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المتاحة أمام خیارات ال: األمن الغذائى والتنمیة المستدامةفي الحیویة الزراعیة  قاناتلتا
الدولي للمجتمعلبلدان النامیة وأولویات العمل ا

  
   شكر وتقدیر

  
تم تنسیقھا وإعداد و .فیھا ك لكثیر من المساھمینمشتراللجھد لنتیجة  )FAO( األغذیة والزراعة ھذه الوثیقة الرسمیة لمنظمةجاءت 

زراعیة في شعبة البحوث واإلرشاد في منظمة أندریا صونینو، وھو مسؤول أول بحوث  نص المسودة في صیغتھ النھائیة من قبل
صیاغة في لرئیسي لمستشار اا). ABDC-10(األغذیة والزراعة، بالتعاون مع روان جون من األمانة العامة للمؤتمر التقني الدولي 

  . من الجامعة الوطنیة في أیرلندا، غالوايسبیالني الوثیقة كان تشارلز 
  
جیمس : وھم ،ولھم كل الشكر والتقدیر ،)ABDC-10(قبل أعضاء اللجنة التوجیھیة للمؤتمر التقني تعلیقات من  أیضًا ردتوو

تحاد إلا(دیوار  ز؛ دینی)ظمة األغذیة والزراعة، فیینا، النمسامنفي الحیویة  قانةلفریق العمل المعني بالت لرئیس السابقا(دارجي 
. س.ب؛ ھاریندر )، الوالیات المتحدةإدارة األغذیة واألدویة(؛ كاثلین جونز )، واشنطن، الوالیات المتحدةالدولي لحیاة المحصول

جامعة (میرفي  ز؛ دینی)ة كیراال، الھندوالیفي معھد بحوث الغابات (اران ھمورالید. م .إ ؛)جامعة ھوھنھایم ، ألمانیا( ماكار
محطة (سانفیدو  ؛ اولیفییھ)وزارة الزراعة األمریكیة، واشنطن، الوالیات المتحدة(؛ سوزان اوینز )غالمورغان ، المملكة المتحدة

  ؛ )، زوریخ ، سویسراأجروسكوب ریكینھولتز تانیكون للبحوث
  

لمجلس العلمي ا(كریستین دین ومن بینھم، وثیقة ھذه الحول  ھموتعلیقات ھمساھماتمعلى لعدید من الزمالء التقدیر واإلمتنان أیضا ل
شعبة البحوث (، مي ھاني )ھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة(، وإیفا ھین )للجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة

  ). منظمة األغذیة والزراعة في الحیویة بالتقانةرئیس فریق العمل المعني (وشیفاجي باندي ) واإلرشاد
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  ملخص تنفیذي
  

. دون تدمیر قاعدة الموارد البیئیةمن ضمان األمن الغذائي ب المتمثلة كبیرةاللتحدیات ا معالجةفرص ل 1التقانات الحیویة الزراعیةتتیح 
بشكل  نتجین في المناطق الریفیة الفقیرة،لما ألن معظم فقراء العالم یعیشون في المناطق الریفیة، ھناك حاجة إلى تیسیر وصولو

 تلك الحد من الفقر في علىصحاب الحیازات الصغیرة وتساعد أل الزراعیة نتاجیةاإلالتي یمكن أن تزید من  إلى التقانات أكبر،
 قاناتتسخیر التھذه الوثیقة الضوء على الدروس المستفادة وخیارات المستقبل بالنسبة للبلدان النامیة في مجال  تسلط .المناطق

باإلضافة إلى ذلك، تقدم الوثیقة سلسلة من أولویات العمل للنظر فیھا . 2الحیویة الزراعیة لتحقیق األمن الغذائي واالستدامة الزراعیة
األھداف أو ب أن تكون ذات صلةاألولویات  لھذهیمكن و. تركز على السیاسة العامة وتنمیة القدرات ھيو ،من قبل المجتمع الدولي

  : المبادئ العامة التالیة
    

  سیاسیة أو مبادئ أھداف
  
  . حفظ قاعدة الموارد الطبیعیةتو الریفیین الفقراء عیة التي تلبي احتیاجات المنتجینالحیویة الزرا واعتماد التقانات تطویرسھیل ت - 
  . ریفیةألمن الغذائي والحد من الفقر في المناطق اللتأمین ا الحیویةقانات تطویر ونشر الت - 
على األمن الغذائي وسبل  ھاتأثیر لیزیدوا من ،الحیویة الزراعیة قاناتالستثمار في التعلى ا تشجیع القطاعین العام والخاص - 

  . المعیشة الریفیة
 نةة على التقااآلثار اإلیجابیة المترتب سمح بالحصول علىتعزز االستدامة وت سات ونظم ومعاییرسیا ، حسب قواعد علمیة،وضع - 

  . األمن الغذائي فيالحیویة الزراعیة 
في المناطق الریفیة الفقیرة  واعتماد التقانات الحیویة الزراعیة التي تلبي احتیاجات المنتجینخلق وتكییف وطنیة لالقدرات التطویر  - 

  . لزراعةلستدامة لما التنمیة والمساھمة في
ھم في تحقیق األمن االحیویة الزراعیة التي یمكن أن تس قاناتإلى التالحیازات الصغیرة  تسھیل وصول المزارعین من أصحاب - 

  . الغذائي واالستدامة الزراعیة
التقانات الحیویة الزراعیة لتحقیق األمن ب المتعلقة الممارسات فيل المعلومات ومشاركة الجمھور وتبادت تعزیز وتحسین االتصاال - 

  . الغذائي
  

   لقدراتتنمیة اب ةمتعلق و مبادئأھداف أ
  
الحیویة من أجل التنمیة المستدامة، بما في ذلك األمن الغذائي  قاناتالتاستخدام إقلیمیة تمكن من وطنیة وسیاسات  وضع تیسیر - 

  . واالستدامة الزراعیة
غذائي واالستدامة التقانات الحیویة الزراعیة لتحقیق األمن الالمعنیة بعمل الوطنیة والدولیة الوخطط  دعم وتعزیز برامج التعاون - 

  . الزراعیة
لتقانات الحیویة من أجل التنمیة المستدامة، بما في المتعلقة باوضع السیاسات والخطط في  شأنأصحاب ال ةتعددالمناھج المتیسیر  - 

  . ذلك األمن الغذائي
لتحقیق األمن الغذائي واالستدامة ذلك والفقراء،  لصالح من أجل تطویر وتطبیق التقانة الحیویة الزراعیة تسھیل التدریب والتعلیم - 

  . الزراعیة
  . األمن الغذائي واالستدامة الزراعیة عالج مسألةالحیویة الزراعیة التي تقانات تسھیل استیعاب الت - 
  . دعم األمن الغذائي والحد من الفقر من أجلالقطاعات األخرى، والحیویة الزراعیة  تعزیز الروابط بین التقانات - 
  

  

  

  

  

  

  

                                                     
من أجل استخدامات  ،عملیاتأو مشتقاتھا، لصنع أو تغییر منتجات أو  ،أو كائنات حیة أنظمة حیویةة تطبیقات تكنولوجیة تستخدم أی الزراعیةتقانات الحیویة تشمل ال 1

  .التعدیل الوراثي يالحیویة الزراعیة المتاحة، واحدة منھا ھ قاناتمن الت واسعة مجموعةھناك . معینة في األغذیة والزراعة

  .التصنیع الغذائيو، لغاباتتربیة األحیاء المائیة، واومصاید األسماك و ،والثروة الحیوانیة ،لمحاصیلفي ھذه الوثیقة یشمل قطاعات ا" زراعة"المصطلح  2
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   مقدمة  .1
  
- ABDC(ات الحیویة الزراعیة في البلدان النامیة انالتقن حولمنظمة األغذیة والزراعة لالمؤتمر التقني الدولي جري ی  .1 10 (

تنذر  التي ھناك مجموعة من اإلحصاءات. الطاقةالمتعلقة بو المالیةة، وی، والبیئئیةالغذااألزمات العالمیة على خلفیة سلسلة من 
 ،األغذیة والطاقةالطلب على الفقر في المناطق الریفیة، والجوع وانعدام األمن الغذائي، وب بما یتعلق سلبیةال التوجھاتو بالخطر

 وھي تمثل ،)مثل األراضي والمیاه والتنوع البیولوجي(وانبعاثات الكربون من الزراعة، وتغیر المناخ، وتدھور الموارد الطبیعیة 
  . المجتمع خطیرة بوجھتحدیات 

  
التي الحكومیة الدولیة  3رفیعة المستوى واإلعالناتوالموثوقة اللتقاریر ا ة منمطردصدرت سلسلة على مدى السنوات األخیرة،  . 2

دون تدمیر قاعدة الموارد  ، منسكان العالمللعدد المتزاید ل على نحو مستدامغذیة األ بتأمینبالتفصیل التحدي الھائل المتمثل تناولت 
تثیر  ،والتقاریر والتصریحات ھذه اإلعالنات علیھا من قبلالضوء  طیسلت تم التي ،لتحدیاتإلى معالجة ھذه االحاجة الملحة . 4البیئیة

البلدان أن على كان في حال ، وخاصة تھامواجھفي " ل كالمعتاداعماأل" مالءمة النھج المعتمد على مبدأمخاوف جدیة حول مدى 
  . تحقیق أھداف التنمیة لأللفیة وغیرھا من السیاسات المتفق علیھا دولیامن أجل  ،تحقق المزید من التقدم السریع

  
 ھناك ثالثة ،كل أربعة فقراء في البلدان النامیة بین من. في المناطق الریفیة تعیش وتعملالجیاع في العالم  من لساحقةالغالبیة ا . 3

أمریكي  أقل من دوالرب شخصملیون  880یومیا و  ین أمریكیینرأقل من دوالبملیار یعیشون  2.6یعیشون في المناطق الریفیة؛ 
یعتمدون على الزراعة في معیشتھم، إما مباشرة أو غیر مباشرة من في المناطق الریفیة  ن الفقراءومعظم المنتج. في الیوم واحد

تثمار في البحوث الزراعیة في طلب زیادات كبیرة في االستتمواجھة التحدیات المقبلة سوف . زراعیة غیر ریفیة خالل أنشطة
على . من أجل تعزیز األمن الغذائي للفقراء في المناطق الریفیة ،ألنشطة البحوث الزراعیة أكبر بشكل توجیھالبلدان النامیة وإعادة 

ونشر  خلقستراتیجیات وبرامج، بما في ذلك اتطلب وضع سیاسات وت سوف معالجة انعدام األمن الغذائي إن وجھ الخصوص،
المواد الغذائیة  ،قیمةفي و ،وطویلة األجل في إنتاج ة النطاقواسع تحقیق زیاداتعلى تشجع  أن) أ( :التي یمكن قاناتلمعارف والتا

زراعیة مستدامة ال  ةنظمأتطویر تقوم ب أن )ب(االنتاجیة؛  حسیناألساسیة والمنتجات المدرة للدخل في المناطق الریفیة من خالل ت
تقوم  أن )د(ضمن سالمة األغذیة وجودتھا التغذویة التي تحمي صحة المستھلك، و ت أن )ج(الموارد البیئیة؛  قاعدة سبب بتدھورتت
  . ، والتعامل معھاألسواقا إلىأصحاب الحیازات الصغیرة وصول تعزیز وتحسین ب

  
، لغذائیةا الزراعیةمنتجات لتسویق للالتنویع وا تسھیلو ،اإلنتاجیة الزراعیة تساعد على زیادةوالمعارف التي  قاناتلتلیمكن  . 4

الوثائق  .لحد من الفقر والجوع وانعدام األمن الغذائي وتدھور البیئةا قادرة على أن تكون قوى ،وتحسین إدارة الموارد الطبیعیة
 الراھنةلة لحاا تتناول) ABDC-10(مؤتمر التقني الدولي أعدتھا منظمة األغذیة والزراعة لل الخمسة المحددة القطاعات التي

