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ما هي التكنولوجيا الحيوية  ؟ الزراعية 1. 

مختلف المنظمات و  الناس، مختلفة من قبل بطرق" التكنولوجيا الحيوية الزراعية"أو " التكنولوجيا الحيوية" عن يتم تكرارا التعريف
منظمة األغذية والزراعةتستخدم . وسوء الفهم اإلرتباكلتفادي   مهمةتعتبر تعريفات تقليديا  يرتكز على، واسعاتعريفا فإن اللذلك 

تستخدم النظم  أية تطبيقات تكنولوجية "هي  التكنولوجيا الحيوية التي تنص على أنو ،لبيولوجيا اتفاقية التنوع  الثانية منالمادة
"معينة   عمليات من أجل استخدامات  منتجات أو عديلصنع أو ت ، لمشتقاتها  لذلك فإن مصطلح .البيولوجية والكائنات الحية أو 

في األغذ التكنولوجيا الحيوية مجموعة واسعة من  التكنولوجيات المستخدمة يشمل ( الزراعية الحيوية تأو التكنولوجيا )اعيةالزر  
ية من أجل  الحيوانية والعشائرأصناف النبات للالتحسين الوراثي  زيادة ، مثل من األغراض المختلفة لعدد يتم استخدامهاو .والزراعة

. وتطوير اللقاحية؛  أو الحيوانيةالنباتالغلة مراض وتشخيص األ  ؛ةوالزراع  ؛الكفاءة وتوصيف وحفظ الموارد الوراثية لألغذية  أو 
مثل ، الغذائية والزراعية استخدام الجزيئيةواسماتال أو التعديل الوراثي جميع القطاعات  في  تكنولوجياتال ،ويمكن تطبيق بعض هذه 

، ونقل األجنة )ةاالشجار الحرجيالمحاصيل وبينما  في(  زراعة األنسجة   مثل  الث(،ر أآب بشكلقطاعات فهو محدد البعضها اآلخر
والثروة الحيوانية  الحيوانية المحاصيل مصطلح أن    يشمل منتجاتالزراعة واألسماك وبما). كاسماأل(سي الجناإلنعكاس  أو)  

في أي  استخدامها يشمل " الحيوية الزراعيةكنولوجياتالت"  مصطلح فإنالغابات، لذلكو

ما هي   وراثياالكائنات المعدلة  ؟ .2
 

 أو منقولة مورثاتدعى ت( عدة مورثات واحدة أو تم إدخال مورثة آائن  آناية عنهو) GMO(معدل وراثيا إن الكائن ال
transgenes . حادالمعاد اإلت )الدنا (تكنولوجيا الحمض النووي  وذلك بواسطة   استخدام ،آائن حي آخر من مأخوذةالوراثية   مادته  في ) 

)النباتات أو  مختلفنوعمن  داخل المملكة  إلى   البكتيريا  من  النقلمثل(مختلفة  ملكةالمورثات قادمة من مكون ت، قد على سبيل المثال
نباتينوع   ). آخر نوع إلىمعين على سبيل المثال من (نفسها 
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 ؟ في األغذية والزراعة على نطاق واسع استخدام الكائنات المعدلة وراثيا  اليومهل يتم .3
 
عدد  بسيطة فيال مساهمةال الصفات بعض  تعديلما يخصفي  حقيقيولكن نجاح محدود  في قطاع المحاصيلعديل الوراثيالت حقق

 رعتم ألول مرة زوآان قد  .النامية في بعض البلدان من قبل المزارعين أيضا تم اعتمادها، والتي التجارية المحاصيل  منتجاتقليل من

 

 يقة

ثل 
 .النامية

 

ا 

ي 

البلدان  تزرع في ال تزال  هذه المحاصيلغالبيةفي حين أن  . التسعيناتمنتصف في توى التجاري على المسالمحاصيل المعدلة وراثيا
القطنالذرة ووفول الصويا تمثل محاصيل . زراعتهاب  تقومالبلدان النامية عددا متزايدا منهناك إفادات تشير إلى أن  ،المتقدمة

 أو مقاومة /و تحمل مبيدات األعشاب  لت وراثياوالتي تم تعديلها جاريات زرعت  التيالمحاصيل المعدلة وراثيا أغلبيةالكانوال و
تم اإلبالغ  وقد .العالم في األغذية والزراعة ألغراض معدلة وراثيا أسماكات أو حيوانلاإلطالق التجاري يتم حتى اليوم ولم  .لحشراتا

