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  السلوك بشأن التكنولوجيا الحيوية من حيث عالقتها حالة مشروع مدونة
 تقرير عن االستقصاءات التى أرسلت : بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 للبلدان األعضاء فى المنظمة وأصحاب الشأن اآلخرين
 

 مقدمة –أوال 
 

 معلومات أساسية)  1(
 
ة السلوك بشأن      "ع أولى عن     مشرو 19931ُقدم إلى الدورة العادية الخامسة للهيئة عام         -1 مدون

ى           "التكنولوجيا الحيوية من حيث عالقتها بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة         اء عل د أعد بن ان ق  آ
ة                     ا الحيوي راء التكنولوجي ة عريضة من خب طلب الهيئة استنادا إلى المشاورات التى جرت مع طائف

وجى تنظر فى وضع           وبعد أن الحظت الهيئة أن ات     . وأصحاب الشأن ذات الصلة    وع البيول فاقية التن
ة، أوصت ب        ة              إبروتوآول بشأن السالمة الحيوي واردة فى مشروع المدون ة العناصر المحددة ال حال

بشأن السالمة الحيوية وغير ذلك من الشواغل البيئية إلى اتفاقية التنوع البيولوجى باعتبارها مدخال           
 .لفى عملية التفاوض بشأن البروتوآومن المدخالت 

 
ام            -2 ا السادسة ع ة ذات         1995وتلقت الهيئة خالل دورته را عن أحدث التطورات الدولي تقري

ة    ة النباتي ا الحيوي أن التكنولوجي لوك بش ة الس روع مدون لة بمش رى وضع  2الص رة أخ أت م  وأرج
بخصوص   إلى أن تنتهى المفاوضات التى آانت جارية فى ذلك الوقت            إليه المشار   المدونةمشروع  
ديل الت  ة تع ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي أن الم دولى بش د ال يع . عه اب توس ى أعق وف

ات ام اختصاص ة ع ة  1995 الهيئ لة باألغذي وجى ذات الص وع البيول ر التن ع عناص مل جمي  لتش
ة            ا العادي ة تتلقى خالل دوراته ة عن أحدث التطورات فى             3والزراعة، أصبحت الهيئ ارير دولي  تق

ة لحيوية النباتية والحيوانية ذات الصلة بمشروع  مجال التكنولوجيا ا   ة خالل    . المدون والحظت الهيئ
ة                1999دورتها الثامنة فى عام      ا الحيوي  التطورات األخيرة الهامة التى حدثت فى مجال التكنولوجي

ا                عالقمن حيث    ى دورته ر إل ديم تقري تها بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة وطلبت من األمانة تق
 .عة عن حالة مشروع المدونةالتاس

 
 
 

 هيكل التقرير)  2(
 
دان  2000وبغية إعداده، أجريت استقصاءات فى عام    . يستجيب التقرير لطلب الهيئة    -3  بين البل

د  . األعضاء فى المنظمة وطائفة عريضة من أصحاب الشأن ذات الصلة فى مختلف أنحاء العالم             وق
 لكل عنصر من عناصر مشروع            الحالية أن الفائدة طلب من هؤالء إبداء تعليقاتهم أو مشورتهم بش       

ذا المشروع                    المدونة ذ إعداد ه ذى انقضى من ل ال ى الوقت الطوي النظر إل ديم        .  ب نهم تق ا طلب م آم

                                        
لتكنولوجيا الحيوية النباتية من زاوية صيانة الموارد الوراثية النباتية نحو وضع مدونة سلوك دولية بشأن ا  1

 .(CPGR/93/9)واستخدامها 
 .CPGR-6/95/15الوثيقة   2
 C .إعدادالتطورات األخيرة فى مجال التكنولوجيا الحيوية من حيث عالقتها بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة،   3

 Spillane  )1999 ( التكنولوجيا الحيوية من  األخيرة فى مجال من الدراسات األساسية، التطورات 9الورقة رقم
 10الورقة رقم ) Cunningham E.P.) 1999، إعداد تها بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعةعالقحيث 

 .من الدراسات األساسية

CGRFA2002\Y7317a 



CGRFA-9/02/18 2 
 

ال        ى مج رة ف ورات األخي ى ضوء التط ا ف ر فيه ين النظ رى يتع أن أى عناصر أخ ات بش اقتراح
 .ية لألغذية والزراعة واستخدامهاالتكنولوجيا الحيوية ذات الصلة بصيانة الموارد الوراث

 
ة       -4 ا األمان ووجهات  . ويقدم هذا التقرير تجميعا للتعليقات والمشورات واالقتراحات التى تلقته

ى                     دان األعضاء وأصحاب الشأن والت النظر الواردة فى هذا التقرير هى تلك التى أعربت عنها البل
 .اقتصرت مهمة األمانة على تجميعها

 
ة           لدان  وقد أيدت معظم الب    -5 وة االستمرار تحت إشراف المنظم التى ردت على االستقصاء بق

ى  بالموارد الوراثية ل وهيئتها الخاصة    ة سلوك    ألغذية والزراعة فى األعمال المؤدية إل وضع مدون
ة  ا الحيوي أن التكنولوجي ات    بش ة بالتكنولوجي ية المحيط دة والرئيس ايا المعق ة القض ل معالج ن أج  م

ى أن      أشاروفى حين. راثية لألغذية والزراعة الحيوية والموارد الو   دان األعضاء إل  من  ه بعض البل
ام، فى      لمزيديصبح مشروع النص الحالى أساسا  الممكن أن     من الدراسة، استرعى آخرون االهتم

ى                       ى الحاجة إل ذا المشروع، إل ذ صياغة ه ة من ضوء التقدم السريع الذى شهدته التكنولوجيا الحيوي
ا       . وتعديل آبيرة فيه  إجراء عملية تحديث     دان عم ل من البل ين مواصلة    إذاوتساءل عدد قلي ان يتع  آ

ة                 ى أن تواصل المنظم ه بالحاجة إل ذى اعترفت في ة فى نفس الوقت ال ذه المدون ل ه العمل فى مث
ة  فى   عملها ة                     إقام اون مع المنظمات المعني ة بالتع وارد الوراثي ة والم ا الحيوي ين التكنولوجي  صلة ب

 . األخرى
 
ة  وأآ -6 أن أهمي ة أصحاب الش ةدت غالبي ديل   المدون ديث وتع املة لتح ات ش دمت اقتراح  وق

ا وضع                      . النص الحالى  غ نقطة يمكن معه د بل وجى ق دم التكنول ة ورأى أصحاب الشأن أن التق  مدون
ة ا الحيوي لوك بشأن التكنولوجي ة للس ة عام ة والزراع ة لألغذي الموارد الوراثي ا ب  من حيث عالقته

ة ذه ا ويمكن أن تكون ه      ا                  لمدون اتها الخاصة بالتكنولوجي دى وضع سياس دان ل رة للبل دة آبي  ذات فائ
ا، وضع خطوط             هوقد أشير إلى أن   . الحيوية وصكوك تنظيمها   ك مالئم ا يكون ذل ن، حيثم  من الممك
ين      ا ب ة و توجيهية متفق عليه ذه   المشترآة  لقطاعات  لقطاعي دعم ه ة ل د ترغب     المدون ة التى ق  العام

ة والزراعة            الحكومات فى أخذ     ة لألغذي ة المالئم ات الحيوي دى وضع التكنولوجي ار ل ها فى االعتب
 .واستخدامها على نطاق واسع

 
وارد                  -7 وقد وضع التقرير التجميعى للتعليقات التى وصلت األمانة على نفس نسق الترتيب ال

دة   وقد تم تناول القضايا واالقتر    . إليها الحالية وذلك لسهولة الرجوع      المدونةفى مشروع    احات الجدي
 .CGRFA-9/02/18الوثيقة ملحق  الحالى فى 4وترد الوثيقة مع مشروع المدونة. فى قسم منفصل

 
اء من المفاوضات الخاصة         الى  وتجدر المالحظة    -8 ل االنته د أجرى قبي أن هذا االستقصاء ق

