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اأٔلس تا  ادلكتور محمد و التقدٍر للمرشف  امحلد هلل واده    منو و ثوفِقو مث جًزي الشكر

. ثوجهياثو و ٕارشاداثو    بومدٍن 

 ادلكتور وانس حيي أٔلس تا  رئُس املرشو   الوإلم نان ثقد  خبالص الشكر أٔ كام 

 ؤأمسى عبارات التقدٍر والشكر لٔلساثذة اأٔلفاضي ٔأع اء جلنة املنا شة 

وخالص التقدٍر والشكر دلكتور بو ال  بو ًدي ، وادلكتور ٔأُحد بوعنُين من جامعة بشار 

     املسا دة الكب ة   ٕاجنا  ىذا البحث  

 .رساةلشكر   من سامه من  ًرب ٔأو بعَد   ٕاجنا  ىذه الأٔ و 
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ٕاىل الوادلٍن الكرميني اذلٍن ترافقين دعواهتام     خ وات حِايت ، ٕاىل ٔأيم الثاهَة اليت ربتين 

.    حب العمل واجلد

ٕاىل  وجيت اليت ا   عت ىذه الرساةل جزءا كب ا من حقيا و اشت معي ثفاضَليا جزاىا هللا 

خ ا    ضربىا 

 ٕاىل ٕاخويت  ،ٕاىل رو ة احلارض ؤأمي املس تقبي ٔأبنايئ اأٔلعزاء عبد القادر  خوةل ، مار  ٔأسامء

. الف ي الكب    ٕاخراج ىذه الرساةل ضاحب ؤأخوايت ؤأخص ابذلكر عبد الرحامن 

 ٕاىل اكفة الزمالء   ادلفعة ، وٕاىل اأٔلضد اء جامل ، رش َد ، جلول

رفِقي احلاج محلر  ندويس رُحو هللا ٔأيخ و ٕاىل روح 

ٕاىل ىؤلء مجَعا ٔأىدي مثرة هجدي املتواض  

   

        ٔأُحد
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المقدمة 

االىتمام بحماية البيئة وعناصرىا من أكبر القضايا المطروحة بقوة عمى الصعيد        أصبح 
 أصعب معضمة تواجو العالم ، ولعلومكوناتيا ىي أساس الحياة، العالمي والمحمي ألنيا ركيزة التنمية

بحماية البيئة بجميع عناصرىا أكبر  االىتمامكان ىي إنييار المنظومة الطبيعية أو البيئية، لذلك 
 . لمجتمعاتىاجس ل

 البيئة واسع ومتشعب، فقد كان حتمًا عمى الفاعمين ابتكار حمول متنوعة تستيدف تدىوروألن       
 .طاليايجميع مجاالتيا، وتكثيف الجيود عمى كافة المستويات لمحد من التدىور والتآكل الذي 

ىو نطاق التنوع الحيوي الذي يمثل   محل عناية بالغةتأصبحالتي  وأىم نطاقات البيئة         
 جميع أشكال الحياة الموجودة عمى الكرة األرضية من نباتات وحيوانات وفطريات وكائنات دقيقة

 .1اويشير أيضا إلى الجماعات التي تشكميا والمواطن التي تعيش فيو

في الطبيعة حيث يقوم بين الكائنات الحية وأشكال الحياة ويعبر التنوع البيولوجي عن التباين      
: تتمثل في_ االنفصالترتبط فيما بينيا ارتباطا وثيقا ال يقبل _ عمى ثالث مستويات رئيسية 

األنظمة البيئية، حيث يتشكل النظام البيئي الواحد من األول يمثل التنوع عمى مستوى مستوى ال
مجموعة من الكائنات الحية، حيوانات نباتات وكائنات مجيرية تعيش في حيز جغرافي وكيميائي 
يمثل المجال الذي يتضمن مجموع الموارد الضرورية لمحياة، يختمف ىذا المجال المادي باختالف 

 2.النظم البيئية مثل النظم الغابية والنظم المائية

                                                           

 محمد سميم أشتيو، رنا ماجد جاموس، التنوع الحيوي أىميتو وطرق المحافظة عميو، سمسمة دراسات التنوع الحيوي والبيئة، النشرة  _1
. 01ص.  فمسطين،الحيوي والبيئة، تل نابمس مركز أبحاث التنوع ، 2002أبريل ، 01رقم 

دة من كافة المصادر بما فييا النظم ستمتباين الكائنات العضوية الحية الم ''ويعرف التنوع البيولوجي حسب اتفاقية التنوع البيولوجي بأنو
وذلك يتضمن التنوع داخل األنواع وبين ، اإليكولوجية األرضية والبحرية واألحياء المائية والمركبات اإليكولوجية التي تعد جزءًا منيا

من اتفاقية التنوع البيولوجي، صادق عمييا المشرع الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي  (02)  المادةأنظر. ''األنواع والنظم اإليكولوجية
 5 المتضمن المصادقة عمى اتفاقية التنوع البيولوجي الموقع عمييا في ريو دي جانيرو في 1995 جوان 6 المؤرخ في 95/163رقم 

.  03ص ،1995 جوان 14الصادر في ، 32العدد ، ج ر ج ج، 1992جوان 
العايب جمال، التنوع البيولوجي كبعد في القانون الدولي والجيود الدولية والوطنية لحمايتو، مذكرة ماجستير في القانون الدولي  _ 2

 .14 ص،2005سنة ،  جامعة الجزائر،والعالقات الدولية، كمية الحقوق، بن عكنون
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المستوى الثاني ىو التنوع عمى مستوى األنواع الحية من نباتات وحيوانات وفطريات وكائنات         
دقيقة وغيرىا من الكائنات الحية، ويشير ىذا المستوى إلى تعدد أنواع الكائنات الحية التي تعيش عمى 
رقعة ما من سطح الكرة األرضية، وتوزيعيا النسبي واألصناف السائدة فييا، فدراسة ىذا المستوى تقوم 

 .1أساسًا عمى عمم التصنيف

 بين  االختالفحيث إن سر، المستوى الثالث من مستويات التنوع البيولوجي ىو التنوع الجيني       
 المنتشرة في األنسجة المكونة لبنية 2يعود إلى تنوع الجيناتأفراد الصنف الواحد بين والكائنات الحية 

ىذه الجينات أو المورثات ىي المسؤولة عمى المحافظة عمى الصفات التي تميز كل ، الكائن الحي
وانتقاليا إلى األجيال الالحقة، وىي أيضا أساس التفرقة بين عشائر الكائنات الحية داخل الصنف  نوع

 .3الواحد

أو الجينات التي تمثل  ADN4فالتنوع بين األنواع والتنوع داخل النوع الواحد يرتبط بجزيئات      
مخزون الصفات والمعمومات الوراثية لمكائن الحي وتعمل عمى نقميا وترجمتيا في األجيال الالحقة 

.  فيذا المستوى من التنوع البيولوجي يمثل الثروة الجينية لمحياة،من نفس الصنف

ساىم اإلنسان حيث فالتنوع الحيوي بكافة مستوياتو وعناصره يتعرض لمتآكل وفرط االستغالل،       
بقصد أو بغير قصد في تدمير واستنزاف عناصر التنوع الحيوي من خالل مزاولتو ألنشطة تفتقد لمبعد 

زالة الغابات وتجريف التربة إلقامة البنية التحتية بسبب رالبيئي مثل الصيد العشوائي والرعي الجائ ، وا 

                                                           

 .02محمد سميم أشتيو، رنا ماجد جاموس، المرجع السابق، ص _ 1

، حول اليندسة   محمد صالح المحب: أنظر ، عنصر كروموزومي النتقال وظيور الميزات الوراثية (موّرثة)جمع جين : الجينات_2
 .197 ص ،2000، سنة  01، ط لعمومل، الدار العربية  ستنساخالالوراثية وعمم ا

 .12 ص،العايب جمال، المرجع السابق_ 3

، ىو منظومة أساسية في تركيب  Acide désoxyribonucléique ( ADN)الحمض النووي الريبوزي منزوع األكسجين _ 4
 ARN( Acide واألحماض األمينية، إلى جانب الحمض النووي الريبوزي البروتيناتالكروموزومات والمتمثمة في جزيئات 

Ribonucléique) ــ ويتركب الADNر خماسي الكربون منزوع األوكسجين ك من الفوسفات وسDésoxyribose  ، وقاعدة أزوتية
 شكل حمزون ADNــ  الذيتخ ( Cytosineينسالسيتو–  Thymineالتمين– Guanine الغوانين- Adinineاألدنين )تتشكل من 
جيرار سيغان، أساسيات عمم الوراثة، ترجمة فؤاد شاىين، عويدات : أنظر. أثناء االنقسامات الخموية (التناسخ) لالزدواجمزدوج قابل 

 .127ص. 2003سنة . ، لبنان بيروت، لمنشر
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إلى جانب تغيير المناخ والتصحر، وىذا يؤثر سمبًا عمى التنمية واالستخدام المستدام ، تزايد السكان
. لمتنوع البيولوجي

 من خالل حيويلتنوع الامن أجل ذلك بادر المجتمع الدولي بوضع إطار قانوني عام لحماية        
 إضافة إلى اتفاقيات أخرى منيا اتفاقية تغيير ،اتفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكوالت الممحقة بيا

، وقد تبنت المناخ واتفاقية مكافحة التصحر، واتفاقية التجارة الدولية في األنواع الميددة باالنقراض
.  قوانينيا الداخمية في إطار الحماية القانونية لعناصر البيئةالدول ىذه االتفاقيات في

إال أن ىذه الدراسة تستبعد الحماية الشمولية لمتنوع البيولوجي، وتركز عمى الحماية القانونية         
لمتنوع الجيني من منتجات  التكنولوجيا الحيوية المتمثمة في الكائنات الحية المحورة جينيًا التي أدخميا 

. اإلنسان في النظم البيئية، خصوصًا في المجال الزراعي فيما يسمى بالثورة الزراعية الجديدة

 إلى تطمع اإلنسان لمعرفة جذورىاترجع عمى التقنية الحيوية التي القائمة  ىذه الثورة الزراعية       
 ليذا التحول في عموم البيولوجيا، وتكاد تكون البدايات األولىليبدأ من حولو  تركيب الكائنات الحية

 مع 1االىتمام بمكونات الخمية التي شكمت الحقا منطمقًا لما يعرف بالتكنولوجيا الحيويةبالتحول 
 حيث استطاع العمماء من خاللو معرفة تركيب األنسجة 1827اختراع الميكروسكوب الموني عام 

 . في الشكل2واكتشاف تكونيا من وحدات صغيرة عرفت بالخاليا تختمف عن بعضيا

 الوراثة الحديث عمى يد الراىب النمساوي جرجور مفي وضع أسس علالخطوات كانت أولى       
الذي وضع القوانين التي تتحكم في توريث الصفات من خالل ( GREGER Mendel) مندل 

 . 3 والحظ كيفية انتقال الصفات الوراثية بين األجيال1866دراسة قام بيا عمى نبات البازالء عمم 
                                                           

 والحقن "(ADN"ريبوز منقوص األوكسجين )تعني تطبيقات داخل أنابيب االختبار لمحامض النووي المؤتمف : التكنولوجيا الحيوية_ 1
، وتتغمب عمى حواجز  المباشر لمحامض النووي في الخاليا أو العضيات، أو تعني دمج الخاليا إلى أن تصبح خارج فئتيا التصنيفية

( 03)المادة : التكاثر الفيسيولوجي الطبيعية أو إعادة اإلئتالف، وال تعتبر التقنيات المستخدمة في التربية واالنتخاب الطبيعيين، أنظر
الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم عميو  تمن بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية الممحق باتفاقية التنوع البيولوجي، صادق

 .2004 يونيو 13، الصادر في 38ج  العدد  ج ر ج. 2004 يونيو 08 المؤرخ في 170_04
ع منظمة المجتمع العممي العربي، قمنشور عمى مومقال سة الوراثية والسالمة األحيائية، دعبد الحكيم محمود، الين_ 2

www.arsco.org 15/06/2015 أطمع عميو في. 
غنية عثامنة، تنظيم المبادالت التجارية الدولية لمكائنات المعدلة جينيًا، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كمية الحقوق، جامعة _ 3

 .13ص. 2012/2013سنة ، .01الجزائر 

http://www.arsco.org/
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بدأ الفضول العممي يدفع إلى معرفة المادة األساسية المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية في        
ومارثا  (Alfred HERSHEY)حيث أجرى العالمان األمريكيان ألفريد ىيرشي ، الكائنات الحية

 تجربة توصموا من خالليا إلى دور الحمض النووي 1952في عام  (Martha CHASE)شاس
ADN1 في نقل الصفات الوراثية.  

 James) تم اكتشاف الطبيعة  الجينية عمى يد كل من جيمس واطسن1953وفي عام         

WATSON) سيس كريكنو فرا(Francis CRICK) ــ حيث خمصا إلى أن جزيء الADNف يتأل 
من سمسمتين أو شريطين متكاممين من السكر والفوسفات والقواعد اآلزوتية ويأخذ ىذان الشريطان 

شكل حمزون، وكل شريط يحمل المعمومات الكاممة لضبط البروتينات الالزمة لتوجيو العمميات 
. 2الحيوية التي يؤدي مجموع تفاعميا في النياية إلى تكوين الكائن الحي

صل عمم البيولوجيا الجزيئية إلى مرحمة إعادة ىندسة الجينات بعد اكتشاف أنزيمات لقطع        ثم و
 Paul ووصميا بطريقة مختمفة، حيث نجحت ىذه العممية عمى يد فريق بول برج ADNـ جزيئات ال

Berg  استطاع  تفكيك جزيء ىجين مركب من إذ، 1972من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا عام 
لما بمغت البيولوجيا ىذه المرحمة وىي التحكم في و .3أجزاء من األحماض النووية لكائنين مختمفين

جاد كائنات حية محورة ي من أجل إ4الجينات، كانت أكبر خطوة في اتجاه ابتداع اليندسة الوراثية
. وراثيا بمواصفات معينة مرغوبة أحدثت ثورة في نواحي شتى شاممة لمصحة والزراعة والبيئة

زراعة النباتات والبذور المعدلة جينيا بدعوى زيادة اإلنتاج لتحقيق األمن في تسارع ال         فازداد
الغذائي، وخمق نباتات أكثر إنتاجا وأكثر تحمال لمظروف البيئية الصعبة مثل المموحة والجفاف 

                                                           

 .14المرجع نفسو، ص_ 1

عن المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب،  ، سمسمة كتب تصدر ، عالم المعرفة ناىدة البقصمي، اليندسة الوراثية واألخالق_ 2
 .91، ص1993الكويت، سنة 

3 -Hervé KEMPF, La guerre secréte des OGM , édition de Seuil, Paris, France.Mai 2003. P18 

مجموعة من "وىي :  أحد تطبيقات التكنولوجيا الحيويةتمثلاليندسة الوراثية أو التعديل الجيني أو التعديل الوراثي كميا مترادفات و_ 4
 المتواجدة بنواة الخمية بإضافة أو حذف أجزاء منيا (ADN)التقنيات واألساليب التي يمكن عن طريقيا إعادة تشكيل المادة الوراثية 

صالح :  أنظر ويسمى الكائن الناتج كائن محور جينيا ".بيدف تغيير التركيب الوراثي لمكائن الحي إلنتاج صفات وراثية جديدة ومحسنة
عبد الحميد قنديل، التقنية الحيوية في حياتنا  المعاصر، إدارة النشر العممي والمطابع، جامعة الممك سعود، الرياض، السعودية، سنة 

. 19ص. 2007
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واآلفات الزراعية عمى حساب النباتات والبذور التقميدية التي طورتيا وحافظت عمييا المجتمعات 
. لتنوع الجيني والتوازن البيئيكبيرا ل اديىدما يمثل تالمحمية 

ام الكائنات الحية المحورة جينيا أدى إلى جدل كبير عمى المستوى دستخاوتصاعد              
ما ساىم في وضع نظام قانوني يحكم استخدام ، الدولي بين المؤيدين والمعارضين ليذه الكائنات

 .1منتجات التكنولوجيا الحيوية

، والتوسع في زراعتيا وارتفاع المبادالت التجارية الدولية في الكائنات الحية المعدلة جينيا     
زاد من قمق وتخوف المؤسسات الدولية وبعض الدول واستخداماتيا في الغذاء واألعالف الحيوانية 

والمنظمات والييئات الناشطة في مجال حماية البيئة من مخاطر الكائنات الحية المحورة جينيا عمى 
، فعقدت المؤتمرات والندوات من قبل الخبراء بعيدالثروة الجينية وصحة اإلنسان عمى المدى القريب وال

 الكائنات المحورة ووضع آليات ووسائل رمجال الغذاء والبيئة من أجل إبراز آثافي والمختصين 
. لحماية التنوع البيولوجي والصحة العامة

ىذه األطروحات السابقة كانت سببا في اختيار موضوع البحث حول اآلليات القانونية لحماية     
الثروة الجينية من مخاطر الكائنات الحية المحورة جينيا في ظل تزايد الجدل حول ىذه الكائنات ومدى 

 وتأخذ المناقشات طابع التعقيد والحدة إلى حد اآلن بين المؤيدين إلنتاج واستخدام ،تأثيرىا عمى البيئة
وبعض الدول ،  2الكائنات المحورة من الشركات العمالقة المنتجة ليذه الكائنات ومن ورائيا من الدول

، وتركز الدراسة عمى المحاصيل الزراعية لمكائنات المحورة وراثيا والييئات والمنظمات المعارضة 
. المعدلة وراثيا باعتبارىا أكثر مجاالت اليندسة الوراثية نشاطاً 

                                                           

 (Flaver Saver) البشري وىو طماطم فالفرسافر لالستيالك اق تم طرح أول منتوج نباتي محور جينيا في األسو1994في سنة _ 1
مقاومة المبيدات الحشرية، وتتحمل التخزين بفضل مقاومة التمف، غير أنيا لم تحقق النجاح المتوقع في األسواق نظرًا الرتفاع بميز تت

مسعد مسعد شتيوي، التطبيقات الحديثة لمبيوتكنولوجيا في الزراعة، مقال منشور : أنظر. أسعارىا وعدم استساغة المستيمكين لطعميا
. 53، ص2006، يناير 30اسات البيئية، جامعة أسيوط، مصر، العدد ربمجمة جامعة أسيوط لمد

 من المحاصيل المعدلة جينيا، تمييا األرجنتين بنسبة %60الدول المؤيدة تتزعميا الواليات المتحدة األمريكية إذ تنتج ما يعادل _ 2
 ى، ىذه النسب تمثل إجمالي األراضي المزروعة بيذه المحاصيل عل%4 وانضمت إلييم الصين بنسبة %6 ثم كندا بنسبة  23%

