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 اجمللس
 الثامنة واألربعون بعد املائة ةالدور

 2102 ديسمرب/كانون األول 6-2 روما،

 املشاورة التقنية عن تدني مستويات احملاصيل احملورة وراثيًا

 واألعالفيف التجارة الدولية باألغذية 

  

 موجز
 

طلب عدد من البلدان إىل منظمة األغذية والزراعة )الفاو( العمل على تيسري  ييرياح اري ار دولريط ة أري   اوىل  ا ريا        
تذليل اي اضأرا ات ممكنة يف التجار  واملتصريلة  تريد ط مسريت يات ايا رييل ايري ر  ورايفيريات يف التجريار  الدوليرية         

. ومن املقرر ان يت ذ هذا احل ار األولط طا عات تقنيات مستندات إىل الريااه.. والرريرم مرين املررياور      واألعالف األغذية 
التقنية املقرتاة يف هذ  ال يفيقة ه  تيس  يياح ا ار دولط  . األعضاء يف املنظمة ا ل تد ط مسريت يات ايا رييل   

 .واألعالفاي ر  ورايفيات يف التجار  الدولية  األغذية 
 
عرم  تائج عمليات التحليل الفنية اليت  ريها املنظمة ا ل هذا امل ضري ،  اريا هيهريا عمليريات التحليريل      ُتف  سو

االيتصادي واخلا ة  السياسات التجارية  على املراور  التقنية ملنايرتها  علمات اّن الررم من عقد املراور  التقنية 
ت  ل إىل ههم مررتك. وهط لن تك ن ايضات هر ة لكط تت ريذ  ليس الت  ل إىل اتفايات  رأن السياسات  ل تيس  ال

 املنظمة م يفات من مسألة تد ط مست يات ايا يل اي ر  ورايفيات.
 

يريد   8002وةا ت اجله د احلك مية الدولية الرمسية السا قة ا ل ايا يل اي ر  ورايفيات واليت ا تهريت يف عرياح   
ط الدولط امل صص التا ع للدست ر الرذائط واملعين  األغذية املستمد  مرين   فريق املهاح احلك ماهضت إىل ويف العمل 
عداد املبادئ واخلأ ط الت جيهية إلجراء تقييم علمط لسريالمة  إمن  ى عدما اةمل عمله وا تهالتكن ل جيا البي ل جية 

 األغذية املستمد  من التكن ل جيا البي ل جية.

 اإلجراء الذي ُيقرتح على اجمللس اختاذه
 

 يد يرغب اجمللس يف:
عقد مراور  تقنية لتيس  يياح ا ار دولط عن تد ط مست يات ايا يل ايري ر  ورايفيريات يف    حالنظر يف ايرتا )ا(

 ؛واألعالفالتجار  الدولية  األغذية 
 .8002دعم عقد مراور  تقنية من هذا القبيل يف مألع سنة و )ب(

 ال يفيقة إىل:ميكن ت جيه اي استفسارات عن مضم ن هذ  
 Ren Wangالسيد 

 إدار  الزراعة ومحاية املستهلك
 54523 06570 39+ريم اهلاتف: 
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 معلومات أساسية - أواًل
 
قلريق السريلأات ايليرية     واألعريالف يثري تدني مستويات ايا يل ايورة وراثيات يف التجارة الدولية باألغذية  -0

بصورة متزايدة يف عدد من البلدان وأجهزة القأا، اخلاص. وختتلف السياسات واألنظمة الراعية ملريد  قبريول ايا رييل    

ايورة وراثيات بني البلد واآلخر. وقد اتسعت يف العقدين املاضيني بصورة منتظمة مسرياحة األراضريي املزروعرية احا رييل     

 عديد من هذه ايا يل بأهمية ةه  يف التجارة الدولية )اا فيها الذرة والكانوال وفول الصويا(.حمورة وراثيات ويتسم ال

 

وعالوة على ذلك  تفيد املعلومات املتوافرة عن وجود أنوا، جديدة مرين ايا رييل ايريورة وراثيريات الرييت هريي        -8

