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 ،(QR) السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن

 .للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدنى إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه

  www.fao.org املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن

 

A 

 جلنة الزراعة

 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30-26روما، 

بشأن دور التكنولوجيات البيولوجية نممة اغأذيية والزراعة مل الندوة الدوليةتقرير موجز عن 

 (2016فرباير/شباط  17-15)روما،  املستدامة والتغيية الغيائيةنمم الالزراعية يف 

 

 والتنميماغأهداف  -اًلأّو

 

سرريني   وعرع نظر     استكشاف عملية تطبيق التكنولوجيات البيولوجية لصاحل املزارعني األ 1الندوةكان هدف  -1

وحتسني التغذية   سياق حتديات غري مسبوقة، مبا   ذلك تغّير املناخ. وكمرا أارار إليرمل املردير العرام       غذائية مستدامة

 جير  أن نعتمرد  :"2النردوة مل الرتحيبيرة    ،   كلمتر جوسريمل غراييرانو دا سريل ا   ، ملنظمة األغذيرة والزراعرة )املنظمرة(   

ومكافحة أي اكل من أاكال سرو  التغذيرة وحتقيرق الزراعرة      على حم ظة واسعة من األدوات والُنُهج الستئصال اجلوع

 ".املستدامة   سياق تغّير املناخ

 

، 3قية التنرّوع البيولروجي  من ات ا 2عن املادة  يتأتىتعري ًا واسعًا للتكنولوجيا البيولوجية  الندوة توقد استخدم -2

واسرتخدام   األمسرا   مصرايد والغابرات و  والثرروة اييوانيرة   احملاصريل  قطاعرات  واعتمد نهجًا متعدد القطاعرات يشرمل  

الكائنات الدقيقة   هذه القطاعات. وقد رّكز على التكنولوجيات البيولوجية الزراعية واملنتجات املتوفرة حاليًا واجلراهزة  

، مثرل عمليرات   تطبيقرات ذات تقنيرة متدنيرة وعاليرة    سريني. ولمل األزارعني املونتجني امل صغار ان لالستخدام من ج

                                        
-http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechsهو  للندوةلكرتوني املوقع اإل  1

symposium/enhttp://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/ar/ 
2  http://www.fao.org/about/whohttp://www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-statements/detail/en/c/383121/  
أو مشتقاتها، لصنع أو تعديل  كائنات حيةأو  يولوجيةبنظ   أية تطبيقات تكنولوجية تستخدمهي " البيولوجيةينّص على أن التكنولوجيا   3

 "املنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معّينة

http://www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-statements/detail/en/c/383121/
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ويراعة األنسرجة واسرتخدام    والتلقيح االصطناعي ومبيدات ايشرات البيولوجية واألمسدة البيولوجية التخمري امليكروبي

 مبسراعدة الوامسرات"(. وقرد عرّ  أيارًا التعرديل الروراثي        الوامسات اجلزيئية للتحسني الوراثي )ما يسرّمى "االنتخرا   

 واستخدم الكائنات املعّدلة وراثيًا.

 

 ،املعررتف بهر  دوليراً    صرلحة امل وأصرحا   اخلراا  عاروًا مرن    16مرن   مؤلر   4خرارجي  استشاري فريق وقام -3

 .الندوةتنظي   بشأن نظمةإىل امل والتوجيملن عن القطاع اخلاص واجملتمع املدني، بتوفري املشورة وثلذلك مممبا   

 

 ومرن االحتراد األوروبري،    ًاعارو  ًابلرد  75منردوبًا مرن    230 مبا فريه  مشار   400أكثر من  الندوةحار وقد  -4

وأوسررا   ومنظمررات اجملتمررع املرردني   القطرراع اخلرراص وكيانرراتإىل جانرر  ممررثلني عررن منظمررات حكوميررة دوليررة، 

من املتحردثني والرسسرا  وامليسررين     63 من بني املشاركنيوكان منتجني. للأكادميية/منظمات حبثية ومنظمات/تعاونيات 

 .دعوته  مّت الذين

 

 الندوةاحملطات الرئيسية يف  -ثانيًا

 

وجلسرة للطراّل  وتسرع جلسرات مواييرة       سرتوى جلسة ويارية رفيعرة امل و لمل الانامج جلسة افتتاحية عامة -5

واملؤسسرات   السياسرات و السكانية؛ النظ  الغذائية املستدامة والتغذمتحورت حول ثالثة مواعيع رئيسية: تغري املناخ؛ 

 واجملتمعات احمللية.

