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أشارت الدورة الخامسة عشرة للجنة الزراعة بمنظمة األغذية والزراعة التى عقدت عام  -1

، آما تتضمن مخاطر، تتيح إمكانات وفرصا آبرى، بصفة عامة، لحيويةإلى أن التكنولوجيا ا، 1999
وأوصت الهيئة بأن تعمل .  بين الدول النامية والدول المتقدمةا اتساعفجوةال تزداد فيهوهى مجال 

ة وبرنامج للتنسيق بين حيوي استراتيجي للتكنولوجيا النهجإعداد منظمة األغذية والزراعة على 
أنشطة فى مختلف مجاالت ب منظمة األغذية والزراعة تضطلع بأن أوصتآما . مختلف القطاعات

 والتي تعتبر - وتقديم المشورة لألعضاءاتومات وبناء القدرشمل تبادل المعل وت-اختصاصاتها
ها خاطرمإدارة وة حيويمساعدة الدول النامية فى تحقيق الفوائد المحتملة للتكنولوجيا اللضرورية 

وفى هذا السياق فقد أخطرت الدورة السادسة عشرة بعد المائة لمجلس منظمة . في الوقت نفسه
 ية التيحيوآمثال للتكنولوجيا القد وردت  )1("تكنولوجيا اإلنهاء" إلى  اإلشارةلزراعة بأناألغذية وا

ورآزت اللجنة على دور .  عناية خاصةتستدعيعلى الزراعة وقد تؤثر تأثيرا واسع النطاق 
 .)2( ية لألغذية والزراعةحيو للدول لمراقبة التكنولوجيا الإيجاد منبرمنظمة األغذية والزراعة فى 

 
 هاي أنشأتلمعايير األخالقية فى األغذية والزراعة الموعة الخبراء البارزين لمج توقد ناقش -2

 المشورة للمنظمة وزيادة الوعي العام باالعتبارات األخالقية لتكنولوجيات إلسداءالمدير العام، 
جمع ، وأ2000أيلول /تقييد استخدام المورثات، وذلك فى جلسته األولى التي عقدت فى شهر سبتمبر

 بذور ال يستطيع إذ من غير المقبول تسويقغير أخالقية بصفة عامة، " بذور اإلنهاء ("أنعلى 
أن هناك  "ت المجموعةوأضاف). المزارعون إعادة استخدام البذور الناتجة عنها، حيث أنها ال تنبت

ل، ثموعندما يتعلق األمر بالتهجين المحتمل للمحاصيل، . مواقف يمكن أن يكون التقييم فيها مختلفًا
تكنولوجيات تقييد استخدام فإن الكائنات المعدلة وراثيًا التي يمكن أن تضر بمختلف النباتات البرية، 

 .)3( "االمورثات يمكن تبريـره
 
 ذات العالقة فى ات السياسآما تم أيضًا مناقشة اآلثار المحتملة لهذه التكنولوجيات وقضايا -3

مؤتمر وبناء على طلب . قية التنوع البيولوجياتفافي طراف األتشمل مؤتمر  أخرى منتديات
 من منظمة األغذية ساهمة تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات بمناألطراف تم إعداد دراسة ع

وقد تم مراجعة ذلك بواسطة الجهاز التابع لالتفاقية للمشورة العلمية والفنية . )4(والزراعة
 في ،2000 عام طراف فى اجتماعه الخامستمر األوقد أوصى مؤ. 1999والتكنولوجية فى عام 

 تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات والتي بدونها عن بأن عدم توافر بيانات حاليًا ،5/5القرار رقم 
توافق األطراف على المنتجات التي ال يجب أن " ال يوجد أساس مالئم لتقييم المخاطر المحتملة 

يداني ما لم توجد بيانات علمية مالئمة تبرر مثل هذا تدخل فيها هذه التكنولوجيا لالختبار الم
رقابة صارمة يتعلق لخاضع  به وعتدُي تقييم علمي إجراءاالختبار، ولالستخدام التجاري ما لم يتم 

                                                           
 الدراسة الفنية بشأن تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات، الواردة أثناء نظر جماعة العمل الفنية الحكومية في  )1(

