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الخیارات السیاسیة المتعلقة بالتقانات الحیویة الزراعیة في البلدان النامیة: ملخص

 مقدمة

لن  ″األعمال كالمعتاد″المبنیة على مبدأ  طرقال. یذھب حالیًا إلى النوم جائعا  -أي ما یقارب سدس عدد سكان العالم  -ملیار شخص 
خفض ھذا العدد، ألن األسباب الكامنة وراء الزیادة في أسعار المواد الغذائیة وفي عدد الجیاع في العالم، على مدى  تساعد على

، فإن بما أن الناس في البلدان النامیة قد أصبحت أفضل حاًالالعالم في ارتفاع مستمر، وعدد سكان . العامین الماضیین، ال تزال قائمة
في الوقت نفسھ، أراض جدیدة لزیادة اإلنتاج أصبحت نادرة بشكل . عیة، وال سیما اللحوم، سیزداد أكثرالطلب على المنتجات الزرا

الوقود الحیوي بدوره ھو على منافسة متزایدة مع المحاصیل الغذائیة . مدادات المیاه في العدید من البلدانإبالنسبة الى متزاید، وكذلك 
التھدیدات الرئیسیة التي تواجھ األمن الغذائي في البلدان  ًا منواحد یر المناخ یتبین بأنھ، وتغلصالحة للزرعبما یتعلق باألراضي ا

والتي تمارس في البیئات األكثر  ،أو تلك التي تتطلب مدخالت عالیة/ و ة النطاقواسعال الزراعة التجاریةمع عدم إغفال أھمیة . النامیة
شخص، أو ما یوازیھم من  ملیونالثالثة مئة یر یتطلب العمل على تمكین المیار ومالءمة، فإن الخفض من حدة الفقر والجوع بشكل كب

نتاج وبیع المزید من صغار المزارعین والعمال الغیر مالكین الذین یشكلون العمود الفقري للمجتمعات الریفیة، لمساعدتھم على إ
.لجمیعا على الغذاء توزیعبما یتعلق ب المواد الغذائیة والمنتجات الزراعیة األخرى، ولخلق المزید من المرونة

وتسھل تسویق المنتجات، ممكن أن تكون قوى قادرة " قیمة مضافة"تقانات جدیدة تؤمن زیادة مستدامة في اإلنتاجیة الزراعیة، وتوفر 
تي ھي موضوع ھذا المؤتمر والتقانات الحیویة الزراعیة، ال. على الحد من الجوع وانعدام األمن الغذائي وحاالت الفقر والتدھور البیئي

ووثائق . المستخدمة حالیًا في الزراعة قانیةالت مناھجمن ال منھج، تمثل )FAO(لمنظمة األغذیة والزراعة ) ABDC-10( التقني الدولي
على مختلف  الرئیسیة التي یتعین قانیةلتطورات العلمیة والتتقدم عرض ل مؤتمرلھذا ال  أساسیة أخرى أعدتھا منظمة األغذیة والزراعة

أما ھذه الوثیقة فھي تبحث في مسائل تتعلق بالسیاسة العامة، واالستثمارات،  .توفیرھا) BFA(التقانات الحیویة في األغذیة والزراعة 
 اموھي مھ - واعتماد التقانات مثل التقانات الحیویة، التي تتطلب جمیعھا من الحكومات النظر بعنایة بمجموعة من التكالیف والمنافع

.یمكن ان تكون صعبة بالنسبة لجمیع البلدان

المعنیة  وتتناول الخیارات المتاحة أمام السیاسة العامة ABDC-10/8.1 تلخص ھذه الوثیقة العناصر الرئیسیة الواردة في الوثیقة
وھي تستند . لبلدان النامیةتخاذ خیارات مستنیرة بشأن تطبیق التقانات الحیویة في األغذیة والزراعة فى االت الوطنیة تعزیز القدراب

بلدا من البلدان النامیة ومجموعة متنوعة من تقییمات عالمیة أخرى، ومقاالت منقحة من قبل  15إلى تحلیل للمعلومات المتاحة من 
قراء وجعلھا تعمل یقدم القسم األول منھا إطارا لتوجیھ التقانة الحیویة نحو الف. وتنقسم الوثیقة إلى ثالثة أقسام واسعة النطاق. النظراء

وھو یشدد على أھمیة شمل التقانة الحیویة في سیاق السیاسات األوسع نطاقًا المعنیة بالتنمیة الوطنیة الزراعیة والریفیة . لصالحھم
الثاني من ویتناول القسم . والتأكید في الوقت نفسھ على األبعاد الدولیة لھذه السیاسات وأھمیة تحدید األولویات )S&T(والعلم والتقانة 

بناء القدرات العلمیة والتقنیة : الوثیقة السیاسات العامة لتشجیع التطبیقات المناسبة للتقانات الحیویة في األغذیة والزراعة، بما في ذلك
ویة إلجراء البحوث وتطویرھا ونشرھا؛ مناھج وآلیات للتخطیط والتمویل؛ والمتطلبات الالزمة لضمان االستخدام اآلمن للتقانات الحی

أما القسم الثالث فیقدم عرض مفصل . األعالف / في األغذیة والزراعة من خالل وضع نظم متعلقة بالسالمة البیئیة وسالمة األغذیة
ھذا القسم یغطي جوانب رئیسیة، من بینھا . للفرص المتاحة امام البلدان النامیة من أجل الوصول إلى منافع التقانات الحیویة الزراعیة

. والوعي العام ومشاركة أصحاب الشأن واألدوار التي تلعبھا مصالح اإلرشاد الزراعي )IPR( یة الفكریةحقوق الملك
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جعل التقانات الحیویة الزراعیة تعمل لصالح الفقراء. 1

 اعتبارات رئیسیة حول التقانات الحیویة الزراعیة) أ(

وخالل . في تلبیة المطالب المشروعة العدیدة المتعلقة بالمال العام الحكومات وواضعي السیاسات الزراعیة اتخاذ خیارات صعبةعلى 
لماذا التركیز على التقانات الحیویة الزراعیة؟ أي تقانات : النظر في الخیارات المتاحة أمامھم، فإنھم حتما سیواجھوا أسئلة عدیدة مثل

لبیاتھا والتكالیف والمنافع؟ حیویة زراعیة ینبغي أن تستخدم وتحقیقا ألي غرض؟ وما ھي إیجابیاتھا وس

:في اإلجابة على ھذه األسئلة وغیرھا ، یجب أألخذ بعین اإلعتبار ما یلي

؛)GMOs( إن التقانة الحیویة ھي أكثر بكثیر من الكائنات الحیة المعدلة وراثیًا - 

من الممكن تطبیقھا عبر مختلف القطاعات  في النھایة، إن التقانة الحیویة ھي عبارة عن منصة أو تقانة عامة غیر محددة القطاع - 
لذلك، ینبغي وضع . والحدود البیولوجیة، أي أنھا متشعبة قطاعیا وعلمیا على حد السواء وتتطلب عمل حثیث متعدد التخصصات

عدد ممكن  السیاسات واإلستراتیجیات المتعلقة بالبحوث التي تنطوي على التقانات الحیویة المتقدمة بطرق تؤمن الحصول على أكبر
وھذا یتطلب تنسیق قوي وتعاون بین الوزارات؛. من الفرص الناتجة عن خصائص ھذه التقانات الشبیھة باإلخصاب الخلطي

إن مناھج التقانات الحیویة المتبعة في البحوث الزراعیة لیست بدیلة للتقانات التقلیدیة، بل مكملة لھا؛ - 

مثل استخدام واسمات جزیئیة متحقق منھا، والتشخیص، وزراعة (الحیویة المتقدمة  باستثناء العمل في نھایة مصب التقانات - 
العمل بمجال البحوث و. في مجال التقانة الحیویة  یأتیان بتكلفة إضافیة) R&D(، فإن البحث والتطویر)األنسجة واإلكثار الدقیق

یزید بشكل كبیر ) فیة، وعلم المناعة األساسیة والتعدیل الوراثيعلى سبیل المثال في مجال تركیبات الجینوم والجینومیة الوظی(النظریة 
من تكالیف البدء بالعمل والحفظ على حد السواء؛ 

یحتاج العمل في البحث والتطویر في مجال التقانة الحیویة إلى تسھیالت مادیة، ومعدات مكلفة ومتطورة وإلى وجود كتلة حرجة من  -
كملة الخبرات الموجودة في التخصصات الزراعیة التقلیدیة، مثل تربیة النباتات والحیوانات وإدارة جدیدة لتالمھارات الالعلماء ذوي 

أوجھ النقص في نطاق المعارف الجدیدة أو التقلیدیة سوف یحد بشكل كبیر من إمكانات التقانات الحیویة في األغذیة . األمراض
والزراعة؛ 

التطبیق على مستوى واسع  / عدم توافر التنمیة. یة یحتاج الى أكثر من أبحاث مخبریةتحقیق اإلمكانات الكاملة للتقانات الحیو -
حوافز لخلق أو دعم مطالب شركات . المانع الرئیسي بوجھ إستخدام معظم التقانات الحیویة في البلدان النامیة نواإلیصال یشكال

عامل رئیسي للنجاح؛  القطاع الخاص أو مؤسسات القطاعین العام والخاص في ھذا الصدد تشكل

إن نجاح شركات القطاع الخاص أو مؤسسات القطاعین العام والخاص متعلق بتوافر المھارات في إدارة األعمال التجاریة والمالیة  -
وتوافر رؤوس المال؛

یة والمتعلقة بتوزیع بعض األطر القانونبة والتنظیمیة الدولیة المحیطة ببعض مجاالت البحوث والتطویر الحدیثة في التقانات الحیو -
المنتجات، بما في ذلك التبادل التجاري، ھي عادًة معقدة وتشھد تتطورات مستمرة؛ كما أنھا تزید إلى حد كبیر من تكالیف االبتكارات 

باإلضافة الى انعدام الیقین بشأن عائدات االستثمارات؛

من األدوات والكثیر من المعلومات البیولوجیة المستخدمة في العدید من  حمایة الملكیة الفكریة وملكیة المواد الملموسة تشمل العدید -
التقانات الحیویة؛

في حین أن ھناك توافق عام داخل المؤسسات العلمیة والھیئات الدولیة حول المبادئ العلمیة للتقانات الحیویة، فإن معظم المواقف بین 
عة من القضایا المرتبطة أساسا بتطبیق التعدیل الوراثي واستخدام الكائنات المعدلة البلدان وداخلھا تختلف فیما بینھا حول مجموعة متنو

مقارنة إمكانات ھذه التقانات مع غیرھا من التقانات واألدوات االقتصادیة : وتشمل ھذه القضایا. وراثیا في أنواع زراعیة ھامة
الفقر؛ مخاطرھا المحتملة ومدى مالءمة األطر التنظیمیة واالجتماعیة على حد السواء في المساھمة في الخفض من حدة الجوع و

.للتعامل معھا؛ ودور الشركات العالمیة والمؤسسات العامة؛ ودور المجتمعات المحلیة في عملیة صنع القرار؛ وأبعادھا األخالقیة

وات التي یتم إختیارھا، تحددھا البیئة األد. البلدان لمواجھة ھذه التحدیات من خالل السیاسات العامةلدى  متاحة ھناك خیارات كثیرة
ة االقتصادیة السائدة على المستوى العام، وھیكلیة القطاع، والبیئة القانونیة والتنظیمیة التي یتم العمل في إطارھا، ومكانة وقوة أنظم

