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 ةــــمقدم. 1
 
 غرض نموذج الدليل التعريفي 1-1

ذا أخر نموذج للدليل التعريفي يهدف إلى توفير دليل عملي                د ه إلى الدول وذلك لمساعدتهم في إعداد    " تعريفي"يع
م                      رنامج األم ية في ظل مشروع ب ية الوطن ئة   مسودة أطر السالمة األحيائ تحدة للبي ئة العالمي عن       -الم  مرفق البي

وتم تصميم الدليل التعريفي بشكل مرن وتفصيله بأسلوب يفي باالحتياجات          . إعداد أطر السالمة األحيائية الوطنية       
ار األآثر إفادة لموقفها واحتياجاتها وأولويتها                        ك األدوات واألفك يار تل م اخت يح له ا يت تعددة مم دول الم نوعة لل . المت

 :م الدليل التعريفي إلى أربع نماذج يعالج آل منها أحد المراحل المدرجة بمستند المشروع القوميوينقس
رحلة  وذج الم ة )0(نم باب( رؤي ية      ) أو أس ياآل مؤسس داد ه ادية له، وإع باديء االسترش روع، الم تصميم المش

 . وإدارية
داد إجراءات الجرد دا      )1(نموذج المرحلة     دء الدراسات المسحية وإع خل مختلف القطاعات المتعلقة بالسالمة   ب

 .األحيائية والتكنولوجيا الحيوية داخل الدولة وتشمل الدخول على قواعد البيانات الوطنية
 مشارآة األطراف المعنية والمشاورة والتحليل وأنشطة التدريب لتحديد األولويات والمعايير         )2(نموذج المرحلة     

 .نيلصياغة إطار السالمة األحيائية الوط
رحلة   وذج الم زء ) 3(نم المة        )2(و) 1(الج ار الس ياغة إط اص بص ي الخ يل التعريف نموذج للدل ذا ال مل ه  يش

ن    ن جزئي تكون م ي و ي ية الوطن ناول ال    : األحيائ ة لت ة اإلداري ميم األنظم ية وتص د التنظيم كيل القواع باتتش  طل
مية، أحد المكونات الرئيسية إلطار السالمة  ورآز الجزء األول من هذا النموذج على القواعد التنظي        . واإلخطارات 

ي أغسطس   ر ف ي، و نش ية الوطن المة   . 2004األحيائ ار الس نموذج صياغة إط ي ل زء الثان و الج ذا ه بر ه و يعت
 .األحيائية الوطني ويرآز على تصميم وتشغيل األنظمة اإلدارية للسالمة األحيائية

 
 استخدام نموذج الدليل التعريفي 1-2

نموذ      ذا ال داد وتنفيذ النظام اإلداري للسالمة األحيائية الوطني                    يهدف ه ند إع دول ع ية لل ير مشورة عمل ى توف . ج إل
ناول ال         ة لت ة اإلداري بات وتشكل األنظم يا، والم             طل ة جين نات المعدل رار بشأن الكائ ، التفتيش وتنفيذ   راقبة، صنع الق

ية و  ار سالمة أحيائ ة إط ية ألي يزة أساس ية رآ رارات السالمة األحيائ يق ام إداري . طن إعداد نظ دول ب تقوم ال وس
داد إطار السالمة   ناء مشروع إع كلة أث ية المش د التنظيم ى القواع تمد عل ة ويع ة القائم ى األنظم ي عل مناسب ينبن

 .األحيائية الوطني
 

 :يغطي هذا النموذج الجوانب التالية للنظام اإلداري للسالمة األحيائية
 )2قسم  (طلباتتتناول ال •
 )3قسم (صنع القرار  •
 1)4قسم (، التفتيش، التنفيذ راقبةالم •

ام جزءا من عملية تنفيذ أطر                                 ذه المه ثل ه يم وإدارة المخاطر حيث تم يل تفصيلي عن تقي نموذج دل ذا ال دم ه ال يق
 . السالمة األحيائية الوطنية و سيتم تناولها عند إعداد مواد الدليل الخاص بتنفيذ أطر السالمة األحيائية الوطنية

م ت ية      ت المة األحيائ ر الس داد أط روع إع ي مش ارآة ف دول المش ل ال تخدمه آ ي تس ي آ يل التعريف ذا الدل صميم ه
ية ية، أن  . الوطن ة للسالمة األحيائ تها اإلداري دول ألنظم داد ال ند إع درك، ع ته وي ي طبيع ا ف يل عام بر الدل ذا يعت ل

ثر مالئ           ية ومصطلحات أآ ائق قانون ات، وث دول ستستخدم إتجاه ا  مختلف ال ة لموقفه ثلة والقضايا    . م إن األم ذا، ف ل
ائل األساسية                ى شرح الرس نموذج تهدف إل ذا ال  ال تأخذ في االعتبار الظروف الفردية لكل دولة      فهي :المدرجة به

يل          ذا الدل د تستخدم ه ي ق يل غير مفصل         . الت ى أن الدل من المحتمل أن تحدد الدول قضايا أخرى وفقا        : باإلضافة إل
 .ة وأولوياتها ومواقفهاالحتياجاتها الخاص

ومع هذا، يجب   . يتناول الدليل اعتبارات عامة فيما يتعلق بإعداد األنظمة اإلدارية إلطار السالمة األحيائية الوطني            
 .النشاط المعني/أن تعي الدول أن المتطلبات الدقيقة للنظام اإلداري قد تختلف وفقا لنوع الكائنات المعدلة جينيا

م الم       ك، عند تقدي ة، نجد أن هذا النموذج ال يهدف إلى توجيه                لذل ة اإلداري يذ األنظم ند تصميم وتنف دول ع ساعدة لل
نهج محدد يجة أو م ة نت دول نحو أي ي،ال دول الت ى تشكيل مصدرا لل ل يهدف إل  تبغي فحسب ضمان عكس  ال ب

نى بل تبغي الذهاب إلى أبعد أنظمتها اإلدارية اللتزاماتها وفقا لبروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية آحد أد          
 .  من مجرد االلتزام بهذا البروتوآول عند إعداد أنظمتها الرقابية

                                                 
طر السالمة األحيائية تنفيذ أ"يعتمد هذا النموذج على آتيب التدريب الذي تم إعداده في إطار مشروع بناء الطاقات الذي يستغرق ثالث سنوات  1

يوجد . حيث مولته الحكومة الدانمارآية وقامت بعملية التنسيق في هذا السياق" الوطنية في الدول قبل إنضمامها وتقع هذه الدول في وسط وشرق أوروبا
 :CEEالكتيب على مو قع السالمة األحيائية 

doc.manual20%-20%Training20%-20%CEE/attachments/org.cee-biosafety.www://http 
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  ملحوظة على المصطلحات المستخدمة في هذا الدليل1-2-1

ام                      يل، الستخدام مصطلح ع ذا الدل داد ه ة، طوال إع ناك محاول ان ه  حكم مسبق على أية منهج تقرر       لتجنب أي  آ
 .الدولة إتباعه

 
ت • بال"خدم مصطلح يس ى   " طل ية للحصول عل لطة الرقاب ار أو الخضوع للس كال اإلخط ل أش ية آ لتغط

 .تصريح لتنفيذ األنشطة المتعلقة بالكائنات المعدلة جينيا
دم الطلب   "يستخدم مصطلح      • لوصف الشخص أو الجهة التي تخطر أو تتقدم للسلطات التنظيمية في      " مق

يا            ن معدل أحيائ نما يتطلب آائ ة حي دل جينيا أو نشاط يشمل آائن معدل جينيا أو                الدول تج مع ن أو من  معي
 .منتج معدل جينيا إخطارا أو تصريح مسبق وفقا للقواعد التنظيمية

يا     "يستخدم مصطلح      • ة جين لوصف نطاق من األنشطة التي يمكن أن تنفذ مع الكائنات            " األنشطة المعدل
تخدامها   بارها واس ا واخت الل إعداده يا خ ة جين ل   تليسو. المعدل ى تصريح لك ة إل ي حاج دول ف ل ال  آ

 .األنشطة
م استخدام مصطلح        • يا     "ت ة جين نات المعدل ام هذا الدليل        "GMO"أو  " الكائ ي معظم أقس بينما يستخدم  .  ف

 . الذي ظهر في البروتوآول"LMO"أو  "  أحيائياالكائنات المعدلة"مصطلح 
مدة من الكائنات المعدلة جينيا ولكنها ال       لوصف المنتجات المست  " المنتج المعدل جينيا  "يستخدم مصطلح      •

 .تتكون ذاتها من الكائنات المعدلة جينيا أو تحتوي عليها
يش"يصف مصطلح  • نات   " التفت بطة بالكائ طة المرت ية لألنش المة األحيائ روط الس تزام بش راجعة االل م

يا  ة جين ب    . المعدل تندات المرت واد والمس رافق والم ري الم تعراض وتح ذا اس مل ه د يش نات وق طة بالكائ
 .المعدلة جينيا

آما . الجمع العلمي لبيانات السالمة األحيائية لدعم قرارات السالمة األحيائية      " راقبةالم"يصف مصطلح     •
ي      دار الزمن ى الم يا عل ة جين نات المعدل ار الكائ ية آلث يس المنهج ا المقاي دف متو. 2يصف أيض بةه  راق

نات المعدلة جينيا      ، أو المتوقعة   ؤجلةرة المباشرة، غير المباشرة، الفورية، الم      تحديد األثار الضا   إلىالكائ
ئة والصحة البشرية                  ى البي يقها عل ا تطب د يحدثه ذي ق ار ال وسوف تستخدم البيانات المجمعة بفعل      . واألث

يس الم بةمقاي نات   راق ة لطرح الكائ ى موافق اء عل رى، لفرض شروط أو لإلبق يس األخ ن المقاي ن بي ، م
 .وق أو تجديدها أو سحبهاالمعدلة جينيا في الس

 
 العالقة المتبادلة بين اإلدارة و القواعد التنظيمية 1-3

ات إطار السالمة األحيائية الوطنية ببعضها البعض آما تعتمد على بعضها البعض               بط مكون  طرحت). 1رسم (ترت
ية سبب إعداد القواعد التنظيمية والتوجيه نحو صنع قرار                  ية للسالمة األحيائ بشأن الكائنات المعدلة   السياسة الوطن

يا  األنظمة اإلدارية لتناول التطبيقات وصنع القرار،      : وتشكل القواعد التنظيمية بالتالي أساسا لمكونات أخرى        . جين
 .  والحصول على المعلوماتجمهورأنظمة المتابعة وااللتزام، وآليات الوعي ، التثقيف، مشارآة ال

ند         ية أيضا، ع ى الجهات الحكوم ذا، عل  تناسب متطلبات الدولة، إعداد وتنفيذ نظاما  التيالقواعد التنظيمية وضع ل
 .إداريا يمكنهم من تنفيذ األنشطة اليومية التي يمليها النظام
 من أجل الوفاء بالتزاماتها، أهدافها وأغراضها لتنظيم أنهستجد الدول التي تعد إطار السالمة األحيائية الخاص بها          

يا وا       ة جين نات المعدل تاج إلى                       الكائ د تح يا، فق ة جين نات المعدل ي تشمل الكائ يا واألنشطة الت ة أحيائ تجات المعدل لمن
ة          ة القائم ى األنظم دال من خلق              . إجراء تعديالت عل ية ب ة الحال ى األنظم ناء عل د من الحاالت يمكن الب وفي العدي

 .أنظمة جديدة وجهات مستقلة
تواف              يارات الم ية، تشمل الخ ة القواعد التنظيم ي حال دول  ف ائم، تصميم            : رة لل نظام الق ل ال يه أو تعدي التفسير، التوج

وبالمثل، فيما يتعلق   . أساليب لسد الثغرات أو معالجة أوجه التداخل في األنظمة الحالية أو تصميم نظام جديد شامل              
يل دقيق أوال ألنظمتها الحالية لتحديد أية إجراءات تحتاج إلى                    ى تحل دول إل نظام اإلداري تحتاج ال  قد   و .باعها إت بال

ى و             ناء عل ية للب ثر فاعل يدا وفي بعض األحيان أآ ذا مف دول ه أو تعديل النظام اإلداري القائم بدال من خلق /تجد ال
دا    يئا جدي ا جديدا سيعتمد على الموقف             . ش داد نظام ة أو إع ة القائم ى األنظم ناء عل ن الب يار بي إن االخت ذا، ف ومع ه

ياجاتها أو أول         ة واحت ا الخاص لكل دول نما تجد دوال          . وياته ة بي ة القائم ى األنظم ناء عل دول الب تار بعض ال د تخ وق
 .  الكائنات المعدلة جينياطلباتأخرى أنه من المفيد إعداد أنظمة إدارية جديدة لتناول 

                                                 
 مالحظات دليل االتحاد األوروبي عن المتابعة 2
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 مكونات إطار السالمة األحيائية الوطنية: 1رسم 
 
 oقد تتمثل سياسة السالمة األحيائية الوطنية في أي من التالي: 

 سياسة مستقلة للسالمة األحيائية أو 
 جزءا من سياسة أو سياسات عن 

o التكنولوجيا الحيوية 
o اإلنتاج الزراعي 
o أو سالمة الغذاء/إنتاج الغذاء و 
o صحيالحجر الأو /من الحيوي واأل 
o حماية التنوع الحيوي 
o حماية البيئة 
o العلم والتكنولوجيا أو 
o التنمية المستدامة 

 :تضم القواعد التنظيمية ما يلي
التشريع، القوانين، اإلجراءات، اللوائح، القرارات أو 

 :اإلرشادات، الخ التي قد تشمل
 :أحكام عامة

 الغرض •
 النطاق •
 تعريف المصطلحات •
 ترتيبات مؤسسية •
 التزامات عامة •

 :أحكام التشغيل
 )غير المطلق(االستخدام المقنن  •
 اإلطالق البيئي التجريبي •
يشمل (اإلتجار بغرض الربح /الطرح في السوق •

 )الغذاء والتغذية
 النقل/التصدير/االستيراد •
 إجراءات صنع القرار •
 جمهورآليات مشارآة ال •

 :عناصر أخرى
 جمهورالمعلومات ومشارآة ال •
 راقبةالم •
 التنفيذ •
 الجزاءاتالمخالفات و •
 السرية •
 المسئولية والتعويض •
 فترة إنتقالية •

 التتبعالتوسيم و �

 :يشمل النظام اإلداري
 ختصةالسلطات الم/السلطة �

المسئولة عن إستالم وتناول طلبات 
استيراد، تصدير، (الحصول على تصاريح 

استخدام محلي، تشمل الطرح في السوق، 
االستقدام الدولي في البيئة، تجارب ميدانية، 

، النقل، الخ )غير المطلق(االستخدام المقنن 
اإلجراء )/ األنظمة(النظام  •

الخاصة بتناول ) اإلجراءات(
طلبات الحصول اإلخطارات و
 على تصاريح

 تقييم المخاطر) أنظمة(نظام  •
 صنع القرار) أنظمة(نظام  �

آليات الوعي، التثقيف �
 جمهورومشارآة ال

حصول الجمهور على -
معلومات عن الكائنات 

 المعدلة جينيا

مشارآة الجمهور في -
عملية صنع القرار الخاصة 

 بالكائنات المعدلة جينيا

 الوعي والتثقيف-

 :أنظمة للمتابعة وتشمل
متابعة اآلثار البيئية واآلثار على حياة أو صحة البشر، الحيوان أو  •

 النبات
 تنفيذ لضمان االلتزامال •
 المخالفات والجزاءات •
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 تناول الطلبات. 2
 إعداد نظام إداري 2-1

ت م      يح ى تقدي يا، إل ة جين نات المعدل بطة بالكائ طة المرت ى تصريح باألنش ل الحصول عل ن أج ب، م دم الطل اج مق
وتحتاج العملية اإلدارية إلى تصميم لتمكين إتمام عملية صنع القرار بكفاءة        . الطلبات للحكومة للحصول على قرار    

 . ية اإلدارية عن عملية صنع القراروهكذا تختلف العمل. مع إجراء دراسة آافية وتوفير معلومات وافية
 : منمكنتيحتاج مكتب إدارة السالمة األحيائية إلى تأسيس قبل استالم التطبيقات، حتى ي

 تنفيذ الهياآل المؤسسية التي يعدها إطار السالمةاألحيائية الوطني √
 تعيين وتدريب العمالة على المناصب المحددة √
 الزال في حاجة إلى ذلكصياغة دليل أآثر تفصيال إذا آان األمر  √
 إعداد إجراءات داخلية ونشر النظام √
 الحصول على مشورة قبل تقديم الطلب إذا طلب هذا مقدم الطلب √

 
با مستقال إلدارة السالمة األحيائية             دول مكت توافر لكل ال  فبعض الدول تتوافر بها مسئوليات السالمة األحيائية        ،ال ي

ية   د من المصالح الحكوم ي العدي نما . ف د    بي زية في مكتب واح ية مرآ دى دول أخرى إدارة سالمة أحيائ توافر ل  ي
ية   ن المصالح الحكوم دد م ي ع ية ف المة األحيائ م المنسق لقضايا الس ئول عن الحك ار . مس يار اإلط ويعكس اخت

ية القائمة والموارد المتاحة لمواصلة تنظيم السالمة األحيائية         ياآل التنظيم المسئولة آما أن المؤسسات الوطنية . اله
 :عن إطار السالمة األحيائية قد تشمل

هيئة وطنية لصنع القرار تقوم بمراجعة البيانات الخاصة باألنشطة المعدلة جينيا وتوافق عليها              •
 .أو ترفضها على أساس اإلطار التنظيمي

الج ال              • تلقى ويع ذي ي ية ال بات مكتب إدارة السالمة األحيائ  الخاصة باألنشطة المعدلة جينيا،       طل
ية للسالمة األحيائية، تنسيق المدخالت العامة، تقييم المخاطر وصنع القرار              تن يذ اإلدارة اليوم ف

ي          ية الوطن بر المكتب مسئوال في العموم عن إصدار  . بشأن أنشطة إطار السالمة األحيائ ويعت
ية   المة األحيائ االت الس ات إتص ية (معلوم المة األحيائ ن الس ات ع ع ) معلوم اور م والتش

 .لمعنية حول اإلجراءاتاألطراف ا
راجع تق  • نفذ أو ت ارية ت ية استش ئة علم يا وتوصي  يهي ة جين طة المعدل أن األنش ر بش يم المخاط

حة       ئة والص ة البي توافرة، لحماي يس م ناك مقاي ان ه ة، إن آ ر المطلوب يس إدارة المخاط بمقاي
داء النصح والمشورة حول القضايا العا. البشرية ئة أيضا بإس ذه الهي وم ه د تق ة للسالمة وق م
 .األحيائية

 . وآفالة االلتزام بالتعاون مع نظام التنفيذراقبةقم تفتيش مسئوال عن ماط •
 . في صنع القرارجمهورآلية لمشارآة ال •
نقطة اتصال للسالمة األحيائية وسلطة مختصة أو أآثر للوفاء بالتزامات بروتوآول قرطاجنة               •

 . للسالمة األحيائية
ع، السيختلف  ة لاتشكيل، الموق يعكس أنظم ى أخر وس د إل ن بل ات م ك الجه ن تل ية بي ات الداخل ئوليات والعالق مس

 .قانونية مختلفة لكل دولة
نما قد حددت القواعد التنظيمية المؤسسات المسئولة عن إطار السالمة األحيائية الوطني           ، فإن تأسيس مؤسسات 3بي

بات للوزراء أو السكرتارية الدائمة،             م طل د يتطلب تقدي دة ق  طلب ترشيحات وتعيين أشخاص بشكل رسمي في جدي
وقد يتطلب تعيين العمالة نشر إعالنات بالجرائد عن الوظائف الجديدة، عقد           . اللجان أو المجالس التابعة للمؤسسات    

ند شغر الوظيفة              ود ع ية وعق ن وإعداد عروض وظيف ابالت مع المتقدمي آما قد تحتاج هذه العمالة إلى مساحة . مق
دات      ية ومع ية وتدريب   مكتب ير من هذا ضمن مسئولية الوزارة، المصلحة أو الهيئة القائمة             . مكتب يذ الكث ويمكن تنف

 .ولكن العملية ذاتها قد تحتاج إلى تسيير من جانب المكتب المعين أو الشخص المعين رسميا لتولي هذه المسئولية
 

تندات التنظ                 راجعة المس تم تأسيس المكتب اإلداري، ستساعد م د مدى الحاجة إلى دليل          بمجرد أن ي ي تحدي ية ف يم
ثر تفصيال واع . أآ بات بيسر لمختلف أن تقديم الطل دة ل اذج موح داد نم يد إع د يكون من المف ثال، ق بيل الم ى س عل

نظمة    د يكون من الضروري أيضا مناقشة وتوزيع المسئوليات اإلدارية وإعداد إجراءات تشغيل                 . األنشطة الم وق
توبة لألنش   ية ومك دة داخل ية      موح المة األحيائ ب الس ية لمكت ام اليوم ن المه زءا م كل ج ي ستش نوعة الت . طة المت

ع على اإلنترنت يسمح بالدخول على المستندات وقراءة تفسير هدف المكتب ومهامه مما           ى إنشاء موق باإلضافة إل
 .يعتبر نتيجة قيمة لعملية اإلعداد

                                                 
 في نموذج الدليل التعريفي عن القواعد التنظيمية" المؤسسات المسئولة" عن 5-2-5أنظر قسم  3
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يام بدعاية عن المكتب               نهاية، سيكون من الضروري الق ي ال  في الوزارات المعنية ولدى صناع القرار باإلضافة        ف

بات واألطراف المعنية والعامة         ى مقدمي الطل ومن المحتمل حتى قبل استكمال تلك األنشطة أن يضطر المكتب . إل
 .إلى التعامل مع الطلبات مما يعني أن إعداد النظام يتم بالتوازي مع التنفيذ

 
 ائنات المعدلة جينياالخطوات اإلدارية في معالجة طلبات الك 2-2

بات إلى                             ذه الطل ية، تحتاج ه يا بالمكتب اإلداري للسالمة األحيائ ة جين نات المعدل بات أنشطة الكائ ند استالم طل ع
ال و       بات وال      تمعالجة بشكل فع ياجات وتوقعات مقدمي الطل ي باحت  باإلضافة إلى الوفاء بااللتزامات التي جمهورف