تريددي نظريم اإلنترياا واملناولرية والنقريل      عمليرية تأويرهريا. و   يفةريارك  يحاليات قيد التأوير وعن أّن عددات متزايدات من البلريدان  

املستخدمة حاليات إىل تدني مستويات ايا يل ايورة وراثيات من دون قصريد يف الةريحنات ريغريري ايريورة وراثيرياتري وإىل      

ن فيريد عرين وجريود عريدد مري     شحنات ايا يل ايريورة وراثيريات. وقريد أُ    يفوجود حما يل حمورة وراثيات غري مرّخص بها 

غريري املتعّمريد وبريالنظر إىل تزايريد حجريم التجريارة الدوليرية باألغذيرية واألعريالف           املريزا املةاةل املتصلة بالتجارة نتيجة هذا 

حاجة ملحة للبدء حبوار ومناقةات دوليرية عرين مسريألة تريدني مسريتويات ايا رييل ايريورة         اتهناك إذايورة وراثيات. 

 ف. وراثيات يف التجارة الدولية باألغذية والعل

 

 8002وةانت اجلهود احلكومية الدولية الرمسية السابقة املتعلقة بايا يل ايورة وراثيات قد انتهت يف عام  -3

بفريريق املهريام احلكريومي الريدولي املخصريص التريابع للدسريتور الضريذائي واملعريين باألغذيرية املسريتمدة مرين             مع وقريف العمريل   

مبادئ وخأوط توجيهية إلجراء تقييم علمي لسريالمة األغذيرية املسريتمدة    بعدما أجنز عمله إلعداد التكنولوجيا البيولوجية 

من التكنولوجيا البيولوجية. ومع أّن هذه اخلأوط التوجيهية متاحرية  فليسريت هنريا أي معريايري دوليرية بهريذا اخلصريوص        

لة يف التجريارة عرين غريري    حتدد من خالهلا املستويات الدنيا املقبولة للمحا يل ايورة وراثيات يف األغذية واألعالف املتداو

 قصد. 

 

وقد أجرت الفاو دراسة اقتصادية  ارية لفهم مريد  اتسريا، االضريأرابات يف التجريارة علريى ضريو أفضريل. وقريد          -2

وأّةد التحليل األولي للدراسة حريدو  عريدد مرين االضريأرابات يف التجريارة طالريت سريلعات         بلدات. 00يف الدراسة ضو  شارك

 غذائية رئيسية.

 

فريق املهام احلكومي الدولي املخصص التابع للدستور الضذائي واملعين باألغذية املستمدة مرين التكنولوجيريا    وأعّد -5

الفريرتة   لمبادئ وخأوط توجيهية إلجراء تقييم لسالمة األغذيرية املسريتمدة مرين التكنولوجيريا البيولوجيرية خريال       البيولوجية

 لملناقةرية املسريائ   يمنتريد  رمسري   ياملنظمرية أ  صمل ختصري   8002يف سنة  مالعمل بفريق املها ف. ومنذ وق8000-8000

ةخأوة أوىل با رياه   يدول إجراء حوار. وقد طلب عدد من البلدان إىل املنظمة الدعوة إىل يالصلة على املستو  الدول تذا

 والعلم.  يستند إىل الهاهني نالأابع وأ تقين يهذا احلوار األول ن. ومن املقرر أن يكواملناسبة لجياد احللوإ
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 األهداف والنطاق –ثانيًا 
 
االجتما، املقرتح إىل تيسري احلوار الدولي لألعضاء يف املنظمة حول تدني مستويات ايا يل ايورة  يهدف -6

وراثيات يف التجارة الدولية باألغذية واألعالف. وسُتعرن للمناقةة نتائج التحليالت التقنية اليت أجرتها املنظمة بهذا 

 صادية واملتصلة بالتجارة.اخلصوص  اا فيها التحليالت اخلا ة بالسياسات االقت

 

تيح منتد  للخهاء لعرن نتائج البحو  اليت أجروها يوسيكون نأاق االجتما، املقرتح تقنيات واستةرافيات وس -0

حول هذا املوضو،. وسوف تقع على األعضاء املةارةني يف الفاو مسدولية استخدام تلك النتائج واالقرتاحات التقنية يف 

تكون حدثات خمصصات للتو ل إىل اتفاقات حول الصلة. وليس الضرن من املةاورة التقنية أن  السياسات الوطنية ذات

 السياسات.
 