 زاد إقبال بعض الدول النامية عمى المحاصيل المعدلة وراثيًا كاليند وكولومبيا والفمبين وباراغواي 2002وفي عام . المستوى العالمي
فضيمة عايش السالمين، بين المقاطعة والتسميم، مقال منشور بمجمة التقدم العممي، مجمة عممية : أنظر. والمكسيك، وغيرىا من الدول

. 27ص. 2005، أكتوبر 62فصمية تصدر عن مؤسسة الكويت لتقدم العممي، العدد 
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تظير أىمية الموضوع في عرض وتحميل اآلليات القانونية المتاحة من خالل االتفاقيات          
جراءات المؤسسات الدولية واإلقميمية لضمان السالمة األحيائية  التي تساىم في 1الدولية واإلقميمية وا 

حفظ التنوع الجيني في ظل سيطرة الشركات متعددة الجنسيات عمى التكنولوجيا الحيوية وتركيزىا عمى 
إنتاج المحاصيل ذات األىمية العالمية من أجل تحقيق أرباح تجارية عمى حساب الثروة الجينية 

. لمدول

زيادة عمى ذلك تحديد المستوى الذي وصمت إليو الجزائر عمى المستويين التشريعي والمؤسسي      
لحماية التنوع الجيني مقارنة بأنظمة أخرى قطعت شوطًا كبيرًا في مواجية الكائنات الحية المحورة 

. ما في ىذا المجالصارجينيًا وبالتحديد النظام األوروبي الذي يعتبر نظاما قانونيا 

موضوع التحميل لمختمف اآلليات القانونية في سبيل حماية          أىم الصعوبات التي يواجييا 
التنوع الحيوي من مخاطر الكائنات المحورة قمة األحكام القضائية التي توضح التعامل الفعال مع ىذه 

في ظل التجاذب والجدل القائم إلى حد الساعة حول ، المنتجات تطبيقا لألحكام التشريعية المتاحة
. طبيعة الكائنات الحية المحورة ومدى خطورتيا عمى البيئة عموماً 

بالرغم من وجود ىذه الصعوبة بالموازاة مع وجود اتفاقيات دولية وأنظمة قانونية قائمة           
ما ىي مفادىا تيدف إلى حماية الثروة الجينية تطرح اإلشكالية الجوىرية التي يقتضييا الموضوع 

 في إطار اآلليات القانونية القائمة لحماية الثروة الجينية من مخاطر منتجات التكنولوجيا الحيوية
وما مدى فعاليتيا؟  التنمية المستدامة 

 التي يثيرىا  الموضوع عمى منيج تحميمي الية إطار اإلجابة عمى اإلشكيترتكز الدراسة ف       و
 االعتمادلمختمف القواعد القانونية ومناقشة فعاليتيا في مواجية الكائنات الحية المحورة جينيا، مع 

                                                           

مصطمح يشير إلى تجنب المخاطر التي تضر بصحة وسالمة البشر، والحفاظ عمى :  السالمة األحيائية أو السالمة البيولوجية_1
منظمة األغذية والزراعة، معجم : أنظر. البيئة من خالل استخدام كائنات معدية أو معدلة في أغراض البحث العممي والتجارة

ترجمة لجنة التعريب والتأليف منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ، ي مجال األغذية والزراعة، فية ومصطمحات التقنية الحي
. 31ص. 2005والترجمة والنشر، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، العين، سنة 
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عمى المنيج المقارن لمنظم القانونية المواكبة إلفرازات التكنولوجيا الحيوية، وإلبراز وسائل الحماية 
النظام القانوني ما بمغو القانونية المنصوص عمييا في االتفاقيات الدولية لحماية الثروة الجينية، و

ومقارنتو كنموذج  لمقوانين األوربية القانون الفرنسي عمى   التركيزوفي ىذا المجال، األوروبي 
لمعرفة الثغرات  بالقانون المصري والنظام القانوني الجزائري القائم في مواجية الكائنات المحورة جينيا 

. نبوالنقائص التي تشوب القانون الجزائري في ىذا الجا

: وبناءًا عمى ما سبق اقتضى البناء المنيجي لمدراسة أن تتضمن

من خالل بسط مختمف       إبراز اآلليات القانونية لضبط االستخدامات الماسة بالثروة الجينية  
بحماية التنوع الجيني من تعنى  تيالتشريعات الدولية واإلقميمية والداخمية، والمؤسسات الموازية ال

براز اإلجراءات واألساليب القانونية الوقائية المتبعة لتحقيق ىذه  مخاطر الكائنات المحورة، وا 
. ( األولبابال)الحماية

 عمى المستوى االقتصادي واالجتماعي استمزم األمر خمق موارد الجينيةونظرا ألىمية ال        
 مشاركة المجتمع المدني في حماية الثروة الجينية من خالل في  اآلليات التكميمية المتمثمة وتفعيل

 المعمومات  والبيانات بناءالمنظمات غير الحكومية والجمعيات الناشطة في مجال حماية البيئة 
  المتاحة ليا تجسيدًا لمبدأ الحق في اإلعالم

في حماية التنوع الجيني لضبط إلى جانب أسموب المشاركة ومن جية عدم كفاية أسموب ا       
 في  لية بشقيو المدني والجنائيولتعدي عمى الثروة الجينية كان البد من اعتماد نظام المسؤل اومنع

(. باب الثاني ال)إطار البحث عن فعالية األساليب العالجية 
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- المشكمة لحجر األساس لمنظـ البيئية- إف التنكع الجيني داخؿ األنكاع الحيكانية كالنباتية           
كمع تطكر التكنكلكجيا كظيكر التقنية الحيكية رغب ، يعتبر مف أكبر الضركريات لحياة اإلنساف

عطاء المكارد الكراثية النباتية كالحيكانية كتغيير خصائصيا عف طريؽ تعديؿ زيادة اإلنساف في 
. تركيبتيا الجينية باستخداـ اليندسة الكراثية

كاستخداـ التكنكلكجيا الحيكية بشكؿ مفرط يؤدم إلى انتشار الكائنات المحكرة جينيان في          
 الثركة الجينية النباتية كالحيكانية التي حافظ عمييا اإلنساف منذ آالؼ السنيف تقمصالبيئة، ما يسبب 

فمف أجؿ صيانة المخزكف الجيني لمكائنات الحية المكجكد في البيئة ضد استفحاؿ منتجات 
التكنكلكجيا الحيكية تـ كضع آليات ضبط االستخدامات المؤثرة عمى المكارد الجينية عمى المستكل 

إنشاء الدكلي تتمثؿ في ما كضعو المشرع لدكلي مف اتفاقيات كصككؾ في ىذا الشأف، كأيضان 
. (الفصؿ األكؿ)لحماية الثركة الجينيةكقانكنية مؤسسات دكلية  تطبؽ  أساليب فنية 

ك في إطار تجسيد االتفاقيات الدكلية ظيرت مؤسسات، كمنظكمة قانكنية عمى المستكل         
 .(الفصؿ الثاني)اإلقميمي كالكطني مف أجؿ ضبط استخدامات التكنكلكجيا الحيكية
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 لثروة الجينيةآلليات الدولية لضبط االستخدامات الماسة باا:  األولفصلال        
إف القانكف الدكلي لمبيئة أفرز العديد مف االتفاقيات التي تيدؼ إلى المكازنة بيف حماية          

تمثؿ اإلطار  ىذه االتفاقيات اإلنساف مف خبلؿ اإلستفادة مف التقنية الحيكية،الثركة الجينية كرفاىية 
 كىك. ( األكؿمبحثاؿ)األىداؼ كاإلجراءات ميز بتقارب تتالتشريعي الدكلي لحماية المكارد الجينية، ك

النيج الذم تبنتو ىيئات كمنظمات مف أجؿ كقاية المكارد الجينية مف تكسع نطاؽ استخداـ التكنكلكجيا 
. ( الثانيحثبـاؿ)الحيكية 

 الجينية التشريعي الدولي لحماية الثروة طاراإل: األولالمبحث 

كسائؿ تشريعية مف أجؿ إيجاد التكازف بيف متطمبات التنمية كحماية لخمؽ سعى المجتمع الدكلي       
 كخصكصا بعد التكسع في التكنكلكجيا الحيكية التي نتج عنيا كائنات معدلة جينيا أثارت ،البيئة

 عمى النظـ االيككلكجية كالمكارد الجينية فكانت يةسمباؿ ، كتأثيراتيامخاكؼ كبيرة مف انتشارىا في البيئة
 (األكؿمطمب اؿ)اتفاقية التنكع البيكلكجي أكؿ اتفاقية تعنى بكضع أسس الحفػػاظ عمى التنكع الجيني

 ثـ اإلتفاقية ( الثانيمطمباؿ )ككانت بمثابػػة التمييد لكضع بركتكككؿ قرطاجنػػػة لمسػػبلمة اإلحيائيػػة
. (المطمب الثالث)الدكلية بشأف المكارد الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة 

 اتفاقية التنوع البيولوجي:  األولمطمبال

عمى إثر القمؽ المتزايد مف تآكؿ التنكع الحيكم بسبب زيادة المخاطر التي تيدد الحيكاف كالنبات       
 ( األكؿفرعاؿ)البيكلكجي انطمقت مفاكضات تحت رعاية األمـ المتحدة لتنتيي بإبراـ اتفاقية التنكع 

كما كضعت أسس  ( الثانيفرعاؿ)البيئية   نصت عمى جممة مف األىداؼ لتعزيز حماية األكساط حيث
، كمف أجؿ تفعيؿ االتفاقية تـ ( الثالثفرعاؿ)عنيا التحكـ في التكنكلكجيا الحيكية كالكائنات الناتجة 

 .(الفرع الرابع )كضع آليات لضماف تنفيذىا 

إبرام اتفاقية التنوع البيولوجي :  األولفرعال

ازداد االىتماـ الدكلي بالبيئة بعد مؤتمر ستككيكلـ كىك مؤتمر األمـ المتحدة المعني بالبيئة لعاـ      
 الذم جاء مف أجؿ المحافظة عمى المكارد الطبيعية بدعـ مف برنامج األمـ المتحدة كجمعيات 1972
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          لكف فكرة الحماية بدت ناقصة كتحتاج إلى إعادة صياغة تتميز عف الطبيعة، الدفاع 
 صدرت اتفاقية CNUED))ريكدم جانيرك  ب في مؤتمر قمة األرض1992كفي يكنيك ، بالشمكلية

 دكلة باستثناء الكاليات المتحدة 175 مف قبؿ 1992 جكاف 6التنكع البيكلكجي المكقع عمييا في 
 األمريكية

 ىذه االتفاقية النيج القطاعي لبلتفاقيات البيئية لتدخؿ في مفيـك حماية الكائنات الحية عدتت        
.    1عمى اختبلؼ مكائميا بما في ذلؾ النظـ االيككلكجية األرضية كالبحرية التي تشكؿ جزءا مف البيئة

 إذ أصبح التنكع الحيكم ميددا 1993 ديسمبر29كدخمت اتفاقية التنكع البيكلكجي حيز التنفيذ في 
 كقد أجمعت األكساط العممية أف ىذا التيديد يرجع باألساس إلى ،مما يستدعي التحرؾ لحمايتو

األنشطة اإلنسانية كضغط التكنكلكجيا بكؿ أشكاليا ما أدل إلى انقراض العديد مف الكائنات الحية 
لذلؾ جاءت االتفاقية مف أجؿ صرؼ كتكجيو الجيكد الدكلية إلى حفظ التنكع الجيني كاستخدامو 

. المستداـ

أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي :  الثانيفرعال

جاءت اتفاقية التنكع البيكلكجي بجممة مف األىداؼ التي ترمي إلى الحفاظ عمى التنكع           
 إذ تؤكد االتفاقية دكلة، ككضع اآلليات كالكسائؿ الكفيمة بذلؾ مف قبؿ كؿ الجينية ،الحيكم كالمكارد 

 التي تعتبر 3 كيمكف بسط ىذه األىداؼ،2البيكلكجيةعمى الحقكؽ السيادية لمدكؿ عمى مكاردىا 
: التزامات عمى عاتؽ الدكؿ مف خبلؿ النقاط التالية

كىذا مف االلتزامات الكبرل التي ينبغي عمى الدكؿ أف تسعى مف : صيانة كحفظ التنكع الحيكم: أوال
 فحؽ التصرؼ في المكارد البيكلكجية بناء عمى االعتراؼ بحؽ السيادة عمييا ال يككف تحقيقيا،أجؿ 

                                                           

1_ LBERT Hélène et LOUAFI Sélim  ; Biodiversité et ressources génétiques : la difficulté de la 

constitutions d'un régime international hybride; Revue Tiers Monde  ; N 177, Janvier-Mars 2004; 

P118.  

 مف ديباجة اتفاقية التنكع البيكلكجي السالفة الذكر   04الفقرة   _2
 . السالفةالذكر مف اتفاقية التنكع البيكلكجي (01)دةالما_ 3 
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 فينبغي 1 مف إعبلف ريك15 كبناء عمى المبدأ كالصيانة ،سببا في إىماؿ التدابير البلزمة لمحفاظ 
عمى الدكؿ أف تأخذ بالنيج الكقائي مف أجؿ منع كقكع أضرار جسيمة تؤدم إلى تدىكر البيئة كتآكؿ 

. التنكع الحيكم

كيقصد بو االستخداـ المعتدؿ لعناصر التنكع : االستخداـ العقبلني لعناصر التنكع الحيكم: ثانيا
كاالستخداـ اإليككلكجية ، طي التنكع داخؿ النظـ عالحيكم المتمثمة في مختمؼ الكائنات الحية التي ت

 يقـك عمى المكازنة بيف حاجيات كتطمعات األجياؿ الحاضرة كالقادمة كالحفاظ عمى القدرة فينبغي أ
. التجديدية لعناصر التنكع

مف أجؿ تكضيح ىذا اليدؼ مف االتفاقية الذم : التقاسـ العادؿ كالمنصؼ لمنافع الثركة الجينية: ثالثا
يمثؿ األبعاد االقتصادية لمتنكع البيكلكجي تـ إبراـ بركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ عمى المكارد 

 اتفاقية  مف(15) المادة كالذم يبيف كيفيات كآليات تطبيؽ،  2البيكلكجي الممحؽ باتفاقية التنكع الجينية
:  تتمثؿ في مايمي التنكع البيكلكجي المتعمقة بالحصكؿ عمى المكارد الجينية

  بناءكفقا لتشريعاتيا الكطنيةالجينية المكارد ىذه يككف لمحككمات سمطة تقرير الحصكؿ عمى   -1
 .عمى مبدأ سيادة الدكؿ عمى مكاردىا

 . الحصكؿ عمى المكارد الجينية مف أجؿ استخداميا بطرؽ سميمة بيئيا تسييؿ -2
.  الدكؿ بكضع تشريعات تتضمف شركط الحصكؿ عمى المكارد الجينية كطرؽ االستخداـ تمتـز -3

المكارد الجينية مف أصؿ نباتي أك حيكاني ىي المادة الخاـ لمتكنكلكجيا الحيكية التي حيث أف 
. تسعى إلى تخميؽ كائنات تزاحـ الكائنات األصمية في مكائميا الطبيعية

 

 
                                                           

، المجمد األكؿ ، قرارات  1992 جكاف 14إلى 3ريك دم جانيرك مف تقرير مؤتمر البيئة المعني بالبيئة كالتنمية المستدامة ،  _ 1
 .05، ص 1993المؤتمر ، منشكرات األمـ المتحدة ، نيكيكرؾ ، 

بركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ العادؿ كالمنصؼ لممنافع الناشئة عف استخداميا الممحؽ باتفاقية   _2
  .2010التنكع البيكلكجي ، منشكرات أمانة االتفاقية المتعمقة بالتنكع البيكلكجي، مكنتلاير  ، سنة 
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 أسس التحكم في التكنولوجيا الحيوية:  الثالثفرعال

إف نقؿ التكنكلكجيا كتطبيقيا في إطار االستثمار بما يعكد بالمنافع االقتصادية كاالجتماعية          
عمى الدكؿ المستخدمة لعناصر التنكع البيكلكجي أمر ميـ في العبلقات بيف الدكؿ خاصة الدكؿ 

إال أف التكنكلكجيا الحيكية تثير مخاكؼ الدكؿ النامية لما ، النامية التي تفتقر إلى مثؿ ىذه الكسيمة
كضعت االتفاقية سبؿ ، ؼتنتجو مف كائنات معدلة جينيا ليا مخاطر قد تؤدم إلى تدىكر التنكع الحيكم

مثؿ تاستخداـ التكنكلكجيا الحيكية كتكزيع فكائدىا مف خبلؿ مجمكعة مف التدابير عمى الدكؿ اتخاذىا ت
: في

لممشاركة في بحكث مف قبؿ الدكؿ األطراؼ  اتخاذ التدابير التشريعية كاإلدارية كالسياسية :أوال
التكنكلكجيا الحيكية كخاصة البمداف النامية التي تكفر المكارد الجينية باعتبارىا المادة الخاـ ليذه 

. التكنكلكجيا
كافة التدابير مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج كفكائد التكنكلكجيا الحيكية القائمة عمى الدكؿ تتخذ : ثانيا

 التحتية كال المكارد البشرية لألف ىذه األخيرة ال تممؾ البف، المكارد الجينية خاصة الدكؿ النامية
. تكنكلكجيا معقدة كباىظة كالتكنكلكجيا الحيكية الحديثة كالمادية الكافية كالكفيمة بإقامة

إجراءات مناسبة فيما يتعمؽ باستخداـ كنقؿ أم كائف محكر جينيا ناشئ عف الدكؿ ضع ت :ثالثا
. التكنكلكجيا الحديثة يمكف أف يؤثر عمى التنكع البيكلكجي كاستخدامو عمى نحك قابؿ لبلستمرار

لتحكـ في الكائنات المحكرة جينيا في بركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة أكثر تفصيبل  إجراءات      كردت
 لصياغة 1تفاقية كضعت األساسالا، حيث أف جينياالممحؽ باتفاقية التنكع البيكلكجي اإلحيائية 
. البركتكككؿ

 آليات تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي: الفرع الرابع 

عمى كسائؿ كآليات تضمف مساعدة الدكؿ األطراؼ التنكع البيكلكجي  اتفاقية تنفيذيتكقؼ            
تفاقية عمى الكفاء بالتزاماتيا في الحفاظ عمى التنكع الحيكم كضماف استخدامو المستداـ ىذه االفي 

                                                           

.  السالفة الذكر مف اتفاقية التنكع البيكلكجي (3ؼ19/)المادة  _1 
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كالييئة الفرعية  (البند الثاني)كاألمانة العامة  (البند األكؿ)كتتمثؿ ىذه اآلليات في مؤتمر األطراؼ 
. (البند الثالث)لممشكرة العممية كالفنية كالتكنكلكجية 

مؤتمر األطراف : البند األول

ىك الييئة الحاكمة التفاقية التنكع البيكلكجي يعمؿ عمى المضي قدمان في تنفيذ االتفاقية مف           
. 1خبلؿ القرارات التي يتخذىا في اجتماعاتو الدكرية

كيمثؿ مؤتمر األطراؼ أيضا أعمى سمطة في اتفاقية التنكع البيكلكجي يتألؼ مف كافة        
الحككمات كالمنظمات التي صادقت عمى االتفاقية، كيختص باستعراض سير العمؿ في مجاالت 

االعتماد عمى الخبرة كالدعـ لممؤتمر تحقيؽ أىداؼ االتفاقية، كتحديد ما يستجد مف أكلكياتيا، كيمكف 
ككضع اآلليات المناسبة لتنفيذ ، يتمتع بسمطة إنشاء المجافحيث مف العديد مف الييئات األخرل 

. 2برامجو

األمانة العامة : البند الثاني

 3(UNEP) كتتبع برنامج األمـ المتحدة لمبيئة 1996 بكندا منذ عاـ نتلايرمقرىا بمك        
كتخضع لمسائمة مؤتمر األطراؼ ، كباعتبارىا منظمة حيادية تتألؼ مف مكظفيف دكلييف مدنييف

، كتساعد األمانة مؤتمر األطراؼ كالييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية  كىيئاتو الفرعية
ألمانة نقاط االتصاؿ اليكمية اكالييئات األخرل التابعة لبلتفاقية مف خبلؿ تقديـ الدعـ اإلدارم كتمثؿ 

. 4لبلتفاقية

                                                           

1_  www.cbd.int. dernière visite a 18/11/2017. 