تربیة األحیاء المائیة / الحیویة الزراعیة المستخدمة حالیا في المحاصیل والماشیة ومصائد األسماك  قاناتواسعة من الت مجموعةل
وتشخیص األمراض وإدارتھا  لزیادة االنتاج والخیارات المتاحة ،في البلدان النامیة غذیةسالمة األ/ تصنیع الغذائي الوالغابات و

  . موربین جملة من األ ، منعلى الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة والحفاظ
  
الحیویة  لتقانةا في مجال تم تحقیقھا ملحوظةنجاحات  في حین أن ھناك ،الضوء على أنھ اتالقطاعتسلط الوثائق المحددة   .5

العدید من التقانات  فإنفي البلدان النامیة،  یرةالفق في المناطق الریفیةعلى سبل معیشة المنتجین  واضح وكان لھا تأثیرالزراعیة 
معظم البلدان  علىضعیف تأثیر  الھ ال یزال) العقد الماضي خالل التي تم تطویرھا ةثاحدالتقانات األكثر وخاصة (الحیویة الزراعیة 

في المناطق صول المنتجین وم دع .دخل الفقراء في المناطق الریفیة علىالزراعیة و ةنظممع بعض االستثناءات، على األ ،أو النامیة
، ألساسیةا واالبتكارات التكنولوجیة العلوم على أصًال الحصول یتمثل بعدمفي سیاق أوسع  یتم ،المتقدمة قاناتإلى التالریفیة الفقیرة 

  . بما في ذلك الكھرباء والرعایة الصحیة والصرف الصحي
  
تم  وثیقة سادسة ات وعلىالقطاع وثائق المحددة الخمس باإلعتماد على ،اعةمن قبل منظمة األغذیة والزرھذه الوثیقة تم إعداد   .6

لبلدان النامیة أمام اتلخص الدروس المستفادة والخیارات المتاحة  وھي ة،یخیارات السیاسال حول لمنظمةإعدادھا أیضا من قبل ا
 .األمن الغذائي والتنمیة الریفیةب الوطنیة المتعلقة اتھاھا وسیاسخطط لتقانات الحیویة الزراعیة فيا تبنيالتخاذ قرارات مستنیرة بشأن 

الحیویة الزراعیة لتحقیق األمن الغذائي في البلدان قانة مجموعة من أولویات العمل بالنسبة للمجتمع الدولي بشأن الت أیضا قدمت وھي
  . النامیة، مع التركیز على السیاسات وإجراءات تنمیة القدرات

                                                     
الفعلیة في مجال  اإلجراءات"بشأن األمن الغذائي العالمي أن ك الذي صدر عن مجموعة الدول الصناعیة الثمانیة في أكویال تم اإلعالن في البیان المشتر ،على سبیل المثال3

بما في ذلك حمایة ، التربة والموارد الطبیعیة األخرى، واإلدارة المستدامة للمیاه واألرض ولتخفیف في ما یتعلق بتغیر المناختدابیر التكیف وابیجب ان تقترن  األمن الغذائي
لتعزیز قدرة االنتاج الغذائي في  محددة األھدافاالستثمارات ال في زیادةالو والمتوقعتمویل المستدام لالحاجة الماسة إلى اء على اضواأل وتم تسلیط". التنوع البیولوجي 

  .مستدامالعالمي الغذائي المن كان الھدف ھو تحقیق األ إذا ،العالم
  خیرة، إعالن مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائيفي اآلونة األصدر  4

[www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS09_Declaration.pdf]  
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  ة والخیارات المتاحة للبلدان النامیة الدروس المستفاد . 2

  
  الحیویة الزراعیة على األمن الغذائي  قاناتالوضع الحالي لتأثیر الت  2.1
  
ھم في معالجة األمن الغذائي اأن تس من الممكن منتجات وتقنیات بتطویر ي والتكنولوجي في اآلونة األخیرةالتقدم العلم ساھم  .7

ومن  .صغار المزارعین في بعض البلدان النامیةل قامت فعال بتقدیم منافعانات الحیویة الزراعیة بعض التق. واالستدامة الزراعیة
تلك ساھم في التصدي للتحدیات الحالیة وتأن  ،الحیویة تقانةال بواسطة تم تطویرھا ،أو قید اإلنجاز ،متاحة تقنیاتو منتجاتل الممكن

  . ة الفقیرةالناشئة التي تواجھ المنتجین في المناطق الریفی
  
وغیرھا (العدید من التقانات الحیویة الزراعیة . الحیویة الزراعیة على نطاق واسع في البلدان النامیة قانةالت تطبیقبعد  تملم ی  .8

بعض البلدان  .یرةالفق یةالریفاطق في المنغالبیة المنتجین ل تصبح ذات منفعةلم یتم بعد اعتمادھا أو تكییفھا ل القائمة حالیًا) قاناتمن الت
  . منافعھاالحیویة و قانةتطورات الت عنالنامیة ال تزال مستبعدة 

  
 أصحاب الحیازات الصغیرة بالنسبة إلىالملكیة المسجلة الحیویة الزراعیة  قاناتاآلثار غیر المباشرة للت ، ما زالتحتى اآلن  .9

حتى لم یكن لھا الحیویة الزراعیة  التقاناتفي مجال  العلمیةتكارات باإلمن  واآلتیةغیر المباشرة التكنولوجیة ثار اآل. للغایة ةمحدود
معظم المنتجین الریفیین . اآلن سوى أثر محدود على سبل معیشة الغالبیة العظمى من الفقراء في المناطق الریفیة في البلدان النامیة

في جمیع مجاالت البحوث الزراعیة، بما ات التطور من مستلزم وغیره ،التقدم التكنولوجي لدیھم فرص محدودة للوصول إلىالفقراء 
  . العدید من المجاالت فيالتكنولوجیا إبتكارات العلوم األساسیة و إلى وصولفي ذلك عدم ال

  
األمن الغذائي واالستدامة مسألة  لقادرة على معالجةالتقانات الحیویة الزراعیة ا بعض بتطویرالبحوث في القطاع العام قامت   .10

معظم النجاحات المستمرة حتى . بما فیھ الكفایة على احتیاجات المنتجین الریفیین الفقراء مركزة كن دائماتلم  ھاعیة، ولكنالزرا
 ةستشاریاإل الجماعةمثل (وطنیة ودولیة برامج تحسین زراعیة طویلة األجل تم إنجازھا من قبل قطاعات عامة  من أتتاآلن 

ھناك تنمیة  كانومع ذلك، حتى عندما . للمزارعین ھامة بالنسبة متعلقة بمعالجة مشكالتو) CGIARللبحوث الزراعیة الدولیة،
للمنتجین  سبل المعیشةأو متاحة لتحسین  موجھةلم تكن دائما  ھيالعام في البلدان النامیة، ف قویة للتقانات الحیویة الزراعیة في القطاع

  . الریفیین الفقراء
  

تطبیق التقانات  .الحیویة الزراعیة قاناتالت من ناحیةاألمن الغذائي ما زالت مھملة نسبیا بعض القطاعات ذات الصلة ب  .11
 قطاعي علیھ في لحیوانیة والتصنیع الغذائي مما ھوالحیویة في البلدان النامیة یبدو أكبر نسبیًا في قطاعات المحاصیل والثروة ا

أنھ ینبغي اإلشارة إلى  معمھملة نوعا ما، المجاالت الھامة تمیل الى أن تكون ھذه . تربیة األحیاء المائیة / الغابات ومصاید األسماك
تربیة األحیاء في ، والمجددة طبیعیاالغابات االستوائیة  تطبیقھا في منبكثیر  أھم ھوالحیویة في الغابات المزروعة  قاناتالت أن تطبیق

القطاع الخاص، حیث یوجد على سبیل  من قبلاالستثمار  علىا ھذا ینعكس أیضو. علیھ في مصاید األسماك ھو مما أكثر المائیة
في مجال من تلك العاملة الغابات وتربیة األحیاء المائیة المتعلقة بالحیویة  قاناتعدد أقل من الشركات العاملة في مجال التالمثال 

ز الحیویة ترك قانةالت في مجال تطویرالبحث والب المتعلقةستثمارات اإل فإن أیضا داخل كل قطاع،و. المحاصیل فيالحیویة  قاناتالت
 تقانةلمنتجات الیولى كاف  غیر ، في حین أن اھتمامالزراعة التجاریةب ذات الصلةو واسعة النطاق تقنیاتبشكل أكبر على منتجات و

  .أن تعالج مشاكل المنتجین الریفیین الفقراءمن الممكن الحیویة والتقنیات التي 

  

  الحیویة الزراعیة لتحقیق األمن الغذائي قانةالت حولمنسقة ومتكاملة خطط وطنیة  وضع  2.2 

   
حتیاجات التنمیة الوطنیة، بما في ذلك األمن با ما یتعلقدور التقانات الحیویة الزراعیة بحول رؤیة واضحة  ھناك حاجة إلى  .12

لتقانات الحیویة الزراعیة في المساعدة على تلبیة ل هتصورتتوضح وتقرر ما ھو الدور الذي أن من المھم بالنسبة للحكومات . الغذائي
  ). على المدیین القصیر والطویل(االحتیاجات الوطنیة 

  
من  .التنمیة الوطنیةب المتعلقة ستراتیجیاتإلخطط واالبین متشعبة  عملیة ولتقانات الحیویة الزراعیة ھبا بما یتعلق طیطالتخ . 13

وأن األخرى، الوطنیة التقانات الحیویة الزراعیة متسقة مع السیاسات والخطط بمتعلقة السیاسات والخطط ال تكون الضروري أن
بما في ذلك رؤى طویلة األجل (بعض غایات وأھداف خطط التنمیة الوطنیة . الدولیة المتفق علیھا واألھداف السیاسات تدعم أیضًا

مثال في الزراعة، الصحة، (القطاع  المحددة برامجالر والحد من الفقالمتعلقة بستراتیجیات إلاو) سنوات على مدى عشروخطط 
  .الحیویة الزراعیة لتلبیة االحتیاجات الوطنیة قانةیمكن دعمھا من خالل تسخیر الت) التربیة والتعلیم

   



5 ABDC-10/9

  
 ةتلبیمشتركة بین مختلف القطاعات من أجل  لخلق إبتكارات ةمشترك نصةمإلى  الحیویة قاناتالت على تحویل شجیعالت  .14
في حالیًا  لقائمةاستخدام القدرات ا تحقیق أقصى حد من التأثیر الناتج عنل .حتیاجات الوطنیة، بما في ذلك احتیاجات األمن الغذائياإل

 مع جمیعكون متكامل یأن  التقانات ھذه واستخدام تطویرب المتعلق التخطیط ینبغي علىجمیع القطاعات،  فيالحیویة  مجال التقانة
خطط محددة  وضع العملیات التي تؤدي إلىمع وكذلك  ،خطط التنمیة الوطنیة وضع التي تؤدي إلى األخرى یطعملیات التخط

  . التغذیة، والصحة، والتعلیم، والتنمیة االقتصادیة، والحد من الفقر، والبیئة/ لزراعة واألغذیة افي القطاع 
  

 قانةلتبا متعلقة ستراتیجیة وطنیةإ على أي ینبغي. الحیویة قانةالتاإلستراتیجیات المتعلقة ب/ سیاسات لل إطار وطني وضع  .15
ھداف األولویات واألو مبادئلل واضح صفمع و ،متكاملتماسك ووإطار م متفق علیھا رؤیة على المدى الطویل الحیویة أن توفر

 ء تسمحدالألددة زمنیا، مع مؤشرات واقعیة ومحأن تكون ق وتكون محددة وقابلة للقیاس والتحقأن على األھداف ینبغي . جراءاتاإلو
 قطاعات ، بما في ذلكقطاعاتالجمیع  أن تشمل الحیویة للتقانة الوطنیة الستراتیجیةا علىینبغي . الذي تم إنجازه التقدم قیاسب

با لتنسیق األطر اإلقلیمیة خیارا مناس شكلفي بعض الحاالت، قد تو. ألغذیةوا غاباتالمحاصیل والثروة الحیوانیة والسمكیة وال
  . الفقیرة أو ذات الموارد المحدودة المناطقالحیویة واالستفادة القصوى من القدرات، وال سیما في  قانةالتالمتعلقة بستراتیجیات اإل
  