 النتائج املنشودة –ثالثًا 
 
 سوف يساهم االجتما، املقرتح يف حتقيق النتائج التالية: -2

 املمكنة على األمن الضذائي تايدقة به والتأثريا لالتوعية على هذا املوضو، والعوام 

 املصلحة املعنيني حول هذا املوضو،  ابواإلقرار اختلف وجهات نظر أ ح مزيادة الفه 

  مستويات ايا يل ايورة وراثيات يف التجارة  ي مناقةة مسألة تدنيفاالتفاق على التعاون للتوسع أةثر

 الدولية باألغذية واألعالف.
 

 التداعيات املالية –رابعًا 
 

دوالر أمريكي استنادات إىل املةاورة التقنية اليت تفرتن تقديم املساعدة  850 000كلفة اإلمجالية حبدود تتقّدر ال -9

تتلقى البلدان النامية دعمات ماليات يف ضوء املوارد املتاحة من خارا  وفاملالية لستني من مندوبي البلدان النامية. وس

عرضت حكومة ةندا تقديم أموال من خارا امليزانية لتضأية معظم تكاليف املةاورة التقنية. وسُيتاح  امليزانية. وقد

 عينّية. تباإلضافة إىل هذه التكاليف ما يلزم من وقت املوظفني ومن مساهما
 

 اسرتاتيجية التنفيذ –خامسًا 
 
السياسات التنظيمية للتجارة واألغذية  نالوطنيني ع سوف تتوّجه املةاورة التقنية بصورة أساسية إىل املسدولني -00

املدعوين من مجيع أعضاء املنظمة. وحر ات على تبادل جمموعة واسعة من اآلراء حول هذا املوضو، وتةاطر املعلومات 

دني اا فيهم املنظمات األهلية ومنظمات اجملتمع امل  ذات الصلة  سوف يةارك يف املةاورة أ حاب املصلحة املعنيون

العاملية ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة التعاون  الصحةواملنظمات الةريكة ومن بينها برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة 

 والتنمية يف امليدان االقتصادي  فضالت عن القأا، اخلاص واألوساط األةادميية. 
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السابق حول املوضو، نفسه أي تأوير برنامج الفاو  وسوف تتبع هذه املبادرة نفس املقاربة املعتمدة يف املةرو، -00

لألغذية ايورة وراثيات والذي اتسم بقيام حوار متوازن قائم على الهاهني. ونتيجة لذلك  حظي إطالق برنامج الفاو 

ة . وسوف تتبع بالتالي مقاربة مةابه8003يوليو/متوز  0لألغذية ايور وراثيات برتحيب جيد من قبل األعضاء يف 

 بالنسبة إىل املةاورة املقرتحة  على أن تددي الفاو دور اجلهة احليادية  احبة الدعوة وامليّسرة هلا.

 

 رغب من األعضاء يف املةارةة يف التحضريات.يوستكون مرحلة التخأيط للمةاورة التقنية مفتوحة ملن  -08
 

 اإلجراء الذي ُيقرتح على اجمللس اختاذه –سادسًا 
 
 اجمللس يف ما يلي:قد يرغب  -03

مراجعة اقرتاح الدعوة إىل عقد مةاورة تقنية لتيسري احلوار الدولي حول تدني مستويات ايا يل  )أ(

 ؛فايورة وراثيات يف التجارة الدولية باألغذية واألعال

 . 8002ودعم الدعوة إىل عقد مةاورة تقنية من هذا القبيل يف مألع سنة  )ب(


