
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار بتكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال             
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة 

 بالتنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف 

 بشأن السالمة األحيائيةفي بروتوكول قرطاجنة 

 االجتماع الثاني

 ٢٠٠٥حزيران / يونيو٣ –آيار / مايو٣٠مونتريال، 

∗ من جدول األعمال المؤقت١١البند 
 

 

 )١٦ و ١٥المادتان (تقييم المخاطر وإدارة المخاطر 

 مذكرة من األمين التنفيذي

     مقـدمــة-أوال 

)  و المرفق الثالث   ١٥المادة  (مخاطر  الى أحكام بخصوص تقييم     يحتوي بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية عل      -١
ويجب تطبيق المقررات المتخذة بموجب إجراءات الموافقة       .    المتعلقة بالكائنات الحية المحورة   )  ١٦المادة  (مخاطر  الوإدارة  

ويشار أيضا إلى تقييم    ).    ١، الفقرة   ١٠المادة  ( المتعلقة بتقييم المخاطر     ١٥المسبقة عن علم في البروتوكول وفقا للمادة        
المخاطر ضمن سياق الكائنات الحية المحورة لغرض االستعمال المباشر كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز، وبالتحديد في                  

 .١١ من المادة ٦من المرفق الثاني، وفي الفقرة ) ي(الفقرة 

ه األول، برنامج العمل المتوسط     مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماع         اعتمد   -٢
وكان أحد البنود المحددة للنظر في االجتماع الثاني هو تقييم المخاطر وإدارة المخاطر             .    )، المرفق BS-I/12المقرر  (األجل  

 :وقرر المؤتمر، بصفة خاصة، أن ينظر في البنود التالية)).  ب (٤الفقرة (

 توضيح المسائل المعنية؛ )أ(

 ت وإطار نهج مشترك لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛إعداد إرشادا )ب(

التعاون لكشف الكائنات الحية المحورة أو الصفات المحددة المحتمل أن يكون لها تأثيرات ضارة على                 )ج(
حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان أيضا، ومع اتخاذ التدابير المالئمة                  

 ).٥، الفقرة ١٦المادة (وص معالجة هذه الكائنات الحية المحورة أو الصفات المحددة بخص
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األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، إلى األمين التنفيذي جمع وتجميع المواد               طلب مؤتمر    -٣
حورة، وذلك لينظر فيه المؤتمر في      اإلرشادية الحالية بخصوص تقييم المخاطر وإدارة المخاطر المتعلقة بالكائنات الحية الم          

اجتماعه الثاني، ودعا األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الدولية المعنية إلى تزويد األمين التنفيذي بالمعلومات ذات               
 في موعد أقصاه ستة أشهر قبل االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول،                   ،الصلة

 ).٥، الفقرة BS-I/11المقرر (ا في التقرير إلدراجه

، تلقت األمانة تقارير من األطراف، والحكومات        ٢٠٠٥كانون الثاني   / يناير ٣١استجابة لهذه الدعوة، وحتى       -٤
أستراليا، كندا، الجماعة األوروبية، ليتوانيا، سويسرا، الواليات المتحدة األمريكية، اإلتالف            :  األخرى والمنظمات التالية  

 .(OECD)لعالمي للصناعة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ا

.  (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/2)جمعت التقارير بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر في وثيقة إعالمية            -٥
 .رةولم تُنشر المواد اإلرشادية الفعلية في هذه الوثيقة، بل ترد قائمة بها في المرفق بهذه المذك

ويركز القسم الثاني من المذكرة على النطاق والطبيعة العامة للمواد اإلرشادية الحالية التي جمعها األمين التنفيذي                 -٦
ويركز .    ويلخص القسم الثالث اآلراء بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر التي استلمت كتقارير            .    أو المستلمة كتقارير  

ارات بصدد المقرر الذي يمكن اتخاذه بخصوص تقييم المخاطر وإدارة المخاطر من جانب             القسم الرابع على النظر في اعتب     
 .مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

 المواد اإلرشادية الحالية -ثانيا 

لمتعلقة بالكائنات  يقدم المرفق لهذه المذكرة قائمة بالمواد اإلرشادية التي تتعلق بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر ا                -٧
ويرد .    الحية المحورة، وهي المواد التي إما جمعها األمين التنفيذي أو قدمتها األطراف، والحكومات، والمنظمات المعنية               
 .وصف موجز للطابع العام لكل مرجع، مثل الموضوع ومستوى التفصيل، وذلك لتقديم فهم عام ألنواع المواد المتاحة

دية الحالية بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر المتعلقة بالكائنات الحية المحورة اختالفا             وتختلف المواد اإلرشا   -٨
 :ومن الواضح أن هناك نطاقا عريضا من النهوج التي تشمل ما يلي.  كبيرا في موضوعها ومجال تطبيقها

تتشابه مع المرفق   إرشادات عامة تنطبق على جميع أنواع الكائنات الحية المحورة ومسالك المخاطر،              )أ(
 الثالث من البروتوكول؛

مثل تحمل  (أو لصفات معينة    )  مثل فول الصويا المحور جينيا    (إرشادات محددة لكائن حي  محور معين         )ب(
 ؛)مادة الجليفوسات

مثل النباتات المحورة جينيا؛    (إرشادات محددة لفئة محددة من الكائنات الحية المحورة أو الصفات               )ج(
 ؛)أو األسماك المحورة جينيا؛ والكائنات الدقيقة المحورة جينيا/قاومة لمبيدات األعشاب؛ والحيوانات والنباتات الم

مثل انتشار الحشائش الضارة؛ والتأثيرات     (إرشادات محددة لواحد أو أكثر من مسالك أو آليات المخاطر            )د(
 ؛)على الكائنات غير المستهدفة؛ وتطور مقاومة الحشرات
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تركز على مسألة معينة في ممارسات تقييم المخاطر أو إدارة المخاطر للكائنات الحية المحورة، إرشادات  )ه(
مثل وضع خصائص   (أو مسائل تتعلق بالمنهحيات     )  مثل تحديد المخاطر المحتملة، والرصد    (مثل عناصر خاصة للمنهجية     

 ؛)لجوانب عدم اليقين

 . المخاطردراسات الحالة في تطبيق تقييم المخاطر وإدارة )و(

ومن أجل فهم أفضل للمنهجيات المختلفة، من المهم فهم بعض االختالفات الرئيسية في المصطلحات واآلثار                   -٩
 .المترتبة عليها

تحليل  "أوال، يستعمل العديد من الوثائق اإلرشادية، وخصوصا الوثائق من بعض المنظمات الدولية، يستعمل لفظ                -١٠
وبالرغم من أن   .     المخاطر وإدارة المخاطر، وفي بعض الحاالت اإلعالم بالمخاطر          لإلشارة إلى تقييم  "  المخاطر  

، فإن نص البروتوكول يركز على الصالت بين تقييم المخاطر وإدارة             "تحليل المخاطر   "  البروتوكول ال يستعمل لفظ     
ى وجه التحديد، ومن بينها     فعلى سبيل المثـال، توجد أحكام تربط تقييم المخاطـر بإدارة المخاطـر عل            .    المخاطـر
 : ونصهما كما يلي١٦ من المادة ٢ و ١الفقرتان 