قطاع  أیضًا تتناولأن  الحیویة قانةالتي تشمل التو قانةالعلم والتالمتعلقة بوطنیة الستراتیجیات اإل/ سیاسات ال على یجب . 16
. والقطاعات الصناعیة) الدوائیة(مع البیولوجیة الطبیة  مترابطة بشكل وثیق الحیویة في جعل التقانةھناك میل  .غذیة والزراعةاأل

 تؤخذ بعین اإلعتبار ، ومن المھم أنتقانةالعلم والحول االستراتیجیة الوطنیة الشاملة  الحیویة ھي مكون من مكونات قانةالت بینما
  ). قضیة مشتركة تمثلالحیویة  قانةابتكارات الت حیث( في ھذا الصددالفرعیة و الرئیسیةطاعات جمیع القإحتیاجات 

  
. زراعيالتطویر ال نطاق التي تبذل في سبیل األوسع التقانات الحیویة الزراعیة بمعزل عن الجھودب ال یتم النظر ضمان أن  .17

 كان الحیویة في أي قطاع قاناتالت. للبحوث الزراعیة متوافرة مة وقدراتتعتمد على أنظالتقانات الحیویة الزراعیة بحاجة إلى أن 
 برامج البحوث الزراعیة ة عنكون بدیلتأن لھا یمكن ال ، وث المتاحةولبحل بدائل "ذاتھا بحد"ال تمثل عادة ) بما في ذلك الزراعة(

الحیویة الزراعیة  قاناتالتفإن ، الفقراء في المناطق الریفیة لكیناألمن الغذائي بالنسبة للمنتجین والمستھ كي تترك أثرا علىل. القائمة
  . تعمل بشكل جید ابتكار ةنظمأبحاجة إلى أن تدمج في بحوث زراعیة و

  
   بشكل أفضل وطنیة بشأن األمن الغذائيالحتیاجات إلتلبیة ا منتحدید األولویات لتمكین التقانات الحیویة الزراعیة   2.3
  

. والحصول على تأثیراتھا الحیویة الزراعیة قاناتالرصد من أجل تطویر واعتماد الت ةظمأند األولویات وتحدیمن الضروري  . 18
الحیویة الزراعیة  قاناتالتدخالت في مجال الت حیثعلیھا، التركیز  التي یجب مجاالتالالزمة لتحدید  ھي تحدید األولویاتأنظمة 

على  یرتكزینبغي أن  ھو عمل لبحث واالبتكاراأولویات برار فیما یتعلق صنع الق. أقصى حد من التأثیر تسفر عن أنمكن ی
 قانةاألفق بشأن الت ومسح توقعال أنظمة یمكن استخدام .وحقائق ستند إلى أدلةیتسم بالشفافیة، وی، وأن )حسب الطلب(االحتیاجات 

، جنبا إلى جنب مع محددة القطاعاتالعامة والط الستراتیجیات الوطنیة والخطل توفیر معلوماتل بشكل منتظم، ،الحیویة الزراعیة
  . حتملینمشاورات متكررة مع المستفیدین الم

  
 متطلبات األمنتلبیة  في الحیویة الزراعیة قاناتوتأثیر الت ستیعابلقیاس ا أداءداف واضحة ومؤشرات أھالمطلوب وضع  . 19

 على الحیویة الزراعیة قانةالتب بما یتعلقوالمؤشرات  التأثیر قییمأھداف ت "تعمیم"من الممكن  التخطیط االستراتیجي، في. الغذائي
د امثل أعد قانیة النموذجیةوالت یةشمل فقط المقاییس العلمت ال أن المؤشراتینبغي على . قطاعاتمحددة الخطط وطنیة متعددة و

قادرة على تشمل أیضا مقاییس أوسع  ھا أنولكن علیوغیرھا،  تي تم تحقیقھا، واالبتكارات الطبوعاترة، والماالمھ ذات الموظفین
األمن الغذائي وسبل والدخل، و ،الحیویة الزراعیة المختلفة على إنتاجیة األرض قاناتالنتائج االجتماعیة واالقتصادیة وتأثیر الت قیاس

  . المعیشة
  

 نسب .لزراعیة على المدى الطویلا تقاناتھذه المختلف منتظمة لتكالیف ومنافع وحاجة إلى إجراء تقییمات دوریة ھناك  . 20
لبلدان متعلقة بطبیعة امخاطر ھناك كون یمكن أن من الم. التكالیف للتقانات الحیویة الزراعیة سوف تتغیر مع مرور الوقتوالفوائد 

 تحلیل. یتبناھا آخر من أو أن تكون تقانات حیویة زراعیة محددةتبني األولى في  أن تكونالتي ممكن  ،النامیة ذات الموارد المحدودة
دائم ومنتظم لتقییم التأثیرات المحتملة على األمن الغذائي واالستدامة  وبشكلجرى دوریا یتكالیف والمنافع ینبغي أن لل دقیق

ثمة مسألة رئیسیة تتمثل في تحدید المؤسسات التي لدیھا القدرة . بالمعلومات الضروریة طالع صانعي القرارالزراعیة، من أجل إ
  . القرار انعيمع صبصورة فعالة على تواصل  تالوقنفس في  تكونیجب أن  ، والتيلقیام بذلكعلى اوالخبرة 

  
تقدیر قیمة . ةكون ممكنتالحیویة الزراعیة قد ال  التقانةتأثیر االبتكارات الحدیثة في مجال حول موثوقة فعلیة تقییمات . 21

عبر العدید من  متراكمةفر بیانات وأدلة اأمر صعب نظرا لعدم توھو ة الحیویة الزراعی قاناتأحدث الت الناتجة عناالبتكارات 
المعدلة وراثیا،  صنافمثل األ(تقانات الحیویة الزراعیة لل الحدیثةبالنسبة للعدید من المنتجات و. المناطق والمواسم والبلدان

نزیمات التجھیز البیولوجي أو إللقاحات ووا ةأدوات التشخیص المیدانیوعوامل المكافحة البیولوجیة، ووالسالالت الجدیدة، 
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إما ھي  ،واآلثار االجتماعیة واالقتصادیة في البلدان النامیة ،تطبیقھا على مستوى المزرعةالمتعلقة بالمعلومات إن ف ،)المیكروبات
  . للتعمیم تولیس متناثرة إماوغیر كافیة 

  
الحیویة  مختلف التقاناتلتقییم آثار . حسب واقعھا العملي الزراعیةالتقانات الحیویة مختلف  التطور في مواكبةإلى الحاجة   .22

ھذا یسلط و". قید اإلنجاز" وتلك" التي تنتظر التمویل"ناضجة ال التقانات الحیویةمن الضروري التمییز بشكل واضح بین  ة،الزراعی
علماء  یتطلب رصدالوھذا . الوقت نضج مع مرورتالضوء على الحاجة إلى رصد مستمر للتقانات الحیویة الزراعیة التي 

  . الحیویة الزراعیة المختلفة على مر الزمن قاناتالتوقیود  رین فنیین من ذوي الخبرة لتقییم مزایاومستشا
  

 التمییزمن المھم . الحیویة الزراعیة، والتشاور مع المستخدمین النھائیین قناتالتمییز بین االختراع واالبتكار في مجال الت . 23
بین  بأن ھناك فارق زمني كبیر اإلدراك، و)مبكر أو جدید أولي، تطبیق معنىب" (بتكاراإل"و ) خلق معرفة جدیدة" (ختراعإلا"بین 

ینبغي أن یتم تقییم . بتكارات عملیةإإلى ختراعات اإل تتحولقبل أن  التي یجب القیام بھا والعدید من الخطوات الحاسمة اإلثنین
مجموعة من أصحاب  من قبل أن یتم إتخاذ القرارات بشأنھاو الزراعیة الحیویة قاناتفي مجال الت اتكاربتإلاالمتعلقة ب ولویاتاأل
  ). مثل المزارعین والمستھلكین( قانةالت تائجالمستخدمین النھائیین لن ین عنممثلال، بما في ذلك العلماء وشأنال

  
. قضیة استراتیجیة وة الزراعیة ھالحیوی قاناتلمستوردة في مجال التاتلك من الداخل مقابل  ات النابعةاالبتكار بین التوازن  .24

تسلیط مھم من ال وقد یكون .االبتكارات التكنولوجیة في مجال األغذیة والزراعةبعتمد على بعضھا البعض فیما یتعلق تجمیع البلدان 
/ تنمیة القدرات البشریة ل حافز تشكلألنھا یمكن أن ) فةحیثما تكون فعالة من حیث التكل(النابعة من الداخل على التقنیات  األضواء

األولویات الوطنیة والموارد المتاحة، ھناك  وحسب، حالعلى كل . ةوطنی ةتنظیمی ولتطویر أنظمة تقانایة واعتماد التاتلمؤسسا
التقانات الجدیدة أو إعتمادھا  حول ما إذا كان من األفضل خلق في اتخاذ قراراتباإلعتبار  یجب أخذھا ستراتیجیةإإیجابیات وسلبیات 

  . الحیویة الزراعیة قاناتمتأخر، بما في ذلك الت ومتوسط أبكر في وقت م
  

   الحیویة لألمن الغذائي قانةتشجیع االستثمارات العامة والخاصة في مجال البحوث الزراعیة، بما في ذلك الت  2.4
  

الحیویة، من أجل  قاناتني في مجال البحوث الزراعیة، بما في ذلك التعلى الصعید الوط االستثماراتھناك حاجة إلى زیادة  . 25
ن أالتقانات الحیویة الزراعیة  في مجال ستثماروطنیة لإلالخطط ال علىیجب  .المساھمة في تحقیق األمن الغذائي في البلدان النامیة

ویل الوطنیة والدولیة، بما موعة من مصادر التمتھدف الى حشد مجأن و ،في تلبیة احتیاجات محددةجید  بشكلتركز على المساھمة 
والمزارعین ) NGO(القطاعین العام والخاص، والتمویل من الجھات المانحة والمنظمات غیر الحكومیة قبل التمویل من  ھافی
  .المنظمات التجاریة والمنظمات الخیریةو

   
لتطویر ونشر االبتكارات  ةضروری وھيالعام والخاص  النسبیة للقطاع تحدد األدوار رؤیة سیاسیة وطنیةالمطلوب وضع   .26

تلبیة في لتحدید القطاعات والجھات المعنیة  مسؤولیات محددةضع و. مختلف العمالءعلى یة الحیویة الزراع قاناتفي مجال الت
 قاناتتنمیة القدرات ونشر الت ئي بفعلالغذا على األمن اآلثار اإلیجابیة أن تتحقاحتیاجات المنتجین الریفیین الفقراء من أجل ضمان 

الحیویة الزراعیة لتلبیة  قاناتالقطاع الخاص في مجال الت إستثمارات جعلتلفقراء لدى امحدودیة القدرة الشرائیة . ةالحیویة الزراعی
 بین مالیةال شراكةالوتعزیز العام والخاص  بینإلى تعزیز مزیج مالئم  اجتمن البلدان یح كل بلد. أمرا غیر مرجح احتیاجاتھم الفوریة

  . شأنجمیع أصحاب البین  ةس منطقیأسعلى فعال ال لتواصالو احتیاجاتھ ةلبیتل) PPP(العام والخاص  ینالقطاع
  

 قاناتتقیید الحصول على التفي االبتكار وعلى تشجیع الحقوق الملكیة الفكریة في  الذي تلعبھ دوراعتبار الالحاجة إلى . 27
ملكیة حصریة مؤقتة  وقحق أمینت لمخترعین من خاللاإبداع ب حقوق الملكیة الفكریة تعترف .ةیالملك المسجلةالحیویة الزراعیة 
اإلفصاح  في نفس الوقت تتطلبواستثمارات القطاع الخاص،  بتشجیع حقوق الملكیة الفكریةتقوم  ،قانونیةكأداة و. على االختراعات

. الملكیة في األسواق التجاریة التقانات المسجلةاستخدام ببأغلبیتھا ة الفكریة حقوق الملكی علقوتت. ونشرھا االبتكارات الجدیدة عن
مسألة  ھو، واالختراع واالبتكار في كل بلد وقطاع في مجال البحوث االستثمار تنشیط إنعاش نظمة حقوق الملكیة الفكریة فيأ دور

