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 اآلثار المحتملة لتكنولوجيات تقييد استخدام المورثات على التنوع

 :وعلى نظم اإلنتاج الزراعي البيولوجي الزراعي
 راسة فنيةد

 
 

 الجوانب الفنية لتكنولوجيات تقييد استخدام المورثات -1
 
لتقييد االستخدام غير المصرح به الحيوية تكنولوجية تستند الى التم وصف آليات تحويل  -1

وتم تجميع هذه اآلليات تحت مصطلح . للمواد الوراثية فى العديد من تطبيقات براءات االختراع
وينتج عن استخدام هذه التكنولوجيات بذاتها . قييد استخدام المورثاتواحد وهو تكنولوجيات ت

 .آائنات معدلة وراثيًا حتى لو تم تطبيقها على مواد معدلة بصورة غير وراثية
 
، وهى التي المقيد لألصنافاالستخدام : ويمكن التفرقة بين نوعين من هذه التكنولوجيات -2

خدام صفة خاصة، وهي تتطلب االستخدام الخارجي للمحفزات تجعل الجيل التالي عقيمًا، وتقييد است
 .لتنشيط ظهور صفة ما

 
. الجانب الخاص بتقييد استخدام هذه التكنولوجيات له ما يوازيه فى المورثات الكالسيكية -3

، فإن آل من السمكة ثالثية لألصنافومثل النشء الناتج عن منتجات تقييد االستخدام 
، الفاآهة ثالثية الكروموزومات منزوعة البذور مثل البطيخ  أو الفاآهة )1(الكروموزومات العقيمة
 حيث يصبح التكاثر فى النباتات  F1 وفى السالالت الهجين.  تعتبر عقيمة)2(التي تثمر بدون تلقيح

والحيوانات الهجين ممكنا، يحدث فصل آبير وال يتم االحتفاظ بالخصائص المفيدة فى الجيل التالي  
وسواء آان التطبيق نابعا من المورثات . الحال فى تكنولوجية تقييد استخدام صفة خاصةآما هو 

الكالسيكية أو الفردية يضطر الفالحون إلى إعادة شراء ساللة نامية جديدة لهذه الكائنات حتى يتم 
 .التغلب على العقم أو األداء الضعيف للساللة الهجين

 
ت الكالسيكية يستخدم من الناحية التجارية ليقدم قيمة ومع ذلك، فإن هذا التطبيق للمورثا -4

مضافة للمنتج، بحيث أصبحت الفاآهة منزوعة البذور أو السمك العقيم أو الذرة الهجين مقبولة من 
المزارعين والمستهلكين وال تحدث أي جدل وخالف بينما يتم النظر إلى تكنولوجيات تقييد استخدام 

آاتجاه ) لألصنافوبخاصة تقييد االستخدام  ()3(لحماية التكنولوجيا ، التي تستخدم آنظامالمورثات
مقيد دون أن يضيف أي قيمة وآقلق متزايد من خالل اآلثار المحتملة على التنوع البيولوجي 

 .والممارسات الزراعية وأمن البذور واالقتصاديات الريفية
 

 اآللية الوظيفية لتكنولوجيات تقييد استخدام المورثات
 
االستراتيجية تستخدم . لألصنافيمكن التفرقة بين ثالثة استراتيجيات لتقييد االستخدام  -5

ويتم االحتفاظ بهذا . )5(اإلنباتوالذى ينشأ عنه منتج يمنع  )4( التنشيط المحفز لمورث معطل األولى
بذور ومع ذلك فإنه يتم معاملة ال. المورث خامًال بواسطة حاجز نسخ يمنع تطور الجنين الطبيعي

 .ذات ثالث مجموعات من الكروموزومات بدًال من المجموعتين المعتادتين ) 1(                                                           
 .فواآه منزوعة البذرة  منتجة من مبيض نبات غير ملقح ) 2(
ت التي ينبغي يميز التحليل الوارد في هذه الوثيقة بين ثالثة جوانب متميزة من تكنولوجيات تقييد إستخدام المورثا  )3(

 .مورث يمنع النشاط العادي لمورث آخر أو أآثر )4( .، اإلحتواء البيئي والمساهمات في اإلنتاجية الزراعية")حماية التكنولوجيا("تقييد االستخدام : دراستها
 Delta & Pine Land/USDAمفهوم   )5(
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.  مما يؤدي إلى ظهور المورث المعطل فى بذرة الجيل الثاني)6(عند بيعها بواسطة محفز آيميائي
 .وبالتالي تصبح بذرة الجيل الثاني صالحة لالستخدام ولكن عقيمة

 
  تختلف فى أن المربي يستخدم آيماويات فى آل األجيال، ولكن يتوقف االستراتيجية الثانية -6

وهنا يظهر المورث المعطل فى البذرة من تلقاء نفسه وينشأ عنه بذرة . )7(بذرةعن ذلك قبل بيع ال
ويتم منع هذا الظهور بواسطة استخدام الكيماويات التي تقدم بروتين تعويضي لحماية . عقيمة

 .المورث
 
 ترآز على المحاصيل التي يتم إعادة إنتاجها نباتيًا مثل الجذور االستراتيجية الثالثة -7

ت ونباتات الزينة وذلك لمنع النمو أثناء فترة التخزين وزيادة فترة االحتفاظ بها فى والدرنا
وهنا يظهر مورث يمنع النمو من تلقاء نفسه ويمكن منعه باستخدام مادة آيمائية تحفز . )8(المخزن

 .مورث آخر
 
فة ما وفى المبدأ الخاص بتقييد استخدام صفة خاصة يتم التحكم فى نشاط أو عدم نشاط ص -8

 )9(طبقًا للرغبة وذلك من خالل عوامل محفزة تنظم ظهور المورث المنقول عن طريق تحفيز إخماد
 .المورث أو إزالة المورث المنقول باستخدام اإلنزيم

 
وبينما يتم وصف هذه المبادئ للنباتات بصفة أساسية، فإنه يمكن إعداد مبادئ مماثلة  -9

 قابلة للتطبيق لألصناف تم تحديد استراتيجية تقييد االستخدام على سبيل المثال. لحيوانات المزارع
ويتطلب ذلك . فنيًا ومبنية على تعديل آروموزومات النوع وبخاصة إلنتاج اللحوم من الثدييات

تطوير أزواج من الترآيبات المورثية التي تحفز من التعقيم المرتبط بالنوع مع عناصر تعويضية 
وسوف يبقى التحكم فى العملية للتغلب على .  حيوانات الساللة األوليةيمكنها أن تعيد الخصوبة فى
 .عدم الخصوبة فى يد المربي

 
ورثات الم التطبيقات الحديثة لتكنولوجيات تقييد استخدام 

 
 بعد على الرغم من ظهور دالئل على نجاح مختلف االستراتيجية األولىلم يتم تنفيذ  -10

 جدواها فى المعمل، ولكنها تحتاج إلى تطويرات راتيجية الثانيةاالستوأثبتت . عناصر هذا المبدأ
 .أخرى قبل التطبيق الميداني

 فإنها تحتاج إلى ،وحتى يمكن تطبيق تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات بصفة آاملة -11
تشغيل نشط ومتوافق زمنيًا لمختلف مكونات السلسلة، تشمل محفزات األنسجة والمراحل المحددة 

وهناك العديد من المشكالت : )10(مورثات المعطلة والتعويضية والعوامل المحفزة ومواد التوحيدوال
الفنية التي يجب حلها، وقد تم وصف العديد من المحفزات النشطة فى األعضاء المنتجة أو أثناء 

 افلألصنلتطبيقات تقييد االستخدام % 100التلقيح ولكن تحديدها يكون ضروريًا بنسبة أقل من 
 