 .دةولذا فإن جميع اإلشارات هى إلى التعهد الدولى وليس إلى المعاه. بتعديل التعهد الدولى
 

   موجز التعليقات الواردة من البلدان األعضاء وأصحاب الشأن-ثانيا 
 

)

ب

                                       

  وأهداف ونطاق مدونة السلوك بشأن التكنولوجيا الحيويةإطار)  1
 
م ترأ -9 دان  معظ دتاألعضاء البل ى أي ى وضع الت ل ف تمرار العم أن  اس لوك بش ة الس مدون

ة     الموارد الوراثي لتها  ث ص ن حي ة م ا الحيوي ة التكنولوجي ة والزراع ة   لألغذي ة األغذي  أن منظم
ة  ل والزراع ذا العم ديات له ا أنسب المنت ة هم الموارد الوراثي ا الخاصة ب ن . وهيئته دد م ار ع وأش

 
  .CPGR/93/9الوثيقة   4
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ة من حيث أن               ات الحيوي ة والزراعة والتكنولوجي ة لألغذي وارد الوراثي ين الم البلدان إلى التكامل ب
وم     األحجار  الموارد الوراثية لألغذية والزراعة هى       ة       الرئيسية التى تق ات الحيوي ا التكنولوجي  عليه

ا       باعتبارها أدوات إلنتاج أصناف نباتية جديدة وسالالت       ة عموم .  حيوانية ومنتجات الموارد الوراثي
ة                 ة المختلف ات الحيوي ر من التكنولوجي ى وجود الكثي اين درجات       وأشار البعض اآلخر إل ى تتب  والت

ا صديقة              لمواجهة مشكالت ا   ومالءمتهافائدتها   ة مع بقائه لزراعة ومكافحة الجوع فى البلدان النامي
ى أن من األفضل استخدام              . للبيئة ة   "وخلصت هذه البلدان عموما إل ات الحيوي الجمع  " التكنولوجي ب

 ".التكنولوجيا الحيوية"بدال من التعبير العام 
 

د   -10 اك تأيي دو أن هن عاويب و     ا واس ة ه ذه المدون ى له دف الرئيس ل اله ار  تع ألن يظ يم اآلث ظ
ة   ة للتكنولوجي الحيوي ن آثار ،اإليجابي د م ا   ه والح ة له اطر المحتمل ة والمخ ر المرغوب ا .  غي أم
 : األهداف األخرى المقترحة فهى

اا

 
ة     )أ( ة لألغذي وارد الوراثي ة لصيانة الم ات الحيوي ى التكنولوجي ير الحصول عل رويج وتيس ت

 .والزراعة واستخدامها المستدام
 

وضع واستخدام التكنولوجيات الحيوية التى تالئم احتياجات البلدان لير الحوافز ترويج وتوف  )ب(
وفير         ا ت ذر فيه ى يتع االت الت يما الح ة والس ديقة للبيئ راء والص زارعين الفق ة والم النامي

 .االستثمارات الخاصة
 

ا        )جـ( افع الناشئة عن استخدامات التكنولوجي ة  تالترويج للتقاسم العادل والمتساوى للمن  الحيوي
 .فى مجال الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
ع                      )د( ة المستخدمة فى جمي ات الحيوي زه فى مجال التكنولوجي دولى وتعزي اون ال الترويج للتع

 .قطاعات الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
  
 .الموازنة بين حقوق المستنبطين غير الرسميين والمستنبطين الرسميين )هـ(
  
دام األمن      )و( ة فى مجاالت انع وارد لمعالجة الشواغل ذات األولوي ة الم وعى وتعبئ ق ال تعمي

 .خالل استخدام التكنولوجيات الحيوية المالئمةمن الغذائى 
  
ى قطاع   )ز( ة ف ن التشوهات االقتصادية المحتمل د ممكن م ى ح ى أدن ل إل ى التقلي اعدة ف المس

ة        الزراعة والناشئة عن استخدام التكنو     لوجيات الحيوية الحديثة وإقامة نظام متوازن لألغذي
 .ةيالزراع

  
ة من حيث                 )ح( ات الحيوي وضع خطوط توجيهية تتعلق خصيصا باالستخدام اآلمن للتكنولوجي

ى  ة ف الموارد الوراثي اجصلتها ب ة اإلنت ول قرطاخن ع بروتوآ اقا م ذائى والزراعى اتس  الغ
 .للسالمة الحيوية

  
رويج لو )ط( اطر الت يم المخ ر وتقي ذار المبك ة لإلن ة آافي ة وقطري كوك دولي ر وص ع أط ض

وجى   وع البيول ى التن ؤثر ف د ت ى ق ا الت ات المحورة وراثي ال الكائن ة إدخ ى حال ورصدها ف
 .الزراعى والموارد الوراثية لألغذية والزراعة

  
ة              -11 دور الرئيسى للهيئ رافهم بال ة  وشدد أصحاب الشأن، فى معرض اعت  معالجة    فى   والمدون

واألمن الغذائى والتنمية الريفية، أهمية الموارد الوراثية       القضايا ذات الصلة بالتكنولوجيات الحيوية      
ى           التأثيراتالزراعية وأعربوا عن قلقهم المستمر إزاء        ة عل ات الحيوي ة للتكنولوجي لبية المحتمل  الس

ة          يمكن أن تصبح      المدونةورأى هؤالء أن    . التنوع البيولوجى الزراعى   ة فى تشجيع التنمي أداة هام
ات                الزراعية وصيانة الموارد الوراثية من خالل الترويج ألفضل الممارسات فى مجال التكنولوجي

ة           ة       بطرق الحيوية آما يمكن أن توجه مستحدثات التكنولوجيا الحيوي  تراعى االهتمامات االجتماعي
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ة واالقتصادية والثقافية    ة  واإليكولوجي ذه     ورأى هؤال  .  واألخالقي ة ء أن ه  يمكن أن تسهم فى        المدون
ة       ام األغذي ى ونظ وجى الزراع وع البيول ة التن ا الحيوي تحدثات التكنولوجي د مس مان أن تفي ض

 .الزراعية
 

ى ضرورة أن                    -12 ة، عل وشددت معظم البلدان األعضاء، فى ضوء توسيع اختصاصات الهيئ
ك ا          المدونة   يعالج مشروع  ات واألسماك      جميع عناصر الموارد الوراثية بما فى ذل ات والحيوان لنبات

 .وأبدى أصحاب الشأن وجهات نظر مماثلة. تها باألغذية والزراعةعالقوالكائنات الدقيقة من حيث 
 

اج     المدونةالواردة فى نص مشروع     " التعاريف"ورأى الكثير من األعضاء أن       -13  الحالى تحت
ديل  ى تع ديث ،إل ورة وتح اء   .  وبل دان األعض دمت البل أن  ووق حاب الش ن   أص ة م ة عريض طائف

ك تعريف  ى ذل ا ف ة"االقتراحات بم ة الوراثي ة"، و"الهندس ات المالئم د ، و"التكنولوجي ات تقيي تقني
وراثى   "ية، و ل، وتقانة اندماج الخ   ااالستخدام الوراثى، والكائنات العابرة جيني     رح    ". التآآل ال ا اقت آم

واردة فى           ة  بعض البلدان األعضاء وأصحاب الشأن توحيد التعاريف ال واردة فى         المدون ك ال مع تل
 .االتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة

 
وأآد الكثير من البلدان األعضاء ضرورة توفير االتساق والتكامل مع التعهد الدولى المعدل              -14

ا أشار   . بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة       ة مع        تآم ى ضرورة أن تتسق المدون  إل
ة للسالمة              الصكوك األخرى ذات ا    وجى وبروتوآول قرطاخن لصلة بما فى ذلك اتفاقية التنوع البيول

ة ة الج   ،الحيوي ناف النباتي ة األص دولى لحماي اد ال ات   د واالتح ة النبات ة لوقاي ة الدولي دة واالتفاقي  ،ي
ة ارة العالمي ة التج ا،ومنظم ون مالئم ا يك ذه الصكوك حيثم ة له ون تكمل د أشار بعض .  وأن تك وق