الدقالكائنات استخدام فإن ، الوثائق من قلةلى الرغم ع. الصينهو ، وبلد واحد معدلة وراثيا في حرجيةالشجار  تجاريإطالق  عن
األعالف قطاع وفي ) في صناعة المواد الغذائيةالمستخدمة  االنزيمات النتاج على سبيل المثال(  الزراعيتصنيعال المعدلة وراثيا في

ويم في البلدان المتقدمة أمر روتينيفهو ) ماتواإلنزي مثل األحماض األمينية  مثال،المواد المضافة إلى األعالف في إنتاج( الحيوانية
 في آثير من البلدان واقعال أيضا

؟ الكائنات المعدلة وراثيا بمنظمة األغذية والزراعة بما يتعلق هو موقف ما .4

هناك . في العالمالحالية الجوع  مشكلة حلل لكائنات المعدلة وراثيااإلى  لسنا في حاجةنحن ، في بعض األحيان ما يقالمن  رغمبالو ،أوال
يفسر لماذ  وهذا-شراء المواد الغذائية المال لبساطة ال يملكون بكل  فقراء و  هممن الناس الماليين، ولكن جميعالغذاء لل ما يكفي من

 .مثل مشكلة رئيسيةت  الغذاءإلى الوصولإمكانية 

اإلنتاجية وبالتالي زيادة اإلنتاج و على بعض الحاالت ساعد فيييمكن أن  التعديل الوراثي بأن  األغذية والزراعةمنظمة دركت ،ثانيا
الكائنات المعدلة  هاتشكل المخاطر المحتملة التي  إزاءبوجود قلق  أيضاعلمت، فإن المنظمة ومع ذلك. في تحقيق األمن الغذائيالمساهمة 

فوائد دقيق لل الحاجة إلى تقييم منظمة األغذية والزراعة على شدد وت.والبيئة والحيوان حة اإلنسانبما يتعلق بتأثيراتها على ص وراثيا
ومع ذلك،  .اتوالحيوانللنباتات  اإلنتاجيةو  اإلنتاجزيادةمن أجل   الحديثةتكنولوجياتال بتطبيق المحتملة المرتبطة  والمخاطرمكنةالم
  .نفسها حكومات الدول األعضاء على عاتق  تبقىهذه التكنولوجياتاتخاذ القرارات بشأن السياسات و مسؤولية صياغة فإن

 ؟ معين آان في أي بلد الكائنات المعدلة وراثيا إطالقمنظمة األغذية والزراعة بما يتعلق ب هو موقف ما .5
 

 .يةالفرد الحكومات تقع على عاتق  وراثياعدلةبالكائنات الم القرارات المتعلقةصنع السياسات و مسؤولية صياغة إنأعاله،  آما ذآرنا
األعضاء لحكومات ل،  وراثياعدلةبالكائنات الم تلك المتعلقة ، بما فيهاالقرارات السياسات أو تتدخل في الاألغذية والزراعة منظمة إن 
 في أي بلد  على المستوى التجاريمعدلة وراثياآائنات   إطالقأو ختبار إوأفيما يتعلق بتطوير   محددليس لديها موقفلذا فإنه ، وفيها
 المعلومات إلى الحكوماتتوفير و تنمية القدرات والمساعدة في المشورةبتقديم   المنظمةتقوم ، الطلب علىعندو ،ومع ذلك . آانمعين

 .مكانا لالجتماعبتزويد و هااألعضاء في
 

 ؟ األخرىالتكنولوجيات الحيوية الزراعية و التعديل الوراثي بين هي العالقة ما .6
 

أي  ،، ومنتجاتها الوراثيلتعديلا  وهي،واحدة حيويةتكنولوجيا ب تصلي التكنولوجيا الحيوية الزراعية عحول موضو آبيرال جدلإن ال
حقيقية المساوئ، المزايا وال النقاش حول فإن،  نقاشا محدودااألخرى  الحيويةكنولوجياتالت شهدت في حين. الكائنات المعدلة وراثيا

أظهر يدون أن  حتى اليوميتفاعل زال ي ال هو والماضية، السنوات العشر مدى  قد بدأ علىآان لكائنات المعدلة وراثيال، متصورةالأو 
 .تراجع يذآر