دراسة تحميمية ) دانا حمة باقي عبد القادر، حقكؽ الممكية الفكرية ذات الصمة باألصناؼ النباتية الجديدة كالمنتجات الدكائية  _ 2
 .56، ص2011ط، دار شتات لمنشر كالبرمجيات، دار الكتب القانكنية، المجمة الكبرل، مصر، سنة .، د(مقارنة

 .56دانا حمة باقي عبد القادر، المرجع السابؽ، ص   _ 3

4_ www.cbd.int. dernière visite a 18/11/2017. 
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 كتضطمع بتنظيـ االجتماعات لمؤتمر األطراؼ، كتسييؿ أشغاؿ المعمكمات بشأف تنفيذ االتفاقية      
عداد التقارير كالتنسيؽ مع الييئات كالمنظمات الدكلية األخرل . 1كا 

الهيئة الفرعية لممشورة العممية والفنية والتكنولوجية : البند الثالث 

مف اتفاقية التنكع البيكلكجي عمى إنشاء الييئة الفرعية لممشكرة العممية  (25)تنص المادة           
كالفنية كالتكنكلكجية بمثابة ىيئة استشارية حككمية دكلية مفتكحة العضكية، تقدـ إلى مؤتمر األطراؼ 

، كتقـك 2إلى ىيئاتو الفرعية األخرل المشكرة فيما يتعمؽ بتنفيذ ىذه االتفاقيةك_ حسب االقتضاء_
سداء المشكرة فيما يتعمؽ بالبرامج العممية  بإعداد التقييمات العممية كالتقنية لحالة التنكع البيكلكجي، كا 

 .3كالتعاكف الدكلي في مجاؿ البحث كالتطكير لصيانة التنكع البيكلكجي كضماف استخدامو المستداـ

 لمدكؿ األعضاء عمى المستكل الدكلي ةكتعتبر اتفاقية التنكع البيكلكجي مف االتفاقيات الميـ       
في مجاؿ صيانة كتطكير التنكع الحيكم لما فيو مف فكائد اقتصادية، ليذا كاف العدد األكبر مف الدكؿ 

المصادقة عمى االتفاقية مف الدكؿ النامية لتطمعيا إلي إيجاد إطار قانكني دكلي يقر السيادة عمى 
أما فيما يتعمؽ بالتكنكلكجيا الحيكية فقد أقرت عمى نقؿ التكنكلكجيا ، المكارد الجينية  كحسف استخداميا

. الحيكية لمدكؿ األعضاء فيما ال يتعارض مع حماية التنكع الحيكم كاستخدامو المستداـ

. بروتوكول قرطاجنة لمسالمة اإلحيائية:  الثانيمطمبال

 ييدؼ إلى ،ر بركتكككؿ قرطاجنة بشأف السبلمة اإلحيائية مف االتفاقيات البيئية الدكلية          يعتب
 لذلؾ مر ،حماية البيئة كالثركة الجينية مف الكائنات المعدلة جينيا الناتجة عف التكنكلكجيا الحيكية

حيث  ( األكؿفرعاؿ)إبرامو بمراحؿ صعبة بسبب تصمب مكقؼ الدكؿ المنتجة لمكائنات المحكرة جينيا
لى اإلجراءات اإلدارية كالكقائية التي كا   ( الثانيفرعاؿ)تطرؽ الخبلؼ إلى نطاؽ تطبيؽ البركتكككؿ

. ( الثالثفرعاؿ)تعتبر دليبل لتشريعات السبلمة االحيائية

                                                           

  السالفة الذكر مف اتفاقية التنكع البيكلكجي (24) أنظر المادة _  1

2_ www.cbd.int. dernière visite a 18/11/2017. 

  السالفة الذكر.مف اتفاقية التنكع البيكلكجي (25)أنظر المادة _  3
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إبرام بروتوكول قرطاجنة لمسالمة األحيائية : األولفرعال

ف  ،قبؿ صدكر البركتكككؿ كاف ىناؾ فراغ قانكني فيما يخص السبلمة األحيائية              كا 
 إال أنيا تميزت بالقطاعية أك عدـ  ،السبلمة األحيائيةذات الصمة بقانكنية اؿليات بعض اآل تكجد

 برنامج ام تبناهتحيائية حديثة بدكف مخاطر اؿااإللزامية مثؿ التعميمات الدكلية مف أجؿ تكنكلكجيا 
 كعمى المستكل اإلقميمي أبدت منظمة التعاكف كالتنمية ،1995في عاـ (PNUD)األمـ المتحدة لمبيئة

االقتصادية اىتماما كبيرا بمخاطر التكنكلكجيا الحديثة منذ بداية الثمانينات لذلؾ تبنت مجمكعة 
. تكصيات كخطكط تكجييية

قبؿ كجكد  -غير أف الكسائؿ القانكنية الدكلية التي كانت ممزمة في مجاؿ السبلمة األحيائية      
 لممجمس األكركبي الصادرة بتاريخ CE/82/472كانت إقميمية منيا التكصية رقـ - البركتكككؿ

 كجيوثـ بعدىا صدر كؿ مف الت ، ADN كالمتعمقة بتسجيؿ األعماؿ الخاصة بتقنية 1982/06/30
 رقـ كجيو المتعمؽ بإجراء االستخداـ المعزكؿ لمكائنات المعدلة جينيا كالتCEE/90/219رقـ 

90/220/CEE1المعدلة جينيا في البيئةالحية  لمكائنات عمدماؿ  كالمتعمؽ بشرط النشر .
في اجتماعو  - أنشأ مؤتمر األطراؼ في اتفاقية التنكع البيكلكجي1995كفي نكفمبر          

فريؽ عمؿ مفتكح العضكية خاص بالسبلمة األحيائية ميمتو كضع مشركع بركتكككؿ خاص - الثاني
 عبر الحدكد التي ىندسة الكراثية عمى انتقاؿ الكائنات المحكرة جينيا الناشئة عف اؿأساسامع التركيز 

.  كالثركة الجينية2 عمى التنكع البيكلكجيا ضاراقد يككف ليا أثر

                                                           

1_Commission européenne-Europa; "questions et réponses sur la réglementation des OGM dans 

l'union européenne", MEMO/07/117, BURXELLE, 26 Mars 2007;  

disponible sur: http/europa.eu/rapid/press-release-MEMO-07-117-fr.pdf. 

مداخمة بمؤتمر , 2000عيد نايؿ، ضكابط تداكؿ األغذية المحكرة كراثيا في مصر في ضكء بركتكككؿ السبلمة األحيائية لعاـ   سيد_2
المجمد األكؿ , جامعة اإلمارات العربية المتحدة, كمية الشريعة كالقانكف , 2002 مام 05-07مف, اليندسة الكراثية بيف الشريعة كالقانكف

. 149ص , 
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عقد فريؽ العمؿ المكمؼ بكضع مشركع البركتكككؿ ست دكرات مف المفاكضات إلى غاية         
كقد تككنت خمس ، كانعقد مؤتمر قرطاجنة بككلكمبيا العتماد ىذا البركتكككؿ، 1999فيفرم 

: 1مجمكعات متفاكضة كىي

 األكرغكام كىي الدكؿ المنتجة كندا، أستراليا، األرجنتيف، الشيمي،:  تضـ2مجمكعة ميامي .1
 .لمكائنات المعدلة جينيا

 . دكلة77مجمكعة تكافؽ األطراؼ تضـ  .2
 . اإلتحاد األكركبي .3
 .مجمكعة دكؿ أكركبا الكسطى كالشرقية .4
 . سنغافكرةالجنكبية،سكيسرا، ككريا الياباف،المكسيؾ،النركيج،: مجمكعة الحؿ الكسط كتضـ .5

فشؿ المجتمعكف في قرطاجنة في التكصؿ إلى اتفاؽ لتكقيع البركتكككؿ بسبب تعنت           
. مجمكعة ميامي التي تضـ أكبر الدكؿ المنتجة لمكائنات المعدلة جينيا

 حيث تـ االتفاؽ عمى 2000 في شتاء نتلايرمكثـ عقدت جكلة مفاكضات استثنائية في          
البركتكككؿ بتكافؽ اآلراء كعرض لمتكقيع عميو في مؤتمر أطراؼ اتفاقية التنكع البيكلكجي في نيركبي 

. 3 دكلة عميو50تصديؽ  عمى أف يصبح ساريا بعد 2000في مام 

 نطاق تطبيق بروتوكول قرطاجنة:  الثانيفرعال

 حيث أراد البعض أال يككف تطبيؽ المتفاكضيف،شيدت مسألة تطبيؽ البركتكككؿ خبلفا بيف        
باعتبارىا الكحيدة القادرة ، المحكرة جينيا المراد إدخاليا في البيئة الحية البركتكككؿ إال عمى الكائنات 

                                                           

 .101 ص ، المرجع السابؽ ،غنية عثامنة _1
تنحدة ـاليات اؿفالك ،  ما أثر بشكؿ كبير عمى نتيجة المفاكضاتتحدة األمريكيةـاليات اؿمجمكعة ميامي تمقت الدعـ مف الك_ 2 

 =انظر. ، كغير مرتبطة ببركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة األحيائية فيي مجرد مبلحظالبيكلكجي  لـ تصادؽ عمى اتفاقية التنكع األمريكية

= BOURRINET Jacques et Sandrine MALJEAN-Dubois; Le commerce international des organismes 

génétiquement modifiés, Edition Documentation Française, Paris, 2002. P 29 .  

 

 .150 سيد عيد نايؿ، المرجع نفسو، ص _3
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 أما الفريؽ اآلخر فرأل تكسيع نطاؽ التطبيؽ ليشمؿ زيادة عمى البيكلكجي،عمى تيديد البيئة كالتنكع 
. 1 المكاد المستعممة في غذاء اإلنساف كالحيكاف كلك بعد التحكيؿجينيا،المكاد الزراعية المحكرة 

لكف مف خبلؿ استقراء مكاد البركتكككؿ نجد أنو يستعمؿ مصطمح الكائنات الحية المحكرة        
 فيي التي الجينية، ليعني تمؾ النشطة القادرة عمى مضاعفة أك المحافظة عمى المادة 2(OVM)جينيا

: تثير المخاكؼ مف التأثير عمى البيئة أك التنكع البيكلكجي فالبركتكككؿ يميز بيف ثبلثة أصناؼ

 .الكائنات الحية المحكرة جينيا المكجية لبلستخداـ المعزكؿ .1
 . جينياكالشتبلت المحكرةالكائنات الحية المحكرة جينيا المكجية لئلدخاؿ في البيئة مثؿ البذكر  .2
 .الكائنات المحكرة جينيا المكجية لبلستخداـ كأغذية أك لمتجييز .3

 أك الطماطـيطبؽ عمى مشتقات الكائنات الحية المحكرة جينيا مثؿ صمصة ال فالبركتكككؿ           
 تفقد خاصية التناسؿ كنقؿ المادة ذه المشتقاتقف البيض المستخرجاف مف كائنات محكرة جينيا أل

. الكراثية

كيسرم البركتكككؿ عمى النقؿ عبر الحدكد كالعبكر كاستخداـ جميع الكائنات الحية المحكرة      
(OVM)  مع مراعاة المخاطر ، التي قد تنطكم عمى آثار ضارة بحفظ كاستخداـ التنكع البيكلكجي

 بصفة متكررة في كردت (اإلنسافمع مراعاة المخاطر عمى صحة ) فعبارة 3عمى صحة اإلنساف
كىي أحد نقاط التسكية بيف المتفاكضيف التي قد تتخذ مبررا لرفض أك تحديد استيراد البركتكككؿ ، 

. الكائنات المحكرة جينيا في إطار البركتكككؿ

                                                           

تمزم أسماء، السبلمة األحيائية في إطار بركتكككؿ قرطاجنة، مذكرة ماجستير في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية، كمية الحقكؽ،  _1
. 37 ص  ،2009/2008 السنة الجامعية  ،01جامعة الجزائر 

أم كائف حي يمتمؾ تركيبة جديدة مف مكاد جينية تـ الحصكؿ " الكائف الحي المحكر جينيا 2/ ؼ ز03عرؼ البركتكككؿ في المادة _2
 ".، كقادر عمى نقؿ أك مضاعفة المادة الجينية  عمييا عف طريؽ استخداـ التكنكلكجيا األحيائية الحديثة

 .مف البرتكككؿ (04) انظر المادة_3
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كضبط البركتكككؿ تدابير الطكارئ في حالة النقؿ الغير مقصكد لمكائنات المحكرة جينيا عبر        
.  مف أجؿ احتكاء المخاطر المحتممة لمكائنات المحكرة عمى التنكع البيكلكجي كالمكارد الجينية1الحدكد

التي تعتبر  (OVM)كيستثنى مف نطاؽ سرياف البركتكككؿ النقؿ عبر الحدكد لمكائنات الحية المحكرة 
كأيضا  2مستحضرات صيدالنية لئلنساف كتتناكليا اتفاقيات أك منظمات دكلية أخرل ذات صمة

. لبلستخداـ المعزكؿ عف البيئة الكائنات المحكرة المعدة

 اإلجراءات الوقائية المنصوص عميها في بروتوكول قرطاجنة:  الثالثفرعال

تعتبر قكاعد بركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة األحيائية الركيزة األساس لمتحكـ في الكائنات         
 كىي البيكلكجي،إجراءات كقائية تيدؼ إلى حماية البيئة كالتنكع البركتكككؿ  فتضمف جينيا،المحكرة 

 بو قياـ الطرؼ كيقصد- لمبركتكككؿ عتبر الركيزة األساسية تي تاؿ-3إجراءات االتفاؽ المسبؽ عف عمـ
حكؿ نكعية ما يصدره  الطرؼ المستكرد بكافة المعمكمات البلزمةبتزكيد ( OGM)المصدر لممنتجات 

، كيتـ ىذا االتفاؽ كفؽ حتى يتمكف المستكرد مف اتخاذ قراره القاضي برفض أك قبكؿ التصدير
كالكائنات المحكرة المراد  (البند األكؿ)إجراءات معينة في حالة النقؿ لكائنات محكر مكجية لمبيئة 

  (البند الثاني)استخداميا كأغذية أك أعبلؼ أك لمتجييز 

 إجراءات ضبط نقل الكائنات المحورة الموجهة لمبيئة   : البند األول

       تطبؽ إجراءات متعمقة بالنقؿ المقصكد عبر الحدكد بيف الدكؿ لمكائنات الحية المحكرة جينيا 
 :             المراد إطبلقيا في بيئة الطرؼ المستكرد تتمثؿ ىذه اإلجراءات فيمايمي 

 

 
                                                           

 .مف البرتكككؿ (17( )16) انظر المكاد_ 1

 .مف البرتكككؿ (05) انظر المادة_2

المتعمقة بمراقبة حركة نقؿ المخمفات الخطيرة عبر الحدكد  (Bâle)االتفاؽ المسبؽ عف عمـ تبنتو عدة اتفاقيات مف قبؿ كاتفاقية باؿ _ 3
: انظر, 1998المتعمقة بالتجارة الدكلية لممنتجات الكيميائية كالمبيدات الحشرية لعاـ (Rotterdam)كاتفاقية ركترداـ . 1989لعاـ 

 41 ص ، المرجع السابؽ ،تمزم أسماء
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 اإلخطار: أوال 

مف البركتكككؿ التزاـ الجية المصدرة  (8)         كالمقصكد بيذا اإلجراء المنصكص عميو في المادة
لمكائنات المحكرة جينيا بإخطار الطرؼ المستكرد كتابيا ، كتزكيده بكافة المعمكمات عمى األقؿ عما 

بشأف الكائنات المصدرة، مف أجؿ تمكيف المستكرد مف اتخاذ قراره القاضي 1ىك محدد في البركتكككؿ
 .برفض أك قبكؿ الكائنات الحية المحكرة المصدرة 

       كيطبؽ ىذا اإلجراء عمى النقؿ المقصكد عبر الحدكد بيف الدكؿ لمكائنات الحية المحكرة جينيا 
 .المراد إطبلقيا في بيئة الطرؼ المستكرد

                                                           

 (.13)، (10)، (8)المعمكمات المطمكبة في اإلخطارات بمكجب المكاد : المرفؽ األكؿ مف البركتكككؿ_ 1
 .إسـ كعنكاف المصدر كتفاصيؿ االتصاؿ بو -أ 
 .إسـ كعنكاف المستكرد كتفاصيؿ االتصاؿ بو -ب 
في -إف كجد- المحكر ككذلؾ التصنيؼ المحمي لمستكل السبلمة األحيائية لمكائف الحي المحكر حيؿاإسـ كىكية الكائف  -ج 

 .الدكلة المصدرة
 .التاريخ أك التكاريخ المعتزمة لمنقؿ عبر الحدكد إذا كاف معركفا -د 
الحالة التصنيفية كاالسـ الشائع، كنقاط الجمع أك االقتناء، كخصائص الكائف الحي أك الكائنات السمؼ المتعمقة بالسبلمة  -ق 

 .األحيائية
فة، ككصؼ المكائؿ التي يمكف أف كمراكز المنشأ كمراكز التنكع الكراثي لمكائف المتمقي أك الكائنات السمؼ إف كانت معر -ك 