أن   حاب الش ع         أص رى وم ع النصوص األخ ارض م كوك يتع ذه الص ض نصوص ه ى أن بع إل
 لتطبيقات وآثار هذه الصكوك على التنوع       يينالصكوك األخرى وأنه لم تحدث بلورة وال فحص آاف        

ذائى       ة ويمكن أن يكون      . البيولوجى الزراعى واألمن الغ راح نهج            لمدون ام فى اقت ة دور ه  المنظم
اء ل وتسوية بعضةبن ز التكاف ه من  لتعزي ا تحتوي ذه ومعالجة م ة ه دم االتساق المحتمل  جوانب ع
 .نقص

 
ون    -15 اء ضرورة أن تك دان األعض م البل ةورأى معظ ى  المدون ا إل ه أساس ة وأن توج  طوعي

احثين وشرآات                 ل الب الحكومات وإن آان يتعين تشجيع المنظمات ذات الصلة وأصحاب الشأن مث
ى مرا   دنى عل ع الم ة والمجتم ا الحيوي ا التكنولوجي اد به ا واالسترش ديث . عاته ى تح ةوينبغ  المدون

ا   ربصورة دو ة واإليكولوجي ا الحيوي ة والتكنولوجي االت الزراع ى مج رات ف ى تعكس التغيي ة لك ي
 .واالقتصاد والمجتمع

 
 صيانة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )  2(

 
وارد ا          تشابكآشفت االستقصاءات عن عالقة م     -16 ين هدف صيانة الم ة وتطوير    ة فيما ب لوراثي

ى       . التكنولوجيات الحيوية  ة وقد نظرت البلدان األعضاء إل ى           المدون دا يهدف إل ا صكا مفي  باعتباره
تدام    تخدامها المس ة واس ة المحلي وارد الوراثي يانة الم ى ص جيع عل ات  . التش ى التكنولوجي ر إل ونظ

ة وال         وارد الوراثي ات صيانة الم ز عملي ى تعزي ادرة عل وجى   الحيوية باعتبارها ق وع البيول ه  اّال تن أن
د من            ى مزي ؤدى إل رؤى فى نفس الوقت أن زيادة استخدام بعض التكنولوجيات الحيوية يمكن أن ي

ة فى                وان آان التآآل للتنوع البيولوجى     ات الحيوي ا التكنولوجي  قد رؤى أن الطريقة التى تستخدم به
ذا            آثير من األحيان وليس التكنولوجيات الحيوية نفسها هى التى تع          ة السبب فى ه ر بصورة عام تب

دان األعضاء     . التآآل  ى وجه الخصوص أعربت بعض البل ق  وأصحاب وعل  إزاء الشأن عن القل
دة          ييق القاع و تض اه نح راع باالتج ى اإلس ة عل ات الحيوي بعض التكنولوجي ة ل أثيرات المحتمل الت

CGRFA2002\Y7317a 



CGRFA-9/02/18 5 
 

ة للمحاصيل ا . الوراثي ا مم أثيرات أوسع نطاق ه ت ون ل د يك ك ق د رؤى أن ذل ى حدوث وق ؤدى إل  ي
يما فى                        ادة تعرض الزراعة للضعف الس ة من خالل زي الم مشكالت بيئية واقتصادية اجتماعي  الع

وفر      . النامي ة وينبغى، فى ظل هذه الظروف، أن ت دعم      المدون ى ضمان أن ت  التوجيهات وتسعى إل
ود الصيانة ال أن تعرضها للخطر           ة غى  وينب. المستحدثات فى مجال التكنولوجيا الحيوية جه  للمدون

وع               أن تروج أيضا لتطوير واستخدام التكنولوجيات الحيوية الرامية إلى تحقيق الصيانة الفعالة والتن
ى وجى الزراع ة،البيول ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي اج ، والم ة إلنت دة الوراثي ادة القاع  وزي

ةاألصناف  د    . التجاري اعدة العدي ى مس ة إل ى الحاج أن إل ار أصحاب الش ا أش ات آم ن المجتمع  م
ذه المجتمعات                    ى تخدم ه االت الت من  األصلية والمحلية التى تحتفظ بتنوع بيولوجى فضال عن الوآ

 . التقليل إلى أدنى حد ممكن من التآآل الوراثىأجل
 

 التكنولوجيات الحيوية المالئمة)  3(
 

روج          -17 ى ضرورة أن ت ة أشارت البلدان األعضاء إل يد للتكنو  المدون ات   لالستخدام الرش لوجي
انون من      الحيوية بما فى ذلك من خالل الترويج للتكنولوجيات الحيوية المالئمة للمزارعين الذين يع

ذه     ر ه ات النظ أن وجه ن أصحاب الش ر م د الكثي د أي وارد وق ى أن تتضمن  . نقص الم وا عل وحث
ة المالئم      ات الحيوي ادل للتكنولوجي يد والع ن والرش تخدام اآلم أن االس يات بش ة توص ع المدون ة م

 .مراعاة العوامل االقتصادية االجتماعية والبيئية
ة           -18 ة بأهمي دوائر العلمي ة وأعضاء ال واعترف الكثير من البلدان األعضاء والمؤسسات الدولي

ل  وير ونق رويج لتط ةالت ة المالئم ات الحيوي وال  التكنولوجي ين األح ى تحس هم ف ن أن تس ى يمك  الت
ة   دان النامي ى البل كان ف ية للس ه  ور. المعيش رورة توجي ؤالء ض ة  أى ه ات الحيوي و التكنولوجي نح

ام          ه اهتم تحسين دخل وظروف العمالة فيما بين فقراء الريف ودعم التنمية األآثر استدامة مع توجي
 . الزراعية المحليةاإلنتاجخاص لنظم 

 
وفى حين اعتقد الكثير من أصحاب الشأن أن التكنولوجيات الحيوية المالئمة يمكن أن تسهم            -19

ة            ا متزايد االتنمية الزراعية، أشاروا إلى أن هناك قلق      فى   ات الحيوي ى التكنولوجي ز عل  من أن الترآي
ارات األخرى فى قطاع                     وحدها   دعم الحكومى للخي فى آل من البلدان النامية والمتقدمة يقلل من ال

ك الزراعة صغيرة النطاق والزراعة العضوية               ا الح      ،الزراعة بما فى ذل ة   ومن أن التكنولوجي يوي
رة                   تبعد الموارد والجهود عن البدائل األقل جاذبية والتى آان يمكن لوال ذلك المساهمة مساهمة آبي

ات       . فى اإلنتاج الغذائى واألمن الغذائى    ى التكنولوجي وأآد بعض أصحاب الشأن ضرورة النظر إل
ة   الحيوية باعتبارها أداة مفيدة للزراعة إال أنه ال ينبغى الحد من استراتيجيات إ   وارد الوراثي دارة الم

ا                  ة فى حد ذاته ات الحيوي ى التكنولوجي ز عل  .بصورة متسقة ومتوازنة من خالل المبالغة فى الترآي
ة                ا الحيوي ة التكنولوجي ى ضرورة وضع تنمي ا  فى مكان   وبدال من ذلك أشير إل  إطار  فى    الصحيح  ه

 المدونةرة أن تشجع    وفى هذا السياق، أشير إلى ضرو     . اجتماعى وزراعى وتكنولوجى وايكولوجى   
ار    ،زراعة األنسجة النباتية  : وتدعم قاعدة التكنولوجيات الحيوية مثل     ى النطاق الصغير      واإلآث  ،عل

ادة     تحقق للمحاصيل التى يمكن أن      )اغالق/فتح (ونظم اإلآثار الالجنسى المستحث     قدرات فائقة لزي
ة      صغار المزارعين، وتخزين البالزما الوراثية للنباتات من         إنتاج خالل التجفيد واستراتيجيات تربي

ة              ة البيئي ة من الناحي ق بعض الصفات الخاصة المالئم ا لتحقي ة تكاليفه النباتات التى تحقق مردودي
واع واألصناف ا           ا التى       ألصل والمقاومة لألمراض والمغذية وغير ذلك لتحسين األن ة محلي ية المكيف

