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   مقدمة-أوًال 
 
ة            -1 ة األغذي ا منظم ا فيه ة بم ات الدولي ن المنظم ارير م ة تق ورة منتظم ة بص ى الهيئ  تتلق

. والزراعة، عن سياساتها وبرامجها وأنشطتها في مجال صيانة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
ا، أو بواسطة                           ة له ة التابع ة والهيئ ذا المجال سواء بواسطة المنظم م ه وتساهم هذه التقارير في فه

 .المنظمات الدولية األخرى، آما تساهم في تطوير اآلليات المناسبة للتعاون والتنسيق
 
ـق      -2 ي الوثائ ـة ف ـة والزراعـ ة األغذيـ طة منظم رد أنش -CGRFA وCGRFA-10/04/10.1وت

10/04/10.2 
 .CGRFA-10/04/10.3و
 
-CGRFAفي الوثيقة   وترد التقارير من األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية األخرى           -3

ة   10/04/11.1 ارية التابع ة االستش ة للجماع ة التابع وث الزراعي ة للبح ز الدولي ارير المراآ ، وتق
 .CGRFA-10/04/11.2للبحوث الزراعية الدولية في الوثيقة 

 
وارد                 -4 وتحتوي الوثيقة الحالية على تقارير من بعض المنظمات غير الحكومية في مجال الم

وقد اقتصرت منظمة األغذية والزراعة على جمع التقارير على النحو           .  والزراعة الوراثية لألغذية 
 .وآل منظمة مسؤولة بالكامل عن التقرير الذي قدمته. الذي وردت به

 
   جماعة العمل المعنية بتعرية التربة والتكنولوجيا والترآيز-ثانيًا 

 
دولي وال       -5 دني ال ع الم ات المجتم ن منظم ة م ة دولي ي منظم ا   ه ربح ومقره ى ال دف إل ته

ام   . الرئيسي في أوتاوا بكندا ولديها مكاتب في المكسيك والمملكة المتحدة والواليات المتحدة            ومنذ ع
الريف           ( بدأت هذه الجماعة،     ،1977 في  ) التي آانت تسمى من قبل باسم المؤسسة الدولية للنهوض ب

ات ا أثير التقان ة واقتصادية متصلة بت ة قضايا اجتماعي ع معالج ة م ات الريفي ى المجتمع ة عل لحديث
دأت الجماعة العمل مع الحكومات في            . ترآيز خاص على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة        وب

وارد         ة بشأن سياسات الم ة الدولي منظمة األغذية والزراعة والجماعة االستشارية للبحوث الزراعي
ام  ة ع ي أدت 1979الوراثي ع االجتماعات الت ي جمي ارآت ف ؤتمر  وش ة بواسطة م اء الهيئ ى إنش إل

 . وفي جميع االجتماعات التالية التي عقدتها الهيئة نفسها1983منظمة األغذية والزراعة عام 
 
ي      -6 ع المحل ي المجتم وجي ف وع البيول ة التن امج تنمي ي برن ة عضو مؤسس ف ذه الجماع وه

البحوث       14ي  يوم من منظمات المجتمع والمنظمات العلمية ف       ت وهو آونسور  - -وصيانته وم ب دًا يق  بل
 قاد هذا ،ومنذ عشر سنوات حتى اآلن. والجوانب العملية لصيانة التنوع البيولوجي الريفي وتعزيزه

ع وفي مجال استخدامها                    ة في الموق وارد الوراثي وتعمل  . البرنامج عمًال رائدًا في مجال صيانة الم
ع    تراك م ة باالش ذه الجماع يانة ال GRAINه دولي لص ل ال ة  العم وارد الوراثي  م

ومع مجموعة تنمية التكنولوجيا الوسيطة على عقد اجتماعات جماعة عمل من منظمات المجتمع               
ة من خالل                    وارد الوراثي ة  (المدني في العالم بأآمله لمعالجة مسائل البحث الزراعي وإدارة الم لجن

ة     ر الحكومي ات غي دى المنظم ة لمنت دولي التابع يط ال ع   /التخط ات المجتم ة  ومنظم دني المعني الم
ام   ة ع ة لألغذي ة العالمي ؤتمري القم داد م ي إع ات ف ع الحكوم ل م ذي عم ة ال يادة الغذائي  1996بالس

 ).2002و
 
 وسَّعت الجماعة من ترآيزها لتستكشف التقانات الجديدة وتأثيراتها الممكنة   ،1999وفي عام    -7

