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المنظمة العربية للتنمية الزراعية أ

تقديم 

من املعروف أن املنظمة العربية للتنمية الزراعية، تضطلع منذ مخسة عقود  من الزمن ،مبهمات متعددة ،تصب كلها يف 
خدمة الرسالة النبيلة  اليت أنشأ القادة العرب هذه املنظمة  من أجلها،لتكون ذراع جامعة الدول العربية املختص يف قضايا 

التنمية الزراعية واألمن الغذائي  العربي .
ويوجد يف طليعة مهام املنظمة ، رصد ومتابعة  املستجدات والتطورات واالبتكارات  ذات الصلة بهذه القطاعات، اليت 
الدول ،خاصة  العلمية والتكنولوجية ،حتتاج كل  تطرأ يف عامل يشهد حتوالت ومبادرات متسارعة  على األصعدة 
تلك السائرة يف طريق النمو،   ومنها بالدنا العربية ،إىل أن تكون هلا أعني يقظة متكنها من فهم واستيعاب  حقيقة 
آثاره  الغث وجتلب السمني وتوطنه لتستفيد من  وكنه هذه املستجدات ،والتفريق بني غثها ومسينها ،حتى تستبعد 

االجيابية يف  دفع عجلة التنمية  الزراعية واألمن الغذائي .
من املسلم به اليوم أن املواد احملورة وراثيا ،تدخل ضمن هذه املستجدات اجلديرة بأن يتم التعاطي معها بعناية وتركيز 
خاصني ،حيث ال يوجد إمجاع يف أكثرية البلدان ،بني العلماء واخلرباء يف اآلراء حول كيفية التعامل مع التكنولوجيا 
احليوية، واملواد احملورة وراثيا، واستخداماتها يف قطاعي الزراعة والغذاء ،كما ال تتوفر لدى اغلب  احلكومات سياسات 

متماسكة  يف هذا اجملال  .
تبين  قبل   ، تاما  فهما  املوضوع  بهذا  اليت حتيط  العوامل  فهم كل  إىل  الدائم   ،والسعي  احلذر  توخي  ما يستدعي   وهذا 
موقف ثابت منه،فعلينا أن نقوم بشكل خاص بتقييم دقيق لتأثريات املواد احملورة وراثيا على األمن الغذائي والزراعة 

املستدامة.
وما دامت هذه املواد ال ميكن جتاهلها اليوم، لكونها أصبحت جزء من  احلاضر واملستقبل ،فال ميكن أال أن تكون حمل 
اهتمام من  الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية لتعميق البحث والتفكري حوهلا،  واخلروج خبالصات يتم حوهلا اكرب 
مستوى ممكن من اإلمجاع العلمي، حتى تتمكن الدول ،خاصة  تلك السائرة يف طريق النمو ،  من التعامل ببصرية 
كاملة مع هذا املوضوع ،وهذا ما جعلنا يف املنظمة  العربية للتنمية الزراعية ندخله ضمن حماور تفكرينا  واهتمامنا 
، وهو ما يرتجم اليوم من خالل وضع »لالئحة االسرتشادية لتداول املواد احملورة وراثيا يف الدول العربية«،لتكون نرباسا  
يساهم يف إنارة  الطريق أمام البلدان العربية حول هذه اإلشكالية ،وقد توخينا  يف  إعداد هذه الوثيقة  التجرد العلمي    
من خالل استطالع كل اآلراء حول املوضوع، سواء كانت من خرباء من املنطقة العربية ،أو من نظرائهم يف العامل  ،دون أن 
يكون لنا كمنظمة، ميول  على  رأي بعينه دون اآلخر ، إال إننا حرصنا على تنوير متخذي القرار والباحثني واملؤطرين 
واملنتجني  واملستهلكني   حول  كل اجلوانب اليت تستحق، يف رأينا أن تكون حمل اهتمام خاص وعاجلناها يف الوثيقة 
وتدابري  املخاطر  وإدارة  املتخصصة،التقييم  املختربات  ،إنشاء  وراثيا  احملورة  املواد  بتداول  الصلة  ذات  اجلوانب  ،خاصة  

الطوارئ،بناء القدرات ومشاركة اجلمهور .
إننا يف املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،وحنن نثري  بهذه اإلصدارة اجلديدة ،اليت تعاجل موضوعا  حساسا ،خمزوننا من 
األدلة االسرتشادية اليت تناولت  ،حتى اآلن فروعا عديدة من حقول املعرفة الزراعية ،لنهيب باجملتمع الدولي،ليعري املزيد 
من االهتمام والعناية لإلدارة املسئولة للمواد احملورة وراثيا ،من خالل أقامة تعاون وثيق للتطبيق  التام ، لإلطار التشريعي 
العاملي الذي  أصبح متاحا ،ومن شأن تطبيقه أن حيقق  تقدما ملموسا يف سبيل بلوغ هذا هلدف،مثل االتفاقية الدولية 

لوقاية النباتات ،واتفاقية التنوع البيولوجي وبرتكول السالمة اإلحيائية املنبثق عنها.

واهلل ولي التوفيق .

                                                                                                    الربوفيسور / إبراهيم آدم أمحد الدخريي

                                                                                                 املديـر العـام
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الباب األول : التعاريف واألحكام العامة

الفصل األول : التعاريف

املادة  )1( : ألغراض هذه الالئحة يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية املعاني املبينة قرين كل منها ما مل 
يقتض السياق غري ذلك:

يف اجلهة املختصة: وراثيًا  احملورة  املواد  تداول  جمال  يف  االختصاص  ذات  املؤسسة  أو  الوطنية  املرجعية  هي 
الدولة.  

هو الوزير املسؤول عن اجلهة املختصة.الوزير:
اللجنة الوطنية 

العليا: 
هي اللجنة املسؤولة عن اإلشراف على مراقبة ومتابعة وتقييم املخاطر الناجتة عن تداول املواد 

احملورة وراثيًا.

التقنية احليوية 
:  Biotechnology

على  تتم  وهي  الطبيعي،  واالنتخاب  الطبيعية  الرتبية  نطاق  خارج  تقع  تطبيقات  أية  بأنها  تعرف 
النووي  )احلمض  النووية  األمحاض  تكوين  إعادة  مثل  االختبار  بأنابيب  سواء  النووية  األمحاض 
أو  البيولوجية  النظم  استخدام  شأنها  من  واليت  اخلاليا  دمج  مثل  اخللية  داخل  تتم  اليت  أو  املؤتلف( 

الكائنات احلية أو مشتقاتها لصنع أو تغيري املنتوجات من أجل استخدامات معينة.

الوراثية بواسطة إضافة أو حذف أو اهلندسة الوراثية: املادة  هي التقانات احلديثة وغري التقليدية املستعملة لتحوير 
إعادة ترتيب اجلينات واليت ال حتدث يف الظروف الطبيعية.

حقوق امللكية 
الفكرية:

يقصد بها حقوق امللكية الفكرية املتعلقة باملوارد الوراثية أو احلصول الفعلي عليها أو نقلها هي 
أو غريها من احلقوق امللموسة أو غري امللموسة عن طريق البيع أو الرتخيص أو نشر املعلومات السرية 

أو بأية وسيلة أخرى.

تشمل النباتات ) شتالت، بذور، ثـمار( واحليوانات والكائنات الدقيقة ومنتجاتها اليت تكون املادة املواد احملورة وراثيًا:
الوراثية فيها حورت بالتقانات احليوية. 

منتجات التحويــــــر 
منتجات تتكون من كائنات حمورة وراثيًا أو حتتوى عليها أو على أجزاء من تركيبها الوراثي.الوراثي:

املوانئ اجلوية أو البحرية أو نقاط احلدود الربية احملددة كنقطة دخول للشحنات اليت تتضمن املواد املنافذ احلدودية:
احملورة وراثيًا.

كمية من النباتات أو أجزائها أو احليوانات أو الكائنات احلية الدقيقة احملورة وراثيًا أو منتجاتها الشحنة: 
اليت تنقل من بلد آلخر ، وميكن أن تتألف الشحنة من سلعة واحدة أو أكثر.

شحنة ليست مستوردة إىل البلد ولكنها متر عرب  أراضيه وتكون خاضعة إلجراءات الرقابة الرمسية الشحنة العابرة:
مبا يضمن احلفاظ عليها مغلقة دون جتزئتها أو إضافتها إىل شحنات أخرى.

وأشباه الكائن احلي:   الفريوسات  ذلك  يف  مبا  اجلينية،  املادة  مضاعفة  أو  نقل  على  قادر  بيولوجي  كائن  أي 
الفريوسات.

الناقل – يف إطار 
التحوير الوراثي:

هو كائن حي )فريوس أو بكترييا( أو جزيء يف احلمض النووي )على سبيل املثال: بالزميد، أو 
أشرطة احلمض النووي( يستخدم يف املساعدة يف نقل املادة الوراثية من كائن متربع إىل كائن 

متلٍق.

الكائن املتلقي أو املصدر غري احملور للكائن احلي احملور. ويستخدم الكائن املرجعي كعنصر الكائن املرجعي:
لتحديد أساس التقييم املقارن.

االستخدام املعزول:
أية عملية تتم داخل مرفق أو منشأة أو أية أبنية مادية أخرى وتتضمن أية مادة حمورة وراثيًا خاضعة 
لتدابري حمددة حتد بصورة فعالة من إطالقها يف البيئة اخلارجية، وحتد من تأثريها على تلك البيئة 

من خالل حواجز مادية مبفردها أو مع حواجز كيميائية أو إحيائية.



الالئحة االسترشادية لتداول المواد المحورة وراثيًا في الدول العربية

المنظمة العربية للتنمية الزراعية2

املكان املغلق واملعزول عن البيئة اخلارجية )كاملخترب والبيت الزجاجي( والذي تتخذ فيه إجراءات مكان االحتواء:
متنع االنتشار غري املقصود للمواد احملورة وراثيًا إىل البيئة املفتوحة.

النقل املقصود عرب احلدود من طرف إىل طرف آخر.التصدير:

ر: يعين أي شخص طبيعي أو معنوي خاضع لقانون الدولة القائمة بالتصدير، ويرتب لتصدير املواد املصدِّ
احملورة وراثيًا. 

النقل املقصود عرب احلدود إىل طرف من طرف آخر.االسترياد:

أي شخص اعتباري أو طبيعي خاضع لقانون الدولة القائمة باالسترياد، ويرتب السترياد املواد احملورة املستورد:
وراثيًا.

كتاب صادر عن اجلهة املختصة يسمح باسترياد املواد احملورة وراثيًا بناًء على املوافقة املسبقة.ترخيص االسترياد:

املبدأ االحرتازي:

آلية تضمن جتنب أي خماطر حمتملة مرتبطة بإدخال تقنية جديدة، إذا مل تتوفر املعلومات الكافية 
للفهم التام ملدى تأثريها على صحة اإلنسان والبيئة. وينطبق هذا املبدأ بصفة خاصة على إطالق 
كائنات حمورة وراثيًا ،حيث جند أنه على عكس الكثري من التقنيات األخرى ال ميكن الرتاجع 

عنها إذا ما نشأت مشاكل.

البيئة إدارة املخاطر: املواد احملورة وراثيًا واستعماهلا وإطالقها يف  التعامل مع  نظام يهدف إىل ضمان األمان عند 
املفتوحة أو مكان االحتواء.

تقييم املخاطر:
التعرض  وتقييم  وتوصيفها  وخواصها  املخاطر  حتديد  يتضمن  علمي  أساس  على  قائمة  عملية 
املباشر وغري املباشر لملواد احملورة وراثيًا والتأثري السليب على صحة اإلنسان والبيئة والتنوع اإلحيائي 

على املدى القصري والبعيد.
نقل املواد احملورة وراثيًا عرب املنافذ احلدودية للدول.العبور:

السياسات والتعليمات واإلجراءات املتبعة لنقل وتداول واستخدام املواد احملورة وراثيًا بشكل آمن.السالمة اإلحيائية:

هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم خطيًا بطلب للجهة املختصة للحصول على ترخيص بتداول  مقدم الطلب:
املواد احملورة وراثيًا.

والقياسات املخترب املعتمد: واالختبارات  التحاليل  لتنفيذ  العليا  الوطنية  اللجنة  قبل  من  معتمد  أكثر  أو  خمترب 
اخلاصة باملواد احملورة وراثيًا يف الدولة.

الشخص املختص يف جمال اهلندسة الوراثية والسالمة اإلحيائية الذي يقوم بتنفيذ املهام اليت املفتش:
تكلفه بها اجلهة املختصة.

البوابة املركزية 
لتبادل معلومات 

السالمة اإلحيائية:

الغرفة األساسية لتبادل املعلومات التابعة لألمانة العامة التفاقية األمم املتحدة حول التنوع البيولوجي 
وبروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية املنبثق عنها.

غرفة تبادل معلومات 
السالمة احليوية:

للسالمة  قرطاجنة  بروتوكول  وفق  وراثيًا  احملورة  باملواد  اخلاصة  املعلومات  لتبادل  الدولية  اآللية 
اإلحيائية.

والتخزين التداول: والنقل  املناولة  وراثيًا  مثل:  املواد احملورة  تتم على  اليت  واإلجراءات  العمليات  هي كافة 
واالستخدام والعبور.

الرتبة واملاء واهلواء والكائنات احلية املوجودة فيها.البيئة املفتوحة:

بروتوكول 
قرطاجنة: 

بروتوكول منبثق عن اتفاقية األمم املتحدة حول التنوع احليوي، يهدف إىل ضمان مستوى مالئم من 
احلماية للبيئة وصحة اإلنسان من جراء نقل وتداول واستخدام الكائنات احلية احملورة وراثيًا ، وما 

يرتتب عليها من آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي.

املوافقة املسبقة:
موافقة صادرة عن اجلهة املختصة ترخص باسترياد ونقل وتداول املواد احملورة وراثيًا وفقًا لالشرتاطات 
ذات  اجلهات  قبل  من  املعتمدة  واملتابعة  والرصد  املخاطر  إدارة  ولتدابري   ، واحليوان  للنبات  الصحية 

العالقة أو اجلهة  املاحنة إلجازة االسترياد.

أو بطاقة التعريف: الغالف  على  تكتب  واضحة  معلومات  وحتوي  ومنتجاتها،  وراثيًا  احملورة  باملواد  تعريف  بطاقة 
احلاوية بشكل غري قابل لإلزالة والتعديل معدة من قبل املنتج.
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كل إطالق خمطط لكائن حمور وراثيًا أو جمموعة منه أو منتج حيتويه يف البيئة حتت ظروف اإلطالق:
حتد من انتشاره، وذلك من خالل حواجز كيميائية أو إحيائية أو مادية .

أن البيئة املتلقية : حيتمل  اليت  األخرى(  الكائنات  ذلك  يف  مبا  املوطن،  أو  اإليكولوجي،  )النظام  البيئات  نطاق 
تتصل بالكائن الذي مت إطالقه بسبب ظروف اإلطالق أو السلوك البيئي احملدد للكائن.

املوافقة اليت يتم احلصول عليها بعد الكشف الكامل عن مجيع املعلومات ذات الصلة ، املوافقة اخلطية: 
ويتحمل مقدم املعلومات املسؤولية الكاملة إزاء دقتها وكفايتها قبل القيام بأي نشاط.

الطلب اإلخطار: مقدم  حتمل  ،مع  املختصة  اجلهة  إىل  باملعلومات  مرفقًا  ُيقدم  الذي  اخلطي  الطلب 
املسؤولية يف الوقت عينه إزاء دقة هذه املعلومات وكفايتها.

االيكولوجيا    
)علم البيئة (:

هو الدراسة العلمية لتوزع ومالئمة الكائنات احلية مع بيئاتها احمليطة وكيف تتأثر هذه 
الكائنات بالعالقات  املتبادلة بني األحياء كافة وبني بيئاتها احمليطة.

يقصد بها جمموعة القيم والتقاليد والعادات واألعراف السائدة يف الدولة.التقاليد اجملتمعية:

الفصل الثاني

األحكام العامة

جيب املادة )2(: الكامل،  العلمي  اليقني  توفر  عدم  أن  على  الالئحة  هذه  أحكام  تعتمد  احرتازي  كمبدأ 
املخاطر  على  والرتكيز  البيئة،  تدهور  دون  للحيلولة  الالزمة  التدابري  اختاذ  إلرجاء  سببًا  يستعمل  أاّل 

احملتملة على التنوع اإلحيائي وصحة اإلنسان من جراء تداول املواد احملورة وراثيًا.
تراعي أحكام هذه الالئحة التزامات الدولة يف تنفيذ بنود اتفاقية األمم املتحدة حول التنوع البيولوجي املادة )3(:

وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ، واإلجراءات املنبثقة عنهما وكافة األحكام الصادرة عن 
االتفاقيات األخرى ذات الصلة.

تقضي الالئحة بتوفري الوسائل الالزمة إلطالع اجلمهور على املعلومات والتعامل بشفافية بشأن تداول املادة )4(:
املواد احملورة وراثيًا واملشاركة يف عملية صنع القرار.

تضمن أحكام هذه الالئحة التقيد بالسماح، أو منع، أو اشرتاط استرياد،  أو تصدير، أو بيع، أو زراعة، أو املادة )5(:
إكثار، أو نشر ، أو نقل أية مادة حمورة وراثيًا إال بعد استيفاء متطلبات نصوص هذه الالئحة.

والتفتيش املادة )6(: املراقبة  إجراءات  تنظيم  وعمليات  املخاطر،  تقييم  لعملية  توجيهية  مبادئ  الالئحة  تشمل 
واإلتالف واحلجز وحتديد املختربات املعتمدة إلجراء التحاليل الالزمة ونظام االعرتاض على النتائج.

احملورة املادة )7(: املواد  تداول  بشأن  القرارات  اختاذ  عند  واجلمهور  العام  الرأي  خماوف  مراعاة  على  الدولة  تعمل 
وراثيًا. 

يتوجب على اجلهة املختصة عدم إصدار ترخيص إال بعد أن يثبت هلا أن املواد احملورة وراثيًا منسجمة مع املادة )8(:
التقاليد اجملتمعية ، ومطابقة للمواصفات واملقاييس املعمول بها يف الدولة املعنية ، ولن يكون هلا آثار 

سلبية على املستويني االجتماعي واالقتصادي.
تضمن أحكام هذه الالئحة  أن يكون تداول املواد احملورة وراثيًا يعود بفائدة على الدولة، دون التسبب املادة )9(:

يف  إسهام  له  يكون  ،وأن  اإلنسان  صحة  أو  اإلحيائي  التنوع  استخدام  واستدامة  حلفظ  خماطر  أي  يف 
التنمية املستدامة واألمن الغذائي.
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يتوجب على الدولة العمل على تشجيع وحتفيز اجلهة املختصة واللجنتني العلمية وجلنة إدارة تداول املادة )10(
،والتطبيقات  البحوث  جمال  يف  املتبادل  التعاون  واجلامعات على  األحباث  ومراكز  وراثيًا  احملورة  املواد 
وراثيًا وتأثرياتها  املواد احملورة  اقتصادية نامجة عن   اجتماعية  آثار  أي  املعلومات عن  وتبادل   ، امليدانية 
على األصناف/ األنواع التقليدية واألصناف ذات األصول الربية)wild relative species( ، وما يرتتب 

من آثارها على اجملتمعات احمللية و/أو األصلية.