ية   ات الدول يها االتفاق ت . تنص عل ي     وتح يانات والمعلومات الت وع الب م توجيه واضح عن ن ى تقدي ات إل اج الحكوم
واع النشاط            وع من أن تاجها لكل ن نوع النشاط           . تح بعا ل ة ت ا يكون للبحث ،       . وتختلف اإلجراءات اإلداري با م وغال

ام        بار واالستخدام الع بات إدارية مختلفة ألن من الممكن أن يكون لديهم مستويات     ) تجاري (االخت  مختلفة من متطل
رفة عن آائن معدل بيئيا محدد          تستخدم الخطوات األساسية التالية في العديد من األنشظمة اإلدارية   . السالمة والمع

 :للسالمة األحيائية ولكن ليس بالضرورة استخدامها آلها في جميع األنظمة
 إخطار بعلم االستالم للطلب √
بات                 √ ي بمتطل ان الطلب يف رفة إذا آ يم لمع ح   إجراء تقي ة على            أماللوائ ى موافق ناك حاجة للحصول عل  ه

 .النشاط المقترح
بة بمدخالت                  √ ند الضرورة والمطال قد ال تحتاج آل الطلبات  . من الجمهور  نشر إيصال استالم الطلب ع

 .إلى إخطار عام
 .أو عمل ترتيبات لتنفيذ تقييم المخاطر/عمل الترتيبات من أجل استعراض تقارير تقييم المخاطر و √
د أية معلومة أو الحاجة إلى توضيح يمكن طلب المعلومة من مقدم الطلب أو تحديد موعد اجتماع                  عند ف   √ ق

 .بين مقدم الطلب والجهة العلمية أو أية جهة استشارية أخرى
ة جهات استشارية أخرى وإرسالها إلى الجهة الوطنية لصنع                  √ ية أو أي ترحات من الجهات العلم ي المق تلق

 .القرار
 .اجتماع لصنع القرار عند توافر المعلومات الضروريةالمطالبة بعقد  √
 .تلقي القرار وإعداد مستند بالقرار √
 .إخطار مقدم الطلب وإصدار موافقة √
ر المعلومات للجمهور        √ رارات       (تواف تندات الق يم المخاطر ومس ويشمل القرارات بشأن مرآز تبادل      ) تقي

 .معلومات السالمة األحيائية
بادل معلومات        √ تابعة مرآز ت ية من أجل قرارات        م  واردات الكائنات المعدلة جينيا   بشأن  السالمة األحيائ

 .الوطنية المختصة بالقرارات ذات الصلة) السلطات( وإخطار السلطة والتصنيع الغذائيللغذاء، التغذية 
 . وعقب بدء النشاطء إطالق المواقع أثناراقبة التفتيش الضرورية ومأعمالتحديد موعد  √
 .لتفتيشمراجعة تقارير ا √
 .ضمان استالم تقارير النشاط √
 .إدارة المعلومات الجديدة والطعون والنشرات العرضية √
 .مراجعة القرارات آلما آان هذا مناسبا √

ة                        تعامل مع األنشطة اإلداري ية ال ة آيف ي لكل دول ية الوطن د اختارت بعض الدول     . يحدد إطار السالمة األحيائ وق
بات  تالم طل زية اس ى مرآ ل عل ا يعم د نظام ب واح ي مكت يا ف ة أحيائ نات المعدل تارت دوال أخرى .  الكائ نما اخ بي

يوانات، العقا      باتات، الح أن الن ة بش ية القائم ات التنظيم تخدام الجه ياس ل لل ق خ آمدخ باتر، ال يم  طل يق تقي  ولتنس
 .المخاطر من خالل عملية مرآزية لمراجعة السالمة األحيائية

 
 أمثلة لمناهج مختلفة عن األنظمة اإلدارية

ه وزارة البيئة ويتولى المكتب مهمة إدارة السالمة ت طلبات بالمكتب المرآزي الذي عينهولنداتتلقى 
(أنظر (لبيئة القرار األخير ويمكن أن يتم هذا بالتشاور مع الوزراء األخريين ويتخذ وزير ا. األحيائية

5761=&recordid121966=aspx?searchid.record/database/org.biodiv.bch://http 
كتب إدارة السالمة األحيائية في وزارة الزراعة ويتلقى طلبات لكل أنواع الكائنات يقع م – جنوب أفريقيا

المعدلة جينيا آما ينسق مراجعات السالمة األحيائية وعملية صنع القرار المرآزية التي تشمل تدخل مختلف 
 ) za.agric.nda.www://httpأنظر . (الوزارات

، تعتبر هيئة إدارة المخاطر البيئية، وهي جهة مستقلة بالحكومة المرآزية، مسئولة عن التعامل في نيوزيلندا
لالستيراد، التطوير، اختبار ميداني، إطالق ) بما فيها الكائنات المعدلة جينيا(مع آل طلبات الكائنات الجديدة
 )nz.govt.ermanz.www://httpأنظر (مشروط، أو إطالق دون رقابة

بات الكائنات المعدلة جينيا في آل جهة تنظيمية حالية بشأن النباتات، لستقبال طال ا مكتب فرنساتمتلك
وتقوم آل جهة من تلك الجهات بعملية مشاورة إجبارية مع جهة استشارية علمية . ، الخقيرالحيوانات، العقا
 )fr.gouv.ogm.www://http/أنظر . (ئات الحيوية،  قبل إتخاذ القراريجينات الجزمرآزية، لجنة 

وترسل الوزارة الطلب إلى .  تتلقى وزارة البيئة الطلبات لكل أنشطة الكائنات المعدلة جينياجورجيافي 
.  ترسلها أيضا إلى جهة استشارية متعددة القطاعاتالوزارات القطاعية األخرى للحصول على موافقة آما

أل ل ةل ة ل ل ل



 

 7 

 



 

 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

في الحقيقة، يختلف تقريبا آل إطار وطني       و. مع هذا توجد اختالفات عديدة حتى في ظل هذين المنهجين الرئيسين           
ية    وذج                      عن األخر    للسالمة األحيائ ية و اليوجد نم ية المحل يات التنظيم ياآل والعمل تيعاب اله " آامل" من أجل اس

ية     أن يعمل بكفاءة في حالة وفائه بأهداف اإلطار التنظيمي وأن          فكل نظام لديه القدرة على       . إلدارة السالمة األحيائ
 .يكون غير مكلف وينسجم مع العملية التنظيمية المحلية

ة   ى موافق ية للحصول عل ية للسالمة األحيائ لطة الوطن كل رسمي للس ب بش م طل تم تقدي بل أن ي د 4ق ن أن تعق  يمك
لطة المختصة لضما  ب والس دم الطل ن مق مية بي ير رس اورات غ ة  مش ات المطلوب ى المعلوم ب عل تمال الطل ن إش

 .ولتمكين مقدم الطلب من توضيح العمليات المطلوبة لمراجعة السالمة األحيائية للطلب
د تستخدم الدول مصطلحات مختلفة لطلبات السالمة األحيائية مثل            وقد " إخطار"أو  " ملف"،  "طلب"،  "التماس"ق

ع من الشخصية القان             تكون الطلب من خطاب موق  بمستند يحتوي على المعلومات    اونية التي تقدم الطلب مصحوب    ي
 .التي تطلبها السلطة التنظيمية للنشاط المقترح

 
 إخطار بعلم االستالم للطلب.  2.2.1

ية للسالمة األحيائية يتم تسجيله وإعطائه رقم تعريفي أو                 م الطلب بشكل رسمي للسلطة الوطن تم تقدي نما ي حي
يز الط       تابعة لتمي م للم ة      رق بات المقدم ذا الرقم هو مسئولية مكتب إدارة السالمة   . لب عن باقي الطل وإعطاء ه

ة تقدمها اإلدارية والفنية من خالل النظام               بات وحال تظمة للطل بع من ية تت يدا إلجراء عمل بر مف ية و يعت األحيائ
ي تو . الوطن تخدم ل تابعة حيث يس م الم بات تحت رق تعلقة بالطل ل التسجيالت الم ظ آ تم حف ات وي افر المعلوم

تبادلها في  ليجاد المعلومات بسهولة و   إلويمكن استخدام قاعدة بيانات إلكترونية قابلة للبحث        . لألطراف المعنية 
وتحدد سلطة الدولة شكل قاعدة البيانات آما أن تصميم القاعدة يمكن أن يسهل تبادل المعلومات            . نفس الوقت   

تندات ا يم المخاطر و مس تقارير تقي ية المدرجة ب ات السالمة األحيائ بادل معلوم ز ت ع مرآ رارات م تابع لق ال
ية      ل  نة للسالمة األحيائ  من أن الشخص    حققغير أن مكتب السالمة األحيائية يحتاج إلى الت       . بروتوآول قرطاج

 . المفوض هو الذي يحق له فقط الدخول على قاعدة البيانات
 

 
 

ب، يمك      د تسجيل الطل دم الطلب إذا نصت القواعد التنظيمية على ذلك     بع م االستالم لمق ومع . ن إصدار إخطار بعل
ذا، تطلب بعض القواعد التنظيمية من اإلداريين التحقق من االلتزام بمتطلبات المعلومات وفقا للوائح قبل إرسال                  ه

                                                 
نية للسالمة األحيائية هي السلطة الوطنية المختصة بقضايا الكائنات المعدلة أحيائيا المرتبطة بااللتزامات الوطنية ألطراف بروتوآول السلطة الوط 4

 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 أمثلة لمناهج مختلفة عن تتبع الطلبات
 بوزارة الزراعة موقع على اإلنترنت قابل للبحث APHISلك المكتب التنظيمي  يمتالواليات المتحدةفي 

أنظر . (حيث يمكن لمقدمي الطلبات متابعة تقدم طلباتهم من خالل النظام اإلداري
html.tatusapplication_s/brs/gov.usda.aphis.www://http( 

 توفر وزارة البيئة الطلبات للجمهور حيث يمكن ألي شخص مهتم بالموضوع أن يأتي إلى إستونيافي 
آما تتوافر . وحينئذ يمكن عقد جلسة مفتوحة إذا لزم األمر. الوزارة و يبدي تعليقاته عن تاريخ محدد

 الخاصة باإلعالنات الرسميةمعلومات عن مكان وزمن إطالع الجمهور على الطلبات على صفحة الموقع
 http://www.ametlikudteadaanded.ee/ the relevant information is also made available أنظر(على اإلنترنت

in the ministry’s web-page - http://www.envir.ee( 

.  تنفذ المهام اإلدارية من قبل الجهات الحكومية المختلفة تبعا لنوع نشاط الكائن المعدل جينياالفلبينفي 
كائنات المعدلة جينيا المتعلقة بالنباتات ومنتجات النبات، األسماك وتتعامل وزارة الزراعة مع أنشطة ال

بينما تتعامل وزارة العلوم والتكنولوجيا مع أنشطة. والمصادر المائية، الحيوانات المدجنة وتهجين الحيوانات
مع أنشطة وتتعامل وزارة البيئة والموارد الطبيعية . الكائنات المعدلة جينيا فيما يتعلق بالبحث والتنمية

وتقوم اللجنة الوطنية . الكائنات المعدلة جينيا من أجل معالجة الملوثات أو المخلفات، الحراجة والحياة البرية
 .للسالمة األحيائية بالفلبين بعملية التنسيق لصنع قرارات بشأن الكائنات المعدلة جينيا
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اذ الخطوة التالية                  . إخطار االستالم    ة يرسل اإلخطار فقط عقب إتخ ذه الحال  وهي مسح الطلبات للتأآد من      وفي ه
 ).2-2-2قسم (استيفائها أي الوفاء بمتطلبات الطلب 

ا اللتزامات بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية بشأن اتفاق اإلعالم المتقدم            5 مطلوب تقديم إخطارات   AIA وفق
م االستالم في خالل             ا  90أو إخطارات بعل ا آان اإلخطار يفي     إذ  على ويجب أن ينص إخطار علم االستالم       .  يوم

راجعة          زيد من المعلومات أو وقت للم وب م بات المعلومات أو مطل ب   . بمتطل ي حاالت إت ع تلك األطر الزمنية،  اف
 .متى تبدأ عملية مراجعة الطلب بشكل رسمي والزمن المحتمل إلنهائهاعلى يمكن أن ينص إخطار علم االستالم 

 
  مسح الطلبات للتأآد من استيفائها2-2-2

ي ح  ي أغلب               ف ب، يصبح من الضروري ف ا من خالل طل وب تقديمه ى أن المعلومات المطل ح عل ة نص اللوائ ال
يم الطلب لمعرفة إذا آان يفي بالمتطلبات          والبد من التحقق من جانبين إجرائيين للقاعدة التنظيمية قبل         . األحوال تقي

 :مسح الطلب للتأآد من استيفائه
 اتمتطلبات المعلومات القانونية للطلب •
 األطر الزمنية المسموح بها لإلجراءات •

 
ادة تكون تلك المهمة هي مسئولية الموظف بمكتب إدارة السالمة األحيائية ويمكن تسهيل القيام بهذه المهمة                    ي الع ف

ات ن المعلوم تحقق م ة ال تخدام قائم راء . من خالل اس تندات اإلج تحقق جزءا من مس ة ال و يمكن أن تصبح قائم
ية  يضع .  متطلبات المعلومات للطلبات وفقا للنشاط المقترح، مستوى المخاطرة والقواعد التنظيمية    وتختلف . الداخل

بات في الملحق                     بات المعلومات للطل ى لمتطل ية الحد األدن نة للسالمة األحيائ روتوآول قرطاج  من البرتوآول 1ب
يا المستهدف استخدامها للغذاء، التغذية و     ة جين نات المعدل (9بينما تشتمل المادة . 2 في الملحق اءتصنيع الغذوللكائ

 .AIA على المعلومات المطلوبة في إخطار علم االستالم التفاق اإلعالم المتقدم) 2
 :يشمل مسح الطلبات للتأآد من استيفائها اإلجابة على عدد من األسئلة

ة هوهل    -1 تويه الطلب          ي ا يح دم الطلب وم ذي يرغب في القيام بشيء ما       واضحا   مق  ولماذا  أي الشخص ال
 ؟ يقوم بهذا الشيءومتى وأين

 هل تتطلب األنشطة المقترحة موافقة وفقا لقانون السالمة األحيائية؟ -2
  المنصوص عليه بالقواعد التنظيمية لهذا النوع من النشاط؟متطلبات المعلومات مع طلبهل يتفق ال -3

 
 :يمكن أن تشمل متطلبات المعلومات ما يلي

 .ومات االتصال الخاصة بمقدم الطلب مثل االسم ومعلبيانات إدارية •
ية    � ات فن وع النشاط والبيئة المتلقية             معلوم يا، ن ن المعدل جين ويجب أن تكون هذه  .  تصف الكائ

ر   يم المخاط بدء تقي ية ل ات آاف ي    . المعلوم يل ف ات بالتفص بات المعلوم ر متطل تكرر ذآ ي
ن معدل جينيا عن األخر                  د يختلف آائ ح ولكن ق ذا يتطلب النص على    وه. اإلرشادات أو اللوائ

بات معلومات تفصيلية        ة   "متطل تندات محدث يرها لتشمل احتياجات المعلومات        " بمس يمكن تغي
أ الحاجة         نما تنش دة وحي باإلضافة .  ذلك دون ضرورة إنتظار موافقة وزارية أو برلمانية       لالجدي

ى  ه  إل د يكون من الضروري        أن ضافية طلب معلومات إ  ،   إجراء مراجعة تقييم المخاطر    ، عند  ق
 . أو توضيح لمعلومات مدرجة بالطلب األصلي

 

                                                 
 9مادة  5
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 :أمثلة لقوائم متطلبات المعلومات
 6 2 و1برتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية ملحق  •
 37 ملحق EC 2001/18/EC  االتحاد األوروبيدليل •
• jsp.biotech/web/net.tariuscodexalimen.www://http 

 :أمثلة لقوائم تحقق المعلومات الفنية التي توجد على مواقع اإلنترنت
 قوائم تحقق المراجعين •

shtml.e04usda/pbo/plaveg/english/ca.gc.inspection.www://http 
 ئيةي تحقق لبيانات توصيف الجينات الجزقائمة

) shtml.e03usda/pbo/plaveg/english/ca.agr.acia-cfia.www://httpو  
 shtml.e04usda/pbo/plaveg/english/ca.agr.acia-cfia.www://http 

 
ى       د تحتوي اإلرشادات عل راجعة  "ق م م يمكن أن تساعد آل من مقدم الطلب وموظف السالمة األحيائية في   " قوائ

 .تقييم إستيفاء آل من المعلومات اإلدارية والفنية
وفي تلك المواقف اليبدأ  . لب معلومات إضافية من مقدم الطلب     حينما اليفي الطلب بمتطلبات المعلومات البد من ط       

راء   يق إج ية "تطب اعة الزمن توقف     " الس د ي ات أو ق ي المعلوم تم تلق تى ي ي ح راء الزمن تالم    اإلج تم إس تى ي  ح
 .المعلومات

إن  وفي المحصلة    يم المخاطر، عدم طلب معلومات                       ، ف ناء تقي ي، أث بات المعلومات ال يعن   توافق الطلب مع متطل
ية الوطني                   ن من خالل مكتب السالمة األحيائ ويمكن طلب المعلومات إضافية أثناء     . إضافية من جانب المراجعي

يم المخاطر                  ية تقي ناء عمل تيفائها وأث تأآد من اس بات لل ا يتطلب األمر ضرورة النص على      . مرحلة مسح الطل آم
راجعة     "أسباب    ي اإل " توقف ساعة الم من أجل " وقفتال" الطلبات لطلب شادات والنصوص الخاصة بمقدمي   رف

 .جمع معلومات جديدة أو يكون من المفيد التحقق من المعلومات المقدمة
ناء             ة أث ي المعلومات المطلوب د يحدث تداخل ف تأآد من استيفائها    "ق بات لل وآذا المعلومات الفنية أثناء " مسح الطل

راجعة تقييم المخاطر    .  طبيعة الكائن المعدل جينيا ومرحلة تطور النشاط       وتعتمد متطلبات المعلومات الفنية على    . م
م طلب لكائن معدل جديد سوف يحتوي على بيانات سالمة أحيائية أقل                 من الطلب المقدم لكائن معدل      8غير أن تقدي

الفعل في دول أخرى             ة ب ى موافق يا وحصل عل  تقديم طلب لطرح الكائن المعدل جينيا في السوق      فإن وبالمثل،. جين
ثر عن السالمة األ            يحتوي في ا     ى معلومات أآ ادة عل نقل آائن معدل جينيا جديد من         لع دم ل ية من الطلب المق حيائ

ى الصوبة الزراعية إلجراء مزيد من االختبارات    آما أن توافر المعلومات الفنية يقدم دالالت عن طلب . المعمل إل
 .ت في التجارب الميدانية قبل إتخذا القرارالمنهج الوقائي في صنع القرار وقد ينتج عنه طلبات لمزيد من البيانا

تأآد من أن الطلب           بات المعلومات يمكن معالجة الطلب لصنع القرار          ي وبمجرد ال ع متطل فإذا لم يتم إرسال    . تفق م
 .فيعتبر هذا توقيتا مناسبا للقيام باإلجراء) 1-2-2قسم (إخطار بعلم االستالم 

 
  مشارآة الجمهور2-2-3

 أثناء عملية صنع القرار بشأن الكائن المعدل جينيا وهذا يعتبر     مع الجمهور  عديدة بالمشاورة    تسمح قواعد تنظيمية   
روتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية          با ألطراف ب وبعد دخول الطلب في عملية المراجعة، من الضروري        . 9مطل

ح الوطن              ة سماح أو طلب اللوائ ي حال رأي ف داء ال م إلب ويختلف أسلوب . ية لذلكضمان إخطار الجمهور ودعوته
ى أراء الجمهور من دولة إلى أخرى          فقد ترآت بعض مسودات إطار السالمة األحيائية الوطني هذه . الحصول عل

ت      ى اإلنترن ية عل د التنظيم ع القواع ة أو موق مية للحكوم ريدة الرس ي الج ذا ف ن ه ن ع ن وتعل ئولية لإلداريي المس
شارية أخرى في الدول التي يقوم فيها المنظم باإلعالن عن الطلبات ويجوز استخدام وسائل است . إلخطار الجمهور  

 .ودعوة اآلراء
دم الطلب       دول   ،يطلب من مق ي بعض ال ن عن طلبه ويحث الجمهور على إبداء الرأي ، ف وفي دول أخرى .  أن يعل

ي منطقة اإلطال                           بلديات ف ي ال ي مبان ة ف ي شكل إخطارات عام بر ف اعل مباشر بشكل أآ ق وعقد يتطلب األمر تف
 .اجتماعات عامة مع األطراف المعنية والمتأثرة ومشارآة الجمهور في اجتماعات المراجعة

                                                 
6 asp.rotocolp/biosafety/org.biodiv.www://http 
7 html.en10620010417l_/2001/archive/en/lex-eur/int.eu.europa://http 
وهكذا أحتوت التجارب . لجمع بيانات السالمة األحيائيةتم اختبار الكائنات المعدلة جينيا الحديثة أول مرة للتأآد من آفائتها قبل بدء المهمة المعقدة  8

 .األولى على معلومات سالمة أحيائية حول الكئن المعدل جينيا أقل من التجارب التي أوشكت على الحصول على موافقة عامة
 )2 (23مادة  9
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ة وهي عادة تكون مشابهة لالستشارات القائمة بش                      ة الدول ية آراء الجمهور ثقاف وم، تعكس عمل ي العم  القضايا  أنف
 إلى الجمهور والسؤال الذي يطرح      ويظل هناك اعتبار مشترك أال وهو مدى فاعلية برنامج الوصول          . االجتماعية 

كمية وجودة التعليقات  المراجعة  الوتساعد  " آم عدد األشخاص الذين يتم التوصل إليهم في المناطق المتأثرة؟         : "هو
تهدف   تمع المس ي المج ية ف ية العمل ية وأهم د فاعل ي تحدي يقات   . ف ن التعل ع م اق واس بات نط تفجر بعض الطل وس

