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إرشادات تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة
 .Iمقدمة
 .1رحب األطراف في االجتماع الخامس 1بوثيقة "إرشةااا تقيةي مخةاطر الكائنةا الحية المحةور " (المشةار إليهةا هنةا
باس "وثيق اإلرشااا ") التي تة صةياتتها وإعةاااها بفضة الجهةوا المشةترك " فرية الخبةرا المفتةو العضةوي علة
اإلنترن " و"فري الخبرا التقنيين" وقرروا تمايا عم الفريقين بهاف (أ) إنجاز نسخ منقح من "إرشااا تقيي مخاطر
الكائنا الحي المحور " و(ب) إنشا آلي تتضمن المعايير للتحايثا المستقبلي لقوائ مواا الخلفي و(ج) إعااا المزيا مةن
اإلرشااا حةو الموضةوعا الجايةا الخاصة مةن تقيةي المخةاطر وفقةا ألولويةا واحتياجةا األطةراف مة األخة فةي
االعتبار الموضوعا المحاا في الفتر بين الجلسا .
 .2ه ه الوثيق هي ثمر جهةوا " فرية الخبةرا المفتةو العضةوي علة اإلنترنة " و"فرية الخبةرا التقنيةين" اسةتجاب
للفقر ( 1أ) و(ج) أعاله لكي ينظر فيها األطراف في بروتوكو قرطاجن للسالم األحيائي .

* UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/1
 1القرار  BS-V/12متاح على .https://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=12325
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الصفح 5

تمهيد
وفقا ً للنهج التحوطي االحترازي 2فإن الهاف من ه ا البروتوكو هو "المساهم في
مجا النق والتناو واالستخاا اآلمن للكائنا الحي المحور التي ت إنتاجها باستخاا
أن تترتب عليها آثار سلبي وضار عل حفظ التنوع البيولوجي واستخاامه المستاا
أيضا ً في االعتبار وم التركيز بصف خاص عل النق عبر الحاوا" 3.له ا الغرض
المخاطر للمساعا في اتخا قرارا مطلع حو الكائنا الحي المحور .

ضمان مستوى مالئ من الحماي في
التكنولوجيا الحيوي الحايث التي يمكن
م أخ المخاطر عل صح اإلنسان
يجب عل األطراف ضمان تنفي تقيي

طبقا للماا  15من البروتوكو يجب إجرا عمليا تقيي المخاطر بطريق علمي سليم وينبغي أن تستنا كحا أان عل
المعلوما المقام طبقا للماا  8وتيرها من األال العلمي المتاح من أج تحايا وتقيي اآلثار السلبي المحتمل للكائنا
الحي المحور عل حفظ التنوع البيولوجي واستخاامه المستاا م أخ المخاطر عل صح اإلنسان أيضا ً في االعتبار4.
حاا المرف الثالث من البروتوكو المباائ العام األربع لتقيي المخاطر:
" يجب إجرا تقيي المخاطر بطريق سليم علم ًيا ً تتس بالشفافي ومن الممكن أن يؤخ في الحسبان نصائح الخبرا
والمباائ التوجيهي واإلرشااا التي وضعتها المنظما الاولي المعني ".
 ال ينبغي بالضرور تفسير نقص المعرف العلمي أو عا وجوا إجماع لآلرا العلمي عل أنه يشك مستوى معينا ً
من المخاطر أو عا وجوا مخاطر أو وجوا مخاطر مقبول ".
 ينبغي اراس المخاطر المرتبط بالكائنا الحي المحور أو المنتجا المشتق منها في سيا المخاطر التي يمثلها
الكائنا المتلقي تير المحور في البيئ المتلقي المحتمل ".
" ينبغي إجرا تقيي المخاطر عل أساس ك حال عل حا  .وقا تتفاو المعلوما المطلوب في طبيعتها ومستوى
التفاصي من حال إل أخرى تبعً ا للكائن الحي المحور المعني واستخاامه المقصوا والبيئ المتلقي المحتمل ".
أعا الفري المخصص من الخبرا التقنيين في تقيي المخاطر وإاارتها ه ه الوثيق بعا تلقي مقترحا وتوصيا منتاى
الخبرا اإللكتروني المفتو باب العضوي وفقا لالختصاصا التي حااها مؤتمر األطراف ال ي يمث اجتماع األطراف في
بروتوكو قرطاجن للسالم األحيائي و لك في قراريه  BS-IV/11و BS-V/12لتلبي االحتياجا المحاا للمزيا من
التوجيه واإلرشااا حو تقيي مخاطر الكائنا الحي المحور  5.الهاف من ه ه الوثيق أن تكون "وثيق حي " مستمر يت
تنقيحها وتحسينها كلما اقتض األمر وبنا عل تكليف من األطراف في بروتوكو قرطاجن للسالم األحيائي .

" 2من أج حماي البيئ يجب عل الاو أن تطب المنهج االحترازي عل نطا واس وفقا إلمكانيا ك منها .وحالما كان هناك تهاياا بأضرار ال يمكةن عالجهةا
أو إصالحها ال ينبغي اتخا نقص اليقين العلمي ريع لتأجي التاابير المةوفر فةي التكلفة لمنة تةاهور البيئة " (المبةاأ  15مةن إعةالن ريةو بشةأن البيئة والتنمية ) علة :
) (http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163وفيمةةةةةةةةةا يتماشةةةةةةةةة مةةةةةةةةة المةةةةةةةةةواا 1.01
( )http://bch.cbd.int/protocol/text/article.shtml?a=cpb-10و )http://bch.cbd.int/protocol/text/article.shtml?a=cpb-11( 1108مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن
البروتوكو ..
.http://bch.cbd.int/protocol/text/article.shtml?a=cpb-01 3
 4الماا  15الفقر (http://bch.cbd.int/protocol/text/article.shtml?a=cpb-15). 1
 5أنشأ مؤتمر األطراف ال ي يمث اجتماع األطراف في بروتوكو قرطاجن للسالم األحيائي منتاى الخبرا اإللكتروني المفتو باب العضوي والفري المخصص من
الخبرا التقنيين في تقيي المخاطر وإاارتها من خال القرار  . BS-IV/11ثة وسة مةؤتمر األطةراف اختصاصةا هة ه الفةر مةن خةال القةرار  .BS-V/12ويمكةن
االطالع عل اختصاصا ه ه الفر في المرفقا بالقرارين  BS-IV/11و.BS-V/12
( http://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=11690
.)http://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=12325
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الصفح 6

هدف وثيقة اإلرشادات ونطاقها
تهاف ه ه الوثيق إل "توفير مرج يمكنه مساعا األطراف والحكوما األخرى في تنفي أحكا ه ا البروتوكو فيما يتعل
بتقيي المخاطر وال سيما المرف الثالث وعل ه ا النحو فإن ه ه الوثيق ليس وصفي وال تفرض أي التزاما عل
األطراف"6 .
تركز وثيق اإلرشااا عل الكائنا
الماا ( 3ط) (أ) من البروتوكو .

الحي المحور الناشئ عن تطبي التكنولوجيا الحيوي الحايث تطبي كما هو موضح في

تتكون ه ه الوثيق من ثالث أجزا  .يقا الجز األو خارط طري لتقيي المخاطر للكائنا الحي المحور  .بينما يقا الجز
الثاني إرشااا محاا بشأن تقيي مخاطر أنواع محاا من الكائنا الحي المحور والصفا  .أما الجز الثالث فيركز عل
رصا ومراقب الكائنا الحي المحور التي ت إطالقها في البيئ  .وقا حاا منتاى الخبرا اإللكتروني المفتو باب العضوي
والفري المخصص من الخبرا التقنيين الموضوعا التي تناولها الجزآن الثاني والثالث ورتبوا أولوياتها بموجب
االختصاصا المحاا في القرارين  BS-IV/11و BS-V/12م أخ حاج األطراف إلرشااا وتوجيها إضافي في
االعتبار.

6

القرار .BS-V/12

…/
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الصفح 7

الجزء األول
خريطة الطريق لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة
معلومات أساسية
تقا خريط الطري ه ه اإلرشااا والتعليما والتوجيها حو تقيي مخاطر الكائنا الحي المحور عل البيئ  7م أخ
مخاطرها عل صح اإلنسان في االعتبار بما يتف م بروتوكو قرطاجن للسالم األحيائي (المشار إليه الحقا باس
"البروتوكو ") وباألخص الماا  15من المرف الثالث (المشار إليه الحقا باس "المرف الثالث") 8.وبنا عل لك وُ ض َع
خريط الطري ه ه لتكم المرف الثالث كما أنها تعم أيضا ً عل إتما السياسا والتشريعا الوطني للسالم األحيائي .
ً
تحاياا إل تسهي التطبي الفعّا للمرف الثالث وتحسينه من خال تفصي الخطوا والنقاط الواجب
وتهاف خريط الطري
مراعاتها عنا تقيي المخاطر عل البيئ وتوجيه المستخامين إل مواا المراج األساسي ا الصل  .وقا تكون خريط
الطري مفيا كمرج لخبرا تقيي المخاطر عنا إجرا أو مراجع عمليا تقيي المخاطر وكأاا تاريبي في أنشط بنا
القارا .
توفر خريط الطري ه ه معلوما ا صل بتقيي مخاطر ك أنواع الكائنا الحي المحور واستخااماتها المقصوا في
إطار نطا البروتوكو وأهاافه .وم لك فقا وُ ض َع ه ه الخريط في األتلب عل أساس نباتا المحاصي المحور
وراثيا ً ويرج لك إل أن الخبر الحالي في تقيي مخاطر الكائنا الحي المحور عل البيئ قا ت اكتسابها بشك أساسي من
ه ه الكائنا 9.
يمكن تطبي خريط الطري عل ك أنواع الكائنا الحي المحور التي ت إطالقها في البيئ سوا التي أطلق لفتر زمني
محاا وعل نطا محاا أو عل نطا واس  .إال أن كمي ونوعي المعلوما المتاح والالزم لاع تقيي مخاطر الكائنا
التي أطلق بصور مقصوا في البيئ ستختلف وتتفاو من حال ألخرى.

مقدمة
ّ
منظ َم تت بطريق علمي سليم تتس
ينص البروتوكو عل أن يكون تقيي مخاطر الكائنا الحي المحور عملي منهجي
بالشفافي وعل أساس ك حال عل حا فيما يتعل بالبيئ المتلقي المحتمل  .إن الهاف من تقيي المخاطر هو تحايا وتقيي
مخ َتلَف اآلثار السلبي المحتمل للكائنا الحي المحور واحتماالتها وعواقبها فضال عن تقاي التوصي بشأن ما إ ا كان
الخطر العا المُقاّر مقبوال أو يمكن التحك فيه أ ال م مراعا أ ّي اشتباها أو شكوك أو مخاوف ا صل  .يقا تقيي
المخاطر المعطيا التي تخا عملي صن القرار فيما يتعل بالكائنا الحي المحور  .وتوضح خريط الطريق العملي
المتكامل لتقيي المخاطر من خال ثالث أقسا فرعي أال وهي" :القضايا الشامل في عملي تقيي المخاطر" و"مرحل التخطيط
في تقيي المخاطر" و" إجرا تقيي المخاطر".
قا تختلف اآلثار المحتمل التي يسببها الكائن الحي المحور وفقا لخصائص الكائن الحي المحور وكيفي استخاا الكائن الحي
المحور والبيئ المحيط بالكائن الحي المحور .وقا تكون اآلثار مقصوا أو تير مقصوا كما يمكن اعتبارها مفيا أو
محايا أو متعاا وفقا لتأثيرها عل هاف الحماي .

 7بما في ذلك المنتجات المشتقة منها ،كما هو مبين في الفقرة  5من المرفق الثالث من البروتوكول.
 8المادة  (http://bch.cbd.int/protocol/text/article.shtml?a=cpb-15) 55والمرفق الثالث
).(http://bch.cbd.int/protocol/text/article.shtml?a=cpb-43
 9يمكن االطالع على القرارات بشأن الكائنات الحية المحورة ،ضمن أشياء أخرى ،في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ) (http://bch.cbd.intوعلى روابط
المواقع الوطنية والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة بهذا الغرض.
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الصفح 8
ويعتما ما يمكن اعتباره أثراً سلبيا ً "وخطراً مقبوال" عل أهااف الحماي ومحاور التقيي الخاص بها .ويمكن اختيار أهااف
الحماي بنا عل السياسا والتشريعا الوطني لألطراف باإلضاف إل المرف األو من اتفاقي التنوع البيولوجي عل
أساس الصل بالطرف المسؤو عن إجرا تقيي المخاطر.
تتضمن خريط الطري خمس خطوا مقتبس من المرف الثالث تصف عملي متعاا المستويا ترتبط فيها نتائج إحاى
الخطوا بسائر الخطوا  .ومن الضروري إجرا خطوا تقيي المخاطر بشك تكراري حيث يمكن تنقيح بعض الخطوا
المعين عنا ظهور معلوما جايا أو حاوث تغيير في الظروف بما قا يغير من نتائجها .وبالمث يمكن أخ بعض القضايا
الموضح في قس "تحايا اإلطار والنطا " أاناه عنا إجرا تقيي المخاطر ومر أخرى في نهاي عملي تقيي المخاطر أيضاً
لتحايا ه ت تناو األهااف والمعايير المنصوص عليها في بااي تقيي المخاطر أ ال.
وفي النهاي تؤخ التوصيا النهائي المستما من تقيي المخاطر في االعتبار خال عملي صن القرار المتعل بالكائن الحي
المحور .وفي عملي صن القرار ووفقا لسياسا الاول وأهااف الحماي من الممكن أخ مواا أخرى من البروتوكو أو
تيرها من القضايا ا الصل في االعتبار وسيت عرض ه ه القضايا والمواا في الفقر األخير من خريط الطري
وعنوانها "القضايا المتصل ".
يوضح المرف عملي تقيي المخاطر وفقا لخريط الطري .

» انظر المراج

ا الصل "بالمقام ":

http://bch.cbd.int/onlineconferences/ra_guidance_references.shtml

القضايا الشاملة في عملية تقييم المخاطر
يحتوي ه ا القس عل اإلرشااا بشأن القضايا المرتبط بك خطوا تقيي المخاطر كما يركز عل البنوا المتعلق بجوا
ومال م المعلوما التي ينبغي مراعاتها في عملي تقيي المخاطر فضال عن وسائ تحايا وتوضيح المخاوف والشكوك التي
قا تنشأ.

جودة المعلومات ومالءمتها
من األسئل الهام التي تطر نفسها في عملي تقيي المخاطر ما إ ا كان
لوصف المخاطر التي يشكلها الكائن الحي المحور.

المعلوما

المقام

ا

جوا ومال م كافي

المستخاَ َم فضال عن صح نتائج تقيي

هناك بعض القضايا التي يجب مراعاتها في المعتاا لضمان جوا ومال م المعلوما
المخاطر .عل سبي المثا :
 معيار جوا المعلوما العلمي :
 oينبغي استخاا معلوما ا جوا علمي مقبول بما في لك البيانا الخا في عملي تقيي المخاطر.
وينبغي أن تتس جوا البيانا م الممارسا المقبول لجم األال العلمي وتقاي التقارير ومن الممكن
أن تتضمن المعلوما مراجع مستقل لطر ومناهج الاراسا ؛
 oينبغي استخاا الطر اإلحصائي المالئم حيثما كان لك مناسبًا لتعزيز النتائج العلمي لتقيي المخاطر
كما ينبغي وصفها في تقرير تقيي المخاطر .وكثيرا ما ُتستخا البيانا المستما من مجاال علمي متعاا
في تقيي المخاطر؛
 oينبغي أن تكون التقارير عن البيانا والمناهج المستخام عل قار كاف من التفاصي والشفافي بما يسمح
بالتحق منها وإعاا إنتاجها من قب جه مستقل  .ويشم لك ضمان الوصو بسهول إل البيانا التي
يستخامها خبرا تقيي المخاطر (عل سبي المثا  :توافر البيانا أو المعلوما ا الصل أو مواا
العين إ ا طلب وعنا االقتضا ) م مراعا بنوا الماا  21من البروتوكو بشأن سر ّي المعلوما .


مال م المعلوما لتقيي المخاطر:
…/
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o
o

o
o



يمكن اعتبار المعلوما والبيانا مالئم إ ا كان مرتبط بأهااف الحماي أو محاور التقيي أو إ ا كان
تساه في تحايا وتقيي اآلثار السلبي المحتمل للكائن الحي المحور أو إ ا كان تؤثر عل نتائج تقيي
المخاطر أو القرار؛
ا الصل من مجموع مختلف من المصاار مث البيانا التجريبي الجايا
يمكن اشتقا البيانا
والمطبوعا العلمي المُح ّكم ا الصل فضال عن البيانا والخبر والنتائج المستخرج من التقييما
ا جوا علمي مقبول وخصوصا تلك التي تتضمن الكائنا الحي
بر
السابق للمخاطر إ ا اع ُت َ
المحور اتها أو ما يماثلها في بيئا متلقي مماثل ؛10
يمكن استخاا المعلوما من المعايير واإلرشااا الوطني والاولي في عمليا تقيي المخاطر كما يمكن
االستفاا من معرف وخبرا المزارعين والعلما وخبرا التشري والمجتمعا األصلي والمحلي تبعا ً
لنوع الكائن الحي المحور واستخاامه المقصوا والبيئ المتلقي المحتمل ؛
سوف تختلف المعلوما ا الصل بإجرا تقيي المخاطر من حال إل أخرى تبعا ً لطبيع التحوير في
الكائن الحي المحور واستخاامه المقصوا باإلضاف إل نطا وما اإلطال في البيئ  .وقا تتوفر أو
تطلب معلوما أق عنا إجرا تقيي المخاطر في حاال اإلطال في البيئ التي تهاف إل إنشا
المعلوما إلجرا المزيا من عمليا تقيي المخاطر وحيثما يكون مستوى تعرض البيئ المتلقي للكائن
الحي المحور محاوااً مثلما يحاث م عمليا اإلطال التجريبي والاراسا التجريبي في المراح
المبكر  .ويمكن معالج حال الشك أو عا اليقين الناتج عن المعلوما المحاوا التي تتوفر في مث ه ه
الحاال من خال اتخا إاار المخاطر وتاابير الرصا والمراقب .

اعتبارا إضافي فيما يتعل بالمعلوما العلمي :
 oقا يؤاي تقيي المخاطر إل زياا الحاج إل المزيا من المعلوما المالئم حو موضوعا محاّا
والتي يمكن تحاياها وطلبها خال عملي التقيي ؛
 oماى تواجا الخبرا المستقلين ال ين لايه خلفي مالئم في مختلف التخصصا العلمي إلجرا عمليا
تقيي المخاطر أو لتقاي آرائه واقتراحاته في عملي تقيي المخاطر.

تحديد حاالت الشك ودراستها
الشك أو نقص اليقين صف جوهري وطبيعي في التحلي العلمي وتقيي المخاطر .فوفقا لبروتوكو قرطاجن "يمكن عالج
حال الشك ونقص اليقين فيما يتعل بمستوى المخاطر بطلب المزيا من المعلوما بشأن قضايا محاا مثير للقل أو بتنفي
استراتيجيا مناسب إلاار المخاطر و/أو رصا الكائن الحي المحور في البيئ المتلقي " 11.وله ا فإن حاوث الشك العلمي
وماى ه ا الشك من األمور الجوهري في سيا تقيي المخاطر .وحت اآلن "ال يوجا تعريف متف عليه اوليا ً "للشك
العلمي" وليس هناك قواعا عام متف عليها اوليا ً أو مباائ توجيهي لتحايا وقوعها .وله ا يت التعام م قضي الشك
العلمي بش مختلف في بعض األحيان في ك عقا أو ميثا اولي عن طري التاابير الوقائي 12.
تقوي اعتبارا الشك من مستويا الصح واليقين العلمي لعملي لتقيي المخاطر .ومنها اعتبارا
عل الشكوك التي لها تأثير بارز عل نتائج تقيي المخاطر.

المصار والطبيع

وتركز

في جمي حاال الشكوك المحاا يمكن وصف طبيع الشك بأنه ينشأ (أ) نقص المعلوما و(ب) المعرف تير المكتمل
و(جـ) التباين البيولوجي أو التجريبي مث التباين الناج عن عا التجانس المتأص في العين قيا الاراس أو الناج عن
التغيرا في المقايسا التحليلي  .ويشم الشك الناتج عن نقص المعلوما عل سبي المثا المعلوما المفقوا أو البيانا
الغامض أو تير الاقيق (فمثال تلك الناتج عن تصميما الاراس واألنظم النمو جي والطر التحليلي المستخام في
توليا المعلوما وتقييمها وتحليلها).

 10يمكن االطالع على تقييمات المخاطر ،ضمن أشياء أخرى ،في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ( )http://bch.cbd.intوالمركز الدولي للهندسة الوراثية
والتكنولوجيا الحيوية (.)http://rasm.icgeb.org
 11المرفق الثالث ،الفقرة ( 8و)
 12الدليل التفسيري لبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية ،الفقرة .)http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/EPLP-046.pdf( 66-55
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الصفح 10
وفي بعض الحاال ال تسه كثر المعلوما بالضرور في تحقي فه أفض لآلثار السلبي المحتمل ول لك ينبغي عل
خبرا تقيي المخاطر ضمان إسها أي معلوما إضافي مطلوب في تحقي تقييما أفض للمخاطر .وعل الرت من إمكاني
الحا من حاال الشك ونقص اليقين الناتج عن نقص المعلوما عن طري إجرا المزيا من األبحاث إال أنه ال يمكن الحا
من حاال الشك الناشئ عن المعرف تير الكامل أو التباين المتأص  .ففي واق األمر قا تؤاي المعلوما اإلضافي في مث
ه ه الحاال إل ظهور حاال جايا من الشك ونقص اليقين باال من الحا منها.
تناول ك خطو من خطوا تقيي المخاطر األشكا المختلف لحاال الشك ونقص اليقين بالاراس والوصف .وباإلضاف إل
لك فمن الضروري عنا اإلبالغ عن نتائج تقيي المخاطر وصف أثر حال الشك ونقص اليقين كميّا ونوعيّا عل المستوى
المقاّر من المخاطر وأثره عل استنتاجا وتوصيا تقيي المخاطر.
وفي الحاال التي تشير فيها طبيع الشك إل عا إمكاني معالجته من خال توفير بيانا أكثر أثنا تقيي المخاطر فإنه يمكن
معالجته حسب االقتضا من خال إاار المخاطر و/أو المراقب بموجب الفقر (8هـ) والفقر ( 8و) من المرف الثالث في
البروتوكو (راج الخطو  5والجز الثالث).

» انظر المراج

ا الصل بـ"تحايا حاال الشك واراستها":

http://bch.cbd.int/onlineconferences/ra_guidance_references.shtml

مرحلة التخطيط في تقييم المخاطر
تحديد إطار تقييم المخاطر ونطاقه
يت إجرا تقيي المخاطر عل أساس ك حال عل حا فيما يتعل بالكائن الحي المحور واستخاامه المقصوا والبيئ المتلقي
المحتمل  .ويباأ ك تقيي للمخاطر من خال تحايا إطاره ونطاقه بطريق تتواف م أهااف الحماي في البلا ومحاور التقيي
والحاوا الانيا للمخاطر واستراتيجيا إاار المخاطر وسياساتها.
ربما يتضمن تحايا إطار تقيي المخاطر ونطاقه بما يتس م سياسا الاول وقوانينها مشارك المعلوما والتشاور م خبرا
تقيي المخاطر وصانعي القرار والجها المعني المختلف قب إجرا التقيي الفعلي للمخاطر لتحايا أهااف الحماي ومحاور
التقيي والحاوا الانيا للمخاطر المرتبط بالتقيي وقا يتضمن أيضا تحايا األسئل ا الصل بالحال قيا النظر ليت طرحها.
ينبغي عل خبرا تقيي المخاطر في مسته العملي معرف المتطلبا الوطني لتقيي المخاطر ومعايير قبو المخاطر .كما
يمكنه أيضا االستعان بأسئل أو قوائ المراجع المالئم للحال قيا النظر للمساعا في الخطوا الالحق .
يمكن أخ عا نقاط خاص بالطرف المعني 13وبعملي معين لتقيي المخاطر في االعتبار حسب االقتضا  .وتشم ه ه النقاط:
 السياسا واالستراتيجيا البيئي والصحي القائم عل ما يلي عل سبي المثا :
(أ) التشريعا وااللتزاما الاولي للطرف المعني؛
(ب) اإلرشااا أو األطر التشريعي التي أقرها الطرف المعني؛
(ج) أهااف الحماي ومحاور التقيي والحاوا الانيا للمخاطر واستراتيجيا اإلاار عل النحو المنصوص عليه في
التشريعا ا الصل بالطرف المعني عل سبي المثا ؛
 المناول ا لمقصوا للكائن الحي المحور واستخاامه بما في لك الممارسا المرتبط باستخاا الكائن الحي المحور
م مراعا ممارسا المستخا وعاااته.
 طبيع ومستوى تفاصي المعلوما المطلوب (انظر أعاله) التي قا تعتما عل ضمن أشيا أخرى عل
الخصائص البيولوجي /بيئ الكائن المتلقي واالستخاا المقصوا من الكائنا الحي المحور والبيئ المتلقي
المحتمل فضال عن نطا وما التعرض للبيئ (عل سبي المثا  :ما إ ا كان لالستيراا فقط أو للتجارب الميااني
أو لالستخاا التجاري) .فعنا اإلطال الميااني المحاوا خاص في المراح التجريبي المبكر أو في الخطوا
 13انظر بنود البروتوكول المتعلقة بالجهة المسؤولة عن ضمان تنفيذ تقييم المخاطر.
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المبكر من عمليا إطال الكائنا الحي المحور في البيئ التي تت عل نحو تاريجي تختلف طبيع ومستوى
تفاصي المعلوما المطلوب أو المتاح بالمقارن م المعلوما المطلوب أو المتاح في حال اإلطال واس النطا
أو في اإلطال التجاري في البيئ .
تحايا المتطلبا المنهجي والتحليلي بما في لك متطلبا آليا للمراجع التي يجب الوفا بها لتحقي هاف تقيي
المخاطر عل النحو المنصوص عليه عل سبي المثا في المباائ التوجيهي التي نشرها أو أقرها الطرف
المسؤو عن إجرا تقيي المخاطر (عاا ما يكون الطرف المستورا وفقا للبروتوكو )؛
خبر وتاريخ الكائن المتلقي تير المحور م مراعا وظيفته اإليكولوجي .
أساليب وصف اآلثار السلبي المحتمل للكائنا الحي المحور والمصطلحا المستخام في وصف مستويا
االحتماال (الخطو  )2وحج العواقب (الخطو  )3والمخاطر (الخطو  )4وماى قبو المخاطر أو إمكاني الحا
منها (الخطو .)5

تجم بعض أطر تقيي المخاطر عملي تحايا إطار ونطا تقيي المخاطر م تحايا اآلثار السلبي المحتمل المرتبط بتعايال
الكائنا الحي المحور في خطو واحا ُت َس َّم "صيات المشكل " (راج الخطو .)1

» انظر المراج

ا الصل بقس "تحايا إطار تقيي المخاطر ونطاقه"

http://bch.cbd.int/onlineconferences/ra_guidance_references.shtml

اختيار الكائنات المرجعية
ينبغي اراس المخاطر المرتبط بالكائن الحي المحور في إطار المخاطر التي تشكلها الكائنا
الكائنا المصار في البيئ المتلقي المحتمل 14.

