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 : متهيد
لقد مكنت التطورات احلديثة يف أحباث التقانة احليوية، من التعامل مع املادة الوراثية بطرائق مل تكن 

 Recombinant(فقد فتحت هذه التقانة احلديثة، املعتمدة على تقنية الدنا املأشوب .  ممكنة من قبل

DNA(دسة الوراثية، الطريق لعدة تطبيقات يف الزراعة و الطب و الصناعة و البيئة، واملعروفة باهلن. 
إال أن هذه التقانة قد أثارت كثرياً من القلق بني العلماء فيما يتعلق باألمان احليوي هلذه التطبيقات 

طبيق ويشعر عديد من العلماء بضرورة وجود طرائق آمنة هلذه التقنيات عند ت.  على اإلنسان و البيئة
هذه األحباث يف احلقل و أيضاً بضرورة وجود وسائل لتنظيم األعمال اليت تتضمن استعمال أحياء 

 .دقيقة ممرضة ومورثات مسببة لألمراض
إىل تأسيس قواعد ) AECS(و نظراً هلذه االعتبارات األمنية، فقد سعت هيئة الطاقة الذرية السورية 

أجل هذا الغرض فقد أنشأت هيئة الطاقة الذرية اللجنة ومن ) r-DNA(أمان لتقانة الدنا املأشوب 
 ).SNBC(الوطنية السورية لألمان احليوي 

وباالعتماد على املعلومات العلمية احلالية و قواعد األمان احليوي العاملية، فقد أعدت هذه الوثيقة 
 .اتبشكل آمن يف جمال األحباث و التطبيق) r-DNA(للتعامل مع تقنيات الدنا املأشوب 

 :وتتضمن الوثائق العاملية اليت أخذت باحلسبان عند إعداد هذه القواعد ما يلي
 . املتعلق بإطالق األحياء إىل البيئةUNIDO (1991(نظام االلتزام االختياري اخلاص مبنظمة  
 .ISNAR 1993األمان احليوي، التطبيق اآلمن للتقانة احليوية يف الزراعة والبيئة،  
 .1994لقواعد و التنظيمات، مصر،  األمان احليوي، ا 
 .1996إدارة وتنظيم وسائل األمان يف اهلندسة الزراعية الوراثية البيولوجية، الصني،  
 .1989قواعد و تنظيمات األمان للدنا املأشوب اهلندية،  
 .1994قواعد األمان احليوي، نيجرييا،  
 صحة النبات عند النقل  لتأسيس متطلباتFITO-68الوثيقة الرمسية املكسيكية القياسية  

الداخلي و اإلدخال وإجراء التجارب احلقلية لكل ما يتعلق باألحياء املعاملة بوسائل اهلندسة 
 . 1994الوراثية، 

 .1991قواعد األمان احليوي، الفليبني،  
،  Wisconsinجامعة . قواعد التعامل مع النباتات احملورة وراثياً و األحياء املستعملة يف ذلك 

Madison ،USA. 
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إن الهدف من هذه القواعد والتنظيمات هو التأآد من أن إنتاج و استعمال األحياء 
المحورة وراثيًا ومنتجاتها سيتم بالمكان و بالشكل المناسبين و بالتوافق مع 

 .مبادئ التطور المستدام و بدون تأثيرات ضارة على الصحة و البيئة
 

 ):Definitions(تعاريف 
 الطرائق اليت تسمح باستعمال ):environmental control measures(البيئية إجراءات التحكم 

الظروف البيئية لتقييد تكاثر األحياء املهندسة وراثياً و منتجاهتا خارج املناطق التجريبية مثل ضبط 
 . احلرارة، الرطوبة، الفترة الضوئية، اخل

 الوسائل البيولوجية املتخذة ): biological control measures(إجراءات التحكم البيولوجية 
لتقييد البقاء واالنتشار واألثر املتبقي من األحياء املهندسة وراثياً و منتجاهتا خارج منطقة التجربة، 

 .ولتقييد نقل املواد الوراثية من األحياء املهندسة وراثياً إىل أحياء أخرى
 لتقييد املعتمدة الفيزيائية الوسائل ):physical control measures(ضبط الفيزيائية ال إجراءات
 .خارج املناطق التجريبيةإىل ي املهندس وراثياً و منتجاته احلالنتشار للكائن االبقاء و 

تستقبل ساليت ) مبا فيها اإلنسان( األساسيةاألحياء   تشري إىل):parental organisms(أحياء أبوية 
 . ترتيبهاإعادةبإزالة مادهتا الوراثية أو املادة الوراثية املدخلة، أو اليت عدل جمينها 

 هي أحياء حورت مورثاهتا ):genetically modified organisms GMOS(أحياء حمورة وراثياً 
بتدخل من اإلنسان باستعمال أي طريقة ينتج عنها إدخال، إعادة ترتيب أو إزالة للمادة الوراثية من 

 . جمني الكائن احلي
 األحياء مع التعامل عند األمان ضمان املصممة لاإلجراءات ):risk management(إدارة املخاطر 
 .  و استعماهلا و إطالقها إىل الوسط البيئياملهندسة وراثياً

 environmental release of genetic engineered(إطالق أحياء مهندسة وراثياً إىل البيئة 

organisms:(ملهندسة وراثياً يف النظام املفتوح و تتضمن  األحباث، واإلنتاج، والتطبيق، لألحياء ا
 .اإلطالق إىل النظام البيئي الطبيعي، مثل األراضي الزراعية، املراعي، الغابات، املسطحات املائية، اخل

نطاق  خارجوراثياً  استعمال املنتج املعدل ):release into the environment(البيئة   إىلإطالق
 مغلقة، مباٍنأو أي  ،التخمري، وحدات املشاتلاملناطق املغلقة، املخابر،ك الفيزيائي العادي،االحتواء 

 .اللجنة الوطنية لألمان احليوي من قبل املوضوعةوذلك حتت ظروف األمان احليوي 
شكل من أشكال احلياة النباتية أو احليوانية أو امليكروبية املؤذية للنبات أو الضارة  أي :)Pest(آفة 

 . انباحليوان أو اإلنس
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 السياسات و اإلجراءات املتبعة للتأكد من التطبيق اآلمن للتقانة احليوية يف ):biosafety(أمان حيوي 
 .البيئة

 اإلجراءات اليت تعيق أو حتد من بقاء أو انتشار األحياء أو منتجاهتا يف ):confinement(احتواء 
 .األحباث املتعلقة باإلدخال املتعمد لألحياء إىل البيئة

لتركيب الوراثي للخاليا املستقبلة أو ا املسؤولة عن حتوير املورثة هي ):target gene( اهلدف رثةاملو
 . املسؤولة عن التعبري عن املعلومات الوراثية للخاليا املستقبلةتلك املورثة

كون ، يذايتالتضاعف  ذو قدرة على الكروموزوميغري   حلقيDNA جزيء ):plasmid(بالزميد 
 . الكروموزوماتعنقل بشكل مستقل تنيو  ة استقالل ذايت، حبالاًموجود

 . التربة واملاء واهلواء والكائنات احلية كافةً املتشاركة معها أو اليت تعيش فيها):environment(بيئة 
 املاحنة لعدد من الصفات املورثات واحدة أو اكثر من إدخال ):transformation ()حتول (حتوير

 . أو احليوانيةاألنواع النباتية باً، إىل غالاملفترضة املفيدة
 . شدة وتكرار وأمد االتصال مع العوامل البيئية):exposure(تعرض 

 أي تقنية تستخدم الكائنات احلية، جمموعها أو أجزاء منها أو مواد ): biotechnology(تقانة حيوية 
ات أو لتطوير أحياء دقيقة من هذه األحياء إلنتاج أو حتوير منتج، لتحسني النباتات أو احليوان

 .الستعماالت معينة
التقنية اليت حتور صنعياً البنية ):  r-DNA) technology recombinant DNAالدنا املأشوب  تقنية 