بعض األ        نما يفجر ال ة       واآلراء بي يا المستخدمة مع عدم إبداء تعليقات          ضد ا   ضئيلة خر اعتراضات عام لتكنولوج
ترح        ا اتجهت القواعد التنظيمية نحو تناول إلكتروني للطلبات وللمشاورات العامة،           . محددة حول النشاط المق وآلم

ال مجتمعات بأسرها          م بريدية لألطر          . يظهر خطر إغف إعداد قوائ دول ب ي بعض ال نظمون ف وم الم اف المعنية ويق
ع آراء الجمهور            بر لجم اعدة أآ ى ق تأثرة لضمان الوصول إل وفي جميع األحوال، من المهم إجراء االتصال . والم

 .بشكل سهل مع استخدام اللغة المحلية وتجنب األلفاظ الفنية
يا على خفض تكاليف المشاو               دل جين ن المع رار بشأن الكائ ي صنع الق تمرارية مشارآة الجمهور ف تمد اس رات تع

تائج من ال                 ية معطيات المعلومات والن تمويل عمل وب ل م دراسة الشخص المطل د يكون من   . جمهور ومن المه وق
ى الصعب  بات  عل ول الطل ور ح اورات الجمه ل مش ية تموي دول النام ات ال ن حكوم ير م ن بعض . آث نما يتمك بي

ن من القطاع الخاص بتمويل تلك األنشطة وقد تجد أيضا معاهد بحث ح     كومية آثيرة في الدول النامية من المتقدمي
ذه األنشطة ل ه ارة  . الصعب تموي رامج الستش ية ب دول النام ي ال الفعل ف ية ب اهد الحكوم دى بعض المع توفر ل وي

 .الجمهور حول التكنولوجيا الحديثة وقد يكون هذا خيار غير مكلف لقضايا السالمة األحيائية
تأث              ية والم تأآد من إخطار األطراف المعن رة بالنشاط المقترح، يحتاج إداري السالمة األحيائية إلى فحص         عقب ال

رار        تائج إلطالع صناع الق نما تتضمن مخاوف الجمهور قضايا األمان           . الن  يرغب اإلداري في إرسال     حينئذوحي
 .تلك المخاوف إلى هيئة استشارية علمية لتقييم المخاطر وتقديم التوصيات قبل اتخاذ القرار النهائي

 
 
 
  

 أمثلة لمشارآة الجمهور في صنع القرار بشأن الكائن المعدل جينيا
وضع ) 1( من خالل  بهالجمهورا تسعى هيئة إدارة المخاطر البيئية إلى تقديم طلبات تم إخطارنيوزيلندافي 

وقع أساليب أخرى تشمل وضع إخطار على الم) 2(إعالنات في قسم إخطار الجمهور في الصحف الرئيسية و
nz.govt.ermanz.www://httpآما تعقد الهئية جلسات عامة عند الطلب من األطراف .  مما يقدم إخطارا فعاال

 .باإلضافة إلى أن الهيئة تستخدم قائمة بريدية إلخطار األشخاص الذين طلبوا إخطارهم بطلب معين. المعنية
 ويوزعه بناء على طلب من األطراف المعنية والمتأثرة من أجل إبداء طلبخص المنظم ال يلأستراليافي 

 .التعليقات والرأي
د ادليل االتح( يوما إلبداء الرأي 30تتوافر جميع الطلبات للجمهور ويتاح لهم فترة االتحاد األوروبي في 

وأآثر هذه األساليب شيوعا هو نشر . هذاوتستخدم الدول األعضاء أساليب مختلفة للقيام ب) 2001/18األوروبي 
ويمكن ) التي تستخدم اإلنترنت مثال إستوانيا(اإلخطار في الصحف والجريدة الرسمية أو على موقع اإلنترنت

 .حينئذ أن يرسل الجمهور تعليقاتهم للجهة المسئولة
 اإلطالق وتغطي غالبية  يطلب من مقدم الطلب نشر أهدافه في الصحف التي توزع في منطقةجنوب أفريقيافي 

وترفق النسخ . ويجب أن تشمل هذه اإلعالنات معلومات محددة وتنشر قبل تقديم الطلب. السكان في هذه المنطقة
 .األصلية لإلعالنات بالطلب

 )6section /regulations/GMO/Plant/Legislation/za.cagri.nda.www://httpأنظر (
 وفقا لمشروع قانون حول السالمة األحيائية فإن الشخص المسئول عن طرح الكائن المعدل حيويا أو ترآيافي 

 .منتجه في السوق يكون مسئوال أيضا عن إبالغ المستهلكين
وتضعه على الموقع على اإلنترنت للجمهور ، تلخص أمانة الزراعة باعتبارها جهة مختصة آل طلب المكسيك

 يوما يتم تحليل المقترحات وإذا تم تعديل مقاييس السالمة األحيائية يتم 30وعقب . لإلطالع عليه وإبداء تعليقاتهم
وترسل الجهة المختصة أيضا الطلب الملخص إلى الهيئة الزراعية . قتراحإلإبالغ مقدم الطلب والشخص مقدم ا

يتمكنوا من تقديم حتى ذلك يتم إبالغ المزارعين في المنطقة بمو المحصول المعدل جينيا والمحلية حيث ين
 .مقترحاتهم أيضا
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  عمل الترتيبات لجمع المخاطر2-2-4

رارات         لالستقدام الدولي للكائن المعدل " 10 بموجب بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية ،يجب أن ترتكز آل الق
ئة    يويا للبي ي السوق         "أو " ح يويا ف دل ح ن المع ي، يشمل طرح الكائ تخدام المحل ذي لالس  قد يخضع لحرآة عبر  ال

ذاء      الحدود لالستخدام المبا     تغذية أو تصنيع الغ ذاء أو ال تم وفقا للملحق      "،شر للغ ذي ي يم المخاطر ال ى تقي  من 3 إل
بروتوآول تعلقة      . ال رارات الم ر للق يم المخاط يذ تقي تيراد تنف رف االس بروتوآول، يضمن ط ا لل األخص، وفق و ب

ئة              يويا للبي ة ح نات المعدل ي للكائ تقدام الدول معدلة أحيائيا المستهدفة لالستخدام     أما بالنسبة للكائنات ال    (AIA)باالس
دم الطرف الذي يتخذ قراره النهائي بشأن الكائن المعدل حيويا                          ذاء يق تغذية أو تصنيع الغ ذاء أو ال ثل الغ المباشر م

 .تقييم المخاطر إلى مرآز تبادل معلومات السالمة األحيائية
ا الذي يجب                  ى المستوى الوطني تحدد م ية عل  كل دولة ل يجوزو.  أن يخضع لتقييم المخاطر    إال أن القواعد التنظيم

ية وزمن إجراء تقييم مخاطر            أن رر إمكان  أن أنواع الطلبات التي     إضافة إلى  ، أو فحص التقييمات الحالية    شامل تق
تقل        يم مخاطر مس ية    ةتتطلب تقي ا القواعد التنظيم ن المعدل         .  تحدده وع الكائ ى ن رار عل ذا الق تمد ه وم يع وفي العم

 .النشاط، حساسية بيئة اإلطالق، وتقييم المخاطر المتعلقة بالنشاطجينيا، طبيعة 
يم مخاطر خاص بها غير أنه يجوز للجهة                   وم بإجراء بحث تقي ية تق ية للسالمة األحيائ يا جهات تنظيم اليوجد حال

يم المخاطر حول قضايا محددة                   يذ بحث تقي تعاقد مع جماعات بحث لتنف ية ال ي العديد من الدول . التنظيم فإن  ،وف
 .  هو مطالبة مقدم الطلب بتنفيذ تقييم المخاطر ثم تقوم مجموعة مستقلة من العلماء بفحصه المتبعاإلجراء العام

 :فقة ما يليأنواع أنشطة الكائنات المعدلة جينيا التي تتطلب القيام بإجراءات محددة للحصول على مواتشمل 
 .يراد لالستخدام المباشرشمل االستتاستيراد وتصدير الكائنات المعدلة جينيا و √
 .النقل √
 ).مثال البحث والتدريس، زيادة األسعار والتطوير أو اإلنتاج التجاري(االستخدام المقنن  √
 .اإلطالق العمدي والمقيد لالختبار والتطوير √
 اإلطالق العمدي، غير المقيد لالستخدام التجاري وغير التجاري √

 
 

                                                 
  من بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية11 و 8مواد  10

 يلتحق أعضاء من الجمهور بلجان السالمة األحيائية وبالجهة االستشارية العلمية، اللجنة الوطنية للسالمة  الفلبينفي
 يطلب منهم عقد اجتماعات يجوز أنت وضع الطلبات في مبان عامة وآما يطلب من مقدمي الطلبا. األحيائية في الفلبين

ويحضر المنظمون االجتماعات العامة لتقديم اآلراء حول . عامة إلخطار المجتمع بالتجارب ولجمع اآلراء من الجمهور
  )pdf.pbg/pbg/ncbp/ph.gov.dost.www://httpأنظر (الالئحة ونظام السالمة األحيائية

 ممارسات تقييم المخاطرعن أمثلة 
وتساعد .  تقع مسئولية تقييم المخاطر على مقدم الطلب بناء على معايير منصوص عليها في التشريعنيوزيلندافي 

مخاطر البيئية في نيوزيلندا وتقوم مصلحة إدارة ال. النماذج واألدلة مقدمي الطلب على فهم هدف المعيار التشريعي
.  تقارير آلما آان هذا مناسبا إعدادبتقييم المعلومات المتوفرة وطلب مزيد من المعلومات المتخصصة عند الحاجة أو

فبعض األنشطة . واليتم إبالغ الجمهور باألنشطة ذات المخاطر الضعيفة والتي تتفق مع متطلبات القواعد التنظيمية
أنظر موقع المصلحة (بينما توجد طلبات أخرى يتحتم نشرها للجمهور وفقا للمتطلبات تعتبر سرية للجمهور

nz.govt.ermanz.www://http( 
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ار ا دد إط المة    يح نة للس روتوآول قرطاج نص ب رر وي اط المق وع النش ة ن ل دول ي آ ي ف ية الوطن المة األحيائ لس
ية  المة األحيائ ات الس بادل معلوم ز ت اعدة مرآ ى مس ية عل ية  11األحيائ ات التنظيم ية والجه راف المعن ى  األط عل

 .لوصول إلى قرارات إتخذها أطراف البرتوآولا
دول إجراء          بع بعض ال  في هذه الحالة يطلب من مقدم و.طة المعروفة وذات المخاطر المنخفضة   إلخطار لألنش   اتت

أن النش          نظم ب ير معلومات وافية لتمكين المنظم من بدء          االطلب إخطار الم نفذ مع توف  التفتيش أو  أعمالط سوف ي
 .تقييم المخاطر آما هو مطلوب

ث ت     ر حي يم مخاط راء تقي بات إج م الطل ب معظ د تتطل بداية، ق ي ال كلف باش ن   طل ن وللمراجعي دة للمنظمي ت جدي
ن  ن للبحث والتدريس بموجب هذا اإلجراء          . العلميي نظام االستخدام المقن تبعد ال ، ولكنه 12وفي بعض األحوال، يس

يش المرفق و         توب عن آل أنشطة الكائنات المعدلة       يجوز يضمن تسجيل وتفت يم مخاطر مك ر تقي م تقري  طلب تقدي
 .جينيا داخل المرفق المسجل

ؤدي ا     د ت رفة بكائنات معدلة جينيا محددة، و بنظرائها التقليدين و بمستوى المخاطرة الذي تفرضه إلى موقف                ق لمع
د ضرورية                          م تع ل صرامة أو ل تقلة من خالل إجراءات أق يمات المخاطر المس يه تقي وهذا يؤدي إلى ما    . تجري ف

 .13طبيق اإلجراءات المبسطةحيث يجوز لصانعي القرار إتخاذ قرار بت" التتبع السريع"يطلق عليه عملية 
رفة                  يويا والمع ة ح نات المعدل ية للكائ نة للسالمة األحيائ روتوآول قرطاج بغير المحتمل أن يكون لها أثار "يجيز ب

نوع البيولوجي  تخدام الت ة وتواصل اس ى حماي ية عل راءات " عكس ن إج ى م رار AIAأن تعف -COP بموجب ق
MOPتعدد األطراف ادة . 14 الم يز الم ا تج نما   13آم تيراد حي بل طرف االس ن ق راءات المبسطة م يق اإلج تطب

 .يتحدد أنها آمنة

                                                 
11 www.biodiv.org/bch 
 (6 مادة AIAيل المثال، يستبعد بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية الكائنات المعدلة حيويا المقررة لالستخدام المقنن بموجب إجراءات على سب 12
2( 
 13مادة  13
 

 )4 (7مادة  14

ويقوم .  أنشطة محددة حيث يتم إبالغ الجمهور فقط قبل بدء النشاطUSDA's APHIS تحدد الواليات المتحدةفي 
مراجعة آل اإلخطارات ويمكنهم طلب مراجعة شاملة لتقييم المخاطر حال اعتقادهم أن النشاط يختلف المنظمون ب

 ، APHIS ، EPAويتم فحص تقارير تقييم المخاطر داخل . عن النشاط المعتاد وذلك إلجازة الالئحة الجديدة
FDAبناءا على طبيعة الكائن المعدل جينيا والطلب الخاص به . 

" مرونة" يجوز لمقدم الطلب أن يطلب ،مجرد أن يتم إجراء اختبار ميداني لكائن معدل جينيا لنبات باألرجنتينفي 
الستخدامات محددة منصوص عليها) عادة على نطاق واسع(المحصول الذي تمت الموافقة عليه لزراعة غير مقيدة

(للتصدير، ) 2(ارات أخرى مطلوبة،  لتوفير المادة للتحليل واختبارات السموم واختب–ألغراض تنظيمية ) 1(وهي 
عقب الحصول على (لالختبارات لتقديمها فيما بعد ) 4( ليست للبيع في بلدها، –زيادة البذور في غير موسمها ) 3

 رللمضاعفة قبل اإلتجار في إنتظا) 5( الجديد أو variety registration لتسجيل التنوعدعما ) موافقة لإلتجار
 . registrationvariety تسجيل التنوع

، آقاعدة عامة، إذا أعتبر المراجعون العلمييون تكرار نشاط لخطر تم تقييمه نشاطا ال يختلف عن جنوب أفريقيافي 
 تحليل الحامض DNAاستضافة وتعديل (يتعلق بطبيعة الكائن المعدل جينيا فيما نشاط تمت الموافقة عليه من قبل

تتبع  إجراء يدرسون في هذه الحالة إتخاذ  فسوفم اإلطالق وشروط التقيد مقدم الطلب، بيئة اإلطالق، حج،)النووي
 .سريع للحصول على موافقة

 سالمة أنشطة (ACRE)لبيئة في ا تستعرض اللجنة االستشارية للمملكة المتحدة لإلطالقات المملكة المتحدةفي 
الحد األدنى تحديد بدء في األنشطة و توصيات بشأن المالكائنات المعدلة جينيا بناء على طلب من الوزراء وتقد

. (لشروط إدارة المخاطر وذلك للحد من األضرار البيئية والصحة البشرية
htm.index/about/acre/environment/uk.gov.defra.www://http( 
ن العلماء باالشتراك مع هيئات من سكرتارية الزراعة بتحليل تقييم مخاطر مقدم  تقوم مجموعة مالمكسيكفي 

ويجوز لهذه المجموعة طلب المساعدة من خبراء أخريين إلصدار قرار بشأن . الطلب بناء على التشريع الوطني
المساحة المزروعة وحينما تطلع أمانة الزراعة على المحصول المعدل جينيا يجوز أن تسمح للمتقدم بزيادة . الطلب

آما يتم أيضا. للمحصول ولكن على المتقدم أن يستمر في تقديم تقارير تقييم المخاطر آما حدث بالنسبة للطلب األول
 .اإلبقاء على أية إجراءات سالمة أحيائية لإلطالق شبه التجاري

ن أنشطة الكائنات المعدلة جينيا وتدعو تفحص اللجنة الوطنية للسالمة األحيائية للفلبين تقييم المخاطر بشأالفلبينفي 
 .مجموعة الخبرة العلمية والفنية للمراجعة لتقديم فحص سالمة مستقل وإبداء التوصيات

في مكاتب السالمة ) تشمل الكائنات المعدلة جينيا(في آندا يتم فحص تقييم المخاطر باستخدام خصائص مبتكرة
 .على الغذاءاألحيائية للنبات بالهيئة الكندية للتفتيش
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ي ظل اللوائح الوطنية، فيحتاج اإلداريون إلى آفالة حدوث                         تقل ف يم مخاطر مس ى تقي إذا رؤى أن نشاطا يحتاج إل
ذا  دول       . ه نقل وفي بعض ال بات مباشرة إلى جهة استشارية علمية تحدد تقييم المخاطر المطلوب            ت وفي دول  .  الطل

 ).أنظر الجدول السابق(أخرى يحدد اإلداريون اإلجراءات المطلوبة لطلبات محددة أثناء مراجعة إستيفائها 
دل جينيا، يشكل اإلداريون أو الجهة االستشارية العلمية لجنة علمية لتنفيذ أو فحص                ن المع يعة الكائ يم طب عقب تقي

ترح        يم المخاطر للنشاط المق يعة ال    . تقي ن المعدل جينيا والنشاط المقترح الخبرة المطلوبة لتولي تقييم          وتحدد طب كائ
 .المخاطر والتوصية بشروط إدارة المخاطر المناسبة

في بعض أطر السالمة األحيائية الوطنية تتولى الجهة االستشارية العلمية إجراء تقييم المخاطر واالستعانة بخبراء      
ند الحاجة ى المراجع. ع بات تفرض عل ة متطل تهم وثم ة مطالب ي حال ن إعالن أي تضارب للمصالح ف ن العلميي ي

 .بمراجعة طلب ما حيث يكون لهم مصالح شخصية ومهنية أو اقتصادية
دول      ي بعض ال ة المنظمة وتنفذ تقييمات المخاطر داخليا               ،ف ي الجه ة ف ويكون لهذه الجهات   .  تكمن الخبرة المطلوب

 .ذا ضروريا هىفي العموم سلطة طلب رأي خبير إضافي آلما رأ
يم المخاطر، يكون اإلداري مسئوال عن الوفاء باحتياجات سر                     ير العلمي لتقي يار الخب د اخت ة معلومات العمل، يبع

 .نشر المستندات لكل المراجعيين وتنظيم اجتماعات مجموعات المراجعة عند الضرورة
 
  سرية معلومات العمل2-2-5

الحديثة، تحتوي بعض طلبات العمل والبحث على بيانات فنية، خاصة          نتيجة للطبيعة المتجددة للتكنولوجيا الحيوية      
بالنشاط وفعالة إلى حد يجعل مقدموا الطلبات يرغبوا في اإلبقاء على سريتها من أجل الحفاظ على الميزة التنافسية    

 .ء فعاليتهفي السوق أو لحماية حقهم في براءة اختراع التكنولوجيا إذا أثبت الكائن المعدل جينيا أو اإلجرا
ي   بوا ف ي يرغ ل الت ات العم د معلوم بات تحدي ية لمقدمي الطل ية الوطن ن أطر السالمة األحيائ د م ذا، تجيز العدي ل

نة. سريتها روتوآول قرطاج يةويطلب ب يها  للسالمة األحيائ م تلق ي ت ات السرية الت ة المعلوم  من األطراف حماي
برتوآول تواء ولضمان 15بموجب ال المة األحإح ر الس ية  أط ية الوطن ىيائ ات عل ك المعلوم ة تل يات لحماي . 16 آل

وع المعلومات التي تحفظ سريتها في العادة من خالل القواعد التنظيمية الوطنية            تحدد ن وينبغي النص بوضوح . وي
ية الوطني                          تندات إرشادات إطار السالمة األحيائ بولة لسرية معلومات العمل في مس ير المق ى المعاي ويجوز . عل

 .طالبة مقدمي الطلبات تبرير الحاجة إلى سرية المعلومات المقدمةللمنظمين م
دم الطلب اإلشارة إلى المعلومات التي يرغب في االحتفاظ بسريتها ويقدر المنظم إذا            تاح لمق ي معظم األحوال ي ف

ح ياجات اللوائ ي باحت ت تف راجعون وصناع الق ف. آان ون والم رية يصبح اإلداري ات الس بول المعلوم م ق رار إذا ت
نها دم اإلفصاح ع تزمون بع ات  . مل يع اتفاق ية توق نظام السالمة األحيائ ن ب ؤالء الموظفي ن ه ب م ادة يطل ي الع وف

 .حيائيةالسرية حينما يتبوءوا مناصب في المكتب التنظيمي للسالمة األ
يها بالسرية من جانب المنظمين تسمح معظم أطر السالمة األ         بول المعلومات المشار إل تم ق م ي حيائية الوطنية إذا ل

راجعة طلب السرية              دم الطلب لم ب، عقب المناقشة، سحب الطلب بدال من              . بالتشاور مع مق دم الطل إذا رغب مق
يار            ذا الخ ى ه اللجوء إل ي الغالب ب روتوآول       . نشر المعلومات السرية فيسمح له ف با من مطالب ب د مطل ذا يع وه

 17.قرطاجنة للسالمة األحيائية
 :18نة عدم سرية المعلومات التالية في أية حال من األحواليتطلب بروتوآول قرطاج

 اسم وعنوان المخطر •
 وصف عام للكائن المعدل حيويا •
 فى حاالت الطوارئملخص لتقييم المخاطر وأية أساليب وخطط لالستجابة  •

وفي هذه   التسمح بعض أطر السالمة األحيائية الوطنية بسرية معلومات أخرى ترتبط بسالمة الكائن المعدل جينيا              
 .األحوال ستحتاج إلى تبرير هذا القرار

بول سرية معلومات العمل في الطلب تتم اإلشارة إليها في آل المستندات الموزعة على المراجعين وصناع        ند ق ع
 .وبهذه الطريقة ال يتم حجب المعلومات عن المنظمين وال تؤثر على قدرتهم على تفتيش وتنظيم النشاط. القرار

نما ي   ر حي بات للجمهور يطلب في العادة من مقدم الطلب تقديم نسخة من الطلب مع حذف معلومات         وف نظم الطل الم
يها    مع ضرورة   العمل السرية ولكن        ذه النسخة للجمهور فهي تشير إلى مكان                .  اإلشارة إل ير ه ئذ يمكن توف وحين