تعد مصطلحا " تكنولوجيا اإلنهاء" أن أن يؤخذ في الحسبان، طلب CGRFA-9/02/17اآلن في مرفق الوثيقة 
تكنولوجيا تقييد استخدام "وأن " نظام حماية التكنولوجيا"تجاريا وأن المخترعين يطلقون عليها مصطلح 

 . مرادف مقبول"ثاتالمور
 CL 116/9 من الوثيقة 53 إلى 44 الفقرات )2(

)3(
 .2001تقرير مجلس خبراء المعايير األخالقية لألغذية والزراعة، منظمة األغذية والزراعة، روما  

يم    .Jefferson R.A., Byth D., Correa, C., Otero G. & Qualset,cتكنولوجيات  )4( ات، تقي د استخدام المورث ي   تقيي  فن
ًا                        اني طبق ل الث ذور الجي ة لب ة الزراعي ل القيم يم أو تقلي يم أو تعق لمجموعة التكنولوجيات الجديدة التي تعمل على تقي

 .UNEP/CBD/SBSTTA/4/9/Rev.l فى 765/723/5لبراءة االختراع األمريكية رقم 
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لتنوع البيولوجي واألمن سلبية على ا االيكولوجية واالجتماعية واالقتصادية وأي آثار ابآثاره
شروط االستخدام  وأن يتم التحقق من شفافةيتم هذا التقييم بصورة  على أن ،الغذائي وصحة اإلنسان

 .)5("ااآلمن والمفيد له
 
ولما آان مؤتمر األطراف على علم بالعمل الجاري وبالخبرات الموجودة فى مختلف  -4

 وبخاصة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وهيئتها الخاصة بالموارد الوراثية المنتديات
 بالتعاون ،والزراعة، فقد قام بدعوة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى أن تقوملألغذية 

الوثيق مع منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمنظمات 
لهيئات األخرى األعضاء فى مجموعة صيانة النظام االيكولوجي، والمنظمات المعنية األخرى وا

على ت المحتملة لتكنولوجيات تقييد استخدام المورثات تأثيرا دراسة أخرى للألن تجري ،البحثية
.  واستدامة استخدامهالتنوع البيولوجي الزراعي وأنظمة اإلنتاج الزراعي فى مختلف الدولا صون

صادية التي يجب باإلضافة إلى تحديد األسئلة المتعلقة بهذه السياسة والقضايا االجتماعية واالقت
آما تدعو منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ولجنتها الخاصة بالموارد الوراثية . تناولها

أن تقوم بإخطار مؤتمر األطراف فى اجتماعه بلألغذية والزراعة والمنظمات المعنية األخرى 
 .)6(السادس بمبادراتها فى هذا الصدد

 
وقد .  استجابة لهذا الطلبCGRFA-9/02/17ة في مرفق الوثيقة الدراسة الفنية الواردتعتبر هذه  -5

تم إتاحة إطار عام لالجتماع الثاني لمجموعة االتصال الخاصة باتفاقية التنوع الزراعي فى 
وتم تسليم مسودة أولى . ، وتم تضمين المالحظات فى اإلطار العام النهائي2001آانون الثاني /يناير
عتها بواسطة خبراء مستقلين فى مجاالت مماثلة ومنهم أعضاء  لمراج2001نيسان /بريلأفى 

وتم إرسال مسودة منقحة لمجموعة آبيرة من الشرآاء . مجموعة صيانة النظام االيكولوجي
 .)7( وتم تضمين المقترحات التي وصلتنا فى هذه الوثيقة. 2001أيار /األساسيين فى مايو

 
ولذلك . المورثات بصورة أآبر فى سياق المحاصيلوقد تم دراسة تكنولوجيا تقييد استخدام  -6

رآز على تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات فى أنظمة إنتاج ي CGRFA-9/02/17مرفق الوثيقة  فإن
ومن . المحاصيل باإلشارة إلى األنظمة االيكولوجية المائية واألشجار والماشية آلما أمكن ذلك