راء بصورة مباشرة زارعين الفق د الم تراتيجيات ورأ. يمكن أن تفي ى بعض أصحاب الشأن أن اس
ستخدام تقنيات التحوير التربية التى تحقق مردودية تكاليفها يمكن أن تشمل، حسب مقتضى الحال، ا          

ة  وفيما بيننقل الجينات داخل النوع الواحد   الوراثى، ل   األنواع المرتبطة ببعضها البعض بصلة وثيق
ادة      والمتماثلة من الناحية الوراثية والتى يمكن أ       يح زي اج ن تت ا من             إنت ان ممكن ا آ أآثر مم واع ب  األن

 .خالل التربية التقليدية
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 قضايا الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع ذات الصلة بالتكنولوجيا الحيوية)  4(

 
ى أن تتساوق         -20 ة أآد الكثير من البلدان األعضاء الحاجة إل دل     المدون دولى المع د ال  مع التعه

ا فى                 بشأن الموارد   الوراثية النباتية ورأت أنها يمكن، من جوانب مختلفة، أن تكون مكملة للتعهد بم
الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم المنافع الناشئة عن تطبيق           من حيث   ذلك  

ال ذا المج ى ه ة ف ا الحيوي دل  . التكنولوجي دولى المع د ال أن أن التعه ن أصحاب الش ر م ورأى الكثي
ا وأن يشكل                   إطارتبر أنسب   يع افع الناتجة عنه ة وتقاسم المن ة النباتي  للحصول على الموارد الوراثي

ة والزراعة          د أصحاب الشأن        . نموذجا للقطاعات األخرى الخاصة بالموارد الوراثية لألغذي ا أآ آم
 بحوث   أهمية تقاسم المنافع بصورة متساوية بالنظر إلى أن التنوع البيولوجى يوفر األساس لمعظم              

 .التكنولوجيا الحيوية
 

تحدثات          -21 أن مس ة بش ة الفكري وق الملكي تخدام حق د اس اء أن تزاي دان األعض ت البل والحظ
التكنولوجيا الحيوية يشكل اآلن مصدرا رئيسيا للمداوالت والمناقشات الدولية الجارية فى المنتديات        

ة          ة ومنظم ة          الحكومية الدولية مثل المنظمة العالمية للملكية الفكري ة فضال عن الهيئ  التجارة العالمي
ا ذه  . ذاته ان ه ا بي ى يمكن به ة الت ات النظر بشأن الطريق عة من وجه ة واس د أعرب عن طائف وق

ة     ة                      . الحقوق فى المدون ة مع الصكوك الدولي ى ضرورة اتساق المدون دان إل ر من البل وأشار الكثي
ة لقطاع ا             ين          األخرى ذات الصلة وأن ترآز على االحتياجات النوعي ة ب لزراعة فى الوصلة القائم

ة             وق الملكي ة وحق ا الحيوي دان أخرى      . الموارد الوراثية لألغذية والزراعة والتكنولوجي وأشارت بل
 . أن توفر توجيهات قيمة لعملية إعداد اللوائح القطرية ذات الصلةالمدونة بوسع هإلى أن

 
ة الف    -22 وق الملكي ة فى     وعلى الرغم من موافقة أصحاب الشأن على أن حق ل أداة هام ة تمث كري

وارد             قدتطوير التكنولوجيا الحيوية، اعترفوا بأن هذه الحقوق         ى الم ام الحصول عل ة أم  تصبح عقب
ك    . الوراثية فضال عن االبتكارات فى قطاع الزراعة وذلك فى سياق التطوير التكنولوجى            ى ذل وعل

ة واستكشاف      إطارى  فقد رأوا أنه يتعين مراعاة االحتياجات النوعية لقطاع الزراعة ف          وق الملكي  حق
ة                . نهج أخرى إذا اقتضى األمر        ة وملكي ا الوراثي ة بخصخصة البالزم ائل المتعلق د أثيرت المس وق

ة     دة وإمكاني م فري اة، ووضع نظ كال الحي بة ألش راءات بالنس ة إصدار ب ة وإمكاني وارد الوراثي الم
ا المل    وضع خيارات أخرى فى القطاع الزراعى      ائل التى           آنتيجة لتكنولوجي ا من المس ة باعتباره كي

 .المدونةيمكن أن تتناولها 
 

ك                   -23 ا فى ذل ووفقا لبعض البلدان األعضاء وأصحاب الشأن، فإن هناك العديد من القضايا، بم
ة ووضع أولويات لخطط البحوث والتطوير       نظامي وغير ال  النظاميةالتوازن بين حماية المستحدثات     

 .سيادة القومية وتتطلب معالجة على المستوى القطرىتعتبر من المسائل التى تدخل ضمن ال
 

وق      -24 ق حق ة تحقي م عملي ى دع ة إل أن الحاج دان األعضاء وأصحاب الش م البل دت معظ وأآ
دولى         د ال ة        المزارعين على النحو الوارد فى التعه دل وفى مشروع المدون ك      .  المع ى ذل وعالوة عل

يين باإلضافة إلى   النظام غير   المستنبطينق  ترى الكثير من البلدان أن على المدونة أن تعترف بحقو         
تنبطين اميين المس ر    . النظ ى ضرورة أن تنظ االت إل ن الح ر م ى آثي أن ف ار أصحاب الش د أش وق

ة فى        وق فى اآلليات التى يمكن من خاللها ضمان حق        المدونة دان النامي يما فى البل  المزارعين والس
ا           استخدام البذور من محاصيلهم الخاصة وتشجيع          إعادة ه بحوث التكنولوجي ى توجي الحكومات عل

 .الحيوية نحو احتياجات نظم الزراعة المحلية
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ة         المدونةومن رأى بعض أصحاب الشأن أن تعالج         -25 ة الفكري  أيضا نتائج تطبيق حقوق الملكي
ع أصحاب                       ام جمي ادة اهتم ك بغرض زي ات وذل على الموارد الوراثية وما يتصل بها من تكنولوجي

أن يح  وأعرب هؤال. الش ى تت ك الت ة وخاصة تل ة الفكري وق الملكي ق ألن بعض نظم حق ء عن القل
ة   وارد الوراثي د من منتجات الم تج الواح ى المن ات ف ر من عناصر الجين ى آثي وق عل ع الحق تجمي
ى البحوث والتطورات                    ة عل ودا قوي البحوث تشكل قي ق ب والتى ال تسمح باستثناءات آافية فيما يتعل

ام  العلمية وخاصة فى القط       راءات ال           . اع الع ق إزاء الب ا أعرب عن القل ة بشأن خصائص     واسع آم
راءات  ا            األنواع مثل األلوان والب ى مقترن أ محل ى أسماء ذات منش ا عل ا تضفى حقوق دو أنه التى يب

ة وقية حالي ة س ل . بقيم ى ضرورة أن تعم ؤالء إل ار ه ةوأش تخدامات المدون ذه االس ى ه ى تالف  عل
ك                لحقوق الملكية الفكرية وعد    يح تمل م الترويج إال لحقوق الملكية الفكرية التى تيسر البحوث وال تت

 .الموارد الوراثية الحالية والمعارف التقليدية والتكنولوجيات المحلية
 

ين   -26 زارعين المتهم ا ضد الم ة حالي ألة القضية المرفوع ن أصحاب الشأن مس دد م ار ع وأث
راءا      جلة بب ا المس ورة وراثي واع المح تخدام األن ى  ،تباس ول عل دعون  إذن دون الحص ذين ي  وال

. محاصيلهم " لوثت"بدورهم أن تدفق الجينات من األصناف المحورة وراثيا الخاضعة للبراءات قد       
 .ويمكن أن توفر المدونة خطوطا توجيهية تساعد على التعامل مع مثل هذه المسائل

 
 بناء القدرات القطرية والتعاون الدولى)  5(

 
ة   المدونةأشارت معظم البلدان األعضاء إلى ضرورة أن تشجع     -27 درات المتعلق  عملية بناء الق