 .حذف المعلومات السرية ولكنها ال تخرق حقوق مقدم الطلب
 
 
 

                                                 
 )1 (21مادة  15
 )3 (21مادة  16
 )5 (21مادة  17
 )6 (21مادة  18
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 دات نشر المستن2-2-6
بري يرا باإلضافة عت تا آب تهلك وق ي تس ام الت د المه بات أح ة لمكتب إدارة السالمة إ نشر نسخ الطل ا مكلف ى آونه ل

ية اذج        . األحيائ ى نم تندات عل ع المس تعامل م ة ال يا المطلوب اعدة التكنولوج ية بمس ب التنظيم تلك المكات ن ل ويمك
 .ذلك الموارد المطلوبة للنشاطإلكترونية مما يقلل من الوقت المستهلك إلى حد آبير وآ

ومن أجل تيسير نشر .  في ظل قيود مشددة على الموارد، في الغالب،تعمل المكاتب التنظيمية في العديد من الدول    
ن وصناع  ة للمراجعي ير النسخ المطلوب بات توف يان من مقدمي الطل ي بعض األح نظمون ف تندات يطلب الم المس

 .القرار
 
 خاطر استكمال تقييم الم2-2-7

. من وجهة النظر اإلدارية، تقع مسئولية ضمان إجراء تقييم المخاطر في العادة على مكتب إدارة السالمة األحيائية        
ي القواعد التنظيمية الوطنية                  يم المخاطر وإدارة المخاطر ف بات تقي ى لمتطل م وضع اإلجراءات والحد األدن د ت وق

 .19 للسالمة األحيائيةوبروتوآول قرطاجنة
د يكون    بات للكائنات المعدلة جينيا حديثا أو األنشطة الجديدة تحديد موعد اجتماع                  ق دم طل نما تق  من الضروري حي

يم المخاطر                       يذ تقي يم المخاطر أو التوصية بتنف ن لمناقشة الطلب وفحص تقي ن العلميي ناءا على تقييم    . للمراجعي وب
و بمجرد تعرف المراجعون على     . لتقييم المخاطر المخاطر، يمكن للمراجعيين العلميين تحديد اإلجراءات المقبولة         

تم تقييم نفس الكائن المعدل جينيا                               نما ي ثال، حي ى سبيل الم يا، عل ة جين نات المعدل يا أو الكائ دل جين نشاط محدد مع
تكررة عن نفس نوع االستخدام ويتم إطالقه في نفس الموقع حينئذ يمكن تبسيط إجراءات تقييم المخاطر                      لمرات م

يز اال   ى المخاطر التي تفرضها أية خصائص جديدة         وترآ باه عل وعادة يتخذ القرار بشأن تبسيط مراجعات تقييم       . نت
 .المخاطر لكل حالة على حدا مع الحصول على موافقة من السلطة المختصة ووفقا لمتطلبات القواعد التنظيمية

وغالبا ما  . سئلة المراد توجيهها لمقدم الطلب    يجوز للعلماء، أثناء تقييم المخاطر، تحديد الفجوات في البيانات أو األ           
ية      المة األحيائ ية للس ح الوطن ي اللوائ راء ف ذا اإلج يات ه رح آل تم ش يح بعض األنش . ي د  طوتت ن عق ة للمراجعيي

بات لمعالجة تلك المسائل               فافية مع مقدمي الطل طلب أنظمة أخرى من المراجعيين     تبينما ت . 20اجتماعات تتسم بالش
 .21ئل والبيانات التي يحتاجها مقدم الطلب من خالل مكتب إدارة السالمة األحيائيةمعالحة هذه المسا

زيد من المعلومات يوقف المنظم عادة زمن اإلجراء ويعطي مقدم الطلب فترة زمنية محددة لتقديم         نما يطلب م حي
ادة تشغيل زمن اإلجراء                   وم بإع م يق راجعة ث تئناف الم بل إس حينما توضع إطارات   ويعتبر هذا مهما    . المعلومات ق

ية محددة          ية ألنشطة تنظيم آما تتم آتابة طلبات المعلومات اإلضافية وذلك ألسباب ضمان      ). 3-2أنظر قسم    (زمن
 .الكفاءة والشفافية باإلضافة إلى ضرورة اتسامها بالدقة وتقديم المبررات العلمية

ترحات أو توصية بتشكيل جهة لصنع                يم المخاطر من مق يجة تقي تكون نت  مهمة الموظف اإلداري تولىوي. القرارت
 .تلقي تلك الطلبات وإرسالها إلى جهة صنع القرار في الوقت المحدد وذلك إلتخاذ القرار

رار            اذ الق ية إتخ ية آيف ة           . تحدد القواعد التنظيم ا يطلب من األطراف الموقع اتفاق قرطاجنة دراسة، آحد    على  آم
م بأسلوب علمي              ذي ت يم المخاطر ال ى، تقي  من بروتوآول قرطاجنة 3صحيح وشفاف آما هو ملخص بالملحق     أدن

ية    ك بالنسبة لصناع                      . للسالمة األحيائ ر االجتماعي االقتصادي وذل بار األث ي االعت ية األخذ ف ى إمكان باإلضافة إل
رار  ثل الواجبات الحتم        22الق ح م ائل أخرى تجيزها اللوائ ية  ي ومس زايا الوطن وتتطلب بعض اللوائح دراسة . ة والم

 .لتكنولجيا البديلة التي قد تعالج نفس القضية أو عقد مقارنة مع الممارسات الحاليةا
 
  نشر القرارات2-2-8

رار المناسب حول طلب محدد                     رار الق تخذ صناع الق ادة أن يصبح موظف اإلدارة مسئوال        جرت بمجرد أن ي  الع
 :عن

 جمع مستندات القرار √
 إخطار مقدم الطلب √
  شكل أخر من أشكال الموافقة بشروط أو دون شروطإصدار خطاب رفض، تصريح أو √
 إعالن القرار للجمهور √
 مة األحيائيةالإتاحة القرار لمرآز تبادل معلومات الس √
 تحديد مواعيد التفتيش √
 جعة تقارير التفتيشامر √

                                                 
 3، ملحق 16، مادة 15مادة  19
  وفقا لنظام الواليات المتحدةAHPIS, EPA, FDAراجعات على سبيل المثال م 20
 على سبيل المثال نظام السالمة األحيائية بجنوب أفريقيا 21
 26مادة  22
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 مراجعة تقارير األنشطة √
با ما تتوافر متطلبات وأشكال هذه األنشطة بشكل تفصيلي في اللوائح الوطنية               وتختلف من دولة ألخرى لعكس     غال

 .اإلجراءات التنظيمية
المة           ات الس بادل معلوم ز ت جلة بمرآ رارات المس بات الق ية متطل المة األحيائ نة للس روتوآول قرطاج ل ب يفص

 .24 وتختلف هذه المتطلبات وفقا لنوع النشاط المعدل جينيا23األحيائية
 
 األطر الزمنية 2-3

ناول ا               بدأ إجراء ت تى ي م توضيح م رار               من المه نائها الق تخذ في أث ي ي ية الت ترة الزمن بات والف ويجوز إلطار   . لطل
ية إلتخاذ القرار أو الخطوات األخرى                 ية وضع محددات زمن ية الوطن وتوضح في العموم األطر    . السالمة األحيائ

ية للخطوات اإلجرائية بلوائح وإرشادات السالمة األحيائية    األحيائية آما ينص بروتوآول قرطاجنة للسالمة . الزمن
ية محددة لقرارات معينة آما هو م            ى أطر زمن األطر الزمنية في حساب بدأ يو). 14جدول ( بالجدول التالي بينعل

ند استالم الطلب        وم ع ى هذا تحتاج األطراف إلى إخطار األمانة بأسماء وعنوايين نقطة االتصال   . العم وإضافة إل
 . تصال لإلخطارات الطارئةوالسلطة أو السلطات الوطنية المختصة ومراآز اال

 
 

  األطر الزمنية اإلجرائية الملزمة بموجب بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية1جدول 
 

 النشاط التنظيمي اإلطار الزمني المرجع
 )1 (9مادة 

 
رآة  ا يوم90 دء أول ح ية ب تالم وآيف م االس إخطار بعل

 دولية عبر الحدود لكائن معدل حيويا
ار ا يوم270 )3 (10مادة  اريخ إخط ن ت  م

 االستالم
 AIAإعالن القرار على إخطار إستيراد 

دل   ا يوم270 )6 (11مادة  ن المع تيراد الكائ أن اس رار بش اذ الق إتخ
ذاء     نيع الغ تغذية وتص ذاء، ال يا للغ ابل (جين ق

يق على طرف دولة نامية أو طرف يمر          للتطب
ار  ياب إط ي غ ية ف ادية إنتقال رحلة اقتص بم

 يمي الوطنيالعمل التنظ
المة      ا يوم15 )1 (11مادة  ات الس بادل معلوم ز ت ار مرآ إخط

يويا       دل ح ن مع ى آائ ة عل ية بالموافق األحيائ
نيع      تغذية وتص ذاء، ال ي للغ تخدام المحل لالس

 الغذاء بما فيها الطرح في السوق
ير القرار فيما يتعلق            ا يوم30 )1 (12مادة  دم الطلب بتغي إخطار مق

 دبالحرآة عبر الحدو
م تغييره               يوم90 )3 (12مادة  ذي ت رار ال استجابة الطرف نحو الق

 بشأن الحرآة عبر الحدود
تج من المحتمل أن       فوري )1 (17مادة  ر عكسي    ين  إخطار   عن  أث

 بحرآة عبر الحدود غير متعمدة 
 

ة          ة تام ى دراي ية عل المة األحيائ وا الس بح موظف نما يص ا حي اط م دد لنش ت المح ل الوق ا يق ادة م راءات ع باإلج
 . الثقة في فاعلية العمليةمع اآتسابوالمخاطر المرتبطة بكائنات معدلة جينيا محددة 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 20مادة  23
24 http://bch.biodiv.org/decisions/ 
 

 أمثلة لألطر الزمنية التي تتبعها بعض الدول
 سنة من الخبرة التنظيمية للسالمة األحيائية تنص لوائح قانون الكائن المعدل جينيا بجنوب أفريقيا14 بعد جنوب أفريقيافي
 :طر الزمنية التالية إلصدار موافقات السالمة األحيائيةألاعلى

 )ا يوم30(معدلة جينيا استيراد وتصدير الكائنات ال -1
 )ا يوم30(االستخدام المقنن للكائنات المعدلة جينيا  -2
 )ا يوم90(إطالق تجريبي للكائنات المعدلة جينيا  -3
 )ا يوم180(إطالق عام وتسويق الكائنات المعدلة جينيا  -4

بات التي لم يتم اإلخطار  إن لم يكن هناك إتفاق على وقت محدد يصبح اإلطار الزمني القانوني لمعالجة الطل نيوزيلندافي
 . للطلبات التي تم اإلخطار بهاا يوم100 يوم عمل و 60بها
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 مهام إدارية أخرى 2-4
  مهام إدارية أخرى2-4
  مهام إدارية أخرى2-4
 

يا                ة جين نات المعدل بات أنشطة الكائ ناول طل ى ت طاق مهام   يقوم مكتب إدارة السالمة األحيائية بتنفيذ ن       ،باإلضافة إل
ن العمالة                             ى عوامل ضمن مخصصات الوقت وتعيي ا إل ى تحويله ي تحتاج إل ية الت ة أخرى للسالمة األحيائ إداري

 :بالمكتب وهذا يشمل
ا يطلب من مكتب اإلدارة توفير خدمات سكرتارية لجهات السالمة األحيائية الوطنية مثل لجان                    √ يرا م آث

 .ية أخرىصنع القرار والمراجعة العلمية ولجان استشار
ى وجود إجراء للتعامل مع الحوادث، الحاالت الطارئة، واإلطالق غير المتعمد والتي                    √ يحتاج المكتب إل

 .تحظى في العموم بأولوية عن العمل اإلداري اليومي
تلزم ت √ ح من مقدمي الطلبات تقديم معلومات جديدة لمكتب ال              س ير من اللوائ المة األحيائية إذا آان من     س آث

ا    آما تحتاج المكاتب اإلدارية    .  تتصل بسالمة نشاط سابق معدل جينيا وحاصل على موافقة           المحتمل أنه
 .إلى إجراءات عن آيفية معالجة هذه المعلومات وآفالة إتخاذ القرار العالجي عند الحاجة

ك الطعون من                        √ ناول تل تم ت ا ي يرا م ية، فكث رارات السلطة الوطن م الطعون ضد ق ح تقدي يح اللوائ حيث تت
يةخالل  ب التنظيمي للسالمة األحيائ ية  . المكت ذه العمل ير ه داد لتيس ى إع ون إل راءات الطع تاج إج وتح

 .وتخويل المسئولية للشخص الذي يجب أن يقوم بتنسيق العملية
ترة من الزمن فمن المفضل مراجعة آيفية تطبيق تلك اللوائح وإذا آان                          √ ح لف يق اللوائ تم تطب بمجرد أن ي

تعديل      تراح بال ناك إق  ويمكن أن تتسم عملية المراجعة باستهالك الوقت حيث تتطلب إجراء تشاورات              .ه
 .مع األطراف المعنية وتقديم أوراق للوزارات إلجراء التعديالت المطلوبة

نات المعدلة جينيا الجديدة واألنشطة المرتبطة بها موضوع الطلبات، فمن الشائع إثارة              √ حيث تصبح الكائ
ية ا  المة األحيائ ايا الس دةقض ذا األ . لجدي تاج ه د يح تندات    وق ى المس افات عل الت أو إض ى تعدي ر إل م

ادية  ا يجوز أن    . اإلرش ع مسئولية التوصية بتلك التعديالت على عاتق الخبراء العلميين ولكن عادة              آم  تق
 .ما يدير مكتب إدارة السالمة األحيائية عملية التعديل

ية م              √ وا إدارة السالمة األحيائ ا يكون موظف يرا م ئولون عن االتصال المستمر مع األطراف المعنية          آث س
بات، الجمهور واالجتماعات واالتفاقات اإلقليمية والدولية للسالمة          وزراء، مقدمي الطل برلمان، ال ثل ال م

 .األحيائية
 .تترك مهام تشغيل المواقع على اإلنترنت وآفالة توفير االتصال الوافي لمكتب اإلدارة √
و مفصل   √ ا ه نهاية، آم ي ال م ف ن   5-2بقس ئوال ع ب مس ي الغال ية ف المة األحيائ ب إدارة الس ون مكت  يك

ية راجعة السالمة األحيائ ية م ي عمل رية المستخدمة ف وارد البش تمر للم ذا . التدريب المس د يتطلب ه وق
ية عن السالمة األحيائية، توفير فرص تدريب لألفراد والمشارآة في التدريب          تنسيق ورش عمل تدريب

 . السالمة األحيائية الوطنينيابة عن إطار
ذه األنشطة وقتا إداريا وجهدا آبيرا وفي حاجة إلى أخذها في االعتبار عند تخطيط مكاتب إدارة            د تستهلك آل ه ق

 . السالمة األحيائية الوطنية
 
 25متطلبات الموارد للسالمة األحيائية الوطنية 2-5

ية للسالمة الصحيحة للت ير العلم يمات و المعاي تلزم التقي وارد تس تجاتها م يا ومن ة جين نات المعدل ن للكائ ناول اآلم
ة                ية آامل ية تحت ى بن ية إضافة إل ية ومعلومات متطلبات الموارد التالية هي المتطلبات التي جرت العادة    . بشرية، مال

 :على المطالبة بها
 
  المدراء2-5-1

ي مضمار تنفيذ لوائح السالمة األحيائية قد تقع المسئولية اإلدارية على             عاتق األفراد الذين لديهم خبرة ضعيفة أو  ف
 : مهارات في إلىوهكذا يحتاج المدراء الجدد. ال تتوافر لهم خبرة مسبقة في هذا المجال

 وضع األولويات •
 الحصول على الموارد وتخصيصها •

                                                 
حيائية وتقييم المخاطر في ، آتاب تمارين عن التدريب الفني للسالمة األTraynor, PL, Frederick, R and M Koch. 2002مقتبس من  25

جامعة ميتشيجان .  معهد الزراعة الدوليABSP. التكنولوجيا الحيوية الزراعية
html.biosafety_workbook/absp/edu.msu.iia.www://http 
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 التنسيق مع الجهات المتعددة •
 إدارة االجتماع •
 االتصال مع قطاعات متعددة •
 تهاالحصول على المعلومات وإدار •
 تناول المعلومات السرية أو الخاصة بالملكية  •

 
  مسئولوا الحكومة وصناع القرار2-5-2

نات المعدلة جينيا على قطاعات متعددة                 يوية والكائ يا الح ر التكنولوج تلزم أث الصحة، الزراعة، البيئة، التنمية،    (يس
تجارة  ية               ) ال ي نظام السالمة األحيائ وزارات ف د وج   . مشارآة عدد من ال نهج منسق باالشتراك مع دعم         ويع ود م

ية تشغيل نظام السالمة األحيائية                   يا لضمان فاعل را أساس وي أم باإلضافة إلى أنه من المهم إطالع أول       . سياسي ق
وزارات المعنية ومستشاريها العلميين بدور أنظمة السالمة األحيائية في آفالة التنمية اآلمنة واالختبار مما                  أول ال ب

 .رارات تستند إلى معرفة بشأن الطلباتيؤدي إلى إتخاذ ق
ن يتخذوا القرارات حول اإلطالقات                     ية والذي اه السالمة األحيائ ئولية رسمية تج تولوا مس ن ي بر المسئولون الذي يعت
ان هناك                           يوية، إذا آ تجات التكنولوجية الح تجات من من ة من ررون أي ن يق م في األساس الحراس الذي ترحة ه المق

تجات، يكون مسموحا        تجات         من ذه المن تاح ه تى ت ا وم د تشكل قدرة وخبرة هؤآلء األشخاص أهم جزءا من           . به وق
 .لذا يجدر بذل الجهود لتمكينهم وإطالعهم بشكل مستمر. الموارد على اإلطالق

 
  العلماء2-5-3

ق الخبرة مع فيحتاج األمر إلى تطاب. يعتبر نطاق المناهج العلمية المرتبطة بمراجعة السالمة األحيائية نطاقا واسعا     
ئة اإلطالق    تخدامه وبي يا، اس دل جين ن مع بار آائ ي االعت ذ ف ع األخ ب م ل طل تزام  . آ ى االل اء إل يحتاج العلم وس

بعض المعلومات المتضمنة في الطلبات           ة السرية ل آلية وجود  آما يتطلب إطار السالمة األحيائية الوطنية       . بالحماي
 .للتعامل مع هذا
يم الخبرة    ييستطيع اإلدار   ريق عمل ذو مهارات جيدة لتقييم المخاطر                  تقي ة لكل طلب وتشكيل ف وسواء .  المطلوب

ة                 ذا تحدده سياسة آل دول ذه الخبرة بصفة طوعية أو غير طوعية فه ع األخذ في االعتبار بأن   . آانت تعمل ه م
ن المعدل جينيا حد                      ام خاصة بالنسبة للكائ يم المخاطر يمكن أن يستغرق ساعات أو حتى أي راجعة تقي يثا وهكذا م

ون ب      وم اإلداري تاح من أجل تجنب إنهاك أفراد بعينها بعبء آبير                     توزيعيق ى المجتمع العلمي الم  عبء العمل عل
 .العمليةبأداء سراع اإلومن أجل 

رفة والخبرة المطلوبة لمراجعة                      م المع ن لديه ن الذي ياة المؤهلي اء الح يرة من علم دول مجموعة آب تلك بعض ال تم
يا بينما ال تمتلك دوال أخرى هذه الخبرة           سالمة أنشطة الكائ      ة جين وحيث تفتقد الدول إلى طاقات علمية . نات المعدل

ذا العبء                      تاحة به ي تجنب إرهاق الخبرة الم ا تجد صعوبة ف ية فإنه بادل معلومات السالمة          . آاف ام مرآز ت د ق وق
ية  ة ل 26األحيائ برة المكمل اد الخ ي إيج دول ف اعدة ال براء لمس إعداد سجل بالخ م  ب اء لديه ريق العلم ا يمكن أن . ف آم

اءة                    تهم بكف اء في استغالل وق راجعة العلم تفويض الحريص لمسئوليات الم ثال،   . يساعد ال يح االستعانة بنفس    تم ت
ن قاموا بمراجعة آائنات معدلة جينيا مشابهة تطبيق معرفتهم بالطلبات السابقة لإلسراع                  ن الذي مجموعة المراجعيي

 .المتكررةبعملية مراجعة األنشطة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 /www.biodiv.org/bch 20ادة بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية م 26
 

 أمثلة عن آيفية مشارآة العلماء في صنع القرار بشأن الكائنات المعدلة جينيا
 عالم وخبير يستعان بهم في تقييم 60 تحتوي قاعدة بيانات المكتب التنظيمي على أآثر من جنوب أفريقيافي 

 ويوقع آل ،ومع هذا قد اليتم االستعانة بكل هؤالء الخبراء في آل عملية من عمليات المراجعة. رالمخاط
 .المراجعين على اتفاق سرية مع المنظمين

 باإلضافة إلى الخبرة الداخلية بمصلحة إدارة المخاطر البيئية تم تشكيل نخبة علمية من الباحثين  نيوزيلندافي
 . بالخبراء يشمل خبراء دوليين ويستخدم عند الضرورةالمتميزين باإلضافة إلى سجل

.  اختيارهم من سجل الخبراء الذي تعتمده الحكومةم الخبراء الذين سيقومون بتقييم المخاطر سيتبيالريوسفي 
 .وفي آل حالة يتم اختيار الخبراء بشكل فردي

يائية مجموعة من العلماء إلخطارهم تستشير سكرتارية الزراعة وهي الجهة المختصة بالسالمة األحالمكسيكفي 
 خبير في تخصصات مختلفة حيث 350 أيضا قاعدة بيانات تحتوي على CIBIOGEMآما تمتلك . بكل طلب

 .يمكن االستعانة بنصائحهم
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ية            ية المعن يل الخبرة العلم م تمث تعدد التخصصات بمشارآة علماء                 ،من المه نهج م بر الم  وفي أغلب األحوال يعت