 

 Louise Fresco ةخطابرات رئيسرية ألقاهرا كرّل مرن الاوفسرور       ثر  ُتليرت  ، النردوة  منظمةافتتح املدير العام لل -6

 (Purdue) )أسرتاذ متمّيرز، جامعرة بورديرو     Gebisa Ejeta)رئيسة اجمللس التن يذي جلامعة واغنينغان(، والاوفسرور  

 Maurício Lopesنيابرًة عرن الردكتور     Pedro Machado(، والردكتور  2009جائزة الغرذا  العراملي عرام     على ائزايو

)مؤسس ابكة البحوث واملبادرات  Gunter Pauli( والاوفسور Embrapaاملؤسسة الااييلية للبحوث الزراعية،  )رئيس

 .5للقاا  على االنبعاثات(

 

 الكرامريون و وبرنغالدي   تصرحيات من مثانيرة بلردان )األرجنرتني    اجللسة الوزارية الرفيعة املستوىلت ختّل -7

علرى السياسرات و/أو الراامج     التصررحيات  توالسنغال وهولنردا والواليرات املتحردة األمريكيرة(. ورّكرز      وهنغاريا وكندا

 /االستثمارات الرئيسية   هذه البلدان واليت هي ذات الصلة بتطبيق التكنولوجيات البيولوجية الزراعية.

 

                                        
4  http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/advisory-panel/en/ 
 /http://www.fao.orgميكن مشاهدة التسجيل املصّور هلذه اجللسة ومجيع اجللسات األخرى   الندوة على املوقع:   5

http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/webcasting/ar/ 

http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/advisory-panel/en/
http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/webcasting/en/
http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/webcasting/en/
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  هرذا اجملرال؛    حيرادي  ىمنترد ك نظمرة ولملت القاايا املشرتكة اليت ظهرت: التقدير للدور الذي تؤديرمل امل  -8

 أهميرة اياجة إىل تنمية القدرات علرى الصرعيدين ال رردي واملؤسسري؛     عارف القائمة على العل ؛   نشر امل نظمةقيمة امل

 حبررّد ذاتهرر  نظرررًا إىل املعرفررة املررزارعنيأهميررة وتشررريعات وسياسررات جيرردة؛  تنظيميررةأن تترروفر لرردى البلرردان أطررر 

خمتلر    ملنتجراته    املزرعرة. كرذلك، أارار    أو  اليت يوّفرونها وإىل أنه  املستخدمني النهائيني للتكنولوجيات الزراعية

الزراعيرة  ارية الرفيعة املستوى إىل اياجرة إىل استكشراف وتعزيرز ال هر  للرروابا القائمرة برني        املشاركني   اجللسة الوي

الصرعيد  علرى   ،النردوة ل اصلة ايوار الذي بدأ خرال والتكنولوجيات البيولوجية الزراعية. واقرتحوا أياًا مو ةاإليكولوجي

 اإلقليمي.

 

 تقردي  وجهرات نظرره ومدخالترمل    لردولي للطرال    للمجتمرع ا  أتاحرت فقرد  تفاعليةة للطةب"     اللسة اجل" وأّما -9

ولبنان وهولنردا والواليرات    يطالياوإ سياوإندوني وغانا حول العامل )كولومبيا. فقد تابع طاّل  من سبع جامعات الندوةإىل 

 من خالل التداول تيسريه. ث  ااركوا   نقاش جرى اإلنرتنتمن خالل  الندوةالرئيسية    املتحدة األمريكية( اجللسات

رئيسرة اجمللرس   ؛ Maria Helena Semedo، السريدة  منظمرة مرن نائر  املردير العرام لل     ال ريرق  حيث تأل  ، يديوبال

 ؛Maggie Gillر ، الاوفسررولجماعررة االستشررارية للبحرروث الزراعيررة الدوليررة   ل املسررتقل للعلرروم والشررراكة التررابع   

 .Gunter Pauliوالاوفسور  Louise Fresco ةوالاوفسور Gebisa Ejetaكل من الاوفسور 

 