ومع ذلك، یجب أن یكون ھناك . عمھا، بما في ذلك الروابط اإلقلیمیة والعالمیة التي تد)العلمیة والتكنولوجیة والتسویقیة(االبتكارات 
سیاسات تھدف الى تشجیع التقانة الحیویة لتحسین سبل عیش . تطابق واقعي بین الفرص التي یتیحھا استخدام التقانات والسیاق العام

جھ إنتاجیة محدودي االنتاج، لن تساعدھم ولن تعزز مصالحھم إذا ما تم النظر مسبقًا في المعوقات التي توا/ المزارعین الصغار
بالتالي، ھذا األمر یجعل القیام . األنواع النباتیة والحیوانیة المستخدمة في األنظمة الزراعیة المحددة حیث یعمل ھؤأل المزارعون 

في المقام األول، من أجل تحدید العواقب المحتملة  -بتحلیالت شاملة أو ذات صلة للتدخالت المقترحة لیس مجرد مھم، ال بل ضروري 
دخل في حد ذاتھ، المباشرة منھا والغیر مباشرة، الفوریة وطویلة األجل، وثانیًا، لتصمیم وتنفیذ السیاسات والممارسات التي من للت

.یھدف إلى إدخال تحسینات في مجال التنمیة الزراعیة والریفیة الوطنیة واإلمدادات الغذائیة" لصالح الفقراء"شأنھا أن تعطي إتجاھًا 
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االستراتیجیات الوطنیة المتعلقة بالتقانة الحیویة/ السیاسات: أطر للعمل) ب(

ونتائج تتفق مع أولویات البلد من  ،جماعیة وشفافةبصورة  ،ملكیة وطنیةالیة والزراعة أن تعزز ینبغي على التقانة الحیویة في األغذ
ح بما یتعلق بالتقانة الحیویة في األغذیة والزراعة، ونظرا لتعدد الالعبین والمصال. أجل التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بصفة عامة

إستراتیجیة وطنیة شاملة  / فإن التحكم بھا من خالل السیاسات والمؤسسات والتقانات سوف یكون من األنسب القیام بھ من خالل سیاسة
حصول علیھا من خالل عملیات جرد وینبغي على ھذه األخیرة أن تكون مرتكزة على معلومات تم ال). NBS(متعلقة بالتقانة الحیویة 

ة في وتحلیل للقدرات الوطنیة المتوافرة في مجال العلم والتقانة والتقانة الحیویة بصورة عامة، و في مجال العلم والتقانة والتقانة الحیوی
حین أن ھناك خیارات  في. لزراعة واألمن الغذائيبا والمتعلقة الزراعة بصورة خاصة، وأن تكون متسقة مع سیاسات البلد الشاملة

إستراتیجیة وطنیة شاملة متعلقة بالتقانة الحیویة، فإنھ من المستحسن أخذ بعض  / عدیدة مفتوحة أمام البلدان من أجل وضع سیاسة
وبالتفصیل، إن اآللیات الموجب إتباعھا في وضع إطار . كتساب مشروعیة وقبولیة على نطاق واسعاالمبادئ بعین اإلعتبار من أجل 

: إستراتیجي وطني شامل للعمل في مجال التقانة الحیویة یجب أن تملك الخصائص المتداخلة التالیة / اسيسی

أن تنظر إلى األمام وإلى الخارج، على حد السواء، مستندة مثًال على معلومات متاحة من كل قطاع فرعي وكل مجموعة من  -
المحاصیل والماشیة وتربیة األحیاء المائیة والغابات (في األغذیة والزراعة أصحاب الشأن، معنیین بشكل أو بآخر بالتقانة الحیویة 

ینبغي على المعلومات اآلتیة من القطاعات الفرعیة أن تستند إلى أدلة واضحة، ). والبحوث والصناعة وعامة الناس والمزارعین الخ
وتأخذ بعین االعتبار دروس الماضي و مجموعة من أي أنھ یجب أن تأتي من مجموعة واسعة من المصادر التي تتسم بالشفافیة، 

الخیارات حسب تكلفتھا وتقییمھا، وأن تستند على أنباء یمكن التحقق من صحتھا؛

أو األخذ بعین االعتبار تأثیر / أن تتصف بالشمولیة، مثًال إشراك أصحاب الشأن الرئیسیین مباشرة والعمل على تلبیة إحتیاجات، و -
المجموعات المعنیة بھا مباشرة أو غیر مباشرة؛السیاسة على، جمیع 

أن تلقي نظرة شاملة أو ذات صلة، مع النظر الى ما وراء القطاعات الفرعیة والمؤسسات، لتكفل أن مجموع مساھمات الزراعة في  -
الفرعیة؛تحقیق األھداف االستراتیجیة للتنمیة المستدامة للبلد ھو أكبر من المساھمات الجزئیة لمختلف القطاعات 

أن تتسم بالتوازن، أي أنھ ینبغي أن تأخذ بعین اإلعتبار القضایا العلمیة واالجتماعیة واالقتصادیة على حد السواء، باإلضافة إلى  -
مھا؛وینبغي أیضا النظر في كیفیة إبالغ عامة الناس بالقرارات السیاسة، وكیف سیتم إعادة النظر فیھا وتقیی. األبعاد الثقافیة واألخالقیة

أن تقوم نتائجھا المتوقعة بتحسین إستدامة الزراعة أو سبل عیش الفئات األكثر ضعفا والتي تساھم مباشرة، أو تتأثر، بھذا القطاع، أو  -
. على األقل عدم إلحاق أي أذى غیر متناسب بھا،

وھو حتما یشكل دعوة صعبة للغایة  –لفة وضع ھذه األطر یتطلب النظر وتحدید األولویات في العدید من الخیارات السیاسیة المخت
، وبما أن المساھمة المحتملة للتقانة الحیویة في األغذیة والزراعة في تحقیق النمو لصالح یةوسطالحلول التتطلب الكثیر من الحذر و

العامل  تشكل لظروف الكائنةا إنلذلك البلدان،  بینوأیضا بین المراحل المختلفة  البلد، داخل الفقراء سوف تختلف حسب مرحلة التنمیة
غیر أن أھم قضیة سیاسیة تواجھھا الحكومات ربما تكون اتخاذ القرار بشأن أنواع ومستویات الدعم العام . في ھذا السیاق الرئیسي

اسطة للحد من الجوع والفقر من خالل إدخال التغییر التكنولوجي بو ،الصغیرة منھا والكبیرة ،الذي ینبغي تخصیصھ لصالح المزارع
من خالل تحسین (وبما أن المنافع الناتجة عن استخدام التقانة الحیویة في األغذیة والزراعة یمكن أن تكون مباشرة . التقانات الحیویة

من خالل تخفیض أسعار المواد الغذائیة لشبكة شارئي األغذیة من (، وغیر مباشرة )الدخل واألمن الغذائي لعائالت المزارعین الفقراء
، فإنھ من الممكن الوصول إلى حل وسط )ین الصغار والعمال والفقراء الغیر زراعیین في المناطق الریفیة والساكنین في المدنالمالك

بین استخدام ھذه التقانة للحد من الفقر وانعدام األمن الغذائي لدى المالكین الصغار على حساب زیادة إنتاجیة المزارع اإلجمالیة، 
ومن ناحیة أخرى، حتى في المناطق حیث زیادات كبیرة وواسعة النطاق في اإلنتاجیة ال یمكن أن تتحقق . ي والفقروانعدام األمن الغذائ

. الموارد الطبیعیة قاعدةأساسي في حمایة سبل العیش و ، فإنھ ال یزال للزراعة دور)مثًال بسبب قلة الموارد وارتفاع الضغط السكاني(
فة ما إذا كان أجدى االستثمار في التقانة وغیرھا من الخدمات أما العمل على توفیر شبكات أمان فالمعضلة السیاسیة، إذًا، ھي معر

وھكذا، في حین أن قلة من الناس من شأنھا أن تشكك في ضرورة إعادة توجیھ االستثمارات . ومساعدة الناس على ترك الزراعة
قانات وغیرھا من وسائل الدعم للمالكین الصغار تحتاج إلى أن تكون العامة بشكل كبیر نحو المناطق الریفیة، سیاسات متعلقة بالت

.مصممة حسب السیاق الموجود، وخصوصًا حسب الموقع ومصادر الھبات

أو إبداء أقصى اإلھتمام  ،إستراتیجي وطني متعلق بالتقانة الحیویة أن یھدف إلى القیام باألمور التالیة / إطار سیاسيینبغي على أي و
: بھا

نسیق وضع السیاسات المتعلقة بالتقانة الحیویة لألغذیة والزراعة على المستوى الوطني واإلقلیمي والعالمي؛ ت -
تعزیز قاعدة المعارف العلمیة والبنیة التحتیة العلمیة؛  -
االستثمار في التنمیة التجاریة؛  -
الجامعات ومؤسسات البحوث العامة والشركات التجاریة؛  تأمین إستثمارات إستراتیجیة وغیرھا من الحوافز لتشجیع الشراكة بین -
، )GM( وضع نظم تتسم بالشفافیة وقادرة فعلیًا على تقییم وإدارة المخاطر الناجمة عن تطویر وإدخال منتجات جدیدة ومعدلة وراثیًا -

وتسمح بالوقت ذاتھ بإنجاز االبتكارات؛ 
التقانة الحیویة في األغذیة والزراعة، بما في ذلك تقاسم مجال  في )IP( لكیة الفكریةالم ،واستخدام وتنظیم إلى، وضع آلیات للوصول -

المنافع الناتجة عن الموارد الوراثیة في األغذیة والزراعة؛ 
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 تشجیع المجتمع على فھم األمور المتعلقة بالتقانة الحیویة، وذلك عبر تحسین الوصول الى معلومات سھلة الفھم ومتوازنة وتوفیر -
الوسائل التي تسمح للمواطنین التعبیر عن آرائھم؛ 

.منح الفرص للنظر في القضایا الثقافیة واألخالقیة -

إدارة التقانة الحیویة الزراعیة في األغذیة والزراعة) ج(

لب إجراءات قانونیة نظرا للطابع العلمي للتقانة الحیویة في األغذیة والزراعة، والتي یتم تطبیقھا عبر مجموعة من القطاعات وتتط 
من البحوث األساسیة : مختلفة، فإن اإلدارة الناجحة لھذه التقانة تتطلب سیاسات واستراتیجیات تعالج سلسلة االبتكارات بكل مراحلھا

ورة، ھذه الضر). المزارعین والمستھلكین(الى تلك التكیفیة ومن تطویر المنتجات الملموسة إلى توزیعھا على المستخدمین النھائیین 
، )بین اإلدارات الحكومیة والھیاكل اإلداریة الفرعیة في البلد(فضال عن القضایا المتعلقة بالتجارة، تستوجب تنسیق حكومي واسع 

.وكذلك التنسیق مع الحكومات األخرى عن طریق آلیات ثنائیة وإقلیمیة ومتعددة األطراف

بما فیھا القطاعات الفرعیة المعنیة باألغذیة (القطاعات الفردیة  لى مستوى الحكومة، فإنمن دون التدخل الفعلي والمحدد عو
ومن الواضح أن . لوحدھا لن تستطیع التنسیق فیما بینھا بشكل فعال والتعامل مع القضایا التي تستوجب اإلتفاق علیھا) والزراعة