الباب الثاني: األهداف والنطاق
الفصل األول:

أهداف الالئحة
تتمثل أهداف هذه الالئحة يف:املادة )11(:

ضمان مستوى مالئم من احلماية يف جمال تداول املواد احملورة وراثيًا الناشئة عن التقانات احليوية   )1(
اليت ميكن أن ترتتب عليها آثار ضارة على استخدام واستدامة التنوع البيولوجي، مع مراعاة املخاطر 

على البيئة وصحة اإلنسان ،واملساهمة يف حتقيق األمن الغذائي وأهداف التنمية املستدامة.
وضع إجراءات ومعايري شاملة لتداول املواد احملورة وراثيًا.  )2(

وضع إطار تنظيمي للبحث والتطوير يف جماالت التقانات احليوية وتقييم وإدارة املخاطر واملراقبة   )3(
واملتابعة.

املساهمة يف دعم اجلهود العربية يف التطبيق الفعال لربوتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،   )4(
واالتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة )ملحق رقم 1(.

الفصل الثاني:
النطاق)احلدود(

تطبق أحكام هذه الالئحة على تداول مجيع املواد احملورة وراثيًا ومنتجاتها، وفق التعريف الوارد بها املادة )12(:
حصرًا.

احملورة املادة )13(: املواد  مع  املتعاملني  االعتباريني  أو  الطبيعيني  األشخاص  مجيع  على  الالئحة  هذه  أحكام  تطبق 
وراثيًا وأصحاب املصلحة، دون متييز بني األشخاص  سواء كانوا  من مواطين الدولة أو منتمني لنطاقات والية 

أجنبية.
تطبق أحكام هذه الالئحة إىل جانب مجيع التشريعات الوطنية وكافة االلتزامات الدولية املصدق املادة )14(:

عليها و السارية لدى الدولة.

الباب الثالث
الرتتيبات التنظيمية لتداول املواد احملورة وراثيًا

الفصل األول : نقاط االتصال الوطنية

يتوجب على الدولة تعيني نقاط اتصال وطنية تكون مسئولة عن التواصل ومتابعة إجراءات املادة )15(:
تنفيذ  و  الصلة  ذات  والدولية  الوطنية  األطراف  كافة  مع  والتنسيق  وراثيًا  احملورة  املواد  تداول 
التزامات الدولة يف إطار بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وغريه من االتفاقيات الدولية 

ذات الصلة، وتشمل  نقاط االتصال ما يلي    :
نقطة اتصال الربوتوكول.  )1(

نقطة اتصال وطنية لغرفة تبادل املعلومات.  )2(
نقطة اتصال التدابري الطارئة.  )3(
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الفصل الثاني
اللجنة الوطنية العليا لتداول املواد احملورة وراثيًا

املادة )16(:
من  عددًا  ،وتضم  برئاسته  وراثيًا  احملورة  املواد  لتداول  الوطنية  اللجنة  بتشكيل  قرارًا  الوزير  يصدر 
األعضاء املختصني العاملني لدى اجلهة املختصة ،وممثل واحد أو أكثر من خمتلف اجلهات احلكومية 

وغري احلكومية ذات الصلة ،ومن اجلهات ذات العالقة اسرتشادًا باملادة )19( من هذه الالئحة.

املادة )17(:
تكون اللجنة الوطنية العليا لتداول املواد احملورة وراثيًا هي اجلهة املسئولة عن التنسيق واإلشراف على 
تنفيذ أحكام قانون السالمة األحيائية يف الدولة وأحكام هذه الالئحة، وذلك تبعًا ملا يتم حتديده 

مبوجب قرارات يصدرها الوزير املسؤول.

املادة )18(:

تتوىل اللجنة الوطنية العليا املهام اآلتية:
احلكومية  وغري  احلكومية  اجلهات  ومسؤوليات  العليا  الوطنية  اللجنة  عضوية  ومراجعة  حتديد   )1(
االختصاصات   خمتلف  تضم  العلمية  اللجنة  عضوية  تكون  أن  على  احلرص  مع  الصلة  ذات 

.)Interdisciplinary(
)2( تشكيل كٍل من  اللجنة العلمية وجلنة إدارة تداول املواد احملورة وراثيًا وحتديد مهامهما وصالحياتهما.

)3( وضع السياسات واإلسرتاتيجيات العامة لتداول املواد احملورة وراثيًا.
)4( املوافقة على اخلطط واالسرتاجتيات الالزمة يف جمال تداول املواد احملورة وراثيًا.

)5( املوافقة على األنظمة واللوائح املعدة من اجلهة املختصة ، واملتعلقة بتداول املواد احملورة وراثيًا يف الدولة.
)6( املوافقة على الضوابط واألسس العتماد املختربات املرجعية لبحوث التقانات احليوية احلديثة.

)7( االعتماد واملوافقة على اإلطالق املتعمد للمواد احملورة وراثيًا يف البيئة.
)8( اعتماد املوافقة على إجراء حبوث التقانات احليوية وجتارب مكان االحتواء.

)9( تسمية خرباء من أعضاء اللجنة وخارجها بصفة مفتشني.

املادة )19(:

يتوىل الوزير املسئول عن تداول املواد احملورة وراثيًا يف اجلهة املختصة يف الدولة رئاسة اللجنة الوطنية 
العليا، وتضم اللجنة يف عضويتها ممثاًل واحدًا عن كٍل من اجلهات ذات الصلة التالية:

شئون الزراعة/البيئة / خيتاره الوزير املختص.  o
ممثل عن وزارة  الصحة.  o

ممثل عن وزارة التخطيط.  o
ممثل عن وزارة  التجارة والصناعة والتجارة.  o

o  ممثل عن وزارة  املالية / اجلمارك.
ممثل عن وزارة  الداخلية.  o

ممثل أو أكثر عن مؤسسات التعليم العالي العام ) اجلامعات(.  o
إحدى مؤسسات البحث العلمي.  o

ممثل عن غرف التجارة و الصناعة والزراعة.  o
ممثل عن اجلهة التشريعية.  o

نقاط االتصال الوطنية للمعاهدات واالتفاقيات ذات الصلة.  o
ممثل أو أكثر عن املنظمات غري احلكومية الوطنية ذات الصلة.  o

أية جهة أخرى ذات الصلة تراها الدولة.  o
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الفصل الثالث
مهام اجلهة املختصة

تتوىل اجلهة املختصة املهام اآلتية: املادة )20(:
تنفيذ السياسات والتوصيات واملبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الوطنية العليا واختاذ القرارات   )1(

ذات الصلة بتداول املواد احملورة وراثيًا.
اختاذ اإلجراءات اإلدارية بشأن تطبيق كافة اخلطوات الالزمة لتداول املواد احملورة وراثيًا مبا يتوافق   )2(

مع االتفاقيات واملعاهدات الدولية والربوتوكوالت املنبثقة عنها.
التحاليل  إلجراء  املعتمدة  املختربات  وحتديد  واحلجز  واإلتالف  والتفتيش  املراقبة  إجراءات  تنظيم   )3(

الالزمة ونظام االعرتاض على النتائج.
وراثيًا ومتابعة عمليات  املواد احملورة  لتداول  العلمية  واللجنة  العليا  الوطنية  اللجنة  التنسيق مع   )4(
صنع القرار ، وذلك وفق اإلطار الزمين احملدد يف األطر الوطنية للسالمة األحيائية، وتلبية االحتياجات 

ملزيد من املعلومات، والتواصل مع مقدم الطلب.
االتصال مبقدم الطلب إلعالمه باستالم الطلب عند تقدميه والحقًا إلبالغه بالقرار النهائي، ونشر   )5(

القرار النهائي عرب نقاط االتصال الوطنية كما تقتضي احلاجة.
البيانات دوريًا  الغرفة الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية ، وضمان حتديث قاعدة  إدارة   )6(
التابعة  األحيائية  السالمة  معلومات  لتبادل  املركزية  بالبوابة  وربطها  ضروريًا،   تراه  حسبما 

لربوتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية.
التنسيق إلعداد مبادئ توجيهية ،وتعليمات تطبق يف املؤسسات العلمية والبحثية واخلاصة ,وفق   )7(
مبادئها التوجيهية بشأن االستخدام املعزول وإدارة السالمة األحيائية يف املؤسسات البحثية اخلاصة 

والعامة وفقًا للمستويات احملددة لدرجة املخاطر وسبل إدارة السالمة األحيائية.
جماالت  كافة  يف  التداول  طلبات  وتسجيل  وراثيًا،  احملورة  املواد  ملستخدمي  وطين  سجل  إنشاء   )8(

االستخدام.
الرصد امليداني للمواد احملورة وراثيًا من قبل خمترباتها ذات االختصاص.  )9(

وفق  كُل   ، األخرى  املختربات  قبل  من  وراثيًا  احملورة  للمواد  امليداني  الرصد  عمليات  تنسيق   )10(
االختصاص.

املوافقة  على  للحصول  الطلب  مقدم  يسددها  اليت  والتحاليل  واإلجراءات  اخلدمات  أجور  اقرتاح   )11(
اخلطية املسبقة.

الفصل الرابع
اللجنة العلمية لتداول املواد احملورة وراثيًا 

تقرتح اجلهة املختصة على اللجنة الوطنية العليا إنشاء اللجنة العلمية لتداول املواد احملورة وراثيًا.املادة )21(:
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املادة )22(:
حيدد الوزير املسؤول رئاسة اللجنة العلمية، وتضم يف عضويتها خرباء يف جماالت التقانات احليوية من 
اجلهات احلكومية املعنية، باإلضافة إىل املختربات واملراكز البحثية واجلامعات. ويتم تغيري األعضاء 

إذا اقتضت احلاجة من قبل اجلهة املختصة، وباعتماد من اللجنة الوطنية العليا.

املادة )23(:

تتوىل اللجنة العلمية املهام اآلتية:
مراجعة ودراسة مجيع اإلخطارات املرسلة لإلطالق يف البيئة، واختاذ القرارات وفق السياسة الوطنية   )1(

واملبادئ التوجيهية املعتمدة.
البحوث  مؤسسات  قبل  من  املقرتحة  احليوية  بالتقانات  املتعلقة  البحوث  برامج  ودراسة  مراجعة   )2(

العامة واخلاصة وتقديم توصيات وتوجيهات وإعطاء املوافقة/ الرفض على الطلب.
وتقييم  وإدارة  وراثيًا  احملورة  املواد  بتداول  املتعلقة  العلمية  والتوصيات  التوجيهية  املبادئ  إعداد   )3(

املخاطر يف الدولة.
حتديد شروط املناطق الزراعية واملعايري الالزمة إلطالق املواد احملورة وراثيًا يف البيئة.  )4(

تطوير قاعدة بيانات للمساعدة يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة بتقييم املخاطر وإدارتها.  )5(
إعداد قائمة للخرباء الوطنيني بالتعاون مع اجلهة املختصة واللجنة الوطنية العليا.  )6(

إعداد إسرتاتيجية لنشر الوعي حول تداول املواد احملورة وراثيًا وبرنامج عمل، لتطبيقهما بالتعاون   )7(
مع اللجنة الوطنية العليا واجلهة املختصة واجلهات ذات الصلة.

اإلشراف على جلان إدارة تداول املواد احملّورة و راثيًا.  )8(
تكليف املفتشني بالتحقق والرصد واملتابعة ،للتأكد من أن املؤسسات العاملة يف جمال التقانات   )9(
احليوية ملتزمة بالقواعد والتعليمات اليت أقرتها اللجنة ملنح أو رفض أو متديد املوافقة على التعامل يف 

املواد احملورة وراثيًا،  وإعالم اللجنة بالنتيجة.

الفصل اخلامس
جلنة إدارة تداول املواد احملورة وراثيًا

تنشأ يف كل مؤسسة وطنية عامة أو خاصة ذات عالقة بتداول املواد احملورة وراثيًا جلنة إلدارة املادة )24(:
تداول املواد احملورة وراثيًا، وترتبط هذه اللجنة باللجنة العلمية بهدف تطبيق اإلجراءات والقواعد 

الالزمة  لتداول املواد احملورة وراثيًا يف تلك املؤسسة.
تتوىل جلنة إدارة  تداول املواد احملورة وراثيًا املسؤوليات واملهام التالية:املادة )25(

اإلشراف على املسائل املتعلقة بتداول املواد احملورة وراثيًا يف املؤسسات واملختربات وفق املبادئ   )1(
التوجيهية املتعلقة بتداول املواد احملورة وراثيًا .

التشاور مع اجلهات احلكومية املختصة ،واحلصول على موافقة اللجنة الوطنية العلمية   )2(
على أي مشروع أو برنامج حبثي متعلق بالتقانات احليوية ،والعمل بتوصيات اللجنة.

املخاطر   وإدارة  وتقييم  وراثيًا،  احملورة  املواد  تداول  جمال  يف  تدريبية  برامج  وتطوير  إعداد   )3(
للباحثني والعاملني يف هذا اجملال كلما دعت احلاجة.

متابعة عملية إدارة املخاطر تبعًا لتوصيات اللجنة العلمية.  )4(
اإلخطار الفوري للجنة العلمية يف احلاالت الطارئة مبا يتعلق بأي آثار أو حوادث ناشئة أو   )5(

حمتملة عن النشاط املزمع.
تقديم تقرير إىل اللجنة العلمية يف نهاية املشروع أو برنامج البحث يتضمن تقييم عمليات   )6(

رصد ومراقبة ومتابعة وإدارة املخاطر.
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الفصل السادس
إنشاء املختربات املرجعية املتخصصة 

املواد املادة )26(: عن  الكشف  لغايات  املتخصصة  املرجعية  املختربات  اعتماد  أو  تطوير  أو  و/  بإنشاء  الدولة  تقوم 
احملورة وراثيًا، كجزء من إجراءات الرتخيص والتدقيق على املنافذ احلدودية وعمليات الرصد والتدقيق 
يف جماالت إدارة املخاطر، وبوضع آلية للتنسيق بني املختربات املرجعية الوطنية للمواد احملورة وراثيًا يف 

الدولة.

تقدم املختربات الوطنية الراغبة يف احلصول على االعتماد كمختربات مرجعية طلبًا للجهة املختصة املادة )27(:
من خالل تعبئة االستمارة املخصصة لذلك )ملحق رقم 2(.

تعمل هذه املختربات وفقًا لنظام إدارة اجلودة )ISO/ IEC 17025:2005(، وتستويف املتطلبات الفنية املادة )28(:
األخرى اخلاصة بإثبات كفاءة القياس واملعايرة )ملحق رقم 3(.

الفصل السابع
غرفة تبادل املعلومات 

تنشئ اجلهة املختصة لدى الدولة غرفة وطنية لتبادل املعلومات كجزء من آلية تبادل املعلومات املادة )29(:
الدولية والوطنية، وذلك لألغراض التالية:

تسهيل تبادل املعلومات  املتعلقة بتداول املواد احملورة وراثيًا.  ·
مساعدة احلكومة على اختاذ قرارات فيما يتعلق باسترياد أو تصدير أو إطالق املواد احملورة   ·

وراثيًا.
توفري املعلومات بشأن اختاذ التدابري املالئمة يف احلاالت الطارئة ونشر إرشادات تقييم املخاطر.  ·

تأمني آلية تواصل بني أعضاء اللجنة الوطنية العليا، واللجنة العلمية،وجلنة إدارة تداول املواد   ·
احملورة وراثيًا ، لتسهيل املشاركة يف تطبيق التدابري املتعلقة بعملية تداول املواد احملورة 

وراثيًا.

تضع غرفة تبادل املعلومات - حتت تصرف اجلهة املختصة - املعلومات األساسية املتوفرة لديها وتقوم املادة )30(:
بتحديثها دوريًا حسب احلاجة، وذلك لألغراض املذكورة أعاله، ومنها :  

البيانات اخلاصة بنقاط االتصال الوطنية  و نقاط  اتصال غرفة تبادل معلومات السالمة   ·
األحيائية والتدابري الطارئة.

القوانني الوطنية أو ملخص عنها واملبادئ التوجيهية التنظيمية واملعايري وشروط االستخدام.  ·
سجل املواد احملورة وراثيًا )معلومات تفصيلية عن كل مادة(.   ·

سجل املستخدمني الوطنيني للمواد احملورة وراثيًا.   ·
ملخصات تقييم املخاطر.  ·

القرارات و اإلعالنات.  ·
قائمة خرباء السالمة األحيائية يف الدولة.  ·

فعاليات وأخبار بشأن بناء القدرات.  ·
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ال حيق ألي شخص أن يطلق أية مواد حمورة وراثيًا يف البيئة إال مبوافقة خطية مسبقة وصرحية من 
اجلهة املختصة وفقًا للقواعد واإلجراءات التالية :

على مقدم الطلب:  -1
تقديم طلب خطي إىل اجلهة املختّصة متضمنًا املعلومات بشكل كامل ومفّصل )ملحق رقم 4(.  )1(

القيام مسبقًا بتسجيل امسه على قائمة مستخدمي املواد احملورة وراثيًا لدى اجلهة املختّصة.  )2(
أن يقدم طلب احلصول على موافقة استخدام املواد احملورة وراثيًا يف آجال ال تقل عن 90 يومًا من   )3(

تاريخ استرياد تلك املواد.
أن يبّلغ مقدم الطلب اجلهة املختّصة بوصول الشـّحنة قبل أسبوع من التاريخ املتوقع للوصول.  )4(

املنافذ  يف  لتقدميها  املنشأ  لبلد  الزراعي  /أو  و  احلجر الصحي  من  صحية  شهادة  على  احلصول   )5(
احلدودية إلدخال املواد احملورة وراثيًا.

أن يربز نسخة من املوافقة اخلاصة   لإلدارة العامة للجمارك.  )6(
أن يتحمل األعباء املرتتبة على  اخلدمات واإلجراءات اليت حتددها اجلهة املختصة.  )7(

على اجلهة املختصة:  -2
احملورة  املواد  لتداول  احملتملة  املخاطر  تقييم  بهدف  العلمية  اللجنة  إىل  الـفور  على  الطلب  إحالة   )1(

وراثيًا.
إخطار مقدم الطلب أو املستخدم الوطين باستالم الّطلب يف غضون مهلة زمنية ترتاوح بني )30 - 90   )2(

( يومًا. 
تبلغ اجلهة املختصة قرار اللجنة العلمية إىل اللجنة الوطنية العليا ألخذ موافقتها قبل إبالغ مقدم   )3(

الطلب بالقرار النهائي يف غضون مهلة زمنية ترتاوح بني )30 - 90 ( يومًا. 
إخطار مقدم الطلب أو املستخدم الوطين بالقرار النهائي خالل مدة زمنية ال تتعدى )270( يومًا ،   )4(

ويكون القرار بأحد اخليارات التالية:
• موافقة غري مشروطة على الّطلب.	
• طلب توضيحات أو دراسات إضافية حول تقييم املخاطر بالنسبة للمواد احملورة وراثيًا الواردة 	

م، ويف هذه احلالة يتوجب على مقّدم الّطلب ما يلي: يف الطلب امُلَقدَّ
إن يقوم بتقديم املعلومات خالل مهلة شهرين من تاريخ إبالغه القرار.   -

يف حالة احلاجة إىل إجراء دراسات إضافية يتحمل مقدم الطلب تكاليفها.   -
للجهة  حيّق  احملّددة،  الفرتة  خالل  اإلضافّية  املعلومات  بتـأمني  الـطلب  مقّدم  يقم  مل  إذا   -

املخـتّصة رفض ّطلبه.
إذا قام مقدم الطلب بتأمني املعلومات خالل املهلة احملددة، وكانت مقنعة للجنة العلمية،   -
تقوم اجلهة املختصة بإصدار املوافقة اخلاصة، ويصبح من حق مقّدم الّطلب إن يباشر استرياد 
املواد احملورة وراثيًا يف فرتة زمنية ال تتعدى الستـة أشهٍر من تاريخ إبالغه قرار اللجنة املسبب.