المتلقي تير المحور أو

يهاف المنهج المقارن إل تحايا التغيرا بين الكائن الحي المحور وكائناته المرجعي التي قا تؤاي إل حاوث آثار سلبي  .قا
يكون الختيار الكائنا المرجعي آثار كبير عل مال م عملي تقيي المخاطر وتفسيرها والنتائج المستخلص منها .ول لك
ينبغي انتقا الكائن أو الكائنا المرجعي التي يت اختيارها عل أساس قارتها عل إنشا المعلوما المتسق و ا الصل
بتقيي المخاطر.
ينبغي تقيي الكائن الحي المحور وكائناته المرجعي في الوق والمكان نفسيهما وفي ظ الظروف البيئي نفسها من أج
تفسير التباين الناتج عن التفاع م البيئ  .قا يصعب في بعض الحاال اختيار الكائن/الكائنا المرجعي المالئم .
تستخا بعض أساليب تقيي المخاطر نمطا ً وراثيا ً تير معا بخلفي وراثي قريب بقار اإلمكان من الكائن الحي المحور ال ي
ُجرى تقييمه مث سالل (شبه) متجانس وراثي ًا لتصبح االختيار األساسي ككائن مرجعي .وفي مث ه ه األطر لتقيي المخاطر
ي َ
التي تتطلب استخاا كائن متلقي (شبه) متجانس وراثيا ً ككائن مرجعي تتجل فائا المزيا من الكائنا المرجعي وفقا
للوظائف البيولوجي للكائن وأنواع الصفا المحور قيا التقيي  .وفي الممارس العملي يستخا الكائن تير المحور (شبه)
المتجانس وراثيا ً في الخطو  1وخال عملي تقيي المخاطر .وعناما يت تقيي احتمالي اآلثار السلبي وعواقبها المحتمل
يمكن – حسب االقتضا  -أخ المعرف الواسع والخبر في الكائنا المرجعي اإلضافي في االعتبار مث السالال المرجعي
تير المحور التي ت تحاياها جنبا إل جنب م الكائن المتلقي تير المحور .كما يمكن أيضا ً مراعا نتائج التجارب الميااني
التجريبي أو تيرها من المعلوما البيئي والخبر بالكائنا الحي المحور اتها أو ما يماثلها في البيئا المتلقي اتها أو ما
يماثلها.
وفي األساليب األخرى لتقيي المخاطر سوف يعتما اختيار الكائن المرجعي المناسب عل الكائن الحي المحور المحاا ال ي
ُجرى النظر فيه وعل الخطو الحالي في تقيي المخاطر فضال عن األسئل الجاري طرحها.
ي َ

 14المرفق الثالث ،الفقرة .5
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الصفح 12
وقا ال تكفي  -في بعض الحاال  -الكائنا المتلقي تير المحور أو الكائنا المصار وحاها لتحايا أساس مالئ لتقيي الكائن
المرجعي .وفي مث ه ه الحاال تكون األساليب اإلضافي و/أو الكائنا المرجعي ضروري (للحصو عل أمثل عملي
ُرج الرجوع إل الجز الثاني من ه ا الالي اإلرشااي).
ملموس والمزيا من اإلرشااا ي َ

إجراء تقييم المخاطر
لتحقي الهاف ال ي نص عليه المرف الثالث من البروتوكو والبنوا في المواا األخرى ا الصل من البروتوكو يت
تقيي المخاطر في خطوا من خال عملي متكامل وبأسلوب تكراري حسب االقتضا  .توضح الفقر  8من المرف الثالث
الخطوا األساسي في عملي تقيي المخاطر .أما الفقر  9من المرف الثالث فتسرا وتصف النقاط التي يجب مراعاتها في
عملي تقيي مخاطر الكائنا الحي المحور استناااً إل حال معين .
تتماث خطوا تقيي المخاطر بموجب البروتوكو م الخطوا المستخام في األطر األخرى لتقيي المخاطر .وعل الرت
من أن المصطلحا قا تختلف فيما بين األساليب المختلف يت تعريف تقيي المخاطر بشك عا بأنه عملي قائم عل منهج
علمي تشم عل األق المكونا المشترك التالي (تتماث م الخطوا من  1إل  4عل التوالي) ":تحايا األخطار" و"تقيي

التعرض" و"وصف األخطار" و"وصف المخاطر".

يصف ه ا القس بالتفصي الخطوا الموضح في الفقر ( 8أ) – (هـ) من المرف الثالث وينص عل النقاط التي ينبغي
مراعاتها في ك خطو  .وبعض النقاط التي ينبغي مراعاتها مستما من الفقر  9من المرف الثالث .وأضيف نقاط إضافي
ينبغي مراعاتها عل أساس المناهج الشائع المستخام لتقيي مخاطر وإاار مخاطر الكائنا الحي المحور بقار ما تتماش
م المباائ الوارا في المرف الثالث.
وتعتما صل ك نقط ينبغي مراعاتها عل الحال موض التحلي .
اإلرشااا المقام أاناه حو الخطوا في تقيي المخاطر ليس شامل أو جامع له ا من الممكن أن اإلرشااا
والنقاط التي ينبغي مراعاتها مالئم عنا االقتضا  .وتقا الروابط قوائ بالمستناا المرجعي المالئم لك قس .
« انظر المراج

اإلضافي

ا الصل بـ "إجرا تقيي المخاطر":

http://bch.cbd.int/onlineconferences/ra_guidance_references.shtml

الخطوة " :1تحديد أي خصائص لتركيبات وراثية وأنماط ظاهرية جديدة مرتبطة بالكائن الحي المحور قد
تترتب عليها آثار ضارة على التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة ،مع مراعاة المخاطر على
صحة اإلنسان أيضا" 15
التفسير
الهاف من ه ه الخطو هو تحايا التغيرا في الكائن الحي المحور نتيج ً الستخاا التكنولوجيا الحيوي الحايث التي قا تسبب
آثاراً سلبي عل حفظ التوع البيولوجي واستاامته م مراعا المخاطر عل صح اإلنسان .وقا تكون اآلثار السلبي المحتمل
مباشر أو تير مباشر عاجل أو آجل 16.
يطر خبرا تقيي المخاطر في ه ه الخطو السؤا التالي" :ما هي اآلثار السلبي التي قا تحاث ولما ا وكيف؟" .ه ه
الخطو هام للغاي في عملي تقيي المخاطر حيث تحاا األسئل المطروح سيناريوها المخاطر التي يجب مراعاتها في
 15العناوين السميكة لكل خطوة هي اقتباسات مباشرة من المرفق الثالث من البروتوكول
 16انظر أيضا المادة  ،5الفقرة (5ب) من بروتوكول ناغويا  -كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي
()/http://bch.cbd.int/protocol/nkl/article2
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الصفح 13
جمي الخطوا الالحق  .ويمكن اإلشار أيضا إل ه ه الخطو بـ "تحايا مفهو الخطر" فمن الضروري معرف الفر بين
جرى ه ه الخطو في الكثير من الحاال كجز
"األخطار" و"المخاطر" ويتعين عل خبرا تقيي المخاطر إاراك ه ا الفر ُ .ت َ
من عملي صيات المشكل عنا تحايا إطار ونطا تقيي المخاطر .وال تقتصر ه ه الخطو في تلك الحال عل تحايا األخطار
فحسب ب يؤخ في االعتبار أهااف الحماي ونتائج التقيي المالئم أيضا .وسوا تم الخطو األول و"تحايا إطار ونطا
التقيي " بالتوازي أو بالتوالي فإن ه ه اإلجرا ا تتمت بأهمي بالغ في تقيي المخاطر حيث أنها تشك أساس الخطوا
الالحق .
.يحاا خبرا تقيي المخاطر في ه ه الخطو السيناريوها المحتمل علميا ً وفرضيا المخاطر للتنبؤ بما إ ا كان للكائن الحي
المحور آثار سلبي عل محاور التقيي  .وعنا القيا ب لك يحل خبرا تقيي المخاطر ما يمكن أن تؤاي إليه السما والصفا
الجايا للكائن الحي المحور باإلضاف إل عمليا نقله وتااوله واستخاامه من آثار سلبي أثنا التفاع م البيئ المتلقي
المحتمل  .فعل سبي المثا إ ا كان هاف الحماي هو الحفاظ عل التنوع البيولوجي فعنائ قا تسه فرضي المخاطر في
تقيي السما الجايا للكائن الحي المحور التي قا تؤثر عل "أهااف" معين مث أحا عناصر شبك الغ ا أو عاا أفراا
المجموعا من صنف أو جنس معين في البيئ المتلقي المحتمل  .تس َّم األهااف أي ً
ضا بمحاور التقيي كما تعا مواصفاتها
التي ال تموض فيها بالغ األهمي للتركيز عل تقيي المخاطر.
من الضروري تحايا العالق السببي أو المسار بين سم الكائن الحي المحور واألثر الضار المحتم وإال فإن تقيي المخاطر
سيؤاي إل إنتاج معلوما لن تكن مفيا في صن القرار (انظر أيضا ً الخطوتين  2و .)3وبحسب الكائن الحي المحور
واستخاامه المقصوا والبيئ المتلقي المحتمل قا تتضمن التغيرا المحتمل التي قا تؤاي إل آثار سلبي عل سبي المثا ال
الحصر قار الكائن الحي المحور عل ( :أ) التأثير عل الكائنا تير المستهاف (ب) إلحا آثار تير مقصوا بالكائنا
المستهاف (جـ) التوت أو الغزو أو اكتساب ميز الكفا في النظ اإليكولوجي في ظ التحك المحاوا أو انعاامه (ا) نق
الجينا للكائنا أو السالال األخرى (هـ) عا استقراره جينيا ً أو ظاهريا ً.
في ه ه الخطو ينبغي اراس مقارن الكائن الحي المحور في إطار الكائنا المتلقي تير المحور أو الكائنا المصار في
البيئ المتلقي المحتمل م مراعا السم /السما الجايا للكائن الحي المحور (انظر قس "اختيار الكائنا المرجعي " في
الفص "مرحل التخطيط في تقيي المخاطر").
يمكن وصف السما الجايا للكائن الحي المحور التي سيت اراستها من خال مصطلحي صفا وراثي وصفا ظاهري .
وتتضمن ه ه السما أي تغييرا تطرأ عل الكائن الحي المحور با ً ا من الحمض النووي (متضمنا أي عمليا ح ف) حت
مستوى التعبير الجيني والتغيرا الشكلي .
ربما يسبب الكائن الحي المحور آثارً ا سلبي قا تكون مباشر أو تير مباشر عاجل أو آجل اتحااي أو تراكمي متوقع أو
تير متوقع  .فعل سبي المثا يمكن حاوث اآلثار السلبي بسبب التغيرا في مستويا التعبير في الجينا ااخلي المنشأ
كنتيج للتحوير الجيني أو بسبب اآلثار االتحااي بين اثنين أو أكثر من الجينا أو المنتجا الجيني أو المسارا الفسيولوجي .
نقاط ينبغي مراعاتها حول وصف الكائنات الحية المحورة:
(أ) الصفا ا الصل للكائنا المتلقي تير المحور مث :
الصفا البيولوجي والحيوي بوجه خاص تلك التي إ ا تغير أو نتج عن تفاع م المشتقا الجيني
)1
ً
الجايا أو صفا الكائن الحي المحور قا تؤاي إل تغييرا تسبب آثارا سلبي ؛
العالقا التصنيفي ؛
)2
النشأ ومراكز النشأ ومركز التنوع البيولوجي؛
)3
الوظيف اإليكولوجي
)4
ً
ما إ ا كان عنصرا في التنوع البيولوجي المه للحفاظ عل التنوع البيولوجي واستعماله المستاا في إطار
)5
الماا ( 7أ) من الملح األو من االتفاقي ؛
(ب) الصفا المرتبط بطريق التحو منها صفا الناق مث الهوي أو المصار أو النشأ ومجموع المضيف
والمعلوما بشأن ما إ ا كان طريق التحو تؤاي إل ظهور (أجزا من) الناق في الكائن الحي المحور من
ضمنها أي جينا واسم ؛
…/
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الصفح 14
(ج) الصفا ا الصل للجينا والتسلسال الوظيفي األخرى مث عناصر التحفيز التي ت إاخالها في الكائن الحي
المحور (مث وظائف الجين وآثاره الجيني في الكائن المانح م االهتما بشك خاص بصفا الكائن المتلقي التي
يمكن أن تتسبب في آثار سلبي )؛
(ا) الصفا الجزيئي للكائن الحي المحور المتصل بالتحوير الوراثي مث الصفا الجين المحور ومواق الزرع
الجيني ورق النسخ للجينا المزروع واالستقرار وثبا واستقرار وسالم الكائن المتلقي وبنيته التنظيمي
خصوصي العناصر الجيني (مث عوام النق )؛ ومستويا التعبير الجيني والمشتقا الجيني المقصوا وتير
المقصوا .
(ه) التغيرا الوراثي (انظر النقط (ا) أعاله) والظاهري في الكائن الحي المحور سوا كان مقصوا أو تير
مقصوا بالمقارن م الكائن المتلقي تير المحور م مراعا التغيرا التي قا تسبب آثاراً سلبي ومنها التغيرا
في تعبير وتنظي الجين األصلي/ال اتي عل مستويا النق والتحوي الجيني وما بعا التحوي الجيني.
نقاط ينبغي مراعاتها حول االستخدام المقصود والبيئة المتلقية المحتملة:
(و) أهااف الحماي ومحاور التقيي ا الصل بالبيئ المتلقي المحتمل (انظر "مرحل التخطيط في تقيي المخاطر"
و"تحايا اإلطار والنطا ")؛
(ز) توافر البيانا الكافي إلنشا خط أساس منطقي للبيئ المتلقي المحتمل التي ستكون األساس لتقيي المخاطر؛
( ) النطا المكاني المقصوا والما ومستوى االحتوا (مث االحتوا البيولوجي) في اإلطال في البيئ م مراعا
ممارسا المستخا وعاااته؛
(ط) خصائص البيئ المتلقي المحتمل التي تتضمن وظائف وخاما النظا اإليكولوجي ا الصل وبوجه خاص
صفاته المالئم ا الصل بالتفاعال المحتمل للكائن الحي المحور التي قا تؤاي آلثار سلبي (انظر أيضا ً الفقر
(ك) أاناه)  17م مراعا خصائص مكونا التنوع البيولوجي خاص في مراكز النشأ ومراكز التنوع الوراثي؛
(ي) اآلثار السلبي المحتمل فيما له عالق بالكائنا المستهاف مث اآلفا التي اكتسب مقاوم للصفا المستهاف
واألعشاب التي اكتسب مقاوم ضا مبياا األعشاب.
نقاط ينبغي مراعاتها حول اآلثار السلبية المحتملة الناتجة عن التفاعل بين الكائن الحي المحور والبيئة المتلقية المحتملة:
(ك) صفا الكائن الحي المحور بالنسب للبيئ المتلقي المحتمل (عل سبي المثا  :معلوما عن الصفا الظاهري
المرتبط بقارتها عل البقا والصموا أو اآلثار السلبي المحتمل المترتب عليها – انظر أيضا الفقر (هـ) أعاله)؛
( ) اعتبارا النظ اإليكولوجي الماار وتير الماار حو استخاا الكائن الحي الحور ا الصل بالبيئ المتلقي
المحتمل ومن ه ه االعتبارا اآلثار السلبي المحتمل الناتج عن استخاا الكائن الحي المحور مث التغييرا في
ممارسا إاار المزارع وتكاثر الكائن الحي المحور من خال آليا مث نشر الب ور أو التهجين والتزاوج من
ااخ األنواع أو بين بعضها البعض أو من خال االنتقا إل مواطن قا يستطي الكائن الحي المحور االستقرار
فيها أو االنتشار فضال عن اآلثار عن توزي األنواع وشبكا الغ ا والتغييرا في الخصائص الجيوكيميائي
الحيوي ؛
( ) القار عل التهجين والتزاوج ونق جينا التحوير عن طري النق الرأسي للجينا من كائن حي إل نوع آخر
متواف جنسيا معه تؤاي إل انتقا جين (جينا التحوير) إل الكائنا من األنواع المتوافق جنسيا وما إ ا كان
ه ه الجينا ستؤاي إل آثار سلبي أ ال؛
(ن) إمكاني حاوث النق الجيني األفقي لتسلسال جينا التحوير من الكائن الحي المحور إل أي كائن آخر في البيئ
المتلقي المحتمل وما إ ا كان لك سيؤاي إل آثار سلبي محتمل  .وفيما يتعل بالنق الجيني األفقي للكائنا
المجهري (بما في لك الفيروسا ) من الممكن توجيه اهتما خاص بالحاال التي تكون فيها الكائنا الحي
المحور كائنا مجهري ؛
 17تتضمن أمثلة الصفات المالئمة للبيئة المتلقية ،ضمن صفات أخرى )5( ،نوع النظام اإليكولوجي (على سبيل المثال  ،النظام البيئي الزراعي والنظم اإليكولوجية للغابات
أو البسااتين أو الانظم اإليكولوجياة للترباة أو الانظم اإليكولوجياة المائياة والبيئاات الحضارية أو الريفياة) )5( ،امتاداد األبعااد (األحجاام الصاغيرة أو المتوساطة أو الكبياارة أو
بأحجام المختلطة) )0( ،االستخدام/التاريخ السابق (االستخدام المكثف أو واسع النطاق لألغراض الزراعية ،أو النظام اإليكولاوجي الطبيعاي ،أو نقا االساتخدام المحكاوم
المسبق في النظام اإليكولوجي) )4( ،المنطقة (المناطق) الجغرافية التي يستهدفها اإلطالق ،وتشمل الظارو المناخياة والجغرافياة وخصاائ الترباة والمياا والرواسا؛
( )5الخصائ المحددة للحيوانات واألزهار والمجتمعات الميكروبية السائدة ،بما في ذلك المعلومات عان األجناا واألناواع األليفاة والبرياة المتوافقاة جنساياا ،و( )6حالاة
التنوع البيولوجي التي تشمل الحالة كمركز المنشأ وتنوع الكائن المتلقي وظهور األنواع النادرة أو المعرضة للخطر أو المحمية أو األنواع ذات القيمة الثقافية.
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الصفح 15
مث السمي وإثار الحساسي واآلثار متعاا الغ ائي التي قا

(س) اآلثار السلبي المحتمل عل الكائنا تير المستهاف
تؤثر عل بقا أو نمو أو سلوك ه ه الكائنا ؛
(ع) اآلثار السلبي المحتمل الختالط البشر العرضي م الكائن الحي المحور (أو أجزا منه) (مث التعرض للمشتقا
الجيني المحور في حبوب اللقا ) واآلثار السمي أو المثير للحساسي التي قا تحاث م األخ في االعتبار
الممارسا الزراعي التي قا تستخا م الكائن الحي المحور مث نوع الري وعاا ومقااير مبياا األعشاب أو
طر الحصاا أو التخلص من المخلفا وهك ا.
(ف) اآلثار التراكمي م أي كائن حي محور في البيئ .

» انظر المراج

ا الصل بـ "الخطو :"1
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الصفح 16

الخطوة " :2تقييم اآلثار السلبية المحتملة التي تتحقق مع مراعاة مستوى ونوع تعرض البيئة المتلقية
المحتملة للكائنات الحية المحورة".
التفسير
لتحايا ووصف مجم مخاطر الكائنا الحي المحور (الخطو  )4يعم خبرا تقيي المخاطر عل تقيي احتما حاوث ك
آثر من اآلثار السلبي المحتمل المحاا في الخطو  .1وقا يت تقيي مستويا االحتما في الوق نفسه م تقيي العواقب إ ا
تحقق اآلثار السلبي (الخطو  )3أو بترتيب عكسي.
ربما يشار إل ه ه الخطو بوصفها "تقيي للتعرض" يحاا المسارا المنطقي والمعقول التي تفضي بالخطر إل اآلثار
السلبي  .وتهاف ه ه الخطو إل تحايا عما إ ا كان البيئ المتلقي ستتعرض للكائن الحي المحور ال ي يمتلك القار عل
التسبب في اآلثار السلبي م مراعا النق والتااو واالستخاا المقصوا للكائن الحي المحور ومستوى التعبير الجيني
ومقاار آثار مشتقا التحوير وتأثيرها عل البيئ .
ينبغي تحايا مسار التعرض للكائن الحي
سيناريوها المخاطر المحاا في الخطو
المحتمل بقار اإلمكان .ومن الممكن أن يت
التعرض واآلثار السلبي المحتمل في البيئ
أن تكون مسا را التعرض عن طري الف
مشتقا ً جينيا ً ساماً.

المحور الجاري تقييمه (أو مشتقاته) لك افتراض أو سيناريو من افتراضا أو
 .1كما ينبغي ك لك تحايا الصل السببي بين الكائن الحي المحور واآلثار السلبي
لك ببنا النما ج النظري التي تصف العالقا بين الكائن الحي المحور ومسارا
م أخ المخاطر عل صح اإلنسان في االعتبار .فعل سبي المثا من الممكن
أو التنفس أو التالمس الجلاي ا صل للكائن الحي المحور ال ي يحتم أن ينتج

يمكن استخاا الاراسا والنما ج التجريبي في تقيي مستوى ونوع التعرض المحتم المقترن باستخاا األاوا اإلحصائي
المالئم لك حال  .ويمكن استخاا الخبرا السابق م المواقف المماثل (الكائن المتل نفسه الكائن الحي المحور الصف
البيئ المتلقي وهك ا) إ ا كان متاح في التعام م مستوى ونوع التعرض م أخ ممارسا المستخا وعاااته في
االعتبار.
في بعض الظروف خاص في ظ المستويا العالي من الشك ونقص اليقين في تقيي االحتماليا ربما من الصعب تقيي
احتما اآلثار السلبي الجاري تحقيقها .وفي مث ه ه الحاال ربما من المفيا افتراض حاوث أثر سلبي بنسب احتما 1..
في المائ والتركيز عل تقيي عواقبه ونتائجه.
من الممكن التعبير عن مستويا االحتما بصور كمي أو نوعي  .عل سبي المثا ربما تتضمن المصطلحا النوعي
"محتم إل حا كبير" و"محتم " و"مستبعا" و"مستبعا إل حا كبير" .ويجوز لألطراف اراس وصف ه ه المصطلحا
واستخااماتها في أال تقيي المخاطر اإلرشااي المنشور أو التي يقرونها.
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) ربما تكون الصفا المالئم للبيئ المتلقي المحتمل عامال في حاوث اآلثار السلبي المحتمل (انظر الخطو ( 1و) و
(ز) و (ط)) م األخ في االعتبار اختالف الظروف البيئي واآلثار السلبي عل الماى الطوي المرتبط بالتعرض
للكائن الحي المحور والتفاع معه؛
(ب) مستويا التعبير الجيني في الكائن الحي المحور والقار عل االستمرار والصموا واالستمرار وتراك العناصر
(في السلسل الغ ائي ) في البيئ واآلثار السلبي المحتمل التي يفرزها الكائن الحي المحور مؤخراً مث السمو
ومثيرا الحساسي وبعض البروتينا المقاوم للحشرا  .في حال التجارب الميااني يكون مستوى المقاوم
والتراك في البيئ المتلقي منخفضا ً حسب الحج والطبيع المؤقت لإلطال م تنفي تاابير اإلاار ؛
(ج) معلوما عن موق اإلطال والبيئ المتلقي (مث المعلوما
تتضمن حسب االقتضا اإلحااثيا الجغرافي )؛

الجغرافي والمعلما

البيولوجي الجغرافي

التي
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الصفح 17
(ا) العوام التي تؤثر عل انتشار الكائن الحي المحور مث النطا اإليكولوجي والقار عل االنتقا والقار عل
التكاثر (عاا ال ري وق إنتاج الب ور وفر الب ور ووحاا التكاثر الخضري والسكون وقار حبوب اللقا
عل التحم والبقا )؛ والقار عل االنتشار باستخاا الوسائ الطبيعي (الريا والمياه) أو الوسائ البشري (مث
ممارسا التربي أو الزراع أو حفظ الب ور وتباالها وهك ا)؛
(ه) العوام التي تؤثر عل تواجا الكائن الحي المحور أو حضوره مما يؤاي إل استقراره في البيئ مث العمر
وسكون الب ور وقار ب ور الكائن الحي المحور عل االستقرار واالستمرار بين النباتا البري أو المزروع في
حال الكائنا الحي المحور من النباتا والوصو إل مرحل التكاثر أو القار عل االنتشار خضريا؛
(و) عنا تقيي احتما التهجين واالختالط بين الكائن الحي المحور واألنواع المتوافق جنسيا ينبغي أخ الموضوعا
التالي في االعتبار:
(أ)

الخصائص البيولوجي لألنواع المتوافق جنسيا؛

(ب)

البيئ المحتمل التي قا تعيش فيها األنواع المتوافق جنسيا؛

(ج)

قار الكائن الحي المحور عل االستمرار والصموا في البيئ ؛

(ا)

انتشار جين التحوير في األنواع المتوافق جنسيا؛

(ز) قار جين التحوير عل المقاوم في النظا البيئي
( ) نوع ومستوى التعرض المتوق في البيئ التي ت نشر الكائن الحي المحور والوسائ التي يحاث بها ه ا التعرض
العرضي في ه ا المق من البيئ أو في مكان آخر (عل سبي المثا مسار الجينا أو التعرض العرضي بسبب
الخسائر أثنا النق والمناول أو النشر المقصوا بواسط الناس أو النشر تير المقصوا بواسط الناس من خال
المعاا أو المنتجا المختلط أو وسائ أخرى)؛

» انظر المراج

ا الصل بـ "الخطو :"2
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الخطوة " :3تقييم العواقب في حالة تحقق هذه اآلثار السلبية"
التفسير
تصف ه ه الخطو التي قا يشار إليها أيضا بمصطلح "تحايا المخاطر" تقيي حج وأبعاا عواقب اآلثار السلبي المحتمل
وفقا لسيناريوها المخاطر المحاا في الخطو  1م التركيز بوجه خاص عل المناط المحمي ومراكز النشأ ومراكز
التنوع الجيني وم مراعا أهااف الحماي وتايا البلا ال ي يت فيه إطال الكائن الحي في البيئ  .وكما ناقشنا في الخطو
السابق فإن تقيي عواقب اآلثار السلبي قا يحاث في الوق نفسه مث تقيي االحتماال أو بترتيب عكسي.
من الممكن في ه ه الخطو اراس نتائج االختبارا التي أجري في ظروف مختلف مث تجارب المعام أو اإلطال
التجريبي .وقا يؤثر حج وما االستخاا المقصوا (سوا كان صغيرا أ كبيرا) عل خطور اآلثار المحتمل وينبغي له ا
أخ ه في االعتبار.
ينبغي اراس تقيي عواقب اآلثار السلبي في إطار اآلثار السلبي التي سببتها الكائنا المتلقي تير المحور أو الكائنا
المصار في البيئ المتلقي المحتمل (انظر مرحل التخطيط في تقيي المخاطر) .وينبغي أن يتناو تقيي العواقب بالاراس
اآلثار السلبي المرتبط بالممارسا الحالي أو بالممارسا التي سيت تطبيقها م الكائنا الحي المحور جنبا إل جنب (مث
أساليب الزراع المتنوع عل سبي المثا من أج التحك في اآلفا أو األعشاب) .من الضروري أن يت في ه ه الخطو
تقيي ما األثر السلبي المحتم ( في الماى القصير أو الطوي ) والحج (الاالال والنتائج عل المستوى المحلي أو الوطني أو
اإلقليمي) ووسائ التأثير (المباشر وتير المباشر ) وإمكاني (أو نقص إمكاني ) عالج اآلثار أو إصالحها والحج
اإليكولوجي المتوق (لكائنا فراي بعينها – عل سبي المثا أفراا من نوع معين محمي من االنقراض أو الخطر أو
مجموعا الكائنا وسالالتها).
…/
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الصفح 18
يمكن التعبير عن تقيي عواقب اآلثار السلبي بمصطلحا نوعي أو كمي  .عل سبي المثا يمكن استخاا مصطلحا مث
"جسيم " أو "متوسط " أو "منخفض " أو ال يكاا ي كر" .وينبغي عل األطراف أن تارس وصف ه ه المصطلحا
واستخاامها في أال تقيي المخاطر اإلرشااي التي ينشرونها أو يقرونها.
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) المعرف والخبر ا الصل بالكائنا المتلقي أو المصار تير المحور أو االستخاا الحالي للكائن في البيئ المتلقي
المحتمل وتفاعالتها م األنواع األخرى بما في لك األنواع المتوافق جنسيا .وربما يتضمن ك آثار:
 )1الممارسا الزراعي عل مستوى مسار الجينا بين األنواع وااخلها؛ وانتشار الكائن المتلقي ووفر
المتطوعين في تاوير المحصو والتغير في كثر اآلفا والكائنا النافع مث حبوب اللقا والكائنا
المحلل والكائنا التي تسه في التحك البيولوجي أو كائنا الترب الاقيق التي تسه في تاوير عناصر
التغ ي ؛
 )2إاار اآلفا التي تؤثر عل الكائنا تير المستهاف من خال تطبيقا
األخرى م اتباع الممارسا الزراعي المقبول ؛
 )3سلوك مجموعا األنواع األخرى ويشم التفاعال بين الكائنا المفترس والفرائس واورها في
شبكا الغ ا ووظائفها األخرى في البيئ وانتقا األمراض ومثيرا الحساسي والتفاع بين البشر أو
األنواع األخرى؛
مكافح اآلفا

(ب) العواقب التي تترتب عل اآلثار االتحااي والتراكمي في البيئ المتلقي المحتمل ؛
(ج) المعرف

أو أساليب اإلاار

18

ا الصل والخبر م الكائن الحي المحور في البيئا المتلقي المماثل ؛

(ا) نتائج التجارب المعملي التي تتناو عنا االقتضا العالقا بين الجرع واالستجاب أو مستويا اآلثار الخاص
(عل سبي المثا  :معيار نصف التركيز الفعا المثالي  EC50و معيار نصف الجرع المميت  LD50و مستوى
اآلثار تير المرصوا  )NOELمن أج معرف اآلثار الحاا أو المزمن أو اون المزمن ومنها اآلثار عل
المناع ؛
(ه) النتائج من التجارب الميااني التي تعم عل تقيي القار المحتمل عل الغزو والتوت ؛
(و) اآلثار المحتمل النتشار جين التحوير الناتج عن التهجين واالختالط إل األنواع المتوافق جنسيا.