ة ة والريفي ة الزراعي ى التنمي ذا العمل . عل ر من ه ان جزء آبي ة وآ ة أو التقان ة القزمي يتصل بتقان
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 شرآة تعمل 200فهناك أآثر من .  بما في ذلك معالجة المواد على نطاق قزمي–البيولوجية القزمية 
ة والزراعة                وترصد  . بنشاط في استنباط التقانة البيولوجية القزمية في العالم بأآمله من أجل األغذي

ة         الجماعة ال التقانة في حد ذاتها فحسب بل أيضاً         ة القزمي  ملكيتها والتحكم في براءات اختراع التقان
ا الم   . ومنظماته اء الع ف أنح ي مختل رآاء ف ن الش دد م ع ع ت الحاضر م ي الوق ة ف ل الجماع وتعم

ة         ة الستكشاف التأثيرات الممكنة للتقانة القزمية والتقان ان إصدار ُنظم           الحيوي ة ولفحص إمك  القزمي
دة لضمان أن تكون          ة جدي ة       واتفاقات دولي دان النامي دة للبل ات مفي ذه التقان ذا     .  ه ويشمل جزء من ه

دة     ات الجدي يم التقان ة لتقي ة دولي ع اتفاقي ان وض ل إمك ف   . العم ة تستكش ل الهيئ ياق عم من س وض
وارد                     ديل الجزيئي من أجل إدارة الم الجماعة المذآورة القضايا العملية وقضايا السياسات في التع

 .الوراثية والمشارآة في منافعها
 

   مرآز استخدام البيولوجيا الجزيئية في الزراعة الدولية-ثالثًا 
 
ربح، يعمل في البحث والتطوير في                          -8 ى ال ي مستقل وال يهدف إل هذا المرآز هو معهد دول

ة    1991ُأنشئ هذا المرآز في آانيرا، أستراليا، عام        وقد  . مجال التقانة   بواسطة عالم البيولوجيا الجزيئي
رة لمجتمع البحث       . Richard Jeffersonالدآتور  ات المبتك ليم التقان ولدى المرآز سجل تعقب عن تس

ة                          اعلي في بحث القضايا المتعلق لوبه التف ًا ألس ه دولي ه معترف ب الزراعي في العالم بأآمله، آما أن
ة   ين التقان ل ب ةبالتفاع ةالحيوي ة الفكري ة   .  والملكي ع مؤسس عة م ل بصورة واس د يعم ان المعه وآ

امي        الحيويةلدعم القدرات المحلية في مجال التقانة       روآفلر   الم الن ألرز في الع ه عمل مع     .  ل ا أن آم
ة                     ة، ومنظم ة الدولي دولي، والجماعة االستشارية للبحوث الزراعي وآاالت دولية آان منها البنك ال
تخدامات      د االس ات تقيي يم تقان ملت تقي روعات ش ي مش دة، ف م المتح ع األم ة، وم ة والزراع األغذي

 . التي وضعتها األمم المتحدةالحيويالوراثية، وذلك لحساب اتفاقية التنوع 
 
ا     -9 ة له ة والفرصة المتاح ات المحلي ة المجتمع وعي بحاج ى ال ز عل ذا المرآ دة ه وم عقي وتق

وتحتاج المجتمعات المحلية   . للوصول إلى حلول دائمة لألمن الغذائي وللمشكالت الزراعية والبيئية        
ك باستخدام أدوات تتوافق                  إلى فرصة للعمل     ا وذل ول للتحديات التي تواجهه جماعيًا في إيجاد الحل

 .مع القيود العملية التي تتعرض لها، وتكون متناسبة بصورة فريدة مع تلك المهام
 

ة                    -10 ة الفكري ة والملكي ة بالتقان ذه التحديات من خالل برامجه المتعلق ه  . وُيعالج المرآز ه ولدي
وم  ن الجين امج ع وع  برن د التن ات ولتولي ة النبات ات لتربي تنبط تقان وييس ي الحي د ف  الزراعي المفي

ات             . نباتات المحاصيل  ل الجين رة ومحسنة لنق ات مبتك أما برنامج التقانات الجزيئية فهو يستنبط تقان
ا،                     ي ال يمكن الحصول عليه ة الت ات التجاري دائل للتقان ا ب يمكن توفيرها على نطاق واسع باعتباره

 . يستنبط جينات واسمة يمكن فرزها وانتقاؤها من أجل تحويل النباتاتآما أنه
 

تخدام          -11 ة باس ة والبيئي ة والزراعي كالت الغذائي ى المش أثير عل داث ت ة إح ت إمكاني وإذا آان
اره      الحيوية  مختلف أنواع التقانة     دم أمر ال يشجع ويرجع في                ،هي أمر ال يمكن إنك إن نقص التق  ف