تربة،  ياء ال رات، أح ئة، الحش ياء الجز   البي ي األح برة ف ى الخ افة إل خ ضروريا باإلض يوية يال ياء الح ية والكيم . ئ
تلزم األ         ل، سيس ية العم ارات في تقييم المخاطر وإجراءات إدارة المخاطر              ولضمان فاعل راجعون بمه تع الم مر تم

ياء          ي األح ى الخبرة ف ي حاجة إلى فهم واسع لمباديء التفتيش والمتابعة          . باإلضافة إل م ف ا ه ويمكن أن تساعد . آم
ارات السالمة األحيائية للمراجعين المحتملين وتوفير دراس                   ير مه ي توف تمرة ف رامج التدريب المس ات حالة لبناء   ب

 .الخبرة والثقة في عملية تقييم المخاطر
نة     روتوآول قرطاج الج ب ية، يع المة األحيائ ة للس ياجات الطاق ة احت ى معالج ية عل دول النام اعدة ال المة لمس  للش

ية  ادة              األحيائ ي الم ة ف ناء الطاق نى االجتماع األول لألطراف الموقعة على البرتوآول      . 22 بصفة خاصة ب د تب وق
 .مل لبناء الطاقات للتنفيذ الفعال للبرتوآولخطة ع

 
  الحصول على معلومات2-5-4

ية العلمي إلى آم هائل من المعلومات والبيانات لبناء التوصيات عليها                  راجعة السالمة األحيائ ريق م آما . يحتاج ف
ند إتخاذ القرارات وتقلل من فرص الخطأ             ثقة ع زيد المعلومات من الشعور بال  قدر من المعلومات وقد تم توفير. ت

ه ال يجوز أن تظهر مجموعة من األسئلة المحددة مسبقا آل المعلومات الضرورية                   . الضرورية مع الطلب      إال أن
ى المعلومات             ناء عل يم المخاطر ب ية الستكمال تقي وحينما تظهر الفجوات أو يحتاج األمر إلى دعم أو تأآيد          . والواف

 .صادر أخرىلى مإالمعلومة تحاول فرق العمل الوصول 
توافر المعلومات لدعم تق       يمات السالمة والتوصيات من جانب نطاق واسع من المصادر وفي أشكال متنوعة،                 ي ت

مثال مربي ماشية، مهندسين زراعيين، موفري (نشرات علمية منقحة مماثلة، خبراء في مجاالت مهنية ذات صلة 
بذور، الخ   وتعتبر مستندات القرارات . ملون في المؤسسات المحلية، وقائع المؤتمرات، مقاالت نقدية وزمالء يع      )ال

 المخاطر المحددة وخيارات    بشأنالصادرة عن لجان السالمة األحيائية الوطنية األخرى مصدرا غنيا بالمعلومات             
 .اإلدارة لكائنات معدلة جينيا ومنتجات محددة على وجه الخصوص

بادل معلومات السالمة األحيائية وفقا         دأ مرآز ت د ب  لبرتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية في تأسيس روابط بهذه ق
وتضع أيضا األطراف غير الموقعة ذات الخبرة الكبيرة في مجال الكائن المعدل     . المستندات من األطراف الموقعة   

ر تقييم المخاطر ومستندات القرارات على قواعد البيانات        يا تقاري  من  جمعت الواليات المتحدة قرارات، مثال،جين
ا  ئات به الث هي ده )APHIS, EPA and FDA(ث ع أع ى موق ية USGS عل ات البيولوج ز المعلوم  : مرآ

gov.nbii.www://http; gov.nbii.usbiotechreg://httpادي والتن تعاون االقتص نظمة ال تلك م اعدة  وتم ية ق م
  "Biotrack"بيانات تسمى 

 
  آليات التغذية المرجعية2-5-5

ثل في بعض األحيان مكون أساسي لتجارب الكائن المعدل جينيا واإلطالقات             يدة و تم ية مف تغذية المرجع بر ال تعت
تجارية  المنظمون تنفيذ ويستطيع . وتم تنفيذ تجارب لجمع بيانات عن األهمية التجارية وأهمية السالمة األحيائية          . ال

م وضعها في جداول ليدرسها فرق المراجعة           تائج ت ية لضمان أن الن تغذية المرجع يات ال مما يجعل المراجعين . آل
تجارب وتساعدهم على تحديد إجراءات اإلدارة للتجارب المستقبلية                       ناء ال أ أث ي تنش ا بالقضايا الت ة دائم ى دراي . عل

ن معلومات لم             ر أيضا للمنظمي ا توف ا أنه أ أثناء أو بعد التجارب      آم د تنش ي ق بينما يمكن جمع . عالجة المخاوف الت
تجارب          ناء ال ة أث رة هام يانات مؤث زرع الواسعة للمحاصيل المعدلة جينيا التجارية توفر شروطا    ،ب يات ال إن عمل  ف

د ينتج عنها بيانات جديدة        ريدة ق لضروري في  طالق تجاري للكائن المعدل جينيا فنجد أنه من ا        إوحيثما يصرح ب  . ف
يان مطالبة مقدمي الطلبات باالستمرار في جمع بيانات محددة عقب اإلطالق التجاري بناءا على نت                  ئج ابعض األح

ة المر      ية لجه ر المحصول على                      . ةاجععلم تابعة المستمرة ألث يام بالم نهم من الق ن يمك تائج للمنظمي ذه الن م ه وتقدي
ئة  تائ         . البي ذه الن ى ه دول عل د من ال تغذية المرجعية من خالل مطالبتها بتقرير التجارب الذي  وتحصل العدي ج أو ال

آما أن الحصول على الوقت الكاف لتحديد البيانات المطلوبة في آل تقرير من تقارير           . يقدم في نهاية فترة التجربة    
لة    يانات ذات الص تالم الب ل اس تجارب يكف ر     . ال تجاري آش الق ال ب اإلط يانات عق ع الب بة بجم ن المطال ط ويمك

 .للحصول على موافقة لإلتجار
 
 
 
 
 
 
 

  آليات التغذية المرجعية عنأمثلة
م إصدار تقارير على آل حالة في وهذا يستلز.  تعتبر آلية التغذية المرجعية جزءا من عملية منح الموافقةنيوزيلندافي 

وتقوم مصلحة إدارة المخاطر البيئية .  وأنظمة التنفيذ باإلطار التنظيميراقبةفترات محددة ومن خالل التفتيش، الم
 .بمراجعة تقارير التغذية المرجعية واإلجراءات المتخذة عند الحاجة

اء التجارب الميدانية أو الزراعة شبه تجارية، تقديم  تطلب أمانة الزراعة من مقدمي الطلبات، عند استيفالمكسيكفي 
وفي حالة عدم إمكانية .  تفاصيل عن مقاييس السالمة األحيائية المطبقة باإلضافة إلى المقاييس الزراعيةعرضتقرير ي

 .توفير هذه المعلومات لن يتم التصريح بالطلبات التالية
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ي النهاية   وتحقيقا لهذه الغاية، فإن .  فإن استمرارية أية نظام سالمة بيئية وطني سيتحدد بموجب التمويل المتكرر  ،ف
ة اإلدارية تحتاج إلى تحقيق توازن بين الفاعلية والكفاءة                  ية واألنظم  لضمان صدور   معدي إطارات العمل التنظيم

 .نظام مناسب يحفظ معايير السالمة رفيعة المستوى
ال              تزام الفع ة لالل يف الجاري يذ والتكال ية التنف ة السالمة األحيائ داد وت   . تفرض أنظم يف إع غيل نظام ش وتشمل تكال

 :السالمة األحيائية ما يلي
 توعية صناع القرار واألطراف المعنية √
 إعداد اللوائح √
 ات اإلجرائيةإعداد وتوزيع المعلوم √
 تدريب فني للمراجعين √
 توليد المعرفة لدعم القواعد التنظيمية √
 النفقات اإلدارية للجنة مراجعة السالمة األحيائية √
 رواتب ودعم الموظفين √
 )عند الحاجة(زيارات ميدانية لما قبل اإلطالق  √
 القيام بالتفتيش أثناء وعند إنتهاء اإلطالق √
 رصد المتابعة √
 تدريب المفتشين √
 ثيق ومسك الدفاترالتو √
ية العمالة بالجمارك بشأن التوثيق المقرر بموجب بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية                √ تدريب أو توع

 .لمصاحبة الكائنات المعدلة جينيا التي تعبر الحدود
يف ك التكال ية نل بات لتغط ى مقدمي الطل بلدان، تفرض رسوم عل ي بعض ال د يناسب . ف ذا األسلوب ق ير أن ه غ

تكلفة آجزء طبيعي من تنمية المنتج فقد يجد مقدمي            مقدم  ك ال ى تل نظر إل بات من القطاع الخاص وحيث ي ي الطل
ية، الجامعات وهيئات القطاع العام األخرى تلك التكاليف التنظيمية غير جائزة                     اهد البحث الوطن بات من مع . الطل

 . ض على األطراف المعنيةوهكذا، عند تحديد الرسوم يستلزم للمنظمين دراسة القيود التي تفر
دم الطلب للوفاء بالمتطلبات التنظيمية وتسدد النفقات المدرجة                      تحملها مق نفقات التي ي ى ال تزام إل يف االل تشير تكال

 :من أجل
 إصدار البيانات المطلوبة للطلب •
 تنفيذ مقاييس إدارة المخاطر •
 متابعة ما بعد اإلطالق المنصوص آشرط للحصول على موافقة •
 قارير والتوثيقرفع الت •

ية      يانات البيئ تاج الب د تح ن ق دول ولك ن ال د م ن العدي ذاء بي المة الغ يانات س تخدم ب يرة أن تس يان آث ي أح ن ف يمك
ية     ية الحال رفة البيئ تكملة المع ي ل توى المحل ى المس ع عل ى جم افية إل ياج   . اإلض ثلة توضح احت ناك أم ا أن ه آم

ذاء لت             يانات إضافية عن سالمة الغ ن لب تمعات حيث يستخدم الغذاء بشكل مختلف أو               المنظمي ى المج ر عل يم األث قي
ن   ي الم ية ف ات جين د إنعكاس ثما توج يرة أو حي يات آب ية األهللطق اابكم ر  ةمحل يم مخاط ب تقي ي تطل كان الت  بالس

ي تم       . إضافي  يا الت ة جين نات المعدل ا بالنسبة للكائ ى نسخ          تأم ياج إل إن االحت ة أخرى ف بقا في دول تها مس  مراجع
يانات سالمة الغذاء يمكن أن تكون عملية مكلفة وقد تحتاج إلى تعديل             م يانات خاصة ب ية من الب ررة واف آما أن . ك

تجات المعدلة                                بار المن بات من اخت نع بعض مقدمي الطل د يم يانات ق دة من الب ي لجمع مجموعة جدي اإلطار المال
 .جينيا

زء   ثل ج رة يم توى المخاط ر لمس ة عكس إدارة المخاط المة   إن آفال ي الس ية ف تمرارية والفاعل يق االس ن تحق ا م
ية  وبالمثل، يجب أيضا أن يعكس تقييم المخاطر وجهود مشاورة الجمهور مستوى المخاطرة مع األخذ في               . األحيائ

بار أن مشاورة الجمهور يفي أيضا بدور الشفافية         وتقدر التكاليف المبدئية لمشاورة الجمهور بتكاليف باهظة       . االعت
ظل وجود سجل متابعة تنظيمي وزمني جيد فإن هذه التكاليف من المحتمل خفضها آنوع من أنواع الثقة  ولكن في    

 . في القواعد التنظيمية ونمو التكنولوجيا
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  صنع القرار-3
 

 :ثمة هدفان واضحان لصنع القرار بشأن األنشطة المعدلة جينيا والكائنات المعدلة جينيا
 ام بالقواعد التنظيميةالمسئولية التي يحددها االلتز √
 الشفافية التي تنص عليها مستندات القرارات √

 .ل صنع القرارويمكن إضافة شروط التشاور وآراء الجمهور ح
 

رار في اللوائح والسياسة الوطنية             ير صنع الق تحدد معاي وفي الدول التي يعتمد فيها نظام السالمة األحيائية على         . ت
يات تقييم المخاطر المستخدمة ل      مبيدات الحشرات والمراقبة البيولوجية تشكل السالمة في الغالب نقطة الترآيز   عمل

ى لصنع القرار     ؤخذ أيضا في يأما في الدول التي تبني أنظمتها للسالمة األحيائية على تقييمات األثار البيئية         . األول
 .ات الوطنية قبل إتخاذ القراراالعتبار مسائل مثل المزايا، األثر االجتماعي االقتصادي، آراء الجمهور والحتمي

ذا، توضح جليا أطر سالمة أحيائية وطنية عديدة الفرق بين صنع القرار والهيئات االست    ارية للسالمة في أطر شهك
تابعة لها         ية ال ية الوطن وتختلف أنواع القرارات التي تتخذ من جانب المنظمين وفقا للنشاط المنظم           . السالمة األحيائ

بات التشريع ا     ي تتطلب فقط إجراء             . لوطني ومتطل ن إجراءات اإلخطار الت بع بعض المنظمي ية، يت وألسباب بحث
زيد من اللوائح الممتدة                  ير المخاطرة م نما تفجر معاي وقد استحدثت بعض اإلدارات التنظيمية     . نظامي إضافي حي

ة إخطار ألنشطة محددة بفئات محددة من الكائنات المعدلة جينيا لتيسير العملية ال      تنظيمية لها وتستجيب لفئات أنظم
 .الكائنات المعدلة جينيا المنخفضة الخطورة للبحث والتنمية

ة جينيا مراجعة تنظيمية حتى يتم فهم المخاطر بصورة أفضل وتتضح                       نات المعدل بار الكائ ر واخت د يتطلب تطوي ق
العمل  ر ب روط إدارة المخاط طة المألو   . ش ية لألنش تقلص اآلراء التنظيم د ت ذا ق ب ه يزها  وعق روفة بتم ة والمع ف

اض المخاطر يا  و. بانخف دل جين ن المع وع الكائ ى ن تمد عل ذا يع ام فه تخدام الع ة عقب االس تمرت الالئح واء اس س
دول جوانب تنظيمية في تصاريح االستخدام العام لبعض الكائنات المعدلة جينيا          . واستخدامه  د أدرجت بعض ال وق

ثل أنظمة إدارة المقاومة اإلجبارية المط       وقد . بقة على بعض المحاصيل المعدلة جينيا التجارية لمقاومة الحشرات        م
 .تم قبول بعض الكائنات المعدلة جينيا لالستخدام التجاري دون الحاجة ألية لوائح سالمة أحيائية عقب الموافقة

 
  العوامل التي تؤخذ في االعتبار عند إتخاذ القرارات الوطنية3-1

يادية ت       رارات س دول ق تخذ ال واألنشطة التي . تعلق بالتطوير، االستيراد، أو نشر الكائنات المعدلة جينيا ومنتجاتهات
دل جينيا جديد قد ترآز مبدئيا على مسائل السالمة األحيائية                          ن مع بار لكائ رحلة االخت تطوير وم ناء ال يذها أث م تنف ت

يدا                   دار ج تة ت ات مؤق ا أن تلك األنشطة هي إطالق ر محدد ومحدود      وطالم  لهذا السبب فإن القرارات التي      .ذات أث
أ    تخذ بش ائل السالمة وعلى قدرة                       نت ى مس وم عل ي العم يادات ترآز ف تجارب بالع بار وال ن واالخت  االستخدام المقن

 .مقدم الطلب على قصر الكائن المعدل جينيا على موقع االختبار وإزالته بأمان من الموقع في نهاية التجربة
راحل االخ         دم الطلب م يم السالمة واألثر البيئي للتكنولوجيا                 يستخدم مق يا لتقي ة جين نات المعدل تطوير للكائ بار وال ت

ثة  ام واإلطالق التجاري فهم في حاجة إلى الشعور                   . الحدي بات نحو االستخدام الع تحرك مقدمي الطل وبمجرد أن ي
ن تؤثر بشكل عكسي على البيئة أو الصحة البشري                   نة لالستهالك ول تجاتهم آم ثقة أن من فهذه هي البيانات التي  . ةبال

يم المخاطر ببروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية                  ية تقي بها عمل ي تتطل يانات الت رار والب ا لصناع الق  . 27يقدمونه
تخدام          ريح باالس اء تص بل إعط رورة ق ع الض تكررة بداف ورة م يا بص ة جين نات المعدل تجات الكائ يم من تم تقي وي

تجاري را . ال ى ضرورة م رجع إل ذا ي تغذية ووه ذاء وال يافجعة سالمة الغ ن  األل تقة م تجات أخرى مش ة من  وأي
 .الميكروب المعدل جينيا أوالمحصول أو الحيوان أثناء إجراء تقييم المخاطر العام

 
 
 
 
 
 
 

دا من مجموعات البيانات التي يأخذها صناع القرار في                           يا واح دل جين ن المع تشكل التوصيات حول سالمة الكائ
ند مر      بان ع ن المعدل جينيا        الحس وقد تأخذ القرارات بشأن االستخدام العام و اإلتجار في         . اجعة الطلب لنشاط الكائ

وقد يشمل هذا السياسات الوطنية بشأن      . التكنولوجيا المعدلة جينيا ومنتجاتها في االعتبار قضايا عدم السالمة أيضا         
تدامة        ية المس يا، البحث والتنم وا بدرا   يمكن أن  ف. التكنولوج سة المزايا المحتملة ودور التكنولوجيا الحيوية في   يقوم

                                                 
 3، ملحق 2، ملحق 1ملحق  27

وم للحشرات ، فإن أثر البروتين الجديد على تغذية الحيوان المقا على سبيل المثال، عند مراجعة سالمة القطن
وبالمثل، عند مراجعة سالمة الذرة المقاومة . الذي يشمل بذرة القطن قد شكل جزءا من تقييم المخاطر

للحشرات، فإن أثر خطوات التصنيع في إنتاج شراب الجلوآوز والنشا على سالمة ونشاط البروتينات الجديدة 
 .تجزأ من تقييمات سالمة الغذاءشكل جزءا ال ي
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ية،  ق فرصة وظيف ثروة، خل ن ال ي، تكوي ذاء، األمن الغذائ ند تصنيع الغ ية ع األهداف واألغراض الوطن اء ب الوف
تجارة والمجاالت األخرى ذات الصلة         ة بين منتج التكنولوجيا الحديثة بالمنتجات الحالية              . ال د مقارن ا يجوز عق آم

د يخلفه التوزيع على المعرفة األصلية، التراث والثقافة            ودراسة ا   ذي ق ر ال  بعض القضايا التي    2يشرح جدول   . ألث
 .تم اعتبارها عند إتخاذ القرار بشأن االستخدام التجاري للكائنات المعدلة جينيا
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يم   ( وب تقي وب أخذ آل االعتبارات في الحسبان لكل آائن معدل جينيا وال تأخذ آل                   ل  لكل حا   مطل يس مطل ة ولكن ل
 )دولة آل هذه االعتبارات في الحسبان
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نات المعدل             رارات بشأن الكائ اذ ق ناك ضرورة إلتخ ة جينيا بناءا على آل حالة حيث يكون لكل آائن معدل جينيا         ه

ئة اإلطالق          ى بي ر مختلف عل آما تختلف أيضا الكائنات المعدلة جينيا في المزايا المعطاة واألسلوب الذي تؤثر           . أث
 .مألوفةآما يختلف آل آائن معدل جينيا عند المقارنة بالتكنولوجيا التقليدية أو ال. به على المجتمعات المختلفة

عند دراسة األثر األآبر للتكنولوجيا الجديدة قد يكون من الضروري التشاور مع نطاق واسع من األطراف المعنية           
بل إتخاذ قرار نهائي بشأن االستخدام المحلي        وسيشير قبول الجمهور أو مخاوفهم إلى درجة قبول الكائن المعدل          . ق

القرار قد يرغبون في دراسة األثر المحتمل على التجارة، العمالة،      باإلضافة إلى أن صناع     . جينيا في مجتمع بعينه   
تدامة وتخفيف حدة الفقر                       ية المس ر المشروعات الصغيرة، التنم نوع االجتماعي، تطوي ي، ال ذاء، األمن الغذائ . الغ

ي يكون من الضروري دائما اعتبار مزايا التكنولوجيا الجديدة وأيضا أثر عد                     ر البيئ يم األث ا لتقي . م استخدامهاووفق
ذه العوامل جزءا فقط من العوامل االقتصادية االجتماعية             . التي قد تكون مهمة عند اتخاذ القرار النهائي        وتشكل ه

ر االقتصادي واالجتماعي وتكون لها سلطة أعلى من اللجان                          دول تشكل لجان استشارية بشأن األث ي بعض ال وف
 .29االستشارية للسالمة العلمية

 
 

                                                 
 Kitch L, M Koch and I Sithole-Niang, 2002. Crop Biotechnology: A working paper for administratorsمقتبس من  28

and policy makers in sub-Saharan Africa. FAO, Harare. 
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 أمثلة عن اآلليات االستشارية المساعدة في صنع القرار
 وهي لجنة استشارية ألمانة SEAوتناقش .  بشأن القضايا االقتصادية االجتماعيةبالمكسيكال يوجد لجان 

تبارات السياسة وتختص األمانة باالع. الزراعة القضايا الفنية الخاصة بإطالقات الكائن المعدل جينيا
 .واالقتصادية واالجتماعية

 يتكون مجلس مراقبة الكائن المعدل جينيا واألغذية الجديدة من علماء وأشخاص من وزارات معنيةالتفيافي 
 )البيئة، الصحة، الزراعة، االقتصاد(

 وتقدم  .  طلبات اإلطالق التجاري إلى آل من اللجان االستشارية العلمية واالقتصاديةاألرجنتينتحيل 
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دم   ذي يق رار ال تند الق ي مس ناية ف ي بع رار النهائ اذ الق ى إتخ ؤدي إل ي ت ل المدروسة والت ينبغي وضع آل العوام
وتنص اتفاقية قرطاجنة للسالمة األحيائية على دراسة االعتبارات االجتماعية االقتصادية عند            . بالمجان للجمهور   

يا    دل أحيائ ن مع تيراد آائ أن اس رار بش اذ الق ذا يطل. إتخ ع    وبه ن م ي الكائ مان تماش ية ض راف االتفاق ن أط ب م
 .30االلتزامات الدولية األخرى