والمستفیدین من بین أصحاب  ھاتشجیعبحقوق الملكیة الفكریة التي تقوم أشكال االبتكار  بتحدید استراتیجیة، ال سیما في ما یتعلق
حد من استیراد یحقوق الملكیة الفكریة یمكن أن ومستحدثة حول  ةشامل ةوطنی عدم وجود نظم. لمسجلة الملكیةنات اامن التق الشأن

  . الخارج منالحیویة المتقدمة  تقاناتال
  
التقانات بالتجارة في ما یتعلق  أو من حریة االبتكار ، وبأیة طریقة،أن تحدریة حقوق الملكیة الفكل ممكن تحدید ما إذا كان  .28

خضع لحقوق الملكیة الفكریة، یتعین ی) مواتیةال األدوات / قاناتوالت(ألن العدید من االبتكارات التقنیة الحیویة  .الحیویة الزراعیة
المتعلقة حقوق الملكیة الفكریة  سیناریو ضمن ،)وطنیا ودولیا( العمل تھا فيلدیھا القدرة على تقییم مدى حری یكون البلدان أن على

على  المحتویةى حریة تصدیر المنتجات نطبق علیھذا یمكن أن فلحقوق الملكیة الفكریة،  بالنسبةو .الحیویة قانةبتكارات التبمختلف إ
الحیویة الزراعیة  قانةحریة تصدیر منتجات التأن  ، على الرغم منأنظمة قانونیة مختلفة مناطق ذات إلىبتكارات مسجلة الملكیة إ

  .التنظیمیة األخرىقضایا عدد من الب تأثرأن ت لھا یمكن
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 إلىالحیویة الزراعیة  قاناتالت إیصالو قانةاعتماد التوجھ تحدید ما إذا كانت حقوق الملكیة الفكریة تشكل عائقا حاسما في   .29
من السھل الحصول الترخیص مطلوب ولكن لیس  كان كلما ،قانةئقا في الحصول على التحقوق الملكیة الفكریة تشكل عا. الفقراء

في  التيولھم  مفیدةال بتكاراتاإلتحدید ب تقوم لمنتجین في المناطق الریفیة الفقیرةاحتیاجات با المتعلقة تقییماتال في حین أن. علیھ
الترخیص لمثل ھذه االبتكارات المسجلة من  التحقق من طرق اإلعفاءینبغي ، حقوق الملكیة الفكریةلحمایة  خاضعة تكون نفس الوقت

  . ةاإلنسانی الخدمات أو عن طریق العون المالي الملكیة
  

مستوى لوطني وعلى المستوى ا ،مالءمةالتنسیق والالحیویة الزراعیة من خالل بالتقانة  المتعلقةتحسین فعالیة المساعدة   .30
لجھات المالي ل دعمالءمة التنسیق وم .الجھات المانحة الممولة من قبللمشاریع والبرامج لء، على حد السوا الجھات المانحة

على الصعید  ھاوتأثیراستخدام الموارد  یساھموا في تعزیزیمكن أن ) الحیویة قاناتبما في ذلك الت(لبحوث الزراعیة في االمانحة 
ستثمارات المانحین في إإطارا لتنسیق  نایوفر) 2008(عمل أكرا وخطة ) 2005(إعالن باریس بشأن فعالیة المعونة . الوطني

  .الحیویة الزراعیة قاناتجمیع المجاالت، بما في ذلك استثمارات الجھات المانحة في مجال الت

   
   الحیویة الزراعیة التي یمكن أن تعزز األمن الغذائي قاناتتسھیل الروابط الوطنیة والدولیة في مجال الت  2.5
  

وبما  .ستراتیجیات التي تعالج جمیع مراحل سلسلة االبتكارإلسیاسات والل تنسیق جید تطلبتالحیویة  تقانةإلدارة الناجحة للا  .31
مل منظومة االبتكار كا تأخذ باإلعتبارالتي مناھج لل یمكن تلبیة احتیاجات التنمیة الوطنیة، فيلتقانات الحیویة الزراعیة یتعلق بتأثیر ا

تعمل بشكل مستقل  أي التي( البرامج المتجزئة/ ع یرامشالعلى من المناھج القائمة في ھذا الصدد  ن أكثر نفعا وفائدةتكوأن الزراعي 
 ، بما في ذلك شبكةةالزراعی اتالبتكارل ةالوطنینظمة األأخذ باإلعتبار ت ھجانمال همثل ھذ). تلف القطاعات والوزاراتفي مخ

وتطویر واستیراد وتعدیل ونشر  بدأت باعتمادوالتفاعالت األنشطة  حیث ةوغیر الرسمی ةوالخاص ةالعام اتفي القطاع لمؤسساتا
  . جدیدة بتكاراتإلتقانات واال

  
وزارات تقوم اللضمان أن  ضروريالتنسیق األفقي . أفقیة وعامودیة تنسیق ةنظمأتطلب تالحیویة  قاناتاإلدارة الناجحة للت  .32

وطني لالبتكار، بما في ذلك دور التقانات الحیویة النظام ال التي ینبغي تحقیقھا من خاللغایات الھداف واألاالتفاق على بمختلفة ال
مثل تربیة الحیوانات، (للتأكد من أن مختلف القطاعات والقطاعات الفرعیة  ضروري لعاموديالزراعیة، في حین أن التنسیق ا

 السیاسیة ،جمیع المستویات یتحقق علىینبغي أن  عاموديلتنسیق األفقي والكل من ا. في ھذه العملیة تم شملھا قد )غاباتوال تھاوتغذی
من منظمات المزارعین وقطاع األعمال والمنظمات  شأنآلیات التنسیق أن تشمل أصحاب العلى وینبغي . ةمیدانیوال یةوالمؤسسات

  . في المناطق الریفیة الفقیرةغیر الحكومیة التي تمثل المنتجین 
  

الحیویة  قانةتسخیر الت بوجھ ق السیاسات والتناسق بین مختلف الوزارات والقطاعات یمكن أن یكون عائقاعدم اتسا  .33
تقلیل العدم الیقین، ویمكن أن یؤدي إلى من التنظیمیة یخلق حالة  ةنظمانعدام االتساق في السیاسات الوطنیة والدولیة واأل .الزراعیة

، ھناك حاجة سيتماسك السیاال لتحقیق. الحیویة قاناتفي مجال البحوث الزراعیة والت) ةخاصالعامة أو ال(االستثمارات من مستوى 
  . متآزرة ومنسقة تنسیقا جیدا التجاریةالسیاسات المشتركة بین القطاعات في المجاالت العلمیة واالقتصادیة والبیئیة ولكي تكون 

  
ز القدرات على تحلیل السیاسات والنظم والتخطیط یتعز اھم فيتس أن بإمكانھاوابط مع البلدان األخرى التي تعزیز الر . 34

الشمال والجنوب التعاون بین تحسین  .الحیویة الزراعیة قاناتفي مجال الت تكنولوجیةتدفقات الالي واتوالبحوث والتطویر المؤسس
 ووسط أفریقیا لشرق محور العلوم البیولوجیة الحیویة مثل للتقانةمثال باستخدام المراكز اإلقلیمیة ( فیما بینھا وتعاون بلدان الجنوب

]BecA[( سیاسیة العلمیة وال بین القطاعات بناء شبكة المساعدة على .أھمیة حاسمةھو ذات  ،لتسھیل وتنمیة القدرات واالبتكار
 تطویر واعتماد لىقادرة عبتكار وطنیة قویة إ ةنظمأأمر أساسي لتعزیز  ھو ،داریة والمنظمات غیر الحكومیة وقطاع األعمالاإلو

  . فعال التقانات الحیویة الزراعیة التي تساھم في تحقیق األمن الغذائي بشكل
  

 .الحیویة الزراعیة في البلدان األخرى من أجل تلبیة االحتیاجات الوطنیة قاناتاالستفادة من القدرات والمعارف في مجال الت . 35
االستراتیجیات المتعلقة . بلد واحدالاالبتكارات داخل جمیع اولة تطویر محفمن األنسب عدم موارد شحیحة، ھناك عندما تكون 

بحاجة الى مزید من ھي لتلبیة االحتیاجات المحلیة  مةالتي تركز على اعتماد وتكییف االبتكارات القائوالتقانات الحیویة الزراعیة ب
  . على المستوى اإلقلیمي الخبرات والقدراتد حشأساس  المبنیة على، كما تفعل االستراتیجیات الفعالةالروابط الدولیة 

  
  تعزیز الصالت بین التقانات الحیویة الزراعیة وغیرھا من المجاالت داخل نظم االبتكار الوطنیة   2.6
  

قطع الصلة یمكن أن یحدث بین التعلیم العالي والتدریب الجامعي  .تعزیز روابط أقوى بین معاھد البحوث الوطنیة والجامعات  .36
تبادل الموظفین والطالب وإنجاز مشاریع بحثیة مشتركة . ن جھة والبحوث التي تجرى في معاھد البحوث الوطنیة من جھة أخرىم

سوف یعزز التعلم المتبادل وبناء الشبكات ویحسن التدریب والبحوث وتأثیر التقانات ) وطنیا ودولیا(بین الجامعات ومعاھد البحوث 
  . الغذائي الحیویة الزراعیة على األمن
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مشاریع تطویر البنیة التحتیة یمكن أن تستخدم كمنصات  .منصة للتعلم التكنولوجي واالبتكارإعتبار تطویر البنیة التحتیة   .37
في  بالبحث والتطویر واالبتكارمشروطة  )المناقصات(الحكومیة  المشتریاتمن الممكن جعل . ألغراض البحث والتعلم التكنولوجي

ھذا النھج یمكن أن یستخدم لتعزیز تنمیة القدرات من أجل البحث واالبتكار في مجال التقانات الحیویة . بنیة التحتیةإطار مشروع ال
  . الزراعیة

  
كفاءة التكالیف المتعلقة باستخدام  .بین الزراعة، والصحة والقطاعات األخرى التقانة الحیویة أدواتتقاسم منصات وموارد و . 38

من الممكن أن تتحسن بواسطة استخدام نفس التقنیات والمعدات في مجال التقانة الحیویة، أو معدات وتقنیات  تقانات حیویة مكلفة
مزید من ). ، كینیا محور العلوم البیولوجیة لشرق ووسط أفریقیامثل خدمة (فرعیة متعددة ، عبر بلدان، قطاعات أو قطاعات شبیھة

لتي یمولھا القطاع العام عبر القطاعات الطبیة الحیویة والزراعیة والبیئیة والصناعیة أمر التكامل بین منصات بحوث التقانة الحیویة ا
  . مرغوب فیھ

  
التھدیدات الحیوانیة  .إدماج الشواغل المتعلقة بالصحة البشریة لتسریع تنمیة القدرات في مجال التقانات الحیویة الزراعیة . 39

عن أمراض الحیوانات الداجنة ساھمت بتسریع وتعزیز األنظمة الوطنیة المعنیة  الناتجةولصحة العامة التي تواجھ ا المصدر
وتنمیة القدرات  في مجال التقانة الحیویة المعنیة بصحة الحیوان واختبار سالمة األغذیة . بتشخیص األمراض الحیوانیة والتحكم بھا

  .لقة بعلم األوبئةالمتعتلك یجب متابعتھا عن طریق عالقات أوثق مع المجتمعات الطبیة و

   
تشجیع تنمیة سیاسات مرتكزة على حقائق ومتعددة أصحاب الشأن في مجال التقانات الحیویة الزراعیة لتحقیق األمن   2.7

   الغذائي
  

شمل وإشراك بشكل بناء أصحاب الشأن الرئیسیین في وضع السیاسات وبناء القدرات في مجال التقانات الحیویة الزراعیة  . 40
إشراك أصحاب الشأن المتعددین في تحدید االحتیاجات األساسیة ووضع السیاسات یمكن أن یؤدي إلى التعلم المتبادل . مھم ھو أمر