                                                     

ويمكن أن تعمل المورثات المعطلة المعروفة حتى اآلن، ولكن المورثات التعويضية المعتادة غير
والتحكم الزمني فى مواد التوحيد لمنع ظهور المورثات . معروفة لكل المورثات المعطلة المقترحة

المواد آما يجب استخدام . المعطلة غير مؤآد على الرغم من توافر بعض مواد التوحيد المرضية
الكحول واالستيرويد يعتبران من أفضل المواد المرشحة : الكيمائية المحفزة بصورة فعالة للبذور

لهذا العمل، ولكن تتأثر االختيارات النهائية باعتبارات األمان البيولوجي وحقوق الملكية الفكرية 
 .إلى جانب االعتبارات الفنية

 .مادة آيمائية تمكن من ظهور نشاط المورث  )6(     
 

نزيم يحفز الدمج بين سلسلة أهداف محددة ينشأ عنها اضافة، أو الغاء أو عكس أهداف مقسمة بواسطة سالسل ا  )10(  .على سبيل المثال، عن طريق قمع مضاد الحواس )9( Syngentaمبدأ   )8( Zenecaمبدأ  )7(
 .جانبية
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 فىوجيات تقييد استخدام المورثات تنحصر  فإن تطبيقات تكنول،وباإلضافة إلى ذلك -12

المحاصيل التي يتوافر لها تكنولوجيات تعديل المورثات مثل المحاصيل المحولة وراثيًا المزروعة 
ويمكن أن تبرز الحاجة إلى أنظمة تربية طويلة األجل إلدخال هذه التكنولوجيات فى خطوط . حاليًا

. لألصنافالحالية التطبيق الوشيك لتقييد االستخدام ويمكن أن تمنع القيود . أفضل صعبة التحويل
ولكن سرعة تطور التكنولوجيا البيولوجية وعلم الجينوم يجب أن تسمح بإنتاج أنماط فعالة من هذه 

ويبدو أن تطبيق تقييد استخدام . التكنولوجيات للمحاصيل واألشجار خالل خمس إلى عشر سنوات
 .صفة خاصة أآثر قربًا

 
تبر  التطبيق العملي لتكنولوجيات تقييد استخدام المورثات مجديا فنيا إال أنه من غير بينما يع -13

وبالنسبة للحيوانات . المرجح استخدامه فى الغابات وذلك نظرًا لالختالفات فى ممارسات اإلدارة
 .فإن المشكالت الفنية سوف تزيد من تأخير التطبيقات العملية

 
 يد استخدام المورثاتأهداف وتطبيقات تكنولوجيات تقي

 
حظر : يجب النظر فى ثالثة جوانب مميزة لتكنولوجيات تقييد استخدام المورثات وهي -14

 . والمساهمة فى اإلنتاجية الزراعية)11(االستخدام واالحتواء البيئي
 

 التي لم يتم األصنافوفيما يتعلق باستراتيجية تقييد االستخدام فى قطاع المحاصيل، فإن  -15
تطوير تكنولوجيات هجين أو آليات تحكم طبيعية أخرى يمكن أن تكون من األهداف األولية فيها 

 القمح وفول الصويا ،على سبيل المثال( وتشمل المحاصيل االستيالدية لألصنافلتقييد االستخدام 
فة ويمكن تطبيق تقييد استخدام ص. والمحاصيل البستانية ونباتات الزينة المضاعفة نباتيًا) والقطن

ويمكن أيضا استخدام تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات . خاصة على آل المحاصيل
  وتشمل )12(آاستراتيجية تقييد استخدام لمنع المزارعين من إعادة بذر بذور التناسل العذرى

 .الهجين
اء  فإنه يمكن استخدامها لالحتو،عند التطوير الوظيفي لتكنولوجيا تقييد استخدام المورثات -16

تقييد استخدام (أو الجينات المتنقلة ) لألصنافتقييد االستخدامات (البيئي لبذور الجينات المتنقلة 
وسيكون الترآيز المحتمل على أنواع لها بيئات ايكولوجية وصالت برية متواجدة ). صفات خاصة

تمًال على محليًا آما هو الحال فى مراآز تنوع المحاصيل واحتواء الصفات التي تشكل خطرًا مح
صحة اإلنسان من محاصيل الجينات المتنقلة إلنتاج األمصال أو العقاقير أو الصفات التي تهدد 

 .التنوع البيولوجي
 

وتتضمن المكاسب اإلنتاجية المحتملة المباشرة من تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات  -17
ا عندما يكون هناك فائدة إنتاجية تقييد استخدام صفة خاصة تساعد المنتجين فى تقييد ظهور صفة م

من القيام بذلك فى مرحلة محددة من تطور النبات أو الحيوان أو أثناء حدوث جفاف أو مرض، 
 فى التحكم فى إنتاج حيوانات المزارع وذلك لحماية السالالت لألصنافويستخدم تقييد االستخدام 

بر مقيدا بصفة خاصة فى البالد الموروثة المعدلة، أو منع التبرعم قبل الحصاد والذي يعت
 .االستوائية

 
 :اآلثار المحتملة لتطبيقات تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات -2

 .آلية لمنع الهروب غير المرغوب فيه لمواد المورثات الى األفراد المجاورين  )11(                                                          
 

 .االنتاج الالتزاوجي للجيل المضاعف دون التحام المشيج  )12(
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 )13( جوانب التنوع البيولوجي الزراعي واألمن البيولوجي
 

 اآلثار المحتملة على التنوع البيولوجي الزراعي
 

وعند .  والنوعية والنظام االيكولوجييشمل التنوع البيولوجي الزراعي المستويات الجينية -18
 فإنه من ،تقييم أثر تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات والوظائف األساسية للنظام االيكولوجي

الضروري تبني اتجاه شمولي يضع فى اعتباره آل هذه المستويات ولكن ذلك يعوقه اآلن عدم 
 .)14(توافر البيانات

 
وفى أنظمة الزراعة ذات . عة من االعتبارات الهامةويعتبر حجم ونوع نظام الزرا -19

المدخالت المنخفضة يعمل المزارعون باستمرار على تنشئة وتطوير البذور المحلية ويعتمدون 
الستمرارية االستعداد للتكيف على مساهمة المورثات الجديدة فى هذه العملية النشطة وذلك 

أثر آبير من توسع استخدام هؤالء المزارعين ويمكن أن يحدث أول . والمحافظة على االنتاجية
 والذى آما –لتكنولوجيات تقييد استخدام المورثات التي تحتوي على خصائص جديدة مرغوب فيها 

 سوف يتضمن إحالل مواد المورثات المعدلة محليًا خالل عملية – الحديثة األصنافهو الحال مع 
البيولوجى الزراعى بدال من دمج مورثات من اإلحالل، مع وجود تبعات سلبية محتملة  للتنوع 

مادة جديدة، آما يحدث عادة فى حالة األنواع التجارية بخالف تكنولوجيا تقييد استخدام 
 التقليدية المعدلة محليًا بصورة ملحوظة على األصناف ويمكن أن يؤثر فقدان .)15(المورثات

ة ذات المدخالت المنخفضة، وبخاصة فى المرونة واإلنتاجية طويلة األجل الخاصة بأنظمة الزراع
ويمكن أن يعتمد حجم مثل هذه اآلثار بصفة . البيئات الهامشية أو فى األحداث والحاالت القصوى

أساسية على درجة تفاعل أنظمة الزراعة المحلية مع النشاط التجاري للبذور سواء على الصعيد 
ييد استخدام المورثات تستهدف المزارعين وإذا آانت تنويعات تكنولوجيات تق: المحلي أو الدولي