• رفض الطلب بقرار مع ذكر األسباب ، ويف هذه احلالة حيق ملقدم الطلب االعرتاض على 	
قرار الرفض وطلب إعادة االختبار وفق التعليمات التنفيذية الصادرة استنادًا ألحكام 

هذه الالئحة.
• موافقة مشروطة باالمتثال للشروط اّليت حيّددها القرار.	

)5( إرسال نسخ من القرار إىل السلطات املعنية وفق نوع املواد احملورة وراثيًا )وزارة الزراعة والثروة 
السمكية، وزارة التجارة والصناعة أو غريها ، واإلدارة العامة للجمارك( وحُتَفظ نسـخة لدى 

اجلهة املختّصة.

املادة )31(:

الباب الرابع
إجراءات تداول املواد احملورة وراثيًا

الفصل األول: املوافقة اخلطية املسبقة
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الفصل الثاني
إجراء مبسط لالستخدام املباشر كأغذية أو كأعالف أو للتصنيع 

أو عبور )ترانزيت( للشحنات العابرة

أو للتصنيع املادة )32(: املباشر كأغذية أو كأعالف  املواد احملورة وراثيًا لالستخدام  الطلب لتداول  يأخذ مقدم 
املوافقة من اجلهة املختصة قبل البدء بعملية االسترياد، وفق اإلجراءات والضوابط التالية:

)1( أن تكون املواد مصحوبة بشهادة مصدقة تفيد أن املواد احملورة وراثيًا يتم استهالكها وتداوهلا 
يف بلد املنشأ.

القيام  اليت قدمها قبل  املعلومات  إزاء دقة وكفاية  الكاملة  املسؤولية  الطلب  أن يتحمل مقدم   )2(
دقة  املرتتب على عدم  القانوني  اجلزاء  وراثيًا، مع تطبيق  املواد احملورة  بتداول  بأي نشاط يتعلق 

املعلومات املقدمة.

)3(أن يوفر معلومات عن تقييم املخاطر والتتبع طبقًا للمواصفات القياسية يف الدولة، وال جيوز حجب 
املعلومات غري السرية عن اجلمهور.

)4( االلتزام  بالتدابري املالئمة اليت تضمن أمان النقل والتخزين التالية:

أن تنقل املواد احملورة وراثيًا يف حاويات ال تسمح بتسربها.  )1(
جودة  تضمن  والرطوبة  للحرارة  حمددة  قياسات  ذات  خمازن  يف  وراثيًا  احملورة  املواد  توضع  أن   )2(

وسالمة املواد وال تؤثر على تركيبها.    
ترفق الشحنة ببطاقة تتضمن معلومات تفيد بأن املادة حمورة وراثيًا، أو أنَتجت من كائن حمور   )3(
وراثيُا، مع كتابة اسم املكون، أو حيتوي على كائن حمور وراثيًا،  مع عالمة حمددة بلون 

أمحر  وخبط مميز  وكبري، مع مراعاة التالي:
أن تكون بطاقة التعريف واضحة للمستهلك خاصة فيما يتعلق بطبيعة املنتج وتركيبه   -

وطريقة اإلنتاج والتصنيع.
القيمة  املكونات،  يلي:  مبا  تتعلق  صفة  أو  خاصية  أي  التعريف  بطاقة  على  يذكر  أن   -
تأثري  أي  الغرض من االستعمال،  والتعبئة،  التخزين  الغذائية، طريقة  التأثريات  أو  الغذائية 

سليب لالستخدام على فئة معينة من الناس.
أن يذكر على بطاقة التعريف طريقة التخزين أو اإلعداد أو إجراءات التجهيز.  -

أن تؤخذ العينات للكشف والتدقيق والفحص يف أحد املختربات املعتمدة وفقًا للمواصفات   )4(
القياسية املعتمدة من قبل الدولة.

أن جترى االختبارات  وفقًا للمواصفات القياسية املعتمدة من قبل الدولة.  )5(

املادة )33(:
جيب على اجلهة املختصة عند اختاذ القرار باملوافقة إشعار غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية يف 
غضون مخسة عشر يومًا من اختاذ القرار، وأن يكون اإلشعار مصحوبًا باملعلومات الالزمة واملوضحة 

يف املادة )34( أدناه.



الالئحة االسترشادية لتداول المواد المحورة وراثيًا في الدول العربية

11 المنظمة العربية للتنمية الزراعية

على مقدم الطلب بشأن تداول املواد احملورة وراثيًا املراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو املادة )34(:
للتصنيع توفري املعلومات التالية:

اسم وتفاصيل عنوان االتصال مبقدم الطلب .  )أ( 
اسم وتفاصيل عنوان اجلهة املختصة باختاذ القرار . )ب( 

اسم وهوية املادة احملورة وراثيًا. )ج( 
وصف التحوير اجليين ، والتقنية املستخدمة ، وخصائص املادة احملورة وراثيًا. )د( 

إي حتديد فريد هلوية املادة احملورة وراثيًا . )هـ( 
أو  املتلقي  الكائن  وخصائص  االقتناء،  أو  اجلمع  ونقاط   ، الشائع  واالسم  التصنيفية  احلالة  )و( 

الكائن املرجعي.
حتديد مراكز املنشأ ومراكز التنوع الوراثي ، إذا كانت معروفة، للكائن املتلقي و/أو الكائن  )ز( 

املرجعي ، ووصف املوائل اليت ميكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات.
 )ط( االستخدامات املعتمدة للكائن احلي .

تقرير عن تقييم املخاطر يتسق مع امللحق رقم )5(. )ي( 
الطرق املقرتحة ألمان املناولة والتخزين والنقل واالستخدام ، مبا يف ذلك التعبئة ، ووضع بطاقات  )ك( 

العبوة، والوثائق ، وإجراءات التخلص والطوارئ حسب االقتضاء .

ال جيوز ألي شخص العبور  بشحنة عابرة من املواد احملورة وراثيًا عرب املنافذ احلدودية إال بعد موافقة املادة )35(
اجلهة املختصة مع مراعاة التالي:

)1( أن تكون الشحنة العابرة خاضعة إلجراءات الرقابة الرمسية.
)2(أن تكون الشحنة العابرة يف حاويات مغلقة دون جتزئتها وإضافتها إىل شحنات أخرى.

للمادة  األساسية  املعلومات  عليها  املوضح  العابرة  الشحنة  حاويات  على  التعريف  بطاقة  وضع   )3(
)النوع، والصنف، وبلد املنشأ ، الشهادة(.

الفصل الثالث

سرية املعلومات

إذا طالب مقدم الطلب باحلفاظ على سرية املعلومات الواردة  يف املستندات املرفقة بطلبه، تلتزم اجلهة املادة )36(:
املختّصة بأن تعمم من خالل إشعار مرفق بالطلب على اجلنة العلمية واللجنة الوطنية العليا وجلنة 

إدارة تداو ل املواد احملورة وراثيًا وكاّفة خربائهم وعمالئهم من غري املوظفني، بالتقيد بالسرية التامة. 
وال تعترب املعلومات التالية سرية:

- وصف املواد احملورة وراثيًا وكذلك أمساؤها وعناوين مقدم الطلب والغرض من التداول.
- الطرق واخلطط اخلاصة مبراقبة املواد احملورة وراثيًا.

- تقييم اآلثار احملتملة وخباصة أي آثار قد تهدد صحة اإلنسان أو البيئة أو التنوع األحيائي.
- موجز لتقييم خماطر اآلثار على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة املخاطر على 

صحة اإلنسان ؛ وأي وسائل وخطط ملواجهة الطوارئ .

إذا قام مقّدم الّطلب بسحب طلبه، على  موظفي اجلهات املختّصة املعنيني وأعضاء خمتلف اللجان أن املادة )37(:
يتقيدوا باحلفاظ على سرية  املعلومات أو املستندات اخلاصة مبا يف ذلك معلومات البحوث والتطوير. 

وُتعاد املعلومات واملستندات السّرّية احملّددة إىل مقّدم الّطلب.

تعترب خمالفة أحكام املادتني السابقتني ) 36،37 ( جنحة ،إلفشاء املعلومات املنصوص عليها يف قانون املادة )38(
العقوبات املتعلق حبماية امللكية الفكرية يف الدولة.
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الفصل الرابع
  العبور 

حيظر عبور املواد احملورة وراثيًا دون أخذ املوافقة اخلطية بذلك.املادة )39(:

املادة )40(:
دون التقيد بأحكام املادة )5( ، ومع عدم املساس حبق أي طرف عبور يف تنظيم نقل مواد حمورة وراثيًا 
عرب أراضيه ، وتزويد غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بأي قرار لذلك الطـرف، ال تسري أحكام 

هذه الالئحة ، فيما يتعلق بإجراء املوافقة اخلطية املسبقة على املواد احملورة وراثيًا العابرة .

الفصل اخلامس
  التصدير

اجلهة املادة )41(: من  خطية   موافقة  على  للحصول  طلبًا  وراثيًا  حمورة  مواد  تصدير  يف  الراغب  الشخص  يقدم 
املختصة يف الدولة املستوردة.

حصول املصدر على املوافقة اخلطية ال يعفيه بأي حال من األحوال من االلتزام بأي تشريعات أو اتفاقيات املادة )42(:
دولية أخرى حتكم أنشطة التجارة الدولية.

ال جيوز للجهة املختصة أن تسمح بإعادة تصدير مواد حمورة وراثيًا حمظورة يف أنظمة الدولة املصدرة املادة )43(:
مبوجب إحكام هذه الالئحة.

الباب اخلامس 
تقييم وإدارة املخاطر وتدابري الطوارئ 

الفصل األول: املناهج املتبعة واللوائح اخلاصة بتقييم وإدارة املخاطر 

احلسبان املادة )44(: يف  تؤخذ  أن  وميكن  بالشفافية،  تتسم  علميًا  سليمة  بطريقة  املخاطر  تقييم  إجراء  يتم 
مشورة اخلرباء واملبادئ التوجيهية اليت وضعتها املنظمات الدولية ذات الصلة )ملحق  رقم 5 (.

وحتديث املادة )45(: بإعداد  العليا  الوطنية  اللجنة  ومبوافقة  العلمية  اللجنة  مع  بالتعاون  املختصة  اجلهة  تقوم 
اّللوائح املذكورة يف املادة )46( أدناه، وبشكل دوري كلما اقتضت احلاجة لذلك ،وعند الضرورة 

وفق املعايري املبدئية )ملحق 6(.

ُيدَرج يف اللوائح املذكورة أدناه املواد احملورة وراثيًا حبسب درجة املخاطر اليت ترتتب عليها آثار ضارة املادة )46(:
مباشرة على البيئة أو على صحة اإلنسان ، وينبغي النظر إىل املخاطر املرتتبة من الكائنات احلية 
الكائنات املتلقية غري احملورة أو  احملورة أو نواجتها، يف إطار املخاطر النامجة عن استخدام 

الكائنات املرجعية يف البيئة املتلقية احملتملة:
أي خطر حمّدد على  اليّت ال تشكل  وراثيًا  املواد احملورة  “أ”: تتضّمن كاّفة  الالئحة   ·

البيئة أو صحة اإلنسان. 
اليت تشكل نسبة خماطر متدنية  املواد احملورة وراثيًا  الالئحة “ب”: تتضّمن كاّفة   ·

على البيئة أو صحة اإلنسان.
الالئحة “ج”: تتضّمن كاّفة املواد احملورة وراثيًا اّليت تشكل نسبة خماطر متوّسطة   ·

على البيئة أو صحة اإلنسان.
مرتفعة  خماطر  نسبة  تشكل  اّليت  وراثيًا  احملورة  املواد  كاّفة  تتضّمن  “د”:  الالئحة   ·

على البيئة أو صحة اإلنسان.
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على اجلهة املختصة أن تأخذ يف احلسبان يف عملية تقييم وإدارة املخاطر عند اختاذ قرار بشأن استرياد املادة )47(
االعتبارات  املعتمدة،  واإلقليمية  احمللية  اإلجراءات  مبوجب  البيئة  يف  وإطالقها  وراثيًا  احملورة  املواد 
االجتماعية االقتصادية الناشئة عن اآلثار احملتملة للمواد احملورة وراثيًا على حفظ واستدامة استخدام 
فيما  وخباصة  الربية،  األصول  ذات  واألصناف  التقليدية  األصناف/األنواع  وباألخص  اإلحيائي  التنوع 

يتعلق بقيمة التنوع اإلحيائي بالنسبة للمجتمعات احمللية و/أو األصلية.

ال تلغي املادة ) 46( اعتماد منهجيات أخرى، ويعتمد ذلك على وفرة املعلومات ودقتها وهي التالية:املادة )48(:

)1( دراسة كل حالة على حدة: يعتمد هذا النهج على املخاطر النامجة عن إطالق املواد احملورة وراثيًا، 
التفاصيل ودقتها من حالة إىل  املطلوبة قد تتفاوت يف طبيعتها ومستوى  املعلومات  وهذا يعين أن 
التفاصيل  املخاطر  تقييم  ويراعي  املقصود،  واستخدامه  املعين،  احملور  احلي  للكائن  تبعًا  أخرى 

التقنية والعلمية املتعلقة خبصائص املوضوعات التالية :

الكائن املتلقي أو الكائنات املرجعية : اخلصائص البيولوجية للكائن املتلقي أو الكائنات  )أ( 
املرجعية ، مبا يف ذلك معلومات عن احلالة التصنيفية واالسم الشائع واألصل ، ومراكز املنشأ 
ومراكز التنوع الوراثي ، إذا كانت معروفة ، ووصف املوائل اليت ميكن أن تعيش أو تتكاثر 

فيها الكائنات .

واخلصائص   ، واملصدر   ، الشائع  واالسم  التصنيفية  احلالة   : املاحنة  الكائنات  أو  الكائن  )ب( 
البيولوجية ذات الصلة للكائنات املاحنة .

)ج( الناقل : خصائص الناقل مبا يف ذلك هويته ، إن وجدت ، ومصدره أو أصله ، وجمموعة عوائله.

)د( الوليجة أو الوالئج و/أو خصائص التحوير : اخلصائص اجلينية للحامض النووي املدخل والوظيفة 
اليت يؤديها ، و/أو خصائص التحوير املستخدم .

)هـ( الكائن احلي احملور : حتديد هوية الكائن احلي احملور والفوارق بني اخلصائص البيولوجية 
للكائن احلي احملور وتلك اخلاصة بالكائن املتلقي أو الكائنات املرجعية .

اهلوية وختصصها  الكشف وحتديد  :اقرتاح طرق  وراثيًا  احملورة  املواد  )و( كشف وحتديد هوية 
وحساسيتها ومدى االعتماد عليها .

املعلومات املتعلقة باالستخدام املقصود : املعلومات املتعلقة باالستخدام املقصود للمادة احملورة  )ز( 
وراثيًا مبا يف ذلك االستخدام اجلديد أو الذي تغري مقارنة بالكائن احلي املتلقي أو الكائنات 

املرجعية .

)ح( البيئة املتلقية : املعلومات املتعلقة باخلصائص املكانية واجلغرافية واملناخية واإليكولوجية 
مبا يف ذلك املعلومات ذات الصلة عن التنوع البيولوجي ومراكز منشأ البيئة املتلقية احملتملة .

)2( دراسة على أساس اخلطوة تلو اخلطوة: تنقسم إجراءات إدخال املواد احملورة وراثيًا وأنشطة التقانات 
واالستخدام  البيئة  يف  واإلطالق  التجريبية  واالختبارات  املختربات  حبوث  مثل  مراحل  إىل  احليوية 
املختلفة  لألشكال  املخاطر  تقييم  على  املنهجية  هذه  ترتكز  و  املخلفات.  من  وإدارة/التخلص 
حلاالت الشك ونقص اليقني بالدراسة والوصف. ويف هذه احلالة يصبح من الضروري عند اإلبالغ 
عن نتائج تقييم املخاطر وصف أثر حالة الشك ونقص اليقني كمّيًا ونوعّيًا على املستوى املقّدر 

من املخاطر، وأثره على استنتاجات وتوصيات تقييم املخاطر )ملحق رقم 5(.
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الفصل الثاني
التفتيش و الرصد واملتابعة

على اجلهة املختصة تعيني مفتشني إلجراء عمليات تفتيش واختاذ التدابري الرقابية األخرى.املادة )49(:

حتدد أنواع التفتيش و الرصد و املتابعة وفق املعلومات الواردة يف املوافقة املسبقة، وتلك املتعلقة املادة )50(:
بتقييم وإدارة املخاطر، وذلك للتأكد من أن املستخدم يستويف الشروط احملددة له. وتوجد ستة أنواع 

من عمليات التفتيش والرصد واملتابعة هي: 
تفتيش و رصد اعتيادي: مجع عينات من العمليات و املواقع اليت يتم فيها التداول أو اإلطالق   -1

يف البيئة، حيث ينظم حمضر ضبط قيام املفتشني بأخذ العينات املشتبه بها ، وتبقى 
الكمية املأخوذ منها العينة حمجوزة حتى صدور النتيجة ،ويف حال ثبوت خمالفتها 
تسلم الكميات املخالفة إىل أحد املستودعات املعتمدة اليت حتددها اللجنة إىل حني 

صدور القرار الالزم بشأنها من اجلهة املختصة بناًء على اقرتاح اللجنة.

زيارات املتابعة: التحقق من تنفيذ شروط إدارة املخاطر الواردة يف املوافقة املسبقة.  -2

زيارات املراجعة : الكشف والتدقيق عند ظهور أية  خمالفة.  -3

زيارات التدقيق: فحص شامل ألنشطة املستخدم والتدقيق فيها.    -4

زيارات التحقيق: بناًء على حتقيقات يف إدعاء خمالفات.  -5

زيارات التفتيش املفاجئة غري املعلن عنها : للتأكد من التقيد بتنفيذ الشروط  املتعلقة   -6
بإدارة املخاطر.

الباب السادس 
التوعية اجلماهريية وبناء القدرات

الفصل األول: 
الوعي العام واملشاركة اجلماهريية

تضع اللجنة العلمية إسرتاتيجية وخطة عمل وطنية لنشر الوعي بني اجلمهور  بشأن أمان تداول املواد املادة )51(:
احملورة وراثيًا ، وحتدد اخلطة الوطنية اجلهات املعنية املختصة بنشر الوعي وفق صالحيتها.

