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المشاورة التقنية لمنظمة األغذية والزراعة عن تدني مستويات المحاصيل 
 المحورة وراثيا  

 
 مذكرة معلومات أساسية

 
 التاريخ

 )اجتماع يمتّد ليومين( 0222مارس/آذار  02-02
 

 المكان
 

 لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(المقّر الرئيسي 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

 
 المشاورة التقنية ونطاقها أهداف

 
 هذه المشاورة بهدف تيسير الحوار الدولي بين أعضاء المنظمة حول تدني مستويات  تُعقد

المحاصيل المحورة وراثياً في التجارة الدولية باألغذية والعلف. وسوف تُعرض للنقاش 
نتائج التحليالت التقنية التي أجرتها الفاو بهذا الخصوص، بما فيها تحليل السياسات 

 االقتصادية والتجارية.
 يكون نطاق المشاورة تقنياً واستشرافياً وهي ستتيح منتدى للخبراء لعرض نتائج أبحاثهم وس

في هذا المجال. وستكون من مسؤولية أعضاء المنظمة المشاركين في المشاورة استخدام 
 تلك النتائج في السياسات واألنظمة والخطوط التوجيهية الوطنية ذات الصلة. 

  المشاورة أي توصية بشأن أي قرارات أو سياسات ومن غير المنتظر أن تصدر عن
 تتخذها السلطات الوطنية ضمن إطارها التشريعي الخاص.

 
 سوف تساهم المشاورة التقنية في تحقيق النتائج التالية:

 
  التوعية على المسألة المطروحة وعلى العوامل المحيطة بها وعلى تأثيراتها الممكنة على

 األمن الغذائي.
 مختلف وجهات نظر أصحاب المصلحة إزاء هذه المسألة على نحو أفضل واالعتراف  فهم

 بها.

 
 :المشاركون

 
  تتوجه المشاورة بصورة أساسية إلى كبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بتجارة األغذية

ضاء في سوف توجه الدعوة إلى جميع الدول األعوالمحورة وراثياً وبسالمتها أيضاً. 
 ضور المشاورة.المنظمة لح

  للمعنيين من ممثلي الصناعات سوف توجه أيضاً الدعوات للمشاركة بصفة مراقب
 لمستهلكين وللمنظمات غير الحكومية ولألوساط األكاديمية.الممثلة لولألجهزة 

  كما ستُدعى إلى المشاورة منظمات شريكة رئيسية هي منظمة الصحة العالمية ومنظمة
دستور الغذائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون التجارة العالمية وهيئة ال

 والتنمية في الميدان االقتصادي.
 

 الدعم المالي
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لكي  (من البلدان النامية 04و 24ممثال ) 24لنحو سوف يكون باستطاعة الفاو توفير دعم مالي 
المؤهلة لنيل هذا الدعم  دانحضور المشاورة. أما المعايير التي ستحدد على أساسها البل ميتسنى له

 فهي:
 

  ( من خالل اإلجابة بالكامل 0222البلدان النامية التي ساهمت في دراسة الفاو )فبراير/شباط
 على استقصاء الفاو؛

 البلدان النامية المنكبة على إجراء أبحاث في هذا المجال؛ 
 رة وراثياً بشكل عام؛البلدان النامية التي لديها سياسة واضحة لتنظيم الكائنات الحيّة المحو 
  ًالبلدان النامية التي عيّنت جهات اتصال في برنامج الفاو الخاص باألغذية المحورة وراثيا

(platform-http://fao.org/gm؛) 
 شار البلدان النامية التي أشارت في االستقصاء إلى وجود حاالت تدني في مستوى االنت

 أوو/أو وجود عرضي فيها؛ 
 .البلدان النامية التي أبدت اهتماماً كبيراً في ما مضى إزاء هذا الموضوع 

 

http://fao.org/gm-platform