 فإن آثارها على التنوع الوراثي للمحاصيل ستكون على أقل ،الذين يستخدمون أنظمة زراعة حديثة
 .قدر ممكن

 
يمكن أن تقل حوافز االستيالد على مستوى المزرعة إذا آان من الصعب الوصول إلى  -20

 ويمكن أن تصبح .)16(د استخدام المورثاتالصفات المرغوبة فى تنويعات تكنولوجيات تقيي
مجموعة المورثات التى تستخدمها الشرآات العالمية والشرآات المحلية أو المزارعين المحليين 

ويمكن أن تقلل الحدود المفروضة على المزارعين . والتي يتم فيها تبادل المورثات معزولة
 قيمة هذه المورثات آمدخالت لإلنتاج المحليين القائمين على تحسين المورثات الخاصة بهم من

 .الرسمي وتؤدي إلى ضرر طويل اآلجل
 

وبهدف تحقيق العدالة ولحماية الصيانة طويلة األجل لموارد المورثات النباتية بالمزرعة،  -21
فإنه يمكن أن يتطلب األمر استثمارات متزايدة فى تربية النباتات سواء بصورة عامة أو عن طريق 

ويمكن عمل افتراضات مماثلة لقطاع تربية . ك لتصحيح فجوة تجديد استيعاب متزايدةالمشارآة وذل

الدارة ) وتشمل األدوات واألنشطة(طر العمل السياسية والتنظيمية أمن البيولوجي آل ألا"في هذه الوثيقة، يشكل   )13(                                                          
ة لجنة وثيق" (، وتشمل مزارع األسمال والغابات)وتشمل المخاطر البيئية(المخاطر المتعلقة باألغذية والزراعة 

 ).األمن البيولوجي في األغذية والزراعة، COAG /01/8ة والزراعة ــة األغذيــة لمنظمـــالزراع

 

في جماعة العمل، ذآر أن النباتات التي تحتوي على تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات لم تستنبت بعد خارج  )14(
بيد أن . أآيدات في هذا الشأن من باب اإلفتراضوالت. مختبرات البحوث والدفيئات، ومن المؤآد أنها لم تسوق

البعض يرى أن من المهم النظر، ولو على سبيل التوقع، بالتفصيل في اإلمكانات اإليجابية والسلبية التي تنطوي 
وأشير إلى أن التحليالت واالستنتاجات النهائية بشأن التأثير . عليها هذه التكنولوجيات القوية لنقل المورثات

 يستدعي توفير مزيد من المعلومات التي قد تكون متاحة عندما يتم تقديم منتجات تتضمن تكنولوجيات المحتمل
أشير، في جماعة العمل، إلى أن المزارعين يتسمون بالواقعية وأنهم سيقبلون أو يرفضون األنواع حسب المزايا   )15(  .تقييد استخدام المورثات إلى الهيئات التنظيمية قبل تسويقها

 .أشير في جماعة العمل إلى أن ذلك يعد نوعا من التخمين وأن مثل هذه العالقة السببية لم تتم مالحظتها بعد  )16( .وذآر أن فقد األنواع التقليدية ال يصاحب بالضرورة إدخال األنواع الجديدة. التي تحققها في أنظمتهم الزراعية
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واستخدام المورثات والتبادل بين القطاعات الصناعية وأنظمة المزارع ذات . الحيوانات بالمزارع
المدخالت المنخفضة محدودًا إلى حد ما فى الغابات ومزارع األسماك، وبالتالي تقل احتماالت 

 .ر عكسية على التنوع البيولوجي الزراعيحدوث آثا
 

 مدلوالت األمن البيولوجي
 

 يجعل هذه التكنولوجيا ذات المقيد لألصنافيتم الجدل بأن تعقيم الجيل الثاني عن االستخدام  -22
ومع ذلك فإن  . )17(فائدة آبيرة لمنع الهروب غير المرغوب فيه لمواد المورثات إلى الحياة البرية

وبالنسبة لألنواع التي يتم تلقيحها بصورة مفتوحة فإن . يمكن أال تعمل بصورة سليمةهذه اآللية 
 يمكن أن يقلل من العائد فى األجزاء المجاورة لها فى المقيد لألصنافالستخدام لالتهجين المحتمل 

ال ويمكن أن يكون هذا االحتم.  فى البلدان المجاورةالسنوات التالية نظرا لظهور البذور العقيمة
ومع . منخفضًا بالنظر إلى أحداث دمج المورثات المضاعفة التي يمكن أن تصاحب عملية التهجين

 .ذلك ال تزال هناك معلومات غير مالئمة لتقييم اآلثار السلبية المحتملة
 

ويمكن أن تكون آثار تهجين تقييد استخدام صفة خاصة على التكوينات محدودة فى معظم  -23
وإذا حدث . م صفات تكنولوجيا تقييد استخدام المورثات تحت رقابة إيجابيةوتكون معظ. الحاالت

ومع . تهجين غير مخطط له فلن يتم تطبيق نظام أحداث التهجين وتصبح التكوينات غير ملحوظة
على سبيل (ذلك يمكن أن يتم إدخال الخواص بواسطة مواد ذات عالقة أو احداث طبيعية مؤثرة 

، ومع هذه اآلثار ينخفض العائد وتنبع مواد غير مرغوب فيها )األمراضالمثال غزو الحشرات أو 
ويبدو أن استخدام مواد مؤثرة محددة . وذلك بناء على الصفة التي تم احداثها بصورة غير مقصودة

 فإن ، واألهم من ذلك،وعالوة على ذلك. يعتبر ضروريًا لتجنب هذه اآلثار غير المرغوب فيها
جيات تقييد استخدام المورثات التي تتحكم سلبيًا فى صفة ما ال تؤثر فقط تهجين تكوينات تكنولو

 ولكن تضفي صفات غير مرغوب فيها – ذات آثار محتملة على العائد والجودة –على أنواع محلية 
وتتطلب هذه االحتماالت بحوث أخرى وتثير عدة تساؤالت . )18(على األنواع البرية ذات الصلة

يمكن أن ) المواد المنشطة( فإن بعض المواد المؤثرة مثل ،ضافة إلى ذلكوباإل. خاصة بالسياسة
ويمكن تطبيق القواعد . يكون لها أثر على الكائنات المستهدفة والبيئة والعاملين والمستهلكين
 .القائمة، على سبيل المثال تلك المتعلقة بالمبيدات الحشرية واألدوية البيطرية

 
رع، يمكن بسهولة احتواء اآلثار البيئية السلبية المحتملة بالنظر إلى بالنسبة لحيوانات المزا -24

وفى الغابات يمكن . المستوى العالي من التوجهات المحلية والممارسات الحالية للرقابة على اإلنتاج
أن تكون اآلثار االقتصادية السلبية المباشرة أقل بسبب قلة العائد حيث أن من المعتاد أن البذور 

 فإنه بالنظر إلى االحتماالت الكبيرة لهروب األنواع المائية ،وعلى العكس من ذلك. ر مهممنتج غي
 التي تحتوي على تكوينات تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات يمكن أن تؤثر سلبيًا األصناففإن 

تاجية  وبالتالي تؤثر فى القدرة اإلن،على األنواع البرية إذا وصلت إلى مجموعة المورثات البرية
ويجب أن تصبح اآلثار السلبية على األنواع المائية من مجاالت الدراسة النشطة . لألنواع البرية

 .والهامة
 

 وتشمل تلك المتعلقة ،تتجه الحكومات إلى وضع أنظمة التكنولوجيا البيولوجية الحديثة -25
اء القدرات الوطنية فى بتكنولوجيات تقييد استخدام المورثات مع الحاجة إلى المساعدة الفنية لبن