» انظر المراج

ا الصل "بالخطو :"3
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الخطوة " :1تقييم المخاطر الكلية التي يشكلها الكائن الحي المحور على أساس تقييم احتماالت وعواقب
اآلثار الضارة المحددة التي تتحقق".
التفسير
الغرض من ه ه الخطو التي يمكن اإلشار إليها بمصطلح "خصائص المخاطر" تحايا ووصف المخاطر الكلي للكائن الحي
المحور .ويت لك بوصف المخاطر الفراي وتحليلها عل أساس تحلي اآلثار السلبي المحتمل المكتم في الخطو 1
ومستويا احتماالتها (الخطو  )2وعواقبها (الخطو  )3ث الجم بينها في تقاير للمخاطر الكلي م أخ أي شكوك
مرتبط في االعتبار قا يت تحاياها في أي من الخطوا السابق وكيفي تأثيرها عل تقاير المخاطر الكلي للكائن الحي
المحور (انظر "تحايا الشكوك واراستها" في قس "القضايا الشامل لعملي تقيي المخاطر" أعاله).
حت اآلن ال توجا وسيل مقبول عالميا لتقاير المخاطر الكلي وك المتا هو عاا من األساليب المتاح له ا الغرض .عل
سبي المثا فإن وصف المخاطر الكلي يستما أفض تقايرا المخاطر من عا مستويا من األال  .وه ه المستويا من

 18انظر قسم "استخدام المصطلحات"
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الصفح 19
ا ألال يمكن مقارنتها وربطها نوعيا أو كميا .ويمكن استخاا مصفوفا
الغرض19.

المخاطر أو مؤشرا

المخاطر أو نما جها له ا

يمكن وصف خصائص المخاطر كميا أو نوعيا .وقا استخام مصطلحا نوعي مث ’جسيم ‘ أو ’متوسط ‘ أو ’منخفض ‘ أو
’ال تكاا ت كر‘ أو ’تير محاا‘ (عل سبي المثا بسبب الشك وعا اليقين أو نقص المعلوما ) في وصف المخاطر الكلي
للكائن الحي المحور .وبإمكان األطراف أن تارس وصف ه ه المصطلحا واستخااماتها في إرشااا تقيي المخاطر التي
ينشرونها أو يعتماونها .وربما ينتج عن ه ه الخطو عل سبي المثا وصف يشر كيفي إجرا تقاير المخاطر الكلي .
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) اآلثار السلبي المحتمل المحاا (الخطو )1؛
(ب) تقيي االحتماال (الخطو )2؛
(ج) تقيي العواقب إ ا تحقق اآلثار السلبي (الخطو )3؛
(ا) ك خطور عل حا والتفاعال بينها مث االتحاا أو التضاا.
(ه) أي استراتيجيا إلاار المخاطر (انظر الخطو  )5ربما تؤثر عل تقايرا المخاطر عنا تنفي ها؛
(و) اعتبارا النظا البيئي والطبيع الكلي ومنها اآلثار الكلي بسبب تواجا الكائنا الحي المحور المتنوع في البيئ
المتلقي .

» انظر المراج

ا الصل "بالخطو "4
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الخطوة " :5تقديم التوصية بما إذا كانت المخاطر مقبولة أو يمكن إدارتها أم ال ،بما في ذلك ،تحديد
استراتيجيات إلدارة هذه المخاطر عند الضرورة"
التفسير
في الخطو  5يعا خبرا تقيي المخاطر تقريراً يلخص عملي تقيي المخاطر والمخاطر الفراي المحاا والمخاطر الكلي
التقايري ويقا توصيا بما إ ا كان المخاطر مقبول أو يمكن إاارتها أ ال وتوصيا لخيارا إاار المخاطر التي يمكن
تنفي ها إلاار المخاطر المرتبط بالكائن الحي المحور .وتقا التوصي في إطار معايير قبو المخاطر التي ت تحاياها في
مرحل التخطيط في تقيي المخاطر م أخ أهااف الحماي المحاا ومحاور التقيي والحاوا الانيا للمخاطر باإلضاف إل
المخاطر التي يمثلها الكائن المتلقي تير المحور واستخاامه في االعتبار.
تمث ه ه الخطو نقط الربط بين عملي تقيي المخاطر وعملي صناع القرار .واأله أنه بينما يقا خبير تقيي المخاطر
توصي بشأن ماى قبو أو إاار المخاطر فإن القرار النهائي بشأن اعتماا اإلبالغ عن الكائن الحي المحور أ ال ح
حصري لصان القرار .فضال عن لك فإن "قبو " المخاطر يتحاا عاا عل مستوى السياسا وربما يختلف من بلا آلخر.
عنا تقيي قبو المخاطر الكلي للكائن الحي المحور من المه مراعا ما إ ا كان من الممكن أ ال تحايا خيارا إاار
المخاطر التي يمكنها احتوا المخاطر الفراي المحاا والمخاطر الكلي التقايري باإلضاف إل الشكوك ونقص اليقين .وينبغي
اراس ومراجع الحاج إل خيارا اإلاار والجاوى وفعالي خيارا اإلاار ومن لك القار عل التفاع معها و لك
فربما ينبغي تنقيح الخطوا السابق عل تقيي المخاطر
حسب ك حال عل ح ا  .وإ ا حاا مث ه ه اإلجرا ا
ومراجعتها ن أج تقيي ماى قار تطبي تاابير إاار المخارط المقترح عل تغيير نتيج الخطوا .
وينبغي أن تأخ التوصي بشأن قبو المخاطر في االعتبار أي تحليال علمي متاح عن المزايا المحتمل للبيئ والتنوع
البيولوجي والصح البشري (عل سبي المثا  :التغيير في استخاا منتجا حماي المحاصي وتقلي العاوى في حال
البعوض) وينبغي أن يأخ في االعتبار ك لك المخاطر المرتبط بممارسا المستخا وعاااته.

 19انظر المراجع في قائمة المواد المرجعية.

…/

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13/Add.1

الصفح 20
فضال عن لك ينبغي وصف مصاار وطبيع الشك وعا اليقين التي ال يمكن التعام معها خال الخطوا السابق من تقيي
المخاطر من منطل ماى تأثيرها عل نتائج تقيي المخاطر .وبالنسب لعمليا التقيي التي ال يمكن التعام فيها م حاال
الشك أو نقص اليقين ينبغي أن يعرف صان القرار بالصعوبا التي حاث خال تقيي المخاطر .وفي مث ه ه الحاال من
المفيا تقاي تحلي عن الخيارا البايل لمساعا صناع القرار.
وفقا لنص الفقر ( 8و) من المرف الثالث ":في حال عا اليقين فيما يتعل بمستوى المخاطر يمكن التصاي ل لك بطلب
المزيا من المعلوما بشأن قضايا محاا مثير للقل أو بتنفي االستراتيجيا المناسب إلاار المخاطر و/أو رصا الكائن
الحي المحور في البيئ المتلقي ".
من الممكن االستعان بالمراقب والرصا كوسيل لتقلي الشك ونقص اليقين والتعام م االفتراضا التي طرح خال تقيي
المخاطر من أج التحق من صح نتائج التقيي عل مستوى (تجاري) واس من التطبي وتحايا الصل أو المسار السببي
بين الكائنا الحي المحور واآلثار السلبي  .من الممكن استخاا المراقب والرصا في تقيي ه يجري تنفي استراتيجيا إاار
المخاطر بفاعلي أ ال ومن لك ما إ ا كان استراتيجيا قاار عل اكتشاف اآلثار السلبي ورصاها قب تحق العواقب
فعليا .من الممكن تطبي المراقب كأاا الكتشاف اآلثار التي ل تكن متوقع في تقيي المخاطر واآلثار السلبي عل الماى
الطوي .
يمكن أخ القضايا الم كور في قس "تحايا اإلطار والنطا " في االعتبار مر أخرى في نهاي عملي تقيي المخاطر لتقيي ما
إ ا كان األهااف التي وضع في بااي تقيي المخاطر تحقق أ ال.
وترس التوصيا

عاا كجز من تقرير تقيي المخاطر ألخ ها في االعتبار في عملي اتخا القرار.

نقاط ينبغي مراعاتها حول استراتيجيات إدارة المخاطر
(أ) ممارسا اإلاار القائم إن وجا التي يجري تطبيقها للكائن المتلقي تير المحور أو للكائنا األخرى التي
تتطلب إاار مخاطر مماثل والتي قا تكون مالئم للكائن الحي المحور ال ي يجري تقييمه (عل سبي المثا
االحتوا المااي ومسافا العز للحا من احتماال التهجين في الكائن الحي المحور والتعايال في إاار مبياا
األعشاب ومبياا اآلفا وتاوير المحاصي وحرث الترب )؛
(ب) طر رصا واكتشاف وتحايا الكائن الحي المحور وخصوصيته وحساسيته وموثوقيته في إطار الرصا البيئي (عل
سبي المثا  :رصا اآلثار قصير األج وطويل األج والعاجل واآلجل ؛ والرصا الخاص عل أساس فرضيا
علمي محاا والعالق المفترض بين السبب/التأثير باإلضاف إل الرصا العا ) وتتضمن ه ه الطر خطط اتخا
التاابير المالئم في حال الطوارئ التي يت تطبيقها بعا تفويضها بنا عل نتائج المراقب ؛
(ج) خيارا اإلاار وجاواها في إطار االستخاا المقصوا واالستخاا المتوق (مث مسافا العز للحا من احتماال
التهجين واستخاا مناط اإليوا للحا من تطور المقاوم ضا البروتينا المقاوم للحشرا )؛
(ا) طر تقيي استراتيجيا الرصا والمراقب وإاار المخاطر المقترح من حيث جاواها وكفا تها وفاعليتها.
نقاط ينبغي مراعاتها حول قبول المخاطر
(ه) وض المعايير والحاوا الانيا لتحايا قبو المخاطر ومنها تلك التي وضع في التشريعا واإلرشااا الوطني ؛
(و) أهااف الحماي ومحاور التقيي التي ت تحاياها عنا تحايا إطار ونطا تقيي المخاطر؛
(ز) أي خبر ا صل م الكائن (الكائنا ) المتلقي تير المحور أو السالال المرجعي األخرى (تشم الممارسا
المرتبط باستخاامها في البيئ المتلقي المحتمل ) التي استخام لتحايا خط األساس لتقيي المخاطر؛
( ) تحليال المزايا العلمي المحاا التي ت تنفي ها بتطبي مباائ العل النزيه المماثل كالتي استخام في جمي
مراح تقيي المخاطر؛
(ط) القار عل تحايا وتقيي وإاار واحتوا اآلثار السلبي في حال إطال الكائن الحي المحور في البيئ باإلضاف إل
اتخا تاابير االستجاب المالئم .

» انظر المراج

ا الصل "بالخطو :"5

http://bch.cbd.int/onlineconferences/ra_guidance_references.shtml
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الصفح 21

القضايا ذات الصلة
يشك تقيي المخاطر أحا معطيا صناع القرار فيما يتعل بالكائنا الحي المحور  .ومن القضايا األخرى التي قا تشك
جز ا من عملي صناع القرار حسب االقتضا والتي كر في المواا األخرى من البروتوكو :






إاار المخاطر (الماا )11؛
بنا القارا (الماا )22؛
التوعي العام والمشارك (الماا )23؛
االعتبارا االجتماعي واالقتصااي (الماا )21؛
المسؤولي والجبر التعويضي (الماا )27؛

من الممكن أخ عاا من القضايا األخرى التي ل ت كر في البروتوكو (مث التعايش والقضايا األخالقي ) في االعتبار في
عملي صن القرار فيما يتعل بالكائن الحي المحور وفقا لسياسا وقوانين ك بلا.
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ملحق :تخطيط عملية تقييم المخاطر

الشكل ( )1خريطة الطريق لتقييم المخاطر
يوضح الرس التخطيطي عملية تقيةي المخةاطر التةي تتضةمن "القضةايا الشةامل " و"مرحلة التخطةيط فةي تقيةي المخةاطر" و"إجةرا تقيةي المخةاطر" وتحايةا وتقيةي اآلثةار السةلبي المحتملة
للكائنا الحي المحور عل حفظ التنوع البيولوجي واستخاامه المستاا في البيئ المتلقي المحتمل م أخ المخاطر عل صةح البشةر فةي االعتبةار .ومة جمة النتةائج وظهةور معلومةا
جايا ربما يتطلب األمر إجرا تقيي المخةاطر بطريقة تكرارية حيةث يمكةن تكةرار خطةوا معينة كمةا هةو مبةين فةي األسةه مزاوجة الةرأس ا الخةط المتصة  .ويوضةح المربة فةي
الخطوتين  3و 4أن ه ه الخطوا يمكن أحيانا تنفي هما بالتزامن أو بترتيب عكسي .وتوضح األسه ا الخط المتقط المسار من وإل القضايا خارج عملي تقيي المخاطر
…/
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(ترك ه ه الصفح خالي عمااً)
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الصفح 24

الجزء الثاني
األنواع الخاصة من الكائنات الحية المحورة وصفاتها
ينبغي مراعا اإلرشااا المتضمن في الجز الثاني من هة ا القسة فةي إطةار بروتوكةو قرطاجنة للسةالم األحيائية  .تنطبة
بنوا الماا  15والمرف الثالث من البروتوكو عل ه ه األنواع الخاص من الكائنةا الحية المحةور والصةفا وبنةا ً علة
لك تنطب المنهجي والنقاط التي ينبغي مراعاتها الوارا في المرف الثالةث 20علة هة ا النةوع مةن الكائنةا الحية المحةور .
يكم الالي اإلرشااي في األقسا الفرعي أاناه خريطة الطرية لتقيةي مخةاطر الكائنةا الحية المحةور كمةا أنةه ير ّكةز علة
القضايا التي قا تتمت بأهمي خاص ً عنا تقيي مخاطر أنواع معين من الكائنا الحي المحور والصفا .

(أ) تقييم مخاطر المحاصيل المحورة وراثيا ذات الجينات أو الصفات المكدسة
مقدمة
يجرى في جمي أنحا العال تجهيز عاا متزايا من الكائنا الحي المحور ا الصفا الجيني المحور المكاس خاص مةن
المحاصي المحور وراثيا ً لالستخااما التجاري  .ونتيج ً ل لك يزااا عاا الجينا المكاس في الكائن الحي المحةور الواحةا
وك لك عاا الكائنا الحي المحور باثنين أو أكثر من الصفا الجيني المحور .
من الممكن إنتةاج الصةفا الجينية المحةور المكاسة مةن خةال أسةاليب مختلفة  .فباإلضةاف إلة تهجةين اثنةين مةن المحاصةي
المحور وراثيا ً يمكن تحقي العايا من الصفا من خال التحوية باسةتخاا شةريط التحوية متعةاا الجينةا وإعةاا تحوية
المحصو المحور وراثيا ً أو التحوي المتزامن باستخاا أشرط التحوي أو الناقال المختلف .

الهدف والنطاق
يكم هة ا الةالي اإلرشةااي خريطة الطرية لتقيةي مخةاطر الكائنةا الحية المحةور ويركةز علة القضةايا التةي تتمتة بأهمية
خاص في تقيي مخاطر المحاصي المحور وراثيةا ً ا الصةفا المكاسة التةي يةت إنتاجهةا مةن خةال التهجةين .يتضةمن هة ا
القس تفصيال موسعا حو القضايا التي ورا بالفع في خريط الطري في محاول للتركيز عل النقاط التي قةا تحتةاج إلة
مراعا خاص عنا تقيي المخاطر التةي قةا تنةتج عنةا امةج األجةزا الجينية الثنةين أو أكثةر مةن المحاصةي العضةوي المحةور
وراثيا ً .وك لك يتب تقيي مخاطر ه ا النوع من المحاصي المحور وراثيا ً المباائ العام الوارا فةي المرفة الثالةث وخريطة
الطري ولكن ينبغي مراعا القضايا الخاص المحاا في ه ا الجز من ه ه الوثيق .
يتمحور هاف ه ه الوثيق حو المحاصي المكاس المحور وراثيا ً التي ت تولياها من خال التهجةين التقليةاي الثنةين أو أكثةر
من نباتا المحاصي العضوي المحور وراثيا ً سوا كان حاال التحوي أحااي أو حاال مكاس  .وتبعةا لة لك ربمةا تكةون
القوالب التي تحتوي عل جينا محور وتيرها من األجزا الجيني التي يت إاخالها في حاال التحو األصلي تير مرتبط
فعليا (أي توجا مسافا فاصل بينها في الجينو ) كما يستق ك منها بشك منعز .
ُجةرى تقييمهةا بةالتزامن مة
من المفترض أنه إما قا ت تقيي حاال التحةو الفراية التةي تشةك الحالة المكاسة مسةبقا أو أنةه ي َ
الحال المكاس وبمةا يتفة مة المرفة الثالةث مةن بروتوكةو قرطاجنة للسةالم األحيائية وعلة النحةو الموضةح فةي خريطة
الطري 21.
كما يشم ه ا الالي اإلرشااي اعتبارا للحاال المكاس تيةر المقصةوا كنتيجة للتقاطعةا الطبيعية بةين النباتةا المكاسة
المحور وراثيا ً وتيرها من النباتا المحور أو تيرها من الكائنا المتوافق معها جنسيا في البيئ المتلقي المحتمل .
ال يتضمن ه ا الجز من الوثيق اإلرشااي النباتا المحور وراثيا ً التي تحتوي عل العايا من الصةفا أو الجينةا المحةور
وراثيا ً إال أنها ناتج عن حال التحو األحااي عل سةبي المثةا  :مةن خةال إعةاا التحوية أو التحوية الجينةي المشةترك أو
التحوي بقالب متعاا الجينا .

20

الفقرة  8و 9من المرفق الثالث

 21بينما تعتبر أيضا الحاالت المكدسة كائنات حية محورة بموج؛ المادة  0من البروتوكول ،إال أنه قاد تختلاف تشاريعات الساالمة األحيائياة فاي الابالد المختلفاة فيماا يتعلاق
بمدى تنظيم هذ األنواع من الكائنات الحية المحورة.
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مرحلة التخطيط في تقييم المخاطر
اختيااار الكائنااات المرجعيااة (انظةةر "مرحل ة التخطةةيط فةةي تقيةةي المخةةاطر" و"اختيةةار الكائنةةا المرجعي ة " فةةي خريط ة
الطريق ).
التفسير
ً
باإلضاف إل استخاا الكائنا المسةتقبل تيةر المحةور ككائنةا مرجعية فةي حالة النباتةا المكاسة المحةور وراثيةا (انظةر
"اختيار الكائنا المرجعي " في خريط الطري ) يمكن أيضا استخاا النباتا المحور وراثيا ً -التي ت اسةتخاامها فةي عملية
التهجين مما أاى إل إنتاج النباتا المكاس المحور وراثيا ً قيةا النظةر -ككائنةا مرجعية بحسةب االقتضةا ويمةا يتناسةب مة
اللوائح الوطني .
عناما تحتوي الكائنا السلف (العضوي األص ) عل جينوما متباين الجينا أو جينوما تختلف إل حا كبير عةن بعضةها
ُظهر الناتج اختالفا كبيرا ومجموع واسع من المظاهر الموروث  .وفي حال النباتا المكاسة المحةور وراثيةا ً
البعض فقا ي ِ
المقارن.
ينبغي مراعا ه ا االختالف عنا تحايا أساس التقيي
َ
قا تنتج النباتا المكاس المحور وراثيا ً عن العايا مةن اورا التهجةين مةن بةين العايةا مةن األنمةاط الجينية المختلفة وربمةا
تتضمن العايا من الحاال المكاس  .وفي ه ه الحاال ال يكون اختيار الكائنا المرجعي المناسب من بةين النباتةا المحةور
وراثيا ً ا التحو األحااي والحاال المكاس الوسيط والتي ينةتج عنهةا النباتةا المكاسة المحةور وراثيةا ً قيةا التقيةي فعةالً
مباشراً .كما ينبغي تعاي اختيار الكائن المرجعي.
قا تنقص السالال المرجعية المتشةابه جينيةا (القريبة ) المسةتخ َا َم ككائنةا مرجعية ممةا قةا يةؤاي إلة وجةوا تحةايا فةي
تفسير البيانةا عنةا إجةرا تقيةي مخةاطر النباتةا المكاسة المحةور وراثيةا ً .ولة لك فإنةه مةن الضةروري اسةتخاا أقةرب نمةط
وراثي تير محةور ككةائن مرجعةي فةي أسةاليب تقيةي المخةاطر التةي تعتمةا علة الكةائن المتلقةي (شةبه) المتجةانس وراثيةا تيةر
المحور.
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) مستوى التباين بين الكائنا المتلقي تير المحور المستخام في إنتاج النباتا العضوي المحور وراثيا ً.
نتج خال المهجنا بين الكائنا المتلقي تير المحور .
(ب) تباين النمط الظاهري بين الهجائن تير المحور التي أ ُ َ
(ج) (جـ) عاا التقاطعا واستخاا النباتا المكاس المحور وراثيا ً الوسيط ككائنا مرجعي إضافي .

إجراء تقييم المخاطر
سمات التسلسل في مواقع الحقن واالستقرار الجيني الوراثي والتنظيم الجينومي (انظر "الخطو  "1م
مراعا النقط (ا) و"الخطو  "5في خريط الطري )
التفسير
قا تحاث تغييرا خال عملي التهجين في السما الجزيئي ألجزا الجين /الجينا المزروع في موق /مواق الحقن كنتيج
إلعاا التركيب والتحو وإعاا التشكي  .وربما تخض جينا التحوير ا التسلسال الجيني المتشابه إلعاا التركيب
حيث يمكن إجرا إعاا التركيب المتجانس في المناط الجينومي التي بها تسلس متطاب أو متشابه إل حا كبير .قا تكون
العايا من المالح ا التسلسال المتشابه إل حا كبير أق استقرارا كما تزيا احتمالي خضوعها إل إعاا التشكي خال
التهجين .وقا ينتج عن ه ه التغيرا في العايا من الحاال فقاان النمط الظاهري المقصوا ال ي قا يتمت بأهمي في تقيي
المخاطر.
وفي النباتا المحور وراثيا ً أحااي الحال تنتج النباتا المكاس المحور وراثيا ً بما يتف م الخطو  1من خارط الطري
م مراعا النقط (ا) .وإ ا وُ ج َا اختالفا فيما يتعل بالكائنا السلف (عضوي األص ) المحور وراثيا ً فعنائ ينبغي
تقيي اآلثار السلبي المحتمل المقصوا وتير المقصوا  .وباإلضاف ل لك فقا تؤثر السما الجزيئي للجينا المحور وتيرها
من األجزا الجيني عل قار اكتشاف النبا المحور وراثيا ً وال ي قا يكون ضروريا ً في إطار تاابير إاار المخاطر (انظر
أاناه باإلضاف إل الخطو  5من خارط الطري ) .قا يختلف مقاار الحاج إل السما الجزيئي للنباتا المكاس المحور
وراثيا ً من حال إل أخرى كما ينبغي مراعا نتائج تقيي مخاطر النباتا عضوي األص المحور وراثيا ً.
…/
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نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) معرف مةا إ ا تةوفر أو لة تتةوفر طةر تحقية السةما الجزيئية علة سةبي المثةا  :الطةر التةي تعتمةا علة التفاعة
المتسلس البوليمري  PCRوما إ ا كان محاا وحساس بما يكفي لتوصيف النباتا المكاس المحور وراثيا ً.
(ب) تغيرا الةنمط الظةاهري التةي قةا تشةير إلة تغيةرا ضةمني فةي أيّ مةن جينةا التحةوير أو تيرهةا مةن األجةزا الجينية
الموجوا في النباتا المكاس المحور وراثيا ً (مث فقاان سم موجوا في النباتا المصار المحور وراثيا ً).

التفاعالت المحتملة بين الجينات المكدسة ،وما ينتج عنها من تغيرات النمط الظاهري وآثارها على البيئة
(انظر الخطو  1م مراعا النقط (هـ) في خريط الطري )
التفسير
قا يتغير مستوى تعبير جينا التحوير أو الجينا ااخلية المنشةأ فةي النباتةا المكاسة المحةور وراثيةا ً بالمقارنة مة النباتةا
عضوي المصةار و لةك يعةزو إلة تنظةي التحةوير .تزيةا احتمالية حةاوث هة ه التغيةرا إ ا احتةو النباتةا المصةار علة
جينا محور أو تيرها من األجزا التنظيمي التةي تتماثة فيمةا بينهةا أو تتشةابه مة التسلسةال ااخلية المنشةأ (مثة المقةرا
اتها الرابط للعوام النسخي ).
كما يمكةن أن تتفاعة أيضةا منتجةا جينةا التحةوير والجينةا ااخلية المنشةأ .تزيةا احتمالية حةاوث لةك إ ا كانة المنتجةا
الجيني تنتمي إل نفس المسار األيضي أو العملي الفسيولوجي  .وقا تؤاي بعض التفاعال إل حاوث تغيرا يمكةن اكتشةافها
خال توصيف النمط الظاهري للنباتا المكاس المحور وراثيا ً إال أنه قا ال يت اكتشاف التفاعال األخرى خال التوصةيف
النمو جي للنمط الظاهري .توفر تقييما المخاطر السابق للنباتا المصار المحور وراثيةا ً معلومةا مفيةا عةن طريقة عمة
الجينا الفراي وسماتها الجزيئي كنقط انطال لتقيي احتمالي التفاعال .
وباإلضةةاف إلة المعلومةةا الخاصة بسةةما النباتةةا المصةةار المحةةور وراثيةا ً فينبغةةي مراعةةا وتقيةةي معلومةةا محةةاا عةةن
احتمالي حاوث تفاعال بين جينا التحوير وتيرها مةن األجةزا الجينية (مثة المعةززا وتيرهةا مةن العناصةر التنظيمية )
والبروتينا واأليضا أو السما المحور والجينا ااخلي المنشأ ومنتجاتها في النباتا المكاس المحور وراثيةا ً مة إيةال
اهتما خاص إل جينا التحوير التي تنتمي إل ا المسارا البيوكيميائي أو العمليا الفسيولوجي عل وجه الخصوص.
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) آثار النباتا المصار المحور وراثيا ً عل البيئ .
(ب) معلوما حو التنظي النسخي والتنظي ما بعا النسخي للجينا ومنتجاتها التةي قةا تكةون تنبؤية عةن التفةاعال بةين
الجينا الجايا والجينا ااخلي المنشأ وعناصر الحمض النووي في النباتا المكاس المحور وراثيا ً.
(ج) ما إ ا تكاس جينا التحوير التي تتماث في وظائفها أو التي تنتمي إل ا المسارا األيضي .
(ا) مستويا تعبير جينا التحوير ومنتجاتها بالمقارن م النباتا المصار والكائنا المتلقي تير المحور .