فاقية، تنشئ األطراف وتستبقي آليات وتدابير وإستراتيجيات        التمن ا )  ز  (٨بالقدر الذي تقتضيه المادة      -١”
ة في هذا   مالئمة لتنظيم وإدارة ومراقبة المخاطر المحددة بموجب األحكام المتعلقة بتقييم المخاطر الوارد               

 .ستخدام ومناولة الكائنات الحية المحورة ونقلها عبر الحدوداالبروتوكول والمرتبطة ب

تفرض التدابير القائمة على تقييم المخاطر بالقدر الضروري لمنع اآلثار الضارة للكائن الحي المحور                 -٢"
ع مراعاة المخاطر على صحة     ستيراد ، م  الستخدام التنوع البيولوجي داخل أراضي طرف ا      استدامة  اعلى حفظ و  
 ".اإلنسان أيضا

من المرفق الثالث من البروتوكول صراحة إلى اعتبارات        )  و  (٨و  )  ه  (٨وباإلضافة إلى ذلك، تشير الفقرتان       -١١
 :إدارة المخاطر كجزء من منهجية تقييم المخاطر، على النحو التالي

 :تخاذ الخطوات التاليةااء، على تضالقلكي يحقق تقييم المخاطر هدفه، فإنه ينطوي، حسب ا" 

(...)" 

ستراتيجيات اوالتوصية بما إذا كانت المخاطر مقبولة أو يمكن إدارتها أم ال، بما في ذلك تحديد                 )ه"(
 ؛إلدارة هذه المخاطر عند الضرورة

وفي حالة عدم اليقين فيما يتعلق بمستوى المخاطر، فيمكن التصدي لذلك بطلب المزيد من                 )و"(
أو رصد الكائن الحي    /ات بشأن قضايا محددة مثيرة للقلق، أو بتنفيذ إستراتيجيات مناسبة إلدارة المخاطر و            المعلوم

 ."المحور في البيئة المتلقية

ويجب أيضا مالحظة أنه بينما تعرض كثير من المواد اإلرشادية الحالية منهجية لتقييم المخاطر تتشابه مع                     -١٢
، يوجد اختالف كبير في األلفاظ المستعملة لوصف الخطوات المعينة في             ٨ثالث، الفقرة   المنهجية الواردة في المرفق ال    

 :، التي تنص على ما يلي)د (٨إلى ) أ (٨الفقرات من 
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 :تخاذ الخطوات التاليةاتضاء، على القلكي يحقق تقييم المخاطر هدفه، فإنه ينطوي، حسب ا" 

هرية جديدة مرتبطة بالكائن الحي المحور قد       تحديد أي خصائص لتركيبات وراثية وأنماط ظا       )أ("
تترتب عليها آثار ضارة على التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة، مع مراعاة المخاطر على صحة                   

 اإلنسان أيضا؛

حتماالت تَحقُقُ هذه اآلثار الضارة، مع مراعاة مستوى وأنواع تعرض البيئة المتلقية              اوتقييم   )ب("
 كائن الحي المحور؛المحتملة لل

 وإجراء تقييم للعواقب إذا تحققت هذه اآلثار الضارة؛ )ج("

حتماالت اوإجراء تقييم للمخاطر الكلية التي يشكلها الكائن الحي المحور على أساس تقييم                 )د("
 ."ونتائج اآلثار الضارة المحددة الواقعة

طر إلى هذه الخطوة األولى باستعمال مصطلحات محددة مثل ، يشير الكثير من أطر تقييم المخا   )أ  (٨بالنسبة للفقرة    -١٣
تحديد "  وبالرغم من أن البروتوكول ال يستعمل مثل هذه المصطلحات المحددة، وبالرغم من أن مدى                ".    تحديد الخطر    "

رض قد يكون   ، فمن المفيد االعتراف بأن الغ     )أ  (٨في المواد اإلرشادية الحالية قد يكون أعرض من نطاق الفقرة           "  الخطر  
 .متشابها

اآلثار الضارة    "  عواقب"  و  "  حتماالت  ا"  إلى  )  د  (٨إلى  )  ب  (٨وبالمثل، يشير البروتوكول في الفقرات من         -١٤
 ". المحتملة

ويستعمل بعض المواد اإلرشادية الحالية نفس المصطلحات، بينما يستعمل البعض اآلخر مصطلحات مختلفة                 -١٥
من )  ب  (٨فعلى سبيل المثال، تستعمل الخطوة المشار إليها في الفقرة           .     المنهجية العامة  لإلشارة إلى نفس الخطوات في    

وتستعمل بعض المواد اإلرشادية أحد هذين      ".  تعرض  "  وكذلك المصطلح   "  حتماالت  ا"  المرفق الثالث، تستعمل المصطلح     
وبالمثل، تستعمل  ".    أو تقييم لالحتماالت    "  ض  تقييم للتعر "  المصطلحين أو اآلخر لتشير إلى هذه الخطوة على أنها إما            

ويستعمل بعض المواد اإلرشادية الحالية هذا ".    عواقب  "  من المرفق الثالث مصطلح     )  ج  (٨الخطوة المشار إليها في الفقرة      
 ".تقييم اآلثار " المصطلح بينما يشير البعض اآلخر منها إلى هذه الخطوة باستعمال مصطلحات بديلة مثل 

     آراء بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر-ا ثالث

باإلضافة إلى المواد اإلرشادية ذات الصلة، تقدم كثير من التقارير بعض اآلراء بشأن تقييم المخاطر وإدارة                    -١٦
 ، وفيما يلي  (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/2)وترد هذه اآلراء في تجميع التقارير الوارد كوثيقة إعالمية          .    المخاطر

 :ملخص لها

     آراء بشأن إرشادات تقييم المخاطر وإدارة المخاطر-ألف 

وعبر أحد  .    ذكر تقريران أن اإلرشادات اإلضافية التي تسهب في شرح نصوص البروتوكول غير ضرورية               -١٧
ة كافية تسمح   هذين التقريرين عن رأي مفاده أن المرفق الثالث من البروتوكول يوفر هيكال لإلرشادات، ولكنه مرن بدرج                

.  باستخدامه كنهج مشترك قابل للتطبيق على نطاق واسع ويمكن تكييفه إلجراء التقييمات على أساس كل حالة على حدة                   
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وأشار نفس التقرير إلى العديد من الوثائق اإلرشادية الحالية وعبر عن قبول المعايير الدولية، مالحظا أن المرفق الثالث                    
والحظ نفس التقرير أيضا إن تقييمات السالمة الغذائية ال تقع ضمن نطاق البروتوكول             .    معاييريتمشى مع هذه الوثائق وال    

 .وإن اإلرشادات بشأن هذه التقييمات قد أعدت ويجب أن تعد من جانب لجنة دستور األغذية

لمعتمدة دوليا واألساليب   وأيد أحد التقارير اتباع نهج متجانس لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر يستند إلى المبادئ ا               -١٨
والحظ نفس التقرير إن أي إرشادات بشأن إدارة المخاطر يجب أن تقتصر على ذكر              .    المعدة من المنظمات الدولية المعنية    