ي   ل هيكل ى خل ه إل ة   أساس ادية واالجتماعي ة االقتص أداة للتنمي م آ تخدام العل رتبط باس د أدى . م وق
ة،                    وم البيولوجي تثمار في العل افات واالس االنفجار في عدد براءات االختراع وسرعة خطى االآتش
رغم ما فيه من داللة على فرص عظيمة، إلى ظهور غابة آثيفة من الملكية الفكرية وحقوق الملكية 

 .ام االبتكار وتتقوى بنفسها وتؤدي بصفة مستمرة إلى تهميش أشد المحتاجينوحواجز قائمة أم
 

لوب   -12 الل أس ن خ االت، م ات واالتص ة المعلوم ناعة تقان تطاعت ص د اس ادر "وق المص
اج                "المفتوحة ام اإلنت تح الطريق أم ى ف اهيم    . ، تطوير نماذج ابتكارية جديدة تشير إل واستطاعت مف

ة اوني للتقان ار التع ي   االبتك ات ف ه صناعة البرمجي ة توجي االت محمي ي مج ا ف ية وتوفيره  األساس
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ال والمجتمع دون                    ر األعم ة في دوائ ار والديمقراطي الوقت الحاضر إلى مستويات جديدة من االبتك
 .إضعاف ربحية هذه الصناعات

 
ة من إحداث          BIOSوقد وضع المرآز مبادرة     -13 ين التقان دة في تمك تفتح مجاالت جدي  التي س
ب :وبوجه خاص ستعمل المبادرة على.حيويةتكارات ا
 

 استكشاف وتطويع آليات جديدة للمشارآة في الملكية الفكرية؛ -
 والتكليف باستنباط تقانات  الحيويةصياغة معايير جديدة بشأن المشاعات العامة في التقانات          -

 ديمقراطية جديدة، وإصدار تلك المعايير؛
ى أدوات                 التدخل مع مبادرات السياسات       - ادة اإلنصاف في الوصول إل ارزة من أجل زي الب

 االبتكار بوصفه حقًا أساسيًا من حقوق اإلنسان؛
دة عن المشاعات                    - ة جدي راخيص ُملزم ا بموجب ت ا وتوزيعه اقتناء االبتكارات والتكليف به

 .العامة وبموجب عقود تضمن عزل مجموع التقانة الجديدة عن خطر االستمالك
 

 ة األصدقاء العالمية للتشاور  لجن-رابعًا 
 

ة                  -14 ويكر للشؤون الدولي امج الك واصل مكتب الكويكر المعني باألمم المتحدة في جنيف وبرن
ام   ر النظ أثيرات تغي ال ت ي مج ل ف اور، العم ة للتش ة األصدقاء العالمي ة عن لجن اوا، بالنياب ي أوت ف

ة وال          ة لألغذي وارد الوراثي اك      . زراعة الدولي للملكية الفكرية على الم ى أن هن ذا العمل عل وم ه ويق
ة من       حاجة لجعل عملية قواعد الملكية الفكرية أآثر عدًال وإنصافًا وأن ذلك يتطلب المشارآة الكامل

 . إلى جانب عمليات تفاوض عن علم في مختلف القطاعاتالشأنمختلف مجموعات أصحاب 
 

األ                 -15 ي ب ويكر المعن ه مكتب الك ذي يؤدي اق الجوانب         وآجزء من العمل ال مم المتحدة في اتف
د         ى عق اعد عل ه س ة فإن ارة العالمي ة التج ي منظم ة ف ة الفكري وق الملكي ن حق ارة م ة بالتج المتعلق
ة بشأن                       دة الدولي ى المعاه اوض عل املين في التف اجتماعات بين المتفاوضين في جنيف وأولئك الع

م المت        ة والزراعة من أجل تحسين الفه ى       الموارد الوراثية لألغذي ا عل أثير آل طرف منهم ادل لت ب
 :آما نشر عدة وثائق مناقشة متصلة بهذا الموضوع، منها وثيقتان أثناء السنتين األخيرتين. اآلخر

 
ن - ة  األم ذائي والتقان ة الغ ة الحيوي ة الفكري اق    :  والملكي ة باتف ايا المتعلق ف بعض القض آش

ريبس    Foods Security, Biotechnology and Intellectual Property: Unpacking some issuesت
around TRIPS. 