اآلثار االتحادية والتراكمية (انظر الخطو  1م مراعا النقط (ا) والنقط (س) والخطو  2م مراعا
النقط (هـ) والخطو  3م مراعا النقط (ب) في خريط الطري )
التفسير
ينبغي مراعا تقيي مخاطر النباتا المكاس المحور وراثيا ً التي ينتج عنها آثار اتحااي وتراكمي  22في إطار الكائن المتلقي
تير المحور /الكائنا المتلقي تير المحور والنباتا المصار المحور وراثيا ً في البيئ المتلقي المحتملة مة مراعةا نتةائج
تقييما النمط الجيني والنمط الظاهري الموضح أعاله.
نتج مةن خةال جينةا التحةوير أو الجينةا ااخلية
قا تحاث اآلثار االتحااي تبعا للتفاعال بين البروتينا واأليضا التي أ ُ َ
المنشأ في النباتا المكاس المحور وراثيا ً فعل سبي المثا  :قةا ينةتج عةن تكةاس بروتينةا المبيةاا الحشةري فةي النباتةا
المحور وراثيا ً أثر تآزري عل الكائنا تير المستهاف وال ي قا يكون أوس من مجموع من آثار النباتا المصار الفراي
المحور وراثيا ً .وبالمث فقا يحاث تطور المقاوم في الكائنا المستهاف (مث اآلفا الحشري ) لمث ه ه النباتةا المكاسة
المحور وراثيا ً بصور أسرع من تطور المقاوم لنباتا السلف المحور وراثيا ً.
 22انظر التعريفات في قسم "استخدام المصطلحات".
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زرع في نفس البيئ وينتج عنها آثار سلبي تراكمي
كما يمكن مراعا مخاطر العايا من النباتا المكاس المحور وراثيا ً التي ُت َ
(عل سبي المثا  :تبعا للتغيرا في الممارسا الزراعي ).
يمكن إجرا تقيي لآلثار المحتمل االتحااي والتراكمي عل سةبي المثةا  :مةن خةال إجةرا اختبةارا معينة للنبةا /النباتةا
المكاس المحور وراثيا ً مث التحليال التركيبي وتحليال السم ّي عل الكائنا المستهاف وتير المستهاف  .كما يمكن إجةرا
توصيف النمط الجيني والنمط الظاهري للنباتا المكاس المحور وراثيا ً حسب االقتضا .
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) آثةةار اسةةتخاا المبيةةاا الحشةةري وتيرهةةا مةةن المةةواا الكيميائية أو الممارسةةا الزراعية التةةي يشةةي اسةةتخاامها فةةي
زراع النباتا المصار المحور وراثيا ً.
ً
(ب) سما النمط الظاهري بالمقارن م النباتا المحور وراثيا والكائنا المتلقي تير المحور .
(ج) التفاعال بين جينا التحوير المكاس أو منتجاتها أو التفاعال بين المسارا الفسيولوجي التي تحتوي عل جينا
محةور مة مراعةا احتمالية ظهةور مةةواا ضةار َخلَفةا ً عةن هة ه التفةاعال (مثة العوامة المضةةاا للتغ ية ) ومةةن
الممكن أن تستمر بعض ه ه المواا الضار أو تتراك (عل سبي المثا  :خال السلسل الغ ائي ) في البيئ .
(ا) (ا) اآلثار االتحااي والتراكمي الناتج عن وجوا اثنين أو أكثر من بروتينةا المبيةاا الحشةري التةي قةا ينةتج عنهةا
ارتفاع السمي في الكائنا تير المستهاف أو زياا سرع تطور المقاوم في الكائنا المستهاف .

تقاطع جينات التحوير وعزلها (انظر الخطو  1م مراعا النقط (ط) والنقط ( ) والخطو  2م
مراعا النقط (و) والخطو  3م مراعا النقط (و) في خريط الطري )
التفسير
ربما تنشأ مجموع جايا من النباتا المكاس المحور وراثيا ً في البيئ من خةال التقاطعةا بةين النباتةا المكاسة المحةور
وراثيةا ً وتيرهةا مةن النباتةا المحةور وراثيةا ً .كمةا أنةه قةا ينةتج أيضةا عةن التقاطعةا المتتالية للكائنةا المتوافقة جنسةيا تيةةر
المحور في البيئ المتلقي تكاس الجينا والسما  .يمكن توسيط ه ه التقاطعا من قب المر ويمكن حاوثه بصور طبيعي
من خال التلقيح وقا ينتج عن لك مجموعة جايةا مةن النباتةا المكاسة المحةور وراثيةا ً التةي تحتةوي علة تراكيةب جايةا
و/أو مختلف من جينا التحوير وتيرها من األجزا الجيني .
كلما ازااا حج زراع النباتا المختلف المتوافق جنسيا والمحور وراثيا ً سوا مكاس أو تيةر مكاسة فةي البيئة اتهةا كلمةا
ازااا نسةب حةاوث التباينةةا والتعقيةا فةةي النباتةا الجايةةا المكاسة المحةةور وراثيةا ً .يجةةب مراعةا زراعة نباتةا متوافقة
جنسيا ومحور وراثيا ً في البيئ المتلقي المحتمل للنباتا المكاس المحور وراثيا ً قيا النظر عنا تحايا سيناريوها المخاطر
أو الفرضيا خال الخطو  1من عملي تقيي المخاطر.
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) وجوا نباتا محور وراثيا ً بالحال األحااي أو الحال المكاس من نفس األنواع.
(ب) التراكيب الجايا المحتمل للجينا المحور وتيرها من العناصر الجيني التي ينبغي أن تقاطعها الحالة المكاسة قيةا
االعتبار بشك مقصوا أو تير مقصوا م تيرها من النباتا المحور وراثيا ً سوا مكاسة أو تيةر مكاسة أو مة
الكائنا تير المحور .
(ج) اآلثار السلبي المحتمل للنباتا الجايا المكاس والمحور وراثيا ً عل الكائنا تير المستهاف .
(ا) سيناريوها المخاطر المقبول علميةا أو فرضةيا المخةاطر التةي تتضةمن حةاال مكاسة ا تركيبةا مختلفة مةن
جينا التحوير وبقايا الحمض النووي.

طرق التمييز بين جينات التحوير المتحدة في الحالة المكدسة من النباتات المصدر المحورة وراثيا (انظر
الخطو  5م مراعا النقط (ب) في خريط الطري )
التفسير
ربما تتطلب بعض استراتيجيا إاار المخاطر للحاال المكاس -بما يتف م سيا الفقرا (8و) و(9و) من المرف الثالةث
للبروتوكو  -أساليبا لرصا وتحايا ه ه النباتا المحور وراثيا ً في إطار الرصا البيئي .وتعتما حاليةا العايةا مةن طةر رصةا
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النباتا المحور وراثيةا ً علة التقنيةا التةي تسةتخا الحمةض النةووي مثة التفاعة المتسلسة البةوليمري  PCRأو اختبةارا
 ELISAالمعتما عل البروتينا .
ت تصمي العايا من طر الرصا الحالي التي تعتما عل التفاع المتسلس البوليمري  PCRلتختص بحال التحوير األحااي .
وبينما قا ُتس َتخ َا ه ه الطر فةي رصةا وتحايةا حةاال التحةوير األحااية عنةا إجةرا التحلية بكميةا كبيةر (مثة خلةيط مةن
المواا يت جمعها من مخ َتلَف أفراا االختبار إال أن ه ه الطر تير حساسة أو محةاا بمةا يكفةي للتمييةز بةين حةاال التحةوير
األحااي والحال المكاس التي تنتج عن التقاط بين حاال التحوير األحااي  .فعل سبي المثا بالرت من أن بعض البةرامج
قا تساه في التنبؤ بوجوا عين كبير من الب ور المكاس المحور وراثيا ً إال أنه لةيس مةن الممكةن التمييةز بشةك ال لةبس فيةه
بين عين تحتوي عل ماا من حاال التحوير األحااي المختلف وتيرهةا مةن العينةا التةي تحتةوي علة واحةا أو أكثةر مةن
الحاال المكاس المحور وراثيا ً.
تعتما تالبا طر الرصا باستخاا وسيل التفاع المتسلسة البةوليمري  PCRالخاصة بحالة التحةوير األحااية علة تضةخي
تسلسال الحمض النووي التي تجانب مواق الحقن وتعتبر فريا بالنسةب لحةاال التحةوير األحااية  .وقةا يكةون رصةا حةاال
التحوير األحااي المن َت َجة فةي مواقة حقةن معينة تحةايا ً فةي المتلقية حيةث أنةه مةن الممكةن أن تتماثة التسلسةال الجانبية فةي
مختلف الكائنا الحي المحور وراثيا ً .وربما يكون لك تحايا ً خصوصا ً في الحاال التي تحتةوي بهةا الحةاال المكاسة علة
العايا من جينا التحوير بتسلسال حمض نووي مشابه له ا.
ووفقا لالعتبارا الم كور أعاله فإن اكتشاف أي وكة مةن جينةا التحةوير الفراية فةي الحالة المكاسة –حسةب االقتضةا -
ربما يصبح تحايا ويحتاج إل اراس خاص .
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) نسب التشابه /أو االختالف بين تركيبا التحوير المختلف في الكائنا المكاس المحور وراثيا ً.
(ب) نسب توفر وخصوصي وموثوقي الطةر الم َّتبعة لرصةا النباتةا المكاسة المحةور وراثيةا ً فةي إطةار اسةتراتيجيا إاار
المخاطر.
المراجع:

انظر المراج

ا الصل بـ "تقيي مخاطر الكائنا الحي المحور بجينا أو صفا مكاس "

http://bch.cbd.int/onlineconferences/ra_guidance_references.shtml
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(ب) تقييم مخاطر المحاصيل المحورة وراثيا المقاومة لإلجهاد الالأحيائي
بينما تسري المباائ العام نفسها المستخام في عمليا تقيي مخاطر األنواع األخرى من الكائنا الحي المحةور أيضةا علة
المحاصةي المحةةور وراثيةا ً المةةزوا بقةةار إضةةافي علة تحمة اإلجهةةاا الالأحيةةائي  23هنةةاك بعةةض األمةةور الخاصة التةةي قةةا
تكتسب أهمي خاص عنا تقيي مخاطر المحاصي المحور وراثيا ً التي تتحم اإلجهااا الالأحيائي .
كما يتضح في الفص الخاص بـ "تحايا اإلطار والهاف" والخطو  1من خارط الطرية فةإن تحايةا أهةااف الحماية ونتةائج
التقيةةي وتحايةةا سةةيناريوها المخةةاطر المقبول ة علميةةا هةةي بعةةض اإلجةةرا ا األول ّي ة التةةي ينبغةةي اتخا هةةا خةةال عملي ة تقيةةي
المخاطر.
إن احتمالي حاوث العايا من التفاعال بين السم الجايا والبيئ المتلقي والحاجة المرتبطة بتصةمي تجربة مياانية موجَّ هة
بشك صحيح هي أحا االعتبارا الهام في إجرا تقيي مخاطر المحاصي المحور وراثيا ً التي تتحم اإلجهاا الالأحيائي.
وقا ينتج عن أي جين (أو منتج جيني) أو مجموعا جيني لايها قار إضافي عل تحم اإلجهاا الالأحيائي فةي النباتةا آثةار
متعاا األنماط الظاهرية علة فسةيولوجيا اإلجهةاا فةي النبةا  .علة سةبي المثةا يةرتبط الجفةاف وارجة الحةرار واإلجهةاا
الملحي من خال مسارا األيض واإلشار المترابطه .يمكةن تصةنيف هة ه اآلثةار متعةاا األنمةاط الظاهرية كةـ "آثةار متوقعة
تير مقصوا " (انظر خريط الطري الخطو  )1كما يمكن تقييمها أثنا عملي تقيي المخاطر من خةال مراعةا آليةا تبةاا
التأثير بين استجابا اإلجهةاا المختلفة للنبةا ومةن خةال تقيةي مةا إ ا كانة التغيةرا المحةاا قةا ترتةب عليهةا حةاوث آثةار
سلبي  .ربما توفر بعض األنظم كفسيولوجيا النبا وعل أمراض النبا وعل الحشرا إطةارا مفيةاا يعتمةا علة المحاصةي
تير المحور لتوضيح آليا الكال التااخلي بين استجابا اإلجهاا الالأحيائي وكيف يمكن له ه االستجابا إحااث تغيير فةي
قابلي اإلجهااا الالأحيائي (مث الكائنا المفترس واآلفا والمسببا األمراض) في النبا المحور وراثيا ً ال ي لايةه القةار
عل تحم اإلجهااا الالأحيائي .
ينبغي تقيي تحم اإلجهاا في النبةا المحةور وراثيةا ً فيمةا يتعلة بمجموعة مناسةب مةن الظةروف البيئية المحتملة التةي تعكةس
الظروف المحتمل التي يتعرض لها النبا المحةور وراثيةا ً والة ي يتضةمن علة سةبي المثةا التبةاين فةي مةا واورية عوامة
اإلجهةةاا (كالجفةةاف والغ ة ا وارجةةا الحةةرار اون المثل ة والملوح ة والمعةةاان الثقيل ة ) .وتةةؤاي ه ة ه التباينةةا إل ة وجةةوا
صعوبا في (أ) رصا وقيةاس الظةروف فةي التجةارب المياانية (ب) توصةيف الةنمط الظةاهري للنبةا المحةور وراثيةا ً الة ي
ربما يخض في الكثير من الحاال إل التفاع بين المعايير الخارجي والفسيولوجي .
تتضمن بعض األمور التي قا تنتج عن إاخا النباتا المحور وراثيا ً في البيئ وال ي قا يؤاي إل آثةار سةلبي مثة (أ) زيةاا
الميز /الميزا االنتقائي بخالف سم التحم المقصوا مما قا يؤاي إل آثةار سةلبي محتملة (علة سةبي المثةا  :مةا ينةتج عةن
إاخا عام النسخ ال ي يؤثر عل أكثر مةن سةم ) (ب) التزايةا المسةتمر فةي المنةاط الزراعية وتزايةا الغةزو فةي المةواطن
الطبيعي ة (جةةـ) اآلثةةار السةةلبي عل ة الكائنةةا المع ّرض ة للنبةةا المحةةور وراثي ةا ً (ا) اآلثةةار السةةلبي المحتمل ة لتةةاف الجينةةا
للكائنةةا المماثل ة البري ة أو تيةةر المحةةور  .وقةةا تتواجةةا ه ة ه اآلثةةار السةةلبي بغةةض النظةةر عمةةا إ ا كةةان المحصةةو ناتجةةا عةةن
التكنولوجيا الحيوي الحايث أو التربي التقلياي فبعض األمور والمسائ المحاا ربما تكون أكثر ارتباطا فةي حالة المحاصةي
المحور التي تتحم اإلجهاا الالأحيائي.
من األسئل التي قةا تتعلة بتقيةي مخةاطر الكائنةا الحية المحةور القةاار علة تحمة اإلجهةاا الالأحيةائي وتتصة باالسةتخاا
المقصوا والبيئ المتلقي :
 ه سم التحم لها القار عل التةأثير فةي تيرهةا مةن آليةا التحمة و/أو المقاومة للنباتةا المحةور وراثيةا ً علة
سبي المثا  :من خال تعاا النمط الظاهري؟
 ه سم التحم لها القار عل زيةاا تةزو أو اسةتمرار أو تعشةيب النبةا المحةور وراثيةا ً الة ي قةا يةؤاي إلة آثةار
ضار عل الكائنا األخرى أو الشبكا الغ ائي أو المواطن؟

 23للغرض من ه ا الالي اإلرشااي" :اإلجهاا الال أحيائي هو عبار عن ظةروف بيئية تسةببها العوامة تيةر الحية التةي تضةر أو تحةا مةن معةا نمةو وتطةور وتكةاثر
الكائن الحي وتشم أنواع اإلجهااا الال أحيائي عل سبي المثا الجفاف والملوح والبروا والحرار والترب الحمضي أو القاعاي وتلوث الترب تلوث الهوا (عل
سبي المثا أكاسيا النيتروجين واألوزون وارتفاع تركيز ثاني أكسةيا الكربةون) .لطالمةا كانة القةار اإلضةافي لتحمة اإلجهةاا الةال أحيةائي هةافا لمربةي النباتةا الة ين
يعملون من أج تحسين المحاصي التي ستتمكن من التعام م ه ا اإلجهاا بما يتف م ه ه الوثيق  .ال تعتبر مبياا األعشاب أحا أنواع اإلجهاا الال أحيائي في سيا
ه ه الوثيق .
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ه يتمت النبا المحور وراثيا ً الناشئ من التهجين مة نبةا محةور وراثيةا ً يتحمة اإلجهةاا الالأحيةائي بالقةار علة
تغيير أو استعمار مسكن أو نظا بيئي آخر خارج البيئ المستهاف المتلقي ؟
ه يتميز النبا المحور وراثيا ً ال ي يتميز بقار عل تحم إجهاا الأحيائي معين بمزايا أخرى في البيئة المسةتهاف
المتلقي تجعله يتسبب في أي آثار ضار ؟



مةا هةةي اآلثةةار السةلبي فةةي المنةةاط التةي لة تتعةةرض لزراعة تجارية إال أنةةه ربمةا تكةةون قةةا تعرضة إلة النباتةةا
المحور وراثيا ً القاار عل تحم اإلجهاا؟



تتناو األجزا الالحق تفاصيال بشأن قضايا محاا يمكن مراعاتها عل أساس ك حال عل حةا عنةا تقيةي مخةاطر النباتةا
المحور وراثيا ً القاار عل تحم اإلجهاا الالأحيائي واآلثار السلبي المحتمل لحفظ واستاام اسةتخاا التنةوع البيولةوجي مة
مراعا المخاطر عل صح اإلنسان.

مرحلة التخطيط في تقييم المخاطر
اختيار الكائنات المرجعية (انظر "مرحل التخطيط في تقيي المخاطر" و"اختيار الكائنا المرجعي " في
خريط الطري )
التفسير
تتضمن الخطو األول في عملي تقيي المخاطر –بحسب ما ورا في خريط الطري  -توصيف تغيرا النمط الجيني أو النمط
الظاهري  -سوا المقصوا أو تير المقصوا  -المرتبط بالنبا المحور وراثيا ً القةاار علة تحمة اإلجهةاا الالأحيةائي والة ي
قا يؤاي إل آثار سلبي عل التنوع البيولوجي في البيئ المتلقي المحتمل م مراعا المخاطر عل صح اإلنسان.
يتحق تحايا تغيرا النمط الجيني والنمط الظاهري في النبا المحةور وراثيةا ً القةاار علة تحمة اإلجهةاا الالأحيةائي -سةوا
مقصوا أو تير مقصوا -بالمقارن م الكائن المتلقي تير المحور و/أو النبةا الة ي ال يعتبةر مةن الكائنةا الحية المحةور إال
ُظهر قار مماثل عل تحم اإلجهاا الالأحيائي .إ يقا الكائن تير المحور معلوما خط األسةاس للتجةارب عنةا زراعة
أنه ي ِ
ً
النباتا تير المحور في الوق والموق نفسه مث المحصو المحور وراثيا .ينبغةي إجةرا مقارنةا –حسةب االقتضةا  -فةي
ّ
وتكثفا مختلف من عوام اإلجهاا.
مجموع من البيئا التي بها آماا
المقارن في تقيي ما إ ا كان مزايةا اللياقة قةا ازااا تحة الظةروف الالإجهااية مةن خةال النباتةا
وبينما يُس َتخ َا األسلوب
َ
َ
المحةةةور وراثيةةةا ً ا القةةةار علةةة تحمةةة اإلجهةةةاا الالأحيةةةائي إال أنةةةه يُتطلةةةب تفعيةةة أسةةةاليب تقيةةةي المخةةةاطر اإلضةةةافي
(والمقارنا ) من أج تقيي اآلثار السلبي المحتمل في ظ اإلجهاا الالأحيائي.
ربما تشك النباتا المحور وراثيا ً القاار عل تحم اإلجهاا الالأحيائي تحايا محاّا في التصمي التجريبي لتوليا البيانةا
الالزم لتقيي المخاطر .ففي بعض الحاال تستخا التجارب سالال نباتا مرجعي مختلف تتضمن عاا ً تشكيل من األنةواع
الجيني التي تمث التنوع الطبيعي في أنواع المحصو  .وهناك جانب آخر ينبغي وضعه في االعتبار يتعل بما إ ا كةان تصةمي
التجرب يخض للسيطر السليم من أج تحقي تأثير صف اإلجهاا الالأحيائي .ففةي بعةض الحةاال القصةوى عنةاما ال ينمةو
المحصو تير المحور في ظروف البيئ المتلقي ألن ظروف اإلجهاا الالأحيائي تمن أو تؤثر تأثيرا حااا عل نمو المحصو
تير المحور وفي ه ه الحال البا من تعاي األسلوب المقارن بين المحصو المحور وراثيةا ً والمحصةو تيةر المحةور .وفةي
مث ه ه الحاال تصبح الكائنا تير المحور أو الكائنا المماثل البعيةا التةي لةايها القةار علة تحمة اإلجهةاا الالأحيةائي
كائنا مرجعي مفيا  .إال أنه من المالحظ في الحةاال التةي ال يمكةن فيهةا اسةتخاا الكةائن المتلقةي تيةر المحةور أو السةالال
المقةارن للمخةاطر يصةبح اسةتخاا السةالال
المرجعي المتشابه جينيا (القريب ) أو المرتبط ببعضها ارتباطا وثيقا في التقيي
َ
المرجعي تير المتشابه جينيا أو الكائنا المماثل البعيا ككائنا مرجعي أكثر صعوب لتحايا فرو إحصائي ا مغزى.
ففةةي المواقةةف التةةي ال يتةةوفر فيهةةا كةةائن مرجعةةي مناسةةب يتماثة توصةةيف النبةةا المحةةور وراثيةا ً القةةاار علة تحمة اإلجهةةاا
الالأحيائي م توصيف األنواع الغريبة حيةث يعتبةر النبةا كلةه نمةط ظةاهري جايةا فةي البيئة المتلقية المحتملة  .وقةا تسةاعا
المعلومةةا المتةةوفر -عل ة أسةةاس ك ة حال ة عل ة حةةا  -عةةن التقنيةةا "الوراثي ة " مث ة "اراس ة الشةةفرا الجيني ة " و"اراس ة
االستقالب" -إ ا كان متاح  -في اكتشاف تغيرا األنماط الظاهري والتركيبي (عل سبي المثا  :إنتاج مثير جايةا للحساسةي
أو مغ ي مضاا) باستخاا مقارن بين النباتا المزروع في الحق في ظروف تير مثالي .
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وحيثما كان الكائنا تير المحور تير مناسةب ككائنةا مرجعية يمكةن اكتسةاب المعرفة مةن خةال المقارنة بةين الكائنةا
الحي المحور وراثيا ً المزروع في ظ اإلجهاا والكائنا المزروع في ظ ظروف عااي .
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) سما النبا المحور وراثيا ً سوا في ظ ظروف اإلجهاا الالأحيائي وتيره من اإلجهااا األخرى أو فةي ظةروف
خالي من اإلجهاا إ ا كان متاح .
(ب) ماى توفر وإتاح الكائنا المرجعي التي تولّا بيانا ا مغزى ويمكن استخاامها في تجارب ت تصميمها بصةور
مالئم .

إجراء تقييم المخاطر
السمات غير المقصودة والتي تتضمن الكالم التداخلي بين استجابات اإلجهاد (انظر الخطو  1في خريط
الطري )
التفسير
ً
ربما يتس المحصو المحور وراثيا المقاو لإلجهةاا الالأحيةائي بعةا سةما تيةر مقصةوا مثة مقاومة األنةواع األخةرى مةن
اإلجهااا األحيائي والالأحيائي التي قا تؤاي إل ميز انتقائي لنباتا ه ا المحصو في ظةروف مختلفة عةن تلةك المرتبطة
بالصةةف المحةةور  .عل ة سةةبي المثةةا ربمةةا تسةةتطي المحاصةةي المحةةور لتصةةبح مقاوم ة للجفةةاف أو الملوح ة قةةاار عل ة
المنافس بصور أفض من المحاصي المماثل في ارجا الحرار المرتفع أو المنخفض  .وقا تؤثر خصائص النبا المحور
وراثيا ً التي تتميز بقار إضةافي علة تحمة اإلجهةاا الالأحيةائي علة البيولوجيةا العامة الخاصة بهةا (علة سةبي المثةا  :إ ا
تيّر الجينا خصائص النبا المتعاا ) أو نطا توزيعها في البيئ المتلقي المحتمل األمر ال ي يسبّب آثةارً ا سةلبي  .وربمةا
تؤثر التغيرا األخرى عل معاال كمون الب ور أو صالحيتها و/أو إنباتها في ظ أنواع أخرى من اإلجهااا  .وعلة وجةه
التحايا إ ا كان الجينا المساهم في مقاوم اإلجهاا الالأحيائي لها اور في العمليا والوظةائف األساسةي لهة ه المحاصةي
فربما يترتب عل أي تعايال في ه ه الجينا ظهور العايا من اآلثار الوراثي الجانبي  .إ ا أاّى تح ُّم اإلجهاا إل مزيةا مةن
المالحظة بةين النباتةا تيةر
اللياق الفسيولوجي فقا يحاث انتقا الجينا المحور لتحمة اإلجهةاا بنسةب تكرارية أعلة مةن
َ
المحور .
ربما تتواجا آلي التفاعال والكال التااخلي في آليا االستجاب لإلجهااا الالأحيائي واألحيائية فةي النباتةا  .ولهة ا السةبب
ربما تكتسب النباتا المحور وراثيا ً
المقاوم للملوح والجفاف مقاوم متغير لإلجهااا اإلحيائي التي قا تةؤاي إلة تغييةر
ِ
التفاعال م الكائنا المفترس والطفيليا والجراثي  .ول لك فإن ه ا الكال التااخلي بين األنواع المختلفة آلليةا االسةتجاب
لإلجهاا لها تأثيرا مباشر وتير مباشر عل الكائنا التي تتفاع معها.
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) أي تغيير مقصوا أو تير مقصوا ربما يؤاي إل ميز أو عيب انتقائي يكتسبه المحصو المحور وراثيا ً في ظروف
اإلجهاا األحيائي والالأحيائي ال ي يمكن أن يؤاي إل آثار سلبي .
(ب) أي تغييةةرا فةةي مقاوم ة اإلجهةةااا األحيائي ة وكيفي ة تةةأثير هةة ه التغييةةرا عل ة بقي ة الكائنةةا التةةي تتفاع ة مةة
المحصو المحور وراثيا ً.
(ج) يؤاي التغيير في عناصر (عل سبي المثا  :مةاا سةام أو مثيةر للحساسةي أو مغة ي) المحصةو المحةور وراثيةا ً
إل آثار سلبي .

اختبار النبات المحور وراثيا في بيئات تمثيلية (انظر الخطو  1في خريط الطري )
التفسير
إن القصا من النباتا المحور وراثيا ً هو زراعتها في ظ ظروف اإلجهاا الالأحيائي .ول لك فإنه من الضروري إجرا تقيةي
لآلثار السلبي المحتمل للنباتا المحور وراثيا ً القاار عل تحم اإلجهاا الالأحيةائي فيمةا يتعلة بةـ "البيئة المتلقية المحتملة "
للنبا المحور وراثيا ً قيا النظر بما يتف م المباائ العام في المرف الثالث من البروتوكو .
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ينبغي عنا تقيي المخاطر مراعا التباين اإلقليمي واالختالفا في البيئا المتلقي التي قا تؤثر علة خصةائص وسةلوك النبةا
المحور وراثيا ً باإلضاف إل تفاعالته م البيئ  .فينبغي أن ّ
تمث المناط والمواق التي يت بها جم البيانا وإجةرا التجةارب
مجموع الظروف الزراعي وصح النبا والظروف البيئي التي من المتوق أن يتعرض لها النبا المحور وراثيا ً.
يمكن التمييز بين بيئا مختلف عل سبي المثا  :من خال االختالفا في النباتا والحيوانا وملكية وكيميةا التربة و
الممارسةةا الزراعي ة والظةةروف المناخي ة والجغرافي ة إلةةخ .وينبغةةي تحايةةا السةةما الهام ة فةةي إقلةةي معةةين مث ة الممارس ة
الزراعي والظروف المناخي والجغرافي في بااي عملي تقيةي المخةاطر فقةا تةؤاي هة ه السةما إلة اختالفةا اآلثةار البيئية
السلبي المحتمل التي تصبح واضح فقط إ ا ت تقييمها عل المستوى اإلقليمي.
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) البيئ المتلقي المحتمل التةي قةا يظهةر بهةا النبةا المحةور وراثيةا ً وخصائصةه مثة المعلومةا الخاصة بالخصةائص
الجغرافي والمناخي واإليكولوجي والتي تتضمن معلوما ا صل حو التنوع البيولوجي ومراكز المنشأ ومراكز
التنوع الجيني.
(ب) التباين البيئي واالختالفا في البيئا المتلقي المحتمل التي قةا تةؤثر علة خصةائص وسةلوك النبةا المحةور وراثيةا ً
القاار عل تحم اإلجهاا الالأحيائي بما في لك عل سبي المثا  :الممارسةا الزراعية والهياكة الزراعية (مثة
إاخا األسما النيتروجيني ) وأنظم الزراع (مث الحراثة الزراعية المنخفضة ) وممارسةا تةاوير المحاصةي
والظروف المناخي ووجوا الكائنا تير المستهاف باإلضاف إل الظروف الالأحيائي واألحيائي األخرى.
(ج) المواق ة التةةي ُتجة َةرى فيهةةا التجةةارب الميااني ة لتوليةةا البيانةةا الالزم ة لتقيةةي المخةةاطر إ ا كان ة متاح ة وكيةةف ّ
تمث ة
الظروف والتجارب الميااني مجموع من الظروف المتوقع في البيئ  /البيئا المتلقي المحتمل في مناط مختلف .
(ا) الكائنا المماثل التي يمكن تهجينها م النبا المحور وراثيا ً في البيئ المتلقي المحتملة واآلثةار المحتملة السةتبطان
صفا تحم اإلجهاا الالأحيائي في ه ه األنواع.
(ه) كيفي تصرف النبا المحور وراثيا ً فةي حةا لة يةت التعبيةر عةن خاصةي التحمة بسةبب تيةاب عامة اإلجهةاا مثة
تحم الجفاف في ظ األنظم المائي الطبيعي .