وغريها املادة )52(: جرائد  من  بالدولة  املعتمدة  االتصال  وسائل  طريق  عن  بالتواصل،  املختصة  اجلهة  تقوم 
وبالتنسيق التام مع غرفة تبادل املعلومات، مع اجلمهور إلشراكه يف عملية صنع القرار املتعلق باملواد 

احملورة وراثيًا، مع احملافظة على سرية املعلومات الواردة يف املواد )36( و )37( و)38(.

الفصل الثاني
بناء القدرات

تقوم اجلهة املختصة بإعداد خطة وطنية لبناء القدرات يف جماالت التداول اآلمن للمواد احملورة وراثيًا، املادة )53(:
وذلك لتطوير وتعزيز املوارد البشرية والقدرات املؤسسية، آخذة بعني االعتبار إشراك القطاع اخلاص 

واجملتمع املدني.

تقوم اجلهة املختصة بوضع برامج لتطوير الشبكات الوطنية املعنية بالتقانات احليوية والتداول اآلمن املادة )54(:
و  اإلقليمي  الصعيدين  على  القائمة  الشبكات  مع  التعاون  تعزيز  وكذلك  وراثيًا،  احملورة  للمواد 

العاملي يف هذا اجملال، وذلك خللق بيئات حاضنة لتقوية القدرات البشرية واملؤسسية والفردية.
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على اجلهة املختصة تأمني مستلزمات نقل التكنولوجيا واملعارف ،وكذلك املشاركة يف االجتماعات املادة ) 55 (
واملؤمترات الدولية واإلقليمية، وإقامة تعاون وثيق مع املؤسسات واملنظمات العربية واإلقليمية والدولية 
ذات الصلة، على أن يشمل هذا التعاون بناء القدرات والتدريب العلمي والتقين على اإلدارة السليمة 
األحيائية،  السالمة  ألغراض  وإدارتها  املخاطر  تقييم  استخدام  وعلى  احليوية،  للتقانات  واملأمونة 
وحتسني القدرات التكنولوجية واملؤسسية يف جمال السالمة األحيائية، وعلى إنشاء وتأمني استدامة 

الغرف الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية.

تقوم اجلهة املختصة من خالل اللجنة الوطنية العليا على رصد األموال الالزمة إلعداد االسرتاتيجيات املادة )56(
واخلطط الوطنية وبرامج التدريب العلمي والتقين  على اإلدارة السليمة واملأمونة للتقانات احليوية، 
وعلى استخدام تقييم املخاطر وإدارتها ألغراض السالمة األحيائية، وحتسني القدرات التكنولوجية 
واملؤسسية يف جمال السالمة األحيائية، وعلى إنشاء وتأمني استدامة الغرف الوطنية لتبادل معلومات 

السالمة األحيائية.

الباب السابع
املخالفات والعقوبات واجلرب والتعويضات

الفصل األول:
املخالفات والعقوبات

يعد خمالفًا ألحكام هذه الالئحة كل من:املادة )57(:
استورد أو أنتج أو صدر أو أطلق أو خزن أو نقل أو مارس أي نشاط متعلق بتداول املواد احملورة   -
وراثيًا دون احلصول على موافقة مسبقة من اجلهة املختصة، وليس مسجاًل يف السجل الوطين 

ملستخدمي املواد احملورة وراثيًا.
مل يدون على عبوة املنتج أو بطاقة التعريف املعلومات املطلوب حتديدها بالنسبة للمواد احملورة   -
وراثيًا ومنتجاتها أو كانت املعلومات املصرح عنها يف البطاقة مغايرة للواقع أو قدم وثائق خمالفة 

للتحليل املخربي.
حمورة  غري  املادة  بأن  للتمويه  كاذبًا  وصفًا  قدم  أو  معلومات  نشر  يف  ساهم  أو  أعلن  أو  روج   -

وراثيًا.
أعاق عمل اجلهة املختصة أو اللجان ذات الصلة أثناء قيامهم باملهام احملددة هلم وفق التعليمات   -

النافذة.
عدل أو زور أو شوه أو أتلف أية وثيقة صادرة مبوجب أحكام هذه الالئحة.  -

مل يتقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذًا ألحكام هذه الالئحة.  -

مع مراعاة ما جاء يف املادة )57(، توقع املخالفة بقرار من رئيس اجلهة املختصة أو من يفوضه على كل املادة )58(:
مرخص خالف حكمًا من أحكام هذه الالئحة جبزاء أو أكثر من اجلزاءات التالية:

اإلنذار.  -
إيقاف الرتخيص.  -

إلغاء الرتخيص.  -
إزالة آثار املخالفة على نفقته.  -

سحب املنتجات من األسواق على نفقته.  -
احلجز على املواد املخالفة وإتالفها على نفقته.  -

غرامة مالية حتددها كل دولة.  -
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الفصل الثاني
اجلرب والتعويض

عند عدم اعتماد التدابري الالزمة الصادرة عن اجلهة املختصة واللجان ذات الصلة لتداول املواد احملورة املادة )59(:
وراثيًا، أو عند عدم استيفاء الشروط الواردة يف املوافقة املسبقة املمنوحة ملستخدم املواد احملورة وراثيًا، 
املراد استخدامها بطريقة مباشرة، كأغذية أو أعالف أو للتصنيع أو املوجهة لالستخدام املعزول أو 
املراد إدخاهلا  يف البيئة،  فيما يتعلق بالنقل أو بالتخزين أو بالتصنيع أو  بإطالقها يف البيئة ، يتوجب 

على املستخدم أن: 
يرسل إخطارًا للجهة املختصة الختاذ التدابري الطارئة.   -

يتلف املواد احملورة وراثيًا أو إعادتها إىل بلد املنشأ، خالل فرتة أسبوعني من تاريخ اإلبالغ، ويدفع   -
التعويض والنفقات اليت حتددها اجلهة املختصة للجهات املتضررة.

يعاجل املواد احملورة وراثيًا بالطريقة احملددة من اجلهات املختصة مبا يتعلق بإدارة املخاطر املرتتبة   -
على العملية، وخالل فرتة أسبوعني من تاريخ اإلبالغ، ويدفع التعويض والنفقات اليت حتددها 

اجلهة املختصة للجهات املتضررة.

يف حال حصول نقل غري مقصود عرب احلدود للمواد احملورة وراثيًا املطلقة يف البيئة، على املستخدم املادة )60(:
أن:

يرسل إخطارًا للجهة املختصة ونقاط االتصال الوطنية والدولة اجملاورة الختاذ التدابري الطارئة.  -
يعاجل املواد احملورة وراثيًا وخالل فرتة أسبوعني من تاريخ اإلبالغ، ويدفع التعويض والنفقات اليت   -

حتددها اجلهة املختصة للجهات املتضررة.
يتلف املواد احملورة وراثيًا بالطريقة احملددة من اجلهات املختصة مبا يتعلق بإدارة املخاطر املرتتبة   -
على العملية، وخالل فرتة أسبوعني من تاريخ اإلبالغ، ويدفع التعويض   والنفقات اليت حتددها 

اجلهة املختصة للجهات املتضررة.

الوطنية املادة ) 61 ( االتصال  إخطارًا إىل نقاط  املختصة  )60(، ترسل اجلهة  و   )59( املادتني  ما ورد يف  مراعاة  مع 
والدول اجملاورة الختاذ التدابري الطارئة.

يشمل اإلخطار:املادة ) 62 (
املعلومات املتوفرة عن الكميات واخلصائص و/أو السمات ذات الصلة للمواد احملورة وراثيًا.  -

معلومات عن ظروف إطالق املواد احملورة وراثيًا والتاريخ التقديري لإلطالق، وعن استعمال هذه   -
املواد يف بلد املنشأ.

أية معلومات متوافرة عن اآلثار الضارة احملتملة على حفظ واستخدام واستدامة التنوع البيولوجي،   -
املخاطر  إدارة  إجراءات  عن  املتوافرة  املعلومات  وكذلك  اإلنسان،  صحة  على  املخاطر  مراعاة  مع 

احملتملة.
أية  معلومات أخرى ذات صلة.   -

 

املالحق 
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ملحق رقم )1(   - 

االتفاقيات الدولية ذات الصلة باملواد احملورة وراثيًا:
بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية:

إن اتفاقية التنوع البيولوجي اليت أقرت عام 1992 حتت رعاية برنامج األمم املتحدة للبيئة، هي أول معاهدة عاملية توفر 
إىل  ترمي  والتنوع اجليين، حيث  واألنواع  اإليكولوجية،  األنظمة  البيولوجي،  التنوع  إطارًا شاماًل يعاجل مجيع جوانب 
التوفيق بني احلاجة إىل احلفظ البيئي وبني متطلبات التنمية االقتصادية اليت تقود إىل التنمية املستدامة اليت تهدف إىل 

احملافظة على موارد الكرة األرضية القابلة للتجدد.

تضم االتفاقية يف الوقت احلاضر زهاء 196 حكومة معروفة باسم “األطراف” ولالتفاقية ثالثة أهداف هي: حفظ التنوع 
البيولوجي، واالستعمال املستدام ملكونات التنوع البيولوجي والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استعمال 

املوارد اجلينية.  

أن تسهم يف حتقيق هذه  العصرية تستطيع  األحيائية  التكنولوجيا  بأن  االتفاقية اعرتفت احلكومات  عند صياغة 
األهداف الثالثة إذا ما استحدثت تلك التكنولوجيا واستعملت بتدابري أمن وافية لصيانة البيئة وصحة البشر. وقد وضعت 
احلكومات هذا االعتقاد يف حيز التنفيذ بعد مرور بضع سنواٍت، عن طريق إجيادها بروتوكول قرطاجنة داخل إطار 

االتفاقية.

استجابت األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف عام 1995 إىل هذا التحدي ، وذلك عن طريق عقد مفاوضات بشأن 
ذروتها  املناقشات  تلك  بلغت  وقد  جينيًا.   احملورة  الكائنات  عن  النامجة  االحتمالية  املخاطر  يعاجل  قانونًا،  ملزم  اتفاق 
يف يناير 2000 بإقرار بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، والذي يضع للمرة األوىل نظامًا شاماًل يكفل األمان 
يسعى  الطريقة  وبهذه  احلدود.   عرب  حتركها  عند  واستعماهلا  معها  والتعامل  جينيًا  احملورة  الكائنات  حتويل  يف 

الربوتوكول إىل تلبية احتياجات املستهلكني والصناعة.

يستند الربوتوكول إىل  مفهومني رئيسيني كامنني وراء املوضوع هما السالمة األحيائية والتحوط. إن مفهوم السالمة 
األحيائية يشتمل على طائفة من التدابري والسياسات واإلجراءات للحد من املخاطر االحتمالية أو للقضاء عليها،  وهي 
خماطر قد تنشأ عن التقانات احليوية مبا يضر البيئة وصحة اإلنسان، واستحداث ضمانات فعالة وموثوق بها جلين أعظم 

قدر من املنافع من التقانات احليوية وللحد من خماطرها. 

يسعى بروتوكول قرطاجنة إىل حتقيق السالمة اإلحيائية العاملية مبستوى واٍف من احلماية يف جمال األمان يف النقل 
آثار ضارة  أن يكون هلا  واليت ميكن   ، التقانات احليوية  الناشئة عن  واملناولة واالستعمال للكائنات احلية احملورة 
على حفظ التنوع البيولوجي واستعماله املستدام، مع مراعاة املخاطر على صحة اإلنسان بالرتكيز بشكل خاص على 

التحرك عرب احلدود.

واألمساك(  البذور  )مثل  البيئة  إىل  مباشرة  إدخاهلا  املراد  جينيًا  احملورة  الكائنات  األول  املقام  يف  الربوتوكول  يعاجل 
والسلع األساسية الزراعية احملورة جينيًا )مثل الذرة واحلبوب املستعملة كأغذية أو كأعالف أو للتصنيع والتجهيز(. 
وال يغطي املواد الصيدالنية للبشر اليت تعاجلها اتفاقات دولية أخرى وال املنتجات املشتقة عن الكائنات احملورة وراثيًا، 

مثل زيت الطبخ املستمد من الذرة احملورة جينيًا وال الورق املستمد من األشجار احملورة جينيًا.

التحوطي”، وهو  “النهج  يف سبيل تعزيز السالمة األحيائية يعتمد الربوتوكول على مفهوم أساسي آخر معروف باسم 
يؤكد من جديد املبدأ)15 ( الوارد يف إعالن ريو لعام 1992 بشأن البيئة والتنمية، والذي يقول “حيثما توجد تهديدات 
حبدوث ضرر خطري أو ال ميكن تداركه، فإن عدم توفر اليقني العلمي الكامل جيب أال يستعمل سببًا إلرجاء اختاذ 

التدابري اجملدية من ناحية التكاليف للحيلولة دون تدهور البيئة”.

وعلى كل حكومة أن حتدد أساس التحوط املطلوب مبا ال يسمح باسترياد كائنات حمورة جينيًا  عرب حدودها. وهذه 
احلالة قائمة حتى إذا مل يتوفر برهان علمي كاٍف يثبت أن الكائنات احملورة جينيًا ميكن أو ال ميكن أن يكون هلا 

وقع على التنوع البيولوجي.
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ينطوي الربوتوكول على تطبيق التحوط ليس فقط بالنسبة للتنوع البيولوجي بل كذلك بالنسبة للمخاطر احملتملة 
تكون  أن  )بشرط  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  مراعاة  حق  املستوردة  البلدان  يعطي  وهو  اإلنسان،  صحة  على 
الثقافات  تقوض  أو  التقليدية  احملاصيل  تشكل  اليت  باألمور  يتعلق  فيما  الدولية”(  التزاماتها  مع  متمشية   “ تدابريها 

والتقاليد احمللية أو ختفض قيمة التنوع البيولوجي جملتمعات السكان األصليني.

 االتفاقيات الدولية األخرى :

على الرغم من أن بروتوكول قرطاجنة هو الوحيد املخصص للكائنات احملورة جينيًا  دون سواها، إال أنه ليس قائمًا من 
فراغ، ذلك أن اتفاقية التنوع البيولوجي اليت هي االتفاقية األم اليت  متخض عنها الربوتوكول، تتطلب من احلكومات أن 
تتخذ التدابري لتنظيم أو إدارة أو رقابة املخاطر املرتبطة باستعمال الكائنات احملورة جينيًا وإطالقها، إال أن هناك عددًا 
من االتفاقيات الدولية املستقلة والعمليات اليت تضع معايري معينة وتعاجل شتى اجلوانب األحيائية. إن هذه االتفاقيات 

والعمليات تشمل ما يلي :

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات:

وقاية  يف  الدولي  للتعاون  األطراف  متعددة  معاهدة  هي   )www.ippc.int;IPPC( النباتات  لوقاية  الدولية  االتفاقية 
النباتات. وتهدف إىل محاية صحة النباتات مع تيسري التجارة الدولية. وتطبق أحكام االتفاقية على النباتات املستزرعة، 
والنباتات الطبيعية ،واملنتجات النباتية، وتشمل الضرر املباشر وغري املباشر بسبب اآلفات )مبا يف ذلك العشب(. واعتمد 
مؤمتر منظمة األغذية والزارعة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف عام 1951. وهناك 173 طرًفًا متعاقدًا يف االتفاقية 

يف الوقت احلاضر. 

عددًا  اهليئة  واعتمدت  النباتات.  لوقاية  الدولية  لالتفاقية  الرئاسي  اجلهاز  هي   )CPM( النباتية  الصحة  تدابري  وهيئة 
من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية )ISPMs( ،إضافة إىل  توفري إرشادات للبلدان ، ومساعدة األطراف املتعاقدة 
يف الوفاء بأهداف االتفاقية. وتعرتف منظمة التجارة العاملية باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات باعتبارها اهليئة الدولية 
ولكن    ، إجباري  غري  النباتية  الصحة  لتدابري  الدولية  املعايري  تطبيق  ويعترب  النباتية.  للصحة  املعايري  بوضع  املعنية 
التابع ملنظمة التجارة العاملية )WTO-SPS( فإن تدابري الصحة  النباتية  مبوجب اتفاق التدابري الصحية وتدابري الصحة 

النباتية اليت تستند إىل املعايري الدولية ال حتتاج إىل تربير علمي أو تقين إضايف. 

ويصف املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية )رقمIPPC, 2004 ،11( العوامل اليت ينبغي النظر فيها عند إجراء حتليل 
خماطر اآلفات )RPA( ، من أجل حتديد إذا كانت اآلفة إحدى آفات احلجر  الزراعي، لتحديد  درجة تدابري   الصحة 

النباتية  اليت  جيب  اختاذها ضدها .

هيئة الدستور الغذائي :

هيئة الدستور الغذائي )www.codexalimentarius.net;CAC( هي هيئة فرعية من منظمة األغذية والزارعة 
ومنظمة الصحة العاملية أنشئت يف السنوات من 1961-1963 حلماية صحة املستهلكني وضمان املمارسات النزيهة يف 

جتارة األغذية. ويبلغ أعضاؤها يف الوقت احلاضر 166 عضوًا. 

بشأن  والتوصيات  التوجيهية  واملبادئ  املمارسات  ومدونات  للمعايري  جتميع  هو  األغذية”،  “دستور  الغذائي  والدستور 
احليوية،  التقانات  من  املشتقة  األغذية  جمال  ويف  الغذائي.  الدستور  هيئة  قبل   من   إعداده  مت  والذي  األغذية  سالمة 
املشتقة  املخاطر على صحة اإلنسان يف “مبادئ لتحليل خماطر األغذية  الغذائي إرشادات بشأن حتليل  الدستور  يقدم 
املخاطر من أجل سالمة األغذية لكي  العمل لتحليل  CODEX( ويف “مبادئ   2003( التقانات احليوية احلديثة”  من 

تطبقها احلكومات   ) CODEX  2007( التابعة  له”. 
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اتفاقيات تدابري صحة النبات واحليوان:

:SPS اتفاق تطبيق التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية

هو أحد  االتفاقيات املنبثقة عن منظمة التجارة العاملية )WTO(، ويتعلق اتفاق SPS بتطبيق التدابري الصحية ،وتدابري 
الصحة النباتية على قواعد سالمة األغذية ،وصحة احليوان ،والصحة النباتية ،وميكن أن يطبق على الكائنات احلية 
احملورة. وتعترب املادة) 5 ( من االتفاق ذات أهمية خاصة ؛ إذ أنها تعاجل تقييم املخاطر وحتديد املستوى املالئم من احلماية 
حتددها  اليت  والتوصيات  التوجيهية  واملبادئ  باملعايري  االتفاق  هذا  من   )3( املادة  وتقر  النباتية.  الصحة  ومحاية  الصحية 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واملنظمة العاملية لصحة احليوان، وهيئة الدستور الغذائي. 