ة     المواد الحيوي ارة ب ة والتج المة الحيوي ك الس ى ذل ا ف ة بم ا الحيوي ب التكنولوجي ع جوان بجمي
والسياسات البيولوجية من خالل برامج آافية موجهة نحو صانعى السياسات والباحثين والمرشدين             

ز من     . ارعينوالم اء أن تتض دان األعض ت البل ة واقترح رات     المدون ز الخب ق بتعزي ا تتعل  أحكام
ذا الغرض         ة له دولى وخطط العمل الالزم ى     . القطرية وزيادة برامج التعاون ال ز عل م الترآي ا ت آم

يم             . الحاجة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص        ى تقي اون عل ذا التع رح أن يرآز ه واقت
ات التكنولوجيات الحيوية على صيانة الموارد الوراثية وتحويلها وبعد ذلك على نظم الزراعة              تأثير

 .المحلية والنتائج االقتصادية واالجتماعية لذلك
 

ى  -28 ى ضرورة النظر إل أن عل ةوحث أصحاب الش اون ال  المدون ى التع وة إل ا دع  باعتباره
ة    دابير العقابي ن الت ا م جع المد . باعتباره ن أن تش تويين     ويمك ى المس ة عل ارف التعاوني ة المع ون

يم المخاطر     ا القطرى والدولى والسيما فيما يتعلق بتقي د       وإدارته ة التى ق دان النامي  وخاصة فى البل
ة         تفتقر إلى األطر أو القدرات الكافية        إلجراء عمليات تقدير المخاطر الكافية بشأن األخطار المحتمل

ة   ات الحيوي ئة عن بعض التكنولوجي افع   الناش يم المن ان فضال عن تعظ ة وصحة اإلنس ى البيئ عل
ة  ات الحيوي ن التكنولوجي ة م ة   . المحتمل وافز الالزم وفير الح أن ضرورة ت ا رأى أصحاب الش آم

 .للتشجيع على هذا التعاون
 

ع المجاالت                  -29 ة فى جمي وأآد أصحاب الشأن حاجة البلدان النامية إلى تعزيز القدرات القطري
لة بالتكنولوجي  ه الخصوص   ذات الص ى وج ة عل وارد الوراثي ة والم بعض أن  . ا الحيوي رح ال واقت

وب            المدونةتشجع   ى            .  على بناء القدرات فى آل من الشمال والجن م إل ك فى رأيه ؤدى ذل فسوف ي
ين         ابكة ب ات المتش ن العالق مال فضال ع ى الش ة ف تحدثات التكنولوجي ادل للمس م المتب ير الفه تيس

ة             بما فى ذلك   –الموارد الوراثية    ا الحيوي نظم   – الموارد الوراثية المحورة من خالل التكنولوجي  وال
 .االيكولوجية ونظم الزراعة والثقافات فى الجنوب
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ق   -30 دان األعضاء القل ارت بعض البل ة  إزاءوأث اع الخاص  قل ادرات القط اء لمب اون وبن لتع
ذا القطاع فى التكنولو                 ه ه ذى يضطلع ب دور ال ادة ال رغم من زي ى ال ة  القدرات عل ا الحيوي د  . جي وق

اه ومعالجة الموضوع            نهج          . اقترح أن تتولى المدونة رصد هذا االتج ى ال وأشار أصحاب الشأن إل
ام والخاص            إزاءاالبتكارية لتعبئة اهتمام القطاع الخاص       ين القطاعين الع  المشروعات المشترآة ب

ور    ة الجمه درات وتوعي اء الق املبن ند   . الع رورة أن تس ؤالء ض ا  المدونورأى ه ا خاص  اهتمام
ـ           ادئ ال وفير المب ا مع ت رويج ألهميته ام والت راف بزراعة القطاع الع ين    هاديةلالعت ا ب اون فيم  للتع

 .القطاعين العام والخاص

ة

 
 السالمة الحيوية والشواغل البيئية)  6(

 
ولى                 -31 ة أقر الكثير من البلدان األعضاء وأصحاب الشأن ضرورة أن تت  دعم وتيسير     المدون

ة والزراعة وعدم               تطبيق بروتو  ة فى المجاالت ذات الصلة باألغذي ة للسالمة الحيوي آول قرطاخن
ول  ذا البروتوآ ال ه ع أعم ه رؤى . االزدواج م ر أن واغل   أن غي ك الش الج تل ة أن تع ع المدون بوس

ات                    د الكائن ك تحدي ا فى ذل ة بم ا البروتوآول بصورة آافي م يغطه ة التى ل المتعلقة بالسالمة الحيوي
ؤثر                   ياناثيا ووضع الب  المحورة ورا  د المسؤوليات حيث أن من الممكن أن ي وات وتحدي ى العب ت عل

ة   ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي ى الم ك ف ن   . ذل زز م ادرة سوف تع ذه المب ل ه د رؤى أن مث وق
الترويج للبحوث فى              . من خالل توسيع نطاق المشارآة      " المبدأ الوقائى " ة ب ام المدون رح قي د اقت وق

المة   ال الس ةمج ة  الحيوي الل معالج ن خ االت ال م ية لمج لة   الرئيس ل ذات الص ين والجه دم اليق ع
ى أن تسترشد فى                     ة عل ا الحيوي ة لمنتجات التكنولوجي ة المحتمل بالتأثيرات والمخاطر غير المرغوب

ة                  ود التعاوني ا أيضا من خالل الجه ا وربم ة       . ذلك باألولويات المتفق عليه روج المدون ويمكن أن ت
ة                   أيضا بنشاط ل   ا فى األغذي ة من حيث تأثيره ات الحيوي تدابير السالمة العامة فى قطاع التكنولوجي
ة ة     . والزراع ى ضرورة أن تواصل منظم أن إل اء وأصحاب الش دان األعض ارت بعض البل وأش

ة                        ات وهيئ ة النبات ة لوقاي ة الدولي ا واالتفاقي ذائى فيه ة الدستور الغ األغذية والزراعة، من خالل هيئ
وارد الو ورة     الم ات المح أن الكائن لة بش ات ذات الص ز المناقش ى تعزي ة ف ة والزراع ة لألغذي راثي

 .وراثيا لتعزيز هذه العملية
 

ات المحورة              -32 وقد اعترفت البلدان األعضاء وأصحاب الشأن بأهمية القضايا المحيطة بالكائن
أثيرات      الكائنات المحورة وراثيا لألغراض الزراعية يمكن أن         إطالقفنظرا ألن   . وراثيا ه ت يكون ل

وفر  أن ت دان األعضاء ب ة، أوصت بعض البل ة والبيئ وارد الوراثي ى صيانة الم ةعل ادئ المدون  مب
ة  ة باألغذي ا الخاص ورة وراثي ات المح تخدام الكائن ة باس ب المتعلق ع الجوان ل م ة للتعام توجيهي

ة    بروتوآول قرطاخ  ىف أو معالجتها بصورة آافية      تناولهاوالزراعة والتى لم يتم      . نة للسالمة الحيوي
ولى                       ذه النقطة بصورة خاصة أن تت ى ه وا عل ة واقترح الكثير من أصحاب الشأن الذين علق  المدون

ات المزروعة            معالجة التأثيرات المحتملة للكائنات المحورة وراثيا        ع النبات أ وتنوي فى مراآز المنش
ة     وحث البعض على تح   . وفى نظم الزراعة التى تستخدم األصناف المحلية       ة معني ديد سلطات قطري

ة للمخاطر فى                         دان األعضاء لضمان اإلدارة الفعال ين البل ا ب اون فيم للتعامل مع هذه القضايا والتع
د رؤى أن بوسع   . حالة إطالق الكائنات المحورة وراثيا    ة وق وفر  المدون ا لمعالجة   إطارا  أن ت  مالئم

 .هذه القضايا
 

د تصبح بعض    عدم وجود اتفاقية دوليةإلى أنه فى أيضا آما أشار بعض أصحاب الشأن    -33 ، ق
ات المحورة                  ات والنبات ة للكائن البلدان التى أهملت تطبيق سياسات تنظيمية آافية مواقع اختبار جذاب