المقاومة في المناطق الزراعية وغزو المواطن الطبيعية (انظر الخطو  1والخطو  2م مراعا النقط
(ب) والنقط (و) والنقط (ر) والخطو  4م مراعا النقط (هـ) في خريط الطري ):
التفسير
تعا الظروف المناخي وتوفر المياه وملوح الترب أمثل عل العوام التي تحا من نمو أنواع النباتا وإنتاجيتها وانتشةارها أو
استمرارها .قا يؤاي تعبير الجينا الخاص بمقاوم اإلجهاا الالأحيائي إل استمرار مقاوم المحصةو المةارب فةي المنةاط
الزراعي ة  .وربمةةا يةةؤاي تعبيةةر ه ة ه الجينةةا إل ة تغييةةر قةةار وإمكانيةةا المحاصةةي المحةةور الوراثي ة عل ة االنتشةةار فةةي
واالستقرار في المناط المناخي والجغرافي التي تتجاوز المناط التي اعتبر في البااي بيئ متلقي محتمل .
وفي حا أصبح الجين المحور عامال للنسخ يعم علة مقاومة اإلجهةاا الالأحيةائي فعنائة يمكةن أن يةؤثر عامة النسةخ علة
آليا االستجاب لألشكا األخرى من اإلجهاا الالأحيائي .وفي مث ه ه الحاال فإن ب ور المحصو المقاوم المعةا لتحمة
الجفاف أو الملوح ربما تكتسب مقاوم للبروا مما يؤاي إل زياا بقا الب ور في الشةتا لفتةر أطةو  .ولهة ا ربمةا يكتسةب
المحصةةو المقةةاو لإلجهةةاا األحيةةائي القةةار علة البقةةا واالسةةتمرار بصةةور أفضة مةةن المحاصةةي المنةةاظر تيةةر المحةةور
واألنواع األخرى في ظ ظروف اإلجهاا الالأحيائي المختلف .
ومن المتوق أن تكون معظ سما التحم لها "تكلف استقالب" مرتبط بهةا -وهةي عةاا تكةون تكلفة الطاقة  -والتةي قةا تةؤثر
عل قار مقاوم النبا في ظ ظروف ضغط االنتقا المنخفض (عل سبي المثةا  :ضةغط ال أحيةائي مةنخفض) .وقةا يكةون
لتكلفة االسةةتقالب تةةأثير كبيةةر علة قةةار النبةةا المحةةور وراثيةا ً علة البقةةا والمقاومة فةةي البيئة علة مةةاار الوقة وينبغةةي
مراعاتها عنا تقيي قار النبا المحور وراثيا ً عل المقاوم في المناط الزراعي والمواطن الطبيعي .
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) آثار القار اإلضافي عل مقاوم النبا المحور في المواطن الزراعي والغزو واالستمرار في المواطن الطبيعي ؛
(ب) الحاج إل تاابير التحك إ ا كان المحصو المقاو لإلجهةاا الالأحيةائي يتمتة بقةار أعلة علة البقةا فةي المةواطن
والبيئا الطبيعي أو الزراعي حيث قا يسبب لك آثارا جانبي ؛
…/

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13/Add.1

الصفح 33
(ج) السما التي تصاحب األعشاب مث الكمون الممتا للب ور وبقا الب ور طويال في الترب واإلنبا فةي ظة مجموعة
واسع من الظروف البيئي والنمةو الخضةري السةري واور الحيةا القصةير واإلنتاجية العالية مةن البة ور وارتفةاع
تشت الب ور ونشر الب ور عل مسافا بعيا ؛
(ا) آثار التغير المناخي ال ي قا يغير النطا البيئي للنبا المحور وراثيا ً؛
(ه) آثار الممارسا الزراعي المعاّل المرتبط باستخاا النبا المحور وراثيا ً التي تعبر عن تحم اإلجهاا الالأحيائي.

اآلثار المترتبة على البيئة الالأحيائية والنظام البيئي (انظر "الخطو  "3م مراعا النقط (أ) والنقط
(هـ) في خريط الطري )
التفسير
ً
تعتما تغيرا البيئ الالأحيائي الناتج عن استخاا النباتا المحور وراثيا بشك كبير عل السم الموجةوا وقةا تكةون ا
صل بالنباتا المحور وراثيا ً التي لايها القار عل تحم ظروف بيئي معين .
ربمةةا يسةةمح تطةةور النباتةةا المحةةور وراثي ةا ً القةةاار عل ة تحم ة اإلجهةةاا/اإلجهةةااا الالأحيائي ة بتوسةةي األراضةةي الصةةالح
للزراع ومناط زراع ه ه النباتا في البيئا الطبيعي  .ينبغي تقيي الزياا في مساح األراضي المخصص للزراع وآثار
التنوع البيولوجي.
قا تؤاي زراع النباتا المحور وراثيا ً القاار عل تحم اإلجهاا الالأحيائي إل تغيةرا علة مسةتوى النظةا البيئةي علة
سبي المثا  :من خال السما بنمو بعض اآلفا المرتبط بأنواع النبا المحور وراثيا ً في األنظم البيئي التي ل يسب لها
الوجوا فيها.
نقاط ينبغي مراعاتها
 التغيرا في جغراف ّي األراضي الصالح للزراع وامتاااها.
 الممارسا الزراعي المرتبط بنبا المحور وراثيا ً وكيف يمكن له ا الممارسا أن تغيةر البيئة الالأحيائية والنظةا
البيئي.
 أاوا بنا النما ج إ ا توفر للتنبؤ بكيفي تأثير التغيرا فةي الممارسةا الزراعية علة البيئة الالأحيائية بسةبب
النبا المحور وراثيا ً.
المراجع

انظر المراج

ا الصل بـ "تقيي مخاطر النباتا المحور وراثي ًا القاار عل تحم اإلجهاا الالأحيائي"

http://bch.cbd.int/onlineconferences/ra_guidance_references.shtml
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(ج) تقييم مخاطر األشجار المحورة وراثيا
معلومات أساسية
التنوع البيولوجي للغاب ا أحا برامج العم الموضوعي السبع التي حااتها اتفاقي التنوع البيولوجي .وفةي االجتمةاعين الثةامن
والتاس اعترف مؤتمر األطراف في اتفاقي التنوع البيولوجي "بالشكوك المرتبط باآلثار عل البيئ ومن الناحية االجتماعية
االقتصااي ومن ضمنها اآلثار عبر الحاوا وعل الماى الطوي لألشجار المحور وراثيا ً عل التنوع البيولوجي العةالمي فةي
الغابا " وأوص المؤتمر "األطراف بضرور اتخا منهج احترازي عنا التعام م قضي األشجار المحور وراثيا ً" وحث
األطراف عل القيا بعاا من اإلجةرا ا فيمةا يتعلة باألشةجار المحةور وراثيةا ً مثة "تحايةا معةايير لتقيةي مخةاطر األشةجار
ً 24
المحور وراثيا".

النطاق
ُتعرّ ف منظم األم المتحا لألت ي والزراع (الفاو) الشجر بأنها "نبةا خشةبي معمةر يحتةوي علة جة ع رئيسةي واحةا أو
علة عةةا جة وع فةةي حالة األجمة ولةةه تةةاج محةةاا بشةةك أو بةةآخر" 25.ويركةةز هة ا الةةالي اإلرشةةااي علة األشةةجار النباتية
الحقيقي وال يتناو األجناس اإلضافي مث النخي والخيزران والشجيرا 26.

مقدمة

27

تنتمي األشجار إل العايا من الرتب والفصائ التصنيفي المختلف التي تتضمن النباتا كاسيا الب ور (النباتا المزهر مثة
األرز .تختلةف
شجر الماهوتاني وأشجار الحور والتفا ) والنباتا عاريا الب ور مث الصنوبر وشةجر الةراتينج وشةجر
َ
األشجار من نباتا المحاصي السنوي بخصائص مث الحج والنمو الاائ والعمر الطوي وتأخر بااي نضج التكاثر.
الخصوب العالي وسكون الب ور وتعاا طر ووسائ نشر وحاا التكاثر الخضري وقار الب ور عل التحم لفترا طويل
من السما الهام التي تميز قار العايا من أصناف األشجار عل التكاثر وهي سما ال تتمت بها ك األنواع.
ربما تكون األشجار عالقا تفاع بيئي معقا ومتعاا المستويا م الكائنا األخرى نظراً لما تتمت به من قار عل النمةو
الاائ والعمر الطوي والحج الكبير في العايا من الحاال  .ومن الممكن أن تتضمن ه ه التفاعال عل نحو مباشر أو تير
مباشر كائنا تتراو من بكتيريةا التحلة إلة الطيةور ومةن حشةرا التلقةيح إلة الحيوانةا البرية الكبيةر  .وتملةك األشةجار
ج ورا طويل وممتا وترتبط في الغالب بالكائنا الاقيق والفطريا مثة فصةيل الفطريةا الج رية (ميكةوريزا) مةن خةال
عالقا تعايش تكافلي .
فيما يتعل بالنضج التكاثري ووسائ التناس تمر العايا من أصناف األشجار بمرحل طفولة قةا تسةتمر مةن عةا سةنوا إلة
أكثر من عقا كام قب أن تباأ في النضج ال ي يمكنها من التكاثر .ونتيج ل لك تمر بعض أصناف األشجار عبر عاا محاوا
من اورا التكاثر قب أن يح وق زراعتها ألتراض تجاري  .كما أن بعض أصناف األشجار وحيا الجنس (أي نباتا إمةا
م كر أو مؤنث ) وال يمكن أن تقو بعملي التلقيح الة اتي (الممارسة الشةائع لزيةاا التجةانس فةي العايةا مةن المحاصةي ) ممةا
يؤاي إل زياا استخاا طر ووسائ نشر النباتا لضمان انسةجا األشةجار المسةتولا بهةاف اسةتخاامها كفسةيل أو ريعة .
وباستخاا األجزا المقطوعة مةن بعةض أصةناف األشةجار خاصة بعةض أشةجار الفاكهة مةن الممكةن تطعةي الةنمط الجينةي
المطلوب في ج ر بنمط جيني مختلف .وفي العايا من أنةواع أشةجار الغابةا وأشةجار الفاكهة مةن الممكةن أن يتحقة التكةاثر
االستعماري ألشجار متماثل بعينها من خةال إعةاا توليةا أشةجار كاملة مةن وحةا تكةاثر نباتية مثة األجةزا المقطوعة مةن
األشجار أو األجن الج عي .

 24انظر قرارات مؤتمر األطرا الثامن 59/الفقرة  5و http://www.cbd.int/decision/cop/?id=11033( 0والمؤتمر التاسع 5/الفقرة ( 5ق)(-ض)
()http://www.cbd.int/decision/cop/?id=11648
" 25دليل التدري؛ على حصر األشجار خارج الغابات" متاح في الرابط .ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/AC840E/AC840E.pdf
 26يرى بعض الخبراء في المنتدى اإللكتروني المفتوح باب العضوية والفريق المخص من الخبراء التقنيين أن أشجار الفاكهة ال ينبغي تضمينها في هذا الدليل
اإلرشادي.
 27الخصائ البيولوجية لألشجار ذات الصلة بتقييم المخاطر .وليست كل جوان؛ الخصائ البيولوجية في األشجار أو استخدامها أمراا فريداا قاصراا عليها أو تشترك
معها جميع األشجار ،ولكننا نناقشها هنا لبلورة تقييم مخاطر األشجار ال ُمع ّدلة وراثياا.
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تمتاز أصناف األشجار واألنماط الجيني بالتنوع الشايا ولهةا قةار فائقة علة االنتشةار والتوزية وتكةون عالقةا معقةا مة
الك ائنا األخرى باإلضاف إل القي اإليكولوجي واالقتصااي والبيئي والمناخي واالجتماعي االقتصااي  .تنمو أشجار الفاكه
وأشةةجار الزينة وأشةةجار الغابةةا ا القيمة االقتصةةااي فةةي منةةاط متنوعة مةةن العةةال بةةارجا حةةرار تتةةراو بةةين المنةةا
المعتا إل االسةتوائي .وتغطةي الغابةا نحةو واحةا وثالثةين فةي المائة مةن إجمةالي منطقة اليابسة فةي العةال أي أكثةر مةن 4
مليارا هكتار.
بيئا الغابا التي تاار بأقة تةاخ ممكةن والغابةا تيةر المةاار علة اإلطةال مثة الغابةا االسةتوائي المطيةر أو تابةا
المنةةاط الشةةمالي ا قيم ة عالي ة تسةةتلز المحافظ ة عليهةةا .وله ة ا تعتبةةر العايةةا مةةن الةةاو األشةةجار مكونةةا هامةةا فةةي التنةةوع
البيولوجي وتض أهاافا ً لحمايتها وضمان المحافظ عليها .وينبغي مراعا مث ه ه األهااف التي تسع للحفاظ عل األشجار
وحمايتها عنا تقيي اآلثار السلبي المحتمل لألشجار المحور الوراثي وينبغي التأكيا عل النهج التحوطي أو االحترازي.
ت إنتاج عاا من األشجار المحور وراثيا ً من خال استخاا التكنولوجيا الحيوي الحايث ث طرح في البيئ  28.وأتلةب هة ه
األشجار المحور وراثيا ً هي أنواع ا قيم اقتصااي تستخا فةي البسةاتين والغابةا والمشةات الخاضةع لةإلاار والمراقبة .
ومن الصفا المحور القار عل تحم مبياا األعشاب وتكوين الخشب (عل سبي المثا مركب الليجنةين) ومعةا النمةو
والظواهر األحيائي (مث اإلزهار واإلثمار) ومقاوم اآلفا واألمراض وأخيرا مقاوم اإلجهاا الالأحيائي.

مرحلة التخطيط في تقييم المخاطر
اختيار الكائنات المرجعية (انظر "مرحل التخطيط في تقيي المخاطر" "اختيار الكائنا المرجعي " في خريط الطري )
التفسير
كما هو الحا في تقيي مخاطر األنةواع األخةرى مةن الكائنةا الحية المحةور يتطلةب األمةر مرحلة التخطةيط الشةام لتحايةا
كيف يمكن تطبي المنهج المقارن ضمن أشيا أخرى في تقيي مخاطر شجر مُعاَّل وراثيا ً.
في الحاال التي تمتاز فيها أصناف األشجار المحور وراثيا ً بالعمر الطوي والقار الكبير عل االنتشار ينبغي أن يؤخ في
االعتبار إمكاني تخطي الحاوا واالستقرار خارج البيئ المتلقي المقصوا (عل سةبي المثةا فةي الةنظ اإليكولوجية الطبيعية
أو التي تخلو من التاخ البشري).
استخاا األصو الموائم للبيئ (أي األشجار التي نم أو نشأ فةي المنطقة التةي سةيت زرعهةا فيهةا تجاريًةا) 29فةي الغابةا
أمر بالغ األهمي ألنها ستظهر قار أفض عل التأقل وبالتالي سيكون أااؤها أفض من األصو الوراثي تير المختةار 30.
فه ه األصو المتأقلم سوا نبت بصور طبيعي أو ت أقلمتها أو إطالقها ولكن ت إنشائها وتعايلها لتالئ البيئ المحلية قةا
تصلح لتكون كائنا مرجعي لألشجار المحور وراثيا ً وفقا ألهااف الحماي الوطني والممارسا المثالي إلاار الغابا .
وقا يشك المنهج المقارن تحايا بالنسب ألصناف األشجار المحور وراثيا ً التي ال يتوفر عنها أي معلوما أو القلي منها حو
وظائفها اإليكولوجي وتفاعالتها في البيئ المتلقي المحتمل .
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) توافر المعلوما والمعرف بالخصةائص البيولوجية والتفةاعال اإليكولوجية لألصةناف و/أو األنمةاط الجينية (ومنهةا
األصو اإلقليمي أو األنماط البيئي عنا االقتضا ) التي يمكن استخاامها ككائن مرجعي؛
(ب) ما إ ا كان واحا أو أكثر من الكائنا المرجعي المالئم متاحا ً وإمكاني استخاامه في اإلطار التجريبي المالئ ؛
(ج) تصمي التجارب الميااني وفقا ً للمناهج المعتما لألشجار تير المحور التي تتضمن مثال طو الفتر قبة اإلزهةار
وطو /ما التجارب واالختبار في البيئا المختلف والتعرض للعايا من اإلجهااا األحيائي والالأحيائي .

 28انظر سجل الكائنات الحية المحورة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ( )http://bch.cbd.int/database/organismsومستندات المعلومات األساسية لهذا
القسم.
 29من المفاهيم المماثلة في نباتات المحاصيل أصنا المحاصيل المع ّدلة إقليمياا.
 30على سابيل المثاال ،أوصاى الماؤتمر الاوزاري بشاأن حماياة الغاباات فاي أوروباا بأناه "ينبغاي تفضايل األصانا األصالية والمصاادر المحلياة حسا؛ االقتضااء .وينبغاي
اإلحجام عن استخدام األصن ا والمصادر واألنواع خارج محيطها الطبيعية إذا كان إدخالها سيترت؛ عليها تعريض النظم اإليكولوجية والبيئية األصلية المهمة مان نباتاات
وحيوانات للخطر".

…/

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13/Add.1

الصفح 36

إجراء تقييم المخاطر
في ه ا ال قس إلة تنةاو أصةناف األشةجار وممارسةا اإلاار المختلفة وقةا تؤخة فةي االعتبةار حسةب كة

تهاف المعلوما
حال عل حا .
وجود العناصر الجينية وطرق التكاثر (انظر "الخطو " "1نقاط ينبغي مراعاتها (ب)" في خريط الطري )

التفسير
ربما تؤاي طريقة التحوية المسةتخام إلة وجةوا عناصةر جينية محةور فةي شةجر معالة وراثيةا يمكةن ربطهةا بآثةار سةلبي
محتمل (عل سبي المثا بعض جينا مقاوم المضااا الحيوي ) .ويمكن اللجو إلة عملية التهجةين (التةي تتضةمن التلقةيح
العكسي) كأحا الخيارا لتقلي ظهور مث ه ه العناصر الجيني .
بعض أصناف األشجار تمتاز بفتر طفول طويل ويتحق تكاثرها بغرض إنشا الغابا والشةتال عةاا مةن خةال التكةاثر
باالستنسا والخضري .وفي ه ه الحاال فإن إزال العناصر الجيني تير المرتوب في األشةجار المحةور وراثيةا مةن خةال
التهجين لن تكون مجاي .
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) طر التحوي المستخام التي قا تؤاي إل ظهور عناصر جيني ربما يكون لها آثار سلبي ؛
(ب) طريق (طر ) التكاثر المستخام – التهجين (ال ي يتضمن ارج من التلقةيح العكسةي إن أمكةن فةي هة ا الصةنف)
و/أو التكاثر الخضري

العمر الطويل ،والتوصيف الجيني والمظهري ،واستقرار العناصر الجينية المحورة (انظر "الخطوة ،"1
"نقاط ينبغي مراعاتها (د) و(هـ)" في خريطة الطريق)
التفسير
في النظ البيئي واإليكولوجي تير الماار يتراو عمر بعض األشجار من عا عقوا إل عا قرون أو حت أطو من لك.
وتستطي ه ه األشجار التكيف م الظروف األحيائي والالأحيائي المختلف التي تتعةرض لهةا خةال حياتهةا ومقاومتهةا .وينبغةي
أن يأخ التوصيف المظهري للشجر المحةور وراثيةا فةي اعتبةاره مرحلة التطةور ونطةا الظةروف البيئية  .وربمةا مةن المهة
أيضا بقار اإلمكةان مراعةا مةاى وكيفية تغيةر ممارسةا اإلاار بمةرور الوقة وهةي الممارسةا التةي تةؤثر علة توصةيف
الشجر المحور وراثيا.
في ضو العمر الطوي ال ي تتمت به بعض األشةجار ينبغةي مراعةا عةا اسةتقرار جينةا التحةوير ومةن ضةمنها تلةك التةي
تسبب إخماا الجين واختالف مستويا التعبير في إطار صلتها المحتمل بتقيي المخاطر .وبالمث ينبغي أن تحظ التفةاعال
الجيني /البيئي التي قا يكةون لهةا اور فةي مسةتوى التعبيةر بجينةا التحةوير باالهتمةا والاراسة الواجبة  .وبالمثة فةإن تقيةي
استقرار جينا التحوير ومستوياتها من التعبير في نقاط مختلف خال عمر الشجر المحةور وراثيةا قةا يكةون مةن االعتبةارا
المهم خاص حيثما تستخا أساليب التحوير الةوراثي فةي اسةتراتيجيا االحتةوا (علة سةبي المثةا عقة الة كر أو اجتثةاث
األعضا الزهري ).
بسبب الحج الكبير والعمر الطوي لبعض أصناف األشجار تكون البيانا التي تكتسةب مةن تجةارب بيةو اإلنبةا الزجاجية
محاوا فيما يتعل عل سبي المثا بعاا األجيا وتكرارا التجةارب التةي يمكةن مالحظتهةا ورصةاها .ويمثة لةك تحةايا
عناما يطلب تقيي مخاطر شجر معال وراثية بيانةا لتوضةيح السةما والخصةائص المتغيةر لشةجر الكةائن الحةي المحةور
والبيئ المتلقي المحتمل بمرور الوق .
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) التغييةةرا فةةي التفةةاعال مة الكائنةةا األخةةرى والتغييةةرا فةةي القةةار علة االحتفةةاظ بالةةاور والوظيفة فةةي الةةنظ
اإليكولوجي ؛
(ب) التغييرا المظهري بمرور الوق استجاب لعوام اإلجهاا المختلف ومراح التطور المختلف ؛
(ج) إمكاني حاوث تفاو أو تباين في مستويا التعبير بجين التحوير التي تتضمن إخماا الجين بمرور الوق ؛
(ا) توافر البيانا من تجارب بيو اإلنبا الزجاجي (التي تتضمن التعرض لإلجهاا األحيائي والالأحيائي).
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الصفح 37

آليات االنتشار (انظر "الخطو  "1و"الخطو " "2نقاط ينبغي مراعاتها (ا) و(هـ) و( )" في خريط
الطري )
التفسير
مث تيرها من النباتا تسةتخا أشةجار الغابةا طرقةا عايةا للتكةاثر واالنتشةار عةن طرية البة ور وحبةوب اللقةا ووحةاا
التكاثر الخضري  .تنةتج األشةجار تالبةا كميةا كبيةر مةن حبةوب اللقةا والبة ور للشةجر الواحةا ويةت اختيةار طةر التكةاثر
لالنتشار عل مسافا طويل (مث الريا أو الما أو الحيوانا ومن ضمنها الحشرا ) .وتثير القار عل التكةاثر الخضةري
في بعض األشجار إمكاني إنتاج أشجار جايا مةن أجةزا تقطة مةن األتصةان أو الجة ور .وربمةا تسةفر البة ور ااخة الفاكهة
كسلع حو العال ويت إطالقها في مكان االستهالك مث حواشي الطر أو السكك الحاياي أو األمةاكن السةياحي باإلضةاف
تل حقو الزراع والحاائ المحلي .
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) المعلوما المتاح عن آليا االنتشةار لةاى أصةناف األشةجار المحةور وراثيةا وتيةر المحةور وقةار حبةوب اللقةا
والب ور عل التحم
(ب) القار عل التكاثر الخضري وآلياته في أصناف األشجار المحور وراثيا وتير المحور ؛
(ج) الظروف المناخي أو ممارسا اإلاار التي تؤثر عل الخصائص البيولوجي الخاص بالتكاثر؛
(ا) آليا القار عل االنتشار من األنشط البشري (مث التجار واستهالك الفاكه )؛
(ه) توس منطق توزي الشجر المحور وراثيا بسبب آليا االنتشار عل ماار عمر الشجر الطوي .

البيئة (البيئات) المتلقية المحتملة (انظر "الخطو " "1نقاط ينبغي مراعاتها (و) و(ز)" "الخطو "2
"نقاط ينبغي مراعاتها (ب) و(ا) و(و) و( )" "الخطو " "3نقاط ينبغي مراعاتها (أ) و(هـ)" في خريط
الطري )
التفسير
قةةا يعتمةةا تحايةةا ووصةةف البيئ ة (البيئةةا ) المتلقي ة المحتمل ة عل ة الشةةجر المحةةور وراثيةةا المقصةةوا وموطنهةةا وصةةفاتها
وخصائصها المحور وآلياتها في االنتشار .فربما تكون كثاف اإلاار في البيئ المتلقي المحتملة مة بعةض األشةجار أقة ممةا
هي لبعض النباتا السنوي  .فمستوى التأقل في بعض أشجار الغابا ربما يكةون أقة وتالبةا مةا تبقة األشةجار وتسةتمر اون
أي تاخ بشري .وله ا فإن القار عل نشر المواا التكاثري في البيئا بخالف البيئ المتلقي المقصةوا مةن العوامة الجةاير
باالعتبار واالهتما خال تقيي المخاطر.
تستطي العايا من أصناف األشجار (مث شةجر الحةور والكةافور) االنتشةار مةن خةال التكةاثر الخضةري .وعنةا وصةف البيئة
المتلقي المحتمل خال تقيي مخاطر مث ه ه الشجر المحور وراثيا ينبغي أخ حرك البة ور وكة لك حركة وحةاا التكةاثر
الخضري في االعتبار .وربما تؤخ القضايا المرتبط بالتحركا تير المقصوا عبر الحاوا كة لك فةي االعتبةار فةي الحةاال
التي يمكن أن تعبر فيها األشجار المحور وراثيا الحاوا الوطني من خال نشر البة ور أو حبةوب اللقةا علة سةبي المثةا أو
النواق المااي والبيولوجي مث تجار الفاكه ا الب ور بين او العال .
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) البيئا ومستويا التحك واإلاار بها التي توفر للب ور ووحاا التكاثر الخضري القار عل االستقرار؛
(ب) تواجا وقرب األصناف واألنواع في البيئ المتلقي التي قا تختلط بها الشجر المحور وراثيا؛
(ج) قرب المناط المحمي ومراكز المنشأ والتنوع الجيني أو المناط الحساس بيئيا؛
(ا) وظائف وخاما النظا البيئي في البيئ المتلقي المحتمل (عل سبي المثا  :العناصر المالئم من شبكا الغ ا )؛
(ه) التغيير في أنماط الطبيع وحساسي البيئ المتلقي لألنشط البشري .
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الصفح 38

تعرض النظام البيئي لألشجار المحورة وراثيا والعواقب المحتملة (انظر "الخطو  "2و"الخطو  "3في
خريط الطري )
التفسير
بعض األشةجار تظة إلة حةا مةا اون أي إزعةاج أو تطفة فةي الجةز األتلةب مةن اور حياتهةا وربمةا تنخةرط فةي عةاا مةن
التفاعال البيئي مث توفير المأوى للكائنا األخرى واالشتراك في شبكا تة ا واسةع ومعقةا  .وحتة يةت تحايةا احتمةا
حاوث أثر سلبي عل شجر معال وراثيا ينبغي أن يأخ تقيي التعرض للشجر المحور وراثيةا فةي االعتبةار المةا المتوقعة
لوجوا األشجار في البيئ المتلقي وطبيع صفا التحوير الجيني واالسةتخاا المقصةوا للشةجر المحةور وراثيةا (علة سةبي
المثا  :في المعالج أو في مسارا التجار ) وك لك آليةا االنتشةار والتكةاثر .ونظةرا لبةا تةأخر نضةج التكةاثر فةي عةاا مةن
أصناف األشجار ربما ال يت إنتاج حبوب اللقا والب ور خال الاراسا التجريبي .
قا يزيا التوس في مناط زراع األشجار من أج توليةا الطاقة الحيوية مةن تنةوع البيئةا التةي تتعةرض لألشةجار المحةور
وراثيا ومنها األشجار المحور لتخفيف التوت المحتم .
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) فتر وجوا األشجار المحور وراثيا في البيئ المتلقي المحتمل ؛
(ب) طو بقا األشجار المحور وراثيا واآلثار السلبي المحتملة علة المةاى البعيةا فةي البيئة مثة قةار الكةائن المتلقةي
تير المحور عل التوت واالنتشار؛
(ج) تأثير الصفا المحور عل صفا التوت واالنتشار؛
(ا) التفاعال طويل الماى التي قا تؤاي إل اآلثار السلبي عل الكائنا األخرى بما في لك تفاعال شبكا الغ ا ؛
(ه) عواقب الصف المحور عل وظائف النظا اإليكولوجي والتنوع البيولوجي.

