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SUBMISSION FROM THE UNITED ARAB EMIRATES (PARTY)  

 

  اإلرشادات المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورةنموذج االستعراض العلمي 

من خالل جهود تعاونية بين منتدى الخبراء ) "اإلرشادات"(تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة المتعلقة ب اإلرشادات تأعد
 *.ية على اإلنترنت وفريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر وٕادارة المخاطرالمفتوح العضو 

هو مواصلة صياغة منهجية لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة وفقا لبروتوكول قرطاجنة للسالمة  اإلرشاداتوالهدف من 
  .وفقا للمرفق الثالث من البروتوكول وبصفة خاصةاألحيائية، 

يتم تحسينها بمرور الزمن عندما تتاح خبرات جديدة وتحدث تطورات جديدة " حيةوثيقة "كون تأن هي  رشاداتاإلوالغرض من 
األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وفقا للتكليف الصادر عن في مجال تطبيقات الكائنات الحية المحورة، 

  .التكليف ايصدر هذوعندما 

بالنسخة  في البروتوكول ر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، رحبت األطرافوفي االجتماع الخامس لمؤتم
حتاج إلى المزيد من االستعراض واالختبار العلميين لتحديد فائدتها العامة وانطباقها ت انهأوأشارت إلى  اإلرشاداتاألولى من 

  .البيئات شتىالمدخلة إلى  األنواع مختلفعلى الكائنات الحية المحورة من 

بين األطرف والحكومات األخرى، من  اإلرشاداتولذلك، ُطلب إلى األمين التنفيذي تنسيق عملية استعراض للنسخة األولى من 
  .خالل خبرائها التقنيين والعلميين والمنظمات ذات الصلة

الخبراء التقنيين على اإلنترنت وفريق  آراء لمساعدة منتدى الخبراء المفتوح العضوية الحصول علىوتهدف األسئلة التالية إلى 
  .اإلرشاداتفي تنقيح المخصص 

وتقدم . riskassessment.forum@cbd.int :وترسل نماذج االستعراض المستكملة بالبريد االليكتروني إلى األمانة على العنوان
وتقدم المنظمات االستعراضات . ستعراضات التي تعدها عن طريق نقاط االتصال الوطنية لديهااألطراف والحكومات األخرى اال

  .ةتبها الرئيسياالتي تعدها عن طريق مك
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في الوثيقة " اإلرشادات المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة"يمكن اإلطالع على المزيد من المعلومات بشأن إعداد   *
MOP/5/12-S/COPUNEP/CBD/B ) انظر"Official Documents "05 على الموقع-http://www.cbd.int/doc/?meeting=MOP.(   
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  معلومات عن القائم بعملية االستعراض  -1

 من الخيارات الواردة أدناه واحد فقطيرجى اختيار خيار 

 :المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة بالنيابة عن اإلرشاداتتعراض بشأن يقدم هذا االس

  دولة ا�مارات العربية المتحده >اسم البلد<يرجى التحديد : الطرف 

 >اسم البلد<يرجى التحديد : حكومة أخرى 

  >اسم المنظمة<يرجى التحديد : منظمة 

 

  التقييم العام  -2

  قسملكل  واحدة فقطيرجى اختيار إجابة 
 15خاصة مادته بصفة مع بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، و  اإلرشاداتكيف تقيم مستوى اتساق األقسام التالية من   -1السؤال 

 ومرفقه الثالث؟

 جيد جدا جيد حيادي ضعيف ضعيف جدا 

      خريطة الطريق لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة •

تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة ذات الجينات أو الصفات  •
 المكدسة

     

      تقييم مخاطر المحاصيل المحورة وراثًيا المقاومة ل جھاد ال� أحيائي •

      تقييم مخاطر البعوض المحور وراثًيا •

كأدوات لمساعدة البلدان في إجراء واستعراض تقييمات مخاطر الكائنات الحية  اإلرشاداتكيف تقيم فائدة األقسام التالية من   -2السؤال 