 وسأل الطال  صانعي السياسات ما يلي: -10
 

 إارا  جمتمع الطاّل    ايوار وعمليات اختاذ القرارات؛ (1)

 أخرى متصلة باألغذية والزراعة؛دمج وربا التكنولوجيا البيولوجية بشكل أفال  مبواعيع وقاايا  (2)

للسرما  هلر     تشجيع مشاركة املرزارعني وإاررا  أصرحا  اييرايات الصرغرية   العمليرة السياسراتية        (3)

 .اليت حيتاجونها وتطبيقهاالتكنولوجيات البيولوجية  بايصول على

 

  .الندوةصل  واليت متحورت حول املواعيع الرئيسية الثالثة  املوازية الدورات التسعواّكلت  -11

 

أن تسراعد   معراً  قنيرة متدنيرة ورفيعرة الت  "، أظهرت العروض كي  ميكن لتطبيقات ُنهج تغّير املناخ  جمال " -12

أن يكونروا أكثرر قردرة علرى الصرمود        ،   قطاعرات خمتل رة،   املنتجنيصغار املنتجني، وخباصة املزارعني األسريني و

 نيزارعاملر  مرن صرغار   على سبيل املثرال، يرزرع حاليرًا مرا يقرار  أربعرة ماليرني       والتكّي  بشكل أفال مع تغّير املناخ. 

 وامسرات وقرد جررى تطويرهرا باسرتخدام االنتخرا  مبسراعدة       فًا من األري حتتمرل الغمرر الكامرل،      جنو  آسيا أصنا

، إلجيابي الذي ميكن أن تؤديمل التكنولوجيات البيولوجية   التخ ي  من آثار تغري املناختبّين الدور اوايمض النووي. 

اري إىل أنمل   بعض اياالت، قد ي تقر املزارعون إىل حروافز اقتصرادية السرتخدام تكنولوجيرات ختّ رض انبعراث       إمنا ُأ

الزراعي بالنسربة إىل التكّير  مرع تغّيرر املنراخ      البيولوجي غايات الدفيئة. وأاارت هذه اجللسات أياًا إىل أهمية التنوع 

 والتخ ي  من آثاره.
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يت  اللجرو  إىل جمموعرة واسرعة     ملأن "، أظهرت دراسات ايالةالنمم الغيائية املستدامة والتغييةو  جمال " -13

سلسرلة القيمرة،   لعرافة القيمرة   جرز  مرا بعرد اإلنترا        املوارد، وإمن التكنولوجيات البيولوجية لتعزيز ك ا ة استخدام 

 وييادة سالمة األغذية. مثاًل، يستخدم أصحا  اييايات الصرغرية   كينيرا ونيجرييرا منتجرات املكافحرة البيولوجيرة      

 السرامة  األيارات ) فالتوكسرينات اليت حتتوي على فصائل أصلية غري سامة مرن ال طريرات لتخ ريض تلروث الرذرة باأل     

مر جيعل الرذرة أكثرر أمانرًا لالسرتخدام كأغذيرة أو أعرالف، ويزيرد مرداخيل         اليت تنتجها ال طريات الشائعة(. وهذا األ

 . ومررن الاررروري إجرررا  مزيررد مررن البحرروث حررول كي يررة حتسررني التغذيررة، وخباصررة لل اكهررة واخلاررار.  عنياملررزار

ل رة.  ايرص على أن تتطابق التكنولوجيات مع اياجرات   حراالت خمت   عرورةإىل أهمية السياق، وإىل  ومّتت اإلاارة

 الاو  على أهمية قبرول املسرتهلك ملنتجرات جديردة، وكرذلك علرى اياجرة إىل االتصراالت وايروار، برد اً           تسلياومت 

إلصردار  بقردرات تكنولوجيرات   أيارًا  من مرحلة مبكرة ومع أصحا  مصلحة متعددين. وأحاطرت هرذه اجللسرات علمرًا     

 .  CRISPR-Cas9مثل  جينات جديدة،

 

، جررت مناقشرة العناصرر األساسرية     ت، واملؤسسةات واتتمعةات احملليةة    السكان، والسياساو  جمال " -14

 ارارة إىل أهميرة مراكمرة األدّلرة    اإلومّترت  " من أجل وعع وتطبيق تكنولوجيات بيولوجية يراعية. متكينية"بيئة لتهيئة 