ات     ناف النبات ة أص ا لحماي ي ذاته دة ف ُنظم الفري ـس : ال ـب تريبـ ـارات بموجـ  الخيـ
 Sui Generis Systems for Plant Variety Protection: Options under TRIPS. 

-

 
ا ب             -16 ع       وهذان المنشوران، إلى جانب مواد أخرى، يمكن الحصول عليهم ل من موق دون مقاب

 . أو بالكتابة إلى مقره(www.geneva.quno..info)هذا المكتب على الويب 
 

ل                -17 ريبس، مث وتتعرض قدرة البلدان على االستفادة من جوانب المرونة المتوافرة في اتفاق ت
د  اختيار السماح ببراءات اختراع على النباتات والحيوانات أو عدم السماح بها أو تصميم نظام          فري

ارة           ة التج ار منظم ارج إط ري خ ي تج ات الت ي المفاوض ويض ف ات، للتق ناف النبات ة أص لحماي
ويكر للشؤون            . العالمية امج الك األمم المتحدة، باالشتراك مع برن وقد عمل مكتب الكويكر المعني ب

ار آي                ة إدارة   الدولية، على إيجاد مزيد من الفهم للتأثيرات التي تتعرض لها قدرة البلدان على اختي في
وع        وي مواردها الوراثية لألغذية والزراعة والتن ة بفحص حاالت الضغط             الحي ك بصفة عام ، وذل

ريبس        د صدر مطبوعان يعالجان     . والمفاوضات التي تؤدي إلى اشتراطات تجاوز نطاق اتفاق ت وق
 :هذه المسألة هما
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 .لتجارة الحرة لألمريكتينمنطقة ا: االتفاقات اإلقليمية والثنائية والعالم بعد اتفاق تريبس -

- .المنظمة العالمية للملكية الفكرية: االتفاقات المتعددة األطراف بعد اتفاق تريبس 
 

ين                 -18 اتين الهيئت وقعي ويب الخاصين به  (www.qiap.ca)وهذان المطبوعان متوافران على م
و   ي يوني ذ ف ز التنفي تدخل حي ة س دة الدولي ت المعاه ا آان ران /ولم إن2004حزي ين  ف اتين المنظمت  ه

ة،    ة الفكري ارة والملكي ائل التج الج مس ي ُتع دوائر الت ف ال ين مختل وار ب رويج الح الن ت تواص
ة            .  والزراعة الحيويومفاوضات التنوع    وهذا أمر مطلوب لتفادي حدوث تطورات في نظام الملكي

وع        ة التن ى حماي دات عل ائر المعاه درة س ويض ق أنها تق ن ش ون م ة يك ويالفكري وارد  والحي الم
 .الوراثية، وهو التنوع المطلوب لألغذية والزراعة

 
 
 

   االتحاد  الدولي لحرآات الزراعة العضوية-خامسًا 
 

 103 منظمة ومؤسسة عضوًا فيها، في       750هو المنظمة العالمية الشاملة التي تضم أآثر من          -19
ى صفحة الويب         (بلدان   اد بشأن       وتتكامل أنش   . www.ifoam.org) - يرجى الرجوع إل ذا االتح طة ه

ألة مع                 الحيوي،الموارد الوراثية مع عمله بشأن التنوع        ذه المس اون بصورة نشيطة به ه يتع ا أن  آم
ا     ي ألماني ة ف يانة الطبيع ة لص ة الفيدرالي ة والوآال المي لصون الطبيع اد الع ذه . االتح ترآت ه واش

ين  ؤتمرين دولي د م ي عق ات ف ين ا) 2002 و1999(المنظم ة ب وع عن العالق لزراعة العضوية والتن
وي ذآور    . الحي اد الم ن االتح ا م ول عليه ن الحص ؤتمرين ويمك ائع الم رت وق د ُنش ي . وق وف
ؤتمر                      2004أيلول  /سبتمبر د الم ة لعق م المتحدة للبيئ امج األم ا مع برن ذه المنظمات جهوده  ستضم ه

 . في نيروبي، آينياالحيويالدولي الثالث عن التنوع 
 

اد باالشتراك مع منظمات أخرى من                  وفيما يتعلق بال   -20 ة يعمل االتح ة واألغذي موارد الوراثي
وع   ي صياغة فصل عن التن ترك ف ه يش ا أن ة، آم ة الدولي ة البطيئ ة األغذي ا حرآ ويبينه ي الحي  ف

ى تنسيق           اوهناك فرقة مه  . المعايير األساسية التي يضعها هذا االتحاد نفسه       راء تعمل عل م من الخب
 .هذا النشاط األخير