 ؟ةبطريقة سليمة علمية وعلى أساس حالة بحالالمحورة 

 جيد جدا جيد حيادي ضعيف ضعيف جدا 

      خريطة الطريق لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة •

تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة ذات الجينات أو الصفات  •
 المكدسة

     

      تقييم مخاطر المحاصيل المحورة وراثًيا المقاومة ل جھاد ال� أحيائي •

      محور وراثًياتقييم مخاطر البعوض ال •
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كأدوات لمساعدة البلدان في إجراء واستعراض تقييمات مخاطر الكائنات الحية  اإلرشاداتكيف تقيم فائدة األقسام التالية من   -3السؤال 

 ؟يئات المستقبلةالب شتىالمدخلة في المحورة 

 جيد جدا جيد حيادي ضعيف ضعيف جدا 

      خريطة الطريق لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة •

تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة ذات الجينات أو الصفات  •
 المكدسة

     

      تقييم مخاطر المحاصيل المحورة وراثًيا المقاومة ل جھاد ال� أحيائي •

      اطر البعوض المحور وراثًياتقييم مخ •

 مختلفمن إجراء واستعراض تقييمات مخاطر الكائنات الحية المحورة لمساعدة البلدان في كأداة " خريطة الطريق"كيف تقيم فائدة   4-السؤال 

 ؟األنواع

 جيد جدا جيد حيادي ضعيف يف جداضع 

      خريطة الطريق لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة •

 تعليقات إضافية على التقييم العام

" المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة اإلرشادات"بالتقييم العام للنسخة األولى من يرجى إضافة أي تعليقات أخرى قد تكون لديك فيما يتعلق 
 .أدناه

نري انه يجب وضع المصطلح باللغة ا&نجليزية بجوار جميع النقاط الواردة مثل الحا&ت المكدسة ، ا&جھاد <يرجى إدخال تعليقاتك ھنا<-5السؤال 

  مذكورالخ وذلك للفھم الجيد الغير قابل للبس من المصطلح العلمي ال....جابات ا&رتقائية ، مواقع الحقن وا&ستقرار الجيني الوراثيال=حيائي ا&ست

  استعراض كل قسم على حدة   -3

  لكل سؤال واحد فقطيرجى اختيار مربع 

 خريطة الطريق لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة :الجزء ا�ول

 مقدمة

هل تعتقد أن جميع المفاهيم الواردة في هذا القسم   -6السؤال 
 مهمة ودقيقة من الناحية العلمية؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا< :يرجى التعليق. ال 

هل يشتمل هذا القسم على جميع المفاهيم   -7السؤال 
 الضرورية ذات الصلة؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا< :يرجى التعليق. ال 

في هذا القسم  ةهل تعتقد أن جميع المفاهيم الوارد  -8السؤال 
معرب عنها بطريقة يمكن للمستخدمين المستهدفين فهمها 

 بسهولة؟

 نعم 

يرجي تبسيط المصطلحات والشرح باسھاب اكثر للمصطلح   :يرجى التعليق. ال 

 حتي يتمكن المستخدمين المستھدفين  فھمھا بسھولة
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 تقييم المخاطر

تحديد أي خصائص لتركيبات وراثية وأنماط ظاھرية جديدة مرتبطة بالكائن الحي المحور قد تترتب عليھا آثار ضارة على التنوع : "1الخطوة 
 "جي في البيئة المتلقية المحتملة ، مع مراعاة المخاطر على صحة ا<نسان أيًضاالبيولو

هل تعتقد أن جميع المفاهيم الواردة في هذا القسم   - 9السؤال 
 مهمة ودقيقة من الناحية العلمية؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

هل يشتمل هذا القسم على جميع المفاهيم  -10ؤال الس
 الضرورية ذات الصلة؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