ايات الصغرية ونظر   واالقتصادية والبيئية للتكنولوجيات البيولوجية على أصحا  ايي من خالل تقيي  اآلثار االجتماعية

واألنظمة وحقوق امللكيرة ال كريرة املتصرلة     تجار  ووجهات النظر حول السياساتالزراعة األسرية. وجرى تبادل غين لل

بتطبيق التكنولوجيات البيولوجية، مبا   ذلك وجهات نظر القطاع اخلاص واجملتمع املدني. وأقّر املشاركون بأن معظر   

  تعزيرز أطرهرا املؤسسرية والتنظيميرة والقانونيرة بشرأن اسرتخدام التكنولوجيرات البيولوجيرة.         البلدان النامية حباجة إىل

اراكات مرن مجيرع األنرواع     إقامة اياجة إىل تنمية القدرات وإىلكان أحد املواعيع املشرتكة بني اجللسات هو كذلك، 

( وارراكات ثالثيرة     ما بني بلدان اجلنرو  و )مبا   ذلك بني القطاعني العام واخلاص، وبني بلدان الشمال واجلنو ،

 .  اعتماد التكنولوجيات البيولوجية الزراعية

 

 .للندوةونّظ  أصحا  املصلحة اخلارجيون مخسة أحداث جانبية متصلة باملواعيع الرئيسية  -15

 

وأّما النقا  األساسية اليت انبثقت عن اجللسات املوايية حول املواعيع الرئيسية الثالثة، وعن جلسرة الطراّل     -16

مروجزًا عامرًا للنقرا  الرئيسرية      Louise Fresco ةُعرعت خالل اجللسة العامة النهائية. كذلك، عرعت الاوفسرور فقد 

 6.الندوة منظمة، واختت  املدير العام للالندوةاليت نشأت عن 

  

                                        
6  http://www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-statements/detail/en/c/383717/ 

http://www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-statements/detail/en/c/383717/
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 النتائج والرسائل اغأساسية -ثالثًا

 

املعدلة وراثيًا، نطاق املناقشات مبا يتخّطى اجلدال الاّيق واملستقط  حول الكائنات    توسيع الندوة تجنح -17

أوسرع  التكنولوجيرا البيولوجيرة   وبرّين أن  من التكنولوجيرات البيولوجيرة.    الكاملةالذي يعيق تنمية واستخدام اجملموعة 

 الكاملرة اجملموعرة   ولوجيرا البيولوجيرة الزراعيرة   الكائنات املعدلة وراثيًا. وينبغي أن يشمل النقاش بشأن التكن نطاقًا من

املتدنية والرفيعة التقنية وغري املتصلة بالكائنرات املعدلرة وراثيرًا، املتاحرة أو الريت سروف        من التكنولوجيات البيولوجية

 تكون متاحة   املستقبل القري .

 

البيولوجية الزراعية اليت تسرتجي   للتكنولوجيات  حالاو  على أمثلة عديدة عن التطبيق الناج الندوة توسّلط -18

اإلقررار بالقردرة   األمسا  والثروة اييوانية. ومّت  مصايدو والغابات عني األسريني   قطاعات احملاصيلإىل حاجات املزار

تكنولوجيات إصدار جينات جديدة، كمرا مّت االت راق علرى اياجرة إىل تتّبرع التقردم   هرذا        اليت تنطوي عليها  اهلائلة

 ال عن كث .اجمل

 

  مصلحة من أوسا  خمتل رة  كمنتدى حيادي من خالل اجلمع بني أصحا  تعزيز دورها  نظمةوقد جنحت امل -19

جدًا حبيث يشاركون   نقاش عن التكنولوجيات البيولوجيرة الزراعيرة عرمن حروار م ترو  وبّنرا . وأارار املردير العرام          

نها اعطلعت بدورها كمنتدى حيادي إلقامة حوار صريح وم ترو   فخورة جدًا بأ ال او   كلمتمل اخلتامية إىل أن " منظمةلل

 قارايا   هرذا ايروار، ارّدد    ال عرض و  حني يقوم جدل بسب  غيا  اإلمجراع حرول ب   بني مجيع أصحا  املصلحة".