 
 المزايا على قليل جداترآيز ت المعدلة وراثيا، والكائنا ووراثيالتعديل ال الكثير من الترآيز علىحتى اليوم، آان هناك و ،في الماضي
 المستدامة في البلدان الغذائي والتنمية تحقيق األمنفي  الذي يمكن أن تؤديهالدور اإليجابي  واألخرىتكنولوجيات الحيوية المحتملة لل

تختلف  وهي .وتطبيقها طويرهات أعاق ه ومن المرجح أناألخرى الحيوية على التكنولوجيات  األحادي اإلتجاهالجدلذا طغى ه .النامية
 األسمدةأو  المبيدات الحيويةمثل " (التكنولوجيامنخفضة " نسبيا التي هيلحيوية وتذهب من التكنولوجيات ا  فيما بينهااختالفا آبيرا

في   الحيويةالمفاعل واستخدام التخمير؛  الحيوانيةالتربيةفي  التلقيح االصطناعي؛ األشجار / في المحاصيل زراعة األنسجة أو الحيوية
في ) PCR( البلمرة المتسلسل تفاعلالقائمة على  المنهجيات تطبيقمثل ( " التكنولوجيا عالية" تعتبرالتي  إلى تلك) التصنيع الغذائي

  مشترآةميزة هامة). في مجال الثروة الحيوانية التخصيب في المختبر أو وعلم الجينوم عاونة واسم؛بماالنتخاب ، ومراضاأل تشخيص
 نهاع تنتج قد وأية منتجات ،إن هذه التكنولوجيات الحيوية، فالكائنات المعدلة وراثيا ووراثيالتعديل ال أنه، على خالف وهي  جميعالديهم

 ، وأن تكاليفمن قبل المزارعين بسرعة  يتم اعتمادها يمكن أنهبمعنى أن، محددة تنظيمية أي موافقة عادة، ال تتطلب في نهاية المطاف
 .منخفضة تعتبر طالقاإل
 
 

 
 ؟ الزراعية التكنولوجيات الحيوية في مجال ضاء فيهااألع بلدانبمساعدة ال منظمة األغذية والزراعة ومتق آيف. 7



 
 أربع ضمن، الحيوية الزراعيةبالتكنولوجيات   المتعلقالتفويض، بما في ذلك إلتزاماتها بشكل عامبتنفيذ منظمة األغذية والزراعة تقوم 

 . ومكانا الجتماع الدول؛ والمعلومات؛ والمساعدة في تنمية القدرات؛ أعضائهاإلى المشورة أمينطرق، وهي من خالل ت
 

وضع استراتيجيات وطنية متعلقة بالتكنولوجيا الحيوية  تقدم المنظمة مشورة قانونية أو تقنية للحكومات في مجاالت مثل الطلب،وعند 
على اعدت المنظمة بلدان مثل بنغالديش، وباراغواي، وسري النكا وسوازيلند ، سلى سبيل المثالع. 1ووضع أطر للسالمة الحيوية

 .تطوير سياساتها واستراتيجياتها الوطنية المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية
 
قضايا ذات الصلة من  وفي ل التكنولوجيات الحيوية الزراعية في مجاهملبلدان األعضاء على تطوير قدرات ا بمساعدة المنظمةتقومو

ون تتعا األنشطة، وللقيام بهذه. ليمية واإلقليمية والعالميةاإلق على الصعد الوطنية ودون الذي تقوم به، ي والتدريبخالل التعاون الفن
 االستشارية للبحوث جماعةى ومراآز البحوث التابعة لل، بما فيها وآاالت األمم المتحدة األخرالمنظمة مع مجموعة من الشرآاء

 ).CGIAR(الزراعية الدولية 
 
وية  الحيتمتوازنة حول التكنولوجياحديثة وو  عالية الجودةومات علميةمعل تقديم  طليعة فيالمنظمة، أصبحت في السنوات األخيرةو

 اإلنترنتشبكة وقد تم ذلك باستخدام .  منبر محايد لهم لتبادل المعلومات بشأن هذا الموضوعوفي توفيرالزراعية للدول األعضاء فيها، 
 . الصلبةمحمولة على األقراصالو كترونيةاإلل  فضال عن المنشورات اإللكترونيةالنشرات اإلخبارية/ مؤتمرات الو

 
، فضال عن لمعاهدات واالتفاقيات الدوليةل أطر  على وضعساعدتل وضع معايير دولية ، ويسهبتمنظمة األغذية والزراعة وتقوم 