تقنية تأشيب الدنا مع دنا الناقل أي أهنا . )vectors(واقل  نظام النباستعمالي احلالوراثية للكائن 
 و الغريب الدنا إكثارغاية باخللية املستقبلة  و إدخال الدنا املأشوب إىل الزجاج يف األنزميات باستعمال

 .إظهار تعبريها الوظيفي
ي املهندس وراثياً احل الكائن إدخالمن النامجة  ة املخاطرتقييم ):risk assessment (ة املخاطرتقييم
 .ن قبل اإلنسانالنظام البيئي الطبيعي أو املدار م أو إىل البيئة دنا املأشوب إىلـذو ال

 تنوع الكائنات احلية، من أي مصدر بيئي أرضي أو مائي ويتضمن ):biodiversity(تنوع حيوي 
 .التنوع ضمن كل نوع وبني األنواع واألنظمة البيئية

و يشمل ذلك كل .  أي مرحلة حياتية أو أي شكل حي لفرد يف اململكة احليوانية):animal(حيوان 
 األرضية و املائية اجملهرية وغري اجملهرية إضافة إىل األمناط الطفيلية أو احلرة، الفقاريات و الالفقاريات

 .الساكنة أو املتنقلة على حد سواء
 . احلمض النووي الرييب املنقوص األكسجني، و هو املادة الوراثية للمادة احلية):DNA(دنا 
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أو إدخال جزء من ها وير جزء منلذي عدلت مادته الوراثية بتحاي احلذلك الكائن هو  :)host (عائل
 . أو بالطريقتني معاًإليهامادة وراثية غريبة 

 و االستجابة ذاتياً االستمرارقدرة على م  ذات،ة خلوية بيولوجيأي كينونة ):organism( كائن حي
 . لقوى التطوريةل

من الكائن ي الذي يستقبل املادة الوراثية احلالكائن ): recipient organism(كائن حي مستقبل 
 .املانح
 . يسبب املرضأن قادر علىأي كائن حي   ):pathogen(رض ممكائن 
 املورثاتقادرة على نقل معدلة صنعياً  وراثية أمناط ):transgenic material( حمورة وراثياً ةماد

 .أحياء أخرى املأشوبة إىل
صل ميكرويب أو من أي مصدر  أي مادة نباتية، حيوانية أو ذات أ):genetic material(مادة وراثية 

 .كان و حتتوي على وحدات توريث وظيفية
ة املوجودة كروموزوميال غريموع الكلي للكروموزومات و كل املواد الوراثية  اجمل:)genome(جمني 
 .معني كائن حي يف

  هي املخاطر اليت تنشأ عادة عن األحياء الغريبة عن موقع):environmental hazards(خماطر بيئية 
 .معني واليت تتمتع مبزايا اصطفائية تسمح حبدوث تغيري غري مرغوب يف النظام البيئي

  ). اخلطرxاالحتمال . (جمموع احتمال حدوث خطر حيوي مع شدة هذا اخلطر ):risk (ةخماطر
 منتجات األحياء املهندسة وراثياً، ):genetic engineering products(منتجات اهلندسة الوراثية 

 .ا أو منتجاهتا النامجة عن تعبري املورثة اهلدف يف األحياء املهندسة وراثياًمكوناهت
و اليت حتيط باألحياء ) مثل املخابر أو البيوت احملمية( أبنية ):contained facility(منشأة احتواء 

 .هبدف التقييد الفعال حلركتها واحلد من انتقاهلا إىل خارج هذه البنية
. اهليكلية والوظيفية للمعلومات الوراثية واليت تتحكم بصفات املادة احلية الوحدة ):gene(مورثة 

 .وهي عبارة عن قطع الدنا احلاملة للمعلومات الوراثية
 لنقل املادة الوراثية من كائن حي تستعملأو مادة أو أي وسيلة أخرى   كائن حي):vector(ناقل 
 .ي املستقبلاحلالكائن  إىل ناقل

 . يف اململكة النباتيةفردأي ): plant(نبات 
 نظام عمليات االحتواء أو شبه االحتواء املؤسس عن طريق التحكم ):control system(نظام حتكم 

وأي نظام ال يتوافق مع الشروط البيئية لتقييد تكاثر األحياء يدعى بالنظام . البيولوجي أو الفيزيائي
 .املفتوح
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نيات املستعملة يف معاملة احلمض النووي الرييب  التق):genetic engineering(هندسة وراثية 
 أو in vivo أو على الكائن احلي in vitroمنقوص األكسجني و احلمض النووي الرييب يف الزجاج 

 .حتت ظروف خمربية خاصة
 

 :الوثيقةاالختصارات املستعملة يف 
BSO :احليوي األمانضابط . 
IBC :ن احليوي املؤسساتيةاجلنة األم. 

ISNAR: ة الوطنيةي الزراعللبحوث العاملية ملصلحةا. 
PI :رئيسيمفتش . 

SMAAR : الزراعي السوريةواإلصالحالزراعة وزارة . 
SNBC : السورية لألمان احليويالوطنية اللجنة. 

UNIDO: ية الصناعللتنمية منظمة األمم املتحدة. 
 

 SNBC( Syrian National Biosafety(اللجنة الوطنية السورية لألمان احليوي 

Committee: 
 30/5/1999 بتاريخ 612/99أسست اللجنة الوطنية السورية لألمان احليوي بالقرار رقم ت

م تاريخ /1953/337 رقم مبوافقة رئاسة جملس الوزراءية، ر هيئة الطاقة الذرية السو عنالصادر
 : وتضم هذه اللجنة ممثلني عن املؤسسات التالية31/3/1999

 . السوريةهيئة الطاقة الذرية .1
 .مركز الدراسات و البحوث العلمية .2
 . الطباتكلي .3
 . الزراعةاتكلي .4
 . العلوماتكلي .5
 . الصيدلةاتكلي .6
 .وزارة الزراعة .7
 .وزارة الصحة .8
 .وزارة البيئة .9
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 .الداخليةوزارة التموين والتجارة  .10
 . العسكرية اخلدمات الطبيةإدارة .11

 
 ):SNBC( السورية لألمان احليويالوطنية أهداف اللجنة 

 . اهلندسة الوراثية يف اجلمهورية العربية السوريةلبحوث تنظيمات األمان احليوي وضع .1
 .املؤسسات املعنية وزيعها إىل األمان احليوي وت عنعلوماتامل أحدث مجع .2
 . األمان احليوياملعنية فيما يتعلق مبسائل مؤسساتتقدمي املشورة لل .3
 األدوية،واألغذية، (  ة وراثياً أو منتجاهتا املخاطر الناجتة عن إطالق األحياء املهندسييمتق .4

 . فيما إذا كان من الواجب إطالقها أو الوبيان الرأيالبيئة  إىل...). اللقاحات، اخل و
 
 : PI( Principal investigator( الرئيسي ملفتشا

ذين  ال الرئيسيني واملفتشني أو أكثر من اًاللجنة الوطنية لألمان احليوي أن تعني واحديتوجب على 
 :مهامهم اآليتتتضمن 
  بالقواعدمنشآت املؤسسات العاملة يف جمال اهلندسة الوراثية ملتزمةلتحقق يف ما إذا كانت ا  .1

حول منح  اليت أقرهتا اللجنة الوطنية لألمان احليوي، و تقدمي تقرير بذلك للجنة، التنظيماتو 
 .ترخيص بالعمل أو رفض هذا الترخيص

املمارسة ب يف ما يتعلق جلنة األمان احليوي املؤسساتيةأعضاء   إىلرةاملشو و تقدمي التوجيه .2
 . احليوي مستوى األماناملستعملة للتأكد منوالتقنيات 

 
 :  IBC( Institutional biosafety committee(جلنة األمان احليوي املؤسساتية 

وب يف اجلمهورية العربية عاملة يف جمال الدنا املأش) وطنية أو دولية (مؤسسة تشكل يف كلجيب أن 
 دنا املأشوبخرباء يف تقنية الوجيب أن تضم هذه اللجنة ) IBC(جلنة أمان حيوي مؤسساتية   السورية