ساعد على الحد من االزدواجیة، ویعزز التنسیق الحكومي ھو مناسب أیضا من منظور الكفاءة، بما أن اتباع نھج حكومي شامل ی
االتساق في العمل، وینبغي علیھ أیضًا تسھیل التواصل الدولي وتشكیل التحالفات اإلستراتیجیة بشكل أكثر فعالیة، من خالل إبداء رأي 

الوطنیة  ،تثماریةوالمصارف اإلس الجھات المانحة والشركات الخاصة ویمكن أیضا أن یقوم بتسھیل التمویل من قبل. واحد متماسك
. استراتیجیة أخرى/ منھا واإلقلیمیة، فیقوم بھذه الطریقة بتسھیل تحقیق أھداف سیاسیة 

ھو إذًا ضروري من أجل وضع سیاسة شاملة ومتوازنة حول التقانة  –على المستوى العامودي واألفقي، الوطني وما دونھ  –التنسیق 
ونظرا إلى أنھ لیس من الضرورة أن . ن یكون فعاال وقادرًا على تحقیق أھداف ملموسةوأیا كان النھج المتبع، فھو یجب أ. الحیویة

 تكون جمیع الكفاءات والخبرات الالزمة متوافرة داخل الحكومة، فإن ھناك أدوار ھامة یتعین أن تضطلع بھا المنظمات الغیر حكومیة
)NGOs( واالستعانة بالخبرات الخارجیة لتقدیم . ن آلیات التنسیقوأصحاب األعمال والشركاء اآلخرین من المجتمع المدني، ضم

.مشورة مستقلة یسھل أیضًا عملیات التملك والشراء من أطراف خارجیة معنیة

 تحدید األولویات في السیاسة الوطنیة المتعلقة بالتقانة الحیویة في األغذیة والزراعة) د(

الحیویة في األغذیة والزراعة ھو أكبر التحدیات التي یواجھھا صانعي القرار على  یمكن القول أن تحدید األولویات المتعلقة بالتقانة
الكثیر من البلدان . المستوى الحكومي وسائر القطاعات، وال سیما إذا كان الھدف منھا حل أزمة الجوع والفقر في المناطق الریفیة

ت التقانة الحیویة في األغذیة والزراعة، وھذا األمر یعكس یبدون غیر مھیأین التخاذ قرارات حاسمة حول االستثمارات في مجاال
وفي . غیاب أو نقص في الدقة بما یتعلق بتحدید األولویات، وربما یعكس أیضًا النفوذ الكبیر للجھات المانحة لتقانات معینة والمؤیدة لھا

:من جملة أمورتحدید األولویات، ینبغي على صانعي السیاسات على المستوى الحكومي أن یقوموا، ض

بوضع أنظمة رصد فعالة معنیة بالتقانة الحیویة من أجل رصد وتقییم مدى أھمیة أنماط التغیر التكنولوجي العالمیة في مجال التنمیة  -
الریفیة والزراعیة القطریة، ورصد وتققیم حاجات السوق الداخلي وأسواق التصدیر المتعلقة بمنتجات التقانة الحیویة، بما في ذلك 

وھذا یساعد على التوجیھ في صیاغة السیاسات . األسعاروتحدید  تخدمین والمستھلكینوالمقبولیة لدى المس السوقإمكانیات 
واالستراتیجیات المتعلقة بالتقانة؛ 

ویر، بإنشاء منتدى جماعي معني بصنع القرار داخل الوزارة أو بین الوزارات لتحدید األولویات وتخصیص الموارد للبحث والتط -
عدد من البلدان بدأ بإنشاء مثل ھذه اآللیات ". الزراعة"بغض النظر عن ما إذا كانت ھناك وزارة واحدة أو عدة وزارات مسؤولة عن 

للتعامل مع القضایا التنظیمیة؛

المعمول بھا تتسم بالتأكد من أن تكون االستثمارات المخصصة للبحوث متوافقة تمامًا مع أولویات التنمیة الوطنیة وأن اآللیات  -
بالشفافیة والنزاھة، لیس فقط بالنسبة لالختیار وتمویل البحوث ورصد األداء، ولكن من أجل تحسین عملیة وضع األولویات أیضًا؛

جوھریة أو  / مثًال بحوث أساسیة(باتخاذ قرار حول نقاط الدخول الى البحوث تكون متناسبة مع تحقیق األھداف الوطنیة المختلفة  -
، مع األخذ بعین اإلعتبار أن إنتاج المعرفة العلمیة ھو شيء، واستیعابھ وتقدیره من قبل المجتمع ھو شيء آخر تماما؛)ث تطبیقیةبحو

بالتأكد من أن تقوم األولویات لمشاركة القطاع العام في مجال البحث والتطویر بتحدید التقانات الحیویة التي سیتم تطویرھا، أو من  -
ا، حصریًا من قبل شركات خاصة محلیة أو دولیة، أو في إطار الشراكة معھا؛الممكن تطویرھ

ألنشطة وحیدة " مخازن"بادخال أدوات تشجع على تحویل المؤسسات البحثیة التقلیدیة ومراكز التعلیم العالي المتعلقة بھا من  -
صل وتشمل عدد أكبر ومتنوع أكثر بكثیر من إلى أنظمة ابتكار تعزز تعدد التخصصات والتوا ،التخصص في الكثیر من األحیان

الجھات الفاعلة؛

بتحدید التوازن المناسب بین التقانات الحیویة المتقدمة وغیرھا من األسالیب التقنیة من أجل معالجة المعوقات التي یواجھھا  -
المزارعون وال سیما المالكین الصغار؛
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، آخذین بعین اإلعتبار أن ھذه األسالیب ال ینبغي أن تقوم بحد )یتعلق بالبحث والتطویروخاصة بما (المنافع / بالقیام بتقییم للتكالیف  -
یرا ذاتھا بتوجیھ العملیة، وإنما توفیر المعلومات لھا، وال ینبغي استخدامھا لتحل محل الحكم السلیم والخبرة والبراعة أو لتترك مجاال كب

ھناك مجموعة متنوعة من النماذج واألسالیب المتاحة، البعض منھا . حت مكبوحةللمناورة والقول بأن حریة استكشاف سبل جدیدة اصب
.تعتمد على المشاركة) من األسفل إلى األعلى(یستند إلى مقاربات تصاعدیة 

للتنفیذ من  تحدید األولویات یعني في نھایة األمر تقییم لمدى مالءمة المجموعات التقانیة التي یجري النظر فیھا، أي بمعنى آخر قابلیتھا
 حاجاتمدى مقبولیتھا االجتماعیة ومالءمتھا مع البیئة وأھمیتھا من ناحیة تلبیة وقابلیتھا للبقاء والنمو إقتصادیًا، والناحیة التقنیة، 

تحدید تقییم المالءمة یتطلب القدرة على . وھي جوانب ال بد أن تختلف مع مرور الوقت وتغییر المكان -المزارعین، والمستھلكین، الخ 
المشاكل الحساسة الكثیرة التي تواجھ العدید من المجتمعات الریفیة واتخاذ الخیارات الصعبة بشأنھا والتي من الممكن معالجتھا على 

نحو أفضل بواسطة التقانات الحیویة ولیس من خالل مناھج أخرى، وھذا بدوره یتوقف على نوعیة المعلومات األساسیة المتاحة، 
.خدمة، ونوعیة المشاركین، وكیفیة العمل، في صنع القرارات المستنیرةواألسالیب المست

فیتم  لذلك، تحدید األولویات یتطلب مقاربة شاملة في تقییم التقانات الحیویة الزراعیة بحد ذاتھا ونقلھا الحقًا إلى المستخدمین النھائیین،
والنتائج ستكون دائما متضاربة، مفتوحة على كل اإلحتماالت . بھابھذه الطریقة اعتبار كل األبعاد التقنیة والمؤسساتیة المتعلقة 

ولذلك . والتفسیرات المختلفة، وبالتأكید، ال یمكن استقرائھا بطریقة موثوقة من بلد إلى آخر، أو حتى من مكان إلى آخر داخل البلد نفسھ
فیھا ظروف إجتماعیة وإقتصادیة مماثلة وبلدان أخرى فیھا فمن المھم مقارنة النتائج مع نتائج لدراسات تم القیام بھا في بلدان توجد 

. ظروف مختلفة

ونظرا للنقص في المعلومات المتعلقة بالتكالیف والمنافع والمخاطر الطویلة األجل المرتبطة أساسا بكافة التقانات الحیویة، خاصة في 
في عملیات تقییم ومقارنة األسالیب التقلیدیة والتقانات الحیویة ما یتعلق بالفقر في المناطق الریفیة، ھناك حاجة العتماد مناھج جدیدة 

.المتقدمة في مجال األغذیة والزراعة، واإلیجابیات والسلبیات واآلثار االجتماعیة واالقتصادیة المحتملة، الفوریة منھا وطویلة المدى
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عي والمعرفة والمھارات والبنى التحتیةخلق وتجدید الو) أ(

 إنشاء أو تعزیز القدرات المحلیة المعنیة بالعلم والتقانة، بما في ذلك البنیة التحتیة، ھو عامل مھم الكتساب واستیعاب ونشر التقانات
وجود سیاسات قادرة على  الخیارات والفرص المتاحة كثیرة، ولكن المنافع قد قوضت بسبب عدم. الحیویة الزراعیة من أجل التنمیة

، والتي ھي بالتأكید مثال على إنعدام الفعالیة في وضع السیاسات، ألنھا تستلزم تكالیف باھظة بالنسبة "ھجرة األدمغة"تفادي 
وحدھا غیر في حین أن السیاسات الداخلیة . للمجتمعات التي تقوم بتمویلھا والتي بالتالي ال تتمتع بالفوائد الناتجة عن ھذه اإلستثمارات

كافیة للتعامل مع ھذه المسألة، فإن تحسین فرص العمل والرواتب وغیرھا من شروط العمل، وضمان توافر ما یلزم من معدات 
. ولوازم، ھو جزء ال یتجزأ من القدرة على تعزیز السیاسات بصورة فعالة

المتاحة أمام المواطنین من البلدان النامیة للدراسة التدریب في مجال التقانة الحیویة أصبح بدوره شدید العولمة، وتكثر الفرص 
والتدریب والمشاركة في التبادل العلمي، من خالل حلقات العمل والدورات وما إلى ذلك، في إطار مجموعة كبیرة ومتنوعة من 

لحیویة لشرق ووسط افریقیا وعلى سبیل المثال، یقوم محور العلوم ا. البرامج المرتبطة باالتفاقات الحكومیة الدولیة والمؤسساتیة
)BecA( الذي تم إنشاؤه في حرم المعھد الدولي لبحوث الماشیة في نیروبي، بتوفیر منصة مشتركة للبحث والتطویر، وخدمات ،

وخالل العام الماضي، استضاف . بحثیة، وتدریب وفرص لبناء القدرات، مع وجود مرافق خدماتیة وطواقم عمل من أعلى المستویات
من الطلبة والعلماء األفارقة ضمن حلقات عمل ودورات تدریبیة حول  180علوم الحیویة لشرق ووسط افریقیا أكثر من محور ال

.المعلوماتیة الحیویة

وباإلضافة إلى خلق فرص الدكتوراه والتدریب بعد التخرج، یمكن للبلدان النظر في عملیة دعم االبتكار من خالل المزید من العمل 
داخل أنظمتھم المعنیة بالعلم والتقانة، للشراكات بین القطاعین العام والخاص ولتلبیة احتیاجات ومتطلبات القطاع على التشجیع، 