  . والتفاھم بشأن الدور الذي ممكن للتقانات الحیویة الزراعیة أن تلعبھ في تعزیز األمن الغذائي واالستدامة الزراعیة
  

و أمر أساسي التخاذ القرارات المتعلقة بالتقانات الحیویة الزراعیة في تحقیق األمن سیاسات تستند إلى حقائق ھتنمیة  . 41
ھذا ال ینبغي أن یؤدي إلى فشأن في عملیات وضع السیاسات، في حین أنھ من المھم إشراك مجموعة واسعة من أصحاب ال .الغذائي

  . والحقائق في عملیة وضع السیاسات) قتصادیةوغیرھا، بما في ذلك تلك االجتماعیة واال(تآكل دور الخبرات العلمیة 
  

تم تركیز  .حتاج الى توازن بین المخاطر والمنافع بالنسبة للفقراءیوضع سیاسات ونظم متعلقة بالتقانات الحیویة الزراعیة  . 42
ولیس في  )GMOs( أھمیة ونشاط أكثر في وضع سیاسات ونظم ذات الصلة بتجنب المخاطر الناشئة عن الكائنات المعدلة وراثیا

تعزیز دور أصحاب الشأن الذین یمثلون . تسھیل استخدام التقانات الحیویة الزراعیة لصالح المنتجین في المناطق الریفیة الفقیرة
بشأن التقانات الحیویة التي تعتبر مفیدة في سبل معیشتھم ) ومستقلة(المنتجین في المناطق الریفیة الفقیرة في صنع قرارات مستنیرة 

  .  یزال حاجة ماسة لتطویر التقانات الحیویة الزراعیة لصالح الفقراءال
  

 واالستقطاب الذي شھده ھذا النقاش ساھم بصرف وتحویل" النقاش حول الكائنات المعدلة وراثیا"المبالغة في التركیز على  . 43
الجدل بشأن الكائنات المعدلة  .الریفیة الفقیرةن التركیز على احتیاجات المنتجین في المناطق عنظر الموارد العلمیة والسیاسیة 

وراثیا في األغذیة والزراعة على مدى العقد الماضي، كانت لھ آثار كبیرة في المماطلة وخفض وإعادة توجیھ بعض الجھود البحثیة 
ن تلبیة ععلى التعدیل الوراثي، دة في القطاع العام المتعلقة بالتقانات الحیویة الزراعیة، بما في ذلك التقانات الحیویة الغیر معتم

. احتیاجات المنتجین في المناطق الریفیة الفقیرة، باإلضافة إلى تحویل موارد ھامة من مجاالت البحوث العلمیة إلى المجال التنظیمي
مع اإلشارة ) وراثیا بما في ذلك الكائنات المعدلة(ینبغي تقییم محفظة االستثمارات عبر أنواع مختلفة من التقانات الحیویة الزراعیة 

  . وسرعة وتكلفة إیصال المنافع لھم ،إلى احتیاجات المنتجین في المناطق الریفیة الفقیرة
  

نھج األمن الحیوي حددتھ منظمة األغذیة  .إدماج نھج األمن الحیوي في السیاسات والنظم المتعلقة بالتقانة الحیویة الزراعیة . 44
نھج استراتیجي ومتكامل لتحلیل وإدارة المخاطر المتعلقة بحیاة وصحة اإلنسان والحیوان والنباتات وما "والزراعة لیكون بمثابة 

تكون متماسكة ومنسجمة ینبغي على النظم المتعلقة باألمن الحیوي للتقانات الحیویة الزراعیة أن ". یرتبط بھا من مخاطر على البیئة
مع النظم الوطنیة األخرى ومع االتفاقات الدولیة ذات الصلة واألطر اإلقلیمیة والمعاییر، وال سیما تلك المتصلة بالصحة النباتیة 

  . ویمكن للھیئات التنظیمیة أن تكتسب كفاءة من خالل نھج األمن الحیوي. والحیوانیة ، وبسالمة األغذیة أیضا

  
لشفافیة والمشاركة في جمیع العملیات التي تنطوي على وضع السیاسات والنظم المتعلقة بالتقانات الحیویة تعزیز ا . 45

لبناء الثقة العامة في صنع السیاسات وفي العملیات التنظیمیة المتعلقة بالتقانات الحیویة الزراعیة، فإنھ من المھم ضمان  .الزراعیة
. كة مجموعات أصحاب الشأن والمنظمات ذات الصلة والتي تمثل الجمھور بوجھ عامالشفافیة في عملیات صنع القرار ومشار

  .استراتیجیات مالئمة في مجال االتصاالت وتبادل المعلومات ھي الزمة لضمان مشاركة مستنیرة وجادة ذات مغزى
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  تنمیة القدرات الوطنیة في مجال التقانات الحیویة الزراعیة لتحقیق األمن الغذائي   2.8
  

وھذا متعلق بمحدودیة القدرات  .الكثیر من البلدان النامیة لدیھا قدرات محدودة لتطویر أو استخدام التقانات الحیویة الزراعیة  .46
وذلك بسبب القیود القائمة في مجال البحوث الزراعیة  ،على خلق وتكییف واستخدام التقانة الحیویة التي من الممكن أن تكون مفیدة

إبتكارات البحوث التي تم الحصول علیھا في الخارج سوف یكون / حتى االعتماد على نتائج . راعي وأنظمة الرقابةواإلرشاد الز
  . ، فضال عن القدرات التنظیمیة والنشر على المستوى الوطني"تالؤمیة"بحاجة كبیرة  إلى بحوث 

  
یسھل اإلبتكارات المستقبلیة في مجال التقانات الحیویة ستراتیجي ألنظمة البحوث واإلرشاد والتنظیم القائمة سإلزیز االتع  .47

حیث تم خلق وتوثیق بحوث واإلرشاد والتنظیم القائمة التقانات الحیویة الزراعیة ھي مطبقة بشكل أفضل في أنظمة ال .الزراعیة
 ھي استخداما كانت الغایة إذ ،يتعزیز أنظمة البحوث الزراعیة واإلرشاد والنظم التنظیمیة ھو أمر ضرور. وتنظیم المعرفة العلمیة

  . بنجاح للمساھمة في تحقیق األمن الغذائي واالستدامة الزراعیة ات الحیویة الزراعیةالتقان
  

 ).الطلب(واجتذاب العلوم ) العرض(التنمیة المستدامة للقدرات في التقانات الحیویة الزراعیة ستتطلب مفاعیل دفع العلوم  . 48
ریفیة الفقیرة والمستھلكین لم یكن لدیھم القدرة على اجتذاب العلوم بقوة لكي یسخروا التقانات الحیویة المنتجین في المناطق ال

سواء كانت عامة أو ( ةخدمات التكنولوجیالتعزیز قدرات منظمات المزارعین على التفاعل مع مقدمي . الزراعیة لتلبیة احتیاجاتھم
  .ھي حاجة أساسیة) خاصة

   
   ا بعد التنفیذ التي تسھل التأثیرات اإلیجابیة للتقانة الحیویة الزراعیة على الفقراءتعزیز أنظمة م  2.9
  

األنظمة الموجودة للوصول إلى التقانة واعتمادھا من قبل المنتجین في المناطق الریفیة الفقیرة ھو أمر ذات / تعزیز القنوات   .49
یكون مرتبط بقوة مع اإلستراتیجیات المتبعة في نشرھا وتقییمھا  تطویر التقانات الحیویة الزراعیة ینبغي أن .أھمیة قصوى

حول التقییم " ما بعد التنفیذ"وحیث ال یوجد مثل ھذه األنظمة . واعتمادھا من قبل الجماعات الریفیة الفقیرة التي یمكن أن تستفید منھا
لھا تأثیرات أولیة أكبر من االستثمارات في مجال والنشر واإلرشاد، فإن االستثمارات في مثل ھذه األنظمة من الممكن أن یكون 

  . التقانات الحیویة الزراعیة المتقدمة ، وینبغي أن یكون لھا على األقل أولویة متساویة
  

األخذ بعین اإلعتبار اإلصالحات الممكن القیام بھا في خدمات اإلرشاد الزراعي لجعلھا أنظمة  یجب للتفاعل مع المزارعین،  .50
في السنوات األخیرة، طرأت تغیرات كبیرة وسریعة على أنظمة اإلرشاد  .لإلرشاد والتقانة أكثر تعددیة والمركزیةإستشاریة 

وداخل نفس البلد ھذا یمكن أن یؤدي إلى تحسین التنسیق بین مجموعة متنوعة من . الزراعي، بما في ذلك أنظمتھا التمویلیة واإلداریة
المرتكزة علي في ذلك أنظمة اإلرشاد لعام والخاص وقطاع المنظمات غیر الحكومیة، بما الخدمات االستشاریة في القطاعین ا

  . نیشارك فیھا المزارعو المزارعین أو
  

إذا كانت القنوات القائمة لنشر التقانة الزراعیة المحسنة ال تعمل، فمن غیر المحتمل للتقانة الحیویة الزراعیة أن تصل إلى  . 51
یمكن أن ) القطاعین العام والخاص والقطاع غیر الرسمي(أنظمة إرشاد غیر كفؤة ومتحیزة  .الریفیة الفقیرة المنتجین في المناطق

تمثل عقبة كبیرة أمام المنتجین في المناطق الریفیة الفقیرة للوصول إلى المواد الوراثیة المحسنة واللقاحات المحسنة وغیرھا من 
  . راعة وإنتاج الغذاءنتائج التقانات الحیویة الزراعیة في الز

  
المناھج المعتمدة على مشاركة المزارع یمكن أن تزید من احتمال وصول التقانات الحیویة الزراعیة إلى المستخدمین   .52

ھناك أمثلة عن تطبیق مناھج البحوث المعتمدة على مشاركة المزارعین لتحسین ترابط التقانات  .النھائیین الفقراء ومساعدتھم
  . زراعیة مع احتیاجات أصحاب الحیازات الصغیرةالحیویة ال

  
تحدید الحواجز الحرجة التي تمنع اعتماد التقانة ونشر التقانات الحیویة الزراعیة على المنتجین في المناطق الریفیة   .53

الة األمن الغذائي للمنتجین في ھناك حاجة لتحدید اإلبتكارات الرئیسیة للتقانة الحیویة الزراعیة التي یمكنھا تحسین الدخل وح .الفقیرة
ال  المناطق الریفیة الفقیرة، واستكشاف سبل للتغلب على العدید من العوائق الكبیرة التي تواجھ المنتجین في المناطق الریفیة الفقیرة،

  . لى تقانات حیویة زراعیة مفیدة إلوصول لسیما النساء، في محاوالتھم 
  

  صحاب الشأن ذات األولویة أ مع تعزیز التواصل والمشاركة  2.10 
  

إیصال المعلومات إلى السیاسیین وغیرھم من صانعي القرار حول األھمیة االستراتیجیة للعلوم والتقانة بصورة عامة   .54
تعزیز الوعي السیاسي حول أھمیة وقیود التقانات الحیویة الزراعیة في تلبیة  .ھو مسألة رئیسیة) وخاصة في التقانة الحیویة(

یین وغیرھم من لسیاسمع اواآللیات اإلستشاریة  التواصل العلمي. ئي، ھو أمر ضروريحتیاجات الوطنیة، بما في ذلك األمن الغذااال
، لیتمكنوا ولوجیة والقیود والجداول الزمنیةالفرص التكنب على علمصانعي القرار  یكون لضمان أن ،حیویة ھي أمورصانعي القرار 

  . ات مستنیرةوبشكل أفضل من اتخاذ قرار
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االتصاالت ھي أمر بالغ األھمیة من أجل زیادة الفھم العام والسیاسي والمشاركة فیما یتعلق بدور التقانات الحیویة الزراعیة   .55

مواجھة الفرص والتحدیات التي تشكل المعارف والمعلومات حاجة ضروریة للشعب لینجح في  .المختلفة بالنسبة لألمن الغذائي
وھناك عدد . لوماتھذه المعارف والمع فمن المفروض أن یتم فعلیًا اإلبالغ عنولكي تكون مفیدة، . غیرات التكنولوجیةتفرضھا الت