 يف مراجعة أو منح لجنة املشاركةأعضاء الوحيظر على .  و االحتواء الفيزيائياحليويوخرباء يف األمان 
 . التجاريةااملوافقة على املشاريع املشاركني هبا أو تطبيقاهت

 
 :IBC جلنة األمان احليوي املؤسساتيةمسؤوليات 

 .االستشارة وطلب املوافقة من اللجنة الوطنية لألمان احليوي .1
 .تطبيق توصيات اللجنة الوطنية لألمان احليوي .2
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 السياسات اليت هتدف إىل تطبيق األمان احليوي فيما يتعلق بأحباث التقانة تطبيق وترسيخ  .3
 . من تنفيذ القواعد النافذةاحليوية والتأكد

 .مراجعة و تصديق طلبات الباحثني .4
  .حفظ ملف مرجعي مركزي و مكتبة للملفات ذات الصلة كمصدر للمشورة و املرجعية  .5
 .تطوير دليل لألمان و األعمال و مساعدة الباحثني يف تقدمي التدريب الالزم للعاملني .6
ارسات و التأكد من أن مستوى التدريب و املصادقة على أمان املنشآت و اإلجراءات و املم .7

 .اخلربة للعاملني قدمت مراجعتها و املوافقة عليها
إنشاء نظام للمراقبة و التفتيش للتأكد من أن منشآت االحتواء الفيزيائي و التجارب احلقلية  .8

 .كاملتليب املتطلبات و أن اإلجراءات و املمارسات اخلاصة املبينة يف القواعد يتم اتباعها بشكل 
 حفظ قائمة بالباحثني، و املشرفني على املشاريع وغريهم و الذين متت املوافقة عليهم من قبل  .9

 .اللجنة كمؤهلني ألداء مهمات اإلشراف على مشاريع معينة
 .حفظ سجالت خاصة بكل مشروع من مشاريع البحوث .10
ما يتعلق بكافة  التحقيق و تقدمي تقرير فوري إىل اللجنة الوطنية لألمان احليوي يف كل  .11

 . احلوادث و الظواهر الغريبة أو األمراض
 .تقدمي تقرير دوري سنوي إىل اللجنة الوطنية لألمان احليوي .12
تقييم و مراجعة كافة مقترحات اإلطالق لتحديد األخطار احملتملة على صحة اإلنسان و البيئة  .13

 . و تقدمي املشورة ملدير املشروع حول اإلدارة الصحيحة
 .ؤهالت و اخلربة لألشخاص العاملني يف مشاريع ذات خطر حيوي حمتمل تقييم امل .14
اختاذ اخلطوات الالزمة إلبالغ العامة باإلطالق املقترح و إعطاءهم الفرص إلبداء الرأي  .15

 .بذلك
وضع ملفات املشروع املطلوبة كافةً حتت تصرف اللجنة الوطنية لألمان احليوي ملراجعتها  .16

 .واملصادقة عليها
 من أن مراسالت اللجنة الوطنية لألمان احليوي كافةً قد وصلت إليها، وأن تكون قد  التأكد .17

 .وصلت إىل مدير املشروع
التأكد من أن اجلهات املنظمة ذات الصلة قد متت استشارهتا وأن الرخص الالزمة واملوافقات  .18

 .قد مت احلصول عليها قبل اإلطالق الفعلي
 وتقييم األمان للمشروع اجلاري العمل به و التوصية زيارة موقع اإلطالق دورياً ملراقبة .19

 .بإجراءات أمان إضافية إذا كان ذلك ضرورياً
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 إبالغ اللجنة الوطنية لألمان احليوي فوراً يف حال وقوع احلوادث أو يف حاالت عرضية ناجتة  .20
 .عن اإلطالق

 .تنفيذ كل مشروع منتقدمي تقرير هنائي إىل اللجنة الوطنية لألمان احليوي عند االنتهاء  .21
 ).BSO(تعيني ضابط لألمان احليوي  .22
  

 ):Biosafety officer) BSOضابط األمان احليوي 
). عضو يف جلنة األمان احليوي املؤسساتية(يتوجب على كل مؤسسة أن تعني ضابطاً لألمان احليوي 

عمل الدنا جيب أن يكون ضابط األمان احليوي على إطالع على متطلبات األمان احليوي اخلاص ب
 .املأشوب ويكون قادراً على التحقق من األمان احليوي و تقدمي املشورة فيها يوماً بيوم

 :وتتضمن مهام ضابط األمان احليوي اآليت
غري قابلة  التأكد من أن السياسات و القواعد املوضوعة من قبل اللجنة الوطنية لألمان احليوي .1

 .للتعديل بسبب اعتبارات أخرى
 .الل الرقابة الدورية أن املعايري املخربية متبعة و بشكل صارمالتأكد من خ .2
 .تقدمي املشورة يف ما يتعلق باألعمال املخربية ملنع وقوع حوادث تسرب لألحياء احملورة وراثياً .3
 .حفظ قاعدة بيانات لكل مسائل األمان احليوي ذات الصلة باحملاصيل الزراعية .4
 .ألمان احليوي يوماً بيومالتحقق و تقدمي النصيحة حول مواضيع ا .5
مراقبة متطلبات األمان احليوي العاملية لتقنية الدنا املأشوب و تقدمي تقرير إىل جلنة األمان احليوي  .6

 .املؤسساتية بكافة املواضيع ذات الصلة
 

 :جلنة األمان احليوي للمؤسسات البحثية الصغرية
 أن تعترض املؤسسات الصغرية عند إعداد تقدر اللجنة الوطنية لألمان احليوي الصعوبات اليت ميكن

و على . جلنة مؤسساتية مؤهلة نظراً للعدد احملدود من العلميني الذين ميكن أن يعملوا يف هذه اللجنة
هذا فإنه ميكن، بعد موافقة مسبقة من اللجنة الوطنية لألمان احليوي، أن تقوم جلنة مؤسساتية تابعة 

و الذي جيب (و هذا الترتيب . ت اليت تتضمن خطورة حيويةملؤسسة أخرى باإلشراف على النشاطا
 :جيب أن حيدد ما يلي) أن يكون خطياً

 . هذه القواعدإتباعأن مديري املؤسستني مسؤوالن معاً عن التأكد من  .1
 يقوم عضو مسؤول من املؤسسة املشرف عليها بالعمل بشكل وثيق مع اللجنة املشرفة طيلة  .2

 .فترة النشاط املقترح
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 :وليات الباحثمسؤ

الباحث مسؤول عن إجراء حبث الدنا املأشوب بطريقة آمنة وفقاً للقواعد املالئمة للبحث والتنظيمات 
 :و تتضمن مسؤولياته ما يلي. املقترحة

 احلصول على موافقة اللجنة املؤسساتية قبل املباشرة مبشروع حبث التقانة احليوية أو عند  .1
يبقى على  اتصال مع اللجنة املؤسساتية خالل مراحل و يتوجب على الباحث أن . تعديله
 :كما يتوجب على الباحث عند التقدم مبشاريع البحوث القيام مبا يلي. البحث
حتديد أويل ملستوى االحتواء املطلوب، و ذلك بالتوافق مع القواعد والتنظيمات ذات  . أ

 .الصلة
 . ا يف البحثاختيار املمارسات والتقنيات املناسبة ليصار إىل استعماهل . ب
والتعديالت الالحقة إىل اللجنة املؤسساتية ) 1امللحق (تقدمي الربوتوكول النهائي للبحث  . ت

 .للمراجعة
 : مراعاة اآليت عند إدخال أحياء مهندسة وراثياً إىل البيئة . ث
 .صفات األحياء املستعملة، و تتضمن املورثة املدخلة، املواد الوراثية، منتجات املورثة -
 . والبيئة احمليطةمسات املوقع -
 الظروف املناسبة لإلطالق، و تتضمن االحتواء والتحكم و إجراءات التخفيف و  -

 .التخلص املالئمة
التأكد من أن التجارب املسؤول عنها الباحث مشمولة بالقواعد والتنظيمات الوطنية و  .2