الحكومية الدولية دات المعاه/ ات تتخذ األمانات العامة للعديد من الهيئو. ت التقنية ومشاورات الخبراءمؤتمرات واالجتماعاالاستضافة 
موارد الوراثية لألغذية  هيئة الومن بينها في المقر الرئيسي للمنظمة،  بالتكنولوجيا الحيوية مقرا لهاصلةقضايا ذات  التي تتناول
 هيئة الدستور الغذائي، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و  النباتاتوقايةل، االتفاقية الدولية والزراعة

 اعتمدت هيئة الدستور الغذائي 2010، في عام على سبيل المثالو. منظمة الصحة العالميةة ومنظمة األغذية والزراع المشترآة بين 
 الحمض النووي والبروتينات ت محددة منالتسلس  عنحديد والكشف النوعي والكميت المتبعة في الساليباألالمبادئ التوجيهية بشأن 

 .في المواد الغذائية
 

في البلدان   ؟ النامية أصحاب الحيازات الصغيرةمساعدة المزارعين  هل تستطيع التكنولوجيات الحيوية الزراعية.  8

منصوص عليها في الوثائق األساسية التي أعدتها منظمة األغذية والزراعة  حاالتال من خالل العديد من دراسات نعم ، ويتضح ذلك
 وعلى سبيل المثال، أصناف األرز الجديدة .ABDC – 10(2( الدولي حول التكنولوجيا الحيوية في البلدان النامية مؤتمر التقنيلل

تهجين فيما تكنولوجيات الحيوية التي تسمح بصول عليها بواسطة الالتي تم الح) NERICAمبادرة األرز الجديد ألفريقيا، (ألفريقيا 
عالية ال اإلنتاجيةبين األرز الجديدة ألفريقيا هذه أصناف تجمع . رز األفريقي واألرز اآلسيويبينهما نوعين من األرز المزروع، األ

المناطق  في هكتار مئتي ألفعلى نحو سنويا تنمو هي  و، في البيئات القاسيةعلى التأقلم والنموقدرة األرز األفريقي و ألرز اآلسيويل
لتلقيح االصطناعي  استخدام اقام، ت ساتخيرا وشيتاغونغ في بنغالديشمقاطعافي و.  في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىالمرتفعة

 المرتكزة على المجتمعات الدخل وفرص العمل ألصحاب الحيازات الصغيرة في البرامجبزيادة وألبقار الحلوب لحليب ال إنتاجيةزيادة ب
  تطبيقات األمراض عنصرا رئيسيا فيللكشف عن مسببساليب المعتمدة على الحمض النووي األ استخدام شكلفي الهند، و .المحلية

 والتي ادت الى تحسن آبير في األرباح وخفض ، في والية أندرا براديشارمزارعي الروبيان الصغلدى   اإلداريةأفضل الممارسات
 الشراب/ نتاج األغذية نظم إ لتحسين )الدنا (معتمدة على الحمض النوويأدوات تم تطبيق و. لمزارعينعند ا الروبيان مخاطر أمراض

 أيضا  الحيويةولعبت التكنولوجيات. آسيا وأمريكا الالتينية إلنشاء صناعات محلية في أفريقيا وةالتخمير التقليدي المعتمدة على طرق
 من الماشية معديمساهمة في القضاء على هذا المرض الفيروسي الشخيص ومراقبة مرض الطاعون البقري، دورا حيويا في ت

  فيهاتميهذه هي المرة الثانية فقط التي و. مدمرة على مر التاريخ، والذي آانت له تأثيرات موس والياك والعديد من األنواع البريةوالجا
 . البشرلدى الجدري  من بعد مرض،استئصال مرض في جميع أنحاء العالم

 
 "فضيةرصاصة "  بمثابة، التكنولوجيا الحيوية ناتج عن منتج أو،حيويةتكنولوجيا أي ه ليس هناك  ال بد من التأآيد على أن،ومع ذلك

عتمد ترعين من أصحاب الحيازات الصغيرة مساعدة المزاعلى ة التكنولوجيا الحيوية الزراعية قدرإن .  النجاحلوحدها يمكن أن تضمن 
، والمدخالت ات اإلرشادصول المزارعين الى خدموإمكانية وة يسياسات الحكومالأيضا على مجموعة من العوامل األخرى مثل 