ولذا . ، لن تحدها حدود سياسية   هذه الكائنات  مجرد إطالق ف. وراثيا بطرق محظورة فى بلدان أخرى     
دولى      رؤى أن من األمور الهامة وضع وسائل للتنظيم        ى المستوى ال ة       .  عل رح أن تضع المدون واقت

 .معايير دولية الختبار وإطالق هذه الكائنات من حيث تأثيرها على األغذية والزراعة
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 نشر المعلومات وتوعية الجمهور)  7(

 
دان األعضاء     -34 دمت البل ة       وق د من االقتراحات بشأن موضوع نشر المعلومات وتوعي العدي

ى تحسين              وجرى الترآيز عل  . الجمهور ة إل ات الرامي رة لآللي ى ضرورة أن تسند المدونة أهمية آبي
ة والزراعة                 ا فى األغذي . معلومات الجمهور بشأن مستحدثات التكنولوجيا الحيوية من حيث تأثيره

ع  ةفبوس زارعين      المدون تهلكين والم ة للمس ات المتوازن وافر المعلوم ى ت جيع عل الل التش ن خ ، م
تثارة وعى الجمهور ووضع السياسات لضمان تعظيم                والسيما عن المنتجات المحو    رة وراثيا، اس
 .منافع التكنولوجيا الحيوية

 
ام      -35 ول الع ادة القب ور وزي ة الجمه ى توعي ة إل ة الملح أن الحاج حاب الش رز أص ا أب آم

ا  المدونةوقد اقترح أن تكون . للتكنولوجيات الحيوية   مرنة للتعرف على جوانب القلق التى يشعر به
ور  ق  الجمه ا يتعل ة فيم يم الثقافي وع الق رام تن م واحت وراثى للمحاصيل ودع التحوير ال ق ب ا يتعل فيم
اج ذائىباإلنت ى والغ ود .  الزراع د رؤى أن وج ةوق ازة   مدون يلة ممت كل وس ن أن يش ة يمك  متوازن

 .للترويج لفهم الجمهور واآتساب ثقته
 

 القضايا والشواغل الجديدة)  8(
 

دة التى يمكن النظر فى             أثارت البلدان األعضاء وأص    -36 د من القضايا الجدي حاب الشأن العدي
ويمكن تصنيف هذه   .  بصورة سهلة فى الهياآل الحالية     إدراجها والتى ال يمكن     ،المدونة  فى إدراجها

 :القضايا على النحو التالى
 

 مبادئ األخالق فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحيويةذات الصلة بمسائل ال) أ(
 بالموارد الوراثية لألغذية والزراعةتها عالقمن حيث 

 
ة فى                -37 ارات األخالقي ى االعتب ز عل ة حث أصحاب الشأن على الترآي وفير       المدون  من أجل ت

ة        إطار اد االجتماعي ة  لالستقصاء المتعمق لألبع ة         واإليكولوجي ات الحيوي ة لنشر التكنولوجي  والثقافي
ة ؤالء أن . الحديث د رأى ه لوكوق ة الس ر أداة مالمدون ى أداء   تعتب ادئ األخالق ف رويج لمب ة للت ئم

 .قطاعى األغذية والزراعة على مستوى الجمهور والمستوى الحكومى الدولى
 

ى                          -38 ة عل ة والدولي واد القطري ع الم اواة فى توزي ألة المس وقد حدد بعض أصحاب الشأن مس
ة         ألة أخالقي ا مس ع             . البحوث والتطوير باعتباره اواة فى توزي ادة المس ى زي افع   وحث هؤالء عل  من

ع  ار م اءالبحوث واالبتك دام األمن إعط انى من انع ى تع اطق الت ى المن دعم الشواغل ف ة ل  األولوي
ات      داث التكنولوجي الل إح ن خ ك م ى ذل ا ف ة بم ى الزراع ر ضعفا ف ات األآث ى القطاع ذائى ف الغ

ق من أن         . الحيوية المالئمة لتلبية احتياجاتها    وا عن القل ا أعرب راط آم ز ع  اإلف ى بعض    فى الترآي ل
تثمارات فى    اإلفراطالتكنولوجيات الحيوية وخاصة فى سياق تحرير التجارة قد يؤدى إلى       فى االس

المحاصيل الدولية الرئيسية فقط مما يشكل عائقا أمام المزارعين والمجتمعات المحلية التى تستخدم              
ة ة المحلي وارد الوراثي ؤالء ضرورة أن تراعى . الم ةورأى ه دان  واحتيأوضاع المدون ات البل اج

 .الضعيفة من الناحية االقتصادية التى قد تعانى من انعدام األمن الغذائى نتيجة لذلك
 

وقد أشير إلى أن المسائل التالية آانت تنطوى على انعكاسات أخالقية لدى وضع واستخدام                -39
ار       ى االعتب ذها ف ب أخ ذى يتطل ر ال ة األم ة الحديث ات الحيوي ى ال  :التكنولوجي أثيرات عل ة الت ثقاف
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رات           ال تحقيق تغيي ة واحتم ال القادم التقليدية والتنوع الثقافى والحاجة إلى االحتفاظ بخيارات لألجي
 .بيولوجية وايكولوجية أو اجتماعية ال يمكن العودة عنها

 
 إحالل المنتجات الزراعية التقليدية)  ب(

 
ا           -40 ة لإلحالل     العواقب االقتصادية واال     إزاءأعربت بعض البلدان األعضاء عن قلقه جتماعي

ى      وارد وخاصة ف ن نقص الم انون م ذين يع ون ال ادة المزارع ا ع ى ينتجه ريع للمحاصيل الت الس
ة     ا الحيوي ن التكنولوجي تمدة م ات مس ة بمنتج دان النامي أثيرات    . البل ق بالت ل يتعل هد بمث د استش وق

ة لل                دان المصدرة التقليدي ا نتيجة لإلحالل      االجتماعية واالقتصادية السلبية التى حدثت فى البل فانيلي
ادة م تج الزراعى بم ذا المن دولى له ى المستوى ال اجئ عل ى فاق الذالمف ا والت ا المنتجة مختبري انيلي

وقد لوحظ عدم وجود أى   .  ألف مزارع من مزارعى الفانيليا فى بلد افريقى واحد 70أثرت فى نحو    
ة         ة المحتمل ى اقتصاديات      آلية دولية للتخفيف من التأثيرات المعاآسة المؤقت ذه عل ة اإلحالل ه لعملي

رات               المدونة  واقترح أن توفر   ،البلدان النامية  ى تغيي ؤدى إل ا ي  خيارات للتقليل من هذه التأثيرات مم
 .اقتصادية أقل شدة

 
 األطر التنظيمية المالئمة)  ج(

 
 أعربت البلدان األعضاء عن الحاجة إلى موازنة التكنولوجيات الحيوية الحديثة بوضع أطر            -41

ة  ة مالئم يم      . تنظيمي ى تنظ ة إل ى الحاج ام إل ترعى االهتم ة أن تس ع المدون د رؤى أن بوس وق
يم       ة تقي وض بعملي ات للنه اء آلي ى إنش جيع عل رى والتش توى القط ى المس ة عل ا الحيوي التكنولوجي

ان ألصحاب الشأن وجهات نظر      . التكنولوجيات الحيوية من الناحيتين االجتماعية واالقتصادية     وآ
ة      مختلط بعض أن مشروع نص           . ة فيما يتعلق بتنظيم التكنولوجيا الحيوي د رأى ال ة فق  الحالى   المدون

ات         وافر التكنولوجي ول دون ت ادهم أن يح ى اعتق ن ف ا يمك اطر مم اهض للمخ د ومن ف القواع آثي
امى    ادى و. الحيوية للعالم الن نهم        ن بعض اآلخر م ق         بضرورة  ال ة لتحقي  القواعد والخطوط التوجيهي

 . البيولوجية واألمن الحيوى الفعالينالسياسات
 التكنولوجيات المقيدة لالستخدام الوراثى)  د(

 
ى         أأثارت البلدان األعضاء وأصحاب الشأن مس          -42 ة المخصصة والت ات الحيوي لة التكنولوجي