 .املؤسساتية
لكائن احلي وقبل املراجعة الرمسية تقييم املخاطر احملتملة يف املراحل املناسبة من البحث وتطوير ا .3

 .أو التقييم من قبل اللجنة املختصة
 إعالم اللجنة الوطنية لألمان احليوي للحصول على موافقتها قبل القيام باألنشطة املتعلقة  .4

 .بإطالق األحياء املهندسة وراثياً
صول على  تأهيل وتدريب العاملني على التقنيات و املمارسات و اإلجراءات الكفيلة باحل .5

 .أعلى درجة أمان مبا يف ذلك اإلجراءات املتبعة ملواجهة احلوادث
 تقدمي تقارير عاجلة إىل اللجنة احليوية املؤسساتية عن أي مشاكل ذات أمهية عند تطبيق  .6

 .القواعد والتنظيمات ذات الصلة باملوضوع
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صلة بالبحث نتج عنها  تقدمي تقارير إىل جلنة األمان احليوي املؤسساتية عن أية حوادث ذات  .7
أو ميكن أن ينتج عنها حاالت مرضية لإلنسان أو احليوان أو النبات أو غري متوقعة أو هروب 

 .لألحياء، قيد الدراسة، من ظروف االحتواء
، احليوان، و كذلك تعلق حبماية صحة اإلنسان، النبات االلتزام مبتطلبات النقل املطبقة فيما ي .8

 .، و ظروف االحتواء اخلاصة بامتالك أحياء معينةسياسات و متطلبات الترخيص
 : يراعي الباحث عند االختبار امليداين لألحياء املهندسة وراثياً ما يلي .9

التعريف والتصنيف للكائن احلي اهلدف، واآللية املتوقعة لتأثري الكائن احلي  -
احملرر إىل البيئة احملور وراثياً على الكائن احلي اهلدف، ونتائج التفاعل بني الكائن احلي 

 ). إذا كان للكائن احلي احملور كائن حي هدف(و الكائن احلي اهلدف 
بقاء، تكاثر، مسات انتشار الكائنات احملورة بواسطة الرياح أو املاء أو التربة أو  -

 .األحياء املتحركة اخل
طرائق الكشف وحدود حساسية تقنية اإلعتيان ودورية اإلعتيان ومنط البيانات  -

 .وب احلصول عليهااملطل
شروط االحتواء الفيزيائي والبيولوجي وشروط االحتواء األخرى املطبقة يف  -

 .التجارب
 .إجراءات املراقبة و النقل للمواد البيولوجية و خطط إهناء االختبار احلقلي -
 .مسات و تصميم املوقع، و تتضمن خمططات املوقع التجرييب و املنطقة احمليطة -
ءات األمن للمنطقة أو املناطق اليت ستجري فيها موانع الوصول و إجرا -

 .االختبارات
 .خطط الطوارئ ملواجهة احلاالت الطارئة -

 .تتابع اللجنة املؤسساتية املراقبة الدورية ملشروع حبث الدنا املأشوب بعد مراجعتها وموافقتها عليه
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 : تقييم املخاطر
 :اعتبارات عامة

 :قنية الدنا املأشوب ما يلييتوجب عند تقييم املخاطر املتعلقة بت
يعتمد تقييم األمان للكائن احلي املهندس وراثياً أساسياً على طبيعته وصفاته والبيئة اليت سيطلق  .1

 .فيها فضالً عن الوسيلة اليت حور هبا هذا الكائن احلي
 فيما يتعلق بتقييم األمان و املخاطر(ميكن أن تساعد اخلربات املوجودة لدى البلدان األخرى  .2

 .على حتديد درجة االحتواء و احلصر هلذه األحياء) للكائن احلي املهندس وراثياً
تتضمن املخاطر الواجب تقييمها بالنسبة لألحياء املهندسة وراثياً، على سبيل املثال يف التقنيات  .3

 :احليوية الزراعية
 .نباتية لإلنسانأو احلساسية اليت ميكن أن تسببها النباتات أو املواد ال/ السمية املمكنة و . أ
 .إمكانية حتول احملاصيل الزراعية إىل أعشاب . ب
 .إمكانية انتقال املورثة من النبات احملور إىل األعشاب الربية . ت
النباتات احملورة هبدف مقاومة (إمكانية تطور حشرات مقاومة للنباتات احملورة وراثياً  . ث

 ).احلشرات
 .رة وراثياًإمكانية العدوى املرضية من األحياء الدقيقة احملو . ج
 .إمكانية حتول احليوانات إىل آفات . ح
 .إمكانية حدوث خماطر بيئية . خ
 .إمكانية حصول تأثريات ضارة على التنوع احليوي . د

ميكن، عند اختبار أحياء حمورة وراثياً أن متنع املخاطر أو تقلل إىل أدىن حد ممكن باالحتواء  .4
 .اجليد لألحياء عند إدخاهلا إىل الوسط البيئي اهلدف

و باألحرى لكي يكون اإلدخال مألوفاً جيب احلصول على معلومات . لفة ال تعين األماناأل .5
 . كافية لتقييم كوهنا آمنة أو خطرة

 خربهتم ح لصانعي القرار بأن يستفيدوا منمعيار األلفة جوهري ألسس التقييم املقترحة و هو يسم
يف . لبيئي، كما أهنا تعطي مرونة يف العملالسابقة يف إدخال النباتات و األحياء الدقيقة إىل الوسط ا

. سياق إجناز االختبارات احلقلية ستزداد املعرفة حول األحياء و تعبريها الظاهري و تفاعلها مع البيئة
 .ويف النهاية تصبح اإلدخاالت كافةً مألوفةً لدرجة أنه ميكن استعمال احلد األدىن من املراقبة
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األنواع احملورة و البيئة املستهدفة معروفة بشكل كاف الستيفاء عندما تصبح معرفة منط التحوير و 
معيار األلفة فيجب تقييم اإلدخال املقترح حسب قابلية الكائن احلي لالحتواء أو الضبط إضافة إىل 

 .التأثريات املمكنة لفشل االحتواء أو الضبط و اليت حتدد األمان أو اخلطر املتبقي لإلدخال
 عند تقييم املخاطر املمكنة و املترافقة مع األحياء احملورة وراثياً، حيدد: مستوى اخلطورة .6

 :والتقنيات احلديثة، استناداً إىل األسئلة التالية
 .ما هي املخاطر النسبية للتقنيات احلديثة مقارنة مع التقنيات املوجودة حالياً . أ
حديثة بشكل ما هي املخاطر املمكنة من التنظيم الزائد أو الفشل يف تطوير تقنيات  . ب

 .كامل
كيف ميكن حتديد املخاطر جمتمعة من خالل تقييم املنفعة و التكلفة واملنعكسات  . ت

 .املتوقعة
وجيب أن ال يؤدي القلق من إدخال أحياء . إن اهلدف ليس بالضرورة حتقيق خطر يساوي الصفر

ت جديدة ميكن أن تقود إىل حمورة وراثياً إىل تقييد صارم وتنظيمات مكلفة ميكن أن تعيق تطوير تقنيا
 .أحياء و منتجات مفيدة

 
 :مستويات األمان

يقسم األمان إىل أربعة مستويات عند األخذ باحلسبان املخاطر املمكنة لألحياء املهندسة وراثياً 
 :املترافقة مع أعمال اهلندسة الوراثية

هتديد على سالمة اإلنسان أو ال تشكل أي   أعمال اهلندسة الوراثية يف هذا املستوى:Iمستوى األمان 
 .التوازن احليوي أو البيئة

 أعمال اهلندسة الوراثية يف هذا املستوى ذات خطورة منخفضة على سالمة :IIمستوى األمان 
 .اإلنسان أو التوازن احليوي أو البيئة

 أعمال اهلندسة الوراثية يف هذا املستوى ذات خطورة متوسطة على سالمة :IIIمستوى األمان
 .نسان أو التوازن احليوي أو البيئةاإل