وميكن أيضًا تطبيق اتفاقات أخرى ملنظمة التجارة العاملية على الكائنات احلية احملورة، مثل االتفاق املتعلق باحلواجز 
بشأن  العام  واالتفاق   )TRIPS( بالتجارة  املتصلة  الفكرية  امللكية  حقوق  جوانب  واتفاق   ،)TBT( للتجارة  التقنية 

 .)GATT( التعريفات اجلمركية والتجارة

تدابري صحة احليوان:

تقوم املنظمة العاملية لصحة احليوان بوضع معايري وخطوط إرشادية للحيلولة دون دخول عوامل عدوى وأمراض إىل البلد 
املستورد من جراء االجتار الدولي يف احليوانات واملواد اجلينية احليوانية ومنتجات احليوان.  وقد نشرت جلنة املعايري التابعة 
التشخيصية واألمصال،   2000 الكتاب املرجعي للمعايري اليت يعمل بها يف االختبارات  للمنظمة املذكورة، يف عام 
الفريق  املبينة يف ذلك الكتاب هي أمور خضعت هلندسة جينية. وعلى غرار ذلك أصدر  وبعض االختبارات واألمصال 
العامل التابع للمنظمة واملعين بالتكنولوجيا األحيائية، عدة نشرات تقنية تتعلق باإلنتاج احليواني وحتليل املخاطر. 

غري أن الفريق مل يوافق بعد على معايري دولية بشأن السالمة األحيائية.

احملورة  والكائنات  املدخلة  األنواع  باستعمال  املتعلقة  السلوك  مدونات  أيضًا  تغطيها  البيولوجي  التنوع  اعتبارات  إن 
جينيًا اليت أقرتها بعض اهليئات اإلقليمية ملصايد األمساك التابعة ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(.

باإلضافة إىل ذلك يوجد عدد من االتفاقات املعقودة يف ظل املنظمة العاملية للتجارة )WTO(، مثل اتفاق تطبيق تدابري 
الصحة والصحة النباتية )SPS(، واحلواجز التقنية اليت تعرقل االتفاق التجاري  )TBT( ، باإلضافة إىل إجراءات التجارة 

املتعلقة بامللكية الفكرية )TRIPS( اليت تشمل بعض األحكام املتعلقة بالسالمة األحيائية.
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ملحق رقم )2( استمارة تسجيل خمترب:

استمارة تسجيل ملختربات الفحص و/أو املعايرة    )4/1(

  اسم املنظمة / الشركة/ املؤسسة اليت يعود إليها املخترب :

  اسم املخترب :

  عنوان املخترب :

  رقم اهلاتف :                                       رقم الفاكس :

   ص. ب :                                          الربيد اإللكرتوني :

  1 - احلالة القانونية ) قطاع عام / خمتلط / خاص (

      1-1   اسم مدير املخترب :                                                                   رقم اهلاتف :

      1-2   اسم نائب املديــر :                                                                   رقم اهلاتف :

-  هل عمليات الكشف والفحص واالختبار أو املعايرة تتم وفق :  2

     -  مواصفات  ) دولية ، وطنية ، خاصة ( )رجاء  اإلرسال ربطًا الربتركوالت /املنهجية املتبعة(.

    -   هل يقع اختيار العينات ضمن مسؤولية املخترب؟

                 ) نعم / ال (

    إذا كانت اإلجابة نعم ، ما هي الطريقة اليت تؤخذ بها العينات ؟ 

             1- مواصفة قياسية.               2- طرق إحصائية.                   3- غري ذلك حدد.

  3 -  قائمة األجهزة واملعدات الرئيسية يف املخترب.

  4 -  هل توجد برامج ملعايرة أجهزة ومعدات املخترب؟ ) نعم / ال(.

  5 -  هل توجد برامج ثابتة للصيانة ) عقود صيانة ………( ؟ ) نعم / ال(.

  6 - هل تتوفر كتيبات أو تعليمات لتشغيل األجهزة بالقرب منها لضمان االستخدام املناسب والسليم ؟) نعم / ال(.

  7 -  هل يوجد تعاون بني املخترب وكل من :

    7-1  املختربات األخرى.

    7-2  اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية .

 8 -  هل هناك بروتوكول للتخلص من / تلف العينات واملواد املستعملة؟
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أنواع الفحوصات اليت ينفذها املخترب  )4/2(

املواد/ املنتجات 
املفحوصة

نوع الفحص/ اخلاصية 
املقاسة

مدى القياس

املواصفات القياسية
) رقم املواصفة وتاريخ اإلصدار(

التقنيات املستخدمة

وصف خمتصر للمعدات 
املستخدمة

. X مالحظة : يتم تأشري الفحوصات أو االختبارات املراد اعتمادها بعالمة
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المعايرات التي ينفذها المختبر    )4/3(
احلقل الذي تنتمي إليه القياسات :

الكمية املقاسة
Measured Quantity

مدى القياس
Measuring 

range

أفضل قدرة للقياس
 Best measurement

 capability

وصف موجز للقياس واألجهزة 
املستخدمة

Brief description of 
measurement and 
equipment used

. X مالحظة : يتم تأشري املعايرات املراد اعتمادها بعالمة
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قائمة بأمساء املوظفني يف املخترب )الراغب يف احلصول على االعتماد(   )4/4(
اسم املخترب : ……………………………………..

العنوان اسم املوظفت
الوظيفي

جمال اخلربةاملؤهل العلمي

وعدد السنني

)            (

الدورات 
التدريبية
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ملحق رقم )3( متطلبات إنشاء  املختربات املرجعية :

املتطلبات العامة لكفاءة خمتربات الفحص واملعايرة :  -

املواصفات املعتمدة يف املختربات املرجعية هي املواصفة اخلاصة باملختربات، أو مبعامل القياس والتحاليل واملعايرة   -
، واليت تتبناها املنظمة الدولية للمعايري )آيزو(.

يتم التأكيد باستمرار على مسؤولية اإلدارة العليا ، لتحقيق التحسني املستمر لنظام اإلدارة وباألخص فيما   -
يتعلق باالتصال بالعمالء. 

حتتوي املواصفة على جمموعتني من املتطلبات، إدارية وفنية، تتعلق املتطلبات اإلدارية جبودة »نظام اإلدارة«   -
التحاليل  املستخدمة وطرق ضبط جودة  التحليل واألجهزة  التحليل وبطرق  الفنية فتتعلق بكفاءة طاقم  أما 

وإصدار التقارير وغريها. 

تستخدم املختربات هذه املواصفة كي تنفذ نظامًا للنوعية يهدف إىل حتسني قابليتها إلنتاج نتائج ُمثبتة. وهذه   -
املواصفة أيضًا هي األساس للحصول على االعتماد من جهة اعتماد معينة. ومبا أن هذه املواصفة تتعلق بإثبات 
الكفاءة، فإن االعتماد ببساطة عبارة عن اعرتاف من قبل جهة حمايدة بكفاءة وأهلية املخترب. وهنالك متطلب 
أساسي للحصول على االعتماد وهو “توثيق النظام” أي كتابته يف الوثيقة اليت تسميها املواصفة “ملف اجلودة”. 

وحتتوي هذه الوثيقة سياسات وإجراءات املخترب لكيفية التقيد مبتطلبات هذه املواصفة.

املتطلبات اإلدارية للمخترب املرجعي املعتمد:  -

يتطلب أن يشمل املخترب املرجعي املعتمد األقسام والوحدات التالية:

املنظمة أو املنشأة Organization  التابع هلا.  -
. Management system نظام اإلدارة  -
. Document control ضبط الوثائق  -

. Review of requests, tenders and contractsمراجعة طلبات العمل و العطاءات والعقود  -
. Subcontracting of tests and calibration التعاقد الفرعي للفحص واملعايرة  -

. Purchasing services and supplies شراء اخلدمات واللوازم  -
. Service to customer خدمة العميل  -

. Complaints الشكاوى  -
  Control of nonconforming testing and/or   calibration( املطابقة  األعمال غري  ضبط   -

.)work
.) Improvement ( التحسني  -

.) Corrective action ( اإلجراءات التصحيحية  -
.) Preventive action( اإلجراءات الوقائية  -
. )Control of records( ضبط السجالت  -

. )Internal auditing( التدقيق الداخلي  -
.) Management review( املراجعة اإلدارية  -

املتطلبات الفنية:  -

طاقم العملPersonnel : أن يشمل كافة التخصصات املطلوبة ،وأهما متخصصون يف الكيمياء احليوية،   -
والتقانات احليوية، وعلوم احلياة.
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. Accomodation and environmental conditions جتهيزات املخترب والظروف البيئية  -
طرق الفحص واملعايرة والتثبت من صحتها  -

) Test and calibration methods and method( validation                                                                
. )Equipments( األجهزة  -

.) Sampling( أخذ العينات  -
. )Handling of test and calibration items( التعامل مع مواد الفحص واملعايرة  -

.) Assuring the quality of test and calibration( results توكيد جودة نتائج الفحص واملعايرة  -
.) Reporting the results ( إصدار التقارير  -

:Accreditation Bodies  جهات االعتماد  -
تشمل هذه اجلهات أنظمة برامج اعتماد لكٍل من األنظمة اإلدارية، مصادقة املنتجات، املختربات، التفتيش،  وغريها. 

. ISO/IEC 17025/2005 اجملاالت اليت تعمل فيها املختربات وبيان إمكانية اعتمادها وفق املواصفة الدولية
اإلمكانيات املتوفرة لديها من أجهزة ومعدات.   ·

كفاءة وقدرة العاملني لديها.   ·
الفحص املطبق لديهم.   ·

مدى التزامهم بتطبيق املواصفات القياسية العراقية أو الدولية )مثل  ISO, ASTM ...اخل (  عند إجراء الفحوصات.   ·
الفحوصات اليت ميكن اعتمادها من خالل تأهيل بعض املختربات اليت لديها حاالت عدم مطابقة ميكن معاجلتها يف   ·

فرتة زمنية قصرية ، وذلك لكثرة الطلبات واالستفسارات حول كون هذا املخترب معتمد أو غري معتمد. 
وضع برنامج زمين من قبل القسم لغرض البدء بتأهيل بعض املختربات جملاالت معينة وحمددة.   ·

حتديد مدى احلاجة إىل إعداد برنامج زمين متكامل للمشاركة يف املقارنات البينية سواء على مستوى العراق أو على   ·
املستوى الدولي. 

إن الكفاءة الفنية ملخترب ما تعتمد على عدد من العوامل منها :  -
تأهيل وتدريب وخربة الكادر.  ·

التجهيزات اجليدة )ضبط جيد وصيانة(.  ·
إجراءات كافية لضبط اجلودة وضمان اجلودة.  ·

ممارسات مالئمة يف أخذ العينة.  ·
إجراءات رصينة لالختبار والتفتيش.  ·

تسجيل وإبالغ البيانات بدقة.  ·
بيئة اختبار مناسبة.  ·

كيفية احلصول على ضمان بالكفاءة الفنية للمخترب:  -

تقوم كثري من الدول بذلك عرب اعتماد املخترب  Laboratory Accreditation ، وهي طريقة مستقلة ملوثوقية املختربات  تعتمد 
معايري وإجراءات طورت خصيصًا لتعيني الكفاءة الفنية.

تقوم جمموعة من اخلرباء الفنيني )مبا فيهم قائد التدقيق( بتقييم ميداني شامل لكل العوامل يف املنشأة اليت ميكن أن تؤثر على 
إنتاج املعلومة الفنية، وتعتمد املعايري على مقياس دولي هو ISO/IEC 17025  ويستعمل هذا املقياس لتقييم املختربات على 
نطاق عاملي، ويركز على العوامل اخلاصة اليت تتصل بقدرة املخترب على إنتاج بيانات دقيقة وسديدة لالختبارات واملعايرات مبا 

فيها: 
الكفاءة الفنية للكادر.  ·

صدقية ومناسبة الطرق املتبعة.  ·
إمكان تتبع القياسات واملعايرات للمقاييس الدولية.  ·

تطبيق مناسب لالرتياب يف القياس.  ·
مناسبة ومعايرة وصيانة أدوات االختبار.  ·

بيئة االختبار.  ·
أخذ العينة وتداوهلا ونقلها من املواد املختربة.  ·

ضمان جودة بيانات االختبار والتفتيش واملعايرات.  ·
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ويعاد اختبار املنشأة مرارًا للمحافظة على مقاييس خربتها الفنية ويطلب منها املشاركة يف برامج كفاءة نظامية أو مقارنة بني 
املختربات كدليل على كفاءتها.

ملحق رقم 4: املعلومات الواجب ورودها يف طلب املوافقة اخلطية املسبقة:

- اسم وعنوان مقّدم الطلب. 
- اسم وهوية املواد احملورة وراثيًا.

- اجلودة والقيمة الغذائّية، حسب االقتضاء.
- وصف اجلينات والتعديل املستحدث والتقنية املستعملة، واخلصائص الناجتة للمواد احملورة وراثيًا؛ مبا فيها ثبات 

وفعالّية التحوير اجليين.
- أي حتديد فريد للمواد احملورة وراثيًا.

- حتديد الالئحة اليت تنتمي إليها املواد احملورة وراثيًا.
- احلالة التصنيفية واالسم الشائع، ونقاط اجلمع أو التملك، وخصائص الكائن املتلقي أو الكائنات السلف )األصل(, 

املتعلقة بالسالمة األحيائية. 
- مراكز املنشأ ومراكز التنوع الوراثي للكائن املتلقي و/أو الكائنات السلف إن كانت معروفة، ووصف املوائل اليت 

ميكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات. 
املتعلقة  املاحنة  الكائنات  أو  الكائن  وخصائص  االقتناء،  أو  اجلمع  ونقاط  الشائع  واالسم  التصنيفية   احلالة   -

بالسالمة األحيائية. 
- االستخدامات اجمُلازة للمواد احملورة وراثيًا.

- تقرير تقييم املخاطر إىل جانب األساليب املقرتحة ألمان املناولة والتخزين والنقل واالستخدام، مبا يف ذلك التوضيب 
ووضع الصقات العبوة والوثائق وإجراءات التخلص والطوارئ حسب االقتضاء.
- وسائل القضاء على املواد احملورة وراثيًا إن كانت خارجة عن شروط السالمة.

النشاط  من  اآلتية  الفوائد  و/أو  املمكنة  املخاطر  تقييم  يف  مفيدة  الطلب  مقّدم  جيدها  إضافّية  معلومات  أية   -
املطلوب. 

- سبل االستخدام للمواد احملورة وراثيًا.
- املكان أو األمكنة اليت ستستخدم فيها املواد احملورة وراثيًا.

- كمية املواد احملورة وراثيًا اليت سيتم استريادها خالل مهلة املوافقة.
- املرفأ اّلذي سيتم إدخال املواد احملورة وراثيًا املستوردة من خالله.

- تعهد بأن املعلومات املذكورة أعاله صحيحة ومطابقة للواقع. 

املعلومات الواجب ورودها يف طلب املوافقة اخلاص:
ر وتفاصيل االتصال به. - اسم وعنوان امُلصدِّ

- اسم وعنوان املستورد. 
التصنيف احمللي ملستوى  وثباته، وكذلك  التعديل  املعّدل جينيًا ووسائل  أو غري احلي  الكائن احلي  - اسم وهوية 

السالمة األحيائية للكائن احلي املعّدل،إن وجد، يف الدولة املصدرة.
- التاريخ أو التواريخ املعتزمة للنقل عرب احلدود إذا كانت معروفة.

- احلالة التصنيفية واالسم الشائع، ونقاط اجلمع أو االقتناء، وخصائص الكائن املتلقي أو الكائنات السلف املتعلقة 
بالسالمة األحيائية. 

- مراكز املنشأ ومراكز التنوع الوراثي للكائن املتلقي و/أو الكائنات السلف إن كانت معروفة، ووصف املوئل اليت 
ميكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات. 

- احلالة التصنيفية واالسم الشائع ونقاط اجلمع أو التملك، وخصائص الكائن أو الكائنات املاحنة املتعلقة بالسالمة 
األحيائية.

- وصف احلامض النووي أو التحوير املستحدث والتقنية املستعملة، واخلصائص الناجتة للكائن احلي أو غري احلي 
املعّدل جينيًا.

- االستخدام املزمع للمواد احملورة وراثيًا ، أي املواد املعاجلة اليت تعود يف األصل لكائن حي أو غري حي معّدل جينيًا ، 
واليت حتتوي على تركيبات جديدة قابلة للكشف ملواد جينية قابلة للمضاعفة مت   احلصول  عليها عن طريق 

استخدام التقانات احليوية. 
-  كمية املواد احملورة وراثيًا املراد نقلها. 
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- تقرير تقييم املخاطر إىل جانب األساليب املقرتحة ألمان املناولة والتخزين والنقل واالستخدام، مبا يف ذلك التوضيب 
ووضع الالصقات والوثائق وإجراءات التخلص والطوارئ حسب االقتضاء. 

- وسائل القضاء على املواد احملورة وراثيًا إن كانت خارجة عن شروط السالمة.
- إمكانّية اإلخصاب التهجيين مع أية فصيلة برّية للكائن احلي أو غري املعّدل جينيًا )من احليوانات والنبات(.

احملورة  املواد  من  اآلتية  الفوائد  و/أو  املمكنة  املخاطر  تقييم  يف  مفيدة  الطلب  مقّدم  جيدها  إضافّية  معلومات  أية   -
وراثيًا.

- الوضع التنظيمي للمواد احملورة وراثيًا املذكورة داخل الدولة املصدرة، وإذا كانت املواد احملورة وراثيًا حمظورة يف 
الدولة املصدرة ، فما هو سبب أو أسباب ذلك احلظر؟ 

ر فيما يتعلق بالكائن احلي أو غري احلي املعّدل جينيًا املراد  - نتيجة أي إخطار ُقدم إىل احلكومات األخرى من امُلصدِّ
نقله والغرض من ذلك.

- املكان أو األمكنة اليت ستستخدم فيها املواد احملورة وراثيًا.
- املرفأ اّلذي سيتم إدخال املواد احملورة وراثيًا املستوردة من خالله.

- تعهد بأن املعلومات املذكورة أعاله صحيحة ومطابقة للواقع. 
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ملحق رقم )5( خريطة الطريق لتقييم خماطر الكائنات احلية احملورة:

إن املعلومات الواردة يف هذا امللحق مقتبسة حرفيًا ومن دون أي تعديل من إرشادات تقييم خماطر الكائنات احلية 
احملورة )2012(. من إعداد الفريق املخصص من اخلرباء التقنيني يف تقييم املخاطر وإدارتها وفقًا لالختصاصات اليت 

حددها مؤمتر األطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية.

معلومات أساسية:
تقدم خريطة الطريق هذه اإلرشادات والتعليمات والتوجيهات حول تقييم خماطر الكائنات احلية احملورة على البيئة، مع 
األخذ يف االعتبار خماطرها على صحة اإلنسان، مبا يتفق مع بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية. وتعمل خريطة 
الطريق على إمتام السياسات والتشريعات الوطنية للسالمة األحيائية. وتهدف إىل تسهيل التطبيق الفّعال للمرفق الثالث 

لربوتوكول قرطاجنة وحتسينه من خالل تفصيل اخلطوات والنقاط الواجب مراعاتها عند تقييم املخاطر على البيئة. 

ميكن تطبيق خريطة الطريق على كل أنواع الكائنات احلية احملورة اليت مت إطالقها يف البيئة، سواء اليت أطلقت 
لفرتة زمنية حمددة وعلى نطاق حمدد، أو على نطاق واسع. إال أن كمية ونوعية املعلومات املتاحة والالزمة لدعم تقييم 
أقساٍم فرعيٍة   تتم من خالل ثالثة  املخاطر  لتقييم  املتكاملة  العملية  الطريق  الكائنات  واليت توضح خريطة  خماطر 

وهي التالية:
)1( القضايا الشاملة يف عملية تقييم املخاطر.