استراتيجيات إدارة المخاطر (انظر "الخطو " "4نقاط ينبغي مراعاتها (هـ)" و"الخطو  "5في خريط
الطري )
التفسير
تعتما الحاج إل استراتيجيا إاار المخاطر الموضوع خصيصا لألشجار المحور وراثيا عل نتائج تقيي المخاطر وربما
تختلف حسب الشجر المحور وراثيا والظروف التي نم فيها .بينما تتضمن توصيا تقيي المخاطر تاابير الحةا مةن أو منة
انتشار األشجار المحور وراثيا في الغابا أو المشات تتضمن االسةتراتيجيا التةي يمكةن اسةتخاامها تةأخير أو منة اإلزهةار
(عل سبي المثا  :تش يب أو قط األشجار سريع النمو التي تخا إنتاج الور أو الطاق الحيوي /الكتل الحيوي قب أن تص
إل مرحل التكاثر) واالحتوا الحيوي (عل سةبي المثةا تعزيةز العقة لةاى الة كور أو اجتثةاث الزهةور) .وإ ا كةان االجتثةاث
الكام للزهور تير محب في بعض أنواع أشجار الفاكهة أو األصةناف البسةتاني ربمةا يكةون إعقةا الة كور مالئمةا فةي بعةض
األصناع (مث التفا ) التةي تتطلةب عةاا حبةوب لقةا مةن نةوع مختلةف (قةا يكةون تيةر معةا وراثيةاً) .تيةر أن وسةائ إعقةا
ال كور قا ال تمن إنتاج الب ور في األشجار المحور وراثيا التي يت تلقيحهةا مةن األشةجار الخصةب  .وبينمةا تتضةمن التطبيقةا
التعاي الوراثي للج ور فقط في األشجار المطعم مةن الممكةن الةتحك فةي االنتشةار مةن خةال ضةمان عةا إنتةاج البةراع أو
األزهار في الج ور.
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) نوع الشجر المحور وراثيا واستخاامها المقصوا؛
(ب) ارج ونوع اإلاار والتحك (تطعي أشجار الفاكه وفتر مناوب أشجار الغابا )؛
(ج) اآلثار المحاا والمخاطر التي تترتب عل أي استراتيجي احتوا ت تنفية ها مةن خةال اسةتخاا التكنولوجيةا الحيوية
الحايث .
المراجع

انظر المراج المرتبط بقس "تقيي مخاطر األشجار المحور وراثيا"
http://bch.cbd.int/onlineconferences/ra_guidance_references.shtml
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الصفح 39

(د) تقييم مخاطر البعوض المحور وراثيا
مقدمة
يت إنتاج البعوض المحور وراثيًةا مةن خةال التكنولوجيةا الحيوية الحايثة لتقلية نقة مسةببا األمةراض البشةري التةي يحملهةا
البعوض خاص تلك التي تسبب المالريا وحم الضنك والشيكونغونيا .والحا من ه ه األمراض وتقلية انتشةارها مةن أهةااف
الصح العام المعروف  .وه ه األمراض لها تأثير هائ عل صح اإلنسان .علة سةبي المثةا فةي  2..8كةان هنةاك 247
مليون حال ماالريا ونحو مليون حال وفيا  .31له ا ينبغي تطبي االعتبارا المحاا والشامل فيما يتعل بالمزايةا اواآلثةار
السلبي المحتمل للبعض المحور وراثيا.
وتفرض الخصائص البيولوجي للبعوض وبيئتها من ناحي وتأثيرها عل الصةح العامة كنواقة ألمةراض البشةر والحيوانةا
من ناحي أخرى اعتبارا وتحايا معين خال عملي تقيي المخاطر.
وتوض ة اسةةتراتيجيتان للتكنولوجيةةا الحيوي ة الحايث ة وعل ة وجةةه التحايةةا اسةةتراتيجي العةةز ال ة اتي واالنتشةةار ال ة اتي إلنتةةاج
البعوض المحور وراثيا للتحك في األمراض المحمول عن طري الكائنا الناقل .
وتهاف بعض استراتيجيا العز ال اتي التي يجري تطويرها إل مكافحة البعةوض الناقة للمةرض مةن خةال تقلية أعةاااها
وإضةعاف قةارتها علة التكةاثر و لةةك عةن طرية إنتةاج بعةةوض محةور وراثيةا ال يسةتطي إنتةةاج نسة قةاار علة االسةةتمرار.
ويمكن تحقي لك من خال إيقاف نمةو اليرقةا فةي بةيض البعةوض .وهكة ا ال يتوقة مةن البعةوض المحةور وراثيةا الة ي تة
تطويره في ظ استراتيجيا العز ال اتي أن ينق الصف المحور إل األجيا الالحق  .وتختلف أسةاليب التكنولوجيةا الحيوية
الحايث إلنتاج بعوض محور وراثيا معزو اتيا (عل سبي المثةا  :إطةال الحشةرا التةي تحمة وصةف "القاتة المهةيمن")
عن تلك التي تعتما عل استخاا اإلشعاع إلعقا ال كور ألنها تهةاف إلة إنتةاج سةالال عقيمة سةلوكيا .وتركةز اسةتراتيجيا
العز ال اتي األخرى عل العمليا األيضي في البعوض الناق للمرض وتهاف إل الحا من قاراتها وبالتالي تقلي أعاااها.
تعتمةا اسةةتراتيجيا االنتشةار الة اتي المعروفة كة لك باسةةتراتيجيا االسةتاام ال اتية علة نظة توجيةةه الجينةا التةةي تعةةزز
انتشار وبقا جين التحوير من خال مجموعا من أنواع البعوض نفسه .وبخالف استراتيجي العز الة اتي كةان الهةاف مةن
التحةةويرا فةةي البعةةوض المحةةور وراثيةةا ال ة ي ت ة إنتاجةةه مةةن خةةال اسةةتراتيجيا االنتشةةار ال ة اتي أن تكةةون قابل ة للتوريةةث
واالنتشار من خال السالال والفصائ المستهاف وبالتالي االنتشار فةي النظةا اإليكولةوجي فةي األمةا المتوسةط علة األقة .
ومن ث فإن هاف استراتيجيا االنتشار ال اتي هو إحال البعوض المحور وراثيا الة ي تة تعايلةه لكةي تصةبح أقة قةار علة
نق األمراض مح البعوض تير المحور وراثيا .وفي منهج مرتبط من الممكن استخاا نظ تحريةك الجينةا لتحفيةز انتشةار
الجين ال ي يحاا مقاار الصالحي أو زياا أعااا ال كور في ري البعوض .به ه الطريق يمنك استخاا نظة تحريةك الجينةا
إلنها البعوض الناق للمرض أو حث سلسل من الصراعا في سالال البعوض .ومن األمثل عل ه ه النظ إنزي التوجيةه
 HEGال ي يمز كروموسو  Xوال ي يمكن زرعه فةي البعةوض فةي الوقة نفسةه مةن أجة زيةاا نسةب الة كور فةي رية
البعوض ومن ث يؤاي لك إل صراع محتم بين كور البعوض بعا انقراض اإلناث.
من االستراتيجيا األخرى استراتيجي تح التطوير اسمها زرع الجينا المقاوم لنق المرض التي تعمة علة الةتحك فةي
أو تقلي أو إزال قار النواقة علة نقة مسةببا المةرض بصةور أساسةي ولكةن لةيس بصةور تامة عةن طرية وقةف نمةو
مسبب المرض في البعوض الناق للمرض .وتركز استراتيجي زرع الجينا المقاوم لنق المرض عل الحشةرا المتعايشة
للتعبير عن الجزيئا في ناقة المةرض التةي تةؤاي إلة إضةعاف مسةببا المةرض التةي ينقلهةا البعةوض .وفةي حالة اسةتخاا
استراتيجي زرع الجينا المقاوم لنق المرض من أج التحك في األمراض التةي ينقلهةا البعةوض لةن يةت تحةوير البعةوض
نفسه ولكن الكائن الاقي ال ي يعيش في البعوض (في وسط أمعائها) سيصبح أحا منتجا التكنولوجيا الحيوي الحايث  .ومث
ه ه الكائنا قا ترتبط بعالق تكاف خاص قائم عل تباا المنفع مة البعوضة أو ربمةا تكةون شةائع االقتةران بالبعوضة
ولكن ليس بينهما عالق التصا  .يمكن استخاا زرع جينا مقاوم نق المرض كاسةتراتيجي للعةز الة اتي لكبة السةالال
أو الكائنا أو كاستراتيجي محاوا للنشر ال اتي الستباا الكائنا أو الفصائ (انظر أعاله).

 31منظمة الصحة العالمية ( )5353ورقة حقائق المالريا .متاحة على الرابط
.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en
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سيختلف البعوض ال ي ت إنتاجه من خال االستراتيجيا المختلف عل سبي المثا في قارته عل الصموا والبقا في البيئ
وعل نشر جينا التحوير المزروع فةي سةالال البعةوض المحلية أو حتة فةي الكائنةا األخةرى .لهة ا سةتعتما متطلبةا
تقيي المخاطر والمعايير عل الخصائص المحاا للبعوض المحور وراثيا واالستراتيجي المستخام .
ألن ه ه الوثيق اإلرشااي ال تركةز ع لة نةوع واحةا مةن التكنولوجيةا أو اآللية الوراثية سةيكون مةن الضةروري إعةااا وثةائ
إرشااي إضافي وأكثر تخصيصا ً عنا إجرا تقيي المخاطر لبعوض معين محةور وراثيةا وفقةا لالسةتراتيجي المسةتخام ضةمن
أشيا أخري .ومن الممكن أن تستفيا أيضا ً عملي تقيي مخاطر البعوض المحور وراثيا التي يت إجراؤها عل أساس كة حالة
عل حا من منهج واس يستخا االختبارا الميااني المعزول والمعملي بجانب النم ج الرياضي .

الهدف والنطاق
تهاف ه ه الوثيق إل تقاي إرشااا إضافي بشأن تقيي مخاطر البعةوض المحةور وراثيةا وفقةا للمرفة الثالةث مةن بروتوكةو
قرطاجنة للسةةالم األحيائية  .وبنةةا علة لةةك تهةةاف هة ه الوثيقة إلة تكملة خريطة الطرية لتقيةةي مخةةاطر الكائنةةا الحية
المحور والتأكيا عل أمور محاا التي تحتاج إل اراس خاص عنا إطال البعوض المحور وراثيا في البيئ .
تركز ه ه الوثيق عل تقيي مخاطر البعوض المحور وراثيا من سالل  Culicidaeالتةي تة إنتاجهةا مةن خةال اسةتراتيجيا
العز ال اتي واالنتشار ال اتي الستخاامها في الحا من األمراض التي تصيب البشةر والحيوانةا مثة المالريةا وحمة الضةنك
والشيكونغونيا والحم الصفرا وحم ترب الني .
ال تتناو ه ه الوثيق اآلثار السلبي المحتمل للكائنا الاقيق المحور وراثيا التي ت إطالقها في البيئة  .فةإن نطةا هة ه الوثيقة
اإلرشااي ال يشم زرع الجينا المقاوم لنق المرض.

مرحلة التخطيط في تقييم المخاطر
ينبغي إجرا اراسا محاا حو اآلثار السلبي المحتمل لنوع معين من البعوض المحور وراثيا م مراعا أجناس البعوض
والصف المحور والبيئة المتلقية المقصةوا وتيةر المقصةوا والهةاف مةن اإلطةال المقصةوا ونطاقةه .وينبغةي أن تركةز هة ه
الاراسةةا علةة ( :أ) أنةةواع اآلثةةار السةةلبي المحتملةة التةةي توجةةا لهةةا سةةيناريوها مقبولةة علميةةا و(ب) األنةةواع والعمليةةا
اإليكولوجي والوبائي التي قا تتأثر بإطال البعوض المحور وراثيًا و(ج) أهااف الحماي فةي البلةا الة ي سةيطل فيةه البعةوض
المحور وراثيا و(ا) الرابط النظري بين أهااف الحماي المحاا وإطال البعوض المحور في البيئ .
الخصائص البيولوجي وإل حا ما اإليكولوجي والبيئي ألنواع البعوض الناقل للمالريا وحم الضنك معروف جياا في مناط
عايا من العال  .وم لةك ففةي منةاط معينة وفةي البيئة التةي يحتمة أن يطلة فيهةا البعةوض المحةور يتطلةب األمةر جمة
المزيا من المعلوما حسب طبيع وحج استراتيجي الكائنا المحور التي ت تطبيقها .وفي العايا من ه ه البيئا ت إجرا
بعض الاراسا لفحةص مسةار الجينةا بةين السةالال الناقلة لألمةراض وسةلوكياتها فةي التةزاوج والتكةاثر والتفةاعال بةين
السالال التي تشترك في موطن واحا وكيفي استجاب مسببا األمراض إلطال نواق جايا وهكة ا .ومثة هة ه المعلومةا
قا تكون مطلوب إلنشا خط أساس من أج تقيي مخاطر البعوض المحور وراثيا .عالو عل لك هناك حاجة أيضةا لطةر
تحايا مخاطر معين تهاا النظ البيئي واإليكولوجي .
يعتما تحايا البيئ المتلقي المحتمل للبعض المحور وراثيا عل عا عوام منها مةا إ ا كةان قةا تة التخطةيط لمواقة اإلطةال
المعين وما إ ا كانة عقبةا طبيعية أو صةناعي تقيةا انتشةار البعةوض المحةور وراثيةا .وفةي بعةض الحةاال قةا ينبغةي علة
خبرا تقيي المخاطر اراس المنطق الوطني بالكام أو حت الاو المجاور باعتبارها البيئة المتلقية المحتملة (انظةر أيضةا:
التحركا تير المقصوا عبر الحاوا أاناه).

اختيار الكائنات المرجعية (انظر "مرحل التخطيط في تقيي المخاطر" و"اختيار الكائنا المرجعي " في خريط الطري )
التفسير
يمكن اختيار السالل /الفصةيل المسةتخام ككةائن متلقةي للتحةو لتقةو بةاور الكةائن المرجعةي لتقيةي مخةاطر البعةوض المحةور
وراثيا .وقا يمث أسلوب استخاا سةالل (شةبه) متجانسة جينيةا تحةايا ً صةعبًا .وبينمةا تسةتخا عمليةا الةزرع الناجحة لتطةوير
فصيل من البعوض المحور وراثيا يمكن استخاا الفصيل المصار المحور وراثيا ككائن مرجعي إضافي.
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إجراء تقييم المخاطر
وصف البعوض الحي المحور (انظر الخطو  1في خريط الطري )
التفسير
ينبغي أن يتضمن وصف أنواع البعوض األنواع والسالال الفرعي والتوزي البيولوجي والجغرافةي والمكانة اإليكولوجية
والقار عل نق مسببا المرض وربما يتضمن ك لك استخاا الواسما الجزيئي الموثوق .
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) وصف التحوير الجيني وال وصف الجزيئي المرتبط بالتقنيةا المالئمة مة االهتمةا الخةاص بالتسلسةال التةي ربمةا
تؤثر عل حرك الجين المزروع في البعوض )مث العناصر القابل للنق )؛
(ب) استقرار جين التحوير واحتما التحوال والطفرا في جين (جينا ) التحوير والتغييرا في موق (مواق ) الحقن
(في حال الحمض النووي المتنق ) استجاب لالنتخاب واالنتقا في البيئ المتلقي .

التاايثيرات علااى التنااوع البيولااوجي (األنااواع ،والمااواطن ،والاانظم اإليكولوجيااة ،وخاادمات ووظااائف الاانظم
اإليكولوجية) (انظر الخطو  2والخطو  3في خريط الطري )
التفسير
ينبغي تقيي اور البعوض في النظ اإليكولوجي الطبيعي ألنةه ربمةا يترتةب علة إطةال البعةوض المحةور وراثيةا تةأثير تيةر
مقصوا عل الناق المستهاف ومسببا األمراض المستهاف  32وتيرها من األنواع التي ربما تؤاي إلة آثةار سةلبي  .وتختلةف
اآلثار تير المقصوا المحتمل من حال ألخرى وقا تتضمن:

 اآلفات الجديدة أو األكثر ضراوة ،خاصة تلك التي لها تيثير ضار على صحة اإلنسان:
ربما ال يقو البعوض المحور وراثيا ال ي ت إطالقه بوظيفته عل النحو المتوق فعل سبي المثا قا يؤاي إخماا الجين
أو فش تير مرصوا في إنتاج بعوض محور وراثيا عقي اتيا األمر الة ي يةؤاي إلة إطةال بعةوض قةوي جنسةيا ً ممةا
يزيا من زياا تكاثر البعوض الناق أو توسي رقع انتشار المرض.
تستطي أنواع البعوض حاليا نق مسببا أمراض عايا مث الفيروسا والفيالريا إل البشةر أو الحيوانةا  .وقةا يةؤاي
تعاي قار عل نق أحا مسببا األ مراض في البعوض المحور وراثيا إلة تحسةين قارتةه علة نقة مسةببا األمةراض
األخرى.
قا يؤاي تعطي قارا التكاثر في البعوض المستهاف إل زياا أعااا نوع آخر من البعوض الناق للمةرض ممةا يةؤاي
إل مستويا عالي من األمراض المستهاف أو ظهور مرض جايا في البشةر والحيوانةا  .وربمةا تتضةمن أنةواع النواقة
األخرى بعوض آخر ناق ألمراض أخرى .وربما يصبح البعوض المحور وراثيةـًا الة ي تة إطالقةه فةي البيئة آفة أخةرى
أكثر شراس عناما يصبح مضيفا لباق واسع من مسببا األمراض.
ربما يسبب البعوض المحور وراثيا ال ي ت إطالقه زيةاا خطةور اآلفةا األخةرى مثة اآلفةا الزراعية وتيرهةا مةن
اآلفا التي تؤثر عل األنشط اإلنساني  .عل سبي المثا ربمةا يةؤاي إطةال البعةوض إلة اسةتباا الزاعجة المنقطة
باألبيض  Aedes albopictusبالزاعج المصري  .Aedes aegyptiوينبغي مراقب مث ه ه المخاطر من خال الوق
وفي النطا الجغرافي المالئ .

 إلحاق الضرر باألنواع األخرى أو إبادتها:
ربما يتسبب البعوض المحور الة ي تة إطالقةه فةي البيئة فةي تقلية أعةااا األنةواع األخةرى (مثة الطةوير أو الخفةافيش أو
األسماك التي تعتما في بعض المواس عل البعوض كغ ا ) .ومن ه ه األنواع سالال ا أهمي إيكولوجية واقتصةااي
وثقافي واجتماعي مث الغ ا البري واألنواع المهاا باالنقراض واألنةواع الرئيسةي والرمزية وتيرهةا مةن أنةواع الحيةا
البري األخرى ا الصل  .وقا تنشأ اآلثار اإليكولوجي من إطال نوع منافس إ ا ت تخفيض أعةااا البعةوض المسةتهاف
أو بسبب عوام التغ ي المرتبط باألنواع التي تعتما عل البعوض كمصار للغ ا في بعض أوقا السن  .وربما تحةاث

 32لغرض هذ الوثيقة يشير مصطلح "الناقل المستهد " إلى البعوض الذي ينقل المارض ويقصاد "بمساب؛ المارض المساتهد " العامال الاذي يساب؛ المارض الاذي ينقلاه
البعوض المستهد ..
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ه ه التأثيرا ( )1إ ا كان البعةوض المسةتهاف ينقة مرضةا لألنةواع األخةرى أو ( )2إ ا كةان البعةوض المحةور الة ي تة
إطالقه ينق األمراض ألنواع الحيوانا بفاعلي أكبر أو ( )3إ ا خرج بعةوض آخةر ناقة لمةرض يصةيب الحيوانةا عةن
السيطر عناما ت تخفيض أعااا البعوض المستهاف أو ( )4إ ا ت تخفيض أعةااا مسةبب مةرض مسةتهاف أو تة القضةا
عليه مما يؤاي إل آثار عل الكائنا األخرى التي تتفاع معها كأن يت عل سبي المثا تغيير حيوانا أخرى كانة
تستضيف مسبب المرض.
يتمت البعوض مث بقي الحشرا عاا بخصائص تناسلي عازل قوي ال تسمح بانتقا الجين بةين األنةواع المختلفة  .ومة
لك فإ ا كان حاث تزاوج بين األنواع مث البعوض المحور وراثيا ال ي ت إطالقه وأنواع البعوض األخرى فقةا يةؤاي
لةةك إل ة اضةةطراب فةةي خصةةائص التكةةاثر والتناس ة العةةااي فةةي األنةةواع األخةةرى .وم ة لةةك فةةإن إيقةةاف نق ة مسةةببا
األمراض للحيوانا األخرى (عل سبي المثا  :انتقا فيةروس تةرب النية إلة الطيةور أو حمة الةوااي المتصةاع إلة
الثاييا األفريقي ) ربما يغير من آليا التكاثر والتناس في ه ه األنواع مما يؤاي إل زياا في أعاااها.

 اضطراب المجتمعات اإليكولوجية والعمليات اإليكولوجية:
من المستبعا أن تتعرض المجتمعا اإليكولوجي في المواطن المائي الصغير سريع الزوا التةي يسةكنها البعةوض تيةر
المحور وراثيا لالضطراب بعيااً عن االحتماال التي ت تناولها آنفا في قس "إلحا الضرر باألنواع األخرى أو إبااتها".
وم لك إ ا كان أنواع البعوض المحور وراثيا التي ت إطالقها ستسكن في المواطن الطبيعية (فجةوا األشةجار) مةن
المحتم أن يحاث اضطراب في المجتمعا المصاحب .
قا يترتب عل إطال البعوض المحور وراثيا آثار سلبي عل عمليا النظا اإليكولوجي المهمة التةي يشةار إليهةا تالبةا ً
باس "خاما النظا اإليكولوجي" مث التلقيح أو عل عمليةا تةاع عمة ووظةائف النظةا اإليكولةوجي الطبيعية  .حيةث
يتغ ى البعوض البالغ من ال كور واإلناث عل رحي األزهار ويشارك في تلقيح النباتا بطريق تشبه الفراش وتشائيا
األجنح  Hymenopteraو وا الجناحين  .Dipteraوفي الحاال التةي تقةو فيهةا أنةواع البعةوض بةاور بةارز فةي
التلقيح فربما يؤاي الحا من انتشار البعوض من أي نوع إل تقلي معا تقيح بعض أنواع النباتةا أو يسةبب تحةوال إلة
أنواع أخرى من الملقحا .
من ناحي أخرى يمث البعوض الب الغ منه واليرقا مصارا ت ائيا مهما للعايا مةن الكائنةا المفترسة (مثة الحشةرا
والسحالي والطيور) ولهة ا فإنهةا مسةؤول عةن نقة كميةا كبيةر مةن الكتلة الحيوية مةن الةنظ اإليكولوجية المائية إلة
األرضي  .وهك ا فإ ا تة القضةا علة البعةوض سةتتغير األمةاكن والمةواطن التةي يعتبةر فيهةا البعةوض جةنس الحشةرا
السائا (علة سةبي المثةا السةهو الواسةع القطبية أو الفجةوا فةي األشةجار) .ورتة لةك تةرتبط األنةواع الشةائع مةن
البعوض الناق المستهاف تالبا بالنشاط البشري ومن ث فإنها ليس وثيق الصل بخاما النظا اإليكولوجي.

نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) نطا االنتشار والتكاثر الطبيعي وموسمي البعوض المضيف فيما يتعل بالبيئ المتلقية المحتملة التةي قةا يةت إطةال
البعوض المحور وراثيا فيها
(ب) آثار إاار واستخاا االستراتيجي مح الاراس عل البعوض المستهاف ومسببا األمراض؛
(ج) اور البعوض المحور وراثيا في التسبب في اآلثار السلبي عل األنواع األخرى مما يجع من األنواع األخرى آفةا
تضر بالبيئ والصح العام والزراع واألحيا المائي أو تصبح إزعاجا أو خطراً عل الصح ؛
(ا) تأثير جين التحوير عل صالحي وكفا البعوض المحور وراثيا في البيئ المتلقي بمةا فةي لةك المنةاط التةي ربمةا
ينتشر فيها البعوض المحور وراثيا خاص إ ا ت استخاا تكنولوجيا االكتفا ال اتي في الهناس الوراثي ؛
(ه) ما إ ا كان أنواع البعوض المستهاف أصلي أ اخيل عل منطق معين ؛
(و) نطا المواطن الطبيعي والمحتمل ألنواع البعوض المستهاف وماى احتماال تأثر نطا الموطن بالتغير المناخي؛
(ز) ماى تعرض البعوض المحور وراثيا للعاوى واإلصاب من مسببا األمراض المحمول عن طري البعوض الناق ؛
( ) ماى انتما البعوض إل مجموع أنواع يحاث فيها التزاوج بين األنواع؛
(ط) ماى احتما تأثير إطال البعوض المحور وراثيًا عل أنواع البعوض األخرى من الملقحا أو المعروف بأنها مفيا
لعمليا النظا اإليكولوجي؛
(ي) عواقب التحوال والطفرا المحتمل الناتج عن تفاعال البعوض مة الكائنةا األخةرى فةي البيئة وأية تغييةرا
أخرى في استجابتها لإلجهاا الالأحيائي؛
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(ك) ماى احتما تأثير البعوض المحور وراثيا عل الكائنةا األخةرى التةي تتفاعة معهةا (مثة آكةال البعةوض) ومةاى
تسبب لك في آثار سلبي (عل سلسل الغ ا عل سبي المثا )؛
( ) في حال تياب البعوض المستهاف إمكاني أن تح أنواع البعوض األخرى الناقل للمرض مح أنةواع أخةرى وإ ا
حاث لك فه سيؤاي لك إل زياا حاوث المرض المستهاف أ ظهور أمراض جايا في البشر والحيوانا ؛
( ) ماى امتالك البعوض المحور وراثيا للقار عل االنتشار الطبيعي عبر الحاوا لمسافا بعيةا أو االنتقةا مةن خةال
وسائ من صن اإلنسان (مث اإلطارا المستخام والطائرا والسفن)؛
(ن) إمكاني حاوث تغييرا في إاار األرض في البيئ المتلقي (عل سبي المثا  :صرف األراض الرطب وممارسةا
الري) كنتيج إلطال البعوض المحور وراثيا ً واآلثار عل التنوع البيولوجي التي قا تتسبب فيها ه ه التغييرا .