:ومن الممكن لھذه المبادرات أن تشمل ما یلي. الخاص

یتھا حالیًا بصورة غیر األقسام الجامعیة والمناھج الدراسیة من خالل التركیز على المجاالت والمناھج التي تتم تغط" إعادة ھندسة" -
/ كافیة، مثل منح الشھادات في الشؤون التنظیمیة، وتطویر المنتجات، والمعلوماتیة الحیویة ونقل التكنولوجیا واألعمال الحرة 

التسویق؛

 
عادة تصنیف المؤسسات القائمة بما یتعلق بمجاالت البحث والتطویر؛إإنشاء مؤسسات جدیدة و -

تعمل تحدیدًا على اإلاستخدام العملي لنتائج " جماعات"أو " مجمعات تقانیة"، أو "نات التقانات الحیویةحاض"خلق مؤسسات مثل  -
. البحوث وتسویقھا

ومن الممكن أیضا توفیر حوافز لمواطنین مؤھلین یعملون في الخارج للمشاركة في األنشطة الوطنیة، من خالل اعتماد آلیات محددة 
.لھذا الغرض

طة وطنیة معنیة بالعلم والتتقانة والتقانة الحیویة لألغذیة والزراعةتمویل أنش) ب(
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معظم البلدان النامیة، تخصیص مستویات كافیة ومناسبة من التمویل للعلم والتقانة في المجال الزراعي یشكل مشكلة كبیرة بالنسبة ل
. للزراعة والذي یشكل المعدل الوسطي العالمي )GDP( ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 1تكون استثماراتھا أقل بكثیر من  التي عادة

ي تلعبھ البحوث الزراعیة في معالجة األمن الغذائي والحد من الفقر واالستخدام ذدور الحاسم المن الضروري تحسین التوعیة حول ال
. راعیة العامة في البلدان النامیةالمستدام للموارد الطبیعیة من أجل التصدي لھذا التفشي في نقص االستثمارات المخصصة للبحوث الز

لذلك فإن اإللتزام السیاسي في رفع مستوى التوعیة واالستثمارات المناسبة في مجال البحث والتطویر لتلبیة احتیاجات صغار 
والتقنیة  ومع متطلباتھا اإلضافیة المتعلقة بالبنیة التحتیة والمھارات التنظیمیة والعلمیة. المزارعین یأتي على رأس األولویات

والقانونیة، والتحدي المتمثل في معالجة العدید من األولویات األخرى التي ظھرت خالل السنوات األخیرة، فإن إدخال التقانات الحیویة 
.الزراعیة یجعل ھذه المھمات كلھا أكثر إلحاحًا

بتعاد عن أدوات التمویل التقلیدیة على حد ھناك عدد من الخیارات التي یمكن أخذھا بعین اإلعتبار لزیادة مستویات التمویل واال
ومعظم ھذه الخیارات یدور حول تغییر تقسیم العمل في مجال البحث والتطویر بین الھیئات العامة والخاصة وبین الھیئات . السواء

وضع آلیات أو مؤسسات الوطنیة واإلقلیمیة أو الدولیة، مع تحسین التنسیق بین المؤسسات األكادیمیة والمؤسسات العامة والخاصة و
تكون على نفس المسافة بین الممولین والمستفیدین من البحث والتطویر إلدارة جدول أعمال البحوث وتحدید من الذي یجب یعمل على 

خالل مثًال من (الخیارات التي یتعین أخذھا باإلعتبار تتمثل أیضًا بوضع أقساط متعلقة بالمسؤولیة الجماعیة كموارد للتمویل . تنفیذه
وتخصیص ) فرض ضرائب على المنتجین، ضرائب وغیرھا من االمتیازات على شركات القطاع الخاص وھبات من المؤسسات

: وھي تشمل. ومعالجة الفجوات التي یعاني منھا التسویق)early stage(رؤوس أموال تقوم بتمویل مراحل العمل األولى 

مثال من خالل اإلعانات المالیة وغیرھا من األدوات (الخاص بالقطاع الزراعي إعادة توجیھ جزء من الدعم العام اإلجمالي  -
نحو مجموعة من التقانات اإلبتكاریة لمعالجة، بصورة أولیة، المعوقات التي تواجھ اإلنتاج المستدام داخل المناطق ) السیاسیة

المحرومة ذات اإلمكانات االقتصادیة الضعیفة؛

حقق من الجبایات الضریبیة، وتوجیھ نسبة من الدخل لدعم قطاعات البحث والتطویر في الزراعة فرض ضرائب على السلع والت -
؛"لصالح الفقراء"التي تعمل 

وذلك على الرغم من أن التجربة تشیر إلى أن العائدات التجاریة قد تحل مكان . تشجیع تسویق منتجات البحث والتطویر في الزراعة -
وبالتالي إن ھذا النھج ال یزید من المستویات اإلجمالیة للتمویل الزراعي؛ ،مكملتًا لھاالتمویل الحكومي ولن تكون 

تطویر شراكات أكثر وثاقة مع السیاسات والبرامج والمشاریع وآلیات التمویل المرتبطة بمجاالت البحث والتطویر المدعومة من قبل  -
، وتوسیع التناسق بینھا؛)معنیة بالعلم والتقانة والبیئةوخاصة مع الوزارات ال(وزارات أخرى والجھات المانحة لھا 

التي تخصصھا وزارات المالیة وتكملھا مساھمات الجھات " مجموعة المساعدات"االبتعاد تدریجیا عن الترتیبات التقلیدیة مثل  -
وطنیة مركزیة معنیة بالبحوث المانحة، والتي یتم الحقًا منحھا بصورة فردیة أو جماعیة من قبل وزارات الزراعة الى منظمات 

بدال من ذلك، فإن إعتماد مبدأ الالمركزیة بشكل تدریجي في ھذا النطاق یساعد على تكییف البحوث مع السیاقات المحلیة، . الزراعیة
وطنیة  نشاء مؤسسات بحوثإشجیع تو ،وعلى تحقیق استقالل مالي للوالیات أو للحكومات اإلقلیمیة ووضع قانوني لمنظمات المنتجین

وإقلیمیة لھا ھیئات إداریة أو مجالس قادرة على توسیع وتوجیھ مصادر وتدفقات التمویل، بما في ذلك تلك القادمة من الجھات المانحة؛

تغییر المعاییر المعتمدة في تحدید األولویات، واإلجراءات المتبعة في تخصیص األموال، وأدوات التمویل المستخدمة على الصعیدین  -
ي واإلقلیمي، وإسنادھا في جمیع الحاالت على منح تنافسیة غالبا ما تكون مالئمة وموجھة إلى مجموعة متنوعة من نقاط الدخول الوطن

والمنح الدراسیة؛ كنولوجيلتقانة الحیویة، والتطویر التبما في ذلك المزید من البحوث األساسیة والتطبیقیة ل

اإلحتیاجات اإلجتماعیة واإلقتصادیة األوسع نطاقًا، كالحد من الفقر وبرامج وبحوث الربط بصورة أكثر وضاحة بین أولویات ال -
ومع تسلیط األضواء السیاسیة اآلن بقوة على األھداف اإلنمائیة لأللفیة وإعالن باریس بشأن فعالیة . التنمیة الریفیة، وتمویلھا وفقا لذلك

مستویات التمویل الوطني وتشجیع الجھات المانحة على تكثیف وتنسیق دعمھا المعونة، یمكن لھذا النھج أن یزید على حد السواء من 
للبحوث في المناطق الریفیة؛

إنشاء ھیاكل رسمیة وآلیات لتأمین مشاركة أصحاب الشأن في السیاسات المتعلقة بالبحث والتطویر، بما في ذلك العناصر المترابطة  -
ما أن التقاریر الصادرة عن معظم اللجان االستشاریة المعنیة بالتقانة الحیویة ھي واسعة وب. بتحدید األولویات، والتمویل، والمراجعة

النطاق، فإن إحدى الخیارات المتاحة ھو إنشاء لجان فرعیة معنیة بمجال البحث والتطویر تحتوي على خبرات في مجال العلم والتقانة 
ن عن المنظمات الغیر حكومیة ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تلك واالبتكار والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، وتضم ممثلی

الزراعة؛ / التي تمثل قطاع األغذیة

، وبشكل )معاھد البحوث والجامعات(إعطاء المزید من األولویة للبحوث التي تصاغ وتنفذ من خالل شراكات ضمن القطاع العام  -
؛)مثل معاھد البحوث والجامعات والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة(لعام والخاص بارز أكثر، من خالل الشراكات بین القطاعین ا

إعطاء المزید من األولویة للمشاریع البحثیة التي تنشأ عن تحالیل للقیود والمعوقات التي تواجھ سالسل القیمة المحلیة واإلقلیمیة  -
للمنتج، وأنظمة اإلنتاج؛
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تحددھا " على حل المشاكل"والتقانة واالبتكار المعتمدة على أولویات موضوعیة مرتكزة  إنشاء نوافذ تمویل خاصة بقطاعات العلم -
مھارات تفكیریة على المستوى الحكومي، وھو أسلوب غالبا ما یتطلب مناھج متعددة التخصصات وال یتالقى مع المصالح العلمیة 

للباحثین العاملین في میادین محددة؛ 

ل وسیطة بین الحكومة وقطاعات العلم والتقانة وأنظمة االبتكار الوطنیة، مثل مجالس البحوث إنشاء أو تعزیز ھیاكل تموی -
.والمؤسسات والمجالس اإلداریة والمجموعات المعنیة بمراجعة النظراء وإلخ

ت الحتمیة في تكالیف ومع التراجع الحالي في النشاط اإلقتصادي العالمى وفي ضوء الزیادا. ھذه المناھج الجدیدة ال تزال في بدایتھا
المعامالت والتراجع في األنشطة المتعلقة بالبحوث، فأنھ من غیر الواضح ما إذا كانت المناھج الجدیدة ستكون فعال قادرة على تحسین 

یة أكثر الكفاءة والفعالیة للمؤسسات التجاریة الوطنیة المعنیة بالبحث والتطویر، واحتماالت الوصول الى مجموعة من التقانات الحیو
. مة للفقراء ستظھر في السنوات المقبلةءمالتنوعا و

التنظیم) ج(

تتطلب موارد  عملیة معقدة وھ) كائنات المعدلة وراثیاوخاصة بما یتعلق بال(وضع إطار تنظیمي للتقانة الحیویة في األغذیة والزراعة 
 لبیةتیمي المعمول بھ، فإن إنشاء مھام تنظیمیة جدیدة یتتطلب بصرف النظر عن الھیكل التنظ. ومن المتوقع أن تكون شاقة أیضًا ،كثیفة

من بین أمور أخرى، تشمل ھذه و. إحتیاجات ھائلة من قبل المؤسسات العلمیة والتقنیة واإلداریة الوطنیة لم تكن موجودة تاریخیا
مات للمخاطر؛ رفض أو إعطاء التصاریح إعداد ملفات متعلقة باإلبالغ والرد علیھ؛ وضع مبادئ توجیھیة إلجراء تقیی: اإلحتیاجات

وضع مبادئ توجیھیة للمراقبة بعد اإلطالق؛ وضع أسالیب  وتحدید الشروط؛ منح الشھادات وتفقد المرافق الخدماتیة والمواقع الحقلیة؛
.لالختبار؛ وتحدید األنشطة المتعلقة بالفرض اإلجباري

یدة ھو توفیر نظام وطني موحد، أو على األقل جید التنسیق، للتعامل مع وإحدى المبررات الرئیسیة لوضع القوانین والنظم الجد
تطبیقات التقانة الحیویة في األغذیة والزراعة عبر سلسلة تمتد من قطاع البحث والتطویر وتمر عبر إدارة الكائنات المعدلة وراثیا 