 .المبادئ العامة، نظرا للطبيعة الفريدة للنظم الوطنية والتنوع في استراتيجيات إدارة المخاطر

إعداد إرشادات إضافية، ذكر تقرير آخر إن كثيرا من المواد اإلرشادية الحالية            وبينما لم يعبر عن رأيه بضرورة        -١٩
 .تتوافق مع البروتوكول

وأخيرا، أشار أحد التقارير بالتحديد إلى بعض المواد اإلرشادية الحالية، مع اإلعراب عن رأي مفاده أن تقييم                    -٢٠
 .المخاطر يتطلب المزيد من التفصيل

 يح المسائل المعنية    آراء بشأن توض-باء 

بالنسبة لتوضيح المسائل المعنية، الحظ أحد التقارير أن تقييم المخاطر يجب أن يستند حصرا إلى البيانات العلمية                  -٢١
 ).على سبيل المثال التعامل مع خواص السمات المدخلة، والكائن، والبيئة المتلقية والتفاعالت فيما بينها(

 ٥، الفقرة ١٦وجب المادة  التعاون بمبشأن   آراء -جيم 

، أوصى أحد التقارير بأن الخطوة األولى يجب أن تكون المشاركة           ٥، الفقرة   ١٦بالنسبة للتعاون بخصوص المادة      -٢٢
وأشار مقدم أحد التقارير إلى تقاريره السابقة إلى         .    في المعلومات من خالل تقديم التقارير من األطراف والحكومات         

 الحكومية الدولية المعنية ببروتوكول قرطاجنة، واالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع             االجتماع الثالث للجنة  
أن خبرات إدارة المخاطر يجب أن يتم تشاركها من         )  ١:  (لألطراف في البروتوكول، والتي أعرب فيها عن اآلراء التالية        

من االتفاقية يجب أن يتم تشاركها من خالل عملية اإلبالغ          )  ز  (٨أن الخبرات في تنفيذ المادة      )  ب(خالل تقديم التقارير،    
أن كل هذه المعلومات يجب إدخالها في قاعدة بيانات للمعارف من خالل غرفة تبادل معلومات                 )  ٣(بموجب االتفاقية،   
 .السالمة األحيائية

  مقررلمشروع    اعتبارات -رابعا 

متوسط األجل، وبالنظر إلى المعلومات عن المواد اإلرشادية         على أساس اإلرشادات المقدمة من برنامج العمل          -٢٣
، قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع        )القسم الثالث أعاله  (، وكذلك التقارير المستلمة     )القسم الثاني أعاله  (الحالية  

 وقد يرغب أيضا في     لألطراف في البروتوكول في تعيين مسائل محددة للنظر فيها بصدد تقييم المخاطر وإدارة المخاطر،              
 .تعيين أنشطة محددة للتصدي لهذه المسائل إذا تقرر بحثها خالل الفترة الفاصلة بين اجتماعيه الثاني والثالث
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     بناء القدرات وتبادل الخبرات-ألف 

قيام بعمل   والتقنية األخرى، وإدارة المخاطر، كعناصر رئيسية تتطلب ال        العلميةجرى تحديد تقييم المخاطر والخبرة       -٢٤
، BS-I/5المقرر  (ملموس بموجب خطة العمل لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية                

 ).٣المرفق األول، الفقرة 

وفي هذا الخصوص، قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في النظر في أنشطة                  -٢٥
فترة الفاصلة بين الدورات الغرض منها مساندة بناء القدرات وتبادل الخبرات المتعلقة بتقييم المخاطر وإدارة                محددة أثناء ال  

 .أو استعمال منتديات المناقشة اإللكترونية من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية/المخاطر، مثل ورشات العمل و

     تبادل المعلومات-باء 

يع على تبادل المعلومات والخبرات بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر، قد يرغب مؤتمر                من أجل التشج   -٢٦
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في أن يطلب إلى األمين التنفيذي إتاحة المواد اإلرشادية المشار إليها                  

حيائية، الذي سينشأ في غرفة تبادل معلومات        في المرفق بهذه المذكرة، على موقع مركز موارد معلومات السالمة األ            
السالمة األحيائية، كما تنص عليه عناصر آلية التنسيق لتنفيذ خطة العمل الخاصة ببناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال                     

 ).، المرفق الرابعBS-I/5المقرر (لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 

طراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، في دعوة األطراف          وعالوة على ذلك، قد يرغب مؤتمر األ        -٢٧
والحكومات والمنظمات إلى المساهمة بتزويد مركز موارد معلومات السالمة األحيائية بأي مواد إرشادية إضافية أو                   

 .معلومات أخرى تتعلق بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر

 ية   النظر في الحاجة إلى إنشاء هيئة فرع-جيم 

قد يستمر النظر في مسائل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر مع نشوء مسائل معينة، من بينها التعاون على سبيل                     -٢٨
 .١٦ من المادة ٥المثال وليس الحصر، كما تشير إليه الفقرة 

إلى وسوف ينظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه الثالث في الحاجة                   -٢٩
تكليف إحدى الهيئات الفرعية التابعة لالتفاقية بخدمة البروتوكول، وسوف ينظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى إنشاء هيئات                  

 )).ج (٥، المرفق، الفقرة BS-I/12المقرر (فرعية إضافية لتعزيز تنفيذ البروتوكول 

طراف في البروتوكول في اجتماعه الثالث، في على وجه أكثر تحديدا، سينظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لأل -٣٠
الحاجة إلى تكليف أو إنشاء هيئة فرعية دائمة لتقديم مشورة آنية عن المسائل العلمية والتقنية الناشئة بالعالقة إلى تنفيذ                      

 ).٢، الفقرة BS-I/11المقرر (البروتوكول 

طراف في البروتوكول في استجالء آراء      وفي هذا الخصوص، قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لأل           -٣١
األطراف والحكومات بشأن الحاجة إلى إنشاء مثل هذه الهيئة الفرعية وطبيعتها، وأي مسائل محددة أخرى تتعلق بتقييم                   

 .المخاطر أو إدارة المخاطر يمكن لهذه الهيئة معالجتها، وذلك استعدادا للنظر في هذا البند في اجتماعه الثالث
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 األولالمرفق 

 المواد اإلرشادية الموجودة حاليا بخصوص تقييم وإدارة

 مخاطر الكائنات الحية المحورة

يحتوي هذا المرفق على قائمة بالمواد اإلرشادية الموجودة حاليا بخصوص تقييم وإدارة مخاطر الكائنات الحية                 
ويرد أوال ذكر المواد    .    BS-I/11من المقرر     ٥المحورة، وهي المواد المجمعة أو المستلمة وفقا للطلب المحدد في الفقرة             

 .، وبعدها المواد من مصادر أخرى)اإلنجليزي(المنسوبة لألطراف والحكومات، بالترتيب األبجدي 