 .الزراعية واالئتمان واألسواق

هل تستطيع التكنولوجيات الحيوية الزراعية إفادة. 9  ؟ التنوع البيولوجي

                                                 
للوقاية من المخاطر المحتملة التي تتعلق بتجريبالسالمة الحيوية  1  والتنظيم و  ،اإلدارة ستخدمعام ي لوصف أطر تشمل السياسة ،  هو مصطلح 

 .وإطالق، واستخدام والنقل عبر الحدود للكائنات المعدلة وراثيا
الدوليالمؤتمر التقني   التكنولوجيات الحيوية   وقائع: للتنمية الزراعية   2 2011.  حول منظمة األغذية والزراعةل. منظمة األغذية والزراعة

الثروة الحيوانية والغابات و" :النامية الخيارات والفرص المحاصيل قطاعاتفي   في البلدان  والسمكية  الحيوية تالتكنولوجيا الزراعية
"المناخو انعدام األمن  الغذائي وتغير  لمواجهة التحديات المتمثلة في  ( ABDC .)10 -  الزراعيتصنيعال

http://www.fao.org/docrep/014/i2300e/i2300e00.htm 
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 المحاصيل آل من الموارد الوراثية في استخداموحفظ و توصيف  على يستطيع المساعدةالحيوية الزراعيةالتكنولوجيات  من عددهناك 

 .والبلدان النامية آل من البلدان المتقدمة لهذا الغرض في استخدامها، ويجري مجريةالالمائية و ألحياءاالغابات وو يةالحيوانالثروة و
 ميزات مثل  استخدامباإلضافة إلىو. وأولوية حفظهاوالزراعة  الموارد الوراثية لألغذية لتحديد  الوراثيتوصيفال هناك حاجة إلى

  الجزيئيةواسماتال مثل الحيويةبواسطة التكنولوجيا  الموارد الوراثية فيوصتيمكن ، لجغرافيا  وتوزيعهمعشائرال، وحجم هرلمظاا

و 
. 

 

 حفظ التنوع البيولوجي ويمكن .بالبيئة تتأثر  ال، وهي إختالفات)الدنا (الحمض النووي على مستوى االختالفات التي تكشف عن
 ، مثلالمادة الوراثية يتم من خاللها حفظ(  بواسطة النيتروجين السائلالحفظ بالتبريد مثل  الحيويةكنولوجياتالت باستخدام الزراعي
حيث تنم(بطيء ال نموال  عبرفي المختبروالتخزين ) منخفضة جدا ةيدرجات حرار، في األجنة أو الحيوانات المنويةأو  البذور
)ةغذائيال  على العناصرلجل المحتويا األشجار في أو لمحاصيل المعقمة لشتالتال / األنسجة

 
بالنسبة لألمن  أمر بالغ األهميةهو مستدام بشكل استخدامها  و،للتنمية الزراعيةالتي تستخدم   األولية أوالخام وادهي الم وراثيةالموارد ال
 المناعية استخدام الطرق، مثل وراثيةال الموارد حسينت لويجري استخدام التكنولوجيات الحيوية بشكل متزايد .العالمي الغذائي

 اإلآثار، أو استخدام  النباتية والحيوانيةمكافحة األمراض من أجل تحسين هامسببات للكشف عن وتشخيص األمراضفي  والجزيئية
عدد إنتاجل خالية من األمراضال نباتيةالمواد  من المخزون على بسرعة تسمح بالحصول عملية مختبرية الذي هو آناية عن الدقيق،
 .زراعة األنسجة النباتية طرقواسطة ب الذريات النباتية آبير من

  
 ؟) ABDC – 10( المؤتمر التقني الدولي حول التكنولوجيات الحيوية في البلدان النامية ما هو. 10
 

ABDC- 10 في البلدان الزراعية الحيوية تالتكنولوجيا" حول منظمة األغذية والزراعةل  الدولي التقنيللمؤتمر االسم المختصر هو 
التحديات  لمواجهة  الزراعيتصنيعالوالسمكية والثروة الحيوانية والغابات و  المحاصيل قطاعاتفي الخيارات والفرص :النامية

 ،اداالخاراغو تم عقده فيالذي ) ABDC - 10،abdc/biotech/org.fao.www" (المناخ الغذائي وتغير انعدام األمن المتمثلة في
 الصندوق الدولي في رعايته المكسيك وشارك من قبل حكومة المؤتمر ةاستضافتمت وقد  .2010 مارس/ أذار 4-1 ، فيالمكسيك