 أعمال اهلندسة الوراثية يف هذا املستوى ذات خطورة مرتفعة على سالمة :IVمستوى األمان 
 .اإلنسان أو التوازن احليوي أو البيئة

 : اإلجراءات التالية عند تقييم األمان و حتديد مستويات األمان لألحياء املهندسة وراثياًإتباعجيب 
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-Iيد مستوى األمان لألحياء املستقبلة حتد : 
تصنف األحياء املستقبلة اليت تتفق مع واحدة أو أكثر من الظروف املدونة أدناه يف مستوى  .1

 : Iاألمان 
 .األحياء املستقبلة اليت ال حتدث أي أثر غري مرغوب على صحة اإلنسان أو البيئة . أ
 . أحياء ضارةاألحياء املستقبلة ذات اإلمكانية املنخفضة للتطور إىل . ب
 متتلك إمكانية قليلة جداً للبقاءاألحياء املستقبلة و اليت نظراً لدورة حياهتا القصرية، فهي  . ت

 .يف البيئة بعد استكمال التجربة
 هي اليت ينتج عنها مستوى خطورة منخفض على IIاألحياء املستقبلة من مستوى األمان  .2

نبها بشكل كامل بتهيئة إجراءات حتكم صحة اإلنسان والبيئة، و لكن تلك املخاطر ميكن جت
 .مناسبة

 هي اليت ينتج عنها مستوى خطورة متوسط على III األحياء املستقبلة من مستوى األمان  .3
 .صحة اإلنسان والبيئة، و لكن تلك املخاطر ميكن جتنبها أساسياً بتهيئة إجراءات ضبط لألمان

تج عنها مستوى خطورة مرتفع على  هي اليت ينIV األحياء املستقبلة من مستوى األمان  .4
صحة اإلنسان والبيئة، و ال توجد إجراءات أمان مناسبة لتجنب حدوث مثل هذه املخاطر خارج 

 :على سبيل املثال. منشآت االحتواء املوجودة
األحياء الضارة واليت ميكن أن تتبادل أو تغري مادهتا الوراثية مع أحياء أخرى بتواتر  . أ

 .مرتفع
 . فعالة ملنع هروب وانتشار األحياء الضارة أو منتجاهتاال توجد تقنية . ب
ال توجد تقنية فعالة تضمن أن األحياء الضارة بعد هروهبا ميكن أن تؤسر أو تعدم قبل أن  . ت

 .تؤثر سلباً هي أو منتجاهتا على صحة اإلنسان و البيئة
. II الوراثية ) املنابلة( حتديد تأثري املعاملةmanipulationت األمان على مستويا: 

 و غري التأثري املباشر: مستويات األمانتشمل القواعد األساسية لتقييم تأثري املعاملة الوراثية على 
 ومنتجاته على صحة اإلنسان و البيئة، باإلضافة إىل التأثري الناتج اشر للكائن احلي املهندس وراثياًاملب

 .عن حدوث تبادل يف املعلومات الوراثية مع أحياء أخرى
توجب على األشخاص القائمني بأعمال اهلندسة الوراثية أن يقّيموا بشكل دقيق املعاملة الوراثية، و ي

 .يتضمن ذلك طرق نقل املورثة، مسات الناقل، املصدر، الوظيفة،التعبري و ثبات املورثة، اخل
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ني األمان للكائن احلي يقسم تأثري املعاملة الوراثية على أمان الكائن احلي املستقبل إىل ثالثة أمناط، حتس
املستقبل، املعامالت الوراثية على الكائن احلي املستقبل و اليت ال تؤثر على األمان، ختفيض مستوى 

 . أمان الكائن احلي املستقبل
إزالة مورثة أو مورثات : يتضمن املعامالت الوراثية اليت حتسن األمان للكائن احلي املستقبل: Iالنمط 

 .ري هلذه املورثات، مثل املورثات املمرضة، مورثات اخلصوبة، مورثات التكّيف اخلحمددة أو تثبيط تعب
 : يتضمن املعامالت الوراثية اليت ليس هلا أي تأثري على أمان األحياء املستقبلة:IIالنمط 

املعامالت الوراثية اليت تكون فيها التغريات يف الطوابع الظاهرية أو األمناط الوراثية لألحياء  
تقبلة دون تأثري يف صحة اإلنسان أو البيئة، مثل مورثات التعليم اخلاصة و اليت ال تشكل املس

 .خطورة
املعامالت الوراثية اليت ال حتمل التغريات يف املادة الوراثية للكائن احلي املستقبل املعروف أو  

لربوتني من أجل املتوقع أي تأثريات غرب مرغوبة على صحة اإلنسان و البيئة، مثل مورثات ختزين ا
 .حتسني القيمة الغذائية

 : يتضمن املعامالت الوراثية اليت ختفض مستوى األمان لألحياء املستقبلة:IIIالنمط 
املعامالت الوراثية اليت تسبب حدوث تغريات وراثية معروفة أو متوقعة لألحياء املستقبلة و تنتج  

ل إدخال مورثة ميكن أن تنتج ذيفانات تأثرياً إضافياً غري مرغوب لصحة اإلنسان و البيئة مث
 .ضارة

 املعامالت الوراثية اليت تؤثر يف تعبري املورثة، وال توجد معلومات كافية عن نتائجها ومن غري  
 .املؤكد فيما إذا كان خطر الكائن احلي احملور النهائي أكرب من الكائن احلي املستقبل

 
 :حتديد مستوى األمان لألحياء املهندسة وراثياً

يعتمد حتديد مستوى األمان لألحياء املهندسة وراثياً أساسياً على مستوى األمان للكائن احلي املستقبل 
 .باإلضافة إىل منط و مستوى التأثري للمعاملة الوراثية على األحياء املستقبلة

(I) . األحياء املهندسة وراثياً من أحياء مستقبلة من مستوى األمانI : 
 بواسطة النمط األول Iوراثياً املستحصل عليها من أحياء مستقبلة من مستوى األمان األحياء املهندسة 

 .أو الثاين من املعامالت الوراثية ال تزال تنتمي إىل مستوى األمان األول
 املستحصل عليها Iكذلك فإن األحياء املهندسة وراثياً من األحياء املستقبلة من مستوى األمان 

فقط إذا كان ) I(ن املعامالت الوراثية ميكن أن تنتمي أيضاً إىل مستوى األمان بواسطة النمط الثالث م
إذا . االخنفاض يف مستوى األمان قليالً جداً و ليس هناك حاجة لتبين أي إجراءات ضبط أمان جديدة
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كان لألمان درجة معينة من االخنفاض و لكن املخاطر احملتملة ميكن جتنبها من خالل إجراءات أمان 
أما إذا كان هناك اخنفاض حاد و خطري يف األمان و لكن .  IIاسبة فيحدد األمان باملستوى  من

إذا . IIIخماطره احملتملة ميكن جتنبها باستعمال إجراءات ضبط أمان صارمة فيحدد األمان باملستوى 
ل من كان هناك اخنفاض حاد وخطري يف األمان وكانت خماطره احملتملة ال ميكن جتنبها بشكل كام

 . IVخالل إجراءات ضبط األمان فيتوجب حتديد األمان كمستوى
 

(II) . األمان مستوىاألحياء املهندسة وراثياً من أحياء مستقبلة منII: 
 من 1 املستحصل عليها بواسطة النمطIIاألحياء املهندسة وراثياً من أحياء مستقبلة من صف األمان 

يف حال ازدياد األمان إىل الدرجة اليت ال توجد .  I األمان املعامالت الوراثية تبقى منتميةً إىل صف
أما إذا زاد مستوى األمان و بقي هناك . عندها أي تأثريات غري مرغوبة على سالمة اإلنسان أو البيئة

خطورة قليلة على صحة اجلسم البشري و البيئة، فتصنف األحياء املهندسة وراثياً و املستحصل عليها 
 من املعامالت الوراثية يبقى يف مستوى 1 بواسطة النمطIIة من مستوى األمان من أحياء مستقبل

 . IIاألمان 
بواسطة IIأما األحياء املهندسة وراثياً و املستحصل عليها من األحياء املستقبلة من مستوى األمان 