 ٢٠٠٥ مكتب تنظيم التكنولوجيا الوراثية، – إطار تحليل المخاطر –أستراليا  -١

  قامت األمانة بجمعها:طريقة الجمع

 au.gov.ogtr.www://http/: لالطالع

  :السمات الرئيسية

  من المرفق الثالث للبروتوكول٨مناقشة تفصيلية لخطوات وعناصر تقييم المخاطر، تمشيا مع الفقرة  

 مناقشة تدابير إدارة المخاطر والعالقة بين التقييم واإلدارة 

  مثل معالجة أوجه عدم اليقينالنظر في بعض مسائل تقييم المخاطر 

 ١٩٩٩ مواد إرشادية بخصوص التنوع البيولوجي في بنغالديش، وزارة العلم والتكنولوجية، –بنغالديش  -٢

  قامت األمانة بجمعها:طريقة الجمع

 )biosafety/ch.unep.www://http(/مرفق البيئة العالمية /من خالل برنامج األمم المتحدة للبيئة: لالطالع

  :مات الرئيسيةالس

 )٦المرفق (إطار االختبار الميداني للنباتات المحورة جينيا، والكائنات الدقيقة المحورة جينيا، حسب النوع  

 )نباتات، حيوانات، كائنات دقيقة(إجراءات إدارة المخاطر المحتملة مذكورة حسب نوع الكائنات الحية المحورة  

 أو البيولوجيمناقشة خيارات االحتواء الفيزيائي  

 )٤ و ١المرفقان (تصنيف الكائنات الدقيقة حسب مخاطرها المحتملة  

 ٢٠٠٢ لوائح التنوع البيولوجي للكائنات الزراعية المحورة جينيا، وزارة الزراعة، –الصين  -٣

  قامت األمانة بجمعها:طريقة الجمع

 zcfg/cn.gov.agri.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

 تصف نظاما للتصنيف بخصوص سالمة الكائنات الزراعية المحورة جينيا 

تحتوي المرفقات على متطلبات المعلومات التفصيلية بخصوص النباتات المحورة جينيا، والحيوانات المحورة              
 جينيا،

 في ذلك المسافات الالزمة لعزل الكائناتتُصنّف تدابير الرقابة المتعلقة بالسالمة، بما  
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  EC/2001/18 مرفقات ومذكرات إرشادية لألمر رقم –الجماعة األوروبية  -٤

  مقدمة من االتحاد األوروبي:طريقة الجمع

 int.eu.europa://http: لالطالع

 EC/2001/18لألمر ) البيئةمبادئ لتقييم المخاطر على (المرفق الثاني  )أ

  :السمات الرئيسية

 مبادئ ومنهجية مماثلة للمرفق الثالث، ولكنها أكثر تفصيال 

 معلومات محددة عن المخاطر المقرر بحثها بالنسبة للنباتات المحورة جينيا، وللكائنات الحية بخالف النباتات 

مذكرات إرشادية مكملة للمرفق الثاني من األمر رقم        ، الذي وضع    ٢٠٠٢تموز  / يوليو ٢٤مقرر المفوضية بتاريخ     )ب
2001/18/EC)  2002/623المقرر/EC( 

  :السمات الرئيسية

وصف تفصيلي لألهداف والمبادئ العامة واالستراتيجيـة والمنهجيـة وتحليـل خطط الرصـد، بالعالقة إلى              
 من المرفق الثالث للبروتوكول) و (٨الفقرة 

 EC/2001/18لألمر رقم ) ط إرشادية لتقارير التقييمخطو(المرفق السادس  )ج

  :السمات الرئيسية

 قائمة المعلومات الواجب تقديمها بموجب األمر، والبعض منها يغطي عناصر في المرفق الثالث للبروتوكول 

 EC/2001/18لألمر رقم ) خطة الرصد(المرفق السابع  )د

  :السمات الرئيسية

من المرفق الثالث   )  و  (٨يفية تصميم خطط الرصد، ويقدم تفاصيل عن الفقرة          يصف جوانب من المبادئ وك     
 للبروتوكول

، المكمل للمرفق السابع من األمر رقم         ٢٠٠٢تشرين األول   / أكتوبر ٣المقرر الصادر عن المجلس بتاريخ         )ه
2001/18/EC)  2002/811المقرر/EC( 

  :السمات الرئيسية

) و  (٨عامة واالستراتيجية والمنهجية وتحليل الرصد، بالعالقة إلى الفقرة         وصف تفصيلي لألهداف والمبادئ ال     
 من المرفق الثالث للبروتوكول

بارامترات تقييم السالمـة التي يجب مراعاتها، بقدر أهميتهـا، وفقا          ( المرفق الثالث    –الجماعة األوروبية    -٥
مجلس بشأن االستعمال المقيد للكائنات الدقيقة       الصادر عن ال   EEC/90/219الصادر من األمر رقم     ))  ٣  (٦للمادة  

 بخصوص  ٢٠٠٠أيلول  / سبتمبر ٢٧الصادر بتاريخ     EC/2000/608المحورة جينيا، ومقرر المفوضية رقم       
 المذكرات اإلرشادية لتقييم المخاطر الواردة في هذا المرفق

  مقدمة من االتحاد األوروبي:طريقة الجمع

 int.eu.europa://http: لالطالع
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  :السمات الرئيسية

وصف تفصيلي لتقييم المخاطر في سياق االستعمال المعزول للكائنات الدقيقة المحورة جينيا، بما في ذلك بحث                  
 تدابير االحتواء

ة جينيا واألغذية    وثيقة إرشادية صادرة عن المفوضية األوروبية عن النباتات المحور           –الجماعة األوروبية    -٦
، أعدها الفريق العامل المشترك المعني باألغذية الجديدة         ٢٠٠٣آذار  / مارس ٧-٦واألعالف المشتقة منها،    

 والكائنات الحية المحورة للجنة العلمية التوجيهية

  مقدمة من االتحاد األوروبي:طريقة الجمع

 int.eu.paeuro://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

 الصادرة عن سلطة سالمة     ٢٠٠٤تجدر اإلشارة إلى أن هذه الوثيقة خضعت للتحديث وحلت محلها وثيقة عام              
 األغذية األوروبية، والتي يرد بحثها أدناه

 موضوع الوثيقة هو النباتات المحورة جينيا واألغذية واألعالف المشتقة منها 

 ) من المرفق الثالث للبروتوكول٥الفقرة (ن لتقييم المخاطر وصف النهج المقار 

 وصف تفصيلي لمتطلبات المعلومات المتعلقة بتقييم المخاطر 

 وثيقة إرشادات سلطة سالمة األغذية األوروبية، صادرة عن فريق العلماء المعني                –الجماعة األوروبية    -٧
باتـات المحورة جينيـا واألغذية واألعالف المشتقة منها،       بالكائنات الحيـة المحورة جينيـا لتقييم مخاطر الن      

 ٢٠٠٤تشرين الثاني /نوفمبر ٨

  مقدمة من االتحاد األوروبي، وأيضا من التحالف العالمي للصناعة:طريقة الجمع

 html.en_660/guidance_gmo/gmo/science/int.eu.efsa.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