ادة         ة يتم تنفيذها ال من أجل زي يما                 اإلنتاجي ة والس ة التجاري ل من أجل تجنب استراتيجيات الملكي  ب
وراثى  التكنولوج تخدام ال دة لالس ات المقي روج    . ي ى أال ت وة عل رون بق ث الكثي ةوح  إال المدون

ن   ى تحسن م ك الت ل تل ة مث ة المالئم ات الحيوي ةللتكنولوجي ا أن اإلنتاجي ة وينبغى له  وتحمى البيئ
ا                 ى مزاي ات عل ذه التكنولوجي دما ال تنطوى ه وراثى عن تعارض التكنولوجيات المقيدة لالستخدام ال

 . واضحةإنتاجية
 

ن ة م ةمالحظ المقرر  :  األمان ة ب ياق االحاط ذا الس ى ه ى  اى  VI/5 ينبغ ؤتمر اله ن م ادر ع  الص
النظر فى موضوع    لألطراف فى اتفاقية التنوع البيولوجى الذى طلب بصورة محددة من المنظمة            

ة السلوك بشأن التكنو                    دى التوسع فى وضع مدون وراثى ل ا  التكنولوجيات المقيدة لالستخدام ال لوجي
 ".تها بالموارد الوراثية لألغذية والزراعةعالقالحيوية من حيث 

ف
"

 
 التكنولوجيا الحيوية وزيادة الرقابة على نظم األغذية الزراعية فى العالم)  هـ(

 
ق    -43 ن القل أن ع دان األعضاء وأصحاب الش ت بعض البل ات إزاءأعرب أثيرات التكنولوجي  ت

ة الزراع    م األغذي ى نظ ة عل ة الحديث ة الحيوي ة العالمي ة    . ي ا الحيوي وث التكنولوجي را ألن بح ونظ
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ى      ، فقد وتطوير منتجاتها ترتبط فى معظمها بالكيانات المؤسسية        تزايدت مراقبة القطاع الخاص عل
ر من أصحاب الشأن     . الموارد الوراثية والمستحدثات التكنولوجية الحيوية الزراعية      وأعرب  الكثي

 ترآيز الملكية والرقابة فى صناعة التكنولوجيا الحيوية بطرق   الدمج الرأسى وزيادة  إزاءعن القلق   
المى            ذائى الع ة واألمن الغ وارد الوراثي د  . يمكن أن يكون لها تأثيرات غير متوقعة على إدارة الم وق

ولى   رح أن تت ةاقت ة      المدون وازن لألغذي ام مت ع نظ ى وض ة إل دابير الرامي رويج للت جيع والت  التش
رات  ،ب مقتضى الحال حس، وأن تروج ،الزراعية  للسياسات التى تتجنب أو تحول دون حدوث تغيي

أن   . هيكلية جذرية فى القطاع وضمان المنافع العامة لجميع أصحاب الشأن        ولذا فقد تمت التوصية ب
من  ة تتض ا          المدون ف محلي ى المكي وجى الزراع وع البيول رويج للتن ى الت دف إل ة ته ادئ عام مب

وارد و  ة الم ة وتعبئ ارات      والالمرآزي و االحتك ى نم اص وتالف ام والخ اعين الع ين القط اون ب التع
ة             لبية المحتمل أثيرات الس المى         وشرآات التوصية والتقليل من الت ة الع ة الزراعي ى نظام األغذي . عل

وأشير إلى أن البلدان قد تحتاج إلى النظر فى اتخاذ التدابير ضد شرآات التوصية من أجل تجنب             
ة و  رط للملكي ز المف ة      الترآي لتها باألغذي ث ص ن حي ة م ا الحيوي ناعة التكنولوجي ى ص ة عل الرقاب

 .والزراعة والترويج للمنافسة الشريفة واستفادة جميع أصحاب الشأن
 

وث       -44 ز بح د عج ق بتزاي ا يتعل أن فيم ب أصحاب الش ن جان واغل وخاصة م رت ش د أثي وق
ذى تمارسه      تحقيق أهدافها نتيجة ل عنالقطاع العام فى الكثير من البلدان بسرعة     ى ال ار الفعل الحتك

ة            ة الفكري وق الملكي ة بحق ة والمنتجات المحمي . صناعات القطاع الخاص على التكنولوجيات الحيوي
ة                 ادة األدوار االجتماعي رويج لزي ة نصوصا للت ة وقد اقترح أن تتضمن المدون  لبحوث   واإليكولوجي

 .ارد الوراثية لألغذية والزراعةالقطاع العام فى مجال التكنولوجيات الحيوية ذات الصلة بالمو
 التدفق الجينى من الكائنات المحورة وراثيا ومسألة المسؤولية)  و(

 
ألة                 -45 دان مس وأثار أصحاب الشأن الذين يمثلون اتحادات الزراعة العضوية فى العديد من البل

ة نتيجة للقاحات      ذور  التدفق الجينى وما يتبع ذلك من تلوث وراثى للمحاصيل واألصناف البري  والب
ؤثر فى السالمة السوقية              ى يمكن أن ت ة والت ا القريب المتوافرة فى حقوق المحاصيل المحورة وراثي

آما أشير إلى أنه بالنظر إلى أن معظم القواعد القطرية بشأن الزراعة العضوية ال تسمح  . للمنتجات
و                   دفق الجينى من حق إن الت ا، ف ات المحورة وراثي ات المحورة   لإال بنسبة صغيرة من الكائن  الكائن

وراثيا القريبة يمكن أن يعرض للخطر استمرار الزراعة العضوية خالل بضعة أجيال وخاصة فى        
 .حالة المحاصيل التى يتم تلقيحها بصورة مفتوحة

 
ى                  -46 ا إل ات المحورة وراثي دفق الجينى من الكائن ورأى بعض أصحاب الشأن اآلخرين أن الت

ه يمكن أن                األصل ناف  األص المحاصيل غير المحورة وخاصة      ى أن النظر إل ة ب ل مشكلة عام ية يمث
رح أن     . يةألصل يؤثر فى القدرة على تسويق المحاصيل ألحد األصناف أو أحد األصناف ا                د اقت وق

أو " خالية من الكائنات المحورة وراثيا    "تسمح السياسات القطرية أو األطر التنظيمية بإقامة مناطق         
ة ا  ن الزراع ل م لة لك اآن منفص ات   أم ى الكائن ة عل ة القائم ة والزراع ة التقليدي لعضوية والزراع

 .المحورة وراثيا
 

م يطبق حتى                     -47 ة ل ة الوراثي ات الحيوي آما لوحظ أن مفهوم المسؤولية فى استخدام التكنولوجي
ة   د روعى فى بعض الحاالت فى سياق بروتوآول قرطاخن ه ق رغم من أن ى ال د .اآلن عل ذا فق  ول

ذى     اقترح أن تضم السياسات    القطرية أو األطر التنظيمية نصوصا تتعلق بالمسؤولية وهو األمر ال
 .المدونةيمكن أن تروج له 

 
 الحوافز للترويج للتكنولوجيات الحيوية المالئمة)  ز(
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رويج             -48 ينبغى وفقا لعدد من أصحاب الشأن، اتخاذ التدابير على المستوى القطرى من أجل الت
ادة   للتكنولوجيات الحيوية المالئمة بم   ال للم  من  11ا يتمشى مع أحكام التعهد الدولى المعدل وباالمتث

بعض حوافز ذات منحى سوقى             . اتفاقية التنوع البيولوجى بشأن الحوافز     رح ال ل وضع    (وقد اقت مث
ل    ات مث التنوع  "بيان ة ب ة أو " غني ة التى تستوفى بعض الشروط      أغذي ا الحيوي وم  )  التكنولوجي أو تق

دة           مث(مواجهة بحكم طبيعتها     ا المفي ات المحورة وراثي ل السياسات الرامية إلى تشجيع انتشار الكائن
ا              ة محلي واع المكيف ة           )فى مجموعة واسعة من المجاالت واألن ة المحاصيل القليل ، وخاصة فى حال
 .األهمية التى من المستبعد أن تكتسب االستثمارات الخاصة