هل تعتقد أن جميع المفاهيم الواردة في هذا القسم  -11السؤال 
معرب عنها بطريقة يمكن للمستخدمين المستهدفين فهمها 

 بسهولة؟

 نعم 

نرجو التبسيط اكثر في شرح <ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

  المصطلحات باسھاب للمستخدمين المستھدفين

 "تقييم احتماJت تحقق ھذه اGثار الضارة، مع مراعاة مستوى وأنواع تعرض البيئة المتلقية المحتملة للكائن الحي المحور: "2الخطوة 

هل تعتقد أن جميع المفاهيم الواردة في هذا القسم  -12السؤال 
 مهمة ودقيقة من الناحية العلمية؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

هل يشتمل هذا القسم على جميع المفاهيم  -13السؤال 
 الضرورية ذات الصلة؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

ا القسم هل تعتقد أن جميع المفاهيم الواردة في هذ -14السؤال 
معرب عنها بطريقة يمكن للمستخدمين المستهدفين فهمها 

 بسهولة؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

 "إجراء تقييم للعواقب إذا تحققت ھذه اGثار الضارة: "3الخطوة 

اردة في هذا القسم هل تعتقد أن جميع المفاهيم الو  -15السؤال 
 مهمة ودقيقة من الناحية العلمية؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

هل يشتمل هذا القسم على جميع المفاهيم  -16السؤال 
 الضرورية ذات الصلة؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: التعليقيرجى . ال 

هل تعتقد أن جميع المفاهيم الواردة في هذا القسم  -17السؤال 
معرب عنها بطريقة يمكن للمستخدمين المستهدفين فهمها 

 بسهولة؟

 نعم 

اكثر للمصطلحات  الشرح بالتفصيل<ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

الوارده لكي تكون اسھل في فھمھا من قبل المستھدفين حيث انه المستھدف ليس 
بشرط ان يكون علي درجه من العلم والتقنية  لفھم المصطلحات الوارده كما الحال 

 مع المتخصص
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 "يم احتماJت ونتائج اGثار الضارة المحددة الواقعةإجراء تقييم للمخاطر الكلية التي يشكلھا الكائن الحي المحور على أساس تقي": 4الخطوة 

هل تعتقد أن جميع المفاهيم الواردة في هذا القسم  -18السؤال 
 مهمة ودقيقة من الناحية العلمية؟

 نعم 

مع (المنطق ارجو تعديل الفقره التالية في <ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

الي مع وضع صحة ا&نسان والحيوان ) وضع صحة ا&نسان في ا&عتبار ايضا
 . والس=مه البيئية ضمن ا&ولويات الضرورية

هل يشتمل هذا القسم على جميع المفاهيم  -19السؤال 
 الضرورية ذات الصلة؟

 نعم 

ضرورة ايجاد وسيله مقبولة   -1اري<ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

  وصف اكثر دقة لمصطلحات خصائص الخطر - 2عالميا لتقدير المخاطر  

هل تعتقد أن جميع المفاهيم الواردة في هذا القسم  -20السؤال 
معرب عنها بطريقة يمكن للمستخدمين المستهدفين فهمها 

 بسهولة؟

 نعم 

 التوضيح اكثر للمصطلحات العلمية<ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

 "التوصية بما إذا كانت المخاطر مقبولة أو يمكن إدارتھا أم J، بما في ذلك، تحديد استراتيجيات <دارة ھذه المخاطر عند الضرورة"تقديم : 5الخطوة 

ميع المفاهيم الواردة في هذا القسم هل تعتقد أن ج -21السؤال 
 مهمة ودقيقة من الناحية العلمية؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

هل يشتمل هذا القسم على جميع المفاهيم  -22السؤال 
 الضرورية ذات الصلة؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

هل تعتقد أن جميع المفاهيم الواردة في هذا القسم  -23السؤال 
معرب عنها بطريقة يمكن للمستخدمين المستهدفين فهمها 