 موضوع الوثيقة هو النباتات المحورة جينيا واألغذية واألعالف المشتقة منها 

 ) من المرفق الثالث للبروتوكول٥الفقرة (وصف النهج المقارن لتقييم المخاطر  

 يلي لمتطلبات المعلومات المتعلقة بتقييم المخاطروصف تفص 

 بحث متطلبات الرصد 

 )من المرفق الثالث للبروتوكول) د (٨الفقرة (مناقشة تفصيلية لتحديد خصائص المخاطر  

سلطة .     تحديد المخاطر من أجل التطبيقات المنفذة في إطار قانون المواد الخطرة والكائنات الجديدة             –نيوزيلندا   -٨
 ١٩٩٩قييم المخاطر على البيئة، ت

  قامت األمانة بجمعها:طريقة الجمع

 pdf.1-01-TG-ER/pdfs/publications/resources/nz.govt.ermanz.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

 )من المرفق الثالث) أ (٨شرح تفصيلي للفقرة (إرشادات تفصيلية عن عملية تحديد المخاطر المحتملة  
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 إعداد المعلومات عن المخاطر والتكاليف والمنافع بالعالقة إلى التطبيقات المنفذة في إطار قانون                –نيوزيلندا   -٩
 ٢٠٠٠سلطة تقييم المخاطر على البيئة، .  ةالمواد الخطرة والكائنات الجديد

  قامت األمانة بجمعها:طريقة الجمع

 pdf.1-03-TG-ER/spdf/publications/resources/nz.govt.ermanz.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

 )الخ..مثل التقييم الكيفي مقابل الكمي(وصف لعناصر المخاطر والخيارات لتحديد خصائص المخاطر  

 بحث المخاطر في سياق صنع القرار 

  مواد إرشادية بخصوص السالمة األحيائية في نيجيريا–نيجيريا  -١٠

  قامت األمانة بجمعها:طريقة الجمع

  تبادل معلومات السالمة األحيائيةغرفة: الطالعل

  :السمات الرئيسية

 تتضمن وصفا لمتطلبات المعلومات المتعلقة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر 

اعة، الصادرة عن    خطوط إرشادية لسنغافورة عن إطالق الكائنات المحورة جينيا المرتبطة بالزر           –سنغافورة   -١١
 اللجنة االستشارية للتحوير الوراثي

  قامت األمانة بجمعها:طريقة الجمع

 html.agriculture/guidelines/sg.gov.gmac.www://http: لالطالع

  :الرئيسيةالسمات 

هذه الخطوط اإلرشادية مطابقة تقريبا للخطوط اإلرشادية التي اعتمدتها رابطة أمم جنوب شرقي آسيا                    
 )أدناه انظر(

تتضمن وصفا لمتطلبات المعلومات المرتبطة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر للعديد من األنواع المحددة من                 
تات، واألسماك، والفقاريات والالفقاريات األخرى، وفئات عدة من         الكائنات الحية المحورة، ومن بينها النبا      

 الكائنات الدقيقة واألغذية

 .١٩٩٩ تقييم المخاطر، – ٤ المرفق – أمر بشأن إطالق الكائنات في البيئة –سويسرا  -١٢

  مقدمة من حكومة سويسرا:طريقة الجمع

 pdf.14/odeb/biotech/stobobio/content/md/imperia/ch.suisse-environnement.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

 ال يتعلق األمر بالكائنات الحية المحورة 

د احتمال ومدى الضرر المحتمل نتيجة إلطالق الكائنات في البيئة، باإلضافة إلى اعتبارات      يسرد اعتبارات لتحدي   
 لتحديد تدابير السالمة الالزمة
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 تصنيف الكائنات وفقا لمخاطرها على صحة اإلنسان        –  ١٩٩٩ أمر بشأن االستعمال المقيد للكائنات،       –سويسرا   -١٣
 )١-٢ والمرفق ٢٢المادة (والبيئة 

  مقدمة من حكومة سويسرا:عطريقة الجم

html.index/ouc/national/ogiebiotechnol_fg/fachgebiete/eng/buwal/ch.suisse-environnement.www://http::لالطالع

  :السمات الرئيسية

 ال يتعلق األمر بالكائنات الحية المحورة 

األمر يقضي بتصنيف الكائنات حسب أحد أربع فئات من المخاطر طبقا لمعايير محددة، والتقارير على عنوان                  
 الموقع تعطي رتبا للبكتريا واآلفات والفطريات

، خطوط إرشاديـة لتقييم المخاطـر اإليكولوجيـة      (EPA) وكالة حماية البيئـة     –ة  ـريكيالواليات المتحدة األم   -١٤
)EPA/630/R-95/002F١٩٩٨نيسان /، أبريل( 

  مقدمة من التحالف العالمي للصناعة:طريقة الجمع

 deid?cfm.recordisplay/cfm/ncea/gov.epa.cfpub://http=12460: لالطالع

  :السمات الرئيسية

مناقشة تفصيلية للمبادئ العامة واالعتبارات المرتبطة بمنهجية تقييم المخاطر، وخصوصا بالعالقة إلى                  
 من المرفق الثالث) د (٨إلى ) أ (٨الفقـرات من 

 )كيميائي، فيزيائي أو بيولوجي(وط اإلرشادية هو أي عنصر يؤثر تأثيرا ضارا على البيئة موضوع الخط 

١٥- AGBIOS) دراسة الحالة بشأن تقييم المخاطر على البيئة–) استراتيجيات الزراعة والتكنولوجيا األحيائية  

  قامت األمانة بجمعها:طريقة الجمع

 php.main/com.agbios.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

 MON810نموذج تعليمي عملي لتقييم المخاطر استنادا إلى ساللة الذرة  

 والتأثيرات غير   تتضمن تقييما لمختلف أنواع مسالك المخاطر، مثل انتقال الجينات، وانتشار الحشائش الضارة،            
 المستهدفة، وقدرة الحشرات على المقاومة

١٦- ASEAN)      خطوط إرشادية تابعة لرابطة      –)  رابطة أمم جنوب شرقي آسيا ASEAN     بشأن تقييم مخاطر الكائنات 
 ١٩٩٩المحورة جينيا المرتبطة بالزراعة، 

  قامت األمانة بجمعها:طريقة الجمع

 htm.6226/org.aseansec.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

القصد منها إيجاد إطار مشترك بين البلدان األعضاء في الرابطة لتقييم المخاطر المرتبطة بنقل الكائنات                    
 المحورة جينيا المرتبطة بالزراعة
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ا لمتطلبات المعلومات المتعلقة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر، بالنسبة ألنواع عديدة ومحددة من             تتضمن وصف  
الكائنات الحية المحورة، ومن بينها النباتات، واألسماك، والفقاريات والالفقاريات األخرى، وفئات عدة من                

 الكائنات الدقيقة، واألغذية

١٧- BIO-EARN)       البحوث اإلقليمية لشرق أفريقيا المعنية بالتكنولوجيا األحيائية،          البرنامج اإلقليمي وشبكة
 كتاب مرجعي لتنفيذ السالمة األحيائية في شرق         -)والسالمة األحيائية، وإعداد سياسة التكنولوجيا األحيائية      