 .II من املعامالت الوراثية فتنتمي إىل مستوى األمان 2النمط 
 3 بواسطة النمطII و املستحصل عليها من أحياء مستقبلة من مستوى األمان األحياء املهندسة وراثياً

باالعتماد على اخنفاض درجة األمان، IV  أوIII أو IIمن املعامالت الوراثية فتنتمي إىل مستوى األمان 
 .و بنفس مقاييس التصنيف لألحياء املستقبلة

 
)III (مستوى األمان من األحياء املهندسة وراثياً من أحياء مستقبلة III : 

بواسطة النمط  III األحياء املهندسة وراثياً املستحصل عليها من أحياء مستقبلة من مستوى األمان 
 باالعتماد على مدى اخنفاض III أو I أو IIاألول من املعامالت الوراثية تنتمي إىل مستوى األمان 
 . األمان، مع نفس مقياس التصنيف لألحياء املستقبلة

  بواسطة النمط IIIاء املهندسة وراثياً املستحصل عليها من األحياء املستقبلة من مستوى األمان األحي
 .IIIالثاين من املعامالت الوراثية تنتمي إىل مستوى األمان 

 بواسطة النمط IIIاألحياء املهندسة وراثياً املستحصل عليها من األحياء املستقبلة من مستوى األمان 
 باالعتماد على مدى نقصان األمان IV أو IIIمالت الوراثية تنتمي إىل مستوى األمان الثالث من املعا

 .مع نفس مقاييس األمان لألحياء املستقبلة
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)IV (من مستوى األمان  األحياء املهندسة وراثياً من أحياء مستقبلةIV : 
 1 بواسطة النمط IVان األحياء املهندسة وراثياً املستحصل عليها من أحياء مستقبلة من مستوى األم

و باالعتماد على مدى زيادة األمان، . IIIأو  II  أو Iمن املعامالت الوراثية تنتمي إىل مستوى األمان 
 .مع نفس مقاييس األمان لألحياء املستقبلة

 2 بواسطة النمطIVاألحياء املهندسة وراثياً املستحصل عليها من األحياء املستقبلة من مستوى األمان 
 . IVمن املعامالت الوراثية تنتمي إىل صف األمان 3أو 

 حتديد مستوى األمان و تنفيذ إجراءات يت تقوم بأعمال اهلندسة الوراثيةيتوجب على املؤسسات ال
ضبط األمان املالئمة باالعتماد على تقييم األمان للكائن احلي املهندس وراثياً و منتجاته و ذلك قبل 

 .باملوضوع أو جتارب أولية لإلطالق إىل البيئة أو اإلنتاج الصناعيتنفيذ حبوث جتريبية ذات صلة 
   

 :قواعد األمان احليوي
 باالعتماد على جمموعة من العناصر و املبادئ املشتقة من القواعد و لقد طورت قواعد األمان احليوي

ة احليوية لن و قد صممت هذه القواعد للتأكد من أن منتجات التقان. التنظيمات الوطنية والعاملية
حتمل أية تأثريات غري مرغوبة يف البيئة و الزراعة، و حلماية اجملتمعات احمليطة باإلضافة إىل العاملني و 

الباحثني املشاركني يف االستعمال ملثل هذه املنتجات من مرحلة البحث و حىت مرحلة التسويق 
 .  التجاري

 
 :قواعد األمان احليوي املخربية

 ).Good Laboratory Practices GLP(كافةً نظام املمارسات املخربية اجليدة يطبق يف املخابر 
 .جيب إعطاء املخربيني التعليمات الالزمة عن اإلجراءات املتبعة يف املخابر .1
 .عدم املص املباشر بواسطة الفم للسوائل السامة أو اخلاجمة بل جيب استعمال املمص .2
 .عدم نفخ السوائل املعدية خارج املمص .3
 .م خلط مزيج من املواد املعدية بصنع فقاعات بواسطة نفخ اهلواء باملمصعد .4
 .جتنب استعمال احملاقن قدر اإلمكان .5
 .تعقيم املمص واحملاقن املستعملة يف نفس الوعاء الذي استخدمت فيه بعد االستعمال األول .6
 .جيب فحص أنابيب التثفيل قبل عملية التثفيل خوفاً من وجود شقوق أو كسور فيها .7
 .استعمال أنابيب تثفيل ذات أغطية حمكمة اإلغالق .8
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، و إذا كان ذلك ضرورياً، جيب مسح حافة األنبوب نب صب السائل من أنابيب التثفيلجت .9
 .جتنب ملء أنابيب التثفيل إىل احلافة حيث تصبح احلواف ملوثة مبحتويات األنبوب. بسائل معقم

  .امللوثة قبل التخلص منهاتعقيم كل املواد  .10
 .ن و الكحول بعد هناية كل يوم عملعقيم أسطح العمل باستعمال الصابوت .11
 .احملافظة على األيدي بعيدة عن األنف، العني و الوجه ملنع العدوى الشخصية .12
وجوب غسل األيدي عندما يكون هناك شك بالتلوث عند التعامل مع مواد حية وقبل  .13

 .صة باأليديمغادرة املخرب، وجيب توفر مغسلة واحدة على األقل خا
جتنب األكل والشرب ومضغ العلكة وختزين الطعام والتدخني ووضع مستحضرات التجميل  .14

 .يف املخرب
 .القيام بتدابري وقائية خاصة يف حال تلوث اجملاري الفموية أو التنفسية مبواد معدية .15
 .ارتداء املعاطف املخربية إلزامي وجيب أن ختلع عند اخلروج من املخرب .16
 .بس املخربية النظيفة فقط يف حجرة الطعام واملكتبة واملناطق غري املخربيةارتداء املال .17
 ).باألوتوكالف(يتوجب تعقيم املهمالت باحلرق أو بالتعقيم احلراري  .18
والعوامل البيولوجية اخلارجية ويتم إحراق القفازات  جتنب التماس مع األحياء احملورة وراثياً .19

 .املستعملة
 .مغلقاً طوال الوقتجيب أن يكون باب املخرب  .20
 .جيب أن يتم التعامل مع الكيماويات املنتجة لألخبرة حتت ساحبة اهلواء .21
 .تعلق الفتات التحذير ضد اخلطورة احليوية يف املخرب و بشكل إلزامي .22
 .يتوجب نقل املواد املتوجب حرقها أو تعقيمها باحلرارة داخل حاويات غري نفوذة .23
جل التعقيم الروتيين و االستعمال اآلين عند حدوث يتوجب توفر املعقمات الفعالة من أ .24

 .انسكاب للمواد
 .يسمى مسؤول عن أمان كل خمرب ملتابعة تنفيذ إجراءات املمارسات اجليدة والتقيد هبا .25

 
 )الزجاجية:( قواعد األمان احليوي إلدارة البيوت احملمية

 :يتطلب االحتواء البيولوجي استعمال الناقل و املضيف بطريقة تضمن
 .احلد من مخج الناقل إىل مضيفات معينة . أ
 .ضبط بقاء العائل والناقل يف البيئة . ب
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يتطلب النمو ملرحلة النباتات الكاملة  ظروفاً بيئية معينة ميكن حتقيقها باستعمال االحتواء يف البيوت 
 .الزجاجية

 : Aاالحتواء يف البيوت الزجاجية من النمط  -
وية على ممرضات نباتية معدية أو نواقل الدنا و كذلك للتجديد هذا النوع مالئم للتجارب غري احلا

 .من خاليا مفردة
 : Bاالحتواء يف البيوت الزجاجية من النمط  -

 :  يوصى هبا للتجارب اليت تتضمن
و مثال ذلك إكثار ) تتضمن الفريوسات النباتية(العوامل املمرضة للنبات املعاملة وراثياً  . أ

 . داخل النبات  األحياء املعاملة وراثياً
تنمية النباتات اجملددة من خاليا حورت بأنظمة الناقل املمرض، و اليت ما تزال حاويةً  . ب