 
  مستندات القرار3-2

نات المعدلة جينيا من المساهمات الهامة لتحقيق الشفافية                   ية بشأن الكائ رارات الوطن بر نشر الق وسيعتمد شكل  . يعت
تند القرار على الشخص الموجه إليه القرار والمهمة التي              وقد . تؤدى في إدارة األنشطة المعدلة جينيا     ومحتوى مس

 .نصت اللوائح الوطنية على هذه المعايير
دل جينيا محدد في بيئة                                ن مع تعلق بكائ تخذ بشأن نشاط م رار الم رار هي تسجيل الق تند الق ى لمس ة األول إن المهم

ة واحدة إال أنه عند بناء القرا         . إطالق محددة    تند من جمل تكون المس ذا يمكن أن ي ر على عدة مدخالت يصبح وهك
يمها                  ية تقي ي المناقشة وآيف ثارة ف يد توضيح القضايا الم ير من المدخالت ملخصا لتقييم          . من المف ثل جانب آب ويم

 .رية العلميةاشتمخاطر السالمة األحيائية المقدمة آتوصيات من الهيئة االس
رف                  د من توضيح أسباب ال ب، إذن الب تند الصادر رفضا للطل ان المس رفض هذه     إذا آ ض حتى يوضح خطاب ال

ا إذا شكل مستند القرار أسس الموافقة فمن الضروري وضع قائمة بشروط إدارة أية مخاطر يري أنها                  . القضايا  أم
ة ى الموافق اط حتى يمكن تسجيلها عل يذ اآلمن للنش ية للتنف يموا المخاطر تفتيشات أو . أساس ثل، إذا رأى مق وبالم

د   ددة ضرورية، فالب تابعات مح ب   م دم الطل ين ومق ن، المفتش يه اإلداريي رار لتنب تند الق ا بمس ذا أيض ر ه ن ذآ . م
روتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية أن يوضح طرف االتفاق أسباب القرار باستثناء في حالة الموافقة                   ويقضي ب

 .31أوالقبول غير المشروط
رار دورا في توعية الجمهور يجوز لإلداريين في حا               تند الق لة رغبتهم في ذلك توضيح عملية مراجعة       إذا لعب مس

رار   ى الق ي الوصول إل بقة ف ية المط المة األحيائ رارات، لص  . الس تندات الق رض بعض مس ا تع فافية اآم لح الش
 .واإلفشاء، األشخاص المشارآين في تقييم المخاطر وصنع القرار

                                                 
 "إعداد القواعد التنظيمية"بشأ، ) 1( من نموذج الدليل التعريفي جزء 3في المرحلة " أسس صنع القرار "7-2-5أنظر قسم  30
 4-10مادة  31

 .تلك اللجان توصيات لصناع القرار تستخدم في عملية صنع القرار
 يدرسوا ث من علماء الحياة وعلماء اقتصاد وعلماء اجتماع حيبزيمبابوييتكون مجلس إدارة السالمة األحيائية

 .قضايا السالمة وعدم السالمة على حد سواء في صنع القرار
pdf.ZWprogressrep/Countryreports/development/biosafety/ch.unep.www://http 
إرجع إلى (تمثل مصلحة إدارة المخاطر البيئية جهة واحدة ألية نشاط يشمل الكائنات المعدلة جينيا  نيوزيلندا في

 )nz.govt.ermanz.www://http موقعها على اإلنترنت
 تضم اللجنة الوطنية للسالمة األحيائية بالفلبين ممثلين من وزارات العلوم والتكنولوجيا، الزراعة، الفلبينفي 

ية والمحلية باإلضافة إلى الصحة، البيئة والموارد الطبيعية، الشئون الخارجية، التجارة والصناعة، اللجنة الداخل
وقد آونت اللجنة مجموعات عمل فنية لتوفير المشورة بشأن . ممثلين من المجتمع المدني والصناعة والمجتمع

 .قضايا محددة عند الحاجة
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  شكل مستندات الموافقة والرفض3-2-1

د ةتنص القواع تند الموافق ى شكل مس ية عل بارية إلدارة .  التنظيم دول تصدر التصاريح بشروط إج ي بعض ال ف
اط    ة رفض النش ي حال رفض ف ات ال ا وتصدر خطاب ر أو بدونه المة  . المخاط نة للس روتوآول قرطاج ويقضي ب

 .32الطلباتاألحيائية توضيح أسباب الرفض لتمكين مقدم الطلب من تعديل النشاط إلمكانية تقديم مزيد من 
ة               ات الموافق ثل خطاب ة م تندات الموافق اق ملحق بشروط إدارة المخاطر     . تستخدم دوال أخرى مس ائع إرف ومن الش

 .وأسباب الرفض بمستندات الموافقة
 :تندات القرار ما يليستشمل المعلومات شائعة االستخدام في م

 موجز بالعملية المستخدمة للمراجعة √
 موجز الطلب √
 م المخاطر العلميةموجز مراجعة تقيي √
 توصية بشأن السالمة األحيائية تشمل شروط خفض المخاطرة √
 موجز بالمدخالت المتلقاة من الجمهور √
  مناقشتها في عملية صنع القرارتموجز بالقضايا التي تم √
 القرار بشأن شروط إدارة المخاطر أو أسباب الرفض آلما آان هذا مناسبا √
 قائمة بأعمال التفتيش المقترحة √
 المعنيين بتقييم المخاطر وهيئات صنع القرار) مع ذآر المناصب والخبرة(مة باألشخاص قائ √

 . ال تستخدم آل الدول آل هذه المعلومات حيث يتم تفصيل متطلبات محددة في اللوائح الوطنية
ي بشأن الطلب تفاصيل عن ما يمنح لمقدم الطلب       رار النهائ دم الق نح القرار والينبغي بالضرورة أن يم. يجب أن يق

دم الطلب ولكن يمكن أ           به مق ا يطل ع الجغرافي،        نبالضبط م ية المحددة، الموق ات الزمن ثل األوق  يطبق شروطا م
ر       تخدام أخ أي اس بل التصريح ب ية ق ارب ميدان ب تج رى أو طل ددة أخ يود مح رارات   . وق م الق إن معظ ذا ف وهك

ة أو أسباب ا               ة بالموافق بات إدارة المخاطر الملحق رفض المفصلة بخطاب الرفض     مشروطة بمتطل وتؤدي غالبا  . ل
ى تعديل شروط إدارة المخاطر المقترحة حتى يجوز إختالف النشاط الحاصل على موافقة عن                   راجعة إل ية الم عمل

ي الطلب        ترح ف وا الطلبات على دراية أآبر بإدارة المخاطر لكائنات          . النشاط المق راجعون ومقدم ا أصبح الم وآلم
 .توي القرارات الالحقة على تعديالت قليلة للنشاط المقترح تح،معدلة جينيا محددة

 
  مرآز تبادل معلومات السالمة األحيائية3-3

                                                 
 4-10مادة  32

 أمثلة ألنواع مستندات القرارات
عليها القرار، أحكام  يحدد مستند القرار الذي تصدره أمانة الزراعة أقسام القانون الذي يعتمد المكسيكفي 

 .وتفاصيل مقاييس السالمة األحيائية، أو أسباب الرفض
 التصريح إلطالقات المجال هو عبارة عن جدول يوضح اسم الكائن المعدل جينيا، استخدامه، اسم إستونيافي 

 .صاحب التصريح وبيانات االتصال وبعض المعلومات اإلضافية دون أية مقدمات
من مقدمات، ) قرارات المجلس(تكون تصاريح الكائنات المعدلة جينيا التي تم تسويقها  تاالتحاد األوروبيفي 

تم قبولها، الت وصف لعملية صنع القرار والقرار ذاته شارحا أية نوع من الكائن المعدل جينيا أو المنتجات 
 آيفية استخدامها، وآيفية مراقبتها، الخ

 it.jrc.gmoinfo://httpمن آل الدول أنظر " تقارير التقييم" للبحث عن أمثلة عن – دول االتحاد األوروبي
 CFIAأنظر مستند القرار (في آندا، تبدأ مستندات القرارات التنظيمية بفقرة ثابتة تشرح عملية صنع القرار 

  Polish Canolaحول 
pdf.002-106-03/decdocs/docroot/com.agbios.www://http 
ويعتبر الطلب .  تمثل مصلحة إدارة المخاطر البيئية جهة صنع القرار وعضويتها معروفة علنيا،نيوزيلندافي 

عة الذي تصدره المصلحة مستندا عاما مثل تقرير التقييم والمراج) فيما عدا المعلومات السرية المتفق عليها(
 أسماء العاملين بالمصلحة وأية خبراء يشارآون في إعداد يشمل تقرير التقييم و المراجعة. حول الطلب

وتعتبر مستندات المصلحة مستندات مستقلة تشمل معلومات عن الكائن واألسباب بناءا على المتطلبات. التقرير
 .التشريعية للقرارات بناءا على آل حالة

 : للحصول على أمثلة عن مستندات القرار أنظرولنداهفي 
biotechnologie_online/nl.vrom.www://http 

ar.gov.mecon.sagpya.www://http/0- لألمثلة أنظر– األرجنتين
htm.2bioseguridad_agropecuaria/conabia/programas/index/0  



 

 25 

تزامات محددة تجاه تبادل المعلومات                 ية ال روتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائ وقد تم تأسيس مرآز تبادل     . يحدد ب
ية      بات الت         33معلومات السالمة األحيائ ى المتطل دول أخرى، القرارات التي          لتيسير الحصول عل ية الخاصة ب نظيم

أ تخذها دوال أخرى بش يم المخاطر نت توافرة لتقي برة الم ددة، والخ يا مح ة جين نات معدل ن أطراف .  آائ ب م ويطل
اق إضافة مراآز اتصال السالمة األحيائية الخاصة بهم، نسخ من القانون، اللوائح واإلرشادات عند التصديق                   االتف

روتوآول قرطا     ى ب ية   عل نة للسالمة األحيائ ى فرض التزامات محددة على أطراف االتفاق لتسجيل   . ج باإلضافة إل
بادل معلومات السالمة                            يا لمرآز ت ة جين نات المعدل رارات بشأن الحرآة عبر الحدود واإلطالق العمدي للكائ الق

 )1أنظر جدول (األحيائية في إطار أزمنة محددة 
تخذوا             ن ي أ   يجب أن يخطر األطراف الذي رارات بش يا المستهدف طرحها في ال   نق ة أحيائ نات المعدل وق أو س الكائ

ويتوافر إذن . 34لالستخدام المباشر مثل الغذاء أو التغذية أو تصنيع الغذاء مرآز تبادل معلومات السالمة األحيائية       
ن ويمكن أن يستخدم للموافقة على واردات آائنات معدلة جينيا                رار للمستوردين اآلخري ذا الق محددة حيث تسمح ه

 .اللوائح الوطنية بهذا
بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية،         ا ل إن الفشل في نشر القرار بشأن استيراد آائن معدل جينيا اليجب أن  فوفق

إال أن هذه هي مهمة المكتب اإلداري لوضع آلية لنشر المعلومات للجهات المعنية بشأن              . يتضمن موافقة أو رفض    
 .ة من خالل مرآز تبادل معلومات السالمة األحيائية من جانب أطراف أخرىالقرارات الموزع

ي مسئولون عن حفظ معلومات الدولة عن                        ية وطن ة إطار سالمة أحيائ ون ألي ئولون اإلداري ذا، سيصبح المس وهك
ة ودقيقة       بادل المعلومات محدث مي التمويل  مشروع مرفق البيئة العال–ويوفر برنامج األمم المتحدة للبيئة . مرآز ت

 .35لمساعدة الدول النامية في الحصول على موارد إلكترونية وتدريب لتنفيذ تلك االلتزامات بتكلفة ومشاآل أقل
بادل معلومات السالمة                         ر المعلومات بمرآز ت ى تواف ية األطراف عل نة للسالمة األحيائ روتوآول قرطاج يشجع ب

ى المعلوم      ور عل ول الجمه مان حص ور لض ية للجمه ية    األحيائ المة األحيائ ول الس ام ح ي الع ناء الوع . ات ولب
ى قاعدة البيانات هي في األساس مستندات تصدرها الحكومة استجابة لطلبات الحصول                  توافرة عل والمعلومات الم

يا  ة جين نات المعدل يذ أنشطة الكائ ى تصريح لتنف ية  . عل ات عن أطر السالمة األحيائ ود معلوم ى وج باإلضافة إل
ية واإلقلي   ات واالحتياجات، سجل بالخبراء المستعان بهم في إعداد اللوائح وتقييم      الوطن ناء الطاق ية، مشروعات ب م

 . وال توضع بيانات مقدم الطلب بمرآز تبادل معلومات السالمة األحيائية. المخاطر
 حق توجد قائمة بالمتطلبات المحددة لمدخالت المعلومات بمرآز تبادل معلومات السالمة األحيائية في مل

CBD CoP-MoP Decision BS-1/336)     يل التعريفي     1أنظر أيضا ملحق إعداد "بشأن  ) 1 (3 من نموذج الدل
 :وهذا يشمل). القواعد التنظيمية

ية تشمل تلك المطبقة على الموافقة على الكائنات المعدلة           √ ح أو إرشادات ذات صلة حال ن، لوائ ة قواني أي
 .37قليمية أو متعدد األطراف أوترتيبات وأية اتفاقات ثنائية، إLMOs-FFPا حيوي

 .38الحاالت التي يجوز فيها االستيراد بالتزامن مع اإلخطار بالحرآة عبر الحدود √
 AIA39إعفاء واردات الكائنات المعدلة حيويا من إجراءات  √
 .40في حالة تطبيق اللوائح فيما يخص واردات محددة √
 .41ات عبر الحدود غير المتعمدةرآحمرآز اتصال لتلقي معلومات من دول أخرى بشأن الت √
يات         √ درها العمل ي تص يويا الت ة ح نات المعدل ية للكائ راجعات البيئ ر أو الم يمات المخاط ات بتقي ملخص

 .42التنظيمية
 .قرارات نهائية بشأن استيراد أو إطالق الكائنات المعدلة حيويا √
 .43تقارير التنفيذ √
 .44رآات غير شرعية عبر الحدودحمعلومات تخص حاالت لت √

ي الحصول على معلومات من مرآز تبادل معلومات السالمة األحيائية البد من توفير نسخ                     ناك نقص ف ان ه إذا آ
 .من اإلخطارات ألمانة اتفاق التنوع البيولوجي

                                                 
33 www.biodiv.org/bch/ 
 )1 (11مادة  34
35 http://www.unep.ch/biosafety/BCH.htm 
 
  الملحقBS 1/3مؤتمر لألطراف التي حضرت  اجتماع أطراف بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية، قرار  36
  24):2 (14، )5(11، )ب(–) أ) (3 (20مواد  37
 )ب) (1(13مادة  38
 )ب) (1 (13مادة  39
 )4 (14مادة  40
 )2 (17مادة  41
 )هـ(-)ج) (3 (20مادة  42
 33مادة  43
 )3 (25مادة  44
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 ، التفتيش والتنفيذ الجبريراقبة الم4
  مقدمة4-1

بة الم"يصف مصطلح      ع العلمي لبيانات            " راق يل التعريفي الجم ذا الدل  السالمة األحيائية لدعم األسس     ألغراض ه
ية          رارات السالمة األحيائ اذ ق ية إلتخ ة جينيا مع                  . العلم نات المعدل ار الكائ ية ألث يس النظام ا يصف أيضا المقاي آم

بة إن هدف م. 45مرور الوقت   ار الضارة       راق د، بشكل مباشر أو غير مباشر، األث يا هو تحدي ن المعدل جين  الكائ
ير ال ة أو غ ة، المؤجل رية الفوري ئة والصحة البش ى البي يقه عل يا وتطب دل جين ن المع ببها الكائ د يس ي ق توقعة الت . م

يها بموجب إجراءات الم               تم الحصول عل ي ي يانات الت  لفرض شروط أو لإلبقاء على، تجديد أو        راقبةوستستخدم الب
 .سحب الموافقة على طرح الكائن المعدل جينيا بالسوق

يش "يصف مصطلح      تحقق من اال    " التفت ية         ال تزام بشروط السالمة األحيائ بطة  ألنشطة لل نات المعدلة   ب  المرت الكائ
يا  رافق، المواد والمستندات المتعلقة بالكائنات المعدلة جينيا                 . جين يش الم راجعة وتفت ذا م د يشمل ه ولن تستلزم  . وق

ل األنشطة خطط م بةآ يانات راق ية للب ة متأن نظمون دراس ك يجري الم أ ضرورة لذل نما تنش ن حي ة  ولك  المطلوب
 . آي تكون مفيدةراقبةة استخدامها حيث يصبح هذا أساسيا للميوآيف

 ". والتفتيشراقبةالم"عقب إعطاء الموافقة وبدء النشاط المقترح تبدأ آلية 
يها في إطار السالمة األحيائية تنفيذ الم                 ة المختصة المنصوص عل  أو يجوز لمقدم الطلب تنفيذها    راقبةيجوز للجه

ي      دم الب وفي آلتا . ويستخدم التفتيش لمتابعة االلتزام وغالبا ما يقوم المنظمون بتنفيذه   . انات للمنظم للمراجعة  حيث يق
ية للم             بات التنظيم د من وضع المتطل ن الب بة الحالتي يش بوضوح في مستندات القرارات        راق لكل ) 2-3قسم ( والتفت

 .نشاط معدل جينيا
روط إدارة الم  راجعة ش ن م براء العلميي وز للخ ياتهم يج ي توص ا ف ر وتحديده د  . خاط ا تحدي م أيض وز له ا يج آم

وب          يش المطل ية إلجراء التفت نة الرئيس ى درجة ال يشترط                . األزم يش إل رتفع مستوى التفت نما ي ا حي د مهم ذا يع وه
رحلة    ل م ند آ طة ع ل األنش يش آ ندها تفت براء    . ع يات الخ ى توص ناءا عل يش ب ات التفت ون أولوي ويضع المفتش

ن  ي يفرضه نشاط محدد آكل أو في مرحلة زمنية محددة          ذبا ما تعكس األولويات مستوى المخاطرة ال      وغال. العلميي
 .من مراحل النشاط
 :راقبةفيما يلي أهداف الم

 .تقييم النتائج واالفتراضات والتحقق منها والتي تنشأ عن البحث وتقييم المخاطر السابق √
 .جمع المعلومات بهدف إجراء تقييمات مستقبلية √
 .األثار غير المتعمدة على البيئة والصحة البشريةمسح  √

ن   تـأآد أيضا م ات ولل رار أو الموافق تندات الق تزام بالشروط الموضوعة بمس و ضمان االل يش ه إن غرض التفت
يها   تفق عل ر الم تراتيجيات إدارة المخاط تزام باس م    . االل و تقدي ية ه ية الوطن المة األحيائ لحة الس ام مص د مه وأح

 .لكائنات المعدلة جينيابشأن التفتيش واإلرشاد للمساعدة  في مهام طاقم التفتيش وتحديث أدلة ا
ويأتي التنفيذ الجبري عقب تحديد عدم االلتزام وتبدأ معظم أعمال التصحيح لعدم االلتزام من جانب المنظمين وفي                 

ند الحاجة   انون ع يذ الجبري للق ية التنف وم الضباط بعمل ديدة يق تهاك الش يذ .حاالت االن ع التنف تعامل م ية ال ا آيف  أم
  .الجبري فهذا مفصل بالقواعد التنظيمية

 
  المراقبة4-2

يستخدم مصطلح المراقبة ألنشطة مختلفة تتنوع من التعقب العام إلى المراقبة التفصيلية، خطة مراقبة حالة محددة      
 .46تشمل أساليب أخذ العينة واالختبار والتحليل

ياس        بة آمق يات مع مرور الوقت وتفترض، نتيجة لتقييم المخاطر،      يمكن تعريف المراق يرات والعمل  نظامي للمتغ
مطلوبة أم ال فهذا يعتمد على نتائج       " المحددة"سواء آانت خطط المراقبة     . وجود أسباب محددة لجمع تلك البيانات       

يم المخاطر   ددة ألثر محتمل وأدائها في وينبغي المطالبة بمراقبة حالة مح. وهذا دائما يتقرر بناءا على آل حالة . تقي
يد على االفتراضات أو رفضها                      بة بالتأآ اهمة المراق ة لمس ناك فرصة معقول أن ه يجة ب ى نت ة فقط الوصول إل حال

 .أثناء تقييم المخاطر
 :ثمة نوعان مختلفان للمراقبة المرتبطة باختبار وإطالق الكائن المعدل جينيا

ى     -1 دف إل نظمون وته ها الم بارية يفرض بة إج يم      مراق ناء تقي يها أث ل إل م التوص ات ت ة افتراض يد أي  تأآ
 .المخاطر

 .المراقبة الطوعية التي يقوم بها مقدم الطلب من أجل توفير مزيد من المعلومات ألغراضهم الخاصة -2
 
  من الذي يقرر ما يجب مراقبته؟4-2-1

                                                 
 دليل االتحاد األوروبي، مالحظات حول المراقبة 45
 EC/2001/18يوجد هذا التمييز بنصوص المراقبة بدليل االتحاد األوروبي  46
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ة آشرط للموافقة يحتاج المنظمون إلى فهم دالالت هذا ال     بة مطلوب طلب لضمان إصدار المعلومات حيث أن المراق
يدة من البحث      ير للمراقبة ولتقييم البيانات               . المف ن لوضع الخطط والمعاي براء العلميي ئولية الخ ذه مس ا ه د دائم وتع

ة  م في                           . المجمع يون، فه راجعون العلم ه الم ذي يقدم تند التوصية بالسالمة ال ك التفاصيل جزءا من مس وتشكل تل
 .أن تتم مراقبته وآيفية القيام بذلك وما هي البيانات المستخدمةحاجة إلى تحديد واضح لما يجب 

بل بدء برامج المراقبة وينبغي أن يتسم الخبراء بالوضوح فيما                        بة ق ية المناس ر المنهج ة تواف بة الفعال تلزم المراق تس
ي الحصول عليها من   يتطلعون إليه من وراء المراقبة وآيفية أدائها حسبما يتراءى لهم وما هي القيمة التي يأملوا ف               