التي ) ، اتفاقیة آرھوسبروتوكول كرتاخینا للسالمة البیولوجیة الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجى مثل (من األدوات السیاسیة الدولیة 
ذات أھمیة حاسمة أن تكون و. الكائنات المعدلة وراثیاب بما یتعلقبالتوعیة العامة والمشاركة  یا المتعلقةتأخذ باإلعتبار بعض القضا

أسالیب وأدوات . االتصاالت المعنیة بجمیع التقانات الحیویة الزراعیة دقیقة ومتوازنة وقائمة على المشاركة وتستند الى العلم
ل المشاركة النشطة والحوار مع أصحاب الشأن، یمكن أن تعتبر ن شأنھا تسھیالتي م )ComDev( االتصاالت من أجل التنمیة

  . عنصرا أساسیا في أي نظام وطني یتعلق باإلبتكارات
  
   مسودة مشروع أولویات العمل للمجتمع الدولي . 3
  

ة والزراعة وغیرھا منظمة األغذی كل من "المجتمع الدولي"، یشمل مصطلح  ABDC-10في سیاق المؤتمر التقني الدولي   .56
ت من منظمات وھیئات األمم المتحدة والمنظمات الحكومیة الدولیة الغیر تابعة لألمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة، والمنظما

، والمؤسسات الخیریة والمؤسسات األكادیمیة أو ة ووكاالت التنمیة والقطاع الخاصالجھات المانح ھاالدولیة واإلقلیمیة، بما فی
  . 5لمیةالع
  

بأولویات العمل التالیة للمجتمع  ABDC-10یمكن للدول األعضاء في منظمة األغذیة والزراعة أن تنظر خالل المؤتمر  . 57
تھدف أولویات العمل ھذه إلى توفیر إطار للتعاون الدولي والدعم المالي . الدولي بشأن التقانة الحیویة الزراعیة لتحقیق األمن الغذائي

لدول ل یمكن ABDC-10خالل المؤتمر التقني الدولي  . وتكییف واعتماد التقانات الحیویة الزراعیة في البلدان النامیةمن أجل خلق 
حول تحلیل الفجوة في السیاسة الدولیة حول التقانة  6وقامت مؤخرا دراسة. توجیھاتھا بشأن أولویات العمل ھذهاألعضاء تقدیم 

أداة سیاسیة  غیاباألضواء على  بتسلیطوراثیة لألغذیة والزراعة في منظمة األغذیة والزراعة ھیئة الموارد الالحیویة الزراعیة ل
  . دولیة توفر التوجیھ بشأن كیفیة استخدام التقانة الحیویة الزراعیة بشكل أفضل للحد من الفقر واألمن الغذائي

  
تبني وقد قامت الحكومات ب. دولیالرئیسیة المتفق علیھا للسیاسات ا ه أن تدعم األھداف األوسع نطاقعلى أولویات العمل ھذ . 58

، إشارات واضحة إلى التقانة الحیویة في األغذیة حیانفي بعض األتتضمن، في دعم العلم والتقانة سلسلة من القرارات واإلعالنات 
رئیس دولة وحكومة و  60ك فیھ آخر ھذه المناسبات كان خالل مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغذائي، والذي شار. 7والزراعة

،  2009تشرین الثاني / بلدا والمجموعة األوروبیةوتم عقده في مقر منظمة األغذیة والزراعة في نوفمبر 182وزیرا من  191
نحن ندرك أن زیادة االنتاجیة الزراعیة ھى الوسیلة " :التاليمور، على األ من من بین جملةوحیث تم باالجماع تبني إعالن ینص، 

. الرئیسیة لتلبیة الطلب المتزاید على المواد الغذائیة نظرا للقیود المتعلقة بتوسیع األراضي وزیادة استخدام المیاه إلنتاج األغذیة
 سنسعى إلى حشد الموارد الالزمة لزیادة اإلنتاجیة، بما في ذلك إعادة النظر بالتقانة الحیویة والموافقة علیھا واعتمادھا مع غیرھا من

  ". نات واالبتكارات الجدیدة التي تعد آمنة وفعالة ومستدامة بیئیاالتقا
  

 ھاعلى أنھ في حین أن القرارات المتعلقة باعتماد التقانات، بما فی ABDC-10وینبغي اإلشارة خالل المؤتمر التقني الدولي   .59
ى عاتقھ، فإن بعض القضایا السیاسیة المتعلقة بالتقانة علتقع التقانات الحیویة الزراعیة، تمثل امتیازا لكل بلد والمسؤولیة النھائیة 

اللجنة (اتفاقیة آرھوس : الحیویة قد بدأ بالفعل تناولھا ضمن مجموعة من األطر والمنتدیات السیاسیة الحكومیة الدولیة، بما فیھا
؛ لجنة األمم )منظمة الصحة العالمیة/ راعة منظمة األغذیة والز(؛ وھیئة الدستور الغذائي )االقتصادیة ألوروبا التابعة لالمم المتحدة

ھیئة الموارد ؛ بروتوكول كرتاخینا للسالمة البیولوجیة الملحق بھاالمتحدة المعنیة بالتنمیة المستدامة؛ واتفاقیة التنوع البیولوجي و
؛ د الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةالمعاھدة الدولیة بشأن الموار التابعة لمنظمة األغذیة والزراعة ؛ و الوراثیة لألغذیة والزراعة

؛ ومنظمة  بتسخیر العلم والتكنولوجیا ألغراض التنمیة ؛ مركز األمم المتحدة المعنياالتحاد الدولى لحمایة األصناف النباتیة الجدیدةو
  . )WTO( الملكیة الفكریة العالمیة ومنظمة التجارة العالمیة

  
األولویات في صنع القرار على : ثالثة فئات، وھي تشمل لعمل التي سیتم النظر فیھا إلىت افي ھذا المقطع، تم تقسیم أولویا . 60

  . المستوى السیاسي، وتنمیة القدرات، وآلیات التمویل وخیارات التنسیق

  

                                                     
  )http://earthwatch.unep.ch/agenda21/16.php( حول اإلدارة السلیمة بیئیا للتقانة الحیویة 16، الفصل 21ا التعریف مستمد من جدول أعمال القرن ذھ 5

   11/07/13ورقة عمل لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة رقم  6

[www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-meetings/cgrfa-comm/eleventh-reg/en/]   
  abdc/rationale/-www.fao.org/biotech/abdc/aboutإطلع على  7
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  األولویات السیاسیة   3.1
  

قراء من أجل التنمیة المستدامة، بما في وضع وتنفیذ سیاسات دولیة ووطنیة لتسھیل استخدام التقانات الحیویة لصالح الف  3.1.1
  ذلك األمن الغذائي 

  
بوضع  ABDC-10یمكن للدول األعضاء في منظمة األغذیة والزراعة أن توصي خالل انعقاد المؤتمر التقني الدولي : إجراء  .61

الدولي وتكون مركزة خصوصا على  لیتم تنفیذھا من قبل المجتمع) خطة تتضمن اإلجراءات ذات األولویة مثًال(أداة سیاسیة دولیة 
  . التقانة الحیویة الزراعیة لتحقیق األمن الغذائي، وھذا سوف یعزز أھداف السیاسات اإلنمائیة الدولیة األوسع نطاقا

  
نظر في مواصلة تلبیة طلبات البلدان النامیة في الحصول على المساعدة في صیاغة خطط أن ییمكن للمجتمع الدولي : إجراء . 62

  . عمل االستراتیجیة المتعلقة بالتقانات الحیویة الزراعیة على المستویین الوطني واالقلیميال
  

تعزیز في سبیل من جدید على الجھود التي تبذلھا الھیئات الحكومیة الدولیة ذات الصلة قد تكون راغبة في التأكید : إجراء . 63
  . ة من أجل التنمیة المستدامة واألمن الغذائيتماسك السیاسات الدولیة بشأن التقانات الحیویة الزراعی

  
   دعم استثمارات القطاعین العام والخاص في مجال التقانة الحیویة الزراعیة من أجل المزید من التأثیر على األمن الغذائي  3.1.2

  
البحوث في القطاع العام في الجھات المانحة ووكاالت التمویل الدولیة قد تكون راغبة في تسلیط الضوء على أھمیة : إجراء  .64

مجال التقانة الحیویة الزراعیة من أجل األمن الغذائي واالستدامة الزراعیة، وبالتالي النظر في تخصیص حصة مناسبة من 
المساعدات التي تقدمھا إلى تشجیع وتعزیز قدرة القطاع العام على إجراء البحوث في مجال التقانات الحیویة الزراعیة في البلدان 

  . لنامیة البلدانا
  

 الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیةیمكن للمجتمع الدولي االستمرار باالعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبھ : إجراء  .65
 كمزود لالصول العامة الدولیة في مجال البحوث من أجل التنمیة، بما في ذلك التقانات الحیویة الزراعیة لتحقیق األمن الغذائي،

  . ومواصلة دعمھ للجماعة االستشاریة للعمل في ھذا الصدد
  

استثمارات القطاعین العام والخاص ) أو إعادة توجیھ(نظر في تعزیز سیاسات تسھل زیادة أن ییمكن للمجتمع الدولي : إجراء . 66
  . الغذائي واالستدامة الزراعیةفي مجال التقانات الحیویة الزراعیة لتحقیق األھداف المتعلقة بالحد من الفقر وزیادة األمن 

  
في  البحث والتطویر، ذلك تثمارات القطاع الخاص، بما فيقد یرغب المجتمع الدولي باإلعتراف بالمساھمة الممكنة الس: إجراء . 67

لشراكات بین إلشراك القطاع العام في ا' الممارسات السلیمة'برامج األمن الغذائي، والسعي لتقدیم المشورة السیاسیة بشأن نماذج 
  . القطاعین العام والخاص بشأن التقانات الحیویة الزراعیة

  
قد یأخذ المجتمع الدولي باإلعتبار تقدیم المشورة السیاسیة بشأن إنشاء آلیات وأدوات تساعد القطاع العام والمؤسسات : إجراء  .68

  . الحیویة الزراعیة لتحقیق األمن الغذائيالصغیرة والمتوسطة الحجم في تلبیة المتطلبات التنظیمیة لنشر التقانات 
  

التي تتطلب تحسین عملیة تحدید المجاالت تھدف إلى وضع معاییر وأدوات ب أن تقوملمنظمات ذات الصلة ل من الممكن :إجراء  .69
باألسواق غیر  مثال المجاالت ذات صلة(التقانات الحیویة الزراعیة لصالح الفقراء في مجال من قبل القطاع العام  دعم إضافي

  ). التجاریة، واألمن الغذائي، والمحاصیل الیتیمة والثانویة، والحد من الفقر
  

لتعزیز التقانة الحیویة ) مع إجراء الرصد المالئم(یمكن للمنظمات الدولیة ذات الصلة أن تنظر في تقدیم المساعدة : إجراء  .70
  . ي قطاعات مثل الغابات ومصاید األسماك التي تمیل إلى أن تكون مھملة نوعا ماالزراعیة لتحقیق األمن الغذائي واالستدامة البیئیة ف

  
المحاصیل والسالالت "یمكن للمجتمع الدولي أن ینظر في وضع نماذج لمساعدة البلدان على وضع مراسیم حول : إجراء  .71

یادة االستثمار في البحوث الزراعیة في قطاعات للتشجیع على ز) ة بمراسیم العقاقیر الیتیمةھشبی(الیتیمة " واألنظمة الزراعیة
  . المحاصیل والسالالت والنظم الزراعیة ذات أھمیة بالنسبة للمنتجین في المناطق الریفیة الفقیرة 

  
على المجتمع الدولي أن یأخذ باإلعتبار أطر التكیف مع تغیر المناخ، عبر تمویل آلیات لدعم، بین جملة من األمور، : إجراء  .72

، من أجل والتخفیف من أثاره السلبیةلتغیر المناخ  على التصدي ي یمكن أن تساعدالبتكارات في مجال التقانات الحیویة الزراعیة التا
  .اآلثار السلبیة لتغیر المناخ على األمن الغذائي لدیھم ھذه في المناطق الریفیة الفقیرة منتوفیر حمایة أفضل للمنتجین والمستھلكین 
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یمكن للمجتمع الدولي تعزیز التكامل بین القطاعین العام والخاص فیما یتعلق بتمویل قطاع التقانات الحیویة الزراعیة : راءإج  .73
من خالل تحدید األدوار النسبیة للقطاعین العام والخاص بصورة أوضح، ال سیما من حیث مالءمتھا إلیصال العلم واالبتكارات 