 
اق                    -21 ى اتف وم عل ة تق دولي لصون الطبيع وهناك جماعة عمل مشترآة بين االتحاد واالتحاد ال

ى اإلنشاء         ،متبادل بينهما  ا إل اه       .  وهي في طريقه ذا االتج اد أيضًا نشرة         ،وفي نفس ه  أصدر االتح
 عليها على اإلطالع، ويمكن  الحيويشاملة من أربع صفحات عن عالقة الزراعة العضوية بالتنوع          

 .صفحة الويب أو الحصول عليها من المكتب الرئيسي بناء على الطلب
 

وي ويتعاون االتحاد أيضًا في المسائل المتعلقة بالتنوع         -22 ة والزراعة       الحي ة األغذي .  مع منظم
ذور، في تنظيم                   ،2004تموز   /ففي يوليو  دولي للب اد ال ة واالتح اد، باالشتراك مع المنظم  نجح االتح

 بلدًا في مقر المنظمة في 57 مشارآًا من 270ول عن البذور العضوية، الذي ضم المؤتمر الدولي األ
 . والموارد الوراثيةالحيويوآان من الموضوعات الرئيسية موضوع التنوع . روما

 
ك     -23 ى ذل د الغزو                     ،وباإلضافة إل ة من تهدي وارد الوراثي ة الم ى حماي اد بنشاط عل  يعمل االتح

ة الورا   ات الهندس طة تقان امال  بواس رًا آ ورة حظ ة المحظ ز    ثي ي تجهي وية وف ة العض ي الزراع  ف
 .ونحن نعمل على أن يكون الحظر عامًا على التجهيز الزراعي والغذائي. األغذية
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وع      -24 ال التن ي مج اد ف طة االتح يق أنش ولى تنس ويويت اد  الحي يس االتح ب رئ  Gerald نائ
Herrmann ومدير العالقات الدولية Bernward Geier (b.geier@infoam.org). 

 
 

   االتحاد الدولي للبذور-سادسًا 
 

ًا للمناقشة في    -25 ًال دولي ر محف ربح وُتعتب ى ال ة تهدف إل ر حكومي ة غي اد هو منظم ذا االتح ه
ذور           دى صناعة الب ام           . القضايا التي تثير االهتمام والقلق ل ى ع اد إل اريخ االتح د   1924ويرجع ت  عن

ارة   دولي لتج اد ال اء االتح ذورإنش و. الب ي يوني ران /وف دماج  2002حزي ن ان د م اد الجدي أ االتح  نش
ذور                   ل المجرى الرئيسي لتجارة الب ات، وأصبح يمث ي النبات ة لمرب االتحاد السابق والرابطة الدولي

 . بلدًا69ولمجتمع مربي النباتات في العالم في 
 

ي              -26 ة الت واد التربي تنباط أصناف        ولما آانت الموارد الوراثية مصدرًا مهمًا لم ُتستخدم في اس
ات    دة من النبات ة           ،جدي ة لألغذي وارد الوراثي ًا بضرورة صيانة الم ادًا جازم د اعتق اد يعتق إن االتح  ف

افع الناشئة عن استخدامها                   ة تقاسم المن وهو  . والزراعة وتسهيل الوصول إليها، آما يعتقد في عدال
وارد الوراث   أن الم ة بش دة الدولي اذ المعاه دء نف ةيرحب بب ة لألغذي اهم   ي ه س ر بأن ة ويفخ والزراع

ي      دولي لمرب ة ال راح الرابط دة بفضل اقت ذه المعاه ى ه اح المفاوضات عل ي نج رة ف اهمة آبي مس
ة      وارد الوراثي ى      . النباتات وضع نظام متعدد األطراف للحصول على الم اق عل ان وجود اتف ا آ ولم

دد ا ر عنصرًا ضروريًا في النظام المتع ادي ُيعتب ل الم د النق د أع ة فق دة الدولي ألطراف في المعاه
ًا لجماعة                    ي يأمل أن تكون عون ه الت ى خبرت تند إل االتحاد وثيقة وافق عليها أعضاؤه باإلجماع وتس

 .الخبراء التي أنشأتها منظمة األغذية والزراعة لوضع مشروع اتفاق النقل المادي
 

ه يعمل أيضًا مع منظمات           وال يقتصر االتحاد على العمل بصورة وثيقة مع المنظمة ب           -27 ل إن
ة   الموارد الوراثي ة ب ائل المتعلق ي المس رى ف ة أخ ات   . دولي بكة معلوم ع ش ترآة م ادرة مش ي مب فف