 .البيانات
 
  تصميم استراتيجية مراقبة فعالة4-2-2

 :حيث يشير تقييم المخاطر إلى الحاجة إلى المراقبة البد من اعتبار النقاط التالية جزءا من استراتيجية المراقبة
 .تحديد اآلثار المحتملة التي سوف تتم مراقبتها آما هو مشار إليه بتقييم المخاطر √
 .تاريخية تتعلق بكائن معدل جينيا محددمعلومات  √
 .الحالة األساسية للبيئة المتلقية √
 .اإلطار الزمني وتكرار جمع البيانات √
 .توزيع المسئوليات √

 :حيث يشير تقييم المخاطر إلى الحاجة إلى المراقبة البد من أخذ النقاط التالية في االعتبار لمنهجية المراقبة
 . سيتم مراقبتها آما هو مشار إليه بتقييم المخاطرتحديد المعايير ذات الصلة التي √
 .المكان والمجال المستخدم للمراقبة √
 .مناهج أخذ العينة والتحليل √

 :حيث يشير تقييم المخاطر إلى الحاجة إلى المراقبة يجب أن يشمل تصميم خطة المراقبة ما يلي
 .أن ينفذ بناءا على آل حالة √
 .دل جينيا، نوع ونطاق النشاط وشروط موقع اإلطالقيأخذ في االعتبار خصائص الكائن المع √
بة ترآز على األثار العكسية المحددة بتقييم المخاطر والتعقب العام لألثار                  √ إدراج نصوص محددة للمراق

 .العكسية غير المتوقعة
 .اطرينفذ لفترة زمنية طويلة بحيث تكفي الآتشاف األثار الفورية أوالمؤجلة التي تم تحديدها بتقييم المخ √
 .االستفادة من ممارسات التعقب الروتينية الموضوعة آلما آان هذا مناسبا √
د من      √ سوف ينفذ المهام المتنوعة للمراقبة ومن المسئول عن آفالة تنفيذ         ) مقدم الطلب، المستخدمين  (تحدي

 .خطة المراقبة
 .يةضمان تحليل البيانات واستخدامها في تحديد استراتيجيات إدارة المخاطر المستقبل √
تم من خاللها إخطار مقدم الطلب أو السلطة المختصة بأية أثار عكسية               √ رة اتصال ي تأآذ من وجود دائ ال

 .ملحوظة
 .توفير إجراءات عالجية مالئمة الستخدامها في حالة مالحظة أثر عكسي جسيم √
ة صدور بي                            √ ي حال ية ف ل العمل ن وقف أو تعدي بة لتمكي ناء المراق ية أث ة مرجع يات تغذي م آل انات غير  تقدي

 .آافية من المنهجية
 

 . على مزيد من المعلومات عن منهجية المراقبة1يحتوي الملحق 
 
  متطلبات رفع التقارير4-2-3

واع األنشطة المرتبطة بالكائنات المعدلة جينيا               أ الحاجة بالنسبة لكل أن د تنش المتضمنة، المقننة، المقيدة أو غير (ق
يدة  ا        ) المق بة وم تحديد زمن المراق وتحدد هذه العملية من الذي يتولى المراقبة . يجب مراقبته وآيفية تقييم البياناتل

وفي العموم هذه هي مهمة اإلداريين لضمان استالم        . والتقييم ومن الذي يتلقى التقارير الناشئة عن برنامج المراقبة        
 . قبل وأثناء وبعد اإلطالقالتقارير ومراجعتها من جانب الهيئة االستشارية العلمية في أوقات محددة مسبقا

يس من الممكن إعطاء أساليب عامة للمراقبة ولكن البد من جمع              يا والنشطة فل ة جين نات المعدل حيث تختلف الكائ
يلها وتقديمها مرة أخرى لمسئولي السالمة األحيائية ألخذها في االعتبار في تقييمات المخاطر                   يانات محددة وتحل ب

 .علومات مقدم الطلب والمنظمين في إعداد برامج أآثر أمنا لإلطالقوتساعد تلك الم. المستقبلية
ن معدل جينيا محدد في بيئة إطالق                    دة إلدارة المخاطر لكائ بارية شروطا جدي بة اإلج تائج المراق يمكن أن تشكل ن

 .محددة
 
 أمثلة لمتطلبات رفع التقارير 
وفي الزراعة شبه .  يراقب مقدموا الطلبات المحاصيل التجريبية بناءا على متطلبات أمانة الزراعةالمكسيكفي

 يعهد مقدم الطلب للباحثين من مراآز التدريب أو البحث بمراقبة المقاومة ضد الحشرات BTن التجارية مثل قط
 .ورفع تقرير بنتائج المراقبة ألمانة الزراعة

 مسافات العزل استخدمت دراسات تدفق اللقاح وحيوية اللقاح على الذرة لتعديل اإلنخفاض في جنوب أفريقيافي
 وقام مقدموا. الكائن المعدل جينيا في بيئة اإلطالق المحليةالمطلوبة حول حقل التجارب بشأن
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  أعمال التفتيش4-3

وم إجراءات إدارة المخاطر ثم يقو                 دم الطلب في العم ترح مق . م الخبراء العلميون بمراجعتها وتغييرها إن أمكن   يق
تندات الموافقة ويستخدمها المفتشون للتحقق من االلتزام                    يا بمس دل جين ة نشاط مع رفق شروط أي باإلضافة إلى  . وت

 .أن المسئولين اإلداريين بمكتب السالمة األحيائية مسئولون عن بدء أعمال التفتيش
يش ال         ر التفت دم المفتشون تقاري راجعها اإلداريون وتبدأ إجراءات المتابعة عند الحاجة         يق ي ي وفي معظم األحوال   . ت

ى مقدم الطلب تقديم تقرير نشاط في نهاية النشاط المعتمد آما يتم تسجيل االلتزام او التغييرات بإجراءات إدارة                     عل
تند        ذا المس ي ه  المخاطر جزءا من برنامج     وفي أغلب الحاالت، قد يشكل تقييم فاعلية إجراءات إدارة           . المخاطر ف

 .المراقبة الذي يعمل قبل وأثناء وحتى بعد إجراء نشاط معدل جينيا معتمد
يعطي تفتيش أداء مقدمي الطلبات نحو االلتزام بشروط إدارة المخاطر المنظمين داللة منصفة بمدى مسئولية مقدم                

بات ا                  . الطلب  ى الطل ثر صرامة عل ى شروط أآ تزام إل ؤدي عدم االل د ي ى رفض الطلبات    وق تقبلية أو حتى إل لمس
تقبلية  ويمكن أن يجتمع مقدموا الطلبات لالتفاق على شروط أقل صرامة إلدارة المخاطر للطلبات المستقبلية       . المس

 .وذلك بااللتزام بشكل جدي بشروط إدارة المخاطر وجمع البيانات بشأن فاعليتهم
يش أنشطة ا                 ية متواصلة لتفت ى وضع آل دول إل يا     تحتاج ال ة جين نات المعدل ة التحقق على        . لكائ ويساعد إعداد قائم

يش في مساره الصحيح مع الترآيز على أهدافه               ى التفت اء عل ويجب أن يشمل التفتيش عقد مناقشة مع مكتب        . اإلبق
ة المشكالت الصغرى   نهاية لتوضيح القضايا ومعالج بداية وال ي ال ية ف ر . السالمة األحيائ م تقري ي تقدي ا ينبغ آم

ى            التف وح إل تقرير بوض ارة ال رورة إش ع ض رفق م ن والم ن المنظمي ل م يش آ ب تفت دد عق ت مح ي وق يش ف ت
 .اإلجراءات المتخذة بالمرفق واألطر الزمنية التي تتم من خاللها

 .قد تسهل المفاوضات بشأن االتفاق اإلقليمي مواصلة خدمات التفتيش للكائنات المعدلة جينيا
 
  تدريب المفتشين4-3-1

تار    دول المفتشين من الهيئات التنظيمية القائمة لتولي أعمال تفتيش السالمة األحيائية                 تخ درب معظم ال وتعمل . وت
يش لتنفيذ أعمال التفتيش بتلك                   رق تفت ية ف ارك، الصحة والبيئ زراعة، الجم ي وزارات ال ية ف دى الجهات التنظيم ل

ى تدريب قا                     الفعل عل ي ذلك مع مفتشين حصلوا ب ى حقوق التفتيش       الجهات ويشترآون ف وقد . نوني وتدريب عل
يحتاج هؤالء المفتشون إلى تدريب على السالمة األحيائية والتعديل الجيني لتزويدهم بسبل تفتيش األنشطة المعدلة               

 .جينيا
 

آما أورد الخبراء العلميون البيانات . الطلبات بجمع البيانات في مواسم متعددة وفي بيئات إطالق متعددة
 .بتقارير النشاط ومراجعتها

و يتم مراجعة أية . رتفرض متطلبات رفع التقارير على أساس آل حالة وتشكل جزءا من القرا نيوزيلندا في
 .تقارير صادرة للتأآد من االلتزام بأنظمة المراقبة المفروضة على القرار

 أمثلة لممارسات التفتيش
 . يقوم مفتشوا الصحة النباتية بتفتيش التجارب الميدانية بالنبات المعدل جينيا الفلبينفي
 .يدانية يقوم المفتشون الزراعيون بتفتيش التجارب المجنوب أفريقيافي 
  تعتبر وزارة الزراعة واألحراج، بالنسبة لكل الكائنات الجديدة بما فيها الكائنات المعدلة جينيا، نيوزيلندافي 
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درب بعض الدول مسئولين متميزين بالسالمة األحيائية آمفتشين قانونيين        لماء لتولي و تستعين بعض الدول بالع. ت
 .أعمال تفتيش السالمة األحيائية للمرافق المقننة والتجارب الميدانية

 :قانونية، فنية، تنظيمية وشخصية: يحتاج مفتشوا السالمة األحيائية إلى أربعة أنواع من المهارات
 .  بالدولةتأتي غالبا المهارات القانونية من خالل التدريب القانوني والتأهيل ليصبحوا مسئولين قانونيين √
ن،          √ ل الجي ية ونق يوية الجزيئ يا الح ة، التكنولوج ياء العام ئة، األح يد للبي م ج ية فه ارات الفن مل المه تش

راءة المواد العلمية بنظرة نقدية وفهم جيد لما هو مطلوب لتشغيل معمل التكنولوجيا الحيوية                  االستعداد لق
 .ومرافق االختبار

ثر            √ يدة هي من أآ ية الج ارات التنظيم ال        المه ألداء الفع ية ل ارات أهم ويجب أن يعد مفتش السالمة      .  المه
نه    ي تمك ة الت يات واألنظم ية العمل ات     /األحيائ ن الموافق تزايدة م داد الم ع األع ي م ن التماش نها م . تمك

ي إصدار الموافقات المفتشين فرصة لفهم دورهم ولتيسير وقتهم وإجراءتهم          تزايد البطيء ف وسيعطي ال
 .اووضع أولويات بشأنه

 تعطيهم المصداقية عند    صفات شخصية باإلضافة إلى ما سبق من مهارات، سيحتاج المفتشون أيضا إلى            √
وتشمل هذه الصفات أن يكون جديرا بالثقة، تجنب الفساد، السلوك الجيد، واالستعداد للقسم  . أداء الوظيفة  

يدة ارات شخصية ج نة ومه يات المه ال بأخالق تزام ع ة، ال أداء المهم د. ب ا ق  تتطلب أيضا المصلحة آم
 .التنظيمية إفشاء تعارض المصالح

ات    ية، اإلطالق تجارب الميدان حنات، ال واردات، الش رافق، ال يش الم تش تفت ية للمف مل األنشطة اليوم ن أن تش يمك
ة      يا بالدول ة جين طة المعدل تمرة لألنش راجعة المس تزام والم دم االل ر ع تابعة تقاري تجارية، وم ية ال م . الميدان ويدع

رافق               ال واردات والم ى ال يش عل ال التفت يد أعم ويشمل اإلعداد المسبق للزيارة فهما للمرفق،      . تخطيط واإلعداد الج
ة            بات العمال ه وترتي يا ب ة جين راجعة المواد والتقارير المتعلقة بكل مرفق وإخطار            . األنشطة المعدل تلزم م ذا يس وه

 .التفتيش فيما عدا الحاالت االستثنائية
ثناء العمل لمفتشي السالمة األحيائية أن المنظمين والخبراء العلميين في حاجة إلى العمل عن قرب            يعني التدريب أ  

راءات   ية واإلج يدا العمل توعبوا ج تى يس دد ح ية الج المة األحيائ ع مفتشي الس ن إلداري  . م ة يمك ذه الحال ي ه وف
بدء دو     ين ال نى للمفتش تى يتس يش ح ادات التفت داد إرش ية إع المة األحيائ د الس احبهم أح ي  . ن أن يص ذ ف ع األخ م

نمو بصورة بطيئة نسبيا ومن                        بداية وي ي ال ادة صغير ف يا هو في الع دل جين ن المع بار أن عدد تجارب الكائ االعت
 .النادر أن تنشأ الضرورة بوجود فريق مفتشين آبير لتنفيذ إطار السالمة األحيائية الوطني

 
  التنفيذ الجبري4-4

يذ أعمال التفتي       وقد يذآر   47وهذا يكون دائما موضحا بالقواعد التنظيمية     . ش وفقا لمستندات قانونية متعددة    يمكن تنف
 .أو ال يذآر على وجه الخصوص الكائنات المعدلة جينيا وآيفية تنظيمها وآيفية التحقق من االلتزام وآيفية تنفيذه

يش و   ال التفت يذ أعم ح لتنف انون إداري يضع اللوائ دول ق ن ال العديد م د ب تزاميوج دم االل ناول ع انون .  ت يم الق ويق
 .الجنائي آيفية إثبات الدليل وأقوال عدم االلتزام وآيفية تطبيق اإلجراءات القانونية بمجرد تحديد عدم االلتزام

 
  السلطة القضائية للتنفيذ الجبري4-4-1

                                                 
 )1( جزء 3أنظر نموذج الدليل التعريفي للمرحلة  47

ويتمتع المفتشون بوزارة . جهة تنفيذ جبري ألنظمة المراقبة المفروضة من جانب مصلحة إدارة المخاطر البيئية
لمراقبة، والتنفيذ الجبري لألنظمة الرقابية بمصلحة إدارة المخاطر الزراعة واألحراج بخبرة في مجال التفتيش، ا

 .البيئية
 يعتبر فريق التفتيش البيئي التابع لوزارة البيئة مسئوال عن تعقب اإلطالق العمدي والتسويق للكائنات  إستونيافي

تبر فريق تفتيش مجلس الطب ويع. المعدلة جينيا أو المنتجات التي تحتوي على آائنات معدلة جينيا أو تتكون منها
يشمل الغذاء المعدل (البيطري والغذاء التابع لوزارة الزراعة وحماية الصحة مسئوال عن تعقب الغذاء الجديد 

آما يعتبر فريق تفتيش إنتاج النبات التابع لوزارة الزراعة مسئوال عن تعقب استخدام البذور ومواد تكاثر ). جينيا
طري والغذاء، فريق التفتيش البيئي ومجلس السياسة فهم مسئولون عن تعقب إجراء النبات أما مجلس الطب البي

االختبارات مع الحيوانات، وفريق تفتيش العمالة التابع لوزارة الشئون االجتماعية مسئول عن تعقب االستخدام 
ن التوسيم المالئم المقنن للكائنات الصغرى المعدلة جينيا أما مجلس حماية المستهلك فهو مسئول عن التحقق م

 .للمنتجات على مستوى التجزئة
 يوفد إداريو السالمة األحيائية المفتشين لمقدم الطلب المطالب برفع تقرير عن أعمال التفتيش عن زيمباوي  في 

ويزور أعضاء مجلس السالمة األحيائية مناطق إجراء التجارب للتحقق من أعمال التفتيش التي . تقرير النشاط
 .تتم
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يذ الجبري              ية السلطة القضائية للتنف ن الوطن تحدد هذا بموجب الق      . تحدد القواني د ي وانين القائمة التي لم تتغير أو      وق
ى وجه الخصوص                يا عل ة جين نات المعدل ناول الكائ د تشمل بعض أطر السالمة األحيائية شروط تنفيذ         . تعدل لت وق

 هذا الموضوع بالتفصيل بالجزء األول      12-2-5يتناول قسم   . جبري إضافية أو محددة ألنشطة الكائن المعدل جينيا       
 .لقواعد التنظيميةمن نموذج الدليل التعريفي با

 
  المهام اإلدارية4-4-2

ع المفتشون أو المنظمون على إنتهاك  فهم في حاجة إلى إتخاذ إجراء فوري                  نما يطل فثمة عديد من االنتهاآات    . حي
ويتطلب األمر تنفيذ التعديالت بسرعة للحفاظ على مستويات السالمة         . تتم عن غير عمد ويمكن تصحيحها بسهولة      

 .مومصداقية النظا
ا يرضي     يذ التصحيح بم تم تنف تى ي اط ح تم وقف النش د يتح رعة ق هولة أو بس تهاك بس تم تصحيح االن نما ال ي حي

ن  ية. المنظمي بات القانون ية المتطل بع العمل ذا ويجب أن تت ى ه ية عل ي الحاالت . وتنص معظم القواعد التنظيم وف
تهاك أضرار، أو يعتبر اإلهمال أمرا غ                 تج عن االن ير مقبول، قد ترغب جهة التنفيذ الجبري في        القصوى حيث ين

 .وتنفذ عملية القبض في الغالب في ظل األنظمة القانونية القائمة بالدولة. القبض على مقدم الطلب
 
 
 
 
  األدوار والمسئوليات4-4-3

يذ الجبري                       ة التنف ى عاتق جه ام األول عل ي المق يذ الجبري ف ئولية التنف ع مس يعتمد هؤالء المسئولون     . تق  على وس
تخذ                       ي ي ة إجراء قانون يل لدعم أي ى دل ية للوصول إل ويطلب من إداري السالمة      . إداري ومفتشي السالمة األحيائ

 :وتشمل هذه المستندات. األحيائية تقديم المستندات لدعم اإلدعاء باالنتهاك
 مستند الموافقة مع ذآر الشروط بوضوح √
 نتهاك فيما يتعلق بالسالمةتقارير التفتيش التي تحدد االنتهاك وتقييم أثر اال √
 تقييم أثر االنتهاك فيما يتعلق بالسالمة √
م الحصول عليه لدعم اإلدعاء مثل تحليل التربة أو النبات، الصور، األقوال الموقع عليها،                    √ ذي ت يل ال الدل

 .الخ
 .يجوز استدعاء المسئولون اإلداريون والمفتشون آشهود أثناء إجراءات القبض على مقدم الطلب
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 الخاتمة 5
 

  متى يصبح النظام اإلداري للسالمة األحيائية نهائيا؟5-1
نظام اإلداري للسالمة    داد ال ى إدراك أن إع ة إل ي حاج ا ف ية الخاصة به د أطر السالمة األحيائ ي تع دول الت إن ال

ية هو عمل مستمر بكل الطرق       تطور ح        . األحيائ يا الحيوية هي من أحد المجاالت سريعة ال يث و أن التكنولوج
تظهر باستمرار قضايا وأنشطة جديدة وعلى الحكومات أن تتعامل مع هذه التغييرات عند وضع أولوياتها الوطنية                 

. أو الطلب المتغير/وأفضل تصميم للنظام هو تصميمه بحيث يتطور وفقا للظروف المتغيرة و. ومخاوف الجمهور  
د يحتاج األمر بها                      دول، ق د من ال ثال، في العدي ى سبيل الم إلى تلقي العديد من الطلبات في العام لتعديل مكتب         عل

م الطلبات بطيئا ويزيد عدد الطلبات حتى                           ه في معظم الحاالت يكون تقدي ا أن ية المستقل آم إدارة السالمة األحيائ
 .تكون هناك حاجة لمزيد من العمالة والموارد

إن تطور النظام اإلداري هو تطور مستمر وتدريب مكرر وتغذية م               ذا، ف رجعية من التنفيذ الفعلي إلطار السالمة      ل
ياجات المتغيرة،                ى االستجابة لالحت ية عل درة إطار السالمة األحيائ ة فرصة لضمان ق ا يعطي الدول ية مم األحيائ

ات والظروف    دول إلطار السالمة األحيائية وتنفيذه فإنها تحتاج إلى التأآد من توافر بعض                 . األولوي داد ال ند إع وع
ا لج     ة إطار السالمة األحيائية عمليا، وما هي المشكالت الناشئة،                      السبل لديه ية عمل أنظم مع المعلومات عن آيف

يرة ية للظروف المتغ تجابة إطار السالمة األحيائ ية اس ثال من خالل . وآيف بيل الم ى س ذا يمكن أن يحدث عل وه
نظام اإلداري للسالمة األحيائية ومن خالل اللجنة ال           ي ال وطنية  بشأن السالمة األحيائية أو المؤسسات المشارآة ف

ة    يات الحكوم راجعة عمل ن م ئوال ع ام مس راجع ع ب م ن خالل مكت يوية أو م يا الح تغذية . التكنولوج ير ال وستش
 .المرجعية من المنظمين ومقدمي الطلبات ومن الجمهور أيضا إلى آيفية سير النظام اإلداري عمليا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م و           ذا الصدد، من المه ي ه بداية لبعض الجوانب األساسية للقواعد التنظيمية والنظام                ف نذ ال ضع تعريف واضح م
ذا   . اإلداري أهمية التعريفات التي بدورها تصف نطاق وقابلية ) تعريف واضح لغرض القواعد، ب       ) أ: ويشمل ه

ا مرآزية ألية تفسير قانوني للقواعد، ج            يق القواعد وجعله وهذا يعد مهما  . واعدالسلطة التي تنفذ في ظلها الق     ) تطب
 .عند التعامل مع مراآز متعددة من المسئولية

 
  ما هي أآثر الخصائص إفادة للنظام اإلداري للسالمة األحيائية؟5-2

ا، آيف يمكن أن تضمن عمل مكونات األنظمة بكفاءة                  ية الخاص به ة إطار السالمة األحيائ د الدول بمجرد أن تع
يرة   ياجات المتغ تجيب لالحت يا وتس ثر      عمل تحديد أآ يدة ل ئلة مف ي أس ية ه ئلة التال روف؟ واألس ات والظ ، األولوي

 :الخصائص إفادة للنظام اإلداري
تجات      – الوضوح √ يا، المن ة جين نات المعدل ى الكائ بق عل راءات تط يات وإج ة عمل ن الواضح أي ل م  ه