)2( مرحلة التخطيط يف تقييم املخاطر.
)3( إجراء تقييم املخاطر.

وقد ختتلف اآلثار احملتملة اليت يسببها الكائن احلي احملور وفقًا للتالي:
 )1( خصائص الكائن احلي احملور.

 )2( كيفية استخدامه.
)3( البيئة احمليطة به.

 وقد تكون اآلثار:
)1( مقصودة أو غري املقصودة.

)2( مفيدة أو حمايدة .
)3( متعددة .

وذلك وفقًا لتأثريها على هدف احلماية.ويف هذه احلالة ميكن اختيار أهداف احلماية بناًء على السياسات والتشريعات 
الوطنية لألطراف.

القضايا الشاملة يف عملية تقييم املخاطر:
جودة املعلومات ومالءمتها:

هناك بعض القضايا اليت جيب مراعاتها يف املعتاد لضمان جودة ومالءمة املعلومات املستخَدَمة فضال عن صحة نتائج 
تقييم املخاطر. على سبيل املثال:

معيار جودة املعلومات العلمية:  ·
تقييم  عملية  يف  اخلام،  البيانات  ذلك  يف  مبا  مقبولة،  علمية  جودة  ذات  معلومات  استخدام  ينبغي   o

املخاطر.
ومن  التقارير،  وتقديم  العلمية  األدلة  جلمع  املقبولة  املمارسات  مع  البيانات  جودة  تتسق  أن  ينبغي   o

املمكن أن تتضمن املعلومات مراجعة مستقلة لطرق ومناهج الدراسات.
ينبغي استخدام الطرق اإلحصائية املالئمة حيثما كان ذلك مناسبًا، لتعزيز النتائج العلمية لتقييم   o
من  املستمدة  البيانات  ُتستخدم  ما  وكثريًا  املخاطر.  تقييم  تقرير  يف  وصفها  ينبغي  كما  املخاطر، 

جماالت علمية متعددة يف تقييم املخاطر.
ينبغي أن تكون التقارير عن البيانات واملناهج املستخدمة على قدر كاٍف من التفاصيل والشفافية،   o

مبا يسمح بالتحقق منها وإعادة إنتاجها من قبل جهة مستقلة.
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· مالءمة املعلومات لتقييم املخاطر:
ميكن اعتبار املعلومات والبيانات مالئمة إذا كانت:	•

 1-  مرتبطة بأهداف احلماية أو حماور التقييم.
-  تساهم يف حتديد وتقييم اآلثار السلبية احملتملة للكائن احلي احملور.  2 

-  تؤثر على نتائج تقييم املخاطر أو القرار.  3
واملطبوعات  اجلديدة  التجريبية  البيانات  مثل:  املصادر  من  خمتلفة  جمموعة  من  الصلة  ذات  البيانات  اشتقاق  ميكن 
إذا  للمخاطر  السابقة  التقييمات  من  املستخرجة  والنتائج  واخلربة  البيانات  عن  فضال  الصلة،  ذات  احمُلّكمة  العلمية 
بيئات  مياثلها يف  ما  أو  ذاتها  احملورة  احلية  الكائنات  تتضمن  اليت  تلك  مقبولة، وخصوصًا  علمية  جودة  ذات  اعُترَبت 

متلقية مماثلة.
ميكن استخدام املعلومات من املعايري واإلرشادات الوطنية والدولية يف عمليات تقييم املخاطر، كما ميكن االستفادة 
احملور  احلي  الكائن  لنوع  تبعًا  واحمللية  األصلية  واجملتمعات  التشريع  وخرباء  والعلماء  املزارعني  وخربات  معرفة  من 

واستخدامه املقصود والبيئة املتلقية احملتملة.
ميكن معاجلة حالة الشك أو عدم اليقني الناجتة عن املعلومات احملدودة اليت تتوفر يف مثل هذه احلاالت من خالل اختاذ 

إدارة املخاطر وتدابري الرصد واملراقبة.

حتديد حاالت الشك ودراستها:
قرطاجنة،  لربوتوكول  فوفقًا  املخاطر.  وتقييم  العلمي  التحليل  يف  وطبيعية  جوهرية  صفة  اليقني  نقص  أو  الشك 
»ميكن عالج حالة الشك ونقص اليقني فيما يتعلق مبستوى املخاطر بطلب املزيد من املعلومات بشأن قضايا حمددة 

مثرية للقلق، أو بتنفيذ إسرتاتيجيات مناسبة إلدارة املخاطر و/أو رصد الكائن احلي احملور يف البيئة املتلقية«. 
ويف مجيع حاالت الشكوك احملددة، ميكن وصف طبيعة الشك بأنه ينشأ من :

)أ( نقص املعلومات. 
)ب( املعرفة غري املكتملة.

)ج( التباين البيولوجي أو التجرييب، مثل التباين الناجم عن عدم التجانس املتأصل يف العينة قيد الدراسة، أو الناجم عن 
التغريات يف املقايسات التحليلية.

 يشمل الشك الناتج عن نقص املعلومات على سبيل املثال املعلومات املفقودة أو البيانات الغامضة أو غري الدقيقة )فمثال، 
تلك الناجتة عن تصميمات الدراسة، واألنظمة النموذجية، والطرق التحليلية املستخدمة يف توليد املعلومات وتقييمها 

وحتليلها(.
يتم التعامل مع قضية الشك العلمي بشكل خمتلف يف بعض األحيان يف كل عقد أو ميثاق دولي عن طريق التدابري 
الوقائية. وتقوي اعتبارات الشك من مستويات الصحة واليقني العلمي لعملية لتقييم املخاطر. ومنها اعتبارات املصدر 

والطبيعة، وتركز على الشكوك اليت هلا تأثري بارز على نتائج تقييم املخاطر.

والوصف.  بالدراسة  اليقني  ونقص  الشك  حلاالت  املختلفة   األشكال  املخاطر  تقييم  خطوات  من  خطوة  كل  تناولت 
اليقني كميًا  أثر حالة الشك ونقص  وباإلضافة إىل ذلك، فمن الضروري عند اإلبالغ عن نتائج تقييم املخاطر وصف 

ونوعيًا على املستوى املقّدر من املخاطر، وأثره على استنتاجات وتوصيات تقييم املخاطر.

مرحلة التخطيط يف تقييم املخاطر:
حتديد إطار تقييم املخاطر ونطاقه:

يتم إجراء تقييم املخاطر على أساس كل حالة على حدة فيما يتعلق بالكائن احلي احملور واستخدامه املقصود والبيئة 
املتلقية احملتملة. ويبدأ كل تقييم للمخاطر كالتالي:

 )1( حتديد إطار ونطاق تقييم املخاطر بطريقة تتوافق مع أهداف احلماية يف البلد وحماور التقييم.
 )2( حتديد احلد األدنى للخطر ومعايري قبول املخاطر.

 )3( حتديد األسئلة ذات الصلة باحلالة قيد النظر ليتم طرحها.
 )4( إسرتاتيجيات إدارة املخاطر وسياساتها.

ميكن أخذ عدة نقاط خاصة بالطرف املعين وبعملية معينة لتقييم املخاطر يف االعتبار حسب االقتضاء. وتشمل هذه 
النقاط:

السياسات واإلسرتاتيجيات البيئية والصحية القائمة على ما يلي، على سبيل املثال:  ·
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)1( التشريعات وااللتزامات الدولية للطرف املعين.
)2( اإلرشادات أو األطر التشريعية اليت أقرها الطرف املعين.

يف  عليه  املنصوص  النحو  على  اإلدارة  وإسرتاتيجيات  للمخاطر  الدنيا  واحلدود  التقييم  وحماور  احلماية  أهداف   )3(
التشريعات ذات الصلة بالطرف املعين على سبيل املثال.

املناولة املقصودة للكائن احلي احملور واستخدامه، مبا يف ذلك املمارسات املرتبطة باستخدام الكائن احلي احملور   ·
مع مراعاة ممارسات املستخدم وعاداته. 

اخلصائص  على  أخرى(   أشياء  ضمن  على  تعتمد)  قد  اليت  املطلوبة  املعلومات  تفاصيل  ومستوى  طبيعة   ·
البيولوجية/بيئة الكائن املتلقي، واالستخدام املقصود من الكائنات احلية احملورة، والبيئة املتلقية احملتملة، 
امليدانية  للتجارب  أو  فقط،  لالسترياد  كان  إذا  ما  املثال:  سبيل  )على  للبيئة  التعرض  ومدة  نطاق  عن  فضال 
أو يف اخلطوات  املبكرة  التجريبية  املراحل  امليداني احملدود، خاصة يف  التجاري(. فعند اإلطالق  أو لالستخدام 
تتم على حنو تدرجيي، ختتلف طبيعة  اليت  البيئة  الكائنات احلية احملورة يف  املبكرة من عمليات إطالق 
ومستوى تفاصيل املعلومات املطلوبة أو املتاحة باملقارنة مع املعلومات املطلوبة أو املتاحة يف حالة اإلطالق واسع 

النطاق أو يف اإلطالق التجاري يف البيئة.
حتديد املتطلبات املنهجية والتحليلية مبا يف ذلك متطلبات آليات للمراجعة اليت جيب الوفاء بها لتحقيق هدف   ·
التوجيهية اليت نشرها أو أقرها الطرف  املبادئ  املثال، يف  النحو املنصوص عليه، على سبيل  تقييم املخاطر على 

املسؤول عن إجراء تقييم املخاطر )عادة ما يكون الطرف املستورد وفقًا للربوتوكول(.
خربة وتاريخ الكائن املتلقي غري احملور مع مراعاة:  ·

مستويات  وصف  يف  املستخدمة  واملصطلحات  احملورة،  احلية  للكائنات  احملتملة  السلبية  اآلثار  وصف  أساليب 
االحتماالت )اخلطوة 2(، وحجم العواقب )اخلطوة 3(، واملخاطر )اخلطوة 4(، ومدى قبول املخاطر أو إمكانية احلد منها 

)اخلطوة 5(.

اختيار الكائنات املرجعية:
ينبغي دراسة املخاطر املرتبطة بالكائن احلي احملور يف إطار املخاطر اليت تشكلها الكائنات املتلقية غري احملورة أو 
الكائنات املصدر يف البيئة املتلقية احملتملة . يهدف املنهج املقارن إىل حتديد التغريات بني الكائن احلي احملور والكائن 
املرجعي اليت قد تؤدي إىل حدوث آثار سلبية. قد يكون الختيار الكائنات املرجعية آثار كبرية على مالءمة عملية 
يتم  اليت  املرجعية  الكائنات  أو  الكائن  انتقاء  ينبغي  ولذلك  منها.  املستخلصة  والنتائج  وتفسريها  املخاطر  تقييم 
احلي  الكائن  تقييم  ينبغي  املخاطر.  بتقييم  الصلة  وذات  املتسقة  املعلومات  إنشاء  على  قدرتها  أساس  على  اختيارها 
احملور وكائناته املرجعية يف الوقت واملكان نفسيهما، ويف ظل الظروف البيئية نفسها من أجل تفسري التباين الناتج 

عن التفاعل مع البيئة. قد يصعب يف بعض احلاالت اختيار الكائن/الكائنات املرجعية املالئمة.

إجراء تقييم املخاطر:

اخلطوة 1: حتديد أي خصائص لرتكيبات وراثية وأمناط ظاهرية جديدة مرتبطة بالكائن احلي احملور قد ترتتب عليها 
آثار ضارة على التنوع البيولوجي يف البيئة املتلقية احملتملة، مع مراعاة املخاطر على صحة اإلنسان أيضًا 1.

كان  إذا  مبا  للتنبؤ  املخاطر  وفرضيات  علميًا  احملتملة  السيناريوهات  اخلطوة  هذه  يف  املخاطر  تقييم  خرباء  حيدد 
للكائن احلي احملور آثار سلبية على حماور التقييم. وعند القيام بذلك، حيلل خرباء تقييم املخاطر ما ميكن أن تؤدي 
آثار سلبية  السمات والصفات اجلديدة للكائن احلي احملور، باإلضافة إىل عمليات نقله وتداوله واستخدامه من  إليه 
أثناء التفاعل مع البيئة املتلقية احملتملة. فعلى سبيل املثال، إذا كان هدف احلماية هو احلفاظ على التنوع البيولوجي، 
فعندئٍذ قد تسهم فرضية املخاطر يف تقييم السمات اجلديدة للكائن احلي احملور اليت قد تؤثر على »أهداف« معينة مثل 
أحد عناصر شبكة الغذاء أو عدد أفراد اجملموعات من صنف أو جنس معني يف البيئة املتلقية احملتملة. تسمى  األهداف 

أيضًا مبحاور التقييم، كما تعد مواصفاتها اليت ال غموض فيها بالغة األهمية للرتكيز على تقييم املخاطر.

نقاط ينبغي مراعاتها حول وصف الكائنات احلية احملورة: 
الصفات ذات الصلة للكائنات املتلقية غري احملورة، مثل:   )1(

الصفات البيولوجية واحليوية، بوجه خاص تلك اليت إذا تغريت أو نتجت عن تفاعل مع املشتقات اجلينية   ·
1  العناوين السميكة لكل خطوة هي اقتباسات مباشرة من املرفق الثالث من الربوتوكول.
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اجلديدة أو صفات الكائن احلي احملور قد تؤدي إىل تغيريات تسبب آثارًا سلبية. 

العالقات التصنيفية.   ·
النشأة ومراكز النشأة، ومركز التنوع البيولوجي.  ·

الوظيفة اإليكولوجية.  ·
إذا كانت عنصرًا يف التنوع البيولوجي املهم للحفاظ على التنوع البيولوجي واستعماله املستدام يف إطار   ·

املادة 7 )أ( من امللحق األول من االتفاقية.
املضيف،  وجمموعة  النشأة،  أو  املصدر  أو  اهلوية  مثل  الناقل،  صفات  منها  التحول،  بطريقة  املرتبطة  الصفات   )2(

الكائن احلي احملور، من  الناقل يف  )أجزاء من(  التحول تؤدي إىل ظهور  إذا كانت طريقة  ما  واملعلومات بشأن 
ضمنها أية جينات وامسة.

الصفات ذات الصلة للجينات والتسلسالت الوظيفية األخرى، مثل عناصر التحفيز اليت مت إدخاهلا يف الكائن   )3(

احلي احملور )مثل وظائف اجلني وآثاره اجلينية يف الكائن املانح مع االهتمام بشكل خاص بصفات الكائن 
املتلقي اليت ميكن أن تتسبب يف آثار سلبية(.

الزرع  ومواقع  احملورة،  اجلينة  الصفات  مثل  الوراثي  بالتحوير  املتصلة  احملور  احلي  للكائن  اجلزيئية  الصفات   )4(

اجليين، ورقم النسخ للجينات املزروعة، واالستقرار، وثبات واستقرار وسالمة الكائن املتلقي وبنيته التنظيمية، 
خصوصية العناصر اجلينية )مثل عوامل النقل(؛ ومستويات التعبري اجليين،  املقصودة وغري املقصودة.

مع  باملقارنة  مقصودة،  غري  أو  مقصودة  كانت  سواء  احملور،  احلي  الكائن  يف  والظاهرية  الوراثية   التغريات   )5(

وتنظيم  تعبري  يف  التغريات  ومنها  سلبية،  آثارًا  تسبب  قد  اليت  التغريات  مراعاة  مع  احملور،  غري  املتلقي  الكائن 
اجلني األصلي/الذاتي على مستويات النقل والتحويل اجليين وما بعد التحويل اجليين.

نقاط ينبغي مراعاتها حول االستخدام املقصود والبيئة املتلقية احملتملة: 
أهداف احلماية وحماور التقييم ذات الصلة بالبيئة املتلقية احملتملة )انظر »مرحلة التخطيط يف تقييم املخاطر«   )6(

و«حتديد اإلطار والنطاق«(.
لتقييم  األساس  ستكون  اليت  احملتملة  املتلقية  للبيئة  منطقي  أساس  خط  إلنشاء  الكافية  البيانات  توافر   )7(

املخاطر.
النطاق املكاني املقصود واملدة ومستوى االحتواء )مثل االحتواء البيولوجي( يف اإلطالق يف البيئة، مع مراعاة   )8(

ممارسات املستخدم وعاداته.
خصائص البيئة املتلقية احملتملة اليت تتضمن وظائف وخدمات النظام اإليكولوجي ذات الصلة، وبوجه خاص   )9(

مراعاة  مع  سلبية،  آلثار  تؤدي  قد  اليت  احملور  احلي  للكائن  احملتملة  بالتفاعالت  الصلة  ذات  املالئمة  صفاته 
خصائص مكونات التنوع البيولوجي، خاصة يف مراكز النشأة ومراكز التنوع الوراثي.

للصفات  مقاومة  اكتسبت  اليت  اآلفات  مثل  املستهدفة  بالكائنات  عالقة  له  فيما  احملتملة  السلبية  اآلثار   )10(

املستهدفة واألعشاب اليت اكتسبت مقاومة ضد مبيدات األعشاب.
نقاط ينبغي مراعاتها حول اآلثار السلبية احملتملة الناجتة عن التفاعل بني الكائن احلي احملور والبيئة املتلقية 

احملتملة:

صفات الكائن احلي احملور بالنسبة للبيئة املتلقية احملتملة )على سبيل املثال: معلومات عن الصفات الظاهرية   )11(

املرتبطة بقدرتها على البقاء والصمود، أو اآلثار السلبية احملتملة املرتتبة عليها(.

اعتبارات النظم االيكولوجية املدارة وغري املدارة حول استخدام الكائن احلي احلور، ذات الصلة بالبيئة املتلقية   )12(

احملتملة، ومن هذه االعتبارات اآلثار السلبية احملتملة الناجتة عن استخدام الكائن احلي احملور، مثل التغيريات 
يف ممارسات إدارة املزارع، وتكاثر الكائن احلي احملور من خالل آليات مثل نشر البذور عرب التزاوج من داخل 
األنواع أو بني بعضها البعض ، أو من خالل االنتقال إىل مواطن قد يستطيع الكائن احلي احملور االستقرار فيها 
الغذاء والتغيريات يف اخلصائص اجليوكيميائية  أو االنتشار، فضال عن اآلثار عن توزيع األنواع، وشبكات 

احليوية.
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القدرة على التهجني والتزاوج ونقل جينات التحوير عن طريق النقل الرأسي للجينات من كائن حي إىل نوع   )13(

آخر متوافق جنسيًا معه تؤدي إىل انتقال جني )جينات التحوير( إىل الكائنات من األنواع املتوافقة جنسيًا، وما إذا 
كانت هذه اجلينات ستؤدي إىل آثار سلبية أم ال.