ن استخدام تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات ال مبرر له حتى لهذا مع ذلك يرى العديد من الشرآاء الرئيسيين أ  )17(                                                          
 وأثناء المناقشة التي أجرتها جماعة العمل ذآر أن التقرير الفني الحالي متحيز إذ أنه يحاول تسويغ .السبب

 .وبرزت دعوة إلى حظر هذه التكنولوجيات فورا. تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات

 

اعة العمل مالحظة أن هذه اآلثار قد تنجم أيضا عن إدخال أنواع ال تتضمن تكنولوجيات تقييد طلب في جم  )18(
 .استخدام المورثات
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ويمكن أيضًا أن تحتاج الحكومات .  ويشمل ذلك تقييم المخاطر واإلدارة واالتصاالت،الدول النامية
إلى أن تنظر فى قضايا المسؤولية عن اآلثار البيئية السلبية وتشمل التنوع البيولوجي الناشئ عن 

 .تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات
 

 ية االقتصادية المحتملة لتكنولوجياتاآلثار االجتماع -3
 تقييد استخدام المورثات على أنظمة الزراعة

 
تتنوع أنظمة اإلنتاج الزراعي بصورة آبيرة، ويتطلب التحليل التفصيلي النظر فى مئات  -26

وتعتمد آثار تكنولوجيات . األنماط من إنتاج المحاصيل والماشية والبذور وروابط سوق المورثات
وتميل األنظمة . خدام  المورثات على أنظمة الزراعة على مستوى استخدام المدخالتتقييد است

آما تميل . المكثفة إلى آثرة االعتماد على قطاع البذور الرسمي مع زيادة معدالت استبدال البذور
األنظمة ذات الترآيز األقل إلى انخفاض مستويات استبدال البذور واعتماد أآبر على التمويل غير 

وتوجد العديد من األنظمة الزراعية ذات المدخالت المنخفضة فى المناطق النائية . رسمي للبذورال
المرجح أن مثل غير دون وجود البديل الخاص بالبذرة الموسمية أو شراء السماد، ويبدو أنه من 

من المرجح أن تطبق  (هؤالء المزارعين سيتبنون تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات
جيات تقييد استخدام المورثات أوال على المواد الوراثية الرائدة التي تنمو في البلدان تكنولو
 فإن أفقر المزارعين فى أنظمة الزراعة الذين غالبا ما يبذرون حبوبا ،ومع ذلك: )المتقدمة

مخصصة لالستهالك بدال من البذور، يخاطرون بانخفاض المحاصيل بصورة آبيرة إذا دخلت 
. قييد االستخدام المتنوع للحبوب فى األسواق المحلية خالل التجارة أو قنوات اإلعانةتكنولوجيات ت

 . سوف يبقى عدم تواجد تكنولوجيا تقييد استخدام صفة خاصة غير ملحوظ،ومع ذلك
 

وتعتبر أنظمة الزراعة ذات الكثافة العالية من أسباب وجود نسبة صغيرة من المزارعين  -27
وجد بعض أنظمة الزراعة المتكاملة ذات المدخالت المنخفضة ويوجد االنتاج وت. فى الدول النامية

المكثف وشبه المكثف فى المزارع التجارية المتخصصة نسبيًا مثل تلك الخاصة بالسلمون 
وعادة ما تسيطر المزارع التي تنتج قيمة عالية، وتشمل الخضروات والفواآه . والجمبري

وتعمل . تمد اإلنتاجية على جودة البذور والحيوانات المشتراةوالدواجن واألسماك، وعادة ما تع
خصائص األصناف النباتية أو خصائص الساللة الحيوانية والبيئة المتغيرة على تهيئة استجابة 

وفى هذه ). على سبيل المثال السماد والغذاء(لمدخالت األخرى المشتراة االمحاصيل والماشية 
 تقييد استخدام صفة خاصة عملية اتخاذ قرارات إدارة اإلنتاج، الظروف يمكن أن تسهل تكنولوجيا

ويمكن أن . ويمكن أن يزيد اإلنتاج والدخل فى أنظمة الزراعة ذات الكثافة العالية بالدول النامية
 )19(تكون تكنولوجيات تقييد االستخدام المتنوع مصحوبة بزيادة فى استثمارات التربية لهذه األنظمة

ويمكن لتكنولوجيات تقييد استخدام .  التي تطبق أنظمة حقوق الملكية الفكريةوبخاصة فى الدول
المورثات مثلها مثل التكنولوجيات الحديثة  أن تدعم التمويل من الزراعة ذات الكثافة المتوسطة 

 .إلى أنظمة ذات آثافة عالية نابعة من السوق
 

ا من اإلنتاج فى الدول النامية تشكل أنظمة الزراعة ذات الكثافة المتوسطة جزءا آبير -28
ومعظمها سلع مشترآة ومزارع محاصيل تغذية وغالبيتها بها ماشية ومصدر دخل نقدي خارج 

وهؤالء المزارعون أآثرهم استخدامًا لتكنولوجيات . واألقلية منها منتجون متخصصون. المزرعة
لبذور ولكن غالبًا ما ال تقييد استخدام المورثات حيث يتم دمجها جزئيًا فى القطاع الرسمي ل

 أو شراء المحفزات الخاصة المقيد لألصنافيستطيعون تحمل تكلفة بذور تكنولوجيا االستخدام 
ويحصل هؤالء المزارعون بصفة عامة على . بتكنولوجيا تقييد استخدام صفة محددة آل موسم

أن يكون الشراء السنوي عوائد أقل من ذات المورثات مقارنة بالمزارع ذات الكثافة العالية ويمكن 
 .أشير في جماعة العمل أن هذا األمر يدخل في باب التوقعات إذ أن هذه التكنولوجيات لم تسوق بعد  )19(                                                          
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إدخال تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات على مقياس أن يكون ويمكن . للبذور غير اقتصادي
آبير ملزمًا لهم بأن ينفقوا جزءًا آبيرًا من ميزانيتهم على البذور أو إبعادهم عن التكنولوجيات 

ى الدخل بين ذوي الموارد ويمكن إلدخال هذه التكنولوجيات أن يزيد من الفجوة ف. المتقدمة
 وذلك فى حالة غياب استثمارات عامة إضافية فى المحاصيل ،الضعيفة والمزارعين التجاريين

وسالالت الماشية للمزارع ذات الكثافة المنخفضة أو المتوسطة وألنظمة الزراعة المنخفضة 
قال المسؤولية من المرأة ، مما يؤدي إلى نتائج محتملة تتمثل في ترآيز ملكية األراضي وانتالموارد

إلى الرجل والى فروق آبيرة بين من يقبلون هذه التكنولوجيات في وقت مبكر ومن يتأخرون في 
ية وإثارة عدد أآبر من المشكالت البيئية الناجمة عن فقد التنوع لقبولها، والى زيادة المخرجات الك

 .البيولوجي
 

تلفة على إمكانية المزارعين فى الوصول إلى ويمكن أن يكون لهذه التكنولوجيات آثار مخ -29
وسوف يتم وضع قيود على الممارسات الحالية للتكاثر الجانبي للمواد . الموارد المتطورة للمورثات

المطورة لألسواق المحلية، وتشمل األنواع المحلية التي دخلت فيها المورثات من األنواع التجارية 
ي يمكن أن يؤثر بصورة آبيرة فى المزارع ذات الكثافة بواسطة تقييد االستخدام المتنوع الذ

. المتوسطة والمنخفضة التي تعتمد على األسواق المحلية غير الرسمية لسد احتياجاتها من البذور
 إذا آانت هذه التكنولوجيات توفر حوافز أآبر لبحث وتطوير تنويعات أآبر من ،ومن ناحية أخرى