النقل الرأسي للجينات (انظر "الخطو  "2و"الخطو  "3في خريط الطري )
التفسير
في حال البعوض المحور وراثيا اتي النشر ربما تحظ نظ توجيه الجينا لنق الجينا إل السالال البري مةن البعةوض
بالتركيز األولي عنا تقيي احتمالي النق الرأسي للجينا مةن البعةوض المحةور وراثيةا إلة البعةوض تيةر المحةور وراثيةا مةن
خال التخصيب المتباا  .وعل األرجح تق احتماال النق الرأسي للجينا في البعةوض المحةور وراثيةا المعةزو اتيةا عةن
البعوض المحور وراثيا اتي االنتشار ولكن ينبغي تقيي ه ه االحتماال وفقا لك حالة علة حةا (انظةر أانةاه) .وربمةا تةؤثر
عوامة متعةةاا عل ة حرك ة الجينةةا وأي آثةةار سةةلبي مصةةاحب مث ة االسةةتراتيجي المسةةتخام فةةي تطةةوير البعةةوض المحةةور
وراثيا وخصائص جينا التحةوير ونظةا توجيةه الجينةا واسةتقرار وثبةا الصةف (الصةفا ) التةي تحملهةا البعوضة عبةر
األجيا باإلضاف إل خصائص البيئ المتلقي .
يت إنتاج بعض البعوض المحور وراثيا لنشةر الصةف الماخلة بسةرع مةن خةال أسةراب وفصةائ البعةوض المسةتهاف .علة
سبي المثا عنا إطال الصف في البعوض من فصيل األنوفيل الغامبي  Anopheles gambiaeفإنه من المتوق أن تنتشر
في جمي مجموع أنواع األنوفيل الغامبي  .Anopheles gambiaeوتهاف تقنيا البعوض المحةور وراثيةا األخةرى إلة أن
تجعله معزول اتيا وفي ه ه الحاال فإن انتشار جينا التحوير أو العناصر الجيني في البعةوض المسةتهاف لةيس مقصةوااً
أو مستهافا ً .في حال تقنيا العز ال اتي ينبغةي اراسة إمكانية االنتشةار تيةر المقصةوا للصةف الجايةا المحةور مةن خةال
التركيز عل افتراض أن أي استراتيجي لإلاار للحا من االنتشار معرض الحتما الفشة  .ويمكةن تقةاير احتمةاال وعواقةب
ه ا الخطر من خال تقيي صالحي وكفا جين التحوير إ ا فشل آلي العز ال اتي في من انتشار جين التحوير.
ينبغي اراس انتقا الجينا بين األنواع المختلفة لجمية تقنيةا البعةوض المحةور وراثيةا بةالرت مةن الواقة الة ي يقةو بةأن
البعةوض مثة الحشةرا األخةةرى يتمتعةون بخصةائص تناسةلي عازلة قوية تمنة انتقةا جةةين التحةوير بةين األنةواع والفصةةائ
المختلف  .ومن المهة للغاية تحايةا الخصةائص التناسةلي العازلة الرئيسةي والظةروف المحتملة التةي قةا تةؤاي إلة انهيةار هة ه
الخصائص في عملية تقيةي البعةوض المحةور وراثيةا ً الة ي يتمتة بهة ه الصةف  .عةالو علة لةك سةتؤثر كة لك ميةز (عيةب)
الصالحي والكفا التي اكتسبها البعوض المحور وراثيةا ً مةن الصةف الجايةا المحةور وعةاا مةرا إطةال البعةوض المحةور
وراثيا في البيئ عل أعااا البعوض واحتمالي ومعا انتشار جينا التحوير أو العناصر الجيني من نوع آلخر.
في استراتيجيا العز ال اتي ربما تكون األعااا األولي مةن البعةوض المحةور وراثيةا صةغير ومحةاوا لكةن انتشةارها فةي
البيئ سيوفر فرصا مستمر للتفاعال والتحوال الجايا التي ربما ال يت رصاها فةي الاراسةا التجريبية المحةاوا  .ورتة
أن العقة الجنسةةي (عةةا التوافة السةةيتوبالزمي) ربمةةا يمنة نقة الكائنةةا الاقيقة إلة بعةةض األنةةواع ينبغةةي اراسة المخةةاطر
الناجم عن االستثنا ا الناار في نمط التزاوج الطبيعي.
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) ما إ ا كان البعوض المحور وراثيًا يتمت بالقار عل نق الصفا المحور إل فصائ البعةوض البةري (إن لة يكةن
لك استراتيجي مقصوا ) أو الكائنا تير المرتبط وفي ه ه الحال قا تحاث أي عواقب محتمل تير مرتوب ؛
(ب) ما إ ا كان البعوض المحور وراثيا يتمت بالقار عل تضخي الصفا أو الوظائف أو السلوكيا تير المرتوبة فةي
سالال وفصائ البعوض المستهاف أو مجموع األنواع األخرى المتوافق جنسياً.
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النقل األفقي للجينات
التفسير
ً
ربما يةرتبط البعةوض المحةور وراثيةا بكائنةا اقيقة تعةيش معةه ككائنةا متكافلة أو متطفلة  .وينبغةي االهتمةا باآلثةار السةلبي
المحتمل الناتج عن التفاعة بةين البعةوض المحةور وراثيةا وبكتيريةا الولبخية  Wolbachiaبوجةه خةاص ألن هة ه البكتيريةا
تعيش حاليا بكثاف ااخ البعوض .وتؤكا األال التجريبي أن النق األفقي للجينا محتم الحاوث بين البعوض المحور وراثيا
وبكتيريا الولبخي  .وألنه يباو أن بكتيريا الولبخي تقل كفا وصالحي المضيف وتعو نق الفيروسا مث فيروسا حم
الضنك من المحتم أن تغير اآلثار السلبي لبكتيريا الولبخي من قار البعوض عل نق األمراض.
نقاط ينبغي مراعاتها
ً
(أ) تواجا الكائنا المتكافل أو الطفيلي في البعةوض المحةور وراثيةا ومةا إ ا كةان هنةاك تبةاا للمعلومةا الوراثية بةين
المضيف والكائن الاقي ؛
ً
ً
(ب) مةةا إ ا كةةان البعةةوض المحةةور وراثي ةا قةةاارا عل ة تضةةخي الصةةفا أو الوظةةائف أو السةةلوكيا تيةةر المرتوب ة فةةي
الكائنا األخرى خاص في البكتيريا التي تعيش في الكائنا المتكافل ؛
(ج) تسلس الحمض النووي في الكائنا الحي الاقيق التي ربما تؤثر عل انتقا الجين المزروع وجينةا التحةوير (مثة
العناصر المتحرك ) من خال عمليا االتحاا أو االناماج بالكائنا الاقيق .

بقاء جين التحوير في النظام اإليكولوجي (انظر "الخطو  "2و"نقاط ينبغي مراعاتها (و)" و"الخطو "3
و"نقاط ينبغي مراعاتها (أ) ( ")3و"نقاط ينبغي مراعاتها (ب)" في خريط الطري )
التفسير
صُم ّم بعض جينةا التحةوير فةي البعةوض المحةور وراثيةا لكةي ال تسةتمر بينمةا يتوقة مةن جينةا تحةوير أخةرى أن تنتشةر
بسرع وتتوت في الكائنا البري  .وفي الحاال التي يُكت َشف فيها من خال عملي تقيي المخاطر أن البعوض المحور وراثيا
يمكن أن يتسبب في آثار سلبي عل التنوع البيولوجي م مراعا صح اإلنسان ينبغي اراس طر تقلي قار جين التحوير
عل البقا والتوت البيئ .
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) أي عواقب تير مرتوب في حال توت جين التحوير في البيئ ؛
(ب) طر تقلي قار جين التحوير عل التوت واالستمرار.

االستجابات االرتقائية (خاصة في البعوض الناقل المستهدف أو مسببات األمراض في البشر والحيوانات)
(انظر "الخطو  "1في خريط الطري )
التفسير
ً
يمارس أي تأثير إيكولوجي قوي ضغطا من حيث االنتخاب االرتقائي عل مسببا األمراض في البشر والحيوانا والبعةوض
الناق ة لألمةةراض .وأبةةرز التةةأثيرا االرتقائي ة الرئيسةةي تلةةك التةةي تةةؤاي إل ة انهيةةار فاعلي ة التكنولوجيةةا واسةةتئناف مسةةتويا
األمراض السابق  .وتهاف استراتيجيا البعوض المحور وراثيا إل تعاي قار البعوض الناق عل نق األمراض مةن خةال
تغييةةرا فةةي خصائصةةها الفسةةيولوجي  .وربمةةا يحةةاث تةةأثير ارتقةةائي يةةؤاي إل ة زيةةاا المقاوم ة للخصةةائص الفسةةيولوجي فةةي
مسببا األمراض المستهاف عنا تعاي كفا البعوض الناق للمرض .وقا يضر لك فاعلي االسةتراتيجي المسةتخام ويةؤاي
إل ظهور فئ من مسببا األمراض التي يمكن نقلها بسهول أكبر من خال أنواع إضافي من البعوض الناق .
ويمكن افتراض تأثيرا ارتقائي أخرى بما فةي لةك اآلثةار الناجمة عةن تغيةر المنةا لكنهةا تتطلةب أوالً تحقة بعةض اآلثةار
السلبي عل نوع أو فصيل معين أو عل المجتم أو عل النظا اإليكولوجي.
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) مةةا إ ا كةةان البعةةوض الناقة المسةةتهاف يتمتة بإمكانية التطةةور وتجنةةب تعطية االنتشةةار واسةةتعاا كفةةا النقة أو
اكتساب قارا جايا أو محسن لنق مسبب مرض آخر وإ ا كان األمر ك لك فقا تحاث أي آثار تير مرتوب .
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(ب) ما إ ا كان الصف تتمت بالقةار علة التطةور وبالتةالي تفقةا فاعليتهةا أو مسةبب المةرض الة ي يتطةور ويتغلةب علة
القيوا التي يفرضها التحوير الجيني وبالتالي قا تحاث أي آثار محتمل تير مرتوب .

التحركات غير المقصودة عبر

الحدود33

التفسير
يتمت البعوض سوا كان محورا وراثيا أ ال بقار عل االنتشةار فةي رقعة جغرافية واسةع  .تيةر أن هنةاك بعةض األنةواع
الفراي من البعةوض ال تسةتطي االنتشةار أكثةر مةن  5كيلةومترا خةال فتةر حياتهةا وفةي بعةض األنةواع فةي المةان فإنهةا ال
تتجاوز  2..مترا .وله ا سيعتما االحتوا بصور رئيسي عل األنواع واالستراتيجي المسةتخام فةي إنتةاج البعةوض المحةور
وراثيا .ومن المتوق احتوا بعض أنواع كور البعوض العقي المعزو اتيا سوا عل مسةتوى المةا أو المكةان .ومةن ناحية
أخرى من المستبعا احتوا البعوض المحور وراثيا اتي االنتشار في بيئة متلقية معينة أو بلةا معةين وربمةا يةؤاي لةك إلة
حرك عبر الحاوا بين الاو .
ينبغي وض خطر االنتشار بسبب أنشط بشري مث النق وتباا المصاار المحتمل لمواق التكاثر مث اإلطةارا أو البةامبو
أو الخيزران في الحسبان .كما ينبغي أيضا ً أخ عواقب ممارسا إاار المياه مث الري أو معالج مياه الصرف الصحي علة
سالال البعوض المحور وراثيا في االعتبار.
قةا يصةبح االحتةوا تيةر ممكنةا حتة عنةا

في الحاال التي يعا فيها البعوض المحور وراثيا باستخاا نظة توجيةه الجينةا
اتخا الجهوا لتقلي االنتشار عل الماى البعيا بسبب األنشط البشري .
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) نوع االستراتيجي المتبع في تطوير البعوض المحور وراثيا (عل سبي المثةا  :العةز الة اتي االنتشةار الة اتي مة
نظ توجيه الجينا )؛
(ب) حضور العوائ الطبيعي أو الصناعي التي تحا من انتشار البعوض المحةور وراثيةا أو حركتةه تيةر المقصةوا عبةر
الحاوا.

استراتيجيات إدارة المخاطر (انظر "الخطو  "5في خريط الطري )
التفسير
ينبغةةي عل ة خبةةرا تقيةةي المخةةاطر مراعةةا اسةةتراتيجيا إاار المخةةاطر مث ة رصةةا البعةةوض المحةةور وراثيةةا لضةةمان عم ة
التكنولوجيا عل النحو المقصوا ولتحايةا اآلثةار السةلبي تيةر المقصةوا  .كمةا ينبغةي مراعةا اسةتراتيجيا وقةف اإلطةال أو
سحب البعوض المحور وراثيا باإلضاف إل طر التخفيف في حا حاوث أثر تير متوق  .كما ينبغي مراعةا التنفية الةاقي
للتكنولوجيا بما في لك تخطيط تاابير التخفيف (مثة تحايةا مجموعة بايلة مةن تةاابير المراقبة فةي حةا حةاوث أي مشةكل )
فضال عن امج الطر األخرى للتحك في السالال والفصائ  .وربما تتطلب بعض الظروف طةر للحةا مةن بقةا واسةتمرار
جةين التحةوير فةةي البيئة أو تخفيةف اآلثةار السةلبي الناتجة عةةن تعبيةر جةين التحةةوير .ويمكةن أيضةا ً مراعةةا الرصةا أثنةا وبعةةا
اإلطال البيئي للبعوض المحور وراثيا من أج الرصا الفوري لآلثار السلبي تير المتوقع .
وفي تطوير البعوض المحور وراثيا يت عاا ً عز ال كور واإلناث من البعوض خال مرحل الحضان وفقةا لحجة الشةران .
وتعتما بعض استراتيجيا العز ال اتي عل إطال ال كور فقط مةن البعةوض المحةور وراثيةا وتتطلةب عةا إطةال بعةوض
محور وراثيا من اإلناث .من الضروري إاراك وقياس موثوقي ومعا فشة عملية الفصة ووجةوا تةاابير مراقبة الجةوا فةي
مث ه ه الحاال .
نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) إتاح طر الرصا من أج :
ً
 )1قياس كفا وفاعلي تكنولوجيا البعوض المحور وراثيةا بمةا فةي لةك أنظمة توجيةه الجينةا وفصة الة كور مةن
البعوض المحور وراثياً؛
ً
 )2الكشف عن جين التحوير وتيره من الجينا المحاا التي تميز البعوض المحور وراثيا عن تيره من البعةوض
تير المحور وراثيا ً في البيئ المتلقي ؛
 33انظر المادة  51من البروتوكول http://bch.cbd.int/protocol/text/article.shtml?a=cpb-17
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 )3الكشف عن انتشةار جينةا المحةور فةي سةالال البعةوض بخةالف السةالل المسةتهاف علة سةبي المثةا  :مةن
خال استخاا جينا محاا جزيئي موثوق لتمييز السالال ؛
 )4تقيةةي اآلثةةار المحتملة التطورية علة المةةاى الطوي ة للبعةةوض المحةةور وراثيةا ً (مراقبة اسةةتقرار جةةين التحةةوير
والوظيف المناسب بمرور الوق )؛
 )5تحايةا المسةتوى الة ي قةا تتحقة عنةاه اآلثةار السةلبي المحةاا بمةا فةي لةك رصةا االنتشةار تيةر المتوقة وتيةةر
المرتوب لصفا التحوير الجيني (مثة مراقبة الوظةائف أو السةلوكيا تيةر المرتوبة فةي األنةواع المسةتهاف
وتيرها من األنواع البري ا الصل )؛
(ب) إتاح اآلليا وجاواها لسحب أو احتوا البعوض المحور وراثيا ً وجينا التحوير فةي حالة انتشةارها بصةور تيةر
متوقع (مث اإلطال الجماعي للبعوض البري متجاوزا حا أان معيّن وطر الةتحك البايلة التةي تتضةمن الةتحك
الجيني).
(ج) فاعلي وتوفر الطر التقلياي للتحك في البعوض (مث المبياا الحشري وتامير موق اليرقةا ونصةب األفخةا )
للتحك في سالال البعوض المحور وراثيا ً مقارن ً بالسالل تير المحور .
(ا) إتاح طر التحك في انتشار البعوض المحور وراثيا ً وضمان أنها ل تبني نفسها خارج البيئ المتلقي المحتمل (مث
المناط الخالي من الخضروا واألفخا وأنظم توجيه الجينا ا الحا األان المرتف ).
(ه) إتاح طر للتحك في الظهور المحتم للمقاوم (عل سبي المثا  :في الناق أو مسبب المرض المستهاف).
(و) ما إ ا كةان إطةال البعةوض المحةور وراثيةا ً سةيؤثر علة أنشةط مكافحة الحشةرا مثة اسةتخاا الوقاية الشخصةي
والمبياا الحشري التي تكافح الناقال األخرى.
قضايا ذات صلة
ً
ترا في المرف الثالةث
هناك قضايا أخرى ينبغي مراعاتها عنا اتخا قرار باإلطالقا البيئي للبعوض المحور وراثيا والتي ل ِ
مةةن البروتوكةةو  .وتشةةم ه ة ه القضةةايا ضةةمن أشةةيا أخةةرى القضةةايا االجتماعي ة واالقتصةةااي والثقافي ة والصةةحي المرتبط ة
باستخاا البعوض المحور وراثيا ً .وسوف يتضمن البعةوض المحةور وراثيةا ً اعتبةارا أوسة فيمةا يتعلة بكيفية تةأثير مخةاطر
األمراض المستهاف عل السلوك البشري والطب البيطري وممارسا الصح العام واألولويا الصحي الوطني .
المراجع

انظر المراج

ا الصل بـ "تقيي مخاطر البعوض المحور وراثي ًا":

http://bch.cbd.int/onlineconferences/ra_guidance_references.shtml
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(ه ه الصفح ترك خالي عمااً)
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الجز الثالث

رصد الكائنات الحية المحورة التي ُتطلَق في البيئة
وفقا الختصاصا فري الخبرا التقني المتخصص تقا ه ه الوثيق إرشااا حو رصا الكائنا الحي المحور التي ُتطلَة
في البيئ  34وتكم خريط الطري الخاص بتقيي مخاطر الكائنا الحي المحور .

مقدمة
ربمةةا يسةةمح رصةةا الكائنةةا الحي ة المحةةور التةةي ُتطلَ ة فةةي البيئة بالكشةةف -فةةي الوقة المناسةةب وبأسةةرع وقة ممكةةن -عةةن
التغيةةرا التةةي قةةا تةةؤاي إل ة آثةةار سةةلبي  .وقةةا يتطلةةب الرصةةا الحاج ة إل ة تةةاابير اس ةتجاب مناسةةب مث ة إجةةرا تغيةةرا فةةي
استراتيجيا إاار المخاطر وتاابير االستجاب للطوارئ وتقيي المخاطر الجايا وإعاا تقيي القرارا السابق .
توضح الفقر ( 8و) في المرف الثالث من البروتوكو أنه "حيثما وُ جا حال عا اليقين فيما يتعلة بمسةتوى المخةاطر فإنةه
مةةن الممكةةن معالجتهةةا مةةن خةةال طلةةب المزيةةا مةةن المعلومةةا عةةن القضةةايا المحةةاا موض ة االهتمةةا أو مةةن خةةال تنفي ة
االستراتيجيا المالئم لتقيي المخاطر و /أو رصا الكائن الحي المحور في البيئ المتلقي " .كما يمكن أن تكون المةاا  11مةن
البروتوكو وخصوصا ً الفقر  2والفقر  4ا صل فيما يتعلة بتنفية الرصةا .وتتضةمن اتفاقية التنةوع البيولةوجي موضةوع
الرصا في الماا  7منها "التحايا والرصا"35.

الهدف والنطاق
تهاف ه ه الوثيق إل عرض إرشااا عملي عل أساس علمي لرصا اآلثار السلبي للكائنةا الحية المحةور التةي ُتطلَة فةي
البيئ والتي قا تؤثر علة حفةظ التنةوع البيولةوجي واالسةتخاا المسةتاا لةه مة مراعةا المخةاطر علة صةح اإلنسةان .يشةير
رصا الكائنا الحي المحور في ه ه الوثيق اإلرشةااي إلة المراقبة التنظيمية وجمة وتحلية البيانةا التةي تسةتنا إلة تقيةي
المخاطر واتباع إطال الكائن الحي المحور في البيئ وفقا لهاف البروتوكو  36.يمكةن أن تنطبة هة ه الوثيقة اإلرشةااي علة
كاف أنواع الكائنا الحي المحور ونطاقا اإلطال في البيئ (مث اإلطالقا عل النطا الضي وعل النطا الواس ).
كما تتضمن ه ه الوثيق اإلرشااي رصا اآلثار السلبي المحتمل عل صح اإلنسان في إطار تقيي المخاطر البيئي .
إال أن ه ه الوثيق ال تتضمن القرارا التي تتعل بما إ ا كةان مةن الضةروري تنفية الرصةا أ ال ومةن الة ي يتحمة مسةئولي
وتكاليف التنفي .

الرصد وأهدافه
يُص َّنف الرصا وفقا ألهااف ه ه الوثيق إل "رصا محاا للحاال " أو "رصا عا
يم كن إجرا الرصا المحاا لمعالج حال عا اليقين في مستوى المخاطر لآلثار المتوقع في تقيي المخاطر .وقا يختلف هاف
الرصا المحاا للحاال تبعا لنةوع ومةا (مثة  :طوية المةاى أ قصةير المةاى) ونطةا (مثة  :نطةا ضةي أ نطةا واسة )
اإلطال باإلضاف إل حاال عا اليقين فيما يتعل بمستوى المخاطر أو إاارتها.
"37.



الرصد خالل اإلطالقات البيئية التجريبية ،ذات المدى القصير و /أو النطاق الضيق:
يمكن من خال الرصا توليةا البيانةا أثنةا اإلطالقةا التجريبية ا المةاى القصةير والنطةا الضةي لتةوفير معلومةا
ااعم (عل سبي المثا  :الختبار بعض سيناريوها المخاطر) لتقييما المخاطر المتلقةي التةي قةا تتضةمن نطاقةا أوسة
جرى اإلطالقا البيئي للكائن الحي المحور بطريقة تاريجية فربمةا يةؤاي
من إطال نفس الكائن الحي المحور .عناما ُت َ

 34القرار  BS-IV/11الصاار عن مؤتمر األطراف ال ي يمث اجتماع األطراف في البروتوكو
http://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=11690
 35انظر اتفاقي التنوع البيولوجي الماا من ( 7أ) حت (ا) http://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-07
 36انظر الماا  1من البروتوكو http://bch.cbd.int/protocol/text/article.shtml?a=cpb-1
 37يرى بعض الخبرا في المنتاى اإللكتروني المفتو العضوي وفري الخبرا التقني المتخصص أن "الرصا العا " ال ينبغي أن يكون جز اً من ه ه الوثيق
اإلرشااي .
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الرصا عل نطاقا
األوس .

أضي إل زيةاا القةو العلمية أو الحالة اليقينية لتقييمةا مخةاطر اإلطالقةا الالحقة علة النطةا

 الرصد خالل اإلطالقات البيئية ذات المدى الطويل و /أو النطاق الواسع:
يمكن إجرا الرصا خال إطالقا الكائن الحي المحور طويل الماى ا النطا الواس (عل سبي المثا  :لألتراض
التجاري ) من أج جم المزيا من المعلوما لمعالج حاال عةا اليقةين فيمةا يتعلة بمسةتوى المخةاطر أو للتأكيةا علة
اق نتةائج تقيةي المخةاطر بمجةرا حةاوث اإلطالقةا البيئية  .وقةا تكةون اآلثةار فةي بعةض الحةاال محةاا إال أنةه يصةعب
تقايرها أو معالجتها في إطار تقيي المخاطر (عل سبي المثا  :تلك التي تتضمن آثارا طويل الماى أو متعاا المسةتوى
الغ ائي أو تراكمي باإلضاف إل التغيرا فةي ممارسةا اإلاار واآلثةار علة صةح اإلنسةان) .وربمةا يكةون اسةتخاا
المناهج األوس في الرصا مفياا في مث ه ه الحاال (انظر اعتبارا الرصا العا أاناه).

 الرصد لتقييم كفاءة بعض استراتيجيات إدارة المخاطر
يمكن استخاا الرصا في الحاال التي تتضمن تنفي استراتيجيا إاار المخاطر جنبا إل جنب م اإلطال البيئي لتقيةي
ماى فاعلي ه ه االستراتيجيا المُس َتخاَم في إاار المخاطر.
يُس َتخ َا الرصا العا في بعض المناهج لمراعا اآلثار التي ل تكن متوقع فةي تقيةي المخةاطر .يبةاأ الرصةا العةا بالمالحظةا
العام للتغيرا في المؤشرا والمعايير مث نتائج التقيي التي تالبا ما يت تعريفهةا ضةمن أهةااف الحماية الوطنية أو تةرتبط
بالحفاظ عل التنوع البيولوجي واستخاامه المستاا م مراعا المخاطر عل صح اإلنسةان .وفةي حةا اكتشةاف تغيةرا قةا
تؤاي إل آثار سلبي خال الرصا العا يت فحص األسباب المحتمل للتغيرا الملحوظ ويةت وضة المزيةا مةن الفرضةيا
وتجريبها -حسب االقتضا  -لتحايا ما إ ا كان هنالك عالق سببي بين الكائن الحي المحةور /الكائنةا الحية المحةور واآلثةار
السلبي ويتب لك إجرا رصا محاا للحاال أو إجرا المزيا من األبحاث .وربما يستفيا الرصةا العةا مةن البةرامج التةي تة
وضعها بالفع ألهااف تير محةاا للكائنةا الحية المحةور لمراقبة أهةااف الحماية علة نطةا أوسة ونتةائج التقيةي حيثمةا
أمكن.

وضع خطة الرصد والمراقبة
ض خط الرصةا عنةاما تسةتاعي التوصةي بتقيةي المخةاطر و/أو السياسة الوطنية للسةالم األحيائية لرصةا األنشةط التةي
ُتو َ
ُجرى تنفي ها بالتزامن م اإلطال البيئي للكائن الحي المحور .وفي مث ه ه الحاال يتعين عل الجهة  /الجهةا المختصة
ي َ
أو الكيان المسئو عن إجرا تقيي المخاطر تحايا متطلبا خط الرصةا (والتةي تتضةمن كتابة تقةارير عةن بيانةا الرصةا).
ينبغةةي أن تتس ة خطة الرصةةا بالشةةفافي والجةةوا العلمية فةةي سةةيا الفرضةةيا المبنية عل ة أسةةاس سةةلي كمةةا يجةةب أن تتس ة
بالتفصي الوافي بحيث يمكن تقيي ماى مالئم البيانا 38.
إ ا وُ ض َع خط الرصةا مةن قِبة المُخ ِبةر فينبغةي تقييمهةا مةن خةال الجهة الوطنية المختصة كمةا يمكةن أن تخضة الخطة
للتعاي قب منح قرار اإلطال  .ومن الضروري أن تكون أنشط الرصا المقترح ا صل بحاال عا اليقين المحةاا فيمةا
يتعل بمستوى المخاطر التي يشكلها الكائن الحي المحور قيا الاراس 39.
قا تت وفر المعلوما ا الصل بوض خط الرصا من خال تقيي المخاطر وأنشط الرصا السابق –إن أمكن -بما في لةك
تلك التي أُجري في الاو األخرى .عل سبي المثا تالبا ما يُست َما اختيار أهةااف الحماية ونتةائج التقيةي (التةي قةا تتضةمن
اختيةةار المؤشةةرا والمعةةايير) مةةن خةةال مرحلة تحايةةا إطةةار ونطةةا تقيةةي المخةةاطر (انظةةر خريطة الطرية "تحايةةا اإلطةةار
والنطا ") .ستتوفر التفاصي العلمي والفني عن الكائن الحي المحور -بما في لك طر الفحةص -فةي كثيةر مةن الحةاال مةن
خال المعلوما المتطلب إلجرا تقيي المخاطر عل النحو الموضح في المرف الثالث من البروتوكو 40.
عنا وض (أو تقيي ) خط الرصا ينبغي مراعا ما يلي:
صا؟").
 .1اختيار مؤشرا ومعايير الرصا ("ما ال ي يُر َ
 .2رصا الطر وخطوط األساس التي تتضمن النقاط المرجعي وما الرصا ("كيف يت الرصا؟").
 38انظر خريط الطري "القضايا الشامل في عملي تقيي المخاطر" و"جوا المعلوما وأهميتها"
 39انظر خريط الطري "القضايا الشامل في عملي تقيي المخاطر" و"تحايا حال عا اليقين ومراعاتها".
40انظر الفقر  9من المرف الثالث في البروتوكو .http://bch.cbd.int/protocol/text/article.shtml?a=cpb-43
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 .3رصا المواق والمناط ("أين يت الرصا؟").
 .4كتاب تقارير حو نتائج الرصا ("كيف يت التواص ؟").
تتناو األقسا التالي ه ه القضايا من حيث التفسيرا والنقاط التي ينبغي مراعاتها.

رصد؟")
 .1اختيار مؤشرات ومعايير الرصد ("ما الذي ُي َ
التفسير
يتضمن رصا اآلثار المحتمل للكائن الحي المحور مالحظ تغيرا المؤشرا (مث األنواع والقطاعا والترب والعمليا
البيئي إلخ) و /أو المعايير (مث قياس المكونا في مالحظ المؤشر مث وفر األنواع أو المواا العضوي بالترب ).
وسوف يختلف اختيار المؤشرا والمعايير التةي يتعةين رصةاها مةن حالة إلة أخةرى تبعةا ً للكةائن الحةي المحةور وخصةائص
البيئ ا لمتلقي المحتمل وسيناريوها المخاطر المعين التي ت تحايةاها خةال عملية تقيةي المخةاطر(انظر خريطة الطرية )
فضال عن أهااف الحماي وتشريعا السالم األحيائي أو السياسا الخاص بك اول .

نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) إمكاني اإلشار إلة التغيةرا
المؤشرا والمعايير.

المرتبطة باآلثةار السة لبي فةي أسةرع وقة ممكةن و/أو قبة إاراك العواقةب مةن خةال

(ب) خصائص المؤشرا ومستوى تعرضها للكةائن الحةي المحةور باإلضةاف إلة معةايير توزية ووفةر هة ه المؤشةرا
التي تتمث في كائنا .
(ج) التباين الكمّي والنوعي في المعايير التي يتعين رصاها وكيف يمكن له ا التبةاين أن يةؤثر علة قةار هة ه المؤشةرا
والمعايير عل اإلشار إل التغيرا التي قا تؤاي إل آثار سلبي محتمل .
المر ّ
شح لتحايا خطوط األساس ا الصل بما في لك النقاط المرجعي .
(ا) فائا المؤشرا والمعايير َ
المر ّ
شح في الوظائف والعمليا اإليكولوجي األساسي أو أهااف الحماي المحاّا .
(ه) أهمي المؤشرا والمعايير َ
(و) ما إ ا كان
والمعايير.