 أفريقيا

  قامت األمانة بجمعها:طريقة الجمع

 htm.Home/book%20resource/org.earn-bio.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

 مجال واسع، وليس مسهبا 

  من المرفق الثالث٨يشمل منهجية مشابهة للفقرة  

 )صفحتان(يشمل أقسام عن استعراضات تقييم المخاطر  

 ة المخاطريشمل تركيزا على االستعمال المعزول كجزء من إدار 

 مبادئ لتحليل المخاطر الخاصة باألغذية        –  (Codex Alimentarius Commission)  هيئة الدستور الغذائي   -١٨
 ٢٠٠٣المشتقة من التكنولوجيا األحيائية الحديثة، 

  مقدمة من التحالف العالمي للصناعة:طريقة الجمع

 net.codexalimentarius.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

 موضوع الوثيقة هو سالمة األغذية وال يشمل المخاطر البيئية 

تسرد المبادئ لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر المتعلقة بسالمة األغذية بالنسبة لألغذية المحورة جينيا، بما في                 
 ذلك بعض عناصر المرفق الثالث للبروتوكول

 إرشادات إلجراء تقييم سالمة األغذية بالنسبة لألغذية المشتقة من نباتات حدث بها              –  هيئة الدستور الغذائي   -١٩
 ٢٠٠٣، DNAاتحاد جيني في حامض 

  مقدمة من التحالف العالمي للصناعة:طريقة الجمع

 net.imentariuscodexal.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

 موضوع الوثيقة هو سالمة األغذية وال يشمل المخاطر البيئية 

تصف اعتبارات لتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة باألغذية التي تتكون من النباتات المحورة جينيا أو المشتقة من                  
 هذه النباتات
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يم سالمة األغذية بالنسبة لألغذية المشتقة من نباتات حدث بها            إرشادات إلجراء تقي   –  هيئة الدستور الغذائي   -٢٠
 ٢٠٠٣، DNAاتحاد جيني في حامض 

  مقدمة من التحالف العالمي للصناعة:طريقة الجمع

 net.codexalimentarius.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

 يقة هو سالمة األغذية وال يشمل المخاطر البيئيةموضوع الوث 

كائنات دقيقة حدث بها اتحاد جيني في        تصف اعتبارات ومنهجيات لتقييم سالمة األغذية المنتجة باستعمال            
 DNA حامض

 ٢٠٠٣، "إطار الدستور الغذائي "  مبادئ تشغيلية لتحليل المخاطر لالستعمال في – هيئة الدستور الغذائي -٢١

  مقدمة من التحالف العالمي للصناعة:ة الجمعطريق

 )٤٨-٤٢لصفحات (، pdf.e13Manual/PM/codex/org.fao.ftp://ftp: لالطالع

  :السمات الرئيسية

المة األغذية وصحة البشر،    تتضمن مبادئ عامة وعناصر رئيسية لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر في سياق س            
 وتشمل جوانب كثيرة من المرفق الثالث للبروتوكول

 مدونة السلوك الدولية بشأن التكنولوجيا األحيائية للنباتات من         -منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة      -٢٢
 )١٩٩٥مسودة، (منظور تأثيرها على حفظ واستخدام الموارد النباتية الجينية 

  مقدمة من التحالف العالمي للصناعة: الجمعطريقة

 htm.biocode/cgrfa/ag/org.fao.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

إلشارة إلى أن   وتجدر ا .    الوثيقة الفعلية غير متاحة على الموقع المشار إليه وبالتالي لم نتمكن من استعراضها              
لجنة الموارد الجينية من أجل األغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة كانت قد أرجأت هذا العمل،                 

 ولكنها تعد اآلن مدونة سلوك بشأن التكنولوجيا التي ستواصل بحثها في دورتها القادمة

 مشورة الخبراء التابعين لمنظمة     -ة العالمية   منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة ومنظمة الصح         -٢٣
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنيين بتقييم سالمة األغذية المشتقة من الحيوانات المحورة جينيا، 

 )٢٠٠٣ لعام ٧٩وثيقة عن األغذية والتغذية صادرة عن منظمة األغذية والزراعة تحت رقم (بما فيها األسماك 

  مقدمة من التحالف العالمي للصناعة:عطريقة الجم

 HTM.00E5316Y/E5316Y/006/DOCREP=/file_url?asp.cdr_show/documents/org.fao.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

سالمة الحيوانات المحورة جينيا واألغذية المشتقة منها، بما        /ئ واعتبارات عامة متعلقة بتقييم مخاطر     تصف مباد  
 فيها األسماك
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 الفريق العامل العالمي المعني بالكائنات المحولة جينيا المشمولة بالنظام           –المنظمة الدولية للرقابة األحيائية      -٢٤
ئية، والفريق االستشاري للخبراء العلميين والتقنيين التابع لمرفق البيئة         المتكامل لمكافحة اآلفات والرقابة األحيا    

 المجلد األول، دراسة الحالة     – سلسلة الوثائق عن تقييم مخاطر الكائنات المحورة جينيا على البيئة             –العالمية  
  في كينياBtبشأن الذرة 

  قامت األمانة بجمعها:طريقة الجمع

 )CABI Publishing )org.cabi@orders : لالطالع

 :السمات الرئيسية

 دراسة حالة مفصلة عن إعداد منهجية لتقييم المخاطر، مع التركيز على صفة معينة في بيئة متلقية معينة  

غير المستهدفة،  التأثيرات على الكائنات    )  أ:  (تتضمن فصوال تفصيلية عن مسالك المخاطر المتعلقة بما يلي          
 مقاومة الحشرات) ج(تدفق الجينات والعواقب الناتجة عنه،  )ب(

تتضمن عنصرا يساعد على إدراج تقييم المخاطر في السياق العريض لصنع القرارات، مع األخذ في الحسبان                  
 مخاطر البدائل، وإدراج المدخالت من الجمهور وأصحاب المصلحة

انظر التفاصيل  ( إرشادات عامة بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر         –(ISO) قاييس  المنظمة الدولية لتوحيد الم    -٢٥
 )أدناه

  مقدمة من التحالف العالمي للصناعة، وأشارت إليها الواليات المتحدة األمريكية:طريقة الجمع

 org.iso.www://http: لالطالع

  ISO 14000  (2002) المعايير الدوليةموعةمج: اإلدارة البيئية )أ

 :السمات الرئيسية

 مقاييس مختلفة تتعلق باإلدارة البيئية؛ ولم تكن المعايير المحددة متاحة الستعراضها 

 )٢٠٠٢(، خطوط إرشادية لمصطلحات تقييم المخاطر لالستعمال في المعايير ٧٣المرشد رقم  )ب

 السمات الرئيسية

 قة متاحة الستعراضهالم تكن هذه الوثي 

 ISO 22000 (2004)معيار  )ج

 السمات الرئيسية

 لم تكن هذه الوثيقة متاحة الستعراضها 

 تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة آلفات الحجر الصحي، بما في ذلك تحليل               –االتفاقية الدولية لحماية النباتات       -٢٦
 ٢٠٠٤، ١١لدولي لتدابير الصحة النباتية رقم المخاطر على البيئة والكائنات الحية المحورة، المعيار ا