ع                  ة وم ة الزراعي الموارد الوراثية شاملة للنظام بأآمله والتابعة للجماعة االستشارية للبحوث الدولي
ا يجري وضع المعلوم            وراثي         المرآز اآلسيوي لبحوث الخضر وتنميته بالزم ال رة عن ال ات الغزي

ى الخط من خالل                 ر عل ة      . SINGERللخضر المتوافرة لدى المرآز األخي اد في لجن ويشترك االتح
ة االستشارية للبحوث                     دى الجماعي ة ل وارد الوراثي ادرة سياسات الم ة ومب سياسات الموارد الوراثي

 .الزراعية الدولية
 

ا       -28 ى              وقد استطاع أعضاء االتحاد، بفضل نش وا بانتظام عل ة، أن يعمل طهم في البحث والتربي
راض،          ببات األم ات ومس ة اآلف وا مقاوم تقرارها، وأدخل يل واس الت المحاص ات غ ادة إمكاني زي
ُنظم                        ى ال ذائي وفي المحافظة عل ذلك في األمن الغ ة، وساهموا ب وعززوا تحمل العوامل الالإحيائي

ام           و. اإليكولوجية الهشة من اإلفراط في االستغالل       اد في ع وان   2002صدرت عن االتح  نشرة بعن
Seeds for Mankind       ع ويب ى موق ا عل وهي توثق بعض أمثلة تلك األنشطة، ويمكن االطالع عليه

 .(www.worldseed.org)الخاص باالتحاد 
 

   مجموعة تنمية التكنولوجيا الوسيطة-سابعًا
 

ة متخ -29 ة دولي ة إنمائي ر حكومي ة غي ذه الجماعة هي منظم ام ه وهي . 1966صصة نشأت ع
ا                            ة من مكاتبه دان النامي ة في البل دعم المجتمعات المحلي ة وُت تعمل في مجموعة من القضايا التقني

رقية    ا الش ي أفريقي ة ف ي(اإلقليمي ة  )نيروب ا الجنوبي راري(، وأفريقي ة  ) ه ا الجنوبي ا(وأمريك ) ليم
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ال والسودان       ، وباإلضافة إلى ذلك هناك مكاتب قطري      )آولومبو(وجنوب آسيا    نغالديش ونيب . ة في ب
 .أما مقر الجماعة فهو في المملكة المتحدة

 
ر من        الحيويوقد عملت الجماعة في قضايا التنوع        -30 زارعين       15 الزراعي ألآث  سنة مع الم

رة       ة مفاوضات         . والرعاة وصيادي األسماك في بلدان آثي ا آانت مشترآة بنشاط في متابع ا أنه آم
ذور الدول دة الب ة      معاه ة لألغذي وارد الوراثي ة الم ه هيئ ذي تؤدي ع ال ل األوس ة العم ي متابع ة، وف ي

وع                       ال التن ا وفي وضع جدول أعم ة له ة التابع وي والزراعة وجماعات العمل الفني  الزراعي   الحي
 .<www.itdg.org/?id=advocacy> انظر الحيويبواسطة اتفاقية التنوع 

 
روج الجماعة     ،الندوات والدعوة إلى السياسات    ومن خالل المطبوعات والعمل الميداني و      -31  ت

 الزراعي واستخدامه المستدام ال إلنتاج األغذية فحسب بل أيضًا لتوفير سبل             الحيويصيانة التنوع   
اة          اق المعيشة وُنظم دعم الحي ة خدمات  (العيش المستدامة، وفتح آف ).  وخدمات النظام البيئي   حيوي

ي    ) بوجه خاص (وهي تسعى    ة               نإلى دعم المنتج اج الزراعي ى نطاق صغير ليطوروا ُنظم اإلنت عل
وع      د التن وي اإليكولوجية المتنوعة ويحافظوا عليها فهي الُنظم التي توّل ه    الحي د علي  الزراعي وتعتم

آما أن الجماعة تنضم مع منظمات         . في نفس الوقت، وُتعتبر عنصرًا ضروريًا في السيادة الغذائية        
دني          وع                أخرى من منظمات المجتمع الم دد التن ات التي ُته ة في تحدي العملي والحرآات المجتمعي

وي أنًا    الحي ا ش يس أقله دفقها، ول ة ت ة حري ة  والزراع ة لألغذي وارد الوراثي المة الم  الزراعي وس
ذور                     ى الب ة عل وق الملكي د، وحق ى المحصول الوحي ترويج ونشر ُنظم التصنيع الزراعي القائمة عل