قة بالتقانة الحیویة وذلك بسبب وجود مؤسسات عامة وفي معظم البلدان یوجد نظم متعل. لتصل إلى المعلومات المخصصة للمستھلكین
الھندسة / أو التقانة الحیویة (الوطنیة المعنیة بالسالمة الحیویة ) المجلس التنفیذي/ اللجنة / الھیئة / أو المجلس (رسمیة مثل السلطة 

 ،لوضع السیاسات التنظیمیة المتعلقة بالتقانة الحیویة الوطنیة في األغذیة والزراعة وتعمل ھذه المؤسسات كنقطة اتصال). الوراثیة
ومن المھم . وتضم عادًة ممثلین عن جمیع الوزارات المعنیة ولدیھا آلیات رسمیة إلشراك القطاع الصناعي والجمھور في صنع القرار

.لمعنیة بوضع المعاییر وتقییم المخاطرالمالحظة كیف أن ھذه المؤسسات ھي عادًة منفصلة عن الوكاالت ا

وفي وضع السیاسات التنظیمیة المتعلقة بالتقانة الحیویة في األغذیة والزراعة، ینبغي على السلطات الحكومیة أن تأخذ بعین اإلعتبار 
:ما یلي

بأنشطة التقانة الحیویة في األغذیة  ستخدام القوانین الرئیسیة والسلطات القانونیة ذات الصلة الموجودة حالیًا لوضع نظم متعلقةإ -
وبذلك یتم توفیر األسس الضروریة لوضع النظم المتعلقة بالكائنات المعدلة وراثیا في غضون فترة زمنیة قصیرة؛. والزراعة

ین وأنظمة وھذا األمر یتطلب العمل على المدى الطویل، ولكنھ یجد تبریرًا في حال وجود قوان. إدخال قوانین ونظم رئیسیة جدیدة -
قدیمة جدا؛ في حال عدم وجود سلطة معنیة أو ھناك سلطة مشكوك بقدراتھا فیما یتعلق بتنظیم التقانة الحیویة أوسلطة ضعیفة وغیر 

.أو في حال وجود إرباك وانعدام الشفافیة والتنسیق بین مختلف الوزارات/ قادرة؛ و

ة البیئیة والغذائیة بما فیھا الخطوط القاعدیة، وعناصر المقارنة، والعتبات بكل األحوال، وضع مبادئ ومعاییر واضحة متعلقة بالسالم
وعالوة على ذلك، ینبغي على الوكاالت التي تشارك في إجراء تقییمات المخاطر أن یكون . الحرجة والمؤشرات ھو أمر بالغ األھمیة

وینبغي على المشرفین علیھا أن ) المفروضة على الخدماتتستند بأغلب األحیان على الرسوم (لدیھا ھي نفسھا قاعدة تمویلیة واضحة 
وفي . یكونوا من أصحاب المھارات المناسبة وعلى إلمام بالخطوط التوجیھیة والمبادئ الدولیة المتبعة في تقییم المخاطر بطریقة علمیة

العلمیة واألدوات التحلیلیة التي تستخدم في  المھارات ةمواكبالقدرة على ب متعلقة ھذا الصدد، تواجھ البلدان النامیة تحدیات متزایدة
وھذه الجھود تحصل على دعم یتمثل بتوفیر معلومات ومبادئ . تنظیم الكائنات المعدلة وراثیا والتي تشھد توسع متزاید وتطور مستمر

ر الغذائي وغرفة تبادل لجنة الدستوو المثال، منظمة األغذیة والزراعة توجیھیة وغیرھا من مواد دعم القرار من قبل، على سبیل
، ولكن نجاحھا یعتمد على وجود مھارات أساسیة علمیة وتقنیة عالیة وبنى تحتیة، فضال عن بیئة )BCH( معلومات السالمة الحیویة

.مواتیة أوسع نطاق تتضمن إطار تنظیمي سلیم

وفي بعض البلدان، ھناك . لى حد السواءصنع القرارات التنظیمیة ھو عمل معقد للغایة ولھ أبعاد علمیة وإجتماعیة وسیاسیة ع
اعتبارات اجتماعیة واقتصادیة قد ال تكون مالئمة مع األنظمة التنظیمیة، تاركة للسوق مھمة االستجابة مع المطالب الغیر آمنة 

بعض  –ین وفي بلدان أخرى، صنع القرارات قد ال یكون مجرد امتیاز محصور فقط بالعلماء وواضعي النظم الحكومی. للمستھلكین
ولذلك، یبدو واضحا أنھ في حین أن . المجتمعات ترید وبشكل متزاید إبداء رأیھا في كیفیة وضع النظم وفي القرارات التي یتم اتخاذھا

سالمة المنتجات یجب أن تكون مكفولة من قبل الحكومة، فإن ثقة العامة بالتقانة الحیویة سوف تتطلب بشكل متزاید تقییم لآلثار 
یة واالقتصادیة جنبا إلى جنب مع تقییم للمخاطر البیئیة ولتلك المتعلقة بصحة اإلنسان، وأن تعطى لألشخاص الذین یمثلون االجتماع

تعزیز مناھج من ھذا النوع بحاجة الى تجدید . وجھات نظر مختلفة الفرصة للمشاركة في األحكام المتعلقة باستخدام التقانات الجدیدة
.اتخاذ خیارات رشیدة حول التقاناتفي توفیر المساعدة للبلدان النامیة  من أجل كبیر في المناھج الراھنة
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قامت  سنوات الماضیة لدعم عملیات وضع أنظمة وطنیة متعلقة بالسالمة الحیویة، 7-5االلتزامات المالیة التي قررت على مدى 
ارد البشریة، نحو قطاع الكائنات المعدلة وراثیا المحدد ستثمارات داخلیة كبیرة، بما فیھا الموإستثمارات خارجیة وتحویل إبتجییر 

واألكثر تطلبا وتكلفة من الناحیة التقنیة وذلك على حساب مناھج تقانیة حیویة أخرى ربما كان من الممكن تطویرھا وتطبیقھا بسھولة 
توصیف الموارد الوراثیة وتسریع عملیات  في أكثر، وھي مربحة وال تحتاج إلى تنظیم، مثل استخدام الواسمات الجزیئیة وعلم الجینوم

. تم تخصیصھاالتي  من جھة أخرى، عدد قلیل من البلدان النامیة حصل على منافع مادیة من ااإلستثمارات. االختیار وبرامج التربیة
.إنھا مسألة ھامة تستلزم النظر فیھا من قبل صانعي السیاسات الوطنیة والمجتمع الدولي

ومما ال شك فیھ، فإن أكبر نجاح . النظم المعنیة بالتقانة الحیویة على المستوى اإلقلیمي والدولي" لتنسیق"ت تم بذلھا العدید من المحاوال
 تم تحقیقھ في ھذا السیاق ھو العمل المشترك بین منظمة األغذیة والزراعة وھیئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الصحة العالمیة

)WTO( إضافة . المبادئ والخطوط التوجیھیة لتقییم سالمة األغذیة الناتجة عن استخدام التقانة الحیویة الحدیثة، الذي وضع سلسلة من
تحت ) 11(رقم ) ISPM(إلى ذلك، وبما یتعلق بالنقل عبر الحدود للنباتات المعدلة وراثیا، فإن المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة 

" آلفات الحجریة بما فیھا تحلیل المخاطر البیئیة وتلك المتعلقة بالكائنات الحیة المعدلة وراثیاتحلیل المخاطر المتعلقة با"عنوان 
ولجنة . تلعب دور أساسي في تقییم المخاطر البیئیة  ،)IPPC( ، والتي تم وضعھا ضمن االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات)2004(

ات ھي منظمات معنیة بوضع المعاییر التي تعتمدھا إتفاقیة منظمة التجارة العالمیة بشأن الدستور الغذائي واالتفاقیة الدولیة لحمایة النبات
وینبغي أیضًا اإلشارة إلى العمل الذي تقوم بھ منظمة التعاون والتنمیة في . تطبیق التدابیر الصحیة وتلك المتعلقة بالصحة النباتیة

عالف والبیئة، وإلى ذیة واألقانة الحیویة الحدیثة والذي یشمل سالمة األغسالمة الت/ حول تقییم مخاطر) OECD(المیدان االقتصادي 
، األولى منھا معنیة بتنسیق نظم المراقبة في مجال التقانة الحیویة والثانیة "الوثائق اإلجماعیة"نتائجھ الرئیسیة التي تتمثل بسلسلتین من 
لتتبع  ″معرف وحید″ اون االقتصادي والتنمیة في المیدان الإلقتصاديووضعت منظمة التع. متعلقة بسالمة األغذیة واألعالف الجدیدة

عملیات التعدیل الوراثي على المستوى العالمي، ویجري استخدامھ حالیا من قبل العدید من منتجي الكائنات المعدلة وراثیا، وكذلك من 
سالمة األغذیة وصحة الحیوان ب المعني غذیة والزراعةلمنظمة األالمنفذ الدولي قبل غرفة تبادل المعلومات بشأن التقانة الحیویة و

.اتوالنبات

من الواضح أنھ لیس ھناك أي نقص في المعلومات أوعدم إستعداد من جانب العدید من الوكاالت الدولیة والوطنیة  في حین
اك خالف كبیر داخل البلدان وعبرھا ما زال ھن ھومستشارین من القطاع الخاص لتوفیر التدریب والخدمات المتعلقة ببناء القدرات، فإن

حول طبیعة ھذه المخاطر، إن وجدت، والمناھج واألسالیب المناسبة الموجب إتباعھا في تقییم المخاطر المحتملة الستخدام الكائنات 
االجتماعي وھناك أیضا الكثیر من الخالف حول كیفیة التعامل مع المخاطر ذات الطابع . المعدلة وراثیا في األغذیة والزراعة

واالقتصادي، وحول ما إذا كانت ھناك حاجة للتوسیم وما إذا كان ینبغي إشراك أشخاص من خارج الھیئات التنظیمیة مباشرة في صنع 
.القرارات المتعلقة بوضع النظم

لتفاھم وتخفیض ھذا االنقسام على المستوى العالمي حول الشؤون التنظیمیة في حین یوحي بأن ھناك ثمة مجاال واسعا لتحسین ا
التكالیف التنظیمیة بین البلدان النامیة من خالل السعي إلى التعاون غیر الرسمي واالعتراف المتبادل بالخطوط التوجیھیة الطوعیة، 

) أ: (یةفإن آفاق التنسیق الشامل بخصوص الرقابة التنظیمیة المعنیة بالتقانة الحیویة بین البلدان النامیة ال تبدو واعدة لألسباب التال
مستویات المخاطر المقبولة؛ بعملیة صنع القرار تتعلق أساسًا بكیفیة التعامل مع حالة عدم الیقین ومع أحكام القیم اإلجتماعیة المتعلقة 

 تختلف السیاسات الوطنیة الراھنة في البلدان النامیة بین وقف العمل كلیًا في مجال التقانة الحیویة إلى الموافقة على القیام) ب(
العلم یستطیع فقط أن یوفر معلومات وال یحل أبدًا مكان قرارات ) ج(بالتجارب المیدانیة وصوًال إلى التوزیع التجاري للمنتجات؛ و