 .تعيش أف تتكاثر فييا الكائنات
 .التصنيفية كاالسـ الشائع، كنقاط الجمع أك االقتناء، كخصائص الكائف أك الكائنات المانحة المتعمقة بالسبلمة األحيائيةالحالة  -ز 
 =مض النككم أك التحكير المستحدث كالتقنية المستعممة، كالخصائص الناتجة لمكائف المحكراكصؼ الح -ح 
 ل في األصؿ لكائف حي محكر كالتي تحتكم عؿداالستخداـ المزمع لمكائف الحي أك نكاتجو، أم المكاد المعالجة التي تعك -ط 

ائتبلفات جديدة يمكف كشفيا لمكاد جينية قابمة لممضاعفة تـ الحصكؿ عمييا عف طريؽ استخداـ التكنكلكجيا األحيائية 
 .الحديثة

 .كمية أك حجـ الكائنات الحية المحكرة المراد نقميا -م 
 .أم تقرير سابؽ أك قائـ عف تقييـ المخاطر يتسؽ مع المرفؽ الثالث -ؾ 
جراءات  -ؿ  األساليب المقترحة ألماف المناكلة كالتخزيف كالنقؿ كاالستخداـ بما في ذلؾ التعبئة ككضع بطاقات العبكة كالكثائؽ كا 

 .التخمص كالطكارئ حسب االقتضاء
ما إذا كاف محظكرا في الدكلة المصدرة، كما إذا كانت : مثبل)الحالة التنظيمية لمكائف المحكر المذككر داخؿ الدكلة المصدرة  -ـ 

ذا كاف الكائف الحي المحكر محظكرا في الدكلة (ىناؾ قيكد أخرل، أك ما إذا تمت المكافقة عمى إطبلقو إطبلقا عاما ، كا 
 .المصدرة، فما ىك سبب أك أسباب ذلؾ الحظر

 =  نتيجة أم إخطار قدـ إلى الحككمات األخرل مف المصدر فيما يتعمؽ بالكائف الحي المحكر المراد نقمو كالغرض مف ذلؾ -ف 
 .إعبلف بأف المعمكمات المذككرة أعبله صحيحة بصكرة مطابقة لمكاقع -س 
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مف البركتكككؿ عمى أف إجراءات االتفاؽ المسبؽ عف عمـ تباشر  (1ؼ7)     كما أشارت المادة 
قبؿ أكؿ عممية نقؿ مقصكدة لمكائنات المحكرة عبر الحدكد، فيفيـ منو أف التصدير األكؿ إذا كاف 
مسمكحا كفؽ اإلجراءات المنصكص عييا في البركتكككؿ فإف عمميات التصدير البلحقة لنفس 
 .1الكائنات بنفس المكاصفات المقبكلة مف الدكلة المستكردة مسمكح بيا دكف المجكء إلى اإلخطار

      كعمى الطرؼ المستكرد أف يؤسس قبكلو أك رفضو لمكائف المصدر عمى معمكمات دقيقة 
فالمعمكمات العامة ك غير المنضبطة ال يؤسس عمييا المستكرد قراراتو، بؿ البد مف كجكد تقييـ 

لممخاطر يراعي اآلثار الضارة المختمفة عمى البيئة كالصحة، كفؽ الضكابط المنصكص عمييا في 
 .المرفؽ الثالث بالبركتكككؿ

       كيقـك طرؼ االستيراد بتقييـ المخاطر فيما يتعمؽ بالقرارات التي تتخذ، كيجكز أيضا لمطرؼ 
المستكرد أف يطمب مف الجية المصدرة لمكائنات الحية المحكرة جينيا أف تجرم تقييما لممخاطر 

، كتتـ عممية تقييـ المخاطر كفؽ 2كتتحمؿ تكمفة ىذا التقييـ إذا كقع التكافؽ عمى ىذا الشرط
 .التشريعات الكطنية لؤلطراؼ

 اإلقرار بتسميم اإلخطار: ثانيا

( 1ؼ9 )حسب المادة 3  يقر طرؼ االستيراد كتابيا بتسمـ اإلخطار خبلؿ تسعيف يكما مف تسممو 
ذا اختار طرؼ االستيراد المضي في إجراءات استيراد الكائنات الحية المحكرة  مف البركتكككؿ،  كا 
فيجب أف يككف كفؽ ما كرد في البركتكككؿ، أك كفؽ تشريعاتو الكطنية عمى أف تككف متناسبة مع 

 بعد المكافقة عمى استيراد الكائنات –كيككف لمطرؼ المستكرد  (4 ؼ9المادة )أحكاـ البركتكككؿ 
                                                           

1
 Ruth MACKENZIE, Francoise BURHENNE, Guide explicatif du protocole de Cartagena sur la 

prévention des risques biotechnologique, uicn droit et politique de l'environnement, n 64, contre du 

droit de l'environnement de l'UICN, UCIN  2003 , p 73  

. مف البركتكككؿ (15)المادة  _2

. مف البركتكككؿ (09)المادة _3
 .تاريخ تسمـ اإلخطار - أ
 .عمى األقؿ تمؾ المحددة في المرفؽ األكؿ مف البركتكككؿ(OVM)ما إذا كاف اإلخطار يحتكم عمى المعمكمات المتعمقة بػ - ب
ما إذا كاف يجب المضي طبقا لئلطار التنظيمي المحمي لطرؼ االستيراد كطبقا إلجراءات اتخاذ القرار المنصكص عمييا في  - ت

 .مف البركتكككؿ (10)المادة 
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المصدر )مدة مئتيف كسبعيف يكما مف تاريخ تمقي اإلخطار لكي يبمغ المخِطر- الحية المحكرة جينيا 
كغرفة تبادؿ معمكمات السبلمة األحيائية بقرار المكافقة عمى االستيراد  (لمكائنات الحية المحكرة جينيا

بشركط أك بدكف شركط، ك كيفيات تطبيؽ القرار عمى الكاردات البلحقة مف نفس الكائف الحي المحكر 
 .مف نفس المادة (ب/3 ؼ10)أك بقرار حظر االستيراد المادة (أ/3 ؼ10)حسب المادة

       كما يجكز لطرؼ االستيراد طمب معمكمات إضافية ذات صمة بالكائنات المراد استيرادىا كفقا 
لمتشريع المحمي أك لممرفقيف األكؿ كالثاني مف البركتكككؿ، كيجكز لطرؼ االستيراد أف يغير قراره 
بشأف النقؿ لكائنات حية محكرة جينيا عبر الحدكد إذا ظيرت معمكمات عممية جديدة عف اآلثار 

 .1الضارة المحتممة عمى التنكع البيكلكجي كصحة اإلنساف

          كال تطبؽ إجراءات االتفاؽ المسبؽ عف عمـ إال عمى الكائنات الحية المحكرة جينيا كالمراد 
إدخاليا مباشرة إلى البيئة مثؿ الشتائؿ كالحبكب كالحيكانات، كما ال ينطبؽ عمى الكائنات المحكرة 
المكجية لبلستخداـ المعزكؿ مثؿ المراد استعماليا في مختبرات البحث كالتطكير، كال ينطبؽ أيضا 

عمى الخضر كالفكاكو كالحبكب المكجية لبلستيبلؾ البشرم، كىنا يظير تعصب كقكة مجمكعة ميامي 
 . كىك الجناح الذم يتمسؾ بحرية التجارة2.المدعكمة مف الكاليات المتحدة األمريكية

 إجراءات ضبط الكائنات المحورة المستخدمة كأغذية أوأعالف أولمتجهيز : البند الثاني 

أف تطبيؽ - خبلؿ المفاكضات المتعمقة بكضع بركتكككؿ قرطاجنة -عممت بعض الدكؿ            
  لحدكد لمكائنات المحكرة المراد استخداميا كأعبلؼاإجراء االتفاؽ المسبؽ عف عمـ عمى النقؿ عبر 

لمكاد الزراعية، لذلؾ حرصت الدكؿ المنتجة ؿأك أغذية أك لمتجييز سيككف معيقان لمتجارة الدكلية 
مف اختصاص _رجة لئلدخاؿ في البيئة بـ مالـ تكف_لمكائنات المحكرة جينيان عمى إخراج ىذه األخيرة 

                                                           

 .مف البركتكككؿ (1 ؼ12)المادة _ 1

 .44تمزم أسماء، المرجع السابؽ، ص_  2
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أما باقي الدكؿ فكانت ،  1البركتكككؿ ألنو ييدؼ لمحماية مف المخاطر المؤثرة عمى التنكع البيكلكجي
  .ترل أف استخدامات الكائنات الحية المحكرة قد تؤثر عمى البيئة

 أك ة كفي األخير تـ التكافؽ عمى إدراج الكائنات المحكرة المكجية لبلستخداـ كأغذم             
مف تصاص البركتكككؿ، لكنيا تخضع إلجراءات مبسطة أقؿ صرامة خلتجييز ضمف اؿأعبلؼ أك ؾ

. 2إجراءات اإلتفاؽ المسبقة عف عمـ

لكائنات المعدلة كراثيان التي تككف مكجية لبلستيبلؾ البشرم مثؿ الخضركات كالفكاكو           مثبل ا
كأيضا الصكيا، أك المستخدمة في زيكت لؤلكؿ، أك تككف الكائنات المعدلة كراثيان مكجية لبلستيبلؾ 

نتاج الزيكت كالببلستيؾ . 3الحيكاني كأيضا يمكف أف تستخدـ في المعالجة الصناعية كا 

: مف البركتكككؿ عمى ىذه اإلجراءات المتمثمة فيما يمي (11)كقد نصت المادة 

 في حالة اتخاذ أم دكلة طرؼ في البركتكككؿ قراران نيائيان باالستخداـ المحمي لمكائنات المحكرة :أوالً 
 يكمان مف اتخاذ القرار 15غضكف  لتجييز فعميو أف يبمغ األطراؼ فيؿالمكجية كأغذية أك أعبلؼ أك 

، كيتضمف القرار كحد أدنى المعمكمات المحددة  سبلمة اإلحيائيةؿعف طريؽ غرفة تبادؿ المعمكمات ؿ
، كيقدـ الطرؼ صاحب القرار نسخة مف المعمكمات كتابة إلى جية  في المرفؽ الثاني مف البركتكككؿ

اإلتصاؿ الكطنية لكؿ طرؼ في البركتكككؿ يتعذر كصكلو إلى غرفة تبادؿ معمكمات السبلمة 
  .4اإلحيائية

                                                           

 .45تمزم أسماء، المرجع السابؽ، ص_  1

 .45المرجع نفسو، ص_  2

3 _ Ruth MACKENZIE, Francoise BURHENNE, op cit , P94. 

 .مف بركتكككؿ قرطاجنة (1ؼ/11)المادة _  4



 الثركة الجينيةب ماسةؿضبط اإلستخدامات اليات آ                                       األكؿباباؿ
 

 

24 

كؿ طرؼ يتخذ قراران بشأف استخداـ الكائنات المحكرة كأغذية أك أعبلؼ أك لمتجييز أف يكفؿ : ثانياً 
، كما يمكف طمب معمكمات إضافية مف السمطة  دقة المعمكمات المقدمة مف صاحب الطمب

. 1المختصة

أجاز البركتكككؿ ألم طرؼ اتخاذ قرار بشأف استيراد الكائنات الحية المحكرة جينيان المراد : ثالثاً 
استخداميا كأعبلؼ أك أغذية أك لمتجييز بمكجب إطاره التنظيمي المحمي بما يتكافؽ كأىداؼ 

البركتكككؿ مع إتاحة نسخ مف القكانيف كالمكائح التنظيمية الكطنية لغرفة تبادؿ معمكمات السبلمة 
. 2اإلحيائية

أم بمد يفتقر إلى كجكد إطار تنظيمي محمي بشأف الكائنات المحكرة كراثيان أف يعمف قراره قبؿ : رابعاً 
 أك أغذية أك لمتجييز عف طريؽ غرفة ؼأكؿ عممية استيراد لكائنات حية محكرة يراد استخداميا كأعبل

أف يتبع إجراء تقييـ المخاطر، كأف ينفذ قرار االستيراد مف عدمو خبلؿ مدة ، ك تبادؿ المعمكمات 
. 3 يكمان 270

مف خبلؿ البركتكككؿ استطاعت الدكؿ النامية أف تصؿ إلى حمكؿ تكافقية مع الدكؿ الكبرل      
المالكة لمتقنية الحيكية بقدر يكفر لدكؿ النامية الحماية مف اآلثار المحتممة لمكائنات المعدلة كراثيان 

.  العامة عمى التنكع البيكلكجي كالصحة

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة: المطمب الثالث 

المعاىدة الدكلية بشأف المكارد الكراثية  لؤلغذية  كالزراعة ىي خبلصة برنامج التنكع            
البيكلكجي الزراعي الذم كافؽ عميو مؤتمر أطراؼ اتفاقية التنكع البيكلكجي الذم يشمؿ عدة مكاضيع 

كالثركة ، التي تشمؿ المكارد الكراثية لممحاصيؿ ، أساسيا حماية المكارد الكراثية لؤلغذية الزراعية 
 كالنباتات، كاألصناؼ المستأنسة ، الحيكانية التي تشكؿ الكحدات األساسية لئلنتاج الزراعي 

                                                           

دراسة )، اإلطار القانكني لتنظيـ أبحاث اليندسة الجينية كتطكيرىا  ، أسيؿ عمر مسمـ سمماف الخالد محمد عمي عبد الرضا عقمكؾ _ 1
 .72، ص2018، منشكرات زيف الحقكقية، بيركت، لبناف، سنة  01، ط (مقارنة

 .مف بركتكككؿ قرطاجنة (4ؼ/11)المادة _   2

 .مف بركتكككؿ قرطاجنة (6ؼ/11)المادة _  3
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 إلى معاىدة دكلية دخمت 2001، ليتحكؿ البرنامج في سنة  كاألصناؼ المزركعة، الحيكانات البرية ك
الفرع  )، لذلؾ سكؼ نتطرؽ إلى أىداؼ كأسس ىذه المعاىدة 20041 يكنيك 23حيز التنفيذ في 

 ( الفرع الثاني)كاليات تنفيذىا  (األكؿ

 أهداف وأسس المعاهدة الدولية لمموارد الوراثية: الفرع األول 

           تيدؼ المعاىدة إلى حفظ كصيانة المكارد الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة كتكصيفيا 
. كتقييميا باعتبارىا المادة الخاـ لمتحسيف الكراثي لممحاصيؿ، كمف أجؿ تحقيؽ األمف الغذائي

        كالمعاىدة تسكم بيف جميع طرؽ التحسيف الكراثي لممحاصيؿ سكاء كاف عف طريؽ االنتقاء 
مع مراعاة التغيرات  , 2كالطرؽ التقميدية التي يقـك بيا المزارعكف، أك عف طريؽ التكنكلكجيا الحيكية

. البيئية
        فالمعاىدة تصكف كتحمي النباتات المعدلة جينيا، إال أنيا تراعي االنعكاسات البيئية 

، ألف إدارة المكارد الكراثية النباتية ىي 3كاالجتماعية كاالقتصادية المترتبة عمى استخداـ التقنية الحيكية
 .4نقطة التقاء بيف الزراعة كالبيئة

       كما تيدؼ المعاىدة إلى تشجيع االستخداـ المستداـ لممكارد الكراثية النباتية مف خبلؿ إتباع 
سياسات زراعية تمكف مف كضع نظـ زراعية تكسع القاعدة الكراثية لممحاصيؿ، كزيادة التنكع الكراثي 

 . مف خبلؿ تقكية البحكث لتعزيز التنكع البيكلكجي ، كفي ذلؾ مصمحة لممزارعيف

     كتيدؼ أيضا لتعزيز جيكد كمشاركة المزارعيف مف أجؿ استنباط أصناؼ متكيفة مع مختمؼ 
 .5الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كاإليككلكجية

                                                           

 .  77دانا حمة باقي عبد القادر ، المرجع السابؽ ، ص /  د _1

 www.fao.org مف الديباجة ، المعاىدة الدكلية بشأف المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة 5 ؼ  _ 2

 www.fao.org  2016 ديسمبر 10أطمع عميو . يةكبياف منظمة األغذية كالزراعة عف التكنكلكجيا الحي _ 3

 . مف ديباجة المعاىدة الدكلية لممكارد الكراثية1ؼ _ 4

 .مف المعاىدة (06)المادة _ 5
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      فالمعاىدة تقمص مف تقنية التعديؿ الجيني لممحاصيؿ الزراعية ألف التكسع في استخداميا 
يفضي إلى انخفاض المخزكف الكراثي لممحاصيؿ كانقراض األصناؼ األصمية التي ىي حجر 

 .األساس في التنكع الحيكم

ألجؿ ىذا نجد المعاىدة تشيد بحقكؽ المزارعيف المحمييف، إذ تعترؼ أطراؼ المعاىدة باإلسياـ الكبير 
ألجؿ _ كمازالكا يقدمكنو_ الذم قدمتو المجتمعات المحمية األصمية كالمزارعكف في جميع أقاليـ العالـ 

صيانة كتنمية المكارد الكراثية النباتية في مكاطنيا األصمية حيث تشكؿ قاعدة لئلنتاج الغذائي 
 .1كالزراعي

          كدعت المعاىدة الدكؿ األطراؼ إلى حماية كتدعيـ حقكؽ المزارعيف بما في ذلؾ حماية 
 المتصمة بالمكارد الكراثية النباتية لؤلغذية الزراعية ، كمنحيـ الحؽ في المشاركة 2المعارؼ التقميدية

في صنع القرارات عمى مستكل أقطارىـ بشأف صيانة كاستخداـ المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة 
دامة استخداميا  ، كأكبر تجسيد لحقكؽ المزارعيف حسب ما جاء في ديباجة المعاىدة ىك االعتراؼ 3كا 

 .بحقيـ في الحفاظ عمى البذكر المدخرة كمكاد اإلكثار األخرل كاستخداميا كبيعيا كتبادليا
أما في حالة االنفتاح الكبير عمى التقنية الحيكية كما ينتج عنيا مف بذكر معدلة جينيا فإف المزارع 

يصير تبعا لممنتجيف ليذه البذكر المالكيف لمتقنية الحيكية كتزداد التزاماتو 
      كمف أىداؼ المعاىدة كضع نظاـ لمحصكؿ عمى المكارد الكراثية كاقتساـ منافعيا ألف التبايف 
الكراثي لممكارد الجينية الزراعية يختمؼ مف دكلة إلى دكلة باختبلؼ النظـ البيئية ، فمف أجؿ تحقيؽ 
التكازف تـ كضع نظاـ الحصكؿ عمى المكارد الكراثية بما يتكافؽ مع اتفاقية التنكع البيكلكجي حسب 

 (.2ؼ/01)الماد

                                                           

 .مف المعاىدة (1 ؼ9)المادة _ 1

المعارؼ التقميدية المرتبطة بالمكارد الجينية ىي جممة المعارؼ كاالبتكارات التقميدية المحمية المتصمة بالتنكع الحيكم كصيانتو  _2
كعناصر البيئة كالزراعة ، كىذه المعارؼ ىي تككيف حي مف المعارؼ التي تطكرت كدامت كانتقمت مف جيؿ إلى جيؿ ضمف جماعة 

 :ما ، مثؿ المعارؼ الزراعية كالخصائص الدكائية لنباتات معينة كأيضا المعرفة بأنماط ىجرة حيكانات أك إدارة المياه، انظر
OMPI . La propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnelles et aux 

expressions culturelles traditionnelles.une presentation succinct  N 933.2012, p10. 