ة أآثر تنوعًا من خصائص األصناف النباتية، فإن ذلك يمكن المحاصيل، وينتج عنها توافر مجموع
أن يزيد من االختيارات للمنتجين التجاريين ذوي الكثافة العالية، وبالتالي تشجيع التخصص بصورة 

. ويعتمد ذلك على مدى جاذبية مثل هذه األسواق لمنتجي تكنولوجيا تقييد استخدام المورثات. أآبر
 .ه العمليات تبعًا ألنظمة الزراعة والبذورويختلف الوزن النسبي لهذ

 
 اآلثار االقتصادية المحتملة لتكنولوجيات تقييد استخدام المورثات -4

 
تتميز الرقابة المتطورة على األجيال المستقبلية من المواد المطورة التي تنتجها تكنولوجيات  -30

المنتجين والمزارعين وبوجود دالالت  اقتصادية متنوعة على اتقييد استخدام المورثات بأن لها آثار
 .على مستوى النشاط والمستوى المحلي والدولي

 
 اآلثار على البحوث والتطوير

 
 مجدية تجاريًا إال إذا تم تطبيقها فى المقيد لألصنافلن تكون تكنولوجيات االستخدام  -31

يتم استخدامها مع سالالت وأنواع خاصة جديدة ذات تحسينات إنتاجية ملحوظة، ومن المرجح أن 
المقيد ويتطلب استخدام تكنولوجيات االستخدام . منتجات أخرى معدلة وراثيا ذات قيمة عالية

 استثمارات إضافية ويمكن أن ينتج عنها منتجات ذات أسعار أعلى، ولكن االستخدام لألصناف
اليب اإلضافية المتسع النطاق لهذه المنتجات، والتخفيض الكبير لتكلفة المعامالت، نظرًا لألس

 . فى تخفيض أسعار المنتجاتاؤثري، يمكن أن )فضًال عن الملكية الفكرية(لحماية التنوع البيولوجى 
 

وترتبط القيود الكبرى المحتملة وقصيرة األجل بقبول المستهلك لهذه التكنولوجيات على  -32
ت المعدلة وراثيا  واإلجراءات المكلفة لضمان فصل المنتجا،)20(أنها آائنات معدلة وراثيا

 .والمنتجات األخرى فى سلسلة الغذاء والتكاليف األخرى المتعلقة بذلك
 

أو رفضها قد يتأثر إلى حد بعيد بعوامل سياسية محلية أو لوحظ في جماعة العمل أن قبول الكائنات المعدلة وراثيا  )20(                                                          
 .وينطبق ذلك على قبول المستهلكين والمتغيرات األخرى. وطنية
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وسوف يتم مبدئيًا توجيه الكثير من االستثمارات فى هذه التكنولوجيات إلى المحاصيل  -33
نية للدول الصناعية وذات الدخل المتوسط مع استثمارات غوخصائص األصناف النباتية باألسواق ال

 .ة للدول األقل نموًا والمناطق الهامشية الفقيرة حيث تكون القوة الشرائية للمزارعين ضئيلةقليل
 

 إلى زيادة االستثمار فى المقيد لألصنافوبينما يمكن أن تؤدي تكنولوجيات االستخدام  -34
ية بعض المحاصيل إال أن صفة الحماية الدائمة التى تتسم بها يمكن أن تؤثر على الطاقة اإلبداع

طويلة األجل لهذه االستثمارات، وتؤدي إلى زيادة تجزئة مجموعات المورثات التى يستخدمها 
ويجب أن يتم تقييم هذه اآلثار المحتملة على أساس مدى . )21(منتجو القطاعين الخاص والعام

 حصول المنتجين الحاليين على مجموعات المورثات والتي تختلف تبعًا لنظام حماية النبات وطبقًا
وفى الدول التى تطبق بها نظم حماية تنوع النبات، مثل االتحاد الدولي لحماية . للمحصول أيضًا

 المحمية متاحة إلنتاج النبات وذلك بناء على حصانة من األصناف فإن ،األصناف النباتية الجديدة
ل المتميز غير متاح  يعني أن الجيل األوF1آما أنه فى بعض المحاصيل نجد أن هجين . المنتجين

للمنتجين، بحيث تكون اآلثار المتزايدة إلدخال تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات على تجزئة 
 .مجموعات المورثات ضئيلة

 
 فإنه فى العديد من الدول المتقدمة ومعظم الدول النامية فإننا نجد أن معظم ،ومع ذلك -35

ستخدم الخطوط المميزة التي تم إعدادها فى مكان شرآات اإلنتاج وخاصة شرآات القطاع العام ت
مع تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات وبخاصة تكنولوجيات تقييد االستخدام المتنوع، فإن : آخر

ذلك سيعتبر مستحيًال أو صعبًا للغاية مما يؤثر سلبًا على بحوث التربية وينتج عن ذلك نقص آبير 
 .ميةفى اإلنتاجية وخاصة فى الدول النا

 
وبصفة عامة ستعمل هذه التكنولوجيات على دفع أعمال البحوث والتطوير فى مجال  -36

أوًال يحتاج صانعو السياسة : الزراعة إلى القطاع الخاص ويؤدي ذلك إلى شقين أساسيين من النتائج
إلى البحث فى طرق جديدة لتسهيل الدفع اإليجابي من ابتكارات القطاع الخاص فى القطاع 

اعي، وثانيًا سيتطلب األمر تقييم المدى الذي يمكن أن تستطيع فيه ابتكارات القطاع الخاص الزر
توسيع فجوة اإلنتاجية بين منتجي القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وتحديد آمية ونوعية أعمال 

اك وفى الواقع هن. البحوث والتطوير الممولة من الجهات العامة والمطلوبة للتعامل مع هذه الفجوة
إجراءات فعالة محدودة متاحة لصانعي السياسة وخاصة فى الدول المتقدمة للتعامل مع مثل هذه 

 .المشكالت
 

 قوى السوق
 

أصبح الترآيز األفقي والدمج الرأسي لقطاعات إنتاج البذور والزراعة الكيمائية موضع  -37
من ترآيز قوى السوق فى ويمكن لتكنولوجيات تقييد استخدام المورثات أن تزيد . اهتمام ملحوظ

وقد أدى ذلك . القطاعات الرسمية للبذور لبعض المحاصيل وذلك نظرًا لوجود االقتصاديات الكبرى
. إلى االهتمام بأن الشرآات يمكن أن يكون لديها القدرة على تحديد األسعار بصورة غير تنافسية

 على نصيب أآبر من وإذا حاول موردو البذور استغالل قوى السوق الخاصة بهم والحصول
 فإنها يمكن أن تكون عملية متزايدة والتي تسمح بمرور الوقت بتعديالت ،اإليرادات من المزارعين

وسواء آانت هذه التكنولوجيات تثير . فى األسواق األخرى وتشمل أسواق منتجات المزارع
رة الشرآات أو االهتمام لتطور احتكار محتمل فى القطاع، فإن ذلك يعتمد جزئيًا على مدى قد

أشير في جماعة العمل إلى أن اآلثار قد تكون محدودة نسبيا إذا طبقت تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات فقط  )21(                                                          
وإضافة إلى ذلك، فإن توجيه الموارد المالية نحو اإلنتاج . لى نطاق واسععلى المواد الرائدة المتجانسة والمنتجة ع

  .الخاص لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض تمويل برامج القطاع العام
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األطراف األخرى الداخلة فى السوق على تطوير منتجات منافسة أو بديلة، وذلك سواء باستخدام أو 
 .)22(بدون تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات

 
ومع ترآيز االحتكار يمكن أن يصبح توفير البذور مشكلة خاصة إذا اعتمد المزارعون  -38

دوا هامش األمان الخاص بقدرتهم على ادخار البذرة للموسم على بذرة هذه التكنولوجيات وفق
وفى حالة انهيار الشرآة الموردة أو إلغائها لخط اإلنتاج فإن ذلك يمكن أن يؤدي فى بعض . التالي