  مقدمة من الواليات المتحدة األمريكية ومن التحالف العالمي للصناعة:طريقة الجمع

 int.ippc.www: لالطالع
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  :السمات الرئيسية

يعني أي كائن حي محور يحتمل أن       تسري على أي كائن حي محور يفي بتعريف آفة الحجر الصحي، وهذا               
أي نوع أو ساللة أو نمط حيوي للنباتات، أو الحيوانات أو عامل مسبب للمرض يصيب                  (يكون آفة نباتية    

، وتكون له أهمية اقتصادية في المنطقة المعرضة للخطر، ولكنه غير موجود فيها             )النباتات أو منتجات النباتات   
 ا على نطاق واسع، ويخضع رسميا للرقابةبعد، أو أنه موجود ولكنه ليس منتشر

تتضمن مناقشة تفصيلية لعناصر منهجية وال سيما لتقدير احتماالت اإلدخال واالنتشار والعواقب االقتصادية                
 )بما في ذلك التأثيرات على البيئة(المحتملة 

 تتضمن مناقشة تفصيلية لخيارات متعلقة بإدارة المخاطر 

 خطوط إرشادية لتحليل مخاطر اآلفات، المعيار الدولي لتدابير الصحة             –حماية النباتات   االتفاقية الدولية ل   -٢٧
 ١٩٩٦، ٢رقم  النباتية

  مقدمة من التحالف العالمي للصناعة:طريقة الجمع

 int.ippc.www: لالطالع

  :السمات الرئيسية

ة المحورة، ولكنها تنطبق على أي نوع أو ساللة أو نمط حيوي للنباتات أو                ال تغطي بالتحديد الكائنات الحي     
 الحيوانات أو أي عامل مسبب للمرض يصيب النباتات أو منتجات النباتات

) أ  (٨تصف منهجية تقييم المخاطر ببعض التفصيل، وخصوصا الخطوات المنهجية الواردة في الفقرات من                 
 روتوكول، مع التركيز على المخاطر المترتبة على االنتشار المحتمل والتوطنمن المرفق الثالث للب) د( ٨ إلى

من المرفق الثالث   )  ه  (٨تسرد خيارات واعتبارات إلدارة المخاطر والتخفيف منها، بما يتمشى مع الفقرة               
 للبروتوكول

هذا المعيار، لجعله من ناحية     تجدر اإلشارة إلى أن اللجنة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية تجري اآلن مراجعة ل              
  الوارد وصفه أعالهISPM#11متسقا مع المعيار األكثر حداثة 

: ١٤ المعيار اإلقليمي لتدابير الصحة النباتية رقم         –  (NAPPO)منظمة حماية النباتات في أمريكا الشمالية         -٢٨
 NAPPOضاء في للنباتات المحورة جينيا، في البلدان األع) في البيئة(االستيراد واإلطالق 

 الواليات المتحدة األمريكية مقدم من :طريقة الجمع

 org.nappo.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

إرشادات عن تقييم المخاطر على النباتات أو على صحة النباتات من جراء استيراد أو إطالق الكائنات                     
 جينيا المحورة

اإلطالق المعزول في البيئة،    )  ٢(االستيراد في حاويات معزولة،     )  ١:  (ينقسم إلى ثالث وحدات تغطي ما يلي       
 اإلطالق غير المعزول في البيئة )٣( و
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يسرد متطلبات المعلومات المتعلقة بالنباتات المحورة جينيا، وتدابير إدارة المخاطر، ومعايير التقييم، واحتماالت              
 اء، واحتماالت التفاعل مع القرائن المتفقة جنسيا، واحتماالت التأثيرات على الكائنات غير المستهدفةالتكاثر والبق

مقدمة لوثائق السالمة األحيائية التي حظت بالقبول         -  (OECD)منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي        -٢٩
 األحيائية التابع للمنظمةالعام للفريق العامل المعني بالتجانس في مجال التكنولوجيا 

 ، وأشارت إليه الواليات المتحدة األمريكيةOECD مقدمة من منظمة :طريقة الجمع

 org.oecd.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

لمنظمة والمعدة من الفريق    تشرح هذه الوثيقة خلفية ومجال الوثائق التي حظت بالقبول العام الصادرة عن ا               
سالمة العديد من المنتجات المحورة جينيا،       /وتجمع هذه الوثائق المعلومات المتعلقة بتقييم مخاطر       .    العامل

الصفات المستخدمة في التعديل    )  ب(بيولوجيا أنواع أو محاصيل مستضيفة معينة، أو         )  ١(وتركز إما على    
عمال خالل التقييم التنظيمي لمنتجات التكنولوجيا األحيائية والغرض        وتحتوي على معلومات تقنية لالست    .    الجيني

 OECDمنها أن يتبادل االعتراف العام فيما بين البلدان األعضاء في منظمة 

 :ونشرت الوثائق التالية

معلومات عامة بخصوص السالمة األحيائية لمحاصيل النباتات التي تصبح مقاومة للفيروسات من خالل الحماية               
 )١٩٩٦( بواسطة تحوير جيني ةغطاء حماية بروتينيب

 )١٩٩٧(المعلومات المستخدمة في تقييم التطبيقات البيئية المتعلقة بالنوع البكتيري سيدوموناس  

 )١٩٩٧) (البذور الزيتية( Brassica napus Lبيولوجيا الجنس النباتي  

 )١٩٩٧ ()البطاطس (Solanum tuberosum subsp. tuberosumبيولوجيا  

 )١٩٩٩() قمح الخبز (Triticum aestivumبيولوجيا  

 )١٩٩٩(معلومات عامة بشأن الجينات وأنزيماتها التي تمنح قدرة التحمل لمبيدات الحشائش الجليفوساتية  

 )١٩٩٩(معلومات عامة بشأن الجينات وأنزيماتها التي تمنح قدرة التحمل لمبيدات الحشائش الفوسفينوثريسنية  

 )١٩٩٩) (التنوب النرويجي( Picea abies (L.) Karstبيولوجيا  

 )١٩٩٩) (التنوب األبيض ( Picea glauca (Moench)بيولوجيا  

 )١٩٩٩) (األرز (Oryza sativaبيولوجيا  

 )٢٠٠٠) (فول الصويا (Glycine max (L.) Merrبيولوجيا  

 )٢٠٠٠) (الحور (Populus Lبيولوجيا  

 )٢٠٠١) (بنجر السكر (Beta vulgaris Lبيولوجيا  

 )٢٠٠٢(معلومات تستخدم في تقييم التطبيقات البيئية المتعلقة بفيروسات باكيلو  

 )٢٠٠٢) (تنوب سيتكا (.Picea sitchensis (Bong) Carrبيولوجيا  

 )٢٠٠٢) (الصنوبر األبيض الشرقي (Pinus strobus L بيولوجيا 

 )٢٠٠٢) (هة الصخريةالفاك (Prunus spبيولوجيا  
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الكيمياء األحيائية لمبيدات األعشاب، التمثيل الغذائي لمبيدات األعشاب وبقاياها في النباتات             :  الوحدة الثانية  
 )٢٠٠٢) (الفورسفينيوثريسين(المحورة جينيا والتي تتحمل نشادر الجلوفسينات 