ي بعض األحيان فإن البيانات ية عن اآلثار فنوعقعات  تورغم إمكانية وضعالجدير بالذآر أنه 
 .الالزمة إلجراء تحليل آمي أآبر غالبا ما تكون غير متوافرة

 

                                                           
)5(  UNEP/CBD/COP/5/23    _ ان  88، صفحة 5/5قرار رة  21 و 20، الفقرت ع      23 والفق ى موق اح أيضا عل  ، هو مت

CBD على اإلنترنت فى /decisions/org.biodiv.www://http. 
)6(  UNEP/CBD/COP/5/23 _ رار فحة 5/5 ق ان 88، ص ع   21 و 20، الفقرت ى موق ا عل اح أيض و مت ى CBD، ه  عل

 .decisions/org.biodiv.www://http/اإلنترنت فى 
 

وجي           )7( م المتحدة    (قامت منظمة األغذية والزراعة باستشارة آل أعضاء مجموعة صيانة النظام االيكول امج األم برن
ائي ة، اإلنم دة للبيئ م المتح امج األم ة، برن د منظم ك ال وم، البن ة والعل ة والثقاف دة للتربي م المتح ولي، الصندوق  األم

ات من الشرآاء            . الخبراء الذين قاموا بالمراجعة   ) العالمي للحياة البرية، المعهد العالمي للموارد      م طلب تعليق ا ت آم
 ,Cambia, CBD Secretariat, Centro Internazionale Crocevia, Eubios Ethics Institute, FIS/ASSINSEL). الرئيسيين 

GFAR, GRAIN, IFAP, International Agri-Food Network, IATP, IPGRI, ITDG, NGO CGIAR Committee, NGO 
SAFS Caucus Quaker UN Office, RAFI, Solagral, SIDA,  UPOV, WIPO)  ولم نتسلم  تعليقا من آل هذه الجهات. 
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 مختلف الجوانب الفنية لتكنولوجيا تقييد استخدام CGRFA-9/02/17  الوثيقةمرفقناقش ي -7
 األمن البيولوجيوزراعي المورثات واآلثار المحتملة لهذه التكنولوجيات على التنوع البيولوجي ال

باإلضافة إلى المدلوالت ) وخاصة أنظمة البذور( واآلثار على مستوى أنظمة الزراعة (8)
 .النظر فيها الحكومات ترى قدالتي ات  قضايا السياسحديداالقتصادية آما تقوم بت

 
 النظر في دراسة عن تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات -2

 كومية الفنية والمناقشات التي دارت في من قبل جماعة العمل الح
 المؤتمر السادس لألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 بشأن تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات
 
استعرضت جماعة العمل الحكومية الفنية التابعة للهيئة، في دورتها األولى المعقودة في  -8

 :إن جماعة العمل. CGRFA-9/02/17الوثيقة ، الدراسة الفنية الواردة في 2001تموز /يوليو
 

قد سلمت بأن الجزء الفني من التقرير المتعلق بتكنولوجيات تقييد استخدام المورثات يتسم 
 درجة جيدة من التوازن في تحليل اآلثار حقيقبالدقة بوجه عام، وبأن هناك حاجة إلى ت

 الوثيقة أبرزت ما قد تنطوي فصلة علىموأبدى آثير من أعضاء الوفود تعليقات . المحتملة
وقد آان القصد من وراء هذه . عليه تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات من مزايا ومثالب

التعليقات تحقيق قدر أآبر من التوازن في التقرير، آما دار نقاش بشأن تدفق المواد في 
النظم التقليدية زيادة التربية وفي ممارسات إدخار البذور التي يستخدمها المزارعون في 

. وتأثير ذلك على نشر األنواع المحسنة من البذور من قبل المزارعين .لإلحالل ببذور قليلة
ار وزيادة كفرص آامنة لحث القطاع الخاص على األبتثمة وأبرز بعض األعضاء أن 

وأشارت جماعة العمل إلى أن الوثيقة ينبغي أن تتضمن أيضا الجوانب التي . االستثمارات
وأشارت جماعة العمل أيضا إلى أن التقرير ينبغي أو يوضح دون . صلة باألمن الغذائيلها 