، )CGIAR( للبحوث الزراعية الدولية ة االستشاريجماعةال، في هذه المبادرة الشرآاء الرئيسيينومن ). IFAD( للتنمية الزراعية
 .والبنك الدولي) ICGEB(التكنولوجيا الحيوية للهندسة الوراثية و، والمرآز الدولي )GFAR( حوث الزراعيةالعالمي للبوالمنتدى 

، من أجل في البلدان الناميةالزراعية المختلفة الغذائية و في القطاعات  الحيويةتالتكنولوجيا تطبيق تقييم لمؤتمر لالرئيسي فالهد وآان
تدهور و، وتغير المناخ انعدام األمن الغذائي التحديات المتمثلة في لمواجهة للمستقبل لخياراتوتحديد ا استخالص العبر من الماضي

 .الطبيعيةالموارد 
 
  والمنظماتالحكومية غيرالمنظمات  ممثلي والعلماء وصانعي السياسات  من  شخص300حوالي  المؤتمر بلغ عدد المشارآين فيو

 إشراك  آانتABDC–10لمؤتمر التقني الدولي الرئيسية ل إحدى السماتو .في المنظمة عضوا  بلدا42 وفود من من بينها، الدولية
المنظمات غير الحكومية الدولية و العديد من المنظمات، بما في ذلك الجهات المعنية وأصحاب الشأنمختلف   واسعة منمجموعة

 إهتمام محدد القطاعات أو إقليمي  لتي آانت ذاتموازيةال الدورات سلسلة شاملة من ودعمت التي نظمت ،اإلقليميةالحكومية والمحافل 
 . بين القطاعاتأو مشترك

 
 ؟ )ABDC – 10 (االستنتاجات الرئيسية للموتمر التقني الدولي حول التكنولوجيات الحيوية في البلدان النامية ما هي. 11
 

يمكن أن  الزراعية  الحيويةتالتكنولوجيا بأن  أقروافقد .يةالرئيس إلى عدد من االستنتاجات الدول األعضاء، توصلت المؤتمر في نهاية
وبأن  ؛ أألساسيةالطبيعية  المواردالحفاظ علىالمناخ و التكيف مع تغير على، ووالفقر الجوع التخفيف من حدة تساعد على

  المزارعينةبما فيه الكفاي تفيد  لمهيالنامية، و في العديد من البلدان على نطاق واسع  لم تستخدم الزراعيةالتكنولوجيات الحيوية
 على احتياجات  ترآز التيوالتطوير  البحوث أنشطةالمزيد منأن يكون هناك  علىينبغي  ؛ وبأنهوالمستهلكين والمنتجين الصغار

 دورحول  اوطنية خاصة به  وسياسةرؤية وضع تحتاج إلى أن الحكوماتب وأقروا أيضا .والمنتجين  الصغارالمزارعين
  بينأقوىشراآات  أنب و؛ضرورية  هيمع الجمهور المشارآة والتواصل ستراتيجيات المعتمدة علىإلوبأن ا ة؛ الحيويتجياالتكنولو

 . الحيويةتا واستخدامل تطوير تسهسوف  البلدان وداخلها

.

 

التكنولوجي
 
  أن تسهلتستطيع نولوجيا الحيويةالتك  ومخولة بشأنفعالة  وجود سياسات وأطر تنظيمية وطنية أن علىأيضااتفقت الدول األعضاء و

في   بشكل آبيراالستثمارات زيادة لبلدان الناميةعلى اينبغي  أنهب، والنامية المالئمة في البلدان التكنولوجيات الحيوية تطوير واستخدام
والمنتجين  الصغيرة إلى أصحاب الحيازات ،بشكل خاص ،لتقديم الدعم التكنولوجيا الحيويةتطوير واستخدام القدرات و مجال بناء

 التكنولوجيا الحيويةالصغيرة العاملة في مجال شرآات الو
 
 والجهات المانحة المهمةالدولية  وغيرها من المنظمات منظمة األغذية والزراعة ه ينبغي علىأنعلى أيضا  اتفقت الدول ،أخيراو

. تعمل لصالح الفقراءزراعية لتقانات حيوية مناسبالم ستخداإلاتطوير وال القدرات الوطنية في مجال وتعزيز لدعم هاجهودمضاعفة 
 
 
 

 2011تموز /يوليو
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