التحوير من الكائن احلي احملور إىل أي كائن آخر  النقل اجليين األفقي لتسلسالت جينات  إمكانية حدوث   )14(

اجليين  بالنقل  يتعلق  وفيما  حمتملة.  سلبية  آثار  إىل  سيؤدي  ذلك  كان  إذا  وما  احملتملة،  املتلقية  البيئة  يف 
األفقي للكائنات اجملهرية )مبا يف ذلك الفريوسات(، من املمكن توجيه اهتمام خاص باحلاالت اليت تكون فيها 

الكائنات احلية احملورة كائنات جمهرية.

اآلثار السلبية احملتملة على الكائنات غري املستهدفة، مثل السمية وإثارة احلساسية واآلثار متعددة الغذائية   )15(

اليت قد تؤثر على بقاء أو منو أو سلوك هذه الكائنات.

اآلثار السلبية احملتملة الختالط البشر العرضي مع الكائن احلي احملور )أو أجزاء منه( )مثل التعرض للمشتقات   )16(

االعتبار  يف  األخذ  مع  حتدث،  قد  اليت  للحساسية  املثرية  أو  السمية  واآلثار  اللقاح(  حبوب  يف  احملورة  اجلينية 
املمارسات الزراعية اليت قد تستخدم مع الكائن احلي احملور، مثل نوع الري وعدد ومقادير مبيدات األعشاب أو 

طرق احلصاد أو التخلص من املخلفات، وهكذا.

اآلثار الرتاكمية مع أي كائن حي حمور يف البيئة.  )17(

اخلطوة 2: تقييم اآلثار السلبية احملتملة اليت تتحقق مع مراعاة مستوى ونوع تعرض البيئة املتلقية احملتملة للكائنات 
احلية احملورة:

يشار إىل هذه اخلطوة بوصفها »تقييم للتعرض« حيدد املسارات املنطقية واملعقولة اليت تفضي باخلطر إىل اآلثار السلبية. 
وتهدف هذه اخلطوة إىل حتديد عّما إذا كانت البيئة املتلقية ستتعرض للكائن احلي احملور الذي ميتلك القدرة على 
التسبب يف اآلثار السلبية، مع مراعاة النقل والتداول واالستخدام املقصود للكائن احلي احملور، ومستوى التعبري اجليين، 

ومقدار آثار مشتقات التحوير وتأثريها على البيئة.

ينبغي حتديد مسار التعرض للكائن احلي احملور اجلاري تقييمه )أو مشتقاته( لكل افرتاض أو سيناريو من افرتاضات 
السببية بني الكائن احلي احملور  الصلة  1. كما ينبغي كذلك حتديد  املخاطر احملددة يف اخلطوة  أو سيناريوهات 
واآلثار السلبية احملتملة بقدر اإلمكان. ومن املمكن أن يتم ذلك ببناء النماذج النظرية اليت تصف العالقات بني الكائن 
احلي احملور ومسارات التعرض واآلثار السلبية احملتملة يف البيئة، مع أخذ املخاطر على صحة اإلنسان يف االعتبار. فعلى 
سبيل املثال من املمكن أن تكون مسارات التعرض عن طريق الفم أو التنفس أو التالمس اجللدي ذات صلة للكائن 

احلي احملور الذي حيتمل أن ينتج مشتقًا جينيًا سامًا.

نقاط ينبغي مراعاتها:

األخذ يف  السلبية احملتملة، مع  اآلثار  املتلقية احملتملة عامال يف حدوث  للبيئة  املالئمة  الصفات  رمبا تكون   )1(
احملور  احلي  للكائن  بالتعرض  املرتبطة  الطويل  املدى  على  السلبية  واآلثار  البيئية،  الظروف  اختالف  االعتبار 

والتفاعل معه؛

مستويات التعبري اجليين يف الكائن احلي احملور والقدرة على االستمرار والصمود واالستمرار وتراكم العناصر   )2(
)يف السلسلة الغذائية( يف البيئة، واآلثار السلبية احملتملة اليت يفرزها الكائن احلي احملور مؤخرًا مثل السموم 
املقاومة  مستوى  امليدانية يكون  التجارب  يف حالة  للحشرات.  املقاومة  الربوتينات  ومثريات احلساسية وبعض 

والرتاكم يف البيئة املتلقية منخفضًا حسب احلجم والطبيعة املؤقتة لإلطالق مع تنفيذ تدابري اإلدارة؛

اليت  اجلغرافية،  البيولوجية  واملعلمات  اجلغرافية  املعلومات  )مثل  املتلقية  والبيئة  اإلطالق  موقع  عن  معلومات   )3(
تتضمن حسب االقتضاء اإلحداثيات اجلغرافية(؛
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العوامل اليت تؤثر على انتشار الكائن احلي احملور، مثل النطاق اإليكولوجي والقدرة على االنتقال، والقدرة   )4(
وقدرة  والسكون،  اخلضري،  التكاثر  ووحدات  البذور،  وفرة  البذور،  إنتاج  وقت  الذرية،  )عدد  التكاثر  على 
حبوب اللقاء على التحمل والبقاء(؛ والقدرة على االنتشار باستخدام الوسائل الطبيعية )الرياح واملياه( أو الوسائل 

البشرية )مثل ممارسات الرتبية أو الزراعة، أو حفظ البذور وتبادهلا، وهكذا(؛

العمر  مثل  البيئة،  يف  استقراره  إىل  يؤدي  مما  حضوره،  أو  احملور  احلي  الكائن  تواجد  على  تؤثر  اليت  العوامل   )5(
وسكون البذور وقدرة بذور  الكائن احلي احملور على االستقرار واالستمرار بني النباتات الربية أو املزروعة يف 

حالة الكائنات احلية احملورة من النباتات، والوصول إىل مرحلة التكاثر أو القدرة على االنتشار خضريا؛

عند تقييم احتمال التهجني واالختالط بني الكائن احلي احملور واألنواع املتوافقة جنسيا، ينبغي أخذ املوضوعات   )6(
التالية يف االعتبار:

• اخلصائص البيولوجية لألنواع املتوافقة جنسيا؛ 	

• البيئة احملتملة اليت قد تعيش فيها األنواع املتوافقة جنسيا؛	

• قدرة الكائن احلي احملور على االستمرار والصمود يف البيئة؛	

• انتشار جني التحوير يف األنواع املتوافقة جنسيا؛ 	

قدرة جني التحوير على املقاومة يف النظام البيئي،   )7(

نوع ومستوى التعرض املتوقع يف البيئة اليت مت نشر الكائن احلي احملور، والوسائل اليت حيدث بها هذا التعرض   )8(
العرضي يف هذا املقع من البيئة، أو يف مكان آخر، )على سبيل املثال مسار اجلينات أو التعرض العرضي بسبب 
اخلسائر أثناء النقل واملناولة، أو النشر املقصود بواسطة الناس، أو النشر غري املقصود بواسطة الناس من خالل 

املعدات، أو املنتجات املختلطة أو وسائل أخرى(؛

اخلطوة 3: تقييم العواقب يف حالة حتقق هذه اآلثار السلبية:

 يشار إليها مبصطلح »حتديد املخاطر«، تقييم حجم وأبعاد عواقب اآلثار السلبية احملتملة، وفقا لسيناريوهات املخاطر 
احملددة يف اخلطوة 1، مع الرتكيز بوجه خاص على املناطق احملمية ومراكز النشأة ومراكز التنوع اجليين، ومع مراعاة 
فإن  السابقة،  ناقشنا يف اخلطوة  البيئة. وكما  الكائن احلي يف  فيه إطالق  الذي يتم  البلد  أهداف احلماية وغايات 

تقييم عواقب اآلثار السلبية قد حيدث يف الوقت نفسه مثل تقييم االحتماالت أو برتتيب عكسي.

نقاط ينبغي مراعاتها

البيئة  أو االستخدام احلالي للكائن يف  املصدر غري احملور،  أو  املتلقية  بالكائنات  الصلة  املعرفة واخلربة ذات   )1(
املتلقية احملتملة، وتفاعالتها مع األنواع األخرى مبا يف ذلك األنواع املتوافقة جنسيا. ورمبا يتضمن ذك آثار:

• ووفرة 	 املتلقي،  الكائن  وانتشار  وداخلها؛  األنواع  بني  اجلينات  مسار  مستوى  على  الزراعية  املمارسات 
اللقاح،  حبوب  مثل  النافعة  والكائنات  اآلفات،  كثرة  يف  والتغري  احملصول،  تدوير  يف  املتطوعني 
والكائنات احملللة، والكائنات اليت تسهم يف التحكم البيولوجي أو كائنات الرتبة الدقيقة اليت تسهم 

يف تدوير عناصر التغذية؛

• إدارة اآلفات اليت تؤثر على الكائنات غري املستهدفة من خالل تطبيقات مكافحة اآلفات أو أساليب اإلدارة 	
األخرى، مع اتباع املمارسات الزراعية املقبولة؛

• يف 	 ودورها  والفرائس،  املفرتسة  الكائنات  بني  التفاعالت  ويشمل  األخرى،  األنواع  جمموعات  سلوك 
شبكات الغذاء، ووظائفها األخرى يف البيئة، وانتقال األمراض، ومثريات احلساسية، والتفاعل بني البشر 

أو األنواع األخرى؛
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العواقب اليت ترتتب على اآلثار االحتادية والرتاكمية يف البيئة املتلقية احملتملة؛2   )2(

املعرفة ذات الصلة واخلربة مع الكائن احلي احملور يف البيئات املتلقية املماثلة؛  )3(

نتائج التجارب املعملية اليت تتناول، عند االقتضاء، العالقات بني اجلرعة واالستجابة، أو مستويات اآلثار اخلاصة   )4(
من أجل معرفة اآلثار احلادة أو املزمنة أو دون املزمنة، ومنها اآلثار على املناعة؛

النتائج من التجارب امليدانية اليت تعمل على تقييم القدرة احملتملة على الغزو والتوغل؛  )5(

اآلثار احملتملة النتشار جني التحوير الناتج عن التهجني واالختالط إىل األنواع املتوافقة جنسيًا.  )6(

اآلثار  وعواقب  احتماالت  تقييم  أساس  على  احملور  احلي  الكائن  يشكلها  اليت  الكلية  املخاطر  »تقييم   :4 اخلطوة 
الضارة احملددة اليت تتحقق«.

ويتم  احملور.  احلي  للكائن  الكلية  املخاطر  ووصف  حتديد  املخاطر«،  »خصائص  مبصطلح  إليها  اإلشارة  ميكن 
1 ومستويات  السلبية احملتملة املكتمل يف اخلطوة  اآلثار  الفردية وحتليلها على أساس حتليل  املخاطر  ذلك بوصف 
احتماالتها )اخلطوة 2( وعواقبها )اخلطوة 3(،  ثم اجلمع بينها يف تقدير للمخاطر الكلية، مع أخذ أي شكوك مرتبطة 
يف االعتبار قد يتم حتديدها يف أي من اخلطوات السابقة، وكيفية تأثريها على تقدير املخاطر الكلية للكائن احلي 

احملور )انظر »حتديد الشكوك ودراستها« يف قسم »القضايا الشاملة لعملية تقييم املخاطر« أعاله(.

نقاط ينبغي مراعاتها:
اآلثار السلبية احملتملة احملددة )اخلطوة 1(.  )1(

تقييم االحتماالت )اخلطوة 2(.  )2(
تقييم العواقب إذا حتققت اآلثار السلبية )اخلطوة 3(.  )3(

كل خطورة على حدة والتفاعالت بينها، مثل االحتاد أو التضاد.  )4(
أي إسرتاتيجيات إلدارة املخاطر )انظر اخلطوة 5( رمبا تؤثر على تقديرات املخاطر عند تنفيذها.  )5(

اعتبارات النظام البيئي والطبيعة الكلية، ومنها اآلثار الكلية بسبب تواجد الكائنات احلية احملورة املتنوعة   )6(
يف البيئة املتلقية.

اخلطوة 5: تقديم التوصية مبا إذا كانت املخاطر مقبولة أو ميكن إدارتها أم ال، مبا يف ذلك، حتديد إسرتاتيجيات إلدارة 
هذه املخاطر عند الضرورة.

يعد خرباء تقييم املخاطر ما يلي:
)1( تقريرًا يلخص عملية تقييم املخاطر، واملخاطر الفردية احملددة، واملخاطر الكلية التقديرية.

)2( الئحة بالتوصيات مبا إذا كانت املخاطر مقبولة أو ميكن إدارتها أم ال.
)3(الئحة بالتوصيات خليارات إدارة املخاطر اليت ميكن تنفيذها إلدارة املخاطر املرتبطة بالكائن احلي احملور.

التخطيط يف تقييم املخاطر، مع أخذ أهداف  التوصية يف إطار معايري قبول املخاطر اليت مت حتديدها يف مرحلة   وتقدم 
احلماية احملددة، وحماور التقييم، واحلدود الدنيا للمخاطر، باإلضافة إىل املخاطر اليت ميثلها الكائن املتلقي غري احملور، 

واستخدامه يف االعتبار.

متثل هذه اخلطوة نقطة الربط بني عملية تقييم املخاطر، وعملية صناعة القرار. واألهم أنه بينما يقدم خبري تقييم 
املخاطر توصية بشأن مدى قبول أو إدارة املخاطر، فإن القرار النهائي بشأن اعتماد اإلبالغ عن الكائن احلي احملور أم ال 
حق حصري لصانع القرار. فضال عن ذلك، فإن »قبول« املخاطر يتحدد عادة على مستوى السياسات ورمبا خيتلف من بلد 

آلخر.

نقاط ينبغي مراعاتها حول إسرتاتيجيات إدارة املخاطر:

2  انظر قسم »استخدام املصطلحات« 
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ممارسات اإلدارة القائمة، إن وجدت، اليت جيري تطبيقها للكائن املتلقي غري احملور أو للكائنات األخرى اليت   )1(
تتطلب إدارة خماطر مماثلة واليت قد تكون مالئمة للكائن احلي احملور الذي جيري تقييمه )على سبيل املثال 
االحتواء املادي، ومسافات العزل للحد من احتماالت التهجني يف الكائن احلي احملور، والتعديالت يف إدارة مبيدات 

األعشاب ومبيدات اآلفات وتدوير احملاصيل وحرث الرتبة(.
طرق رصد واكتشاف وحتديد الكائن احلي احملور وخصوصيته وحساسيته وموثوقيته يف إطار الرصد البيئي   )2(
أساس  على  اخلاص  والرصد  واآلجلة؛  والعاجلة  األجل  وطويلة  األجل  قصرية  اآلثار  رصد  املثال:  سبيل  )على 
فرضيات علمية حمددة والعالقة املفرتضة بني السبب/التأثري،  باإلضافة إىل الرصد العام( وتتضمن هذه الطرق 

خطط اختاذ التدابري املالئمة يف حالة الطوارئ اليت يتم تطبيقها بعد تفويضها بناًء على نتائج املراقبة.
خيارات اإلدارة وجدواها يف إطار االستخدام املقصود واالستخدام املتوقع )مثل مسافات العزل للحد من احتماالت   )3(

التهجني واستخدام مناطق اإليواء للحد من تطور املقاومة ضد الربوتينات املقاومة للحشرات(.
طرق تقييم إسرتاتيجيات الرصد واملراقبة وإدارة املخاطر املقرتحة من حيث جدواها وكفاءتها وفاعليتها.  )4(

نقاط ينبغي مراعاتها حول قبول املخاطر:
وضع املعايري واحلدود الدنيا لتحديد قبول املخاطر، ومنها تلك اليت وضعت يف التشريعات واإلرشادات الوطنية.  )5(

أهداف احلماية وحماور التقييم اليت مت حتديدها عند حتديد إطار ونطاق تقييم املخاطر.  )6(
أي خربة ذات صلة مع الكائن أو الكائنات املتلقية غري احملورة أو السالالت املرجعية األخرى )تشمل املمارسات   )7(

املرتبطة باستخدامها يف البيئة املتلقية احملتملة( اليت استخدمت لتحديد خط األساس لتقييم املخاطر.
حتليالت املزايا العلمية احملددة اليت مت تنفيذها بتطبيق مبادئ العلم النزيه املماثلة، كاليت استخدمت يف مجيع   )8(

مراحل تقييم املخاطر.
القدرة على حتديد وتقييم وإدارة واحتواء اآلثار السلبية يف حالة إطالق الكائن احلي احملور يف البيئة، باإلضافة   )9(

إىل اختاذ تدابري االستجابة املالئمة.
القضايا ذات الصلة: 

يشكل تقييم املخاطر أحد معطيات صناعة القرار فيما يتعلق بالكائنات احلية احملورة. ومن القضايا األخرى اليت قد 
تشكل جزءًا من عملية صناعة القرار، حسب االقتضاء، واليت ذكرت يف املواد األخرى من الربوتوكول:

• إدارة املخاطر )املادة 16(.	
• بناء القدرات )املادة 22(.	
• التوعية العامة واملشاركة )املادة 23(.	
• االعتبارات االجتماعية واالقتصادية )املادة 26(.	
• املسؤولية واجلرب التعويضي )املادة 27(.	
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ختطيط عملية تقييم املخاطر:

الشكل )1( خريطة الطريق لتقييم املخاطر:

تقييم  و«إجراء  املخاطر«  تقييم  التخطيط يف  الشاملة« و«مرحلة  »القضايا  اليت تتضمن  املخاطر،  تقييم  التخطيطي عملية  الرسم  يوضح 
البيئة  يف  املستدام  واستخدامه  البيولوجي  التنوع  حفظ  على  احملورة  احلية  للكائنات  احملتملة  السلبية  اآلثار  وتقييم  وحتديد  املخاطر« 
املتلقية احملتملة، مع أخذ املخاطر على صحة البشر يف االعتبار. ومع مجع النتائج وظهور معلومات جديدة، رمبا يتطلب األمر إجراء تقييم 
املخاطر بطريقة تكرارية، حيث ميكن تكرار خطوات معينة كما هو مبني يف األسهم مزدوجة الرأس ذات اخلط املتصل. ويوضح املربع 
يف اخلطوتني 3 و4 أن هذه اخلطوات ميكن أحيانًا تنفيذهما بالتزامن أو برتتيب عكسي. وتوضح األسهم ذات اخلط املتقطع املسار من وإىل 

القضايا خارج عملية تقييم املخاطر
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مصطلحات امللحق اخلامس:

- نهج متعارف عليه يدرس كل كائن حي حمور بالنظر إىل البيئة اليت مت إطالقه فيها ووفقًا لالستخدام 
املقصود من كل كائن حي حمور. كل حالة على حدة

ُفة اإِلْفراز.  تأثريات تنشأ من تفاعالت جينني اثنني )أو أكثر( يف كائن واحد، ومن ضمنها التفاعالت ُمَتَوقِّ
الرييب  النووي  التفاعالت بني احلمض  أو من خالل  التعبري اجليين  التأثريات على مستوى  وقد حتدث هذه 
RNA أو بني املنتجات اجلينية. ومن املمكن حتليل هذه التأثريات باعتبارها كمية أو نوعية؛ حيث يشار 
إىل التأثريات الكمية يف الغالب على أنها حتدث يف سياق تأثريات متضادة أو مجعية أو احتادية )انظر 

أيضًا “اآلثار الرتاكمية” ملعرفة الفرق(.