لبس أن التحليالت واالستنتاجات النهائية بصدد اآلثار المحتملة تقتضي توافر قدر أآبر من 
التي قد تصبح متاحة عندما تقدم إلى الهيئات التنظيمية منتجات تتضمن المعلومات 

  .تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات وذلك قبل تسويق هذه المنتجات
 

                                                           
ره، مالحظا أن حيثما ورد ذآ" التنوع البيولوجي"أثناء نظر جماعة العمل، طلب أحد األعضاء حذف مصطلح   (8)

اإلدارة السليمة للعوامل المناعية السامة أو التي "المصطلح يدل، من حيث استخدامه على الصعيد الوطني، إلى 
إستمد  وفي منظمة األغذية والزراعة". تنطوي على مخاطر أخرى، وعلى الزراعات الميكروبية، وخالف ذلك

وفي عام . ظمة على النهج القائم على تعدد التخصصاتالمصطلح من اإلطار االستراتيجي الذي رآزت فيه المن
األمن "  المعنونة COAG/01/8، نظرت لجنة الزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة في الوثيقة 2001

 أيضا أدرج مجال األمن البيولوجي ضمن مجاالت األولوية 2001، وفي عام "البيولوجي في األغذية والزراعة
 مجاال وتم تضمين مجال األولوية للعمل المشترك الخاص باألمن 16صصات وعددها للعمل المتعدد التخ

 لمعالجة االستراتيجية الجامعة باء التي تهدف إلى 2007-2002ألجل للفترة المتوسطة اخطة الالبيولوجي في 
هناك (ابات تشجيع وتطوير وتعزيز أطر السياسات واألطر التنظيمية لألغذية والزراعة ومصايد األسماك والغ

تقرير عن أنشطة األمن البيولوجي في المجاالت ذات األولوية للعمل المتعدد التخصصات وهو متاح للجنة في 
، دون المساس بأية CGRFA/9/02/17بقي على المصطلح في مرفق الوثيقة ولذلك ُأ. CGRFA-9/02الوثيقة 

 .قرارات قد تتخذ في المستقبل بشأن استمرار استخدامه
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أعضاء جماعة العمل تأييدهم للنهج الذي يقوم على التدرج ودراسة آل حالة وأبدى بعض 
. ة في الوقت الراهن في بلدان آثيرةعلى حدة وهو نهج يتناسب مع األطر التنظيمية السائد

وسلطت بعض البلدان األضواء على ضرورة بناء القدرات في مضمار السالمة البيولوجية 
واقترح البعض استكمال . على الصعيد الوطني بحسبان ذلك أمرا أساسيا في اتباع هذا النهج

لمحتملة، على أن يؤخذ هذا النهج بتقييم ذي طابع استراتيجي أآبر نظرا لآلثار التراآمية ا
ورأى بعض األعضاء أن إستخدام تكنولوجيات تقييد استخدام . النهج التحوطي في الحسبان

  مزاياالمورثات ليس له ما يبرره، بينما شدد آخرون على بعض الحاالت التي قد يكون فيها
 .)9(استخدام تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات ب
 

مل على أن تتولى منظمة األغذية والزراعة إدخال تعديالت على ولذلك، وافقت جماعة الع -9
وبناء على ذلك عدلت  (.الدراسة وأن تقدمها إلى الهيئة لتنظر فيها في دورتها العادية التاسعة

في ضوء التعليقات التي تم إبداؤها في  CGRFA-9/02/17الدراسة الفنية الواردة في مرفق الوثيقة 
وينبغي، بعد ذلك، . )10( )قدم بعض من هذه التعديالت آتابة في وقت الحقوقد . دورة جماعة العمل

وإذا لم تعقد الدورة . أن تقدم النتائج التي توصلت إليها دراسة الهيئة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي
، بسبب األولوية التي خصت بها الهيئة 2001للهيئة في الموعد المقرر لها في عام العادية التاسعة 