  . ق الریفیةالتكنولوجیة للفقراء في المناط
  

تشجیع الزراعة المستدامة، وتأمین الحصول على أقصى منافع التقانة لوضع سیاسات ونظم ومعاییر قائمة على العلم   3.1.3
   الحیویة الزراعیة في تحقیق األمن الغذائي

  
وتصنیف ونشر وثائق حول  تستطیع منظمة األغذیة والزراعة، بالتعاون مع الوكاالت الدولیة األخرى، القیام بجمع: إجراء  .74

وھذا یشمل جمع اإلحصاءات . تطویر واعتماد التقانات الحیویة الزراعیة وتحلیل آلثارھا االجتماعیة واالقتصادیة في البلدان النامیة
صانعي وھذا أمر ضروري إلنشاء قاعدة ل. وإنشاء وصیانة قواعد بیانات متعلقة بتطبیق التقانة الحیویة، والدراسات، وما إلى ذلك

  . السیاسات مرتكزة إلى حقائق حول التكالیف والمنافع واآلثار المترتبة عن تطبیق التقانات الحیویة المختلفة
  

تستطیع منظمة األغذیة والزراعة، بالتعاون مع الوكاالت الدولیة األخرى، تجمیع مجموعات مشروحة من منھجیات : إجراء  .75
لآلثار االجتماعیة واالقتصادیة الناتجة عن تطویر واعتماد التقانات الحیویة الزراعیة في وأدوات من أجل القیام بتحلیل تفدیري 

  . ةالبلدان النامیة، من أجل مساعدة صانعي السیاسات في البلدان النامیة البلدان في عملیة صنع القرار المتعلقة باعتماد التقانات الحیوی
  

یر التأكید على دور المنتدیات الحكومیة الدولیة القائمة وذات الصلة في معالجة في تكر المجتمع الدولي قد یرغب : إجراء  .76
قضایا سیاسیة دولیة بشأن السالمة الحیویة واألمن الحیوي، بما في ذلك سالمة األغذیة والصحة النباتیة والحیوانیة، والمسائل 

  . ت المعدلة وراثیاالتجاریة المتعلقة بالتقانات الحیویة الزراعیة،  وال سیما بالكائنا
  

مكن للمجتمع الدولي أن ینظر في زیادة الجھود المتعلقة بتسھیل مشاركة البلدان النامیة في المنظمات الدولیة الثالثة ی: إجراء  .77
لدستور المعنیة بوضع المعاییر المتعلقة بإتفاقیة منظمة التجارة العالمیة حول تطبیق تدابیر الصحة والصحة النباتیة، وھي ھیئة ا

صحة (المشتركة بین منظمة األغذیة والزراعة ومنظمة الصحة العالمیة، والمنظمة العالمیة لصحة الحیوان ) سالمة األغذیة(الغذائي 
  . ، وكلھا تعالج قضایا متعلقة بالتقانات الحیویة الزراعیة)الصحة النباتیة(واالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات ) الحیوان

  
الكائنات بشأن (في االستمرار في دعم المفھوم الذي على أساسھ ینبغي دمج السالمة الحیویة  المجتمع الدولي د یرغبق :إجراء  .78

  . في إطار نھج األمن الحیوي الذي ھو أوسع نطاقا )المعدلة وراثیا
  

وضع األطر أو  فية ومشاركة العامة بھا الشفافی بالتأكید على األھمیة األساسیة التي تتحلى المجتمع الدوليقد یرغب : إجراء  .79
   .وخالل تنفیذھا السیاسات المتعلقة بالسالمة الحیویة أو األمن الحیوي

  
دون اإلقلیمي من أجل إنشاء / على المجتمع الدولي أن یساعد في تعزیز التعاون والتنسیق على المستوى اإلقلیمي: إجراء  .80

  . األمن الحیوي وتنفیذ األطر المتعلقة بالسالمة الحیویة أو
  

   تسھیل وصول المنتجین والمستھلكین في المناطق الریفیة الفقیرة إلى التقانات الحیویة الزراعیة لتحقیق األمن الغذائي  3.1.4
  

الریفیین  لمنتجیناار وضع سیاسات لتیسیر وصول لمنتدیات الحكومیة الدولیة ذات الصلة أن تأخذ باإلعتبلیمكن : إجراء  .81
  . أساسیة لألمن الغذائيقانات الحیویة الزراعیة التي ھي التإلى منتجات وعملیات  ،بشكل أفضل ،الفقراء

  
یمكن للمجتمع الدولي أن یقوم بتشجیع القطاع الخاص، والمنظمات المظلة التي تمثلھ، على السعي الى تطویر آلیات : إجراء  .82

إلى التقانات الحیویة المسجلة الملكیة، وخصوصا من  ،حتى مجانیة أو ،شفافة لتسھیل وصول األشخاص بصورة منخفضة التكلفة
  . أجل تعزیز األمن الغذائي في البلدان النامیة

  
یمكن للھیئات الحكومیة الدولیة المعنیة أن تنظر في ما إذا كانت ھناك طرق مبتكرة الستخدام األدوات السیاسیة الدولیة : إجراء  .83

المتفق علیھا دولیا بتلبیة احتیاجات الفقراء على نحو  )IPR( ات المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریةمن أجل ضمان أن تقوم السیاس
  . أفضل

  
بما في ذلك الشراكات بین (القطاعین الخاص والعام ومؤسسات البحوث  أن یقوم بتشجیعیستطیع المجتمع الدولي : إجراء  .84

الوصول إلى تقاناتھم الحیویة الزراعیة المسجلة الملكیة، بحیث  یصبح من  على النظر في تعدیل شروط) القطاعین العام والخاص
  . الممكن تسخیر مثل ھذه التقانات بشكل أفضل لتلبیة احتیاجات المنتجین في المناطق الریفیة الفقیرة في البلدان النامیة

  
لتي باستطاعتھا القیام بتقدیم المشورة االستراتیجیة یمكن للجھات المانحة أن تأخذ باإلعتبار دعم المنظمات والبرامج ا: إجراء  .85

  . وبتنمیة القدرات في البلدان النامیة فیما یتعلق بحقوق الملكیة الفكریة والتقانات الزراعیة الحدیثة، بما في ذلك التقانات الحیویة
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أدوات أساسیة وتقانات حیویة مواتیة ذات  یمكن للمجتمع الدولي أن ینظر في زیادة تعزیز وصول البلدان النامیة إلى: إجراء  .86

  . 8أھمیة لتحقیق األمن الغذائي
  

تیسیر  في الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیةالذي تلعبھ العتراف بالدور با أن یستمریمكن للمجتمع الدولي : إجراء  .87
راعیة، ویواصل دعمھ لعمل الجماعة االستشاریة في ھذا وصول المنتجین في المناطق الریفیة الفقیرة إلى التقانات الحیویة الز

  . الصدد
  

  ونشر المعلومات والتوعیة العامة بشأن التقانات الحیویة الزراعیة التواصل العلمي   3.1.5
  

جمع تستطیع منظمة األغذیة والزراعة وغیرھا من المنظمات الحكومیة الدولیة أن تقوم بتعزیز أنشطتھا المتعلقة ب: إجراء  .88
وتحلیل وتنظیم ونشر، فیما بین صانعي السیاسات والجمھور، معلومات غیر متحیزة وقائمة على العلم حول جیل وتطبیق وتأثیر 

  . التقانات الحیویة الزراعیة لمعالجة مسألة األمن الغذائي واإلستدامة الزراعیة
  

تسھیل الحوار بین أصحاب الشأن المتعددین، وإشراك الجمھور ل" اإلتصال للتنمیة"یمكن للمجتمع الدولي تعزیز مناھج : إجراء  .89
في تحدید األولویات واتخاذ القرارات بشأن اعتماد التقانات الحیویة الزراعیة لزیادة األمن الغذائي والحد من الفقر، ودعما 

  .لاللتزامات الدولیة والتحدیات

  
  تنمیة القدرات   3.2
  
میة والوطنیة لجعل التقانات الحیویة مواتیة للتنمیة الزراعیة المستدامة، بما في ذلك األمن تسھیل وضع السیاسات اإلقلی  3.2.1 

   الغذائي
  

المساعدة لتعزیز قدرة البلدان النامیة على صیاغة السیاسات  أن یقوم بتقدیمالطلب، یمكن للمجتمع الدولي عند : إجراء  .90
وعند االقتضاء، من الممكن وضع استراتیجیات وأطر مشتركة بین . الزراعیة والتخطیط االستراتیجي في مجال التقانات الحیویة

  . القطاعات مع أخذ التقانات الحیویة باإلعتبار في الزراعة، والصحة، والصناعة، والبیئة
  

ز التفاھم حول التقانات تقدیم الدعم للجھود الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة الھادفة إلى تعزیب أن یقوم یمكن للمجتمع الدولي: إجراء  .91
الحیویة الزراعیة فیما بین صانعي السیاسات والجمھور، وال سیما بما یتعلق بمساھماتھا القائمة أو المحتملة في تحقیق األمن الغذائي 

  . واالستدامة الزراعیة
  

ل على المساعدة من أجل وضع أطر یمكن للمجتمع الدولي أن یواصل جھوده في تلبیة طلبات البلدان النامیة في الحصو: إجراء  .92
تنظیمیة وطنیة وتنمیة قدرات بشریة ومؤسساتیة مالئمة في مجاالت السالمة الحیویة وسالمة األغذیة والصحة النباتیة وحقوق 

مكن أن یتم ومن الم. الملكیة الفكریة والمعارف التقلیدیة، تكون متسقة مع سیاسات التنمیة الوطنیة وفي تناسق مع االلتزامات الدولیة
  . اعتماد وتكییف إطار معني باألمن الحیوي حسب االقتضاء

  
یمكن للمجتمع الدولي االستمرار في تلبیة طلبات المساعدة من قبل البلدان النامیة من أجل تعزیز قدراتھا في تیسیر : إجراء  .93

  . ة بالتقانات الحیویة الزراعیةالتعاون اإلقلیمي والتنسیق الدولي بما یتعلق باإلجراءات التنظیمیة ذات الصل
  

تیسیر المناھج المعتمدة على المشاركة المتعددة أصحاب الشأن في وضع السیاسات المتعلقة بالتقانات الحیویة ألغراض   3.2.2
   التنمیة المستدامة، بما في ذلك األمن الغذائي

  
، تعزیز قدرة البلدان عة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة الجماذات الصلة، ومن بینھا باستطاعة المنظمات الدولیة : إجراء  .94

، وخاصة المنتجین في المناطق الریفیة عنھمحمل المسؤولیة تالتي تمثل أعضائھا وت(النامیة على إشراك مجموعات أصحاب الشأن 
  . في تحدید األولویات وتطویر السیاسات فیما یتعلق بالتقانات الحیویة الزراعیة) الفقیرة

  
بناء توافق في اآلراء  من أجلاألولویات الوطنیة وبذل الجھود تقدیم المساعدة في تحدید ب أن یقوم یمكن للمجتمع الدولي: إجراء  .95

حول تحدید االحتیاجات الرئیسیة لتحقیق األمن الغذائي، وتیسیر التقییمات الھادفة إلى تحدید األماكن حیث یمكن لمختلف التقانات 
  . راعیة أن تقوم بتوفیر خیارات إستراتیجیةالحیویة الز

  

                                                     
 بیئیة خطیرة ضرارأسان والحیوان أو النبات أو الصحة، أو لتجنب متعلقة بالنظام العام واآلداب العامة في ما یتعلق بحمایة اإلنة یسیاسمن خالل بنود  ،على سبیل المثال 8
  ).المتصلة بالتجارةجوانب حقوق الملكیة الفكریة التجارة العالمیة بشأن من اتفاق منظمة  27.2 المادة(
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على " بالشفافیة والحكم الرشید"تستطیع المنظمات الدولیة أن تدعم وضع المبادئ والخطوط التوجیھیة المعنیة : إجراء  .96
  . والسیاسات المتعلقة بالتقانة الحیویة الزراعیة واالقلیمیة لعملیات صنع القرار المستویات الوطنیة