عملي أخ العينا ووسائ التحلي تتس بالسهول أو الصةعوب وكيفية تأثيرهةا علة اختيةار المؤشةرا

 .2طرق الرصد وخطوط األساس التي تتضمن النقاط المرجعية ومدة الرصد ("كيف يتم الرصد؟").
(أ) اختيار طرق الرصد
التفسير
ُختةار فةي الخطةو السةابق باإلضةاف إلة قةار هة ه المؤشةرا
تعتما طر الرصا بشك كبير علة المؤشةرا والمعةايير الم
َ
والمعايير عل معالج حاال عا اليقين فيما يتعل بمستوى المخاطر واإلشار إل التغيرا التةي قةا تةؤاي إلة آثةار سةلبي
محتمل  .كما ينبغي عنا اختيار طر الرصا مراعا مستوى الحساسي والنوعي الالزم للكشف عن التغيةرا فةي المؤشةرا
والمعايير.
يتضمن وصف منهجي الرصا وسةائ أخة العينةا ومالحظة المؤشةرا والمعةايير ووسةائ تحلية البيانةا الناتجة  .وربمةا
تتضمن الطر المالئم لجم بيانا الرصا مالحظا واراسا وصفي واستبيانا مو ّج َه ألولئك ال ين يتعرّ ضون للكائنا
الحي المحور أو يتعاملون معها .وربما ُي َتطلب المزيةا مةن المعرفة واألاوا فةي القضةايا اإليكولوجية أو اآلثةار التةي تحةاث
خارج البيئ المتلقي لجم البيانا ا الصل .
ينبغةةي اوم ةا ً اسةةتخاا أفض ة العلةةو المتاح ة فةةي الرصةةا .وفةةي بعةةض الحةةاال تعم ة الموا مة بةةين الطةةر وصةةيغ البيانةةا
واألساليب التحليلي عل تسهي مقارن نتائج الرصا في البيئا المختلف  .عناما يت النظر في استخاا برامج المراقب الحالي
ينبغي أن تحاا خط الرصا اختيار ه ه البرامج واستخاامها.

نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) أهمي منهجي الرصا في توليا المعلوما الالزم لمعالج حال عا اليقين المرتبط بمستوى المخاطر.
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(ب) طبيع األثر ال ي يتعين رصاه (عل سبي المثا  :ما إ ا كان عل الماى الطوي أو القصير متةأخر أو تيةر مباشةر
أو تراكمي إلخ)
(ج) أهمي واستاام ومالئ م برامج الرصا الحالي باإلضاف إل إمكاني الوصو إل ه ه البيانا فةي نطةا أوسة مةن
الرصا البيئي.
(ا) تحايا إطار أو حج التغيرا في معيار أو مؤشر بهاف اإلشار إل التغيرا التي قا تؤاي إل آثار سلبي محتمل .
(ه) الجوا العلمي لطر أخ العينا والطر التحليلي واإلحصائي التي يت
(و) توافر الطر القياسي

استخاامها41.

ا الصل وما إ ا كان من الممكن مراعاتها وكيفي مراعاتها.

(ز) ما إ ا كان الطر كافي لتلبي أهااف خط الرصا المقترح .
( ) توافر الاراسا الوصفي أو االستبيانا واستخاامها م مراعا إمكاني إعااتها وقابلي التحق منها.
(ط) نتائج أنشط الرصا الجاري و/أو تيرها حسب االقتضا .
(ي) الممارسا المحلي واإلقليمي والاولي

ا الصل .

(ب) تحديد خطوط األساس التي تتضمن النقاط المرجعية
التفسير
من الضروري تحايا خطوط األساس ا الصل والتي تتضمن النقاط المرجعي لمراقبة وتحلية التغيةرا خةال الرصةا .إن
المقار َن بما في لك المؤشرا
خط األساس هو قياس أو وصف للظروف الحالي للبيئ المتلقي المحتمل و /أو البيئ المرجعي
َ
خرج منها خط األساس فةي رصةا الخطة للتأكةا مةن أنهةا سةتوفر
والمعايير ا الصل  .ول لك ينبغي وصف المنهجي التي يُس َت َ
معلوما مفيا حو البيئ التي يمكن إطال الكائن الحي المحور فيها .ينبغي مراعا التباين المُحاَث الطبيعةي والبشةري الة ي
قا يحاث في بيانا خط األساس عنا تحلي بيانا الرصا.

نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) الجوا العلمي للطر المستخام في توليا بيانا خط األساس التي تتضمن النقاط المرجعي .
(ب) النطا الفضائي المالئ لخط األساس بما في لك النقاط المرجعي التي يتعين تحاياها.
(ج) آثار التباين الزمني والفضائي (مث التباين المحاَث البشري أو الطبيعي في البيئ الفيزيائي ).
(ا) نطا االنتشار المحتم للكائن الحي المحور

(جـ) تحديد مدة الرصد وتكراره
التفسير
يت تحايا ما الرصا -بما في لك تواترها -التي يُتطلب إجرا المالحظا والقياسا خاللها عل أساس ك حالة علة حةا
كما أنه سيعتما عل نوع التغيرا التي قا تؤاي إل آثةار سةلبي يتعةين رصةاها (علة سةبي المثةا  :عاجلة أ متةأخر علة
42
المةةاى القصةةير أ عل ة المةةاى الطوي ة ) ونةةوع الكةةائن الحةةي المحةةور (علة سةةبي المثةةا  :اور حياتةةه طويلة أ قصةةير
وصفاته الجيني المحور ) باإلضاف إل ما اإلطال البيئي المُق َت َر .
عنا استخاا الرصا العا قا يكون نوع التغيرا التي يتعين رصاها أوسة نطاقةا لتفسةير اآلثةار تيةر المتوقعة  .يمكةن تعةاي
ما أو تواتر الرصا – حسب االقتضا  -عل أساس نتائج أنشط الرصا الجاري .

نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) الما التي قا تستغرقها التغيرا في المعيار لتصبح واضح .
41

انظر أيضا ً االعتبارا

الخاص بـ "جوا وأهمي المعلوما " في خريط الطري

 42انظر المقال  56.4من البروتوكول (http://bch.cbd.int/protocol/text/article.shtml?a=cpb-16
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(ب) خصائص المؤشرا التي يتعين قياسها أو وصفها (مث االستمرار واور الحيا والوق
عنا استخاامها كمؤشرا ).

المستغر لتوليةا األنةواع

(ج) اور حيا الكائن الحي المحور ووق تولياه عنا استخاامه في البيئ .
(ا) ما إ ا كان التباين في معايير الرصا بمرور الوق يمكن أن يؤثر عل نتائج واستنتاجا الرصا.
(ه) إمكاني التغيرا البيئي األحيائي والالأحيائي .

 .3اختيار مواقع الرصد والمراقبة ("أماكن المراقبة")
التفسيـر
يت اختيار مواق الرصا عل أساس ك حال عل حا تبعا للموق الجغرافي لإلطال فةي البيئة المتلقية المحتملة والمعةايير
والمؤشرا التي سيت استخاامها في الرصا باإلضاف إل الهاف المقصوا من الكائن الحي المحور م مراعةا الممارسةا
اإلااري المرتبط بها.
وقا يتضمن اختيار موق الرصا مناط خارج البيئ المتلقي المحتمل والتي يمكن أن تحتوي عل كائنا حي محور .
كمةا تتضةةمن المعلومةا ا الصةةل فيمةا يتعلة بةالمواق التةةي يتعةين رصةةاها مثة  :مواقة محةاا وأحجامهةةا والخصةةائص
البيئي ا الصل  .وربما تعا سجال الموق (مث قواعا البيانا الوطنية واإلقليمية ) -فةي هة ا السةيا  -أاا معلوماتية مفيةا
لرصا الكائن الحي المحور واختيار أماكن أو مواق الرصا المالئم .

نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) انتشار وتحايا الكائن الحي المحور في البيئ المتلقي المحتمل .
(ب) نوع الكائن الحي ا لمحور باإلضاف إل المؤشرا والمعايير التي يتعةين رصةاها وتحايةا الخصةائص البيولوجية أو
اإليكولوجي واورا حيا المؤشرا في حا كان المؤشرا عبار عن أنواع.
(ج) تقيي المواقة المرجعية المناسةب والمالئمة والتةي ال تحتةوي علة كائنةا حية محةور للمقارنة خةال فتةر الرصةا
حسب االقتضا .
(ا) المسارا التي يمكن من خاللها أن تتعرض البيئ للكائن الحي المحور /الكائنا الحي المحور .
(ه) نمةةا ج التوزي ة بمةةا فةةي لةةك التوزي ة الموسةةمي (مث ة الهجةةر ) للمؤشةةرا المُختةةار مةةن األنةةواع فةةي البيئ ة المتلقي ة
المحتمل للمالحظ والكشف المستمر.
(و) تقيي المناط المحمي ومراكز التنوع األصلي والجيني أو المناط الحساسة إيكولوجيةا ً وخصوصةا ً فةي سةيا رصةا
وجوا الكائنا الحي المحور .
(ز) العاا المناسب من مواق الرصا والقو اإلحصائي لالستنتاجا التي يمكن استخالصها.
( ) اإلتاح المستمر لمواق الرصا خال فتر الرصا.
(ط) الممارسا اإلااري الجاري والتغيرا المحتمل لتلك الممارسا خال فتر الرصا

 .1إعداد التقارير عن نتائج الرصد ("كيفية التواصل؟")
التفسير
يخا إعااا التقارير عن نتةائج الرصةا يخةا أربة أهةااف رئيسة  :أ) إخطةار الجهةا المختصة بأية تغيةرا يمكةن أن تةرتبط
باآلثار السلبي ب) السما بالتحق من نوعية البيانةا المسةتما مةن الرصةا ومةاى مالئمتهةا لضةمان تنفية األنشةط بأسةلوب
يحق األهااف المقصوا الوارا في خط الرصا جةـ) اإلشةار –حسةب االقتضةا  -إلة ضةرور إجةرا تغييةرا فةي خطة
الرصةةا و/أو اسةةتراتيجيا إاار المخةةاطر ا) التوصةةي –حسةةب االقتضةةا  -بإعةةاا تقيةةي القةةرار وضةةرور اتخةةا أ ّية تةةاابير
طارئ .
…/
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ويمكن إرسا التقارير الخاصة بأنشةط الرصةا بأشةكا مختلفة علة سةبي المثةا  :تبعةا للجمهةور المسةتهاف .وينبغةي علة
الجه التنظيمي من خال التقرير أن تكون قاار عل تفسير النتائج وتقرر ما إ ا كان هناك ضرور التخا إجرا معين.

نقاط ينبغي مراعاتها
(أ) متطلبةةا إعةةااا التقةةارير التةةي تحةةااها الجه ة  /الجهةةا المختص ة أو الةةوارا فةةي اللةةوائح الوطني ة للسةةالم األحيائي ة إن
وُ جاَ ؛
(ب) اكتما التقرير بما في لك الشفافي في عرض الطر والبيانا واألاوا التحليلي المُستخاَم في استخالص النتائج؛
(ج) إمكاني الوصو إل البيانا األصلي التي ت تجميعها خال أنشط الرصا م مراعا سر ّي المعلوما .43

 43انظر الماا  21من البروتوكو (http://bch.cbd.int/protocol/text/article.shtml?a=cpb-21).
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(ه ه الصفح ترك خالي عمااً)
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استعمال المصطلحات
يحتوي ه ا القس عل قائم بالمصطلحا الرئيسي المستخام في ه ه الوثيق  .وقا أجري محاول لموا م التعريفا
المستخام في إرشااا تقيي المخاطر المقبول اوليا ً م إطار تقيي المخاطر عل البيئ ال ي ت إجراؤه بموجب بروتوكو
قرطاجن .
ضاد – عملي تتفاع فيها العناصر التي يق تأثيرها الناتج عناما تتحا م بعضها البعض عن مجم تأثير ك عنصر عل
ال َت َ
[رجوع إل النص]
حا .
محور التقييم – تعبير ظاهر للقيم البيئي التي ينبغي حمايتها وتعريفها من الناحي العملي ككيان (مث سمك السلمون أو
النح أو جوا الترب ) وخصائصه (مث الوفر أو التوزي أو معا الوفيا )( .مقتبس من البرنامج الاولي للسالم الكيميائي
[رجوع إل النص]
التقيي المتكام للمخاطر)http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/ira/en/ ،
خط األساس – وصف أو قياس الظروف البيئي الحالي أو خصائصها أو عناصرها بخالف الكائن الحي المحور قيا الاراس
م األخ في االعتبار الممارسا المختلف المستخام (عل سبي المثا  :الممارسا الزراعي ) .قا يحتوي وصف أو قياس
خط األساس عل معلوما كمي (مث عاا الكائنا التغيرا في العاا) و/أو نوعي عن البيئ المتلقي كمرج لتقاير
[رجوع إل النص]
تأثيرا الكائن الحي المحور أو تأثيرا استخاامه بما في لك المعلوما عن محاور التقيي إن وجا .
العقم بسبب السلوك – نوع من العق التناسلي تسببه تغييرا سلوكي وليس فسيولوجي

[ .رجوع إل النص]

كل حالة على حدة  -نهج متعارف عليه يارس ك كائن حي محور بالنظر إل البيئ التي ت إطالقه فيها ووفقا لالستخاا
المقصوا من ك كائن حي محور( .مقتبس من االتحاا الاولي لحفظ الطبيع  2003الالي التفسيري لبروتوكو قرطاجن
[رجوع إل النص]
للسالم األحيائي )http://bch.cbd.int/database/record-v4.shtml?documentid=41476
اآلثار االتحادية – تأثيرا تنشأ من تفاعال جينين اثنين (أو أكثر) في كائن واحا ومن ضمنها التفاعال ُم َت َوقفُ اإلِ ْفراز.
وقا تحاث ه ه التأثيرا عل مستوى التعبير الجيني أو من خال التفاعال بين الحمض النووي الريبي  RNAأو بين
المنتجا الجيني  .ومن الممكن تحلي ه ه التأثيرا باعتبارها كمي أو نوعي ؛ حيث يشار إل التأثيرا الكمي في الغالب عل
[رجوع إل النص]
أنها تحاث في سيا تأثيرا متضاا أو جمعي أو اتحااي (انظر أيضا "اآلثار التراكمي " لمعرف الفر ).
الكائن المرجعي – الكائنا المتلقي أو المصار تير المحور للكائن الحي المحور .ويستخا الكائن المرجعي كعنصر لتحايا
[ .رجوع إل النص]
أساس التقيي المقارن وفقا للمرف الثالث
عواقب (األثر السلبي) – نتيج أو ماى أو فااح األثر السلبي المقترن بالتعرض للكائن الحي المحور أو تناوله أو استخاامه
[رجوع إل النص]
أو منتجاته (في سيا المرف الثالث الفقر .)5
التهجين التقليدي– ال يتضمن استخاا التكنولوجيا الحيوي الحايث كما حااتها الماا  3من بروتوكو قرطاجن للسالم
[رجوع إل النص]
األحيائي .
التحويل الجيني المشترك – أساليب للتكنولوجيا الحيوي الحايث تستخا ناقلين أو أكثر للتحوي إلنتاج الكائن الحي المحور.
[رجوع إل النص]

تبادل التيثير – حاال يؤثر فيها عنصر أو أكثر من عناصر مسار نق اإلشار عل مسار مختلف.

[رجوع إل النص]

اآلثار التراكمية – تأثيرا تحاث بسبب وجوا عا كائنا حي محور أو منتجاتها في البيئ المتلقي (انظر أيضا "اآلثار
[رجوع إل النص]
االتحااي " لمعرف الفر ).
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معيار ( EC50نصف التركيز الفعال المثالي) – تركيز يت تقايره إحصائيا ً أو رسوميا ً إلحااث تأثير معين في  %5.من
مجموع من الكائنا االختباري في ظ الظروف اإلحصائي المحاا ( .البرنامج الاولي للسالم الكيميائي  2..1التقيي
[رجوع إل النص]
المتكام للمخاطر)www.who.int/ipcs/publications/new_issues/ira/en/ ،
الوظيفة اإليكولوجية – اور الكائن في العمليا اإليكولوجي  .ستعتما مال م الوظائف اإليكولوجي المحاا في تقيي المخاطر
عل أهااف الحماي  .عل سبي المثا قا تكون الكائنا جز من شبك الكائنا المحلل التي لها اور كبير في إعاا تاوير
العناصر الغ ائي في الترب أو ربما تكون مهم كمصار لحبوب اللقا للكائنا التي تقو بالتلقيح أو الكائنا التي تتغ ى
[رجوع إل النص]
عل حبوب اللقا .
التعرض – مسار ومستوى االتصا بين البيئ المتلقي المحتمل والكائن الحي المحور أو مشتقاته ومنتجاته

[ .رجوع إل النص]

تقييم التعرض – تقيي تعرض البيئ شامل الكائنا التي تعيش فيها للكائن الحي المحور أو مشتقاته ومنتجاته (مستما من
منظم الصح العالمي  2..4مصطلحا تقيي المخاطر في البرنامج الاولي للسالم الكيميائي
[رجوع إل النص]
)http://www.who.int/ipcs/methods/harmonization/areas/ipcsterminologyparts1and2.pdf
نظام توجيه الجينات – طريق إلطال الجين المرتوب ونشره في سالل أو فصيل مث البعوض (مستما من هوا إي
 2..8المرض المنقو بالحمض النووي مقاب الحشرا الناقل مناظير الصح البيئي A69 :111؛
[رجوع إل النص]
)www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2235231/pdf/ehp0116-a00066.pdf
مسار الجينات – نق الماا الوراثي من كائن آلخر عن طري النق األفقي أو الرأسي للكائنا

[رجوع إل النص]

مشتقات جينية – مث الحمض النووي الريبي أو البروتين ال ي يتكون من تعبير الجين
صفات وراثية – ا صل بالنمط الوراثي كك أو جز من البني الوراثي للكائن.

أو نق كائن من بيئ ألخرى.

[رجوع إل النص]

[رجوع إل النص]

األخطار – احتما أن يلح الكائن الحي الضرر بالصح البشري و/أو البيئ (برنامج األم المتحا للبيئ  1995اإلرشااا
التقني الاولي للسالم والتكنولوجيا الحيوي )www.unep.org/biosafety/Documents/Techguidelines.pdf

[رجوع

إل النص]

وصف األخطار – التقيي النوعي و/أو الكمي لطبيع اآلثار السلبي المرتبط بالكائن الحي المحور (مقتبس من CODEX
 2..1تعريفا مصطلحا تحلي المخاطر المرتبط بسالم األت ي
[رجوع إل النص]
)http://www.fao.org/DOCREP/005/Y2200E/y2200e00.htm
تحديد األخطار – تحايا نوع وطبيع اآلثار السلبي التي تسبب الكائن الحي المحور أو النظا أو السالل (الفرعي )( .مقتبس
من منظم الصح العالمي  2..4مصطلحا تقيي المخاطر في البرنامج الاولي للسالم الكيميائي
[رجوع إل
)http://www.who.int/ipcs/methods/harmonization/areas/ipcsterminologyparts1and2.pdf

النص]

(جينومات) متباينة الجينات – تحتوي عل أليال مختلف في مواض الكروموسوما

[ .رجوع إل النص]

النقل الجيني األفقي – نق الماا الوراثي من كائن آلخر من خال وسائ أخرى بخالف التوريث من األب لل ري (أي النق
[رجوع إل النص]
الرأسي)
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االنتقال – حرك الجين أو العنصر الوراثي من نوع إل مجموع الجينا في نوع آخر أو سالل أخرى مما يؤاي إل امج
[رجوع إل النص]
مستقر أو نس آخر مخصب.
ساللة (شبه) متجانسة وراثيا– السالال المتجانس وراثي  :ساللتان أو أكثر تختلفان عن بعضهما البعض وراثيا ً في موض
واحا فقط والسالال شبه المتجانس عبار عن ساللتين أو أكثر تختلفان عن بعضهما البعض وراثيا ً في عا مواض

[رجوع إل

النص]

( LD50معيار نصف الجرعة المميتة) – جرع مقار إحصائيا أو رسوميا من المتوق أن تكون مميت لنحو  %5.من
[رجوع إل النص]
مجموع من الكائنا في ظروف معين .
احتماالت (التيثير السلبي) – احتما حاوث آثار سلبي م أخ مستوى ونوع تعرض البيئ المتلقي المحتمل للكائن الحي
[رجوع إل النص].
المحور في االعتبار.
اآلثار متعددة الغذائية – تتضمن أكثر من مستويين في شبك الغ ا .

[رجوع إل النص]

مستوى اآلثار غير المرصودة ( –)NOELأكبر تركيز أو مقاار من العنصر من الماا التي وجا بالتجرب أو المالحظ أنها
ال تسبب أي تغييرا في التشك أو القار الوظيفي أو النمو أو التطور أو فتر عمر الكائنا المستهاف التي يمكن
تمييزها من الكائنا التي رصا في الكائنا (التحك ) الطبيعي من النوع والفصيل نفسها في ظروف التعرض نفسها.
( 2..7 IUPACمسرا المصطلحا المستخام في عل السمو اإلصاار الثاني 79 Pure Appl. Chem
[رجوع إل النص]
)http://sis.nlm.nih.gov/enviro/iupacglossary/frontmatter.html 1544-1153
تقنيات وراثية – مجموع من التقنيا عالي اإلنتاجي لاراس كائن أو مجموع من الكائنا عل مستوى الجينو أو
[رجوع عن النص]
النصوص الجيني أو النسخ الوراثي أو البروتينا أو نواتج األيض
التهجين أو التزاوج – نق العناصر الوراثي من مجموع من األفراا (عل سبي المثا فصيل أو نوع محصو ) إل آخر.
يحاث التهجين في النباتا عن طري التلقيح الوراثي( .مستما من بوصل  .www.gmo-compass.org/ GMOانظر
[رجوع إل النص]
أيضا "النق الرأسي للجينا ")
صفات ظاهرية  -ترتبط "بالنمط الظاهري" مث السما المرصوا المااي أو الكيميائي الحيوي للكائن الحي كما تحااها
[رجوع إل النص]
العوام الوراثي والبيئي .
اآلثار متعددة األنماط الظاهرية – آثار جين واحا عل عا صفا ظاهري .

[رجوع إل النص]

البيئة المتلقية المحتملة – نطا البيئا (النظا اإليكولوجي أو الموطن بما في لك الكائنا األخرى) التي يحتم أن
تتص بالكائن ال ي ت إطالقه بسبب ظروف اإلطال أو السلوك البيئي المحاا للكائن( .مقتبس من 1995 UNEP
اإلرشااا التقني الاولي للسالم في التكنولوجيا الحيوي
[رجوع إل النص]
) www.unep.org/biosafety/Documents/Techguidelines.pdf
هدف الحماية – النتائج البيئي المحاا والمهم التي تحك تشكي استراتيجيا إاار األنشط التي ربما تؤثر عل البيئ .

[رجوع إل النص]

إعادة التحويل – استخاا التكنولوجيا الحيوي الحايث كما يحااها البروتوكو إلنتاج الكائن الحي المحور حيث يكون الكائن
[رجوع إل النص]
المتلقي هو بالفع كائن حي محور.
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الصفح 58
المخاطر – مزيج من حج عواقب الخطر واحتماال العواقب التي ستحاث( .مقتبس من  1995 UNEPاإلرشااا
التقني الاولي للسالم في التكنولوجيا الحيوي
[رجوع إل النص]
)www.unep.org/biosafety/Documents/Techguidelines.pdf
تقييم المخاطر – عملي تقاير المخاطر التي ربما ترتبط بالكائن الحي المحور عل أساس اآلثار السلبي التي قا تحاث وماى
احتما حاوث اآلثار السلبي والعواقب المترتب عليها إ ا حاث (مشت من برنامج األم المتحا للبيئ  1995اإلرشااا
التقني الاولي للسالم في التكنولوجيا الحيوي
 .)www.unep.org/biosafety/Documents/Techguidelines.pdfيعتبر تقيي المخاطر في الغالب جز ً ا من عملي
[رجوع إل النص]
واسع تسم "تحلي المخاطر" ربما تتضمن اعتبارا مث إاار المخاطر واإلبالغ عن المخاطر
وصف المخاطر – التقاير النوعي و/أو الكمي ال ي يتضمن شكوك المخاطر بصف عام ( .مقتبس من 2..1 CODEX
تعريفا من مصطلحا تحلي المخاطر المرتبط بسالم الغ ا
[رجوع إل النص]
)http://www.fao.org/DOCREP/005/Y2200E/y2200e00.htm
إدارة المخاطر – تاابير للتأكا من تخفيض أو التحك أو إلغا المخاطر المحاا في تقيي المخاطر (مقتبس من UNEP
 1995اإلرشااا التقني الاولي للسالم في التكنولوجيا الحيوي
[رجوع إل النص]
)www.unep.org/biosafety/Documents/Techguidelines.pdf
الحد األدنى للمخاطر – مستوى التساه م خطر معين أو مستوى التغيير في متغير معين إ ا تجاوزه الخطر يعا تير
[رجوع إل النص]
مقبو .
استقرار جين التحوير – استمرار وثبا جين التحوير في سيا وراثي محاا وباون أي تغييرا في البني أو التعبير
[رجوع إل النص]
الظاهري.
االتحاد – تفاع العناصر التي عناما تتحا تنتج أثرا كليا أكبر من مجموع تأثير عناصره الفراي

[ .رجوع إل النص]

شريط التحويل – يتألف شريط التحوي من مجموع من تسلسال الحمض النووي الوراثي (عل سبي المثا  :أجزا من
الناق وواحا أو أكثر مما يلي :المحفز تسلس الترميز في الجين المثبط التسلسال التنظيمي األخرى)* التي ترتبط ماايا
و تنشأ من كائنا متبرع مختلف  .ينامج شريط التحوي في جينو الكائن المتلقي من خال طر التكنولوجيا الحيوي الحايث
إلنتاج كائن حي محور .يسم شريط التحوي "شريط التعبير" (خاص عناما يت استهااف نمط تعبيري معين) أو "شريط
[رجوع إل النص]
الحمض النووي" أو "بنا الجين".
حالة التحويل – كائن حي محور يحتوي عل تحوير معين نتج عن استخاا التكنولوجيا الحيوي الحايث وفقا للماا ( 3ط)
[رجوع إل النص].
(أ) من البروتوكو
جين التحوير – تسلس الحمض النووي في الكائن الحي المحور ال ي ينتج عن تطبي التكنولوجيا الحيوي الحايث التي تصفها
[رجوع إل النص]
الماا ( 3ط) (أ) من البروتوكو .
تنظيم التحوير – تنظي التعبير الجيني من خال العناصر التنظيمي التي توجا في منطق مختلف من الجينو  .عل سبي
[رجوع إل النص].
المثا ربما ينظ العام التنظيمي في أحا الكروموسوما تعبير الجين في كروموسو آخر.
اآلثار غير المقصودة – اآلثار التي تظهر باإلضاف إل أو في بعض الحاال باال من اآلثار المقصوا  .يمكن توق بعض
[رجوع إل النص]
اآلثار تير المقصوا ولكن البعض اآلخر تير متوق
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الصفح 59
المشتقات الجينية غير المقصودة – مشت جيني (مث الحامض النووي الريبي البروتينا ) التي تختلف عن المشتقا
[رجوع إل النص]
المقصوا من األص .
النظم اإليكولوجية المدارة وغير المدارة – ’نظا تير ماار‘ عبار عن نظا إيكولوجي يخلو من أي تاخ بشري كبير.
ويختلف عن النظا اإليكولوجي الماار ال ي يتمث في نظا إيكولوجي يتأثر بارجا مختلف من األنشط البشري .

[رجوع إل

النص]

الناقل – في إطار التحوير الوراثي الناق هو كائن حي (فيروس) أو جزي في الحمض النووي (عل سبي المثا :
بالزميا أو أشرط الحمض النووي) يستخا في المساعا في نق الماا الوراثي من كائن متبرع إل كان متلقي (مقتبس من
برنامج األم المتحا للبيئ  1995اإلرشااا الفني الاولي للسالم في التكنولوجيا الحيوي
 .)www.unep.org/biosafety/Documents/Techguidelines.pdfفي إطار عل األوبئ الناق هو كائن حي عاا ما
[رجوع إل النص].
يكون من المفصليا (مث البعوض) التي تنق مسبب المرض (مث البالزموايو ) إل المضيف (مث اإلنسان)
النقل الرأسي للجينات – نق الماا الوراثي من كائن لنسله عن طري التكاثر الجنسي أو الالجنسي أو شبه جنسي .يعرف
[رجوع إل النص]
أيضا بمصطلح "المسار الرأسي للجينا ".
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