.واضعي السیاسات والمجتمعات بشأن ما یعتبرونھ مشروع ومبرر في تحدید سیاق خاص للعمل

مناھج : أمثلة عن المبادئ التوجیھیة الطوعیة قد تشمل ما یلي. ال یمكن تحسینھاھذا بالتأكید ال یعني أن متطلبات مالءمة العلم والبیانات 
إلجراء تقییمات للمخاطر، وللتعامل مع المعلومات السریة، ومناھج متعلقة بالمعاییر واإلجراءات المتبعة من أجل منح أإلذن 

انات التوصیف الجزیئي وإعداد التقاریر المتعلقة بھا، واإلشراف على التجارب الحقلیة المغلقة، ومناھج حول كیفیة الحصول على بی
، وإجراء الرصد البیئي في مرحلة ما بعد طرق التحلیل وأخذ العینات من أجل الكشف عن كائنات معدلة وراثیُا في مصفوفات مختلفة

وبالتالي، في حین أن . لبلدان النامیةاإلطالق وإصدار وثائق إجماعیة حول بیولوجیا النباتات المستخدمة من قبل المالكین الصغار في ا
أمر مھم، فاألكثر أھمیة في ھذا المنعطف ھو التنسیق  ومختلف البلدان ھ فينظیمیة بین المناھج الت تناسقأن الھناك توافق عام على 

.لد الواحدوالمالءمة بین النظم المتعلقة بالكائنات المعدلة وراثیا في مختلف الوزارات الحكومیة ذات الصلة داخل الب

، والذي یجب أن یكون حسب منظمة "السالمة الحیویة"ھذا قد یكون مبرر كافي بالنسبة للبلدان النامیة للتفكیر بإعتماد منھج حول و
النباتات وما یرتبط بھا والحیوان وإلنسان امنھج إستراتیجي ومتكامل لتحلیل وإدارة األخطار المتعلقة بحیاة وصحة "األغذیة والزراعة 

وعدد كبیر من البلدان النامیة ال یستطیع ببساطة تمویل مناھج محددة القطاع أو خاصة بالكائنات المعدلة ". أخطار على البیئة من
وھذا . وراثیا، ولكنھم یستطیعون اإلستفادة إلى حد كبیر من إتباع منھج أكثر تكامال، دون الضرورة إلى إنشاء ھیاكل جدیدة أو موحدة

حقیق المزید من االنسجام بین المصطلحات وطرق العمل المعتمدة في تحلیل المخاطر، مع مراعاة حاجة القطاعات ربما یتیح فرصة لت
.الفردیة إلى إجراءات تحلیل للمخاطر یتم وضعھا حسب خصائص المخاطر التي تنطوي علیھا
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حقوق الملكیة الفكریة) أ

منتجات نھائیة ملموسة واستخدامھا تعتبر عنصر أساسي لخلق إلى سیاسات واضحة وشفافة من أجل الوصول إلى أدوات البحوث و
ھذه المواد والمعلومات المرتبطة بھا أصبحت بشكل متزاید موضوع . بیئة مواتیة لتشجیع االبتكارات في حقل التقانة الحیویة ونشرھا

االستراتیجیة الوطنیة المعنیة / وبالتالي، ھناك مطلب آخر حساس بالنسبة للسیاسة . مسائل المتعلقة بحقوق حمایة الملكیة الفكریةال
 بالتقانة الحیویة وھو ضرورة معالجة المسألة المرتبطة بالطریقة التي ینوي بلد معین التعامل من خاللھا مع القضایا المرتبطة بالملكیة

یاسات من أجل الوصول إلى الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم المنافع الناتجة عن استخدام التقانات الحیویة س. الفكریة
.لتطویر منتجات مفیدة أصبحت ھي أیضًا ذات أھمیة متزایدة

مثل العلماء (ین مصالح المبدعین ینبغي على السیاسات الوطنیة المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة والموارد الوراثیة أن تحقق التوازن ب
یرغب في اإلستخدام المباشر الذي ) المزارعین والمستھلكین(والمستثمرین من ناحیة ، مصالح المجتمع األوسع نطاقا ) والمربین

عوبة منذ توازن من ھذا النوع أصبح أكثر صتحقیق . ، ومن ناحیة أخرىوالغیر مباشر لالبتكارات التي تشملھا حقوق الملكیة الفكریة
والسیاسات الحدیثة نسبیًا التي تم  .ظھور التقانة الحیویة في األغذیة والزراعة على الساحة، وخصوصا التقانة الحیویة المتقدمة

اعتمادھا من قبل بعض السلطات الوطنیة واإلقلیمیة وسعت المجاالت التي تشملھا حقوق براءات االختراع، من اإلبتكارات في 
على سبیل المثال أدوات التعدیل الوراثي، والواسمات " (األشكال الحیاتیة"والتربیة في التحسین الوراثي إلى عملیات اإلختیار 

).الجزیئیة وتسلسل الحمض النووي والمواد الوراثیة واألصناف المحسنة

طاع الصناعات الغذائیة في البلدان أنظمة حمایة الملكیة الفكریة أن تأخذ بعین األعتبار البنیة واألدوار المتعددة الوظائف لقوعلى 
وفي تصمیم . النامیة وأن تكون متسقة مع الحد األدنى من الشروط المنصوص علیھا في االتفاقات الدولیة المتعلقة بالملكیة الفكریة

:وإدارة أنظمة وطنیة معنیة بحقوق الملكیة الفكریة، ینبغي على البلدان أن تعي األمور التالیة

ضات األساسیة التي تعتمد علیھا إتفاقیة منظمة التجارة العالمیة بشأن الجوانب التجاریة المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة حسب االفترا - 
)TRIPs(الدولي لحمایة األصناف النباتیة الجدیدة  ادقوانین االتح، و)UPOV ( فإن حقوق الملكیة الفكریة سوف تشجع على نقل التقانة

إلى البلدان النامیة، فضال عن توسیع نطاق تبادل ) الحیویة(التالي نقل قطاع البحث والتطویر المتعلق بالتقانة على المستوى الدولي وب
الخطوط واألصناف المحسنة وراثیًا؛

ب التجاریة وتحدیدا أعمال االتحاد الدولي لحمایة األصناف النباتیة الجدیدة واإلتفاقیة بشأن الجوان(الترابط بین حقوق الملكیة الفكریة  -
والمعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة ) CBD(األھداف األساسیة التفاقیة التنوع البیولوجي ) أ(و ) المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة

 ھامالوصول إلى الموارد الوراثیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استخدا وھو -(ITPGRFA)النباتیة لألغذیة والزراعة 
حقوق / الحفظ واإلستخدام المستدام للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، وحفظ واحترام حقوق المجتمعات األصلیة والمحلیة و، 

األمن الغذائي الوطني؛) ب( المزارعین المتعلقة بالمعارف واالبتكارات والممارسات، و

اع والمعاییر المتبعة في تسجیلھا، والحقوق الممنوحة، وشروط االدراجات واالستثناءات بما یتعلق بمواضیع براءات اإلختر -
وأیضا، بكل ما یشكل نظام . وغیرھا من القضایا" صنف"، "عملیة أساسیة بیولوجیة"، "ابتكار"اإلفصاح، وبكل ما یعتبر اختراع، 

 تلكأو  ة األصناف النباتیة الجدیدةاالتحاد الدولي لحمایفرید فعال وباإلجراءات المعمول بھا لفرض براءات االختراع، وقوانین 
الشبیھة بھا والمتعلقة بحمایة األصناف النباتیة؛

ألغذیة في االتكالیف والمنافع الناتجة عن تطبیق القوانین المعنیة بالملكیة الفكریة في مجال اإلبتكارات المتعلقة بالتقانة الحیویة  -
بكل بلد وتعتمد، من بین أمور أخرى، على الوضع الحالي للتشریعات،  وھي ستكون خاصة. والزراعة تتسق مع القواعد الدولیة

 عنیةاألنظمة اإلداریة الم تكالیفإن . والقدرات الفنیة واإلداریة، والمعاییر المتبعة لتحدید األھلیة مثل عدد األنواع النباتیة المحمیة
م الفریدة المعنیة بحمایة األصناف النباتیة، في حین أن المنافع بتطبیق قانون البراءات سوف تكون بالتأكید أعلى من تلك الخاصة بالنظ

.عن التجارة، والدخل واألمن الغذائيوتشمل األرباح الناتجة عن الزیادة في اإلنتاجیة، ) مع الكثیر من المحاذیر الكامنة(المحتملة 

وراثي الذي ینطوي على التقانة الحیویة أن تدرك أن منح ینبغي على البلدان النامیة التي تعتزم بناء قدرات عالیة في مجال التحسین ال
ت براءات االختراع للمورثات المركبة وللكائنات المعدلة وراثیا سوف یساھم في زیاد أسعار البذور، والمواد النباتیة المتكاثرة والمنتجا

وینبغي على ھذه . ن حمایة الملكیة الفكریةالتي یتقاضاھا أصحاب براءات االختراع حسب قانو" رسوم التقانة"األخرى، وذلك بسبب 
أن المحرك الرئیسي لتطویر السیاسات المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة واستخدام أنظمة الملكیة الفكریة یتمثل بأن تدرك البلدان أیضا 

ھذه القدرات ضعیفة فإن نظام  وحیث تكون. بقوة العلم والمھارات المحلیة المتعلقة بالتقانة في القطاعین العام والخاص في بلد ما
في الجانب اآلخر، یجب أن یكون ارتفاع األسعار متوازن . الملكیة الفكریة سوف یستخدم في المقام األول لحمایة التقانات المستوردة

نافع االقتصادیة مع اإلنتاجیة المحتملة والجودة وغیرھا من الفوائد والتكالیف، وكلھا أمور یجب أخذھا باالعتبار في تقییم كمیة الم
.واالجتماعیة وتوزیعھا

جانب آخر یتعلق بطبیعة ھذه االتفاقات التي ال تتضمن شروط متعلقة بمكافأة المزارعین والمجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة على 
المنتجات التي  تطویر أصناف جدیدة وغیرھا منلخدمة من قبل العلماء والمربین ظ وتوفیر الموارد الوراثیة المستفي حفم دورھ

أو شروط . نیة أخرىاائل تقتقانات الحیویة الزراعیة أو وستشملھا حقوق الملكیة الفكریة والتي تم الحصول علیھا بواسطة استخدام ال
" یةالتقلید"ال تشمل أنظمة اإلبتكار  حقوق الملكیة الفكریة حمایة أي أن(متعلقة بمسألة حمایة األصناف التي تم تطویرھا في المزارع 
ھذه كلھا مفاھیم تم شملھا في اإلتفاقیات المتعددة األطراف حول التنوع ). والشائعة، الخاصة بالمزارعین وبمجتمعات الشعوب األصلیة
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، وعلى البلدان أن تعالجھا )المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة اتفاقیة التنوع البیولوجي و(البیولوجي 
.ومع مختلف التشریعات على حد السواء یة الدولیةطرق تتسق مع اإلتفاقات التجارب

بالتأكید، ال یوجد نظام واحد للملكیة الفكریة یتناسب مع احتیاجات وأھداف كل البلدان أو یخدم جمیع األنظمة الزراعیة داخل البلد 
المتعلقة بالملكیة الفكریة، یتعین على البلدان الراغبة في استخدام  وبالتالي، وخالل عملیة تصمیم ووضع التشریعات والسیاسات. الواحد

تقوم بوضع توقعات واقعیة حول الدور المستقبلي ) أ(للتقانة الحیویة في األغذیة والزراعة أن " مساعد"الملكیة الفكریة كعنصر 
ا األوسع نطاقًا المتعلقة باألمن الغذائي والحد من الفقر، و للتقانات الحیویة في المساعدة على تلبیة احتیاجاتھا الوطنیة الزراعیة وأھدافھ