يا؟ هل مستخدمو                        ة جين نات المعدل ي تشمل الكائ يا واألنشطة الت دل جين تقة من المع نظام المش  سواء -ا ال
وا الطلبات       ة، الجمهور أو مقدم  يستوعبون آيفية تشغيل النظام اإلداري؟ هل يتم توصيل رسالة -الحكوم

يمات متسقة من خالل سياسة الدولة، القوانين، المواقع على اإلنترنت، الموظفين، رسائل     واضحة أو تعل
 إلى اإلعالم، الخ؟

مكن لمقدمي الطلبات واألطراف المعنية األخرى إآتشاف أو فهم      هل النظام يتسم بالشفافية؟ ي     – الشفافية √
ية سير النظام اإلداري؟ هل من الممكن متابعة عملية صنع القرار منذ تقديم الطلب حتى إتخاذ القرار    آيف

 النهائي؟

 لة لمراجعات األنظمة اإلداريةأمث
 عملية سالمة أحيائية مؤقتة من خالل التعاون بين وزارة العلوم والتكنولوجيا، اللجنة اإلسالمية  أستراليانفذت

وقد تم تشغيل هذه العملية حتى تم إعداد وتنفيذ إطار . للسالمة األحيائية واللجنة االستشارية للتالعب الجيني
 .وطني الحاليالسالمة األحيائية ال

وعقب ثالث سنوات أهلت .  عملية مؤقتة ترتبط بتنظيم اعتمادات االستيراد للكائنات الحيةجنوب أفريقيانفذت 
وعقب سبع سنوات أهلت العملية مسئول . العملية مسئول إداري يعمل نصف الوقت يرآز على السالمة األحيائية

ئن المعدل جينيا عقب عشر سنوات زاد عدد العمالة إلى ثالث وحينما تم تنفيذ قانون الكا. سالمة أحيائية متفرغ
 طلبا في 250 موظفين يصدرون حوالي 5وتتكون العمالة حاليا من .  طلبا في العام50إداريين يتعاملون مع

 .العام
 تعد مصلحة إدارة المخاطر البيئية وهي جهة حكومية مرآزية مستقلة مسئولة عن التعامل مع نيوزيلندافي 
لالستيراد، التطور، االختبار الميداني، اإلطالق ) بما فيها الكائنات المعدلة جينيا(ات الكائنات الجديدة طلب

 )nz.govt.ermanz.www://httpإرجع إلى (المشروط، أو اإلطالق دون رقابة
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  هل المصطلحات والتعريفات المستخدمة بالنظام اإلداري تستخدم بشكل متناغم؟– التناغم √
ية  √ ع المشكلة القائمة؟ هل يمكن أن تنجح هذه الفكرة                        هل ا   – العمل تعامل م ال لل ا هو مصمم فع نظام آم ل

ا هي موضوعة على الورق؟ هل الموارد متوافرة لتنفيذ هذا النظام؟ هل تفهم األطراف المعنية                يا آم عمل
 النظام؟ هل هم على إستعداد لاللتزام به أم أنها ستخلق مشكالت تنفيذ؟

لطة √ وع – الس و ن ا ه لطة   م ثال، الس بيل الم ى س نظام اإلداري؟ عل راءات ال يذ إج ة لتنف لطة المطلوب الس
ئولة عن تفتيش الملكية الخاصة أو السلطة المسئولة عن طلب بيانات االختبار من مقدم الطلب                 هل . المس

 المصلحة أو المؤسسة الحكومية المسئولة عن تنفيذ هذا النظام لديها بالفعل سلطة تنفيذه؟
ارآة √ ية   – المش ي عمل ارآة ف ية للمش ل األطراف المعن يات لك ناك آل ل ه ارآا؟ ه ا مش نظام نظام ل ال  ه

 القرار؟ هل مشارآة الجمهور متاحة في مراحل متعددة من مراحل عملية صنع القرار؟
  هل يحقق النظام اإلداري هدفه؟– الفاعلية √
بوء      √ ى التن درة عل بو               – الق ية التن يام بعمل نظام الق ى أي حد يمكن لل م تصميمه بأسلوب يجعل           إل ء؟ هل ت

مقدموا الطلبات واألطراف المعنية األخرى تتوقع عمل النظام اإلداري بأسلوب قابل للتنبوء؟ هل واضح       
ى أية                            رارات وعل اذ الق ية األخرى من هو المسئول عن إتخ بات واألطراف المعن بالنسبة لمقدمي الطل

 أساس؟ هل األطر الزمنية، مثال، واضحة ومحددة؟
يذ   الق √ ية للتنف يذ ؟ هل من المحتمل ان يشكل التنفيذ مشكلة أم سيكون هناك       – ابل تاحة للتنف وارد م  هل الم

تزام طوعي؟ هل يمكن أن يتاح التنفيذ غير الحكومي من خالل مساعدة النشاط و                 أو الجمهور؟ ما هو    /ال
 نوع التدريب المطلوب في حالة استخدام آليات التنفيذ؟

ى التكيف      √ ة عل يف؟ آيف يمكن تكيفه؟ هل ستكون التغيرات                    – القابل ى تك نظام إل تاج ال ى أي مدى يح إل
صعبة، مكلفة، أم مربكة؟ هل العناصر وهي أآثر العناصر التي تحتاج إلى تغيير في الغالب سيكون من      

 السهل تغييرها نسبيا؟
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 48منهج المراقبة: 1ملحق 
 

ى المراقبة على أنها مهمة في بعض مراحل إعداد واستخدام الكائن المعدل جينيا              نظر إل د ي ويكون ذلك دائما في . ق
لذا، من الضروري عند . حالة احتياج البيانات للمساعدة في التحقق من افتراضات السالمة األحيائية وصنع القرار           

بة وضع        برنامج مراق يم المخاطر البيئية بناءا على مشورة علمية مستقلة               التخطيط ل يذ تقي ة لتنف ية عام ومن .  منهج
م أيضا وضع أهداف مشترآة لمراقبة الكائنات المعدلة جينيا عقب اإلطالق المتعمد لها أو عقب طرح الكائن              المه

نات المعدلة جينيا باألسواق            تجات الكائ يا أو من دل جين األمد المتراآمة المحتملة يجب إن مراقبة األثار طويلة  . المع
 :يتمثل هدف خطة المراقبة فيما يلي. أن يعتبر جزءا إجباريا من خطط المراقبة

ة إفتراض يتعلق بوجود ونتيجة األثار العكسية المحتملة للمنتج المعدل جينيا               • ى أن أي يد عل التأآ
 .أو استخدامه في تقييم المخاطر البيئية هو افتراض صحيح

د وجود األ     • ى الصحة البشرية أو البيئة         تحدي يا أو استخدامه عل تج المعدل جين ار العكسية للمن ث
 .والتي ال يمكن توقعها في تقييم المخاطر البيئية

 
 متطلبات البيانات الهامة المطلوبة قبل التجربة

ن المضيف في بيئة اإلطالق وتحد                          يانات تحدد الوضع الراهن للسالالت المضيفة أو الكائ ى ب يد إذا الحصول عل
وب تواء المطل ية لإلح توافرة بالمواصفات الواف رافق م ن . آانت الم تاج الكائ بات إن بة ترتي ومن الضروري مراق

 .المعدل جينيا من حيث الكم، نقله إلى الموقع واالعتماد على الكائنات المنقولة
 

 :تشمل متطلبات البيانات المطلوبة أثناء التجربة ما يلي
 لة الجنسية المتوافقة معهإحتمال تدفق الجين للسال •
 آفاءة مرافق اإلحتواء •
 قدرة الكائن على البقاء في البيئة المتلقية •
  للجينات المستحدثةمنتجات التعبير •
 الثبات الفينولوجي والبنية الوراثية •
 مسببات األمراض للكائنات األخرى •
 احتمال ظهور أثار بيئية أخرى مثل إطالق المواد المفرزة بالتربة •
 إصابة البشر بأضرارإحتمال  •
 مدى النقل األفقي للجين •
 تقييم البيانات وإذا آان التقييم يجيب على األسئلة المثارة •

يدا عن  نقولة بع ية الم واد الجين يا أو الم ة جين نات المعدل بة وجود الكائ اليب مراق يم أس يكون من الضروري تقي س
ي    ع األول ا ه             . الموق ند جمعه يانات ع يم المستمر للب د التقي وأثبتت البيانات في   . و أحد المكونات الهامة للمراقبة    ويع

ا والحاجة إلى إجراء تعديالت لخطط المراقبة لضمان وجود بيانات مفيدة في نهاية فترة               دة عدم جدواه مرات عدي
 .ويساعد التقييم المنتظم للبيانات منع التبديد الكامل لموارد المراقبة. المراقبة

 المراقبة أثناء اإلطالق
ى اإلطالق  تهدف بقة عل ون مط ة إلدارة المخاطر تك اليب حماي ة أس اءة أي يم آف ى تقي ناء اإلطالق إل بة أث .  المراق

ان هناك أية خطر من حدوث ضرر يسببه على سبيل المثال دخول إحدى الموروثات              ذا إذا آ ويجب أن يكتشف ه
ي المحتمل        ية مع المتلق ان وجود متلقي الل           . الجين ثال، إذا آ ى سبيل الم ي مجال االنتشار مطلوب لوجود    عل اح ف ق

 .المخاطرة فيجب خفض العدد بحيث يكون أقل من مستوى حدوث الضرر
دل النمو ومرحلة النضج للنباتات ذات الصلة                     بار مع بة في االعت رار المراق أخذ تك ويتم الحصول على   . يجب أن ي

. ى البقاء في تناول األشياء المشكوك فيها بيانات المراقبة أثناء وعقب اإلطالق من التجارب الطوعية الختبار جدو         
اليب   يد أس ن أن يسمح بخفض أو تقي ي يمك ي وبالتال ترح إطالق تال ة لمق ثر دق يم مخاطر أآ تم إجراء تقي ئذ ي حين

 . الحماية إلدارة المخاطر
بد أن يكون تقييم    فال. إن الهدف األساسي للمراقبة أثناء اإلطالق هو تقييم الكفاءة العملية ألساليب الحماية المعتمدة              

ة   اليب الحماي د عرف أس بول ) إدارة المخاطر(المخاطر ق ى مستوى مق ة مخاطر إل ة لخفض أي ا أن . المطلوب آم
 .تكرار ومدى المراقبة أثناء اإلطالق يجب أن يكون آافيا لضمان فاعلية أية أساليب حماية مطبقة

بة، آلما آان ذلك مناسبا، أثناء الزيارا            يذ المراق ت الميدانية المخصصة ألغراض أخرى مثل آفالة وجود        يمكن تنف
 .ومن األمور األساسية أيضا أن تكون أنظمة أخذ العينات أنظمة واقعية. إدارة زراعية مرضية للمحصول
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رغم من تقييم المخاطر الدقيق        توقعة بال ويجوز لنظام المراقبة أو ال يجوز له   . من المحتمل حدوث أحداث غير م
ة تحتوي على أحداث غير متوقعة   إآتشاف إذا آانت       و في حالة إآتشاف أحداث غير متوقعة فالبد من تقييم . الحال

 .أما إذا آان ثمة أثر عكسي ملحوظ على البيئة فيستلزم األمر إجراء رقابة طارئة مخططة مسبقا. مدلولها
 

 متطلبات البيانات المطلوبة عقب التجربة
 تحديد تنفيذ التجربة بنجاح •
  غرض التجربةتحديد إنجاز •
 تحديد ثمة أية أثار عكسية •
 إتمام بقاء ونشر خصائص الكائن آما هو متوقع •

 
 مراقبة ما بعد اإلطالق

ة العامة لإلطالق ضرورية حيث يحدد تقييم المخاطر الوجود المستمر للنبات المعدل                    بة عقب الموافق بر المراق تعت
ثل مخاطر حدوث ضرر                 ذي يم ن ال ق أو الجي يا المطل ت . جين يما بعد اإلطالق على التأآيد على    وس بة ف رآز المراق

ة      باتات المطلق ة الن ا آان ذلك مناسبا، على إآتشاف ورقابة أية نباتات طوعية                  . إزال بة، آلم ويجب ان ترآز المراق
أ عن اإلطالق      وفي بعض الحاالت قد يكون هناك شك يتعلق بمخاطر حدوث الضرر نتيجة للوجود المستمر               . تنش

ن خاصة إ     ة      للكائ ترة طويل وينبغي تصميم مراقبة ما بعد اإلطالق لتوفير البيانات حتى يتسنى القضاء            . ذا تواجد لف
 .على الشك

 :تشمل العوامل التي تؤخذ في االعتبار ما يلي
 أثار موسمية مثل اإلزهار وأوقات اإلنبات المحتملة •
 معالجة ما بعد التجربة لموقع اإلطالق •
 لتربة  في ادرنةإطالة البذرة أو وضع  •

بة ما بعد اإلطالق لموقع التجربة مفيدة حيث تعطي بيانات أساسية عن إطالة                    د تكون المراق .  مثال propagulesق
د من التخطيط للقايم                                ن، فالب ثال، من خالل نشر الجي ق اإلزهار مخاطر حدوث ضرر م وم حيث يخل ي العم وف

باتات تملة للن ار المح ات اإلزه ع أوق ن م بة تتزام زيارات مراق يةب ودة .  الطوع ية موج باتات الطوع إذا آانت الن ف
اح                       نطقة االنتشار لمتلقي اللق بة م د من مراق د ذلك فالب الفعل  وتزهر بع فإذا وجدت مثل هذه   . المحتمل أو ذريته   ب

يرها        د من تدم باتات فالب نقولة عن طريق             . الن باتات الم دة استمرار ظهور الن ى م بة إل د تشير معلومات المراق وق
 ).كذا تشير إلى المدة المحتملة لمراقبة ما بعد اإلطالقوه(الجين 

. يجب أن تأخذ تقديرات أوقات البقاء للمتطوعين في االعتبار أثار ممارسات الرقابة الطوعية المطبقة على الموقع      
نع أو لتقليل الضرر على البيئة على المدى                            ية لم بة يجب أن تكون آاف دة المراق إن مدى وم يع األحوال ف ي جم وف

يجة لإلطالق      يد نت ة المطبقة                . البع اليب الحماي ية أس ار فاعل يد وإظه ى تأآ بة عل آما ينبغي أن ترآز    . وترآز المراق
المراقبة على بقعة اإلطالق باإلضافة إلى منطقة االنتشار المحددة في المسح الذي تم قبل اإلطالق والسالالت ذات       

 :المراقبة ما يليقد تشمل المنهجية المستخدمة في . الصلة في المنطقة
 )فرق(زيارة ميدانية وبعثات تقييم  •
 مراجعة التقارير المقدمة من مقدم الطلب •
 مقابالت •
 تعقب وتفتيش •

ل                  ي الحق ة ف باتات المطلق بة الن دة لمراق نوع األساليب من أساليب بسيطة وأساليب       . يمكن استخدام أساليب عدي وتت
 . الجوانب التالية في االعتبار في هذا الصددلذا، ينبغي أخذ. تقليدية إلى أساليب معقدة وحديثة

يار أساليب المراقبة على غرض إجراء المراقبة          • تمد اخت فإذا تم إجراء المراقبة لبيان وجود   : يع
تخدام     ن اس د م ربة اإلطالق فالب ناء تج ئة أث ى البي دوث ضرر عل ن المخاطر لح ى م د أدن ح

 .أساليب النطاق المالئمة والحساسة
ة      • تمد صالحية أي اليب جزئيا على سهولة ودقة تحديد النباتات                تع  أسلوب أو مجموعة من األس

 . و لقاحهاpropagulesالمستحدثة و
 .يتم التعريف بصورة مثلى من خالل سهولة إدراك الخصائص الفينولوجية والجينية •
يار أسلوب           • اليب (يجب أن يكون اخت : المراقبة مالئما لدرجة حساسية االآتشاف المطلوبة     ) أس

بة بالدقة، الثقة وقابلية التطبيق           ينبغ  اليب المراق مع ضرورة  توافر التوازن بين      . ي أن تتسم أس
 .الحساسية و األسلوب العملي

ى الصورة المثالية، فإن وضع          •  على الخصائص الرخيصة وسهلة     marker عالمةللوصول إل
 .  الجينيةمات العالالتعريف سيكون أآثر األساليب مالئمة لتقييم انتشار الكائن أو دخول
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تجربة أسس جميع أساليب المراقبة              • ع ال وسيوفر دائما التفتيش   . تشكل المالحظة المباشرة لموق
ادة    ثر إف بة اآ يانات معلومات مراق ع وتسجيل الب تظم والمنهجي للموق تماد  . المن فضال عن اع

 .درةالتجربة على المخاطرة المق) إنهاء(تكرار تفتيش الموقع قبل وأثناء وبعد استكمال 
ن،      • ق، إن أمك بات المطل د الن ي تحدي رة، ينبغ ة المباش الل المالحظ ن خ بة م راض المراق ألغ

وبالنسبة ألية خاصية تحديد فالبد أن يتم توارثها والتعبير عنها بثبات . بصورة سهلة وواضحة  
ية      يل المحل نة بالمحاص ا المبي اوية له واص المس ن الخ تالف ع ام االخ تلفة تم ون مخ وتك

 . من نفس الساللةferal populations   الوحشيةوالمجموعات
وي       • الف الج ه للغ نة الموج ذ العي تخدم أخ ن أن يس اح  (يمك ل اللق ن أج تربة ) م بذور (أو ال لل

ية    بة   ) واألعضاء النبات ية من أآثر األساليب              . لنشر المراق نات الطبيع اليب أخذ العي بر أس وتعت
ي              بذرة موحدة مورفولوج اح أو ال ان اللق ادة إذا آ يزة عن غيرها التي تنتج نتيجة للتنوع         إف ا ومم

يا  نقول جين ير الم ثال،  . غ بيل الم ى س ةعل ن   العالم يز يمك ذرة مم اء ب ون غط ي أنتجت ل  الت
 .إآتشافها بسهولة

ة خطورة عند انتشار أحد الجينات المدخلة أو أآثر إلى نباتات المحاصيل القريبة، الطوعية                 • ثم
لوب   . pollen-compatible weedy relativesأو  يار أس إن اخت ك ف ر آذل ان األم إذا آ

بة يجب أن يمكن من إآتشاف وقائع هذا النوع      آما أن إآتشاف الجين المدخل في النبات . المراق
 .المتلقي قد يكون من خالل أساليب بيولوجية متنوعة

ود    • ات وج تمل لعالم ي المح بار المتلق ك باخت ن وذل ود الجي يم وج نه تقي د يمك لوب واح ة أس ثم
 .لجين على سبيل المثال الجين المقاوم للمواد المبيدة لألعشابا

ى الخصائص المورفولوجية غير المرتبطة                    • ى أسلوب أخر إل ثال عل أي غير منقولة (يشير م
يا  يا       ) جين نقول جين بات الم ثل لون الزهرة، مورفولوجيا ورق النبات، شكل ولون البذرة        (للن ) م

 .ألحداث يمكن تفسيرها الفتراض تدفق الجين المدخلومثل هذه ا. والتي يتم نقلها للمتلقي
باتات         • إلآتشاف انتشار  ) من نفس الساللة مثل النبات المقرر إطالقه        (trapيمكن أن تستخدم ن

ية    باتات التجريب اح من الن بذور أو نسل     . اللق يل ال نقل من خالل تحل ى ال ويمكن االستدالل عل
 .في هذه الحالة مفيدا على وجه الخصوصوقد يكون تنوع العقم الذآري  . trapنباتات 

تشمل الخصائص األخرى المناسبة ألغراض المراقبة االشتباه في اآلفات، خصائص الكيمياء        •
تج الجين            ية لمن تجات النهائ ) ، تحليل الكاربوهيدرات  allozymeمثال، تحليل   (الحيوية أو المن

  .RCPوتوسيع  RFLP تحليل الحامض النووي وتشمل تخطيط DNAوخصائص 
 

 متطلبات رفع التقارير
وتحدد هذه العملية من   . تنشأ الحاجة في معظم التجارب الميدانية لتحديد زمن وماهية المراقبة وآيفية تقييم البيانات            

يتولى المراقبة والتقييم ومن الذي يتلقى التقارير الصادرة عن برنامج المراقبة            وحيث أن الكائنات المعدلة جينيا     . س
يانات واألنشطة تخ ع ب بة ولكن يجب جم ة للمراق اليب عام يس من الممكن إعطاء أس دة ألخرى فل تلف من واح

ند إجراء تقييمات مخاطر مستقبلية                  ية للدراسة ع ئولي السالمة األحيائ رة أخرى لمس ا م يلها وتقديمه . محددة وتحل
 .القوقد تساعد تلك المعلومات مقدم الطلب والمنظمين في إعداد برامج أآثر آمنا لإلط

 
 إرشادات لتصميم خطة المراقبة
 :إن تصميم خطة المراقبة يجب أن

 ينفذ بناء على آل حالة •
ع             • روف موق اط وظ اق النش وع ونط يا ون دل جين ن المع ائص الكائ بار خص ي االعت أخذ ف ي

 .اإلطالق
يم المخاطر والتعقب                   • ار العكسية المحددة في تقي ى األث بة محددة ترآز عل اليب مراق درج أس ي

 .ألثار العكسية غير المتوقعةالعام ل
 .ينفذ لوقت آاف إلآتشاف األثار الفورية أو المؤجلة المحددة في تقييم المخاطر •
 .يستغل ممارسات التعقب الروتينية الموضوعة آلما آان هذا مناسبا •
ن  • د م تخدمون (تحدي ب، المس دم الطل ن   ) مق ئول ع ن المس بة وم تلفة للمراق ام المخ ينفذ المه س

 . ة المراقبةضمان تنفيذ خط
 .يكفل تحليل البيانات واستخدامها في تحديد استراتيجيات إدارة المخاطر المستقبلية •
دم الطلب والسلطة المختصة الحصول على                  • ا مق ة اتصال يستطيع من خالله ل وجود حلق يكف

 .معلومات عن األثار العكسية الملحوظة
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 .ي أثر عكسي جسيميوفر إجراءات عالجية مالئمة لالستخدام في حالة مالحظة أ •
راجعة البيانات وتحديد إذا آانت البيانات مفيدة أو احتياجات المنهج في              • بكرة لم ر فرصة م يوف

 . حاجة إلى تعديل للحصول على معلومات قيمة
 
 