 
  الدولية للشهادات الطوعيةالخطط)  ح(

 
ة حاب الشأن أن تدرج فى       اقترح بعض أص   -49 ر مواصفات      المدون ة يمكن أن تعتب ادئ عام  مب

تم        ى ي ات الت ة بالمنتج هادات المتعلق دار الش تقلة إلص ة المس ة أو الدولي ات القطري بة للمنظم بالنس
ام             ة الحصول عليها من خالل التكنولوجيا الحيوية باعتبارها منتجات تمتثل ألحك ويمكن أن   . المدون

متشترك الشرآات ال م دع دها ومن ث ول بقواع هادات من خالل القب اد الش ى خطط اعتم ة ف  تجاري
 . أو العناصر ذات الصلة فيهاالمدونة

 
 

 إعالنات عالمية بشأن المادة الوراثية )  ط(
 

 إعالنا عالميا بشأن المادة الوراثية النباتية تصدره        المدونةاقترح أصحاب الشأن أن تتضمن       -50
ن المادة الوراثية الحيوانية تصدره المنظمة وهما اإلعالنان اللذان يمكن          المنظمة وإعالنا عالميا بشأ   

ة البشرية                  ادة الوراثي إعدادهما على نسق اإلعالن العالمى الذى أصدرته منظمة اليونسكو بشأن الم
 .وحقوق اإلنسان

 
 عملية تحديث مدونة السلوك)  ى(

 
ن الكيفية التى قد تود بها الهيئة      قدمت البلدان األعضاء وأصحاب الشأن آذلك اقتراحات بشأ        -51

 :واقترحوا ما يلى. المضى فى عملية تحديث المدونة الحالية
 

ات بش   )1( راء دراس ين إج د يتع ا  أق ة وتأثيراته ا الحيوي ورات التكنولوجي ن بعض تط
وجى    وع البيول اج الزراعى والتن م اإلنت ى نظ ة عل ة واالقتصادية والبيئي االجتماعي

 .ائىالزراعى واألمن الغذ
ن    )2( عة م ة واس ون عن طائف ا ممثل ترك فيه ية يش دوات دراس ل ون ات عم يم حلق تنظ

ة              ى الهيئ ك عل د ذل ة للعرض بع أصحاب الشأن للمساعدة فى تعديل مشروع المدون
 .للنظر

قد تود الهيئة إنشاء مجموعة أو أآثر من مجموعات العمل الفرعية لتحقيق تقدم فى              ) 3(
 .لعملية إعداد المشروع المعد

 
ك  -52 ى ذل الوة عل ت    ،وع ا إذا آان ق بم ائل تتعل اك مس ت هن ة  آان رق  المدون ب الط ى أنس ه

ة              لمعالجة القضايا المختلفة المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية من حيث عالقتها بالموارد الوراثية لألغذي
ا آخ                        ة أو نوع ادئ توجيهي ا من خالل مب ر والزراعة أو ما إذا آان من األفضل معالجة البعض منه

 .من أنواع الصكوك
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  والتوجيهات المطلوبة من الهيئة، االستنتاجات–ثالثا 
 

دمتها                   -53 ار واالقتراحات التى ق تتحدث وثيقة العمل المقدمة إلى الهيئة عن عدد آبير من األفك
ا المضى فى                  والبلدان   ى يمكن به ة الت أصحاب الشأن فى ردودهم على االستقصاءات بشأن الطريق
واردة     . ياتها وفيما يتعلق بالمجاالت التى قد تحتاج إلى تغطية         ومحتو المدونةوضع   ردود ال وتشير ال

من البلدان األعضاء ومن أصحاب الشأن إلى وجود دعم واسع النطاق للتوسع فى العمل من خالل                  
 وضمان تعظيم المنافع المستمدة من التطورات األخيرة فى التكنولوجيا الحيوية            المدونة الهيئة بشأن 

رغم   فى اآلراء علىا واسعاويبدو أن هناك توافق . يل ألدنى حد ممكن من المخاطر المحتملة      والتقل  ال
ن  روع م الى لمش نص الح ةأن ال ر  5المدون ن النظ د م ا لمزي ون أساس ن أن يك رت بعض ( يمك ذآ

الى   نص الح ى ال راض عل ه اعت د لدي ه ال يوج دان األعضاء أن راء  )البل ى إج ة إل اك حاج إن هن ، ف
غير أن هناك عدد قليل من البلدان األعضاء    . رة وتحديث قبيل تقديمها إلى الهيئة للنظر      تعديالت آبي 

 .المدونةرضوا إجراء المزيد من التطوير على اوأصحاب الشأن ع
 

ة وقد جرى التأآيد بصورة عامة على ضرورة أن تتسق           -54 ة ذات        المدون ات الدولي  مع االتفاقي
ال    ة للس ول قرطاخن ك بروتوآ ى ذل ا ف لة بم ى بعض    الص تكملها ف ن أن تس ى يمك ة والت مة الحيوي

ول  ا البروتوآ م يعالجه ى ل االت الت ا  . المج ائل ذات الصلة بالتكنولوجي ق بالمس ا يتعل د رؤى فيم وق
ة           ة النباتي وارد الوراثي ى الم افع   الحيوية والحصول عل ة تكمل   وتقاسم المن دولى   أن المدون د ال التعه

 .ية لألغذية والزراعةالمعدل بشأن الموارد الوراثية النبات
 

ردود أن  -55 م ال ةورأت معظ وفر المدون ن أن ت ارا يمك ة إط ات الحيوي رويج للتكنولوجي  للت
ة                   الموارد الوراثي ة الخاصة ب ات الحيوي دولى إلدارة التكنولوجي اون ال المالئمة وبناء القدرات والتع

ة ة والزراع ات المجتم . لألغذي ا الحتياج ن خالل مراعاته ة، م ن للمدون رة ويمك ة الفقي ات الريفي ع
تحدثات        ة للمس ادية واالجتماعي ار االقتص الج اآلث ة، أو تع ة المعرض ات الزراع الموارد وقطاع ب

ذائى             ة واألمن الغ ات الزراعي ى المورث ة عل وفر مجموعة من           . التكنولوجية الحيوي ا يمكن أن ت آم
جي     ك ضروريا والتش ون ذل ا يك ة حيثم ر تنظيمي أن وضع أط ة بش وط التوجيهي ر الخط ى نش ع عل

ة    ا الحيوي ى التكنولوجي ام ف ور الع ة الجمه اء ثق ها بن ى أساس ن عل ى يمك ة الت ات المتوازن . المعلوم
ة ويمكن أن تروج     ة الناشئة          المدون ة ومعالجة الشواغل األخالقي ة الزراعي وازن لألغذي  للنظام المت

 .عن تطبيق التكنولوجيات الحيوية الحديثة فى األغذية والزراعة
 

يتعين استخدام نهج                 ويبدو، مع  -56 ه س ة، أن ات الوراثي  التطورات األخيرة فى مجال التكنولوجي
 :وقد تود الهيئة أن تنظر فيما يلى. مدونة السلوك بشأن التكنولوجيا الحيويةجديد فى وضع 

ا   مدونة السلوكما إذا آان يتعين المضى فى تحديث مشروع         )1( تم به  والكيفية التى ي
 ذلك؛

ا ه  )2( كل ال وم ذه  الش ى أن تتخ ةذى ينبغ ة أو     المدون كل مدون ى ش ة أى ف  المحدث
 .مجموعة من الخطوط التوجيهية النوعية

 
 :وفى حالة أن تود الهيئة المضى، يرجى أن تقدم توجيهاتها بشأن ما يلى -57
 

 ما هى المجاالت وخاصة القضايا الجديدة التى تود أن ترى تغطيتها؛ )1(
ت       )2( ود أن تس ات التى ت ى يمكن أن       ما هى اآللي ة والت ذه العملي ة فى ه خدمها المنظم

 :تضم
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وارد                • ة والم ا الحيوي دراسات عن مجاالت نوعية من حيث صلتها بالتكنولوجي
 الوراثية واألغذية والزراعة؛

 حلقات عمل إلجراء مشاورات مع أصحاب الشأن؛ •
  .مشاورات مع المنظمات األخرى ذات الصلة •