. مف المعاىدة (ج/2 ؼ9)المادة _ 3
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         كالمعاىدة تعترؼ بالحقكؽ السيادية لمدكؿ عمى مكاردىا الجينية النباتية، كليا سمطة تقرير 
مف أجؿ تيسير الحصكؿ 1الحصكؿ عمييا مف عدمو ، كتعمؿ الدكؿ في إطار نظاـ متعدد األطراؼ

عمى المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة شريطة أف يقتصر عمى أغراض الصيانة كاالستخداـ في 
البحكث كالتربية كالتدريب في األغذية كالزراعة مع استبعاد أغراض االستخدامات الكيماكية 

 .2الصيدالنية أك االستخدامات غير الغذائية

بمقتضى  (12)       كأقرت المعاىدة كيفيات الحصكؿ الميسر عمى المكارد الكراثية كفقا لممادة 
، كما أكدت المعاىدة عمى الحصكؿ الميسر لممكارد الكراثية النباتية لؤلغذية 3اتفاؽ مكحد لنقؿ المكاد

كالزراعة في إطار النظاـ المتعدد األطراؼ في حاالت الككارث الطارئة ، مف أجؿ استعادة النظـ 
 ، كما في حاالت الفيضانات أك ضياع المكارد الجينية كالنظـ الزراعية بسبب النباتات 4الزراعية

 .المعدلة جينيا

 آليات تنفيذ المعاهدة: الفرع الثاني 

ىدة المتمثؿ في الييئة الدكلية لممكارد الكراثية الذم اعـإلى جانب الجياز الرئيسي الحاكـ لؿ       
عيد الدكلي لممكارد ـ، متمثمة في اؿ سكؼ نتناكلو الحقان نستعرض آليات المساعدة عمى تنفيذ المعاىدة

 .(البند الثاني)كالنظاـ المتعدد األطراؼ لجمع المكارد الكراثية النباتية  (البند األكؿ)الكراثية 

 

                                                           

 مف االستيبلؾ %80التي تمثؿ - مف المحاصيؿ الرئيسية%64مف المعاىدة اتفاؽ البمداف عمى إتاحة  (11)النظاـ متعدد األطراؼ_ 1
لمجميع مف خبلؿ االنضماـ إلى المعاىدة، كسيتـ تضمينيا في تجمع مكارد التنكع الجيني لممحاصيؿ المخزنة في بنكؾ -البشرم

: أنظر, الجينات كالمعمكمات المتعمقة بيا

Traité international sur les ressources phylogénétique pour l'alimentation et l'agriculture, le système 

multilatéral. www.fao.org. 

 

. مف المعاىدة (أ3ؼ/12)المادة  _2

مف المعاىدة كىك اتفاؽ شرعت لجنة مؤقتة مف قبؿ ىيئة المكارد  (12/4)االتفاؽ المكحد لنقؿ المكارد الكراثية أشارت إليو المادة _ 3
 مبلحؽ يبيف حقكؽ كالتزامات كؿ مف مقدـ المادة 4 مكاد ك 10 كجاء االتفاؽ في  ،2002الكراثية في المفاكضات الخاصة بو سنة 

 .www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-about/cgrfa-history/ar:  منشكر عمى الرابط ،الكراثية كالمتمقي ليذه المادة
 . مف المعاىدة (12/6) المادة _4

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-about/cgrfa-history/ar
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-about/cgrfa-history/ar
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-about/cgrfa-history/ar
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 يةعالمعهد الدولي لمموارد الوراثية النباتية لممحاصيل الزرا: البند األول

        يعمؿ المعيد بمعية منظمة الفاكك، لمحاصيؿ الخشبيةيدخؿ ضمف اختصاص المعيد أيضا ا       
عمى إنشاء حساب األمانة العالمي لمتنكع - بمكجب المعاىدة الدكلية لممكارد الكراثية النباتية -

البيكلكجي، حيث يقـك بتقديـ الدعـ لمبمداف النامية مف أجؿ صيانة بنكؾ الجينات كبناء القدرات 
. 1 مميكف دكالر ليذا الغرض260كييدؼ المعيد إلى جمع 

النظام المتعدد األطراف لجمع الموارد الوراثية النباتية : البند الثاني

إنشاء نظاـ متعدد األطراؼ لجمع المكارد الكراثية النباتية كاإلقتساـ العادؿ لعكائد الناتجة عف         
إلى جانب ذلؾ يسعى النظاـ متعدد األطراؼ إلى  ، 2استخداـ تمؾ المكارد عمى النطاؽ التجارم

حصاء الثركة الجينية النباتية لؤلغذية كالزراعة . 4 المدرجة في الممحؽ األكؿ مف المعاىدة3تغطية كا 

كما يسعى النظاـ متعدد األطراؼ إلى دعكة كتشجيع األشخاص الطبيعييف كالمعنكييف الذيف          
يحتفظكف بالمكارد الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة المدرجة في الممحؽ األكؿ مف المعاىدة بإدراج 

كيضـ النظاـ متعدد األطراؼ أيضا المكارد الجينية ،  5ىذه المكارد الكراثية في النظاـ متعدد األطراؼ
النباتية المدرجة في الممحؽ األكؿ كالمحتفظ بيا في المجمكعات خارج مكاقعيا الطبيعية في مراكز 

. الحصكؿ عميياكيفيات  مف أجؿ إتاحتيا بناءا عمى اتفاقيات كضبط 6البحكث الزراعية الدكلية

، كالسطك عمى  كييدؼ مؤتمر األطراؼ إلى تفادم القرصنة البيكلكجية لممكارد الكراثية النباتية       
 كالمكتشفيف لخصائصيا الجينية ،معارؼ الشعكب كالسكاف األصمييف المشتركيف في ىذه المكارد

                                                           

 .119العايب جماؿ، المرجع السابؽ، ص _ 1

 .80دانا حمة باقي عبد القادر، المرجع السابؽ، ص/ د _  2

 .مف المعاىدة (1ؼ//11)أنظر المادة  _  3

مف المعاىدة الدكلية لممكارد الكراثية النباتية يحدد قائمة المحاصيؿ التي يشمميا النظاـ متعدد األطراؼ، حيث تشمؿ  (1)الممحؽ  _  4
جنسان مف األعبلؼ العشبية، ككؿ جنس يشمؿ  (12)جنسان مف األعبلؼ البقكلية ك (13) جنسان مف المحاصيؿ الغذائية، ك35أكثر مف 
 .عدة أنكاع

 .مف المعاىدة الدكلية لممكارد الكراثية (3ؼ/11)المادة _  5

 .مف المعاىدة الدكلية لممكارد الكراثية (5ؼ/11)أنظر المادة  _ 6
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كفكائدىا االقتصادية خصكصان األصناؼ النباتية ذات الخصائص الغذائية كأيضان النباتات العطرية 
، لما تحققو ىذه  كالعبلجية، فيي محط أنظار الشركات متعددة الجنسيات المالكة لمتقنية الحيكية

. 1المكارد النباتية مف مزايا ىامة كأرباح كبيرة

 اإلطار المؤسسي الدولي لحماية الثروة الجينية: المبحث الثاني

مؤسسة دكلية ، مف أكبر مياميا حفظ  (FAO)        تمثؿ منظمة األمـ المتحدة لؤلغذية كالزراعة
المكارد الجينية ، حيث استحدثت أجيزة في بنائيا الييكمي تنحصر مياميا في حماية الثركة الجينية 

كحفظيا ك ضبط آليات استخداميا المستداـ، تتمثؿ في ىيئة المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة  
المطمب )ىيئة تدابير الصحة النباتية  (المطمب الثاني)ىيئة الدستكر الغذائي  (المطمب األكؿ)

 .(الثالث

 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة: المطمب األول

 في نطاؽ أجيزة منظمة 1983         أنشأت ىيئة المكارد الكراثية لؤلغذية ك الزراعة في سنة 
 بيذؼ  كضع نظاـ عالمي لممكارد الكراثية لؤلغذية 2مف دستكر المنظمة (06)الفاك طبقا لممادة

  . 1995كالزراعة، كفي سنة 

        كسع المؤتمر الدكلي لمنظمة الفاك نطاؽ الييئة لتشمؿ جميع عناصر التنكع البيكلكجي التي 
 ، كالييئة 3ليا عبلقة باألغذية كالزراعة ، فأصبحت تسمى ىيئة المكارد الكراثية لؤلغذية ك الزراعة

منتدل دائـ يمكف مف خبللو لمحككمات المناقشة كالتفاكض حكؿ المكارد الجينية مف أجؿ صيانتيا 
كمصائد  (البكتيرية)كاستخداميا المستداـ كتشمؿ الحيكانات ك النباتات ك الغابات كالكائنات الدقيقة

                                                           

1_ SMAGADI Aphrodite, Accès aux ressources génétiques et partage des avantages découlant de leur 

exploitation: la convention sur la diversité biologique et le système mondial de la FAO; revue 

européenne de droit de l'environnement; N03;2005 ,  P264. 

 مادة يعتبر اإلطار القانكني لعمؿ المنظمة كالييئات 22يتككف مف ديباجة ك :  دستكر منظمة األمـ المتحدة لؤلغذية الزراعة  _2
منشكرات  ، 2015المنبثقة عنيا ، أنظر النصكص األساسية لمنظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة ، الجزء األكؿ كالثاني ، طبعة 

 . 17 _ 03ص منظمة األمـ المتحدة لؤلغذية كالزراعة  
 :لمحة تاريخية عف الييئة الدكلية لممكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة منشكر عمى الرابط   _3

www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-about/cgrfa-history/ar. 

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-about/cgrfa-history/ar
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األسماؾ، كتعمؿ الييئة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا عمى ضكء المعاىدة الدكلية لممكارد الكراثية النباتية 
، كباعتبار الييئة جيازا رئاسيا لممعاىدة ، كتماشيا مع مضاميف اتفاقية التنكع 1لؤلغذية كالزراعة

 .(الفرع األكؿ)البيكلكجي تـ اعتماد مدكنة السمكؾ الدكلية لجمع المكارد الكراثية النباتية كنقميا

         كفي إطار العمؿ التشاركي القطرم مف خبلؿ كضع تقارير عف حالة المكارد الكراثية 
كضعت المنظمة خطة العمؿ العالمية لصكف المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة كاستخداميا 

 . (الفرع الثاني)المستداـ

 مدونة السموك الدولية لجمع الموارد الوراثية النباتية ونقمها: الفرع األول

غير ممزمة تـ اعتمادىا مف قبؿ منظمة الزراعة كاألغذية الفاك سنة 3 السمكؾ طكعية2   تعتبر مدكنة
- كجمعيا كاستخداميا مف مكائميا 4، بغرض الصيانة كالحفاظ عمى المكارد الكراثية النباتية1994
الطبيعية ، بأساليب تراعي احتراـ البيئة ، كفؽ ما تقتضيو االتفاقيات كالصككؾ الدكلية -مكاطنيا

 .كالقكانيف مثؿ اتفاقية التنكع البيكلكجي كاالتفاقية الدكلية لكقاية النبات كالقكانيف الكطنية لمدكؿ
ثـ إجراءات منح التراخيص لجامعي  (البند األكؿ)كتقتضي دراسة مضاميف المدكنة معرفة أىدافيا

 .(البند الثالثن )ثـ تحديد مسؤكليات األطراؼ (البند الثانين )المكارد الكراثية

 

 

                                                           

المعاىدة الدكلية بشأف المكارد الكراثية  لؤلغذية  كالزراعة ىي خبلصة برنامج التنكع البيكلكجي الزراعي الذم كافؽ عميو مؤتمر _1
أطراؼ اتفاقية التنكع البيكلكجي حيث يشمؿ عدة مكاضيع أساسيا حماية المكارد الكراثية لؤلغذية الزراعية  التي تشمؿ المكارد الكراثية 

كالثركة الحيكانية التي تشكؿ الكحدات األساسية لئلنتاج الزراعي كاألصناؼ المستأنسة ك النباتات ك الحيكانات البرية ك ، لممحاصيؿ 
.  2004 يكنيك 23 إلى معاىدة دكلية دخمت حيز التنفيذ في 2001، ليتحكؿ البرنامج في سنة األصناؼ المزركعة

 .119العايب جماؿ ، المرجع السابؽ ، ص: انظر

 تحت إدارة ىيئة FAOمدكنة السمكؾ الدكلية لجمع المكارد الكراثية النباتية كنقميا غير ممزمة اعتمدىا المؤتمر العاـ لمنظمة  _2 
 .www.fao.org/nt/cgrfa/cgrfa-about/ar: ، متكفر عمى الرابط المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة

.  السمكؾ الدكلية لجمع المكارد الكراثيةمف المدكنة (03)المادة _3
المادة "أك " الجينات الكراثية النباتية"المكارد الكراثية النباتية ىي الجينات أك المكاد الكراثية ذات القيمة الفعمية أك المحتممة، ك_  4

 ( 3ؼ/8ؼ/2)المادة : ىي مادة التكاثر أك اإلكثار الخضرم لمنباتات، أنظر" الكراثية

http://www.fao.org/nt/cgrfa/cgrfa-about/ar
http://www.fao.org/nt/cgrfa/cgrfa-about/ar
http://www.fao.org/nt/cgrfa/cgrfa-about/ar
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 أهداف المدونة: البنداألولً 

              تيدؼ المدكنة أساسا إلى تشجيع الصيانة كالحفاظ عمى المكارد الكراثية النباتية كجمعيا 
، التي 1كاستخداميا مف مكائميا الطبيعية بكيفيات كطرؽ تحتـر البيئة ، كعادات المجتمعات المحمية

 . ساىمت في الحفاظ عمى ىذه المكارد باعتبارىا حجر األساس لؤلمف الغذائي

       كنظرا لؤلىمية المشتركة لممكارد الكراثية النباتية لمجنس البشرم، تعمؿ المدكنة عمى تشجيع 
 مف أجؿ تبلفي التآكؿ 2تبادؿ المكارد الكراثية النباتية بصكرة آمنة مع تبادؿ المعمكمات المتصمة بيا

 كىك ما تقـك 3الجيني ليذه المكارد أك فقدانيا كمية نتيجة جمع المادة الكراثية بصكرة جائرة أك عشكائية
بو الشركات العالمية المالكة لمتقنية الحيكية في إطار بحثيا عف المادة الكراثية التي ىي ركيزة 

 .اليندسة الكراثية

        كتؤكد المدكنة عمى أف تتـ عممية جمع المكارد الكراثية النباتية كفؽ القكانيف الكطنية كالمكائح 
، كتتـ مراعاة حقكؽ المزارعيف المحمييف العالميف بخصائص المادة 4كالتعميمات لمدكؿ المالكة لممكارد

 لممزارعيف ىك مساىمتيـ الماضية كالحاضرة ةالكراثية لمنباتات المحمية ، كأساس الحقكؽ الممنكح
 5كالمستقبمية في المحافظة عمى األكساط األصمية كالتنكع لممكارد الجينية النباتية كتحسينيا كتكفيرىا
مف خبلؿ اقتساـ المزايا الناجمة عف المادة الكراثية، كاالعتراؼ لممزارعيف كالمجتمعات المحمية 

 . 6بإدارتيا كمعرفة خصائصيا سكاء كانت نباتات برية أك مستزرعة

       كيتحقؽ اقتساـ المزايا بإيجاد آليات لتعكيض المزارعيف عف مساىمتيـ في صيانة كتنمية 
، تجّنبا لئلضرار بالمزارعيف كتفكيت المنافع التي تجنى مف المكارد الكراثية 7المكارد الكراثية النباتية

                                                           

  السمكؾ الدكلية السالفة الذكر مف مدكنة (1ؼ/01) المادة_1
.  السمكؾ الدكلية السالفة الذكرمف مدكنة (4ؼ/01) المادة_2

 . السمكؾ الدكلية السالفة الذكرمف مدكنة (3ؼ/01)المادة_ 3
.  السمكؾ الدكلية السالفة الذكرمف مدكنة (5ؼ/01)المادة_ 4

5_ SMAGADI Aphrodite, op cit , p271. 

.  السمكؾ الدكلية السالفة الذكر مف مدكنة (8ؼ/01)المادة_ 6

.  السمكؾ الدكلية السالفة الذكرمف مدكنة (أ/8ؼ/01)المادة _7
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النباتية بسبب جمعيا كاستخداميا مف قبؿ أطراؼ أخرل بطرؽ مختمفة ، مثؿ الجمع غير المشركع 
لممكارد الكراثية كاستخداميا في زراعة النباتات المعدلة كراثيا ، ما ييدد البيئة كالنظـ الزراعية المحمية 

 .ككذا مصالح المزارعيف

 إجراءات الترخيص لجامعي الموارد الوراثية: البند الثاني ً 

      كضعت المدكنة جممة مف اإلجراءات اإلدارية مف أجؿ الكصكؿ المريح لممكارد الجينية 
باعتبارىا ذات اىتماـ مشترؾ لجميع الدكؿ، ألنو ال تكجد دكلة اليـك مكتفية ذاتيا ككميا بالنسبة لممكارد 

 .1كخصكصا عندما يتعمؽ األمر بالمكارد الجينية النباتية الضركرية لمزراعة

        كبما أف االتفاقيات تقر لمدكؿ بالحقكؽ السيادية عمى مكاردىا الجينية كجب تنظيـ عممية 
الكصكؿ ليذه المكارد مف خبلؿ نظاـ الترخيص، فيجب عمى الدكؿ كالحككمات كضع نظـ إلصدار 

التراخيص لجامعي المكارد الكراثية، كما يجب تعييف ىيئة مختصة في الدكلة تعنى بإصدار 
التراخيص، كيتعيف عمييا إببلغ مف يقكمكف بجمع النباتات كالمشرفيف ككؿ مف ليـ صمة بيـ بالمكائح 

 .2كالقكانيف المتعمقة بعممية الجمع كالطرؽ التي ينبغي إتباعيا لمحصكؿ عمى المكافقة

ثبات           كيتعيف عمى طالب الترخيص أف يتعيد باحتراـ القكانيف المحمية المتعمقة بيذا الشأف كا 
المعرفة الكاممة بالمكاد المراد جمعيا ، كتقديـ الخطط اإلرشادية لمبعثة الميدانية كتشمؿ أساسان أنكاع 
بداء االستعداد متى  المادة المراد جمعيا كاستخداماتيا، كنكع المزايا المتكقعة مف المادة الكراثية، كا 

طمب البمد المالؾ لممادة الكراثية التعاكف مع الباحثيف المحمييف الذيف قد يساعدكف أك يستفيدكف مف 
المشاركة في البعثات الميدانية ، ككضع قائمة بأسماء األكصياء المحمييف أك األجانب  الذيف ستكزع 
عمييـ المادة الكراثية كالمعمكمات الخاصة بيا عند انتياء البعثة ، كما يجب عمى طالب الترخيص 

 . المالؾ لممادة الكراثية3تقديـ أم بيانات شخصية قد يطمبيا البمد المضيؼ

                                                           

1 _SMAGADI Aphrodite , op.cit , P265. 