 لن تنأى بن سها عن أي قاية تكون ذات الصلة بواليتها للقاا  على اجلروع وحتسرني التغذيرة، إعرافةً     ال اوعلى أن "

  تعزيز التحّول إىل تنمية يراعية مستدامة".إىل

 

ينبغي النظر إىل التكنولوجيات البيولوجية الزراعية واإليكولوجيرا الزراعيرة بوصر ها ُنُهرج مكّملرة لبلرو  نظر         و -20

غذائية مستدامة وحتسني التغذية. على سربيل املثرال، ميكرن اسرتخدام التكنولوجيرات البيولوجيرة ومنتجاتهرا   نظر          

 اإليكولوجيررة الزراعيررة، مررن أجررل تعزيررز اإلنتاجيررة مررع ايرررص   الوقررت ذاتررمل    ئاالسررتناد إىل املبرراداإلنتررا ، ب

 .واألصليةتقليدية عرفة الاملواي اظ على املوارد الوراثية واستخدام  على االستدامة

 

  حتقيق أهداف التنميرة   املشاركون الاو  على املساهمات اهلامة للتكنولوجيات البيولوجية الزراعية سلاوقد  -21

املستدامة، ومواجهة التحديات مثل تغري املنراخ الرذي قرد حيرول دون توّصرل البلردان األعارا  إىل إقامرة نظر  غذائيرة           

 كرل   مستدامة وحتسني التغذية. و  إطار العمل على مواجهة هذه التحديات، ينبغي البحث   مجيع الُنُهج املتاحة و

 اإليكولوجيا الزراعية والتكنولوجيات البيولوجية الزراعية.حّل ممكن، مبا   ذلك 

 

 األدوات والرُنُهج جير  أن تكرون م يردة وسرهلة ايصرول بالنسربة       وذّكر املدير العام   كلمتمل اخلتامية برأن "  -22

 علررى حرردة،ال ميكررن النظررر إىل التكنولوجيررات البيولوجيررة الزراعيررة وإىل املررزارعني، وخباصررة املررزارعني األسررريني". 



6 COAG/2016/INF/5 

 

مؤسسرات   انزارعني األسرريني يتطّلبر  ن تطويرها وتطبيقها على حنو ناجح لصاحل أصحا  اييرايات الصرغرية واملر   إبل 

نرات أخررى   النظرام    ومنظمرات مرزارعني ومكوّ   سرواقاً وأ استشارية ري يرة و إراادية وخدمات ل جيدثية تعمل بشكحب

 األوسع نطاقًا لالبتكار الزراعي.

 

 بشأن حقوق امللكية ال كرية والراا ات املتصرلة بالتكنولوجيرات البيولوجيرة الزراعيرة وتأثرياتهرا      ومثة اواغل  -23

   ما خيّص وعع نظ  األغذية املستدامة والتغذية.

 

، النردوة بشأن التكنولوجيات البيولوجية الزراعية موعروعًا مشررتكًا طيلرة     بنا  الوعي والتواصلواّكلت أهمية  -24

 ،يونسرر واملزارعرون األ  و  مشاركة أصحا  املصلحة، مبا   ذلك أصحا  اييرايات الصرغرية  باإلعافة إىل الرأي بوج

   هذه العملية.

 

ناجحرًة، واتسرمت بأهميرة خاصرة، إذ سروف يصربحون مزارعري وقرادة          النردوة وكانت مشراركة الطراّل       -25

 املستقبل. 

 

 قدمًا: املضي لسب
 
  لنشرر   بشرأن التكنولوجيرات البيولوجيرة الزراعيرة     والتوعيرة  التواصرل  يينبغي تعزيز اجلهود املبذولة   جمرال

 والرسائل األساسية على نطاق واسع.النتائج 

   يرة الزراعيرة علرى الصرعيد اإلقليمري،      ينبغي تبادل املعارف ال نية وإقامة حوار حرول التكنولوجيرات البيولوج

 وجي  أن تشمل أصحا  اييايات الصغرية واملزارعني األسريني.

         درات واملؤسسرات، وتطبيرق   استكشاف آليات ومبرادرات لتعزيرز الردع  للبلردان األعارا    جمرال تنميرة القر

لتطبيرق   متكينيرة التكنولوجيات البيولوجية الزراعية، مبا   ذلك   جماالت كوعع أطرر تنظيميرة وسياسرات    

  التكنولوجيات البيولوجية.

 