 )٢٠٠٣) (الذرة (Zea maize subsp.maysبيولوجيا  

 )٢٠٠٣ ((Betula pendula Roth)لسندر األبيض األوروبي بيولوجيا ا 

 OECDوكانت الوثائق التالية في طور اإلعداد لدى كتابة مقدمة وثائق منظمة 

 بيولوجيا الموز 

 بيولوجيا الفلفل الحار 

 بيولوجيا الموالح 

 بيولوجيا القطن 

 بيولوجيا عش الغراب  

 بيولوجيا البابايا 

 الشمسبيولوجيا عباد  

 بيولوجيا الطماطم 

 (Douglas Fir)بيولوجيا التنوب  

 Pine)  (Jackبيولوجيا الصنوبر 

 بيولوجيا شجر الالركس 

 Lodgepoleصنوبر البيولوجيا  

 بيولوجيا الصنوبر األبيض الغربي 

 مقاومة الحشرات 

 العالمات االنتقائية 

 )الوحدة الثالثة(تحمل نشادر الجلوفسينات  

 (Acidithiobacillus) أسيديتيوباسيلس 

 (Acinetobacter) أسيتوبكتر 

 (Fusarium) فيوزاريوم 

وثيقة إرشادية بشأن وسائل كشف الكائنات الدقيقة         –  (OECD)منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي        -٣٠
 ٢٠٠٤البكتريا، : المدخلة في البيئة

 المي للصناعة مقدمة من التحالف الع:طريقة الجمع

 org.oecd.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

 ال تنطبق بالتحديد على الكائنات الدقيقة المحورة جينيا، ولكنها تسري أيضا عليها 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/9 
18Page  
 

، والتي يمكن أن    )وكولمن المرفق الثالث للبروت   )  و  (٩الفقرة  (تتعلق بكشف وتحديد الكائنات الحية المحورة        
 ))و (٨الفقرة (وللرصد ) د (٨إلى ) ب (٨الفقرات من (تصبح مهمة ألغراض تقييم المخاطر وتحديد صفاتها 

: اعتبارات السالمة في مجال التكنولوجيا األحيائية       –  (OECD)منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي        -٣١
 ١٩٩٣زيادة محاصيل النباتات، 

  مقدمة من التحالف العالمي للصناعة:لجمعطريقة ا

 pdf.26/26/1958527/dataoecd/org.oecd.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

حورة جينيا، ولها عالقة    تبحث في مسالك محددة للمخاطر وخيارات اإلدارة المتعلقة بها لمحاصيل النباتات الم             
 بعدة جوانب في المرفق الثالث للبروتوكول

وثيقة إرشادية بشأن استعمال التصنيف في تقييم         –  (OECD)منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي        -٣٢
 ٢٠٠٣البكتريا، : مخاطر الكائنات الدقيقة

  مقدمة من التحالف العالمي للصناعة:طريقة الجمع

 org.oecd.www://http :لالطالع

  :السمات الرئيسية

 ال تنطبق بالتحديد على الكائنات الحية المحورة ولكنها تتصل بالكائنات الدقيقة المحورة جينيا 

كل وصف تفصيلي لوسائل تصنيف وتحديد الكائنات الدقيقة، تتعلق بتحديد خصائص الكائنات التي قد تش                  
 من المرفق الثالث للبروتوكول) أ (٨مخاطر، وفقا للفقرة 

تتعلق بتقييم المخاطر عندما تستخدم المعلومات بشأن الكائنات غير المحورة أو األمهات كجزء من أساس تقييم                  
 )من المرفق الثالث) ب (٩و ) أ (٩ و ٥الفقرات (المخاطر 

مسودة نقاط للبحث إلدخالها في وثائق القبول العام          –  (OECD)دي  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصا      -٣٣
 ٢٠٠٤بشأن بيولوجيا النباتات الوعائية المستزرعة، 

  مقدمة من التحالف العالمي للصناعة:طريقة الجمع

  سرية-غير متاحة بعد : لالطالع

  :السمات الرئيسية

 لم تستعرض هذه الوثيقة ألنها ما زالت سرية 

تقييم المخاطر على البيئة من النباتات المحورة          –  (OECD)لتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي       منظمة ا  -٣٤
 ٢٠٠٤مقارنة المتطلبات الدولية لبيانات ما قبل التسويق، : جينيا

  مقدمة من التحالف العالمي للصناعة:طريقة الجمع

  سرية-غير متاحة بعد : لالطالع
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  :السمات الرئيسية

 ض هذه الوثيقة ألنها ما زالت سريةلم تستعر 

اعتبارات السالمـة في مجال التكنولوجيـا       –  (OECD)منظمة التعاون والتنميـة في الميـدان االقتصادي         -٣٥
 ١٩٩٢األحيائية، 

  قامت األمانة بجمعها:طريقة الجمع

 pdf.8/3/2375496/dataoecd/org.oecd.www/:/http :لالطالع

  :السمات الرئيسية

 تبحث في مسالك محددة للمخاطر بالنسبة للتجارب الميدانية للنباتات والكائنات الدقيقة المحورة جينيا 

: يةاعتبارات السالمة في مجال التكنولوجيا األحيائ       –  (OECD)منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي        -٣٦
 ١٩٩٣زيادة الكائنات الدقيقة كأسمدة بيولوجية، 

  قامت األمانة بجمعها:طريقة الجمع

 pdf.46/8/1943506/dataoecd/org.oecd.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

 وخيارات اإلدارة المتعلقة بها، بالنسبة للكائنات الدقيقة المستخدمة         بحث تفصيلي بشأن مسالك محددة للمخاطر،      
 كأسمدة بيولوجية

  عديدةحالةتقدم دراسات  

 دليل لتقييم تأثيرات الكائنات المحورة جينيا على البيئة وعلى          –الفريق العامل للعلماء المعني بالسالمة األحيائية        -٣٧
 وندزنشرة من معهد إدم.  ١٩٩٨صحة اإلنسان، 

  قامت األمانة بجمعها:طريقة الجمع

 html.manual/org.institute-edmonds.www://http: لالطالع

  :السمات الرئيسية

 نهج تفصيلي يستند إلى مخطط لتحديد المخاطر وللنظر في مسالك محددة للمخاطر 

 وقشت أيضا بشأن إدارة المخاطرخيارات نُ 

 يتضمن بعض دراسات الحالة 

 ١٩٩٥ خطوط إرشادية تقنية دولية لسالمة التكنولوجيا األحيائية، –برنامج األمم المتحدة للبيئة  -٣٨

 وقدمتها أيضا الواليات المتحدة األمريكية.   قامت األمانة بجمعها:طريقة الجمع

 biosafety/ch.unep.www://http أو   org.unep.www://http/: لالطالع

  :السمات الرئيسية

طر الكائنات الحية   تعطي بعض المبادئ العامة ومتطلبات المعلومات والنقاط لبحث تقييم مخاطر وإدارة مخا              
 المحورة

---- 
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