اآلثار االحتادية

كعنصر  املرجعي  الكائن  ويستخدم  احملور.  احلي  للكائن  احملورة  غري  املصدر  أو  املتلقية  الكائنات 
لتحديد أساس التقييم املقارن وفقًا للمرفق الثالث. الكائن املرجعي 

أو  استخدامه  أو  تناوله  أو  احملور  احلي  للكائن  بالتعرض  املقرتن  السليب  األثر  فداحة  أو  مدى  أو  نتيجة 
منتجاته. عواقب )األثر السليب(

)انظر أيضًا »اآلثار  املتلقية  البيئة  أو منتجاتها يف  تأثريات حتدث بسبب وجود عدة كائنات حية حمورة 
االحتادية« ملعرفة الفرق(.  اآلثار الرتاكمية –

تقييم  يف  احملددة  اإليكولوجية  الوظائف  مالءمة  ستعتمد  اإليكولوجية.  العمليات  يف  الكائن  دور 
املخاطر على أهداف احلماية. على سبيل املثال، قد تكون الكائنات جزءًا من شبكة الكائنات احملللة 
أو رمبا تكون مهمة كمصدر حلبوب  الرتبة،  الغذائية يف  العناصر  اليت هلا دور كبري يف إعادة تدوير 

اللقاح للكائنات اليت تقوم بالتلقيح أو الكائنات اليت تتغذى على حبوب اللقاح.

الوظيفة اإليكولوجية 

– مسار ومستوى االتصال بني البيئة املتلقية احملتملة والكائن احلي احملور أو مشتقاته ومنتجاته.  التعرض

– تقييم تعرض البيئة - شاملة الكائنات اليت تعيش فيها- للكائن احلي احملور أو مشتقاته ومنتجاته. تقييم التعرض

– نقل املادة الوراثية من كائن آلخر عن طريق النقل األفقي أو الرأسي للكائنات، أو نقل كائن من بيئة 
ألخرى. مسار اجلينات

نقل املادة الوراثية من كائن آلخر من خالل وسائل أخرى خبالف التوريث من األب للذرية. النقل اجليين األفقي 

– حركة اجلني أو العنصر الوراثي من نوع إىل جمموعة اجلينات يف نوع آخر أو ساللة أخرى، مما يؤدي إىل 
دمج مستقر أو نسل آخر خمصب.  االنتقال

احتمال حدوث آثار سلبية، مع أخذ مستوى ونوع تعرض البيئة املتلقية احملتملة للكائن احلي احملور يف 
االعتبار.  احتماالت )التأثري السليب(

– تتضمن أكثر من مستويني يف شبكة الغذاء . اآلثار متعددة الغذائية

– نقل العناصر الوراثية من جمموعة من األفراد )على سبيل املثال فصيلة، أو نوع حمصول( إىل آخر. حيدث 
التهجني يف النباتات عن طريق التلقيح الوراثي.  التهجني أو التزاوج

– نطاق البيئات )النظام اإليكولوجي، أو املوطن، مبا يف ذلك الكائنات األخرى( اليت حيتمل أن تتصل 
بالكائن الذي مت إطالقه بسبب ظروف اإلطالق أو السلوك البيئي احملدد للكائن. البيئة املتلقية احملتملة

النتائج البيئية احملددة واملهمة اليت حتكم تشكيل اسرتاتيجيات إدارة األنشطة اليت رمبا تؤثر على   –
البيئة.  هدف احلماية

مزيج من حجم عواقب اخلطر واحتماالت العواقب اليت ستحدث.  املخاطر

عملية تقدير املخاطر اليت رمبا ترتبط بالكائن احلي احملور على أساس اآلثار السلبية اليت قد حتدث، ومدى 
الغالب جزءًامن  احتمال حدوث اآلثار السلبية، والعواقب املرتتبة عليها إذا حدثت. يعترب تقييم املخاطر يف 

عملية واسعة تسمى »حتليل املخاطر« رمبا تتضمن اعتبارات مثل إدارة املخاطر واإلبالغ عن املخاطر.
تقييم املخاطر –
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التقدير النوعي و/أو الكمي، الذي يتضمن شكوك املخاطر بصفة عامة.  وصف املخاطر –

– تدابري للتأكد من ختفيض أو التحكم أو إلغاء املخاطر احملددة يف تقييم املخاطر. إدارة املخاطر

مستوى التساهل مع خطر معني أو مستوى التغيري يف متغري معني، إذا جتاوزه اخلطر يعد غري مقبول.  احلد األدنى للمخاطر –

– تفاعل العناصر اليت عندما تتحد تنتج أثرًا كليًا أكرب من جمموع تأثري عناصره الفردية. االحتاد

– تسلسل احلمض النووي يف الكائن احلي احملور الذي ينتج عن تطبيق التكنولوجيا احليوية احلديثة 
اليت تصفها املادة 3 )ط( )أ( من الربوتوكول.  جني التحوير

النظام  عن  وخيتلف  كبري.  بشري  تدخل  أي  من  خيلو  إيكولوجي  نظام  عن  عبارة  املدار   غري  النظام 
اإليكولوجي املدار الذي يتمثل يف نظام إيكولوجي يتأثر بدرجات خمتلفة من األنشطة البشرية.

املدارة  اإليكولوجية  النظم 
وغري املدارة :

– يف إطار التحوير الوراثي، الناقل هو كائن حي )فريوس( أو جزيء يف احلمض النووي )على سبيل املثال: 
الوراثية من كائن متربع إىل  املادة  النووي( يستخدم يف املساعدة يف نقل  بالزميدة، أو أشرطة احلمض 
كائن  متلٍق  يف إطار علم األوبئة، الناقل هو كائن حي عادة ما يكون من املفصليات )مثل البعوض( 

اليت تنقل مسبب املرض )مثل البالزموديوم( إىل املضيف )مثل اإلنسان( .

الناقل:

نقل املادة الوراثية من كائن لنسله عن طريق التكاثر اجلنسي أو الالجنسي أو شبه جنسي. يعرف أيضًا 
مبصطلح »املسار الرأسي للجينات«.  النقل الرأسي للجينات :
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ملحق رقم )6( املبادئ التوجيهية واملعايري إلعداد اللوائح الوطنية:

ِعد هذا امللحق لتأمني آلية مبدئية للدول إلعداد اللوائح الوطنية اليت تهدف إىل تسهيل عمل اللجنة العلمية وهي حباجة 
ُ
أ

هدف   -2. الطبيعية  واملوائل  احليوي  التنوع  على  للحفاظ  الوطنية  سياساتها   -1 مع  مناسبًا  الدولة  تراه  ما  وفق  للتطوير 
العامة ومحاية  الدول. 4- اعتبارات الصحة  التوجيهية الستعماالت األراضي يف  3- اخلطط  البيولوجي.  احلماية للتنوع 
املعتمدة  الوطنية   اآلليات   -6. والصناعية  والتجارية  االقتصادية  الوطنية  السياسات  اعتبارات   -5 الدولة.  يف  املستهلك 

املتعلقة  بتحقيق أهداف التنمية املستدامة 2030.
الالئحة »أ«:

تتضّمن كاّفة املواد احملورة وراثيًا اليّت ال تشكل أي خطر  حمّدد على البيئة أو صحة اإلنسان. 
املواد اليت ال تشكل أي خطر حمدد هي تلك اليت:

ال تتعارض مع القيم األخالقية للدولة.  ·
تكون مصنفة دوليا على أنها آمنة مع إثباتات.  ·

ال تؤثر على األصناف/األنواع التقليدية واألصناف ذات األصول الربية؛   ·
مت إطالقها / استهالكها /استعماهلا يف بلد املنشأ.  ·

مت استريادها واستهالكها يف بلدان تعتمد مقاييس مشابهة للدولة ذات الصلة ومل يتم تسجيل أي حاالت   ·
تسمم،حساسية، ...اخل.

مت استريادها وإطالقها يف البيئة يف دولة مشابهة للدولة ذات الصلة من حيث طبيعتها ونظمها االيكولوجية   ·
وتواجد األصناف التقليدية، وتلك ذات األصول الربية.

الضارة  غري  احلشرات  أو  وغريها(،   بذور  )أزهار،  للنبات  الفيزيولوجية  السمات  يف  تغيري  أي  يسجل  مل   ·
للمحاصيل الزراعية.

مل يسجل أي تلوث للجينات جراء التلقيح يف احلقل ألصناف تقليدية، أو ظهور حاالت مقاومة غري اعتيادية   ·
ملبيدات األعشاب الضارة، أو حاالت مقاومة غري اعتيادية ملبيدات اآلفات واحلشرات .

ال تنتمي إىل أي نوع من األنواع احمللية وذات األصول الربية املتواجدة يف املوائل الطبيعية للدولة، وال توجد   ·
أية صلة قرابة من ناحية الرتكيب اجليين.

الالئحة »ب«: 
تتضّمن كاّفة املواد احملورة وراثيًا اليت تشكل نسبة خماطر متدنية على البيئة أو صحة اإلنسان. املعايري هي طبق 

األصل ملعايري الالئحة »أ« مع األخذ بعني االعتبار إمكانية إدارة املخاطر املرتتبة بنسبة95 %.
املواد ذات درجة اخلطورة املتدنية هي تلك اليت:

ال تتعارض مع القيم األخالقية للدولة.  ·
تكون مصنفة دوليًا أو يف بلدان أخرى على أنها ذات مستويات خطر ضئيلة، وعملية إدارة املخاطر املرتتبة   ·

عنها مطبقة وفعالة وذلك مع اإلثباتات العلمية املقنعة.
مت إطالقها / استهالكها /استعماهلا يف بلد املنشأ مع شروط متابعة ومراقبة دورية.  ·

مت استريادها واستهالكها يف بلدان تعتمد مقاييس مشابهة للدولة ذات الصلة ولكن مت تسجيل حاالت   ·
تسمم أو حساسية لدى اإلنسان أو احليوان؛ ولكن مت السيطرة عليها ومداواتها تبعًا لتدابري طوارئ حمددة. 
مت استريادها وإطالقها يف البيئة يف دولة مشابهة للدولة ذات الصلة من حيث طبيعتها ونظمها اإليكولوجية   ·
وتواجد األصناف التقليدية وتلك ذات األصول الربية مع شروط حمددة لعمليات إدارة املخاطر ومنها حتديد:

أماكن زراعتها.  o
حتديد املسافات بني احلقول.  o

حتديد التدابري االحرتازية إلدارة املخاطر عند التلقيح، اإلزهار، اإلثـمار وتلف احملاصيل املتبقية.  o
مع  التعرفة   بطاقة  على  تدون  أن  جيب  اليت  واملعلومات  تعبئتها  و  نقلها  لدى  مشددة  تدابري  حتديد   o

اعتماد إشارة بارزةٍ .
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)Phylogeny( بني  التكوين اجليين  ورِاثيًا  بعيدًا من حيث  النوع/الصنف احملور  التقارب بني  أن يكون   ·
النوع/الصنف املستورد واألنواع/األصناف احمللية وذات األصول الربية املتواجدة يف املوائل الطبيعية للدولة .

أن يكون النوع/الصنف احملور جينيًا مل يتسبب بتسجيل أي تلوث للجينات جراء التلقيح يف احلقل ألصناف   ·
تقليدية ،وذلك بسبب اشرتاط لتدابري إدارة املخاطر )مثال على ذلك تكييس األزهار لتجنب التلوث اجليين 

بالتلقيح، متابعة املستهلكني احملليني إذا مت تسجيل حساسية،...اخل(.
الالئحة »ج«:

يسمح   وقد  اإلنسان.  صحة  أو  البيئة  على  متوّسطة  خماطر  نسبة  تشكل  اّليت  وراثيًا  احملورة  املواد  كاّفة  تتضّمن 
بإدخاهلا هلدف اإلطالق يف البيئة و/أو االستخدام  وفق منهجية كل حالة على حدة،حيث أن شروط اإلطالق يف البيئة  

و/أو االستخدام
)1( تكون خاضعة / ختضع لألحباث قبل أي عملية تداول .  

)2(  تكون مرفقة مبنهجية حمددة وقد مت اختبارها يف بلد املنشأ وعلى الصعيد احمللي .
)3( تكون مرفقة  باملنهجيات إلدارة املخاطر، الكشف والرصد واملراقبة والتفتيش والتتبع.

املواد ذات درجة اخلطورة متوسطة هي تلك اليت:
ال تتعارض مع القيم األخالقية للدولة.  ·

أو يف بلدان أخرى على أنها ذات مستويات خطر متوسطة وعملية إدارة املخاطر املرتتبة عنها  تكون مصنفة دوليًا   ·
مطبقة من دون توثيق شفاف ودقيق.

من احملتمل بنسبة ما دون15 % أن يكون هلا:  ·
تأثريات سلبية على املمارسات الزراعية واألرباح املرتتبة عليها للمزارع.   o

آثار حمددة وفق سيناريوهات مقتبسة وافرتاضية على احملاصيل الزراعية التقليدية، األنواع واألصناف   o
الربية و/أو املستوطنة، وعلى  املوائل الطبيعية أو النظم اإليكولوجية،

تأثريات جانبية وسلبية على التفاعالت يف األنظمة اإليكولوجية ذات الصلة وتلك اجملاورة.  o
% على صحة اإلنسان أو احليوان وآثار  يتم نقلها بواسطة  من احملتمل أن يكون هلا آثار سلبية بنسبة ما دون ال 3   ·

البيئة.
أن تؤثر على األصناف/األنواع التقليدية واألصناف ذات األصول الربية، وخباصة أنه ليس هنالك معلومات واضحة   ·

وشفافة لعملية إدارة املخاطر.
استريادها وإطالقها يتعارض مع أهداف احلماية للتنوع البيولوجي والسياسة الوطنية  للحفاظ على التنوع احليوي   ·

واملوائل الطبيعية، وسالمة الغذاء واألمن الغذائي.
مل يتم إطالقها يف بلد املنشأ أو يف بلدان أخرى.  ·

مل يتم  استهالكها /استخدامها يف بلد املنشأ ويف بلدان أخرى.  ·
و/أو  تسمم  حاالت  تسجيل  ومت  الصلة،  ذات  للدولة  مشابهة  مقاييس  تعتمد  بلدان  يف  واستهالكها  استريادها  مت   ·

حساسية عرضية لدى اإلنسان أو احليوان.
الضارة  غري  احلشرات  أو  وغريها(،   بذور  )أزهار،  للنبات  الفيزيولوجية  السمات  يف  تغيريات   تسجيل  مت   ·

للمحاصيل الزراعية يف حقول املزروعة أصناف تقليدية أو احلقول املخربية قبل اإلطالق لزراعتها.
الضارة،  األعشاب  ملبيدات  اعتيادية  غري  مقاومة  حاالت  ظهور  أو  التلقيح،  جراء  للجينات  تلوث  تسجيل  مت   ·
احلقول  أو  تقليدية  أصناف  املزروعة  احلقول  يف  واحلشرات  اآلفات  ملبيدات  اعتيادية  غري  مقاومة  حاالت  أو 

املخربية قبل اإلطالق لزراعتها.
مل يسجل أي تلوث للجينات جراء التلقيح يف احلقل ألصناف تقليدية.  ·

ال تنتمي إىل نوع من األنواع احمللية وذات األصول الربية املتواجدة يف املوائل الطبيعية للدولة.  ·
الالئحة »د«:

تتضّمن كاّفة املواد احملورة وراثيًا اّليت تشكل نسبة خماطر  مرتفعة  على البيئة أو صحة اإلنسان. وقد مسح بإدخاهلا 
هلدف األحباث واالستخدام املعزول للعمل على تقييم املخاطر وفق منهجية اخلطوة تلو اخلطوة ، حيث أن شروط االستخدام 

املعزول و/أو اإلطالق يف البيئة املراقبة واملسيطر عليها تكون متشددة.
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املواد ذات درجة اخلطورة املرتفعة هي تلك اليت:
ال تتعارض مع القيم األخالقية للدولة.  ·

األنواع/األصناف احملورة وراثيًا بهدف إنتاج اللقاحات لإلنسان واحليوان.  ·
تكون مصنفة دوليًا أو يف بلدان أخرى على أنها ذات مستويات خطر مرتفعة.  ·

من احملتمل بنسبة 15 % وما فوق أن يكون هلا:  ·
تأثريات سلبية على املمارسات الزراعية واألرباح املرتتبة عليها للمزارع.  o

األنواع  التقليدية،  الزراعية  احملاصيل  على  وافرتاضية  مقتبسة  سيناريوهات  وفق  حمددة  آثار   o
واألصناف الربية و/أو املستوطنة، وعلى املوائل الطبيعية أو النظم اإليكولوجية.

تأثريات جانبية وسلبية على التفاعالت يف األنظمة اإليكولوجية ذات الصلة وتلك اجملاورة.  o
5% وما فوق على صحة اإلنسان أو احليوان وآثار  يتم نقلها  من احملتمل أن يكون هلا آثار سلبية بنسبة   ·

بواسطة البيئة.
من املؤكد أن تؤثر على األصناف/األنواع التقليدية واألصناف ذات األصول الربية، وخباصة إذا كانت ال   ·

تتوافر معلومات واضحة وشفافة لعملية إدارة املخاطر.
استريادها وإطالقها يتعارض مطلقًا مع أهداف احلماية للتنوع البيولوجي والسياسة الوطنية للحفاظ على   ·

التنوع احليوي  واملوائل الطبيعية، وسالمة الغذاء واألمن الغذائي.
مل يتم إطالقها/ استهالكها /استعماهلا يف بلد املنشأ أو يف بلدان أخرى وال تزال األحباث  أو املعلومات شبه   ·

معدومة أو ضئيلة جدًا.
مل يتم استريادها وإطالقها بتاتًا يف البيئة يف أية دولة مشابهة للدولة ذات الصلة من حيث طبيعتها وأنظمتها   ·

االيكولوجية وتواجد األصناف التقليدية وتلك ذات األصول الربية.
سجل حاالت تلوث للجينات جراء التلقيح يف احلقل لألصناف التقليدية يف بلدان أخرى مشابهة أو ال تتشابه   ·

مع الدولة ذات الصلة ،ولو مت احتواء اخلطر وفق تدابري طارئة صادرة عن البلدان األخرى.
·  تنتمي إىل نوع من األنواع احمللية وذات األصول الربية املتواجدة يف املوائل الطبيعية للدولة.

مسافات العزل )مرت( بني احلقول للمحاصيل الزراعية التقليدية واحلقول للمحاصيل احملورة وراثيًا:

Crop Foundations Registered Certified
1. Corn [Inbred] 200 - -
2. Corn [Hybrid] - - 200
3.	 Cotton	[Hybrid] 0 0 0
4. Millet [Selfed] 400 400 200
5. Millet [Crossed] 0 0 0
6. Mung beans 0 0 0
7. Onion 1,600 800 400
8. Peanuts 0 0 0
9. Pepper 200 100 30
10.	 Potato	[Male	fertile] 400 400 400
11. Potato [Male sterile] 0 0 0
12. Rapseed [Selfed] 400 - 100
13. Rapseed [Crossed] 200 - 100
14. Rice 3 3 3
15. Sorghum [Hybrid] 300 300 300
16. Soybeans 0 0 0
17.	 Sunflower 800 800 800
18. Tomato 200 200 10
19. Watermelon 800 800 400

Source:Lamis and Sattout, 2011. Modified from genetic and crop standards of the AOSCA
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