 .مف المدكنة (06)المادة_ 2

 .مف المدكنة (08)المادة_ 3
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            ينبغي لمسمطة المختصة بإصدار التراخيص في البمد الذم تنكم البعثة الميدانية جمع 
ببلغ القرار لمجامعيف       المادة الكراثية منو اإلفادة بكصكؿ الطمب مع تقدير الكقت المناسب لدراستو ، كا 

يضاح شركط التعاكف في حالة الرد باإليجاب، كما يجب عمى سمطة إصدار 1كالمشرفيف ، كا 
التراخيص تحديد فئة المادة الكراثية ككمياتيا المسمكح بجمعيا كذكر كؿ القيكد كالترتيبات المفركضة 
عمى المادة الكراثية كاستخداميا، كتكضيح االلتزامات المالية عمى الجامعيف كالمشرفيف عمييـ، كتقديـ 

 2كافة المعمكمات عف المجتمع الذم يعيش في المناطؽ المعنية بجمع المادة الكراثية كأكضاعو

 مسؤوليات األطراف: البند الثالث 

 التعرؼ عمى نتائج البحكث الجمع ،          مف أىـ االلتزامات المترتبة عمى الجامعيف قبؿ عممية 
 عمميـ، كيتناقش الجامعكف مع نظرائيـ في البمد المضيؼ لكاألعماؿ الجارية التي قد تؤثر عؿ

 .كيتفقكف معيـ عمى ترتيبات عممية جمع المكاد الكراثية كما يتصؿ بيا 

         كيمـز الجامعكف أثناء عممية الجمع باحتراـ عادات كتقاليد المجتمعات المحمية ، كحقكؽ 
 رالممكية لممعارؼ المتعمقة بخصائص المادة الكراثية كقيمتيا، كتفادم التآكؿ الكراثي باستنفاذ العشائ
 3لدل المزارعيف ، كأثناء عممية الجمع ينبغي تسجيؿ كافة البيانات األساسية لعشيرة النباتات كتنكعيا
كبعد الجمع يمـز الجامعكف بإعداد العينات النباتية لمحفظ بالسرعة البلزمة ، ككذلؾ جمع الكائنات 

عداد البيانات األساسية لمعينات، كتنبيو البمد المضيؼ المالؾ -الدقيقة التي تتعايش مع تربتيا، كا 
عمى خطر التآكؿ الكراثي  (FAO)كىيئة المكارد الكراثية النباتية في منظمة الفاك- لممادة الكراثية

 .4كتقديـ اإلجراءات البلزمة لعبلج ذلؾ

                                                           

: ىك الشخص الطبيعي أك المعنكم الذم يشرؼ ماليان أك بأم صكرة أخرل عمى بعثات جمع النباتات، أنظر: المشرؼ _1
 .مف المدكنة (10ؼ/2)المادة

. مف المدكنة (08)المادة_  2

 .مف المدكنة (10)المادة-  3

. مف المدكنة (1ؼ/11)المادة_  4
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          كما يمتزمكف بعمؿ تقرير عف عمؿ بعثة الجمع بحيث يشمؿ المناطؽ التي تمت زيارتيا مع 
البيانات كالصفات األساسية لمعينات النباتية التي تـ جمعيا ، كالمكاقع المقررة لتخزينيا، كينبغي تقديـ 

لى األكصياء لى ىيئة 1نسخ مف ىذا التقرير إلى سمطة إصدار التراخيص  في البمد المضيؼ، كا  ، كا 
المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة إلدراجو في النظاـ العالمي لئلعبلـ كاإلنذار المبكر مف المكارد 

 2.الكراثية النباتية

          كينبغي عمى المشرفيف اتخاذ كافة الخطكات التي تضمف التزاـ بعثات الجمع التي يشرفكف 
عمييا بأحكاـ المدكنة ، كما يمتزمكف بإبراـ االتفاقيات مع األكصياء عمى المادة التي جمعتيا البعثات 
التي تحت إشرافيـ مف أجؿ ضماف التزاـ األكصياء بالمدكنة ، أما المستخدمكف الجدد لممادة الكراثية 
فيجب التكفيؽ بيف المزايا التي يجنكنيا مف استخداـ المكاد الكراثية كحقكؽ المزارعيف المحمييف في 

 .3الدكلة المضيفة

       كاألكصياء يمتزمكف بضماف استخداـ أرقاـ كرمكز التعريؼ األصمية بالنسبة لمجامعيف كبالنسبة 
 .4لمعينات التي تشير إلييا حتى يتمكنكا مف تحديد أصؿ العينات مستقببلن 

       كينبغي عمى مستخدمي المادة الكراثية تقديـ شكؿ مف أشكاؿ التعكيض لممجتمعات كالمزارعيف 
في البمداف المضيفة مقابؿ المزايا التي تجنى مف استخداـ المادة الكراثية ، مثؿ تيسير الحصكؿ عمى 

أنكاع كمنتجات أخرل جديدة كمحسنة ، أك تيسير نقؿ التكنكلكجيا المبلئمة لحفظ المكارد الكراثية 
النباتية كاستخداميا ، كالتدريب عمى رفع مستكل المزارعيف المحمييف لمنيكض بالخبرات المحمية مف 

. أجؿ صيانة المادة الكراثية ، أك تقديـ المعمكمات العممية كالفنية المستخرجة مف المادة الكراثية
فالمدكنة ىنا ذكرت أىـ صكر التعكيض التي يجب أف تمنح لممزارعيف مف قبؿ مراكز كشركات التقنية 

                                                           

: ىك الشخص الطبيعي أك المعنكم الذم يحفظ كيدير المكارد الكراثية النباتية كالمعمكمات المتصمة بيا، أنظر: الكصي_ 1
 .مف المدكنة (2ؼ/02)المادة

مف المدكنة  (1ؼ/11)المادة_ 2
. مف المدكنة (12)المادة _3
 مف المدكنة (14)المادة_   4
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الحيكية التي أصبحت تركز عمى المحاصيؿ كالنباتات التجارية كمادة أكلية لميندسة الكراثية مثؿ 
 .النباتات ذات الخصائص الطبية ، كالنباتات العطرية

          لكف يبقى لمحككمات الحؽ في اتخاذ قرار بمنع بعثات الجمع لممكاد الكراثية النباتية ، أك 
فرض قيكد عمييا في حالة عدـ التزاـ الجامعيف أك المشرفيف بقكانيف البمد المضيؼ، أك مبادئ 

المدكنة ، كيجب إببلغ ىيئة المكارد الكراثية بمنظمة األغذية كالزراعة ، كما يبمغ األطراؼ بنسخة مف 
 .  1القرار مف أجؿ الرد

         كينبغي عمى الدكؿ كضع أطر قانكنية كتسييبلت مف أجؿ تسييؿ الحصكؿ عمى المكارد 
الجينية التي ىي المادة الخاـ لمقطاع الصناعي كالفبلحي، ألف كثرة العراقيؿ كالبيركقراطية تعزز 

 .2القرصنة كالطرؽ غير المشركعة لمحصكؿ عمى المكارد الجينية

 خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية: الفرع الثاني

          تعتبر خطة العمؿ العالمية لصيانة المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة أداة استشرافية تتضمف 
 . آليات عمؿ مف أجؿ صيانة الثركة الجينية

        كضعت الخطة تحت إشراؼ ىيئة المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ 
جراءات عممية لتجسيد المعاىدة الدكلية لممكارد الكراثية النباتية لؤلغذية  اتفاقية التنكع البيكلكجي كا 

كصيانة المكارد  (البند األكؿ)كالزراعة ، كتقـك الخطة عمى شقيف، صيانة المكارد الكراثية النباتية 
 .(البند الثاني)الكراثية الحيكانية 

 خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: البند األول

 تتجدد كؿ مرة بسبب التطكر التكنكلكجي كزيادة أساليب التيديد لمتنكع 1       إف ىذه الخطة مرحمية
ألف الكثير مف المكارد الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة ىي نتاج تدخبلت بشرية , الجيني لمنباتات 

                                                           

 .مف المدكنة (14)المادة_ 1

2 _ SMAGADI Aphrodite . op. cit .P264. 
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جرل تحسينيا كانتخابيا بصكرة مقصكدة مف المزارعيف ، فجاءت الخطة تيدؼ إلى ضماف صيانة 
المكارد الكراثية النباتية باعتبارىا أساسان لمزراعة كتشجيع االستفادة المستدامة مف ىذه المكارد تخفيفا 

مف الجكع كالفقر، كتأكيدا الحتياجات كحقكؽ المزارعيف، كتيسيرا لمحصكؿ عمى المادة الكراثية 
 .كالمعمكمات كالتكنكلكجيات المتصمة بيا، كتشجيع إقتساـ المنافع المستمدة مف استخداـ المادة الكراثية

         كتستند الخطة عمى المبدأ القائؿ أف البمداف تعتمد أساسان عمى بعضيا فيما يتعمؽ بالمكارد 
يرمي أساسا إلى حماية 2الكراثية النباتية ، كتحقيؽ أبعاد الخطة يحتاج تعاكنا دكليا كاسع النطاؽ

 .التي تؤدم إلى زكاليا3كصيانة المكارد الكراثية النباتية مف المؤثرات السمبية

        إال أف الخطة العالمية الثانية كضعت ضمف أسسيا صكف المكارد الكراثية مف نظـ اإلنتاج 
الغذائي الصناعي ، إذ تجرم تربية أصناؼ مف المحاصيؿ لتمبية احتياجات ىذه النظـ التي تؤثر 
بشكؿ رىيب عمى التنكع الكراثي، كمرد ذلؾ أيضا إلى الزيادة في تجارة البذكر المعدلة كراثيان التي 
تسيطر عمييا شركات متعددة الجنسيات أقؿ عددا ك أكبر حجمان، لذلؾ يمـز الرصد الكثيؽ إلنتاج 

 .، كما ليا مف تأثيرات عمى المكارد الجينية الزراعية كالبيئة 4كتسكيؽ األصناؼ المحكرة كراثيان 

         كترتكز أىداؼ كاستراتيجية الخطة العالمية عمى صيانة كتنمية المكارد الكراثية داخؿ المكاقع 
 .الطبيعية كخارجيا

                                                                                                                                                                                                      

أكؿ خطة عمؿ عالمية لصيانة المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة كاستخداميا المستداـ جاء بيا إعبلف ليبزيج بألمانيا الذم تبناه 1_ 
كالخطة العالمية الثانية أعدت تحت رعاية ىيئة , 1996 يكنيك 23-17المؤتمر العالمي الفني لممكارد الكراثية في الفترة الممتدة بيف

عبلف ليبزيج: أنظر, 2011 نكفمبر 29المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة مف قبؿ منظمة األغذية كالزراعة في  . خطة العمؿ العالمية كا 
:  ، كأيضا1996الغذية كالزراعة ، سنة ؿألمـ المتحدة امنشكرات منظمة 

Deuxième plan d'action mondial pour les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture adapté par le conseil de la FAO, Rome, Italie , 29 novembre 2017. 

 

 .14ص, مرجع سابؽ, خطة العمؿ العالمية لصيانة المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة_ 2

  ، التطكر الصناعي كالتمكث الكيميائي ، تغيير المناخ، الزحؼ السكاني الحضرم المتسارع, المؤثرات السمبية عمى التنكع البيكلكجي_ 3
 . التصحر كغيرىا،أعشاب طفيمية

4_ Deuxième plan d'action mondial, op.cit;P12. 
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الصيانة كالحفظ داخؿ المكاقع الطبيعية تبدأ بالمسح لممكارد المكجكدة كحصرىا كفؽ ما بينتو :أوال 
مف المعاىدة الدكلية لممكارد الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة، كتكريس البحكث مف  (5)المادة

أجؿ كضع منيجيات أفضؿ لمسح كتقدير التنكع داخؿ الصنؼ الكاحد، كفيما بيف األصناؼ 
المختمفة في النظـ الزراعية كاإليككلكجية ، كما ينبغي االعتراؼ كاالستعانة بمعارؼ الشعكب 

 .األصمية كالمجتمعات المحمية في أنشطة المسح كالحصر لممكارد الكراثية النباتية

    كما تقـك استراتيجية الصيانة لممكارد داخؿ المكاقع الطبيعية عمى دعـ إدارة المكارد الكراثية 
النباتية لؤلغذية كالزراعة كتحسينيا في المزرعة مف خبلؿ تعزيز قدرة المزارعيف المحمييف عمى 
تحسيف المحاصيؿ كفؽ سياسات كتشريعات تضعيا الدكؿ، مع التركيز عمى البحكث المتعمقة 

بتحسيف المحاصيؿ كطبيعة التيديدات المحتممة لمتنكع داخؿ المكاقع الطبيعية ، كدراسات 
 .تحديد التناقص الكراثي

   كترمي الخطة أيضا إلى مساعدة المزارعيف في حالة الككارث عمى إعادة النظـ الزراعية 
مف خبلؿ استقداـ أصناؼ كراثية متكيفة، ككضع آليات لمكصكؿ إلى األصناؼ الكراثية النباتية 
المحتفظ بيا خارج مكاقعيا الطبيعية، كحسف إدارة كتنمية التجارب البرية لممحاصيؿ كالنباتات 

 . 1الغذائية في مكاقعيا الطبيعية

تعتمد ىذه الصيانة عمى بنكؾ الجينات، كالحدائؽ :  الصكف كالحفظ خارج المكاقع الطبيعية :ثانيا 
 بنكان، تيدؼ ىذه 1750كالمحميات الطبيعية، إذ زاد عدد بنكؾ الجينات في العالـ ليبمغ ما يقارب 

البنكؾ إلى كضع الخطط البحثية لؤلصكؿ الكراثية، كالمعمكمات البلزمة لبرامج التربية المختمفة  
كتبادؿ المعمكمات الخاصة بالمصادر الكراثية مع بنكؾ الجينات المحمية كاألجنبية 

كتكجد اغمب البنكؾ في مراكز البحكث الزراعية العالمية التي يختص نشاطيا في جمع األصكؿ 
العالمية " سفالبارد"الكراثية النباتية لممحاصيؿ الزراعية مف كافة أنحاء العالـ ، كأكبر البنكؾ خزانة 

، كيمثؿ مبادرة تعاكنية دكلية تتسع 2008الذم افتتح سنة 2"بقبك القيامة"لمبذكر أك ما يسمى 
                                                           

. 21ص, مرجع سابؽ, خطة العمؿ العالمية األكلى_ 1

2_ Deuxième plan d'action mondial, op.cit;P64. 
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كىك بنؾ محمي في بريطانيا كقد تمكف " بنؾ األلفية"لتخزيف ثبلثة مبلييف عينة مف البذكر، كأيضا 
القائمكف عميو مف الحصكؿ عمى البذرة رقـ مميكف كقد جمعت في ىذا البنؾ مختمؼ أنكاع البذكر 

 .1كالنباتات كاألصكؿ مف كؿ أصقاع العالـ

 محددة مف قبؿ ىيئة المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة 2        تعمؿ ىذه البنكؾ كفؽ معايير
 .تركز ىذه المعايير عمى كيفية االقتناء كالرصد كالتجفيؼ كالتخزيف كالتقييـ ك كيفيات التبريد

أما الصكف كالحفظ لؤلنكاع في الحدائؽ كالمحميات خارج المكاقع الطبيعية فيعتمد عمى الحفاظ 
يجاد آليات إلكثار األصناؼ الميددة باالنقراض في الحدائؽ أك في , عمى المجمكعات الحالية  كا 

 .األنابيب الزجاجية كتطكير العمميات المتصمة بيا

استراتيجية الخطة العالمية الثانية ركزت عمى تجديد المدخبلت مف البذكر كاألصكؿ        
 3الكراثية المكجكدة خارج مكاقعيا الطبيعية الختبلؼ األصناؼ في قدرة التحمؿ لظركؼ التخزيف

 .كالظركؼ المحيطة المختمفة عف مكاقعيا األصمية

         لكف ما يثير القمؽ ىك العينات كاألصكؿ الكراثية المحفكظة في بنكؾ الشركات 
متعددة الجنسيات المالكة لمتكنكلكجيا الحيكية، تمؾ العينات المعدة لمتحكير الكراثي كاإلطبلؽ 

 في العالـ، كىك ما ةكالتركيج عف طريؽ التجارة الدكلية بيدؼ السيطرة عمى الغذاء كالزراع
 .يمثؿ تيديدان لمثركة الجينية كالبيئة

                                                           

في منطقة سفالبارد كىك خزانة أك بنؾ " قبك يـك القيامة" كشفت الحككمة النركيجية عف التصميـ النيائي لما سمتو 2007في أبريؿ _1 
 كىك قادر عمى تحمؿ ككارث ككنية مثؿ الككارث ، مترا داخؿ جبؿ120 كيبمغ عمؽ القبك ،لحفظ أنكاع البذكر مف أجؿ إنقاذ البشرية

 شركة ، إدارة العبلقات العامة، مقاؿ بمجمة القافمة، بنكؾ البذكر حصكف تحمي الحياة،عماد حسف:  أنظر،الطبيعية كالحركب النككية
 .35 ص،2011فبراير -  يناير،أرامكك السعكدية

 مف قبؿ 1993 ليتـ اعتمادىا في أبريؿ ،1992 كضعت معايير بنكؾ الجينات بناء عمى تقرير جماعة الخبراء االستشارية سنة _2
قرار المراجعة الجديدة عاـ ث ،ىيئة المكارد الكراثية لمنظمة الفاك في ركما بإيطاليا  نظرا لمتغيرات السياسية كأكجو 2013ـ تحيينيا كا 

 أما صيغة  ، تناكلت تخزيف البذكر التقميدية فقط1993 ألف معايير بنكؾ الجينات لممكارد الكراثية لعاـ،التقدـ في العمـ كالتكنكلكجيا
:   أنظرالرابط، كمعايير الزراعة داخؿ األنابيب المخبرية كالحفظ بالتبريد الشديد، فقد تضمنت أيضا معايير بنكؾ الجينات الحقمية2013

www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-codes/ar. 
 