مال المفاوضات التي أفضت إلى اعتماد المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية إآ
تشرين / نوفمبر3والزراعة من قبل الدورة الحادية والثالثين لمنظمة األغذية والزراعة المعقودة في 

 .2001الثاني 
 

طراف في اتفاقية التنوع وبناء على ذلك، أرسل تقرير إلى اإلجتماع السادس لمؤتمر األ -10
وورد في هذا التقرير أن الهيئة لن تنظر في ). 2002نيسان / أبريل19-7الهاي، هولندا (البيولوجي 

وواصل مؤتمر . )11( العادية التاسعةمسألة تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات قبل دورتها 
التنوع ، 6/5بموجب القرار األطراف نظره في تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات وأنشأ، 

، فريق الخبراء الفني المخصص المعني بتكنولوجيات تقييد إستخدام المورثات الزراعي البيولوجي
وذلك بهدف إجراء مزيد من التحليل لآلثار المحتمل وقوعها على أصحاب الحيازات الصغيرة من 

 تقاريره، سيقدم هذا الفريقو. المزارعين وعلى المجتمعات األصلية والمحلية وحقوق المزارعين
قبل اإلجتماع السابع لمؤتمر األطراف، إلى آل من جماعة العمل المخصصة المفتوحة باب 

واألحكام ذات الصلة، والى الهيئة الفرعية بشأن المشورة ) ي (8العضوية في ما يتعلق بالمادة 
 :العلمية والفنية والتكنولوجية، المقرر

 
زراعة لألمم المتحدة أيضا إلى دراسة اآلثار المحتملة لتطبيقات أن تدعو منظمة األغذية وال

تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات وذلك في إطار المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية 
النباتية لألغذية والزراعة، والى أن تدرس تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات لدى تطوير 

                                                           
تقرير الدورة األولى لجماعة العمل الحكومية الفنية عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية .CGRFA-9/02/5وثيقة ال  )9(

 .37-34والزراعة، الفقرات 
وجهات النظر آانت شديدة التباين، بل التعارض في آثير د أنه ينبغي اإلشارة الى أن طائفة واسعة النطاق من بي  )10(

وفضال عن ذلك، تفاوتت التعليقات التي أبداها األعضاء على . ضح من تقرير جماعة العملمن األحيان، آما يت
الوثيقة آثيرا من حيث التفصيل آما يتبين من التعديالت التي أدخلت على الدراسة الفنية الواردة في مرفق الوثيقة 

CGRFA-9/02/17. 
)11(  UNEP/CBD/COP/6/Inf.1/Rev.1. 
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جيا الحيوية من حيث عالقتها بالموارد الوراثية لألغذية مدونة السلوك بشأن التكنولو
 .والزراعة

 
 :وأن تطلب إلى األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي أن

 
يدعو منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، بالتعاون مع منظمات أخرى، إلى استكشاف  

 والثروة ،لمورثات على الغاباتااآلثار المحتملة لتطبيقات تكنولوجيات تقييد استخدام 
 والنظم االيكولوجية األخرى، وأن تراعي لدى إعداد ، والنظم االيكولوجية المائية،الحيوانية

 .برامج العمل ذات الصلة، ما توصلت اليه تلك المنظمات من نتائج
 

 االرشادات المطلوب من الهيئة تقديمها -3
 

 :ما يلييرجى من الهيئة أن تقدم ارشادات بشأن  -11
 

 الى مؤتمر CGRFA-9/02/17سبل إحالة الدراسة الفنية الواردة في مرفق الوثيقة  )1(
األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي وذلك استجابة الى الدعوة الموجهة من 

 ؛)4أنظر الفقرة (اجتماعه الخامس 
 
ف فــي مؤتمــر األطران ـة مـــالسبل الكفيلة باالستجابة للدعوات الموجه )2(

 ؛)10أنظر الفقرة (اجتماعــــه السـادس 
 
تحديد األعمال اإلضافية التي تود أن تضطلع بها منظمة األغذية والزراعة بشأن  )3(

تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات وآثارها المحتملة على األغذية والزراعة 
 .واألمن الغذائي