.أن تستفید إلى أقصى حد من المرونة المتأصلة في القواعد المتفق علیھا دولیا) ب(

من الممكن اعتمادھا لحمایة مطوري  ،البلدان أیضا أن تدرك أن ھناك خیارات خارجة عن أدوات حقوق الملكیة الفكریةعلى 
العقود والقوانین المتعلقة بالسالمة الحیویة واألسرار و ،عن طریق البذور مثًال حیویًا،د النباتیة والحیوانیة والجرثومیة، وموزعي الموا

.التجاریة

القوانین والمؤسسات) أوًال(

من نوع تلك المتعلقة  إطار المواضیع التي تشملھا براءات اإلختراع تحددعدد قلیل من البلدان النامیة قام بتعدیل أو إدخال تشریعات 
باإلضافة إلى ذلك، . بالتقانة الحیویة، وذلك في كثیر من األحیان بسبب القضایا التقنیة واالجتماعیة واألخالقیة المعقدة التي تطرحھا

وجیھیة عدد قلیل من مؤسسات البحوث العامة وھیئات التمویل في البلدان النامیة قام بوضع وتنفیذ قواعد أساسیة ومبادئ وخطوط ت
إدارة الملكیة الفكریة المتعلقة بالتقانة الحیویة ونقل المعرفة، مثًال من خالل إبرام اتفاقات بشأن التعاون في مجال البحوث مع حول 

ھذه األمور أیضا ھي شدیدة التعقید ومتداخلة المھام، ونتائجھا . أطراف أخرى، التي ممكن أن تكون عامة أو خاصة، وطنیة أو أجنبیة
.بتمویل البحوث والمنظمات التجاریةوكون متأثرة بشكل كبیر بالتنمیة الوطنیة والدولیة، قد ت

بالتالي، ھناك حاجة إلى إنشاء آلیات إستشاریة تسمح بالتوصل الى اتفاقات وحلول وسط بین الجماعات العاملة داخل وخارج قطاع و
ال سیما تلك المتعلقة ببراءات (ل واسع حول عدد من المسائل األساسیة األغذیة والزراعة والتي سیكون لھا دائما نظرات مختلفة وبشك

أي شكل من أشكال حمایة  تحتتحدید المواضیع الموجب شملھا و: ومنھا. المتعلقة بوضع التشریعات وتنفیذھا وفرضھا) االختراع
علیھا؟ ما ھي المؤسسات التي سیتم إنشاءھا  الملكیة الفكریة؟ من الذي یستطیع أو یجب علیھ إمتالك حقوق الملكیة الفكریة المتفق

؟ كیف سیتم فرض )من الموظفین واألجھزة(لتحدید وإدارة التقانات التي سیتم الحصول علیھا وحمایتھا، وكیف سیتم توفیر الموارد لھا 
التشریعات؟

معاھد البحوثأمام اإلداریة المتاحة الخیارات ) ثانیًا(

لقة بإدارة الملكیة الفكریة والمتاحة أمام المنظمات العامة من أجل الوصول إلى أدوات التقانة الحیویة إن الخیارات اإلستراتیجیة المتع
وإلى التقانات في مجال البحث والتطویر والنشر ستتوقف على قدرة البحث والتطویر واألھداف والتكالیف والشروط وتقبل الجمھور، 

ام الثغرات التي تشھدھا التشریعات المتعلقة ببراءات االختراع وحمایة األصناف؛ اسخدام استخد: والخیارات المتاحة ھي التالیة. وإلخ 
االستخدام التجریبي التي تنص علیھا التشریعات الوطنیة؛ اتفاقیات نقل المواد؛ اتفاقیات الترخیص؛  \اإلعفاءات المتعلقة بالبحوث 

الحصول مجانًا عن طریق التفاوض ودون دفع الحقوق على المورثات، الشراء المباشر؛ الشراكات بین القطاعین العام والخاص؛ و
خیارات أخرى تشمل . والتركیبات الجینیة والمواد الوراثیة المسجلة الملكیة، إما مباشرة أو عن طریق وسطاء من أطراف ثالثة

.مجمعات البراءات والتراخیص المفتوحة المصدروالشراكات مع القطاع العام، 

یكون مفید أیضًا، مثل جمیع الطرق التي شاھدناھا، التأكید على أن لیس مجرد الحصول على معلومات متعلقة ببراءات  من الممكن ان
فمن الضروري أیضا . االختراع، أو الوصول إلى أداة أو منتج تشملھم حقوق الملكیة الفكریة، یعني تحقیق النجاح في نقل التقانة

والتي كثیر من أصحاب الملكیة الفكریة ال یزالوا یحفظوھا  بعنایة، ویمكن الوصول إلیھا فقط الحصول على المعرفة المرتبطة بھا، 
.من خالل إتفاقیات خاصة متعلقة بنقل المواد أو الترخیص

نقل المعارف/  الھیاكل القانونیة أوالمؤسساتیة والسیاسات المتعلقة بالملكیة الفكریة ) ثالثًا(

جامعات تقریبًا التي تتعامل مع التقانة الحیویة في األغذیة والزراعة في البلدان الصناعیة بإنشاء مكاتب قامت جمیع معاھد البحوث وال
یشرف علیھا أشخاص تم تدریبھم على تقدیم المشورة والتعامل مع تطبیقات الملكیة الفكریة، ولدیھم ) TTOs(بنقل التقانة معنیة 

أجل التوصل إلى اتفاقات مع أطراف ثالثة تسعى إما إلى الوصول على منتجات محمیة مھارات في مجال التفاوض وإدارة األعمال من 
. قانةمكاتب نقل التبالملكیة الفكریة، إما تملك حقوق الملكیة الفكریة على منتجات بحثیة أو لھا مصلحة تجاریة مع المؤسسة التي تدیر 

المدرسیة وكتیبات التدریب والبرامج المعلوماتیة والمواد السمعیة  مملوكة مثل الكتبغیر ال صولمع األ تتعامل ھذه المكاتب أیضا
.وفي بعض الحاالت، قامت مؤسسات عامة بالسماح أو حتى بتشجیع موظفیھا على إنشاء شركات جانبیة. والبصریة

التي تشملھا الملكیة  صولق األبتسویالتي تتعلق  ،اضعي السیاسات في البلدان النامیة أن یعوا المسائل المحتملة التالیةووینبغي على 
:الفكریة في القطاع العام

ھناك خطر أن یتحول تركیز البحوث المعنیة بالتقانة الحیویة بعیدا عن مھمتھا األساسیة المتعلقة بتأمین حاجات المصلحة العامة نحو  -
على األنواع والخصائص المھمة  أي التحول من بحوث أساسیة عامة إلى بحوث ذات صلة بالسوق، ومن التركیز(مصالح خاصة 

ولذلك، فمن المھم أن ). محدودي الموارد إلى أنواع وخصائص تھم التصدیر والعملیات ذات المنحى التجاريوللمزارعین الصغار 
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المملوكة  األصولإلى  الوصولعلى تشجیع الترتكز مبادئ حمایة وإدارة الملكیة الفكریة المعنیة بالتقانة الحیویة على مھمة المعھد أي 
لذین یعانون من انعدام األمن الغذائي؛الفقراء وا ونشرھا على والغیر مملوكة

إلى  ،التقانة الحیویة تنطوي علىاو بمواد أخرى  ،أصناف محمیةتراخیص متعلقة بمنح القدرة على الحصول على عائدات من  -
أو العلماء / قد تزید من إیرادات المعھد و . ات إستشاریة، إلخأطراف ثالثة أو من البیع المباشر لمنتجات فكریة أخرى، لعقود، لخدم

تم بذلھا في یالمحمیة قد ال یكون كافي لتغطیة التكالیف التي  ألصولإستخدام افي الظروف العادیة، إن منح تراخیص . المشاركین
یص العمل بھا؛الحصول على براءاة إختراع متعلقة بالتقانة الحیویة في األغذیة والزراعة وحفظھا وترخ

إمكانیة تسھیل نقل التقانة للشركاء من القطاع الخاص حسب ) أ: (ھي  لتقانةالمنافع الرئیسیة في منح التراخیص المتعلقة بملكیة ا -
لة الحاجة، مع حفظ حقوق القطاع العام بتوفیر التقانة للمزارعین الذین، خالفًا لذلك، لیس لدیھم القدرة على الحصول علیھا، أي كوسی

تحادات إمدخل الى ستعمالھا كإ) ج(، و للوصول الى التقانات التي یملكھا اآلخرون" كورقة مساومة"إستعمالھا ) ب(لتجزئة السوق، 
.بحثیة عالمیة أو إقلیمیة، غالبا ما تنطوي على تقاسم األدوات البحثیة ألغراض غیر تجاریة

تطبیق حمایة الملكیة الفكریة في المقام األول، وإنشاء مكاتب نقل التقانة إلدارة قبل الشروع في األعمال المعقدة والمكلفة المتعلقة بو
معاھد القطاع العام فیھا، أن تكون والملكیة الفكریة والوصول إلى األصول المملوكة من قبل آخرین، ینبغي على البلدان النامیة، 

تخاذ مثل ھذه القرارات یجب أن یرتكز على القیام إ .ذه المھامواضحة حول األسس المنطقیة والسیاسات التي ستتبعھا في القیام بھ
بھذه الطریقة . بعملیة جرد لموجودات القطاعین العام والخاص وحفظھا، بغض النظر عما إذا كانت جزءًا من حقوق الملكیة الفكریة

سالتھا وأھدافھا وتطویر الشراكات في فقط یمكن للحكومات والمعاھد تحدید أفضل سبل اإلستخدام لھذه الموجودات من أجل تحقیق ر
حمایة الملكیة المعنیة بوطنیة التشریعات ال فيت األشكال الحیویة مستثنیة حتى لو كان وذلك نطاق البحث والتطویر والتسویق التجاري،

.الفكریة

الخیارات المتاحة أمام الوكاالت الوطنیة والدولیة المعنیة بالتنمیة وتمویل البحوث) رابعا(

ود الوكاالت الوطنیة والدولیة المعنیة بتمویل العلم والتقانة والجھات المانحة یشكل عامل أساسي في التنمیة والتطویر والبحث في وج
المجال الزراعي، ومع حلول عصر الجینومیة وعلم البروتینات في مجال التقانة الحیویة في األغذیة والزراعة، فإن السیاسات التي 

الت، بما في ذلك مسألة التصرف بحقوق الملكیة الفكریة الناشئة عن أعمال البحث والتطویر التي تدعمھا، تلعب تعتمدھا ھذه الوكا
.لحصول على التمویل من قبل ھذه المصادرا في بحوث والعلماء األفراددورا حاسما في تحدید سیاسات وممارسات وسلوك معاھد ال

غي أخذھا باإلعتبار من قبل األوساط العلمیة المعنیة بالتنمیة في جمیع البلدان، بما في ذلك المبادئ والممارسات التالیة، ھي خیارات ینب
ث الحیویة المتقدمة في البحكیانات القطاع الخاص، عند وضع وتنفیذ السیاسات والبرامج والمشاریع التي تنطوي على التقانات 

:ارعین ومحدودي اإلنتاجوفي التنمیة لصالح صغار المز ،والتطویر في المجال الزراعي

تشجیع التبادل الحر للمواد والبیانات؛ -

لخططھم اإلداریة، فضال عن الخطط التي وضعوھا لتقاسم ونشر نتائج  شرحًامقدمي الطلبات  مقترحات تتضمنأن التأكد من  -
البحوث؛