 .على العامل املمرض
 : و تتضمن هذه القواعد ما يليBتتبع قواعد صارمة عند االحتواء يف البيوت الزجاجية من النمط 

 .ات اخلطورة احليويةتعليم كل البيوت الزجاجية املستعملة يف االحتواء بإشار .1
 .التفتيش من قبل اللجنة املؤسساتية قبل منح املوافقة .2
 .تنمية النباتات يف بيوت زجاجية مصممة خصيصاً أو مقصورات خاصة .3
رعاية و تنظيم النباتات من قبل أشخاص مدربني بشكل مناسب وبالتقيد الدقيق لقواعد  .4

 . السالمة يف البيوت الزجاجية
 احليوي املؤسساتية باحلسبان فيما إذا كان أي من العوامل اإلضافية مثل أن تأخذ جلنة األمان .5

مكافحة اآلفات وإقامة حواجز إضافية ملنع دخول الطفيليات والطيور و احلشرات أو أن إتالف 
 . البذور و النباتات اإلضافية ضروري لبعض التجارب

رضة النباتية املعاملة وراثياً توفري شروط خاصة يف بعض احلاالت ملنع انتشار الكائنات املم .6
خصوصاً عند االنتقال بني البيت الزجاجي و املخرب، أو من خالل ما يهمل من النباتات و 

 .التجهيزات، أو عرب انتقال حبوب الطلع و البذور أو النواقل البيولوجية األخرى
شكل فيها توفري ضغط هواء سالب، فلترة للهواء، أبواب مضاعفة، اخل يف احلاالت اليت ي .7

 .االنتشار باهلواء خطراً حمتمالً
توفري بنية مناسبة للبيت الزجاجي يف احلاالت اليت يشكل فيها االنتشار يف التربة واملاء خطراً  .8

 .ممكناً
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منع تشكل حبوب الطلع أو البذور أو االحتواء املناسب حلبوب الطلع و البذور يف احلاالت  .9
 .اليت يشكل انتشارها خطراً حمتمالً

لقيام بإجراءات إضافية ملنع التلوث أو لتطهري املالبس الشخصية واألدوات والتجهيزات ا .10
 .واألوعية، اخل عندما تكون خطورة االنتقال امليكانيكي أعلى من املعدل العام

 . احلد من منو النبات العائل يف املنطقة اجملاورة ملنشأة االحتواء و مراقبة إمكانية التسرب .11
 .جاجي يف كافة األوقاتإقفال البيت الز .12
إخراج املواد النباتية غري احلية، أو أجزاؤها، أو العوامل البيولوجية الغريبة احلية من البيت  .13

 :الزجاجي باستثناء
 .املهمالت اليت جيب تعقيمها يف األوتوكالف قبل رميها . أ
 .قلاملخزون يف املنشآت األخرى، يف هذه احلالة جيب أن ختضع إىل احتواء كاف قبل الن . ب

 معاجلة ماء التصريف كيميائياً قبل طرحه يف املصارف عندما تكون هناك خطورة من  .14
 .االنتشار باملاء

ارتداء املعاطف طوال الوقت داخل البيت الزجاجي، و جيب تعقيمها قبل إخراجها منه ألي  .15
 .سبب كان

 . غسل األيدي عند الدخول إىل البيت الزجاج واخلروج منه .16
 . مبواد معقمة عند مدخل البيت الزجاجي لتعقيم األحذيةوجود إسفنجة مغطسة  .17
 .التسجيل اليومي لكل التجارب و العمليات املنفذة يف البيت الزجاجي .18

. 
 ):االختبار احلقلي ضيق اجملال( قواعد األمان احليوي لالختبارات احلقلية 

 .حتظر إقامة التجارب احلقلية املتضمنة آفات و عوامل مرضية نباتية دخيلة .1
 .جيب منع النباتات من نثر حبوب الطلع بإزالة األزهار حىت يثبت عدم ضرورة ذلك .2
 .إذا كانت األزهار ضرورية للتجارب فيجب تغطية األزهار أو النورات قبل النضج .3
 .يتوجب وضع عازل حول قطعة التجربة، ملنع انتقال حبوب الطلع إىل قطع قريبة .4
 . القطعة التجريبيةمينع دخول األشخاص غري املرخص هلم إىل  .5
 .  جيب تطبيق إجراءات محاية خاصة للتأكد من عزل كامل لألجزاء النباتية احملصودة .6
 .حسب الضرورةية من دخول احلشرات، احليوانات وجيب محاية القطع التجريب .7

 
 :اإلطالق إىل البيئة
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 دون موافقة ال يسمح ألي شخص أو مؤسسة تعتزم إطالق أي كائن حي مهندس وراثياً إىل البيئة
هذا ال يعين بالضرورة أن موافقة من و). SNBC(مسبقة من اللجنة الوطنية السورية لألمان احليوي 

اللجنة الوطنية السورية لألمان احليوي ستعفي املتقدم باملشروع من االمتثال إىل القواعد و التنظيمات 
تق صاحب املشروع يف حتديد و تقع املسؤولية الكاملة على عا. الصادرة من جهات حكومية أخرى

ما إذا كان عمل اهلندسة الوراثية أو اإلطالق يتطلب رخصة أو إذناً أو موافقة من مثل هذه السلطات 
 . و احلصول على ذلك الترخيص إ ذا كان مطلوباً

إن الشهادة الصحية للنبات و اليت متنح من قبل وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي السورية 
)SMAAR(أو إلدخال املنتجات احملورة وراثياً إىل اجلمهورية العربية / وبة لإلطالق إىل البيئة و مطل

 .السورية
كما جيب أن تبلغ . و يتوجب إبالغ وزارة البيئة عن كافة خطط إطالق األحياء املهندسة وراثياً

اجلمهورية اللجنة الوطنية السورية لألمان احليوي عن مجيع عمليات النقل واإلطالق داخل حدود 
 .العربية السورية

  
  -Iيف ما يتعلق بإطالق منتج معدل وراثياً إىل البيئة: 

جيب على أي شخص أو جهة ترغب بإطالق منتج معدل وراثياً إىل البيئة أن يقدم طلباً وفق  .1
 و .وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي وذلك بنسخة أصلية و صورتني  إىل2امللحق رقم 

جيب على وزارة  .2يف امللحق الواردة لطلب أن جييب على كافة األسئلة مقدم ايتوجب على 
  يوماً، بشرط أن تكون املعلومات املطلوبة يف60الزراعة أن جتيب خالل فترة ال تزيد عن 

 .االستمارة كاملة
بعد   للمنتج املعدل باستعمال اهلندسة الوراثية إىل البيئةمتنح وزارة الزراعة شهادة اإلطالق .2

تضع وزارة الزراعة الطلب و. اللجنة الوطنية لألمان احليويي اإلجيايب و املسبق من قبل الرأ
ترسل نسخة من الطلب و رأي اللجنة . ةحتت تصرف اللجنة الوطنية لألمان احليوي للمراجع

 .يوماً من تاريخ تقدمي الطلب) 30(الوطنية لألمان احليوي إىل وزارة الزراعة خالل 
دة اإلدخال أو النقل ذات الصلة بالطلب إذا كان املنتج املعدل قد نقل تلحق نسخة من شها .3

 .أو أدخل لالستعمال يف اإلطالق إىل البيئة
 معاجلة أو إبادة املنتج حول يكتب الطالب بياناً عن املسؤوليات اليت يأخذها على عاتقه  .4

 .ا مت إجنازهبشكل مينع خروجه إىل البيئة عند اكتمال التجربة، باإلضافة إىل بيان مب
 . جيب إبقاء املنتج املطلق أو املنقول يف األماكن احملددة له يف االستمارة  .5
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بطاقة تعريف تعطي ب عرفأو إدخال منتج معدل وراثياً جيب أن ي/عند إطالق أو نقل و  .6
 .IIIاملعلومات املشار إليها يف الفصل 