 .اثيًاوالسالالت والكائنات المحورة ور
 

ذ اآلن إذا طبقت         -32 ز التنفي ي دخلت حي ذور الت وتشعر الجماعة بالقلق ألن المعاهدة الدولية للب
زارعين بوجه خاص في                   تطبيقًا عادًال ومنصفًا بتوافر موارد مالية آافية من أجل تسهيل عمل الم

ة والزراعة في المزر            ذي     البلدان النامية والمحافظة على الموارد الوراثية لألغذي ى النحو ال عة عل
ك     . قررته خطة العمل العالمية في اليبزغ      ة              ومن بلوغ ذل ين جمل ا ستحتاج، من ب د الجماعة أنه تعتق

أمور، إلى التطبيق الكامل لحقوق المزارعين واستبعاد جميع الموارد الوراثية لألغذية والزراعة من               
 .<www.ukabc.org/itpgrfa29june2004.htm>انظر .القابلية للحماية ببراءات اختراع 

 
اً   -33 دة قانون د أصبحت المعاه وارد    ،واآلن وق ات الم ز أولوي ادة ترآي دعم إع ة ُت إن الجماع  ف

يانتها            واع وص ن أن ا م ل به ا يتص ة وم الالت حيواني ة س و تنمي ة نح ة والزراع ة لألغذي الوراثي
زارعين   ان والم اة وأصحاب القطع ب الرع ن جان ًا م تدام، وخصوص تخدامها المس ام .واس ي ع  وف

ات        ، 2003 ادة المجتمع اة لق بة الرع ع عص ا م ي آيني ة ف ة عملي يم حلق ي تنظ ة ف ترآت الجماع اش
يا   ا وآس ن أفريقي ة م ة التقليدي ات بالطريق ي الحيوان ة ومرب ارن  . الرعوي د آ ا تعه ن نتائجه ان م وآ

وارد  وهذا التعهد ُيعزز صيانة     . <www.unbakc.org/karen.htm>بحماية حقوق مربي الحيوانات      الم
واع المرتبطة بمختلف       ك األن الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام، بما في ذل

دء في        . الحيوانات، والجينات التي تحتوي عليها    ى الب ة والزراعة إل ة األغذي وتدعو الجماعة منظم
ذية والزراعة بما يتماشى مع  التفاوض على اتفاق ُملزم قانونًا بشأن الموارد الوراثية الحيوانية لألغ    

وق                الحيوياتفاقية التنوع    ًا بحق زم قانون دولي المل راف ال ى االعت  مما يؤدي، من بين جملة أمور، إل
 .أصحاب الحيوانات

 
وع  -34 تالف الزراعي للتن ى اإلنترنت مخصصة لالئ ديها صفحة عل ويوالجماعة ل ي الحي  ف

ة     ة األغذي ن مجموع ة ع دة بالنياب ة المتح دة  المملك ة المتح ي المملك ذه . <www.unkabc.org>ف وه
بل العيش    الحيويالقضايا تغطي جميع القضايا المتعلقة بالتنوع         الزراعي من أجل األغذية وأمن ُس

 .والسيادة الغذائية
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   االتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية-ثامنًا 
 

 من العلماء في نحو     15 000 من   هو شبكة عالمية للتعاون في مجال علوم الغابات تضم أآثر          -35
 . بلد100 منظمة عضو في االتحاد في أآثر من 600

 
اير -36 ي ين اني /وف انون الث ام  ، 1998آ ق مه ئ فري ة  "ُأنش ة الحرجي وارد الوراثي إدارة الم

يانتها يانتها،      " وص ة وص ة الحرجي وارد الوراثي ن إدارة الم ات ع يص المعلوم ع وتلخ ولى جم ليت
ي   رات ف ف الثغ ارفوليكتش دآتور   .  المع ق ال ذا الفري يق ه ولى تنس ـة Judy Loo ةويت ، أخصائيـ

 .الوراثــة اإليكولوجيـة في مؤسسة الموارد الطبيعية الكندية ضمن إدارة غابات آندا
 

 :بعيدة المدى لهذا الفريق هيالواألهداف  -37
 

ت                 - ات من أجل اس ة إلدارة الغاب ة الالزم تدام   جمع وتقييم وتنظيم المعارف العلمي خدامها المس
 ؛وصيانة التنوع الوراثي في أشكال الغابات