  
   تقدیم الدعم لتعزیز الخبرات الوطنیة، وزیادة برامج التعاون الدولي وخطط العمل بما یتعلق بالتقانات الحیویة الزراعیة  3.2.3

  
تقوم كي یمكن لمنظمة األغذیة والزراعة وغیرھا من الوكاالت المتخصصة االستمرار في تقدیم الدعم للبلدان النامیة ل: إجراء  .97

ا وأولویاتھا المتعلقة بالتقانات الحیویة الزراعیة، ووضع خطط عمل وبرامج استراتیجیة في مجال التقانات بتقییم أفضل الحتیاجاتھ
  . الحیویة الزراعیة لتحقیق األمن الغذائي

  
 ابحوثھ دعمطلبات البلدان النامیة في  یمكن لمنظمة األغذیة والزراعة وغیرھا من الوكاالت المتخصصة أن تلبي: إجراء  .98

البشریة بما یتعلق بخلق وتكییف واعتماد  اوقدراتھ اومؤسساتھ اتعزیز سیاساتھمساعدتھا على اعیة الوطنیة وأنظمة اإلرشاد لالزر
  . التقانات الحیویة الزراعیة لتحقیق األمن الغذائي

  
بناء قدرات محلیة في ا على مساعدتھإقلیمیة من البلدان النامیة لجتمع الدولي أن یقدم الدعم إلى جماعات لملیمكن : إجراء  .99

  . خلق وتقییم واعتماد التقانات الحیویة الزراعیة لتلبیة إحتیاجات األمن الغذائيمن أجل مجاالت البحوث، والتنمیة وتقدیم المشورة 
  

ة نظر في دعم وتطویر برامج التعاون الدولي في مجاالت محددة لتكون ذات أھمیأن ییمكن للمجتمع الدولي : إجراء  .100
والتي قد تفتقر حالیا حتى إلى البنیة التحتیة األساسیة للشروع في مثل ھذه (استراتیجیة طویلة األجل بالنسبة للبلدان األقل نموا 

  ). البرامج في المستقبل القریب
  

   ئيالتدریب والتعلیم لتطویر وتطبیق التقانة الحیویة الزراعیة لصالح الفقراء من أجل تعزیز األمن الغذا  3.2.4
  

على المجتمع الدولي أن یأخذ باإلعتبار تقدیم الدعم لرفع مستوى التعلیم والتدریب في مجال التقانات الحیویة : إجراء  .101
  . الزراعیة، بما في ذلك إدراج األمن الغذائي وتحدیات االستدامة في المناھج التدریبیة

  
لباحثین اوصول ب المتعلق نطاقالبادرات الرامیة إلى توسیع م المیمكن للجھات المانحة أن تأخذ باإلعتبار دع: إجراء  .102

في البلدان النامیة إلى مصادر المعرفة ) بما في ذلك مجموعات المزارعین والقطاع الخاص(والطالب ومجموعات أصحاب الشأن 
  . 9، بما في ذلك التقانات الحیویة الزراعیةلتقانیة فى مجال البحوث الزراعیةالعلمیة وا

  
  تسھیل استیعاب التقانات الحیویة الزراعیة من أجل تعزیز األمن الغذائي   3.2.5

  
ینبغي على الجھات المانحة ووكاالت التنمیة أن تأخذ باإلعتبار تیسیر التقییمات المتعلقة باإلحتیاجات الالزمة لتعزیز : إجراء  .103

كجزء من المساعدة في تنمیة ) لخاص والقطاعات غیر الرسمیةفي القطاعین العام وا(القدرات في أنظمة اإلرشاد واالتصاالت 
  . القدرات في مجال التقانات الحیویة الزراعیة

  
یمكن للجھات المانحة ووكاالت التنمیة أن تضمن بأن المساعدة التقنیة التي تشمل التقانات الحیویة الزراعیة لھا : إجراء  .104

  . بشكل فعال ستھدفینأن تصل إلى المستفیدین الم بحیث یمكن ،اإلرشاد استراتیجیات إتصال واضحة وروابط مع أنظمة
  

تعزیز قدراتھا لتسھیل  علىعتبار مساعدة البلدان النامیة ینبغي على الجھات المانحة ومنظمات التنمیة أن تأخذ باإل: إجراء  .105
بتكارات الناتجة عن التقانات الحیویة الزراعیة، والتي اعتماد االبتكارات التقنیة من قبل أصحاب الحیازات الصغیرة، بما في ذلك اال

  . یمكنھا معالجة األمن الغذائي واالستدامة الزراعیة
  

یمكن للمجتمع الدولي أن یسعى الى تعزیز إستخدام أوسع لإلتصاالت من أجل التنمیة والمناھج المعتمدة على مشاركة : إجراء  .106
  . التقانة الحیویة الزراعیة لتحقیق األمن الغذائي في مجالتكار البالمزارعین أو مرتكزة علیھم لتسھیل ا

  
   دعم األمن الغذائي ، فيتعزیز روابط التقانات الحیویة الزراعیة مع المجاالت األخرى  3.2.6

  
م روابط مع بحوث یمكن للمجتمع الدولي أن یضمن بأن تقوم المساعدة الفنیة في مجال التقانات الحیویة الزراعیة بدع: إجراء  .107

  .متینبرامج إرشاد قویة بشكل فعال وزراعیة و

                                                     
  )AGORA ()ternetwork.orgwww.agin(على سبیل المثال، مبادرة منظمة األغذیة والزراعة بشأن الوصول إلى البحوث الزراعیة العالمیة على اإلنترنت 9
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أن ال تتم االستثمارات في البحوث المعنیة ب تضمنلتقانات الحیویة أن ینبغي على السیاسات والبرامج في مجال ا: إجراء  .108
  . زراعیةبالتقانات الحیویة الزراعیة على حساب النفقات الجاریة في المجاالت األخرى للبحوث ال

  
ینبغي على الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة أن تأخذ باإلعتبار تسھیل وضع آلیات أكثر فعالیة : إجراء  .109

تدریب العلماء والفنیین؛ مشاریع : للتعاون فیما بین بلدان الجنوب بشأن التقانات الحیویة الزراعیة لتحقیق األمن الغذائي، بما في ذلك
؛ ونقل التقانات والبروتوكوالت والمواد؛ وتبادل )تجمیع موارد تكمیلیة للعمل في المشاریع ذات االھتمام المشترك(ث المشتركة البحو

  . المعلومات ذات الصلة بوضع واعتماد التقانات الحیویة
  

تقدیم المساعدة إلنشاء آلیات لنقل  ینبغي على الجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة أن تأخذ باإلعتبار: إجراء  .110
اركة بین التعاون بین الشمال والجنوب، المش(ونشر التقانات الحیویة الزراعیة من البلدان الصناعیة المتقدمة إلى البلدان النامیة 

  . في ھذا الصدد ، بما في ذلك االستمرار في دعم جھود المجموعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة)القطاعین العام والخاص
  

   الخیارات المتعلقة بآلیات التمویل والتنسیق  3.3
  

الموارد مسألة رئیسیة یجب مراعاتھا في تحدید  ولویاتاألحتیاجات وإلا المتعلق بتحدیدلتقانات الحیویة الزراعیة دور ایشكل   .111
للجھات المانحة ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة أن كن یم. بالتقانات الحیویة الزراعیة من أجل التنمیة المتعلقةالمالیة األمثل 

إعالن . تعالج المسألة المتعلقة بتجزئة المساعدة في مجال التقانات الحیویة الزراعیة من خالل اعتماد نھج منسق ومتكامل أكثر
ببذل جھود متزایدة في سبیل ) نالمتلقی(الجھات المانحة للمعونة والشركاء  انلزمین فعالیة المعونة وخطة عمل أكرا باریس بشأ

  . المالءمة والتنسیق وإدارة الدعم المقدم من المانحین
  

عیة من الممكن تسخیرھا لتحسین التنسیق في دعم التقانة الحیویة الزرا الوكاالت التابعة األمم المتحدة عمل بینأطر  ھناك .112
في ثمانیة بلدان  2007، التي بدأت في عام "توحید األداء"دة حول المبادرات الرائدة لألمم المتح وتتضمنعلى المستوى الوطني، 

  . )UN( ، وإطار البرنامج اإلستراتیجي للفرق القطریة في األمم المتحدة)UNDAF( رائدة، و إطار االمم المتحدة للمساعدة اإلنمائیة
  

صدر عن الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة في عام  الذي 58/200وأكثر تحدیدا بما یتعلق بالتقانة الحیویة، فإن القرار رقم  . 113
یأخذ باإلعتبار اقتراح األمین العام بشأن وضع إطار متكامل للتقانة الحیویة داخل منظومة األمم المتحدة والحاجة إلى تعزیز  2003

تیجة ھذا اإلقتراح تأسیس شبكة وجاء ن. المنظومة في مجال التقانة الحیویةھذه التنسیق بین المنظمات والھیئات ذات الصلة داخل 
تنسیقھا من  یتمالتي و، "UN-Biotechالتقانة الحیویة لالمم المتحدة، "التعاون بین وكاالت األمم المتحدة في مجال التقانة الحیویة 

  . ة الحیویةقبل مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمیة وتشمل جمیع وكاالت االمم المتحدة التي تقوم بأنشطة متعلقة بالتقان
  

النظر في تحسین فعالیة المعونة في مجال التقانات الحیویة الزراعیة من خالل تنسیق ب الجھات المانحة رغبقد ت :إجراء  .114
  ). واإلقلیمي(مشاریع وبرامج المساعدات في مجال التقانات الحیویة الزراعیة على الصعید الوطني 

  
من  ،مم المتحدةلتقانة الحیویة لألا شبكة التعاون في مجال إلطارستخدام أكبر اجع على شیمكن للمجتمع الدولي أن ی: إجراء  .115

  . أجل تعزیز ھذا اإلطار المشترك بین الوكاالت لضمان أن تقوم التقانات الحیویة الزراعیة بمساھمة أفضل في تحقیق األمن الغذائي
  

التنسیق على المستوى القطري من أجل تنمیة القدرات في التقانات یمكن للمجتمع الدولي أن یقوم بتعزیز جھود : إجراء  .116
  . الحیویة الزراعیة المتكاملة لدعم التنمیة المستدامة

  
كأساس للعمل " بتوحید األداء"یمكن للمجتمع الدولي أن یستكشف اإلستخدام على نطاق أوسع للمبادرة الرائدة المعنیة : إجراء  .117

  . معنیة بالتقانات الحیویة الزراعیة من أجل التنمیة المستدامة متكاملة، تخطیط أنظمةمع الحكومات لوضع 
  

تكشف ویعزز التدابیر الرامیة إلى تنسیق واستخدام التقانات الحیویة ألغراض التنمیة یمكن للمجتمع الدولي أن یس: إجراء  .118
  .حقیق األھداف الوطنیة المتعلقة باألمن الغذائيمن أجل ت طار األمم المتحدة للمساعدات االنمائیةإالوطنیة من خالل 
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  المختصرات

  

BecA = Biosciences East and Central Africa  

العلوم البیولوجیة لشرق ووسط أفریقیا

CGIAR = Consultative Group on International Agricultural Research

  الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة

ComDev = Communication for Development  

االتصاالت من أجل التنمیة

FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations  

منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة

GMOs = Genetically modified organisms  

الكائنات المعدلة وراثیا

IPR = Intellectual property rights  

قوق الملكیة الفكریةح

NGO = Non-governmental organization  

منظمة غیر حكومیة

PPP = Public-private partnership  

الشراكة بین القطاعین العام والخاص

UN = United Nations  

األمم المتحدة

UNDAF = UN Development Assistance Framework   

یةإطار األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائ

WTO = World Trade Organization

  منظمة التجارة العالمیة

 