 ية إلطالق الكائنات املعدلة اليت منحت شهادة صحاحلكوميةاجلهة اخلاصة أو  جيب أن ترسل .7
اللجنة الوطنية لألمان احليوي تقارير مرحلية و تقرير هنائي عن الصفات السلوكية وراثياً إىل 

   .للمنتج مثلما عرضت يف الشهادة
 :يتوجب إبالغ اللجنة الوطنية يف احلاالت التالية  .8

 تم التبليغجيب أن ي(راثياً يف حال حصول حوادث عند التحرير للمنتج املعدل و . أ
 ). ساعة24يف فترة أقصاها 

جيب أن ينظم إشعار مكتوب خالل مخسة أيام عمل إذا كان املنتج املعدل أو  . ب
، الطلب عن الصفات املدرجة يف العائل املشارك قد اختلف جوهرياًالكائن احلي 

أو إذا ظهرت إشارات بوجود أمراض أو إشارات على معدل وفيات أو أي 
  . و غري مقصودةتأثريات غري متوقعة

ميكن لألشخاص املخولني من قبل اللجنة الوطنية لألمان احليوي تفتيش املوقع الذي أطلقت  .9
فيه املنتجات احلية احملورة إىل البيئة و يف أي وقت و يتضمن ذلك املناطق املغلقة قبل و بعد 

يف الناجتة عن وتتحمل اجلهات الطالبة املصار. نقل املنتج و السجالت ذات العالقة باملنتج
 .إجراءات التفتيش من قبل عناصر اللجنة الوطنية لألمان احليوي

 
-IIيف ما يتعلق بالشهادة الصحية إلدخال النباتات أو احليوانات احملورة وراثياً و بيان احلركة: 

ة يصح و املعابر احلدودية شهادة املطاراتو ،املوانئ يف  احلجر الصحي الزراعيمتنح مديرية .1
على هذا يتوجب على اجلهة ذات العالقة و. ملنتجات احملورة وراثياًادخال إلحليوان  اولنبات ل

بالتوافق أن تضع امللفات التالية حتت تصرف مكتب اجلمارك عند نقطة الدخول إىل البلد و 
 : ذلكل املبينةملعلومات ا مع
 ).3امللحق (موافقة وزارة الزراعة السترياد نباتات حمورة  )1
 إلدخال تطلبات صحة النبات واحليوان وإجراءات األمان احليويملصل أل الوثيقةا )2

 . وراثياًاحملورةاملنتجات 
 . من بلد املنشأ واحليوانشهادة عاملية لصحة النبات )3



 23

 األمان ؤولة عن إصدار متطلبات و إجراءاتتكون وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي مس .2
لطلب بنفس الطريقة اليت عومل هبا طلب التحرير احليوي إلدخال املنتجات املعدلة، و يعامل ا

 ).I,2(إىل البيئة 
يف ما يتعلق بالنقل الداخلي للمنتج املعدل وراثياً، تبلغ اجلهة صاحبة العالقة وزارة الزراعة و  .3

خترب اجلهة  اإلصالح الزراعي تباعاً، و يتوجب على وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي أن
تم خالل الفترة احملددة بالتوافق مع ي ميكن أنيف ما إذا كان النقل صاحبة العالقة رمسياً 
 .)انظر التايل( اإلجراءات املتبعة للنقل

 احملورة وراثياً، وادإذا كان اهلدف على وجه احلصر هو النقل أو العبور أو االسترياد للم .4
الطلب إىل جيب أن يرسل ). II،3(فيجب أن حيتوي الطلب على املعلومات املشار إليها يف

وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي بالشكل املناسب، األصل و نسختني، و جيب على وزارة 
 املعلومات تكون  يوماً، شريطة أن45الزراعة و اإلصالح الزراعي أن تستجيب خالل فترة 

يف الطلب كاملة، ويف حالة عدم اكتمال املعلومات جيب أن يسأل الطرف املعين الستكمال 
يسمح بفترة  .مات الناقصة ويبدأ التوقيت جمدداً من تاريخ اكتمال املعلومات يف الطلباملعلو
  يلغى الطلب إذا مل يتم تزويد املعلومات .اً بغاية استكمال املعلومات الناقصة يوم30

 .الناقصة خالل الفترة املشار إليها
عدل عند استريادها أو ج املتعامل مواد التغليف، احلاويات و أي مادة أخرى مرافقة للمنت .5

 .إشراف احلجر الزراعي أو البيطري بطريقة متنع انتشار املنتج املعدل بنقلها
تبلغ اجلهة الشخصية أو القانونية و اليت أعطيت هلا شهادة إلدخال املنتج املعدل وزارة  .6

مل الزراعة و اإلصالح الزراعي عن تاريخ وصول املنتج إىل املكان املقصود النهائي أو إذا 
 . تصل إليه ألي سبب من األسباب

تلتزم املنتجات املعدلة وراثياً باملتطلبات الصحية السترياد النباتات املثبتة يف املقاييس السورية  .7
) خضار، فاكهة، بذور مواد اإلكثار، األزهار(للحجر الصحي النبايت وفقاً للمنتج الزراعي 

 .املعدة لالسترياد
 

 -III بطاقة البيان(والتعريف يف ما يتعلق بالتعليم :( 
أو حتريره مبعلومات واضحة وصحيحة /جيب أن يزود أي منتج معدل وراثياً مت نقله أو إدخاله و

تكتب على الغالف أو على احلاوية بشكل غري قابل لإلزالة والتعديل على أن تتضمن هذه املعلومات 
 :.ما يلي
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 .اسم املادة وكمية احملتويات .1
 . ي مجع منه أو طور أو صنع أو زرع أو أنتج املنتج املعدلالبلد أو املكان الذ .2
 . واملرسلناقلاالسم والعنوان ورقم اهلاتف والفاكس لل .3
 .االسم والعنوان ورقم اهلاتف والفاكس للمرسل إليه .4
 .رقم شهادة صحة النبات لإلطالق أو اإلدخال .5
 ).lot number(تاريخ اإلنتاج وانتهاء الصالحية ورقم الدفعة  .6

 
 :فتيش واملراقبة الت

تلتزم اجلهة املالكة لشهادة النقل، اإلدخال، اإلطالق إىل البيئة و املالك واملؤجر و املدير  .1
 بواسطة اهلندسة الوراثية بالسماح امل املستعملة الختبار املنتج املعالتجهيزاتللمحاصيل أو 

م كل التسهيالت هلم، بالرقابة على أراضيها وحممياهتا و تتعاون مع مفتشي صحة النبات وتقد
 و غري كما تلتزم بتبليغ مفتشي اللجنة الوطنية لألمان احليوي عن أي شيء شاذ أو مشبوه

 . يف شهادات النقل أو اإلدخال أو اإلطالق إىل البيئةنظامي
ميكن للجنة الوطنية لألمان احليوي يف ممارستها لعملها أن تستعني مبن تراه مناسباً من  .2

 .هبدف تطبيق هذه التنظيمات) ية أو خاصةحكوم(مؤسسات أخرى 
سوف تطبق اللجنة الوطنية لألمان احليوي إجراءات صحة النبات املشار إليها يف هذه  .3

 .الوثيقة الرمسية
 

 :العقوبات 
 عمليات اإلدخال أو النقل و اد مشاركة بأي شكل من األشكال يفُتعاقب أي مؤسسة أو أفر

املنتجات املعدلة و اليت ال تلتزم باملواد املوضوعة يف هذه الوثيقة و ذلك اإلطالق إىل البيئة، أو يف تقييم 
 تاريخ 91 رقم والقرار 1960لعام  237احلجر الصحي الزراعي السوري رقم وفقاً لقانون 

 اخلاص مبنع الغش 1960 لعام 158 الصادر عن وزير الزراعة والقانون رقم 12/8/1991
 تقارير التفتيش املوضوعة من قبل وحدات الرقابة و اجلهات املاحنة والتدليس وتعديله باالعتماد على

 للرخص واليت جيب أن توضع حتت الطلب لتكون جاهزة للتطبيق من قبل املكتب املسؤول لإلشراف
 .متكامل مع التنظيمات بشكل

 