سار الشرآات هذه على عوال يقتصر ا. الحاالت القصوى إلى أن يترك المزارعين بدون بذور
 يكون انتاج المحصول نل إلى حد آبير حيحت ولكنه قد يستفتكنولوجيات تقييد استخدام المورثا

 .وقد تترتب على ذلك آثار فورية في مجال األمن الغذائي. عقيما وعديم الفائدة آبذور
 

وفى هذا السياق يجب أن نذآر أن القوانين واللوائح المضادة لالحتكار هي قواعد محلية  -39
وعلى الرغم . لتي ينقصها مثل هذه القدرات التنظيميةوأنه ال توجد مؤسسات دولية تساند الدول ا

من أن بعض التطورات فى منظمة التجارة العالمية تتناول هذه القضية أال أنه من المرجح حدوث 
 .صعوبات وتأخير آبير فى االتفاق على المعايير العالمية

 
 أسواق المدخالت والمخرجات الزراعية

 
ثر المرجح لتكنولوجيات تقييد استخدام المورثات هو الزيادة فيما يتعلق بالمدخالت فإن األ -40

وبمرور الوقت تحدث عمليات مشابهة فى . فى معدل إحالل الفالحين للبذور وبالتالي زيادة الطلب
ويتضمن ذلك تحول المزايا من مستهلكي البذور . قطاعات مزارع الحيوانات والزراعات المائية

وتعتمد درجة هذا التحول على المعدالت ). أي موردي البذور(إلى المنتجين ) أي المزارعين(
السائدة إلحالل البذور ودرجة المنافسة فى السوق ودرجة تدهور العائد من البذور التي يعاد 

 .زرعها
 

وفى القطاع الرسمي للبذور بالدول الصناعية يسيطر القطاع الخاص بينما تسيطر  -41
لنامية وذلك آجزء من سياسات زيادة المخرجات المؤسسات الحكومية فى معظم الدول ا

وقد أدت السياسات الحديثة للتعديل الهيكلي إلى خصخصة قطاع البذور فى العديد من . )23(الزراعية
وتم تطوير العديد من األنظمة المختلفة فى النشاط الخاص للبذور فى بعض . الدول النامية

وفى آل من الدول النامية والدول المتقدمة . العامالمحاصيل وترك المحاصيل األقل ربحًا للقطاع 
يحتكر واحد أو عدد قليل من الموردين أسواق البذور على الرغم من االختالف فى خصائص 

 .وسمات هؤالء الموردين
 

 بشأن تقليل هذه التكنولوجيات لالختيارات المتاحة للمزارعين أبدى بعض المستهلكين قلقهم -42
موردين وذلك من خالل زيادة التكلفة على المنافسين فى استخدام عن طريق تخفيض عدد ال

مجموعات المورثات الخاصة بهم، ومع ذلك فإن ذلك يعكس الهيكل الحالي للقطاع الرسمي للبذور 
وفى القطاع الرسمي يمكن . وتوزيع الطلب الحالي بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي

ن تزيد المنافسة عن طريق تحفيز موردي القطاع الخاص لتكنولوجيات تقييد استخدام المورثات أ
ومع ذلك فإنه عن طريق . للدخول إلى األسواق التي آانت محتكرة من قبل بواسطة الحكومات

تقليل قدرة منتجي القطاع غير الرسمي على الدخول وتوزيع مواد المورثات المطورة فإن هذه 

ذآرت جماعة العمل أن نظم الترخيص قد تكون عامال أآثر أهمية في تحديد مدى توافر التكنولوجيا من   )22(                                                          
 .التكنولوجيا نفسها

 
 ال ، في عدد من البلدان الناميةل في جماعة العمل، إلى أن القطاع العام يسيطر على إنتاج بعض المحاصيأشير،  )23(

سيما في مجالي البستنة أو المحاصيل المتميزة، بيد أن برامج القطاع الخاص االنتاجية قد تكون أقوى نسبيا من 
 .صيفاتها في القطاع العامر
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. تجين ومن قدرة القطاع على التوريد للمزارعينالتكنولوجيات  يمكن أن تقلل من اختيارات المن
ويكون ذلك هامًا بصفة خاصة عندما يكون اإلنتاج فى القطاع غير الرسمي أآثر استجابة 

أثر هذه التكنولوجيات ال ينحصر فقط فى : الحتياجات المزارعين ذوي الدخل المتنوع والمنخفض
ويجب أن يتم النظر فيه عند تقييم اآلثار عدد الموردين ولكن فى تنوع وخصائص البذور الموردة 

 .المحتملة على اختيارات المزارعين
 

 اعتبارات حقوق الملكية الفكرية
 

يمكن لحقوق الملكية الفكرية أن تحمي خصائص األصناف النباتية سواء من خالل براءات  -43
 منتجي النباتات االختراع المبنية على أساس الحداثة وعدم الوضوح والتطبيق الصناعي أو حقوق

سمح تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات وت . والجودةعلى أساس التميز واالتساق واالستقرار
وبخاصة تكنولوجيات تقييد االستخدام المتنوع بالرقابة التكنولوجية على استخدام مواد المورثات 

. )24( الملكية الفكريةسواء آانت خاضعة أم غير خاضعة للحماية القانونية من خالل قانون حماية
 وخاضعة لمبدأ الحدود اإلقليمية وال ينطبق )25( فإن هذه القوانين ذات وقت محدد،وعالوة على ذلك

 .ذلك على تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات
 

ويمكن لتكنولوجيات تقييد استخدام المورثات عن طريق زيادة مستوى الحماية التكنولوجية  -44
ؤدى إلى تخفيض آبير فى تكلفة المعامالت  والتى يمكن أن تكون مطلوبة لتنفيذ على المنتج أن ت

حماية الملكية الفكرية خالل قنوات قانونية، ويمكن أن تضمن هذه الحماية فى دول ال توجد بها 
ويمكن أن تضمن عائدا أعلى للمنتجين وبالتالي يتم تحفيز استثمارات . أنظمة حماية الملكية الفكرية

وإذا أعطيت العائدات األعلى للمزارعين فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض  ,دة للبحوث والتطويرمتزاي
والقضية السياسية الهامة التي تواجه الحكومات هي مدى رغبتها فى زيادة الحماية . تكلفة البذور

ذا وفى ه. التكنولوجية لموارد المورثات  وآيفية تداخلها مع أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية
الصدد، يمكن أن ترغب الحكومات فى التفرقة بين تطبيقات تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات 

 .التي تقدم زيادة حقيقية فى اإلنتاج وتلك التي تعمل فقط آاستراتيجيات لتقييد االستخدام
 

وفى الدول النامية هناك عامل أساسي يجب وضعه فى االعتبار وهو عدم القدرة النسبية  -45
. لهذه التكنولوجيات، بالمقارنة بالتشريع، فى التفرقة بين االستخدامات المصرح بها لمواد المورثات

وإن حماية تنوع النبات آما هو الشأن فى االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة تسمح 
 الزراعة المتنوعة للدول بأن تعمل على تنظيم أدوار المنتجين والمزارعين طبقًا ألنظمة واحتياجات

وخالل حقوق الملكية الفكرية يمكن . وذلك من خالل إعفاء المنتجين ومنح مميزات للمزارعين
للحكومات أن تعمل على ضبط استخدام موارد المورثات التي تتطلب تصريح من أصحاب الحقوق 