 .تشجيع تكامل االعتبارات الوراثة الحرجية ضمن اإلدارة الشاملة للموارد -
 

ى                           -38 تبيان إل ة ُأرسل اس ة التاسعة للهيئ دورة العادي ى ال دم إل اد المق ر االتح وآما جاء في تقري
 من أجل تقدير آخر المعارف في بحوث إدارة          2000ام  المنظمات األعضاء في االتحاد أثناء ربيع ع      

ًا          . الموارد الوراثية الحرجية وصيانتها في جميع أنحاء العالم        تبيان تعطي انطباع ائج االس وآانت نت
بأن حالة المعارف العلمية عن أهمية الموارد الوراثية الحرجية في مختلف مجاالت البحوث وإدارة       

ر      .الغابات آانت حالة غير مرضية      وأشارت النتائج إلى أن صيانة موارد الجينات واستخدامها ُتعتب
ا إال صالت محدودة بالسياسات وباستخدامات               حيويةعلى أنها قضايا     يس له ًا، ل  وإيكولوجية أساس

 .األراضي وباالقتصاد وغير ذلك
 

ل          -39 ا ُأرس اد عليه ان االعتم ز إمك وافرة وتعزي ات المت تكمال المعلوم رورة اس رًا لض  ونظ
ام               وإذا أمكن الوصول     . 2001االستبيان إلى المنظمات األعضاء في االتحاد مرة ثانية في صيف ع

ة ة عام ى نتيج وارد  ،إل ال الم ي مج ات ف ار اإلدارة والعملي ى أن آث تبيان أشارت إل ائج االس إن نت  ف
ل السياسات واالقتصاد واإليكو               ا  الوراثية الحرجية أصبحت مفهومة أآثر من بقية الجوانب مث لوجي

 .أو البيولوجيا، وآما زاد العلم باألصناف الرئيسية عنه باألصناف الثانوية
 

ة                40 ويترآز عمل فريق المهام في الوقت الحاضر على إعداد تقارير عن آخر المعارف البحثي
وث         ى البح ادًا عل تبيان، واعتم ائج االس ى نت تنادًا إل ات اس جار الغاب ي أش ي ف وع الجين ن التن ع

وسُتعرض . سيتعرف هذا التقرير على الثغرات الموجودة في البحوث ويتولى مناقشتها         و. المنشورة
دولي لمنظمات البحوث                  اد ال اني والعشرين لالتح المي الث نتائج عمل فريق المهام على المؤتمر الع

 . في بريسبان، أستراليا2005آب / أغسطس13 إلى 8الحرجية الذي سُيعقد من 
 

ي                  ويمكن الحصول على مزي    -41 ام المعن اد وعن فريق المه إدارة "د من المعلومات عن االتح
يانتها ة وص ة الحرجي وارد الوراثي ى " الم ات . /www.iufro.org/taskforceعل وافر معلوم ا تت آم

 .www.iufro2005.comتفصيلة عن المؤتمر العالمي الثاني والعشرين لالتحاد على موقع 
 

   االتحاد العالمي لنساء الريف-تاسعًا 
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ام             -42 ر     1947يتمتع االتحاد بالصفة االستشارية لدى منظمة األغذية والزراعة منذ ع ، وهو أآب
ات   .  بلدًا70منظمة دولية لنساء الريف ولـه نشاط في أآثر من   ويعمل االتحاد في شراآة مع الجمعي

 .األعضاء فيه، وأغلبها جمعيات تعتمد على الزراعة في معيشتها
 

ؤتمر الث  -43 ارسوفي الم تراليا، في م مانيا، أس د في تس ذي ُعق ع والعشرين ال ي الراب آذار /الث
 : صدرت القرارات التالية،2004

 
 الزراعة المنتجة •

دمير للزراعة                      ا يحدث من ت ه بم ادة اهتمام تقرر أن يشجع االتحاد المجتمع الدولي على زي
 . لقلب هذا االتجاهالمنتجة في جميع أنحاء البلدان النامية في العالم وأن يتخذ الخطوات

 
  الزراعيةالحيويةالتقانة  •

افع         الحيويةتقرر أن ُيدعم االتحاد استخدام التقانة        ا من ا ثبت أن له اج الزراعي آلم  في اإلنت
ة  ة ولمنتجي األغذي تهلكين وللبيئ اء(للمس ة )وخصوصًا النس ول التقان ه سيشجع قب ا أن ، آم

ية واالقتصادية واإليكولوجية قد مرت بمناقشة       إذا آانت تأثيراتها الخلقية واالجتماع     الحيوية
 .آاملة وأصبحت مفهومة من جميع أصحاب الشأن


