في عملیات صنع القرار

وث حدان النامیة أن تقوم بتطویر قدرات أنظمة البلتمكین التقانات الحیویة في قطاع المحاصیل على تحقیق إمكاناتھا، ینبغي على البل
ینبغي على . القدرات البشریةبناء الزراعیة الوطنیة بما یتعلق بالتقانة الحیویة، بما في ذلك وضع السیاسات وإقامة المؤسسات و

نات الحیویة في المحاصیل أن تكون وینبغي على البحوث في مجال التقا. المجتمع الدولي مساعدة البلدان النامیة على القیام بھذا الجھد
وینبغي على . متكاملة بشكل فعال ضمن برامج منظمة وممولة بصورة جیدة في مجال البحث والتطویر في تربیة المحاصیل وإدارتھا

.األخرى اإلستثمارات في البحث والتطویر في مجال التقانة الحیویة أن ال تتقرر على حساب النفقات الجاریة في المجاالت البحثیة

وینبغي تشجیع البلدان على اعتماد عملیات صنع قرار متناسقة وشفافة وقائمة على أدلة وبراھین لتنظیم البحث والتطویر في مجال 
ینبغي على منظمة األغذیة والزراعة وغیرھا من الوكاالت الدولیة أن تساعد البلدان النامیة على . التقانة الحیویة للمحاصیل وتطبیقھا

درات مؤسساتیة كافیة لوضع وفرض أطر تنظیمیة وطنیة متینة ومتسقة في مجاالت مثل السالمة الحیویة وسالمة األغذیة بناء ق
أي نھج وطني عابر (لھذا الغرض، واعتماد نھج األمن الحیوي . وحمایة الصحة النباتیة ، وحقوق الملكیة الفكریة والمعارف التقلیدیة

في حین أنھ من . في إطار شامل ومتكامل یمكن أن یوفر مزایا كبیرة) المرتبطة باألغذیة والزراعة یةحیوإلدارة المخاطر ال للقطاعات
الضروري أن تكون القرارات بشأن اعتماد التقانات الحیویة في نھایة المطاف قائمة على معلومات علمیة یمكن التحقق منھا، ینبغي 

وینبغي أن تكون اإلجراءات التنظیمیة منسقة دولیا من . الحسبان عند االقتضاء على مثل ھذه العملیات أن تأخذ مشاركة الجمھور في
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لدول لمكانا لإلجتماع في كونھا  ینبغي على المنظمات الحكومیة الدولیة أن تستمر. أجل تسھیل التبادل التجاري الدولي والتعاون العلمي
.ایا أخرى تتعلق بالتقانات الحیویةمن أجل القیام بمناقشات دولیة بشأن ھذه القضایا وقض ،االعضاء

خدمات  .لرامیة إلى نشرھا على نطاق واسعمع االستراتیجیات ا ینبغي أن یكون على ارتباط وثیق تطویر تقانات الحیویة الزراعیةو
المعتمدة  ارةاإلدولمحاصیل ان یتحس وعلى ارتباط  مع برامج ي مجال الزراعة الحدیثةخبرة فو وذات تعددیة أقوى، إرشاد المركزیة

توفیر المعارف وینبغي . ةلزراعلدعم المعنیة بتوفیر الوطنیة الھیاكل ال، ینبغي أن تكون جزءا ال یتجزأ من المشاركة على مبدأ
من  لمحاصیلفي االحیویة  تقاناتلتسھیل استیعاب ال من خالل خدمات اإلرشاد والتعلیم والمشورة الحیویة تقانةالوالخبرات المتعلقة ب

.وكاالت التنمیة أن تساعد البلدان النامیة في ھذا الجھدعلى و ھاتوزیعو المحسنة البذور أنظمة إنتاج وینبغي تطویر. المزارعینقبل 

آلیات فعالة  وضع . بحوث التقانة الحیویة تتطلب إستثمارات كبیرة وعلیھا أحیانا التعامل مع قضایا متعلقة بحقوق الملكیة الفكریة
جدا لالستخدام الفعال للموارد  ااكات بین القطاعین العام والخاص یمكن بالتالي، في بعض الحاالت، أن یكون مفیدومنصفة إلقامة شر

ینبغي على وكاالت التنمیة الدولیة أن تساعد على وضع اآللیات المناسبة لنشر . الشحیحة ولضمان الوصول إلى تقانات مسجلة الملكیة
الجنوبي، الشراكات بین  -التعاون الشمالي(في البلدان الصناعیة المتقدمة إلى البلدان النامیة  التقانات الحیویة التي تم تطویرھا

).القطاعین العام والخاص

ینبغي على البلدان النامیة أن تأخذ بعین اإلعتبار، عند اإلقتضاء، تقاسم وتبادل التقانات والمھارات والمعارف مع بعضھا البعض عن 
ینبغي على المجتمع الدولي أن یسھل وضع آلیات فعالة للتعاون بین بلدان و. لتعاون بین بلدان الجنوبلیات طریق وضع منصات أو آل

تجمیع موارد إضافیة للعمل في المشاریع ذات أھمیة (تدریب العلماء والفنیین؛ مشاریع البحوث المشتركة : الجنوب، من بینھا
تبادل المعلومات الھامة المتعلقة بتطویر واعتماد التقانات وروتوكوالت والمواد؛ ؛ تقاسم وتبادل التقانات والتقنیات والب)مشتركة
.الحیویة

 