 .وإعفاء من هذه الحقوق
 

د المعني بموجب الصكوك الدولية ذات براءات االختراع محلية ويراعى فيها إلتزامات البل -46
وفيما يتعلق ببراءات اختراع تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات، فإن السؤال الذى يمكن . الصلة

 من اتفاقية الجوانب التجارية 2-27أن يثار هنا هو مدى رغبة الحكومات فى النظر فى المادة 
 العالمية التي تسمح باستثناء االبتكارات التي لحقوق الملكية الفكرية المنبثقة عن منظمة التجارة

تهدد النظام العام أو األخالقيات من نظام براءات االختراع، وذلك بهدف حماية حياة اإلنسان أو 
الحيوان أو النبات أو الصحة ولتجنب إحداث ضرر خطير للبيئة على شرط أن يكون عدم تطبيق 

ن التكنولوجيات ذات الصلة باستحداث تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات من أشير في جماعة العمل أن حرما )24(                                                          
 .حماية براءات اإلختراع قد يؤدي إلى اتساع نطاق انتشارها

 
تعد األسرار التجارية نوعا من قوانين حماية الملكية الفكرية غير المقيدة زمنيا حيث أن السر يظل سرا إلى أن  )25(

 .يصبح معروفا لدى العامة
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ويمكن للدليل العلمي الذي يؤآد أن هذه . ونًاهذا االستثناء بسبب أن استخدامه ممنوع قان
التكنولوجيات تمثل خطرًا على البيئة أو صحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات أن يكون األساس لمنع 
 .حماية براءات االختراع لها، شريطة أن يتم تضمين هذه الفقرة فى قانون براءات االختراع بالدولة

 
لتكنولوجيات ذاتها أو ال يتم تسجيلها فى براءات اختراع وأن ويمكن أن يتم تسجيل عملية ا -47

ويمكن لرفض براءات االختراع هذه أن يجعل هذه . يتم استخدامها آاستراتيجية للحماية المادية
التكنولوجيات متاحة للجميع ويشجع استخدامها على نطاق واسع بواسطة المنافسين لحماية 

ي عمل حظر على التداول التجاري لمختلف أنواع هذه وإذا آانت أي دولة تنو. ابتكاراتهم
 .التكنولوجيات فيجب تطبيق إجراءات تنظيمية أخرى

 
 الجوانب التنظيمية األخرى

 
يمكن أن ترغب الحكومات فى تنظيم آثار استخدام بعض منتجات هذه التكنولوجيا فى الدول  -48

 االقتصادية –ى تقييمها لآلثار االجتماعية التابعة لها، أو تمنع استخدامها، ويعتمد هذا القرار عل
ويتم تطبيق لوائح . وهناك بدائل أآثر متاحة فى الحالة األولى إذا ما قورنت بالحالة الثانية. المحتملة

األمن البيولوجي على الكائنات التي تحتوي على هذه التكنولوجيات ولكن ال يمكن ببساطة منع 
ذا آانت هذه الكائنات التي تحتوي هذه التكنولوجيا تمثل تهديدًا استخدام مثل هذه التكنولوجيا إال إ

 .محددًا للغذاء أو األمن البيئي
 

وغالبًا . يمكن أن توفر بعض التشريعات الخاصة بالبذور فرصا لتنظيم هذه التكنولوجيات -49
نت وإذا تضم. ما تتطلب إجراءات التصريح بتنوع االستخدام إجراءات تسجيل واختبارات أداء

 فإن من المحتمل التصريح باستخدام ،إجراءات التصريح بتنوع االستخدام اختبارات أداء إجبارية
تكنولوجيات تقييد االستخدام المتنوع حتى لو آانت تتضمن تعديالت هندسية زراعية على أساس 

ء مقابل ومع ذلك فإنه يجب النظر فى مزايا مثل هذا اإلجرا. )26(عدم إنتاج جيل ثاني صالح للحياة
أثره المحتمل على ترآيز النشاط حيث أن التكلفة المتعلقة باختبار األداء اإلجباري يمكن أن تزيد 

وفى الواقع فإن العديد من الدول قد استغنت . من المتطلبات األولية لرأس المال وتقلل من المنافسة
 .عن مثل هذه التشريعات الخاصة بالبذور أو حصرها فى محاصيل معينة

 
 يمكن للدول أن ترغب فى أن تنظر فى هذه الجوانب التنظيمية عند إعداد قانون الهيئة  -50

ال 

                                                   

 . وأثرها على موارد المورثات لألغذية والزراعةحيويةبمدونة السلوك عن التكنولوجيا الخاص
 

 الخالصة  -5
 

حوظة على يمكن أن يكون لتكنولوجيات تقييد استخدام المورثات آثار إيجابية وسلبية مل -51
التنوع البيولوجي الزراعي وأنظمة الزراعة، ويحتوي هذا الجزء على ملخص لهذه اآلثار مع 

 .بعض االعتبارات الرئيسية
 

يجب النظر فى ثالثة جوانب لهذه . أهداف تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات )1(
. تاجية الزراعيةتقييد االستخدام واالحتواء البيئي والمساهمة فى اإلن: التكنولوجيات

 هي أنواع لم يتم المقيد لألصنافواألهداف المرجحة لتكنولوجيات االستخدام 

على أساس عدم " االنهاء"نادى عدد من الشرآاء الرئيسيين الذين تم استشارتهم بالحظر الفوري لتكنولوجيات  )26(       
 وأشير في جماعة العمل أن نظم التسجيل اإللزامي توجد في بعض البلدان فقط وأن .انتاج جيل ثاني صالح للحياة

 .بها الزراعية في الجيل الثانيم تعذر اختبار جوانرغتسجيل المواد الهجينة مسموح به 
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تطوير تكنولوجيات تهجين مناسبة لها حتى اآلن وتتضمن االستيالد الداخلي لبذور 
ويمكن استخدام . ًاخضريالمحاصيل والمحاصيل البستانية ونباتات الزينة المتكاثرة 

 ويمكن أيضا .)27(خدام صفة خاصة على آل المحاصيلتكنولوجيات تقييد است
استخدام تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات آاستراتيجية لتقييد االستخدام لمنع 

ويمكن استخدام . المزارعين من اعادة بذر بذور التناسل العذرى وتشمل الهجين
ئى لبذور التطوير الوظيفى لتكنولوجيا تقييد استخدام المورثات لالحتواء البي

أو الجينات المتنقلة وتقييد استخدام ) االستخدام المقيد لألصناف(الجينات المتنقلة 
، ويشمل ذلك الحاالت التى توجد فيها أنواع برية شبيهة محليا، )صفات خاصة

واحتواء الصفات التى تشكل خطرا محتمال على صحة االنسان أو تهدد التنوع 
اجية المحتملة المباشرة المستمدة من وتتضمن المكاسب االنت. البيولوجى

التى تساعد ) تقييد استخدام صفة خاصة(تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات 
المنتجين فى تقييد ظهور صفة ما عندما يكون هناك فائدة انتاجية من القيام بذلك فى 

ى ويستخدم تقييد االستخدام المتنوع ف. مرحلة محددة من  تطور النبات أو الحيوان
حماية السالالت الموروثة المعدلة فى انتاج حيوانات المزارع أو منع التبرعم قبل 

 .الحصاد
 

 ويجب أن تسمح .المقيد لألصنافاإلطار الزمني لتطبيق تكنولوجيات االستخدام  )2(
سرعة تطوير التكنولوجيا البيولوجية باستخدام هذه التكنولوجيات ومنتجاتها فى 

وسوف يسبق استخدام هذه . لعشر سنوات التاليةخالل فترة الخمس إلى ا
التكنولوجيات فى المحاصيل ونباتات الزينة استخدامها فى الغابات وذلك نظرًا 