مواد وإذا استلزم األمر، الطلب منھم االمتثال للخطط متابعة أنشطة الحاصلین على المنح والمتعاقدین فیما یتعلق بالبیانات وتقاسم ال -
المتعلقة بالملكیة الفكریة وتبادل البیانات التي تمت الموافقة علیھا سابقًا؛

المتفق علیھا في مشروع الجینوم البشري لتشمل تحدید تتابع جینوم الكائنات التي تعتبر أساسیة " قواعد برمودا"توسیع نطاق عمل  -
وھذا یعني نشر جمیع تسلسالت الحمض النووي . ھ عقبات رئیسیة بوجھ اإلنتاج الزراعي في البلدان النامیةسقت نففي الو وتشكل

ساعة، وإصدار توجیھات لمنع إعطاء  24زوج من القواعد في قاعدات البیانات العامة في غضون  1000التي تتعدى، مثال، ) الدنا(
م كشفھ حدیثًا؛البراءات المتعلقة بالحمض النووي الذي یت

ستراتیجیات مسؤولة بما یتعلق بإصدار البراءات والترخیص، وعلى سبیل المثال، ینبغي عدم أخذ الترخیص اوضع التشجیع على  -
الحصري بعین االعتبار فیما یتعلق بتحویل التقانات المملوكة أو الممولة من قبل مؤسسات القطاع العام إلى القطاع التجاري؛ 

فقط عندما  ،لحصول على وسائل نشر قابلة للملكیة والحصریةإلى المتعاقدین أن یتم السعي من قبل الحاصلین على المنح واالتأكد من  -
 كلما كان ذلك ممكنا، ،أیضا، و ینبغي أن تقتصر التراخیص على تطبیقات تجاریة معینة ومحدودة نسبیا. تكون ھناك حاجة ملحة لذلك

الستخدامات من غیر الممكن توقعھا في الوقت الراھن؛ بدال من منح حقوق حصریة شاملة

نظرا للتعقید في تحدید حریة العمل وإلى ضعف خبرة معظم البلدان النامیة في إدارة الملكیة الفكریة، على البلدان الصناعیة التي  -
بحمایة الملكیة الفكریة والمادیة؛تتبرع بالتقانة الخاضعة للملكیة أن ترسل بعنایة وحذر منتجات خالیة من العوائق المتعلقة 

تطبیق حفظ الحقوق بشكل واضح في مجال التراخیص التجاریة المتعلقة بالتقانة، لحمایة أھدافھم المؤسساتیة ودعم اإلستخدامات  -
.اإلنسانیة

ي األغذیة والزراعة، وإنشاء وفي الختام، إن صیاغة تشریعات مناسبة في مجال الملكیة الفكریة من أجل التعامل مع التقانة الحیویة ف
مؤسسات إداریة واتخاذ قرارات عقالنیة بشأن كیفیة استخدامھا بنجاح كجزء من بیئة مواتیة لنقل التقانة وتطویرھا ونشرھا ھو تحدي 

اق الواسع للقضایا احتیاجات التدریب وبناء القدرات للتعامل مع النط. كبیر، ومازال ھناك الكثیر من العمل بالنسبة لالقتصادیات النامیة
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بطرق تكفل لبحوث القطاع العام أن تبقى على أقصى درجات التركیز على االحتیاجات  ،والتعقیدات والتداخالت فیما بینھا ،المطروحة
.قراءاالجتماعیة لألكثریة بدال من المصالح المالیة لألقلیلة، ھذا في حال كان الھدف جعل التقانات الحیویة الزراعیة تعمل لصالح الف

وعي الجمھور ومشاركتھ) ب

بما أن التقانة الحیویة تشكل موضوع واسع جدًا ومتقاطع المجاالت بما فیھا السالمة الحیویة، وسالمة األغذیة واألعالف، وحمایة 
ة إلى الوصول إلى المستھلكین، والملكیة الفكریة، وإصدار الشھادات الخاصة بالبذور، واالخالقیات المتعلقة بعلم البیولوجیا، باإلضاف

الموارد الوراثیة وتقاسم المنافع، فإن متطلبات بناء القدرات الوطنیة الرامیة إلى تعزیز توعیة الجمھور وتبادل المعلومات ھي واسعة 
ما یتعلق  ومع ذلك، فإن أكثر من نصف البلدان النامیة التي تم أخذھا بعین اإلعتبار في إعداد ھذه الوثیقة تتحلى بالسكوت حول. النطاق

.بالتعلیم العام والتوعیة والمشاركة، أو تقوم فقط بإصدار ببیانات عامة وقصیرة حول ھذه القضایا

المشاركة في وضع السیاسات المتعلقة بالتقانة الحیویة في األغذیة والزراعة تمارس بطرق مختلفة في مختلف البلدان حسب السیاقات 
ھور التي تحدد كیف ومتى أمور مثل الشفافیة ومشاركة الجمھور ھي مطلوبة أو تعتبر المحلیة، ووجھات النظر وإھتمامات الجم
.آلیات للمشاركة من الممكن اعتمادھا في الظروف المختلفة أي سیاسیا ضروریة في صنع القرار، وكذلك

م أو تعلیم أو إشراك الجمھور في عملیات االتفاقات والمبادئ التوجیھیة الدولیة بشأن التقانة الحیویة ال توفر التوجیھ حول كیفیة إعال
تصال إقنوات ھناك  ،توفیر المعلوماتلمع ذلك، . صنع القرار، أو كیفیة إبالغ الجمھور بأي قرار متعلق بالكائنات المعدلة وراثیًا

ت الرسمیة، واضحة تشمل شبكة اإلنترنت والمنشورات والرادیو والتلفزیون والصحف وورش العمل والجلسات العامة، والنشرا
على سبیل (فیما یتعلق بمشاركة الجمھور، فإن نطاقھا ممكن أن یتغیر حسب ما إذا كانت المشاركة غیر فعلیة . وحتى توسیم المنتجات

مثال عن طریق التواصل وتبادل (أو فعلیة ) المثال عن طریق الجرائد الرسمیة أو السجالت العامة التي تتطلب ردود ضمن مھلة معینة
ات ووجھات النظر من خالل المشاورات وجلسات االستماع العامة، والتي من الممكن لنتائجھا أن تؤخذ بعین اإلعتبار في المعلوم

ومعظم المجتمعات الریفیة ال تتوفر لدیھا إمكانیة الدخول إلى شبكة اإلنترنت أو فھم اللغات ). صنع القرار وفي العملیات التنظیمیة
لذلك، فإن الحكومات والوكاالت . على شبكة االنترنت وفي الكثیر من وسائل اإلعالم المطبوعة الدولیة الرئیسیة المستخدمة

في خلق مساحات  ةلترفع إلى مستویات التحدي المتمثلإلى ا ، تحتاجة ومنظمات المجتمع المدني وغیرھاوالمنظمات الغیر حكومی
. جتمعاتلألنشطة الھادفة إلى تعزیز المشاركة الشعبیة من قبل ھذه الم

 وفي القیام بذلك ینبغي علیھا التأكد من أن یكون للفقراء رأي، وأن ال تقود القرارات في مجال التقانة الحیویة إلى زیادة تھمیش من ھو
وأیضا، . مھمش أصال، وأن یكون مواطني البلدان النامیة قادرین على تحدید خیاراتھم بأنفسھم بدال من تحدیدھا لھم من قبل المانحین

فإن الحق في الحصول : " 2001وحسب المشورة المستقلة للخبراء البارزین التي نظمتھا منظمة األغذیة والزراعة واختتمت عام 
على الغذاء یحمل معھ التزامات من جانب الدول تقوم من خاللھا بحمایة إستقاللیة وقدرة األفراد على المشاركة في محافل ومنتدیات 

وھذه االلتزامات تستطیع أن تشمل توفیر الموارد . ا بوجود مشاركین آخرین أكثر قوة وجزم وغطرسةصنع القرار العام، وخصوص
. "بروح من اإلنصاف والعدالة جمیعھا العامة لضمان أن تجري

اإلرشاد الزراعي) ج

لمعلومات في اإن النقص . الزراعيھي مسألة اإلرشاد  ما یتم إھمالھا غالباوالتي في التقانة الحیویة إحدى المسائل السیاسیة الھامة 
وتلك  االنتاجیة الممكن تحقیقھا في أنظمة المزارعین الصغار/ والمھارات ھو أحد األسباب الرئیسیة للفجوة الموجودة  بین الربحیة 

.ھایة المطافیحد ھذا النقص من اعتماد التقانات والممارسات المتاحة، ویقلل من كفاءتھا في حال تقرر اعتمادھا في ن. الفعلیة

على مدى العقدین الماضیین، شھدت األنظمة الوطنیة لإلرشاد الزراعي تغیرات دراماتیكیة، تحركھا قوى مثل نمو القطاع الزراعي 
والتبادل التجاري الحر، ساھمت في تسریع عملیة تطویر النظام الغذائي العالمي وفي اإلخفاق  ،ال سیما في البلدان المتقدمة ،التجاري

. األنظمة العامة لإلرشاد الزراعي في الكثیر من البلدان تشھده الذي

تغییرات في أنظمة اإلرشاد الزراعي والفرص الجدیدة التي تتیحھا التقانة الحیویة في األغذیة والزراعة تتطلب تحقیق تكامل أوثق ال
ھارات لدى القیمین على اإلرشاد لیصبحوا أكثر وتتطلب أیضا رفع مستوى الم. بین الباحثین والمرشدین وصغار المنتجین ومنظماتھم

المعنیین بأنظمة المعلومات  اآلخرین قدرة على فھم آثار التقانات الحیویة الزراعیة وتسھیل التفاعل بین المزارعین وأصحاب الشأن
. المتعلقة بالمعرفة في المجال الزراعي
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المختصرات 

BCH = Biosafety Clearing House

غرفة تبادل معلومات السالمة الحیویة 

BecA = Biosciences eastern and central Africa

محور العلوم الحیویة لشرق ووسط افریقیا 

BFA = Biotechnologies in food and agriculture

التقانات الحیویة في األغذیة والزراعة     

CBD = Convention on Biological Diversity

اقیة التنوع البیولوجيإتف   

FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations

منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة  

GM = Genetically modified

معدلة وراثیًا

GMO = Genetically modified organism

كائن حي معدل وراثیًا

IP = Intellectual property

الملكیة الفكریة          

IPPC= International Plant Protection Convention

االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 

IPR = Intellectual property rights

حقوق الملكیة الفكریة      

ITPGRFA = International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

لدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةالمعاھدة ا

NBS = National biotechnology policy/strategy

إستراتیجیة وطنیة شاملة متعلقة بالتقانة الحیویة / سیاسة  

NGO = Non-governmental organization

 منظمة غیر حكومیة

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development 

  منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي

R&D = Research and development

البحث والتطویر 

S&T = Science and technology

العلم والتقانة 



ABDC-10/8.2 14

TRIPs Agreement = WTO’s agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

إتفاقیة منظمة التجارة العالمیة بشأن الجوانب التجاریة المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة                                  

TTO = Technology Transfer Office

مكتب نقل التقانة

UPOV = International Union for the Protection of New Varieties of Plants

ألصناف النباتیة الجدیدةالدولي لحمایة ا اداالتح

WTO = World Trade Organization

منظمة الصحة العالمیة

     
 