 بسهولة؟

 نعم 

 >اادخل النص ھن<: يرجى التعليق. ال 

 ذات صلةقضايا 

على جميع " ذات الصلةالقضايا "هل يشتمل قسم  -24السؤال 
تقييم المخاطر وعملية صنع القرار ولكنها المتعلقة بالقضايا 

 نطاق خريطة الطريق؟ خارج

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

 

دقيقا هل يوفر المخطط األساسي رسما بيانيا  -25السؤال 
 لعملية تقييم المخاطر حسبما ترد في خريطة الطريق؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 
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 ا�نواع الخاصة من الكائنات الحية المحورة والصفات :الجزء الثاني

 الجينات أو الصفات المكدسةذات اطر الكائنات الحية المحورة تقييم مخ -أ 

هل تعتقد أن جميع المفاهيم الواردة في هذا القسم  -26السؤال 
 مهمة ودقيقة من الناحية العلمية؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

هذا القسم على جميع المفاهيم  هل يشتمل -27السؤال 
 الضرورية ذات الصلة؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

هل تعتقد أن جميع المفاهيم الواردة في هذا القسم  -28السؤال 
معرب عنها بطريقة يمكن للمستخدمين المستهدفين فهمها 

 بسهولة؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

 جھاد ال] أحيائيالمقاومة لZلمحاصيل المحورة وراثيًا اتقييم مخاطر  -ب 

هل تعتقد أن جميع المفاهيم الواردة في هذا القسم  -29السؤال 
 مهمة ودقيقة من الناحية العلمية؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

هل يشتمل هذا القسم على جميع المفاهيم  -30السؤال 
 الضرورية ذات الصلة؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

د أن جميع المفاهيم الواردة في هذا القسم هل تعتق -31السؤال 
معرب عنها بطريقة يمكن للمستخدمين المستهدفين فهمها 

 بسهولة؟

 نعم 

 >ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

 تقييم مخاطر البعوض المحور وراثيًا –ج 

مفاهيم الواردة في هذا القسم هل تعتقد أن جميع ال -32السؤال 
 مهمة ودقيقة من الناحية العلمية؟

 نعم 

ارجوا مسح التالي صحة ا&نسان الناشئة <ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

ويوضع بد& عنھا صحة ا&نسان والحيوان والس=مة البيئية  20السطر  17صفحه (
 ... لناشئةا

هل يشتمل هذا القسم على جميع المفاهيم  -33السؤال 
 الضرورية ذات الصلة؟

 نعم 

اري اضافة  - 1)18صفحه (التاثيرات علي التنوع البيولوجي : يرجى التعليق. ال 

المحور يؤدي الي  امكانية ظھور طفرات جينيه جديده للبعوض - 1مايلي ايضا 
التاثير علي السلسله الغذائية للكائنات ا&خري يكون له من اثار  - 2سلوكيات نجھلھا 

 سلبية علي السلسلة الغذا

هل تعتقد أن جميع المفاهيم الواردة في هذا القسم  -34السؤال 
معرب عنها بطريقة يمكن للمستخدمين المستهدفين فهمها 

 بسهولة؟

 نعم 

  التبسيط للمصطلحات<ادخل النص ھنا<: يرجى التعليق. ال 

  

 مزيد من التعليقات على استعراض كل قسم على حدة

" ائنات الحية المحورةقييم مخاطر الكتالمتعلقة ب اإلرشادات"يرجى إضافة أي تعليقات أخرى قد تكون لديك فيما يتعلق بأقسام محددة من النسخة األولى من 
  .أدناه
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ارجو وضع المصطلح ا&نجليزي بجوار العناوين الوارده حتي ييسر فھم المصطلح المترجم بصورة صحيحة <يرجى إدخال تعليقاتك ھنا<  -35السؤال 

  ة الفقره ج، وضع صحه الحيوان والس=مه البيئية دوما بجوار ا&نسان في جميع الفقرات وبصفه خاص.بدون لبس

 

  