 فإن العوائق الفنية ستؤخر من تطبيقها ،وفى حالة الحيوانات. لدورة الحياة األطول
وذلك الفعلي، ويمكن أن ترغب الدول فى وضع هذا اإلطار الزمني فى اعتبارها 

فى سياق اإلجراءات التنظيمية وإجراءات السياسة الخاصة باستخدام هذه 
 .التكنولوجيات

 
تختلف اآلثار على التنوع البيولوجي الزراعي . جوانب التنوع البيولوجي الزراعي )3(

 المحلية إلى األصناففبينما يعني التحول من . تبعًا الختالف أنظمة الزراعة
ام المورثات فى أنظمة الزراعة ذات المدخالت المنخفضة تكنولوجيات تقييد استخد

 إال أن هذا األثر سيكون ،)28(والمتوسطة الكثافة فقدان التنوع البيولوجي الزراعي
 .محدودًا على أنظمة الزراعة ذات الكثافة العالية

 
بينما يقلل العنصر الخاص باالحتواء البيئي لهذه التكنولوجيات من . األثر البيئي )4(

 لتلقيح النباتات الالمخاطر المحتملة المتعلقة بالتهجين فى النهاية، إال أن هناك احتما
 في المجاورة بحبوب لقاح هذه التكنولوجيات مما يؤدي إلى انخفاض العائد

. )29( باإلضافة إلى إفساد األنظمة االيكولوجية البرية،المساحات المزروعة
. تماالت المرجحة لمثل هذه اآلثاروالمطلوب عمل دراسات أخرى لتقييم االح

على سبيل المثال المواد (ويمكن تنظيم واستخدام بعض المواد مثل المحفزات 
آما هو الحال مع المبيدات الحشرية واألدوية البيطرية، آما يجب تقييم ) المنشطة

 .اآلثار على الكائنات المستهدفة والبيئة المستخدمين والمستهلكين
 

 ألغراض تقييد االستخدام على المحاصيل الذاتية المقيد لألصنافمن المرجح أن تستخدم تكنولوجيات االستخدام  )27(                                                          
 .التلقيح وعلى المحاصيل ذات التلقيح الخلطي

 
 .إلى أن هذه اآلثار يمكن الحد من نطاقها إلى درجة آبيرةأشير في جماعة العمل  )29( .أشير في جماعة العمل إلى أن هذه المسألة افتراضية )28(
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 المزارع فإن اآلثار البيئية السلبية المحتملة يمكن احتواؤها بالنسبة لحيواناتو
بسهولة، وذلك نظرًا ألنها تتم بصورة محلية للغاية ونظرًا لإلجراءات الحالية 

 فإنه نظرًا لزيادة احتماالت هروب األنواع ،وعلى العكس. للرقابة على إنتاجها
تكنولوجيات يمكن أن تؤثر المائية فإن التنويعات التي تحتوي على تكوينات هذه ال

سلبيًا على األنواع البرية إذا استطاعت المرور إلى مجموعة الجينات البرية، 
وتعتبر احتماالت حدوث آثار . وبالتالي تؤثر فى القدرة اإلنتاجية لألنواع البرية

 .سلبية على األنواع المائية المحلية من المجاالت الضرورية والهامة للدراسة
 

بعد العمل على تخصيص استثمارات إضافية فإن . لى البحوث والتطويراألثر ع )5(
تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات يمكن أن تزيد من اإلنتاجية الزراعية فى 

ومع ذلك فإن اإلدخال المقيد للمورثات من هذه . بعض أنظمة الزراعة
 الخاصة التكنولوجيات إلى مجموعة المورثات المحلية يمكن أن يقلل الحوافز

وإذا آان من غير الممكن الوصول إلى الصفات . باإلنتاج على مستوى المزارع
المرغوبة فى تنويعات هذه التكنولوجيات المقدمة، ستزداد الفجوة التكنولوجية 

ويمكن . وفجوة الدخل  بين المزارعين ذوي الموارد الفقيرة والمزارعين األغنياء
وتعديل البحوث الزراعية العامة باإلضافة إلى أن يدعو ذلك إلى الحاجة إلى تعزيز 

األساليب المبتكرة لتشجيع توافر وإتاحة ابتكارات القطاع الخاص للجميع، وذلك 
بهدف التخفيف من أي تبعات سلبية مباشرة أو غير مباشرة على اإلنتاجية الزراعية 

 .ةفى أنظمة الزراعة الواقعة خارج المنطقة المستهدفة لالستثمارات الخاص
 
بينما يزيد تعزيز الرقابة على استخدام منتجات . االجتماعية-اآلثار االقتصادية  )6(

تكنولوجيا تقييد استخدام المورثات من االستثمارات، فإنه يمكن لهذه التكنولوجيات 
أن تدعم اتجاه الترآيز والتكامل فى قطاع التربية، بحيث تؤدي إلى احتماالت إساءة 

ر، ويصبح المزارعون معتمدين آلية على األنظمة الرسمية استخدام قوى االحتكا
آما يمكن لهذه التكنولوجيات أن تزيد من عدم قدرة حصول . لتوفير البذور

المزارعين ذوي الموارد الفقيرة على البذور حيث أنهم ال يقدرون على شرائها 
 يؤدي ويمكن أن. ويعتمدون على سوق الحبوب المحلية لسد احتياجاتهم من البذور

ذلك إلى عدم قبول المزارعين ذوي الدخل المنخفض بالدول النامية لهذه 
ويتطلب هذا األمر متابعة مستمرة للموقف لكل حالة على حدة . التكنولوجيات

ويشمل ذلك تشجيع وتقوية المنافسة والمؤسسات المضادة لالحتكار فى الدول 
 .النامية وعلى المستوى الدولي

 
 يمكن أن ترغب الحكومات فى النظر فى تنظيم االستخدام .ميةالجوانب التنظي )7(

التجاري لهذه التكنولوجيات وذلك طبقًا لتقييمها لآلثار المحتملة لهذه التكنولوجيات 
ن يتطلب أويمكن . على التطور المستقبلي للقطاعات الزراعية ورفاهية المزارعين

جباري الذي يتطلب عائدات ذلك إجراءات تشريعية جديدة مثل التسجيل التنوعي اإل
 من 2—27 فإن مبدأ النظام العام فى المادة ،وباإلضافة إلى ذلك. فى الجيل الثاني

اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية يمكن أن يستخدم الستثناء 
 وذلك على الرغم من ،تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات من براءات االختراع

 وقد .القتصادية المحتملة لمثل هذا اإلجراء تحتاج إلى دراسة أخرىأن التبعات ا
ترغب الدول في أن تنظر في هذه الجوانب التنظيمية عند إعداد مدونة السلوك 

 .بشأن التكنولوجيا البيولوجية وأثرها على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
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تكنولوجيا البيولوجية الحديثة وتتجه الحكومات نحو إعداد أنظمة رقابية وتنظيمية لل
وتشمل تكنولوجيات تقييد استخدام المورثات وذلك مع الحاجة إلى المساعدة الفنية 

وتشمل هذه القدرات تقييم . لبناء قدرات محلية فى األمن البيولوجي بالدول النامية
المخاطر واإلدارة واالتصاالت ويجب النظر فى المسؤولية الخاصة باآلثار البيئية 

 .السلبية
 

يمكن أن ترغب الحكومات فى النظر فى تبني اتجاه تدريجي منظم ولكل حالة على حدة عند  -52
وعند . دراسة اآلثار المحتملة لتكنولوجيات تقييد استخدام المورثات واتخاذ إجراءات مالئمة تباعًا

عملية اتخاذ القرار تحليل مخاطر وفوائد هذه التكنولوجيات فإنه يجب دراسة تكنولوجيات بديلة فى 
  .والنظر فيها