3_Deuxième plan d'action mondial, op.cit;P50. 

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-codes/ar
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 خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية الحيوانية: البند الثاني 

 أطمقت منظمة األغذية كالزراعة تقرير حالة المكارد الكراثية الحيكانية 2007          في عاـ 
إلى المؤتمر التقني _  تقريران قطريا169الذم استند إلى _لؤلغذية كالزراعة ، كقدـ التقرير النيائي 

 حيث 2007بسكيسرا في سبتمبر " إنترالكف"الدكلي المعني بالمكارد الكراثية الحيكانية الذم عقد في 
اعتمد المؤتمر خطة العمؿ العالمية لممكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة، ككمفت ىيئة المكارد الكراثية 

، كتقع مسؤكلية تنفيذ الخطة عمى عاتؽ 1لؤلغذية كالزراعة باإلشراؼ عمى تقييـ كتنفيذ الخطة
 .حككمات البمداف

         كتركز الخطة عمى تقييـ دكر كأىمية الثركة الحيكانية ما يستدعي العمؿ عمى صكنيا 
كتنميتيا نظرا ألىميتيا بالنسبة لؤلمف الغذائي العالمي كالتنكع البيكلكجي ككنيا جزء مف النظـ 

اإليككلكجية الزراعية، كما أف تنكع الثركة الجينية الحيكانية ضركرم إلشباع االحتياجات البشرية 
 .2لؤلمف الغذائي كأدكارىا االقتصادية، إذ تعتبر مفتاح التنمية االقتصادية ال سيما في العالـ النامي

        لكف ينبغي التنكيو بدكر المزارعيف كالرعاة في المجتمعات المحمية في المحافظة عمى أغمب 
المكارد الكراثية الحيكانية، كتقـك الخطة عمى الحصر كالتكصيؼ لممكارد الكراثية الحيكانية كالتنمية 

 .كاالستخداـ المستداـ كالصيانة

        فالتكصيؼ كالحصر يككف بدراسة المكارد الكراثية الحيكانية لكؿ بمد ككيفية تكزعيا 
كخصائصيا األساسية مف أجؿ فيـ المخاطر المرتبطة بيا لتمكيف الدكؿ مف اتخاذ القرار بشأنيا 

                                                           

إعداد التقرير الثاني عف حالة المكارد الكراثية الحيكانية لؤلغذية الفاك إلى منظمة المكارد الكراثية  طمبت ىيئة 2013في عاـ _  1
 تقريرا قطريا 129 كيستند التقرير الثاني إلى 2015كالزراعة في العالـ كتحديث لمتقرير األكؿ الذم ينشر في عاـ 

www.fao.org/nr/cgrfa/cthemes/animals/ar. 

 

 تعريب المركز الدكلي لمبحكث ، ىيئة المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة ، حالة المكارد الكراثية الحيكانية لؤلغذية كالزراعة في العالـ_2
. 99 ص،2009 ، سنة ركما،لصالح منظمة الفاك (إيكاردا)الزراعية في المناطؽ الجافة
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فعمى كؿ قطر القياـ بعمميات الحصر كالتكصيؼ لمثركة الجينية الحيكانية عف طريؽ إشراؾ أصحاب 
 .1الشأف خصكصا مربي الماشية كالباحثيف

        إف االستخداـ المستداـ يظير في ما حدث في أغمب البمداف المتقدمة، كبعض البمداف النامية 
نتاج سبلالت لمحيكانات الرئيسية خصكصا التي تساىـ في الغذاء  في كضع أساليب لمتربية كا 

 .باستخداـ التكنكلكجيات المبلئمة 

           كتشير المعمكمات المقدمة في التقارير القطرية إلى كجكد فارؽ كبير بيف البمداف المتقدمة 
كالبمداف النامية بمؤشرات القدرة عمى استعماؿ التقنيات الحيكية في إدارة المكارد الكراثية الحيكانية 

كالمنحصرة في التمقيح االصطناعي ، كنقؿ األجنة كتقنيات الكراثة الجزيئية كخاصة التقنيات الحيكية 
التكاثرية كالتحكير الكراثي لبعض السبلالت ، مثؿ األبقار كيرجع الخبراء تأخر البمداف النامية في 

األخذ بالتقنيات الحيكية إلى نقص المكارد البشرية كالفنية ، لكف التفكؽ أساسان مرده إلى إدخاؿ أصكؿ 
كراثية غريبة قد تيدد الثركة الجينية الحيكانية المحمية ، كىذا القمؽ لكحظ في العديد مف التقارير       
ك يتمثؿ في االستعماؿ غير المناسب كغير المخطط لمتمقيح االصطناعي مف قبؿ المشاغؿ كالمخابر 

 .2عمى نحك كاسع مما يؤدم إلى إدخاؿ أصكؿ غريبة تيدد األصكؿ الجينية الحيكانيةالمحمية
       ك تحقيقا لبلستخداـ المستداـ لممكارد الجينية الحيكانية ينبغي تطكير ىياكؿ التربية الحيكانية 
كرصد التغييرات في السبلالت ، كما يمـز إنشاء مجمكعات احتياطية مف الحيكانات المنكية كاألجنة 

 .المجمدة مف أجؿ كفالة التبايف الكراثي في حالة التآكؿ أك االنقراض

           أما الصكف لمثركة الحيكانية فيرتكز عمى الصكف في المكاقع الطبيعية لجميع السبلالت 
دكف إىماؿ بعضيا مف خبلؿ إتاحة الفرص أماـ المزارعيف كالباحثيف مف أجؿ الكصكؿ إلى أفضؿ 
كسائؿ التربية كالتكاثر، كتبعان لذلؾ صيانة الغطاء النباتي الذم ىك أساس الغذاء الحيكاني، كمكاجية 

 .انتشار اآلفات كاألمراض الدخيمة ،  كىذا ىك النيج المفضؿ في الدكؿ النامية 

                                                           

1 _ Plan d'action mondial pour les ressources zoo-génétiques et la déclaration d'Interlaken, commission 

des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, Rome ,2007, p16. 

 .273 ص، المرجع السابؽ،حالة المكارد الكراثية الحيكانية لؤلغذية كالزراعة _2
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       أما الصكف خارج المكاقع الطبيعية فيعتبر تأمينان إضافيا ضد فقداف الثركة الحيكانية في 
النظـ اإليككلكجية ، فيك مكمؿ لتدابير الصكف داخؿ المكاقع الطبيعية ، كىذا يقتضي تأميف 
المجمكعات الحيكانية خارج مكاقعيا الطبيعية مف تفشي األمراض كالمخاطر األخرل عف 

طريؽ إنشاء عينات احتياطية ، ككضع آليات لتعكيض المكارد الجينية التي تؤخذ مف بنكؾ 
الجينات ، كتككيف عشائر حية مف السبلالت المعرضة لمخطر في مناطؽ بعيدة عف المزارع  

 .1مثؿ حدائؽ الحيكانات كالمنتزىات كالمحميات

          ىذه أىـ أدكات عمؿ ىيئة المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة في الحفاظ عمى الثركة 
 .الجينية ، بالتنسيؽ مع أجيزة أخرل ضمف منظمة األغذية كالزراعة  كخارجيا

 هيئة الدستور الغذائي العالمي: المطمب الثاني

             الدستكر الغذائي العالمي ىك مدكنة عالمية لؤلغذية تتعمؽ باألغذية اآلمنة كالجيدة 
لمجميع ، كالمرجع العالمي لممستيمكيف كالمكجو لممنتجيف كالمصنعيف لؤلغذية ، كالضابط لمتجارة 

 .الدكلية في ىذا الشأف

 جرل االعتراؼ خبلؿ المؤتمر اإلقميمي األكؿ لمنظمة الفاك ألركبا بالرغبة في 1960      في سنة 
إبراـ اتفاؽ دكلي لحماية صحة المستيمؾ كضماف النكعية كخفض الحكاجز التجارية يتضمف 

المكاصفات الغذائية الدنيا مثؿ الكسـ كشركط كطرائؽ التحميؿ كغيرىا، كفي الدكرة الحادية عشر عاـ 
، كبناء عمى تكصيات مؤتمر 2 أنشأ مؤتمر منظمة الفاك ىيئة الدستكر الغذائي العالمي1961

كالمؤتمر , المنظمة كالدكرة التاسعة كالعشريف لممجمس التنفيذم لمنظمة الفاك كمنظمة الصحة العالمية 

                                                           

1_ Plan d'action mondial pour les ressources zoo-génétiques et la déclaration d'Interlaken;op.cit. , p27. 

كتضـ ( الفاك)مف دستكر منظمة األغذية كالزراعة (6)ىذه الييئة ىي مف األجيزة الدستكرية لمنظمة الفاك أنشأت بمكجب المادة _2
الكاكاك ) السمعلجاف ( األغذية تكسيـ،المضافة لؤلغذيةالممكنات الغذائية، المكاد )الييئة مجمكعة مف المجاف المعنية بمكضكعات عامة 

 بيف منظمة األغذية كالزراعة كمنظمة الصحة العالمية كىي لجاف التنسيؽ, (..., األسماؾ ، الزيكت كالبقكؿ،كالفكاكوالحبكب الخضر 
 27/09/2015  اطلع عليه في .www.fao.org:  أنظر،عبارة عف لجاف إقميمية قارية

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/


 الثركة الجينيةب ماسةؿضبط اإلستخدامات اليات آ                                       األكؿباباؿ
 

 

42 

 أصبحت الييئة مسؤكلة 1962المشترؾ بيف ىاتيف المنظمتيف بشأف المكاصفات الغذائية عقد عاـ 
 .1 الغذائية المشترؾ بيف المنظمتيفتعف تنفيذ برنامج المكاصفا

كبياف نظرة الييئة إلى  (الفرع األكؿ)      كىذا يستدعي التعرؼ عمى الييئة الكقكؼ عمى أىدافيا 
 .(الفرع الثاني) المعدلة كراثيان ؿالمحاصي

 أهداف هيئة الدستور الغذائي العالمي:  األولفرعال

       مف األغراض األساسية لييئة الدستكر الغذائي العالمي ، إعداد المكاصفات الغذائية كنشرىا 
في الدستكر، كيتـ كضع ىذه المكاصفات بعد تحميؿ المخاطر المعتمد عمى المشكرة العممية المستقمة 
التي يقدميا الخبراء لمييئة مف قبؿ منظمة األغذية كالزراعة كمنظمة الصحة العالمية مف أجؿ حماية 
المستيمكيف مف خبلؿ تتبع الغذاء مف المزرعة إلى المائدة ، بعد االعتماد مف جانب الييئة تضاؼ 

 .المكاصفات الجديدة إلى الدستكر الغذائي كتنشر في دليؿ اإلجراءات

 
       كتيدؼ الييئة أيضا إلى كضع الكصؼ كالتركيب األساسي، كعكامؿ الجكدة كاإلضافات 
الغذائية التي ال يجكز استعماليا إال إذا كافقت عمييا منظمة األغذية كالزراعة كمنظمة الصحة 

التحميؿ كأخذ العينات، كآليات البحث عف كالممكثات، كأساليب  كضع تكسيـ األغذية العالمية ، ككذا
 .2العقاقير كالمخمفات البيطرية

          كما تقـك الييئة بتحميؿ المخاطر المحتممة مف األغذية عمى ضكء آخر البيانات العممية 
المتكفرة ، كالتحميؿ يشمؿ المكاد المضافة لؤلغذية مف مخمفات المبيدات كالمكاد الكيماكية في األغذية 

 . كاألخطاء التي ترتكب أثناء الزراعة كآثارىا عمى األغذية

                                                           

  المرجع نفسو_ 1

مستكدع  ( األغذيةلمكقاية عمى الكطنيةخطكط تكجييية لتقكية النظـ )ضماف سبلمة األغذية كجكدتيا ،  كالزراعة منظمة األغذية_ 2
 .www.fao.org/doctp/006ly8705a/y8705a02.htm#add4 : متكفر عمى الرابط،الكثائؽ

http://www.fao.org/doctp/006ly8705a/y8705a02.htm#add4
http://www.fao.org/doctp/006ly8705a/y8705a02.htm#add4
http://www.fao.org/doctp/006ly8705a/y8705a02.htm#add4
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          كتحميؿ المخاطر يتألؼ مف العناصر الثبلثة المرتبطة ارتباطان كثيقان فيما بينيا كىي تقييـ 
دارة المخاطر، كاإلببلغ عف المخاطر عندما تتكفر قرائف عمى كجكد مخاطر عمى صحة  المخاطر، كا 
اإلنساف ، كفي حالة عدـ كفاية البيانات العممية أك كانت غير مكتممة فالييئة ال تمضي في كضع 
 .المكاصفات لؤلغذية كلكف تضع النص في شكؿ مدكنة ممارسات مدعما بالقرائف العممية المتاحة

         كفيما يخص اإلببلغ عف المخاطر في إطار تبادؿ المعمكمات عف مخاكؼ األطراؼ مف 
المخاطر الناجمة عف األغذية، ينبغي أف يشمؿ تحميؿ المخاطر إببلغان كاضحا كتفاعميا كمكثّقا بيف 

أجيزة الخبراء كالمشاكرات المشتركة بيف منظمة األغذية كالزراعة كمنظمة الصحة )مقيمي المخاطر 
إببلغان متبادالن بيف  (1ىيئة الدستكر الغذائي العالمي كأجيزتيا الفرعية)كمدير المخاطر (العالمية

 .2البمداف األعضاء ككافة األطراؼ الميتمة بمختمؼ الجكانب العممية

         كتيدؼ الييئة أيضا إلى تنسيؽ المكاصفات الغذائية مف أجؿ حماية المستيمكيف، كتيسير 
التجارة الدكلية بأكبر قدر ممكف ، كليذا الغرض فإف تطبيؽ اتفاؽ تدابير الصحة كالصحة النباتية 
كاتفاؽ الحكاجز التقنية أماـ التجارة في جكلة أكرغكام يشجعاف التنسيؽ الدكلي لممكاصفات الغذائية 

مف أجؿ تشجيع المبادالت 3كتحقيؽ التنسيؽ ال يمكف إال إذا اعتمدت جميع البمداف نفس المكاصفات
 .التجارية لؤلغذية

                                                           

: األجيزة الفرعية لمييئة تتمثؿ في نكعيف مف المجاف_1 
التي مف خبلليا تنسؽ األقاليـ كالبمداف أنشطة : تتكلى كضع مشاريع المكاصفات كتعرضيا عمى الييئة  كلجاف التنسيؽ: لجاف الدستكر

كمف سمات عمؿ المجاف أف كؿ لجنة تحؿ ضيفا عمى بمد عضك في المنظمة يككف مسؤكالن . كضع مكاصفاتيا الغذائية في اإلقميـ
دارتيا كتككف لو رئاسة    :المجنة كمف ىذه المجافأساسان عف تكاليؼ اجتماعات المجنة كا 

.  تستضيفيا فرنسا لجنة المبادئ العامة- أ
. لجنة تكسيـ األغذية كتستضيفيا كندا- ب
.  تستضيفيا المجر ،لجنة أساليب التحميؿ كأخذ العينات- ج
. كاليات المتحدة األمريكية كتستضيفيا اؿ لجنة نظافة األغذية- د
.  تستضيفيا ىكلندا لجنة مخمفات المبيدات- ق
 . مرجع سابؽ ،ضماف سبلمة األغذية كجكدتيا: أنظر

2_Commission du codex alimentarius, manuel de procédure, vingt-quatrième édition, secrétariat du 

programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, organisation des nations unis pour 

l'alimentation et l'agriculture; Rome, Italie;2015; p123.   

 .مرجع سابؽ, ضماف سبلمة األغذية كجكدتيا_  3
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         ثـ إف ىيئة الدستكر تضع المكاصفات بناءان عمى بيئة اإلنتاج الغذائي كتدخؿ اإلنساف في 
البيئة مثؿ استعماؿ المبيدات، مخمفات األدكية  في الغذاء، كغيرىا فاإلنتاج الغذائي يؤثر في البيئة 

 .كتؤثر فيو

فيؿ تطبؽ عمييا نفس , لكف األغذية المحكرة كراثيان تفرض تحديا عمى ىيئة الدستكر الغذائي
  األغذية أـ أنيا تحتاج إلى إجراءات خاصةراإلجراءات المطبقة عمى سائ

 تعامل الهيئة مع المحاصيل المعدلة وراثياً : الفرع الثاني

         تقـك التكنكلكجيا الحيكية أك اليندسة الكراثية عمى نقؿ المادة الكراثية مف كائف آلخر بطريقة 
ال يمكف تنفيذىا بصكرة طبيعية أك بكاسطة التزاكج أك التيجيف، بؿ بكسع اليندسة الكراثية اآلف نقؿ 

المادة الكراثية إلى ما يجاكز حدكد كؿ نكع مف األنكاع ، كمف شأف ذلؾ تكسيع التغيرات الكراثية التي 
 .يمكف إدخاليا عمى األغذية بدءان بتكسيع نطاؽ زراعة البذكر المعدلة كراثيا

            كالتطكر السريع لمتكنكلكجيا الحيكية يفتح عيدان جديدان في إنتاج األغذية المعدلة كراثيا قد 
تككف لو تأثيرات كبيرة عمى نظـ األغذية في العالـ، كعمى التجارة الدكلية لؤلغذية، كىذا ىك سبب 
االختبلفات الكبيرة في كجيات النظر بيف رجاؿ العمـ بشأف سبلمة ىذه األغذية كقيمتيا الغذائية 

كتأثيراتيا البيئية ، كيحتاج األمر إلى معمكمات عممية كبيرة لمجـز بقيمة ىذه األغذية مف ناحية كعدـ 
 . 1تأثيرىا سمبيان عمى البيئة مف ناحية أخرل

تدرؾ القمؽ  (FAO)       كرغـ الجكانب اإليجابية لميندسة الكراثية فإف منظمة األغذية كالزراعة 
إزاء المخاطر  المحتممة التي تشكميا بعض جكانب التكنكلكجيا الحيكية، كتنقسـ ىذه المخاطر إلى 

، كالبد مف تكخي 2تأثيراتيا عمى صحة اإلنساف كالحيكاف، كانعكاسيا عمى البيئة: فئتيف أساسيتيف
الحذر حرصان عمى تقميؿ مخاطر نقؿ السميات مف نبات آلخر خصكصان نباتات الزراعة الغذائية التي 

تعدؿ كراثيا مثبلن لتفعيؿ خاصية مقاكمة  الحشرات ، كمف أجؿ التقميؿ مف استعماؿ المبيدات 
                                                           

. مرجع سابؽ, ضماف سبلمة األغذية كجكدتيا_ 1

-www.fao.org/biotech/fao-statement-on: منشكر عمى الرابط,  بياف منظمة األغذية كالزراعة عف التكنكلكجيا الحيكية_2

biotechnology/ar.  

http://www.fao.org/biotech/fao-statement-on-biotechnology/ar
http://www.fao.org/biotech/fao-statement-on-biotechnology/ar
http://www.fao.org/biotech/fao-statement-on-biotechnology/ar
http://www.fao.org/biotech/fao-statement-on-biotechnology/ar
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الكيميائية ، كذلؾ بإفراز مكاد سامة تقتؿ الحشرات،  كىك ما يؤدم إلى فكضى جينية مف الممكف أف 
تقضي عمى أمـ مف الحشرات غير المستيدفة ليا دكر في التكازف البيكلكجي، ككما أف ىذه النباتات 
تفضي إلى ظيكر نباتات أخرل ليا نفس الخاصية عف طريؽ التزاكج كانتقاؿ حبات الطمع ، كىك ما 

 .  صحة اإلنسافد ييد1يؤدم إلى خمؿ بيئي

تقديـ المساعدة لدكليا األعضاء كباألخص البمداف  (FAO)       كتكاصؿ منظمة األغذية كالزراعة
النامية لمحصكؿ عمى المكاسب المستمدة مف تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية في قطاعات الزراعة 

كمصائد األسماؾ كالغابات، كما تساعد المنظمة ىذه البمداف عمى المشاركة بصكرة فعالة في التجارة 
 .2الدكلية كاألغذية إلى تكفير المعمكمات كالمساعدات الفنية

       كبإزاء القمؽ المتزايد مف مجمكعات المستيمكيف تعترؼ منظمة االغذية كالزراعة كمنظمة 
الصحة العالمية باف التكنكلكجيا الحيكية رغـ ما تنطكم عميو مف إيجابيات لكنيما تعترفاف بأف ىناؾ 
أخطاران قد تصيب صحة اإلنساف كالحيكاف كقد تصيب البيئة ، ما يتطمب عمؿ تقييـ في كؿ حالة 

 . عمى حدة

    مف أجؿ ذلؾ عقدت المنظمتاف سمسمة مف مشاكرات الخبراء لمنظر في جكانب السبلمة العامة 
 تكالجكانب التغذكية في األغذية المشتقة مف البيكتكنكلكجيا الحديثة ، كتناكلت ىذه المشاكرا

، كجكانب السبلمة في األغذية ذات األصكؿ النباتية 1996 عاـ ةالبيكتكنكلكجيا كسبلمة األغذم
 . 2001 ك 2000المحكرة كراثيان عاـ 

       كتناكلت المشاكرات األخيرة بشكؿ خاص مسائؿ السبلمة التي أثارتيا فرقة الميمات 
التابعة لييئة _المعنية باألغذية المشتقة مف البيكتكنكلكجيا_المخصصة كالمشتركة بيف الحككمات

 إعادة النظر في الخطكط التكجييية الدكلية بشأف 2001، كقد تضمنت مشاكراتمالدستكر الغذائ
 2001تقييـ إمكاف ظيكر حساسية مف البركتينات المبتكرة المعاد تككينيا، كعقدت مشاكرة ثانية في 

                                                           

 .139ص، 2010  سنة،، مصر ، القاىرة  دار الفكائد د ط ،، ، اليندسة الكراثية بيف الخكؼ كالرجاء أحمد راضي أبك عرب/ د_ 1

.  مرجع سابؽ ،بياف منظمة األغذية كالزراعة عف التكنكلكجيا الحيكية_ 2
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لمنظر في المعايير الضركرية لتقييـ األخطار في العناصر الغذائية المنتجة بتقنية اليندسة الكراثية أك 
 .1التي تحتكم عمى كائنات دقيقة محكرة كراثيان صالحة أك غير صالحة لمحياة

        كمف أجؿ تبلفي مخاطر منتجات اليندسة الكراثية تثبت ىيئة الدستكر الغذائي مشركع 
المكاصفة القائـ عمى مبدأ المماثمة شبو التامة، كىك يعني أف األغذية المنتجة بكاسطة اليندسة الكراثية 
إذا لـ يكف ليا مماثؿ بشكؿ كبير في األغذية الحالية المتداكلة فإنو يجب أف يعرؼ بو بشكؿ تاـ مف 

ذا كاف لو مماثؿ فإنو ال يمـز التعريؼ بو  .2حيث المصدر كالتركيب كاالستخداـ ، كا 

      مكقؼ ىيئة الدستكر كسط بيف مكقؼ اإلتحاد األكركبي الذم يؤكد عمى التعريؼ بالمنتج 
 الذم ال يمـز ، كنظاـ الكاليات المتحدة األمريكيةكتحديد نسبة  التمكث بمحاصيؿ معدلة كراثيا 

 .التعريؼ بالمنتج إال في حالة  احتماؿ كجكد مخاطر عمى صحة اإلنساف

ةهيئة تدابير الصحة النباتي:  الثالثمطمبال  

في إطار استراتيجية منظمة الفاك لحماية المكارد الجينية النباتية أحدثت ضمف أجيزتيا        
كىي الجياز الحاكـ لبلتفاقية الدكلية لكقاية النباتات  (CMP)اإلدارية ىيئة تدابير الصحة النباتية

الذم كافؽ عميو مؤتمر منظمة الفاك خبلؿ  مف نص االتفاقية المعدؿ (11)أنشأت بمكجب المادة
كتعمؿ ىيئة تدابير الصحة النباتية عمى تحقيؽ أىداؼ ، 19973دكرتو التاسعة كالعشريف في نكفمبر 

 تمثؿ خطكطا تكجييية كمدكنات سمكؾ يتبعيا 4االتفاقية الدكلية لكقاية النباتات كفؽ معايير دكلية

                                                           

 . مرجع سابؽ, األغذية كجكدتيا، ضماف سبلمة  _1

. 164  ص ، المرجع السابؽ ،عرب أحمد راضي أبك_ 2

-عتمدة مف طرؼ مؤتمر منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة خبلؿ دكرتو التاسعة كالعشريف، ااالتفاقية الدكلية لكقاية النباتات  _3 
 نكفمبر 25 المؤرخ في 400_20صادقت الجزائر عمى النص المعدؿ لبلتفاقية بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ، 1997نكفمبر سنة 

. 2002 نكفمبر سنة 27 مؤرخة في 78رقـ ، ، ج ر ج ج 2002
المعايير الدكلية لتدابير الصحة النباتية جزء مف البرنامج العالمي الذم تنفذه منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة لتقديـ _ 4

المساعدة المتعمقة بالسياسات كالجكانب الفنية في مجاؿ الحجر الزراعي، كتيدؼ المنظمة مف خبلؿ ىذه المعايير إلى تكحيد تدابير 
 كقد كردت ىذه المعايير في ،ة كالتعديؿم كتخضع المعايير الدكلية لمصحة النباتية لممراجعة الدكر،الصحة النباتية عمى الصعيد الدكلي

: أنظر ، 2005في دكرتيا السابعة عاـ تدابير الصحة النباتية كتاب مف إصدار أمانة االتفاقية الدكلية لكقاية النباتات كفقا لقرار ىيئة 
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تدابير الييئة في كنتعرؼ مف خبلليا عمى  ( األكؿفرعاؿ)األطراؼ مف أجؿ تجسيد مضمكف االتفاقية
 .(الفرع الثاني)التعامؿ مع الكائنات المحكرة جينيا

 المعايير الدولية لتحقيق أهداف االتفاقية:  األولفرعال

إف اليدؼ األساسي لييئة تدابير الصحة النباتية مف خبلؿ اتفاقية كقاية النباتات ىك             
حماية األمف الغذائي كالبيئة، لذلؾ كضعت معايير لمحد مف أخطار اآلفات النباتية المنتشرة عبر 

الحدكد كاألقاليـ بسبب التكسع في التجارة العالمية لمبذكر كالمنتجات الزراعية ذات القيمة المذىمة التي 
ر أمريكي مف المنتجات الزراعية المتداكلة دكليا كؿ عاـ، كيحتؿ ال تريميكف دك1,1أصبحت تضاىي 
 .1مف ىذا المجمكع% 80الغذاء أكثر مف 

تناكلت المعايير آليات كقائية لتنظيـ التجارة الدكلية في المحاصيؿ الزراعية باعتبارىا ك           
مثؿ الحشرات كالبكتيريا كالفيركسات  ، السبب الرئيسي في انتشار اآلفات النباتية عبر الدكؿ كاألقاليـ

( البند األكؿ) كىذا ما يقتضي التطرؽ إلى آليات كقاية النباتات في التجارة الدكلية،كاألعشاب الضارة
  .(البند الثاني) أليات الحجر الزراعي كالقضاء عمى اآلفات ثـ

آليات وقاية النباتات في التجارة الدولية : البند األول

نقطة بداية تدابير كقاية النباتات مف اآلفات في إطار التجارة الدكلية تبدأ باستصدار شيادة        
: الصحة النباتية لمصادرات كفؽ نظاـ خاص يقـك عمى

صدارىا كفؽ كسائؿ إدارية         سمطة قانكنية مكمفة قانكنا بالرقابة عمى شيادات الصحة النباتية كا 
ؿ عف إصدار شيادات ك، كتككف ميمة الجياز اإلدارم المسؤ2كتشريعية ينبغي إيجادىا في كؿ قطر

                                                                                                                                                                                                      

 منظمة األغذية كالزراعة ، إصدار أمانة االتفاقية الدكلية لكقاية النباتات،34 إلى 01المعايير الدكلية لتدابير الصحة النباتية مف رقـ 
 .www.ippc.int/largefiles/2011/2010-bookstds-1t034-ar.doc: ، منشكر عمى الرابط2010لؤلمـ المتحدة، ركما عاـ 

يـك أطمع عميو ، مركز أنباء األمـ المتحدة،  معايير الصحة النباتية لتجارة النباتات كمنتجاتيا تطرح لمبحث: الفاك _  1
 .www.un.org: أنظر. 26/03/2017

، (1997)، نظاـ إصدار شيادات الصحة النباتية لمصادرات 07رقـ الدكلي ، المعيار  المعايير الدكلية لتدابير الصحة النباتية_ 2
. 114المرجع السابؽ، ص

http://www.ippc.int/largefiles/2011/2010-bookstds-1t034-ar.doc
http://www.ippc.int/largefiles/2011/2010-bookstds-1t034-ar.doc
http://www.ippc.int/largefiles/2011/2010-bookstds-1t034-ar.doc
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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عف طريؽ 1 عمى شحنات النباتات كالمنتجات النباتية الداخمة في النقؿ الدكليشمفتالت الصحة النباتية
كفؽ طرؽ محددة مف أجؿ الكشؼ عف اآلفات ،  أك اإلختبارفتيشأخذ العينات مف الشحنات لمت

 كضماف أف عدد اآلفات الخاضعة لمكائح أك الكحدات ،الخاضعة لمكائح الداخمية لمبمد المصدر
 .يتجاكز مستكل التحمؿ المعيف لآلفةال المصابة في شحنة المنتجات الزراعية 

الكشؼ عف يستمـز البحث ك  شحنة ما مف حيث الصحة النباتية  سبلمة كمف أجؿ ضماف        
كتحديد النسبة المصابة مف ، لـ يتـ بعد تحديد مخاطرىا بالنسبة لمصحة النباتية غريبة كائنات 
طرؽ انتشار  كجمع المعمكمات البلزمة لرصد، كتحميؿ المخاطر الناجمة عف اآلفات ، الشحنة 
.  كىذه الميمة يقـك بيا مكظفكف عمكميكف مؤىمكف فنيان ،2اآلفات

بعد اتخاذ كافة التدابير كاإلجراءات يتـ صياغة شيادة الصحة النباتية أك ما يعادليا إلكتركنيان        
ىذه النماذج تمثؿ شكبلن مكحدان ينبغي التقيد بو في إعداد  ،كفؽ النماذج الكاردة بممحؽ االتفاقية

كيعتبر ذلؾ ضركريان لضماف صحة المستندات، كسيكلة التعرؼ ،  النباتيةالشيادات الرسمية لمصحة 
 ألم طرؼ مستكرد أف يطمب أف تككف يجكزال كحتكائيا عمى المعمكمات األساسية،  العمييا كالمعيار

شحنات النباتات أك المنتجات النباتية المستكردة إلى أراضيو مصحكبة بشيادات صحة نباتية غير 
ضافة أم بيانات أخرل يجب أف يككف لو ما يبرره، مطابقة لمنماذج الكاردة بممحؽ االتفاقية،   .3كا 

: ىي 4ألسباب رئيسيةباطمة كتعتبر شيادة الصحة النباتية 

.  أف تككف الشيادة غير مقركءة أك غير كاممة .1

. أف تككف مدة صبلحية الشيادة قد انتيت .2

                                                           

. مف االتفاقية الدكلية لكقاية النباتات (04)المادة_  1

ص  ، المرجع السابؽ، منيجيات أخذ العينات مف الشحنات (31)المعايير الدكلية لتدابير الصحة النباتية، المعيار الدكلي رقـ_ 2
474. 

. مف اتفاقية كقاية النباتات (3ؼ/05) المادة _3

، 2001 خطكط تكجييية إلصدار شيادات الصحة النباتية، سنة12 الدكلي  المعايير الدكلية لتدابير الصحة النباتية، المعيار رقـ_4
. 183المرجع السابؽ، ص
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. أف تتضمف الشيادة كشطان أك تعديبلت غير معتمدة .3

. أف تتضمف الشيادة معمكمات متناقضة أك غير متكافقة .4

. تتفؽ مع الشيادات النمكذجيةال استخداـ صياغات  .5

النباتية، تأتي مرحمة الشحف مف أجؿ أك المنتجات بعد صدكر شيادة الصحة النباتية لممكاد         
التصدير فيتـ اتخاذ تدابير مف أجؿ التقميؿ إلى أقصى حد مف خطر إدخاؿ كانتشار اآلفات بكاسطة 

يككف خضع لعمميات تصنيع ال مكاد التعبئة الخشبية التي غالبان ما تككف مصنكعة مف خشب خاـ قد 
، فمكاد التعبئة الخشبية مثؿ  فتككف ممران آلفات تشكؿ خطران عمى األشجار الحية، أك معالجة 

ككف حيث ت، 1تككف محؿ تفتيش الصحة النباتيةال األقفاص كالصناديؽ كعمب التعبئة كغيرىا غالبان 
  .سببان في انتقاؿ اآلفات النباتية كالحشرات مف إقميـ إلى إقميـ

لو أدرك المختصون المخاطر المرتبطة  "كيقكؿ منسؽ أمانة االتفاقية الدكلية لكقاية النباتات       
رات من خالل المعالجة ال عامًا ألمكن توفير ماليين الدو35بمواد التعبئة الخشبية الصمبة قبل 

كاستشيد " الحرارية البسيطة وغير المكمفة لأللواح الخشبية قبل استخدامها في التجارة الدولية
 الخنفساء الطكيمة القرنيف، كالتي يعتقد أنيا تسربت مف آسيا إلى تتمثؿ فيالخبير بتسرب آفة آسيكية 

 ككندا كالعديد مف البمداف في أكركبا بسبب عدـ معالجة مكاد التعبئة تحدة األمريكيةـكاليات اؿاؿ
. 2، ىذه الحشرة تتسبب في دمار كثير مف األشجار في المكاطف التي كفدت إلييا الخشبية

ذلؾ أجازت االتفاقية لمطرؼ المستكرد أف يطمب زيادة عمى شيادة الصحة النباتية           مف أجؿ 
، لتأتي المرحمة األخيرة مف مراحؿ تدابير كقاية   مثؿ كيفية التعبئة كمكاد التعبئة3بيانات إضافية

الثركة الجينية النباتية مف اآلفات التي يقتضي األمر اتخاذىا عند نقطة الدخكؿ إلى إقميـ دكلة ما إذ 
نجد أف الدكؿ تحدد نقاطا لدخكؿ النباتات كالمنتجات النباتية إلى أراضييا سكاءن عف طريؽ البر أك 

                                                           

المرجع نفسو  _ 1

. معايير الصحة النباتية لتجارة النباتات كمنتجاتيا تطرح لمبحث، مرجع سابؽ: الفاك_ 2

. مف االتفاقية الدكلية لكقاية النباتات (3ؼ/05)المادة_ 3
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كتشمؿ التدابير التي ،  كإجراء كقائي لحماية الثركة النباتية كالبيئة مف انتشار اآلفات 1البحر أك الجك
 .2تتخذ عند نقطة الدخكؿ

. (شيادة الصحة النباتية، بيانات أخرل ضركرية)كالمستندات التثبت مف الكثائؽ  .1

 .التحقؽ مف سبلمة الشحنة كتماميتيا .2

. التحقؽ مف المعالجة أثناء الشحف .3

. فحكص الصحة النباتية .4

. االختبار .5

. المعالجة .6

، أما بعد دخكؿ  احتجاز الشحنات ريثما تظير نتائج االختبار أك التحقؽ مف نجاعة المعالجة .7
لمفحص أك  (في مركز الحجر)الزراعي لحجر ؿ تخضعشحنة النباتات أك المنتجات النباتية 

االختبار أك المعالجة، أك احتجاز الشحنة في مكاف معيف مف أجؿ تدابير معينة مثؿ إعداـ 
                                                             .3الشحنات أك إخراجيا مف اإلقميـ أك فرض قيكد عمى تكزيع الشحنات كاستعماليا

آليات الحجر الزراعي والقضاء عمى اآلفات : البند الثاني

إف نقؿ اآلفات مف منطقة إلى أخرل نجـ عف تدخؿ االنساف بنقؿ النباتات كالبذكر           
ما تسبب في إدخاؿ اآلفات كمسببات األمراض المصاحبة ليذه األجزاء النباتية ، كالمنتجات النباتية 
 في تكدمار المكارد الجينية كتسبب، أدت إلى اختبلؿ في النظـ اإليككلكجية كإلى بمد خالية منيا 

. أضرار اقتصادية في كثير مف البمداف

                                                           

. مف االتفاقية الدكلية لكقاية النباتات (د/2ؼ/07)المادة_1

 الخطكط التكجييية لنظاـ تطبيؽ لكائح الصحة النباتية عمى الكاردات، 20المعايير الدكلية لتدابير الصحة النباتية، المعيار رقـ _2
 .279، المرجع السابؽ، ص2004سنة

. مف االتفاقية الدكلية لكقاية النباتات (ب/01ؼ/07)المادة_ 3



 الثركة الجينيةب ماسةؿضبط اإلستخدامات اليات آ                                       األكؿباباؿ
 

 

51 

 Endothia)الذم يسببو فطر " الكستناء لفحة"مف أشير ككارث اآلفات النباتية مرض        
parasitica)  كبعد ذلؾ انتشر بسرعة في عاـ 1904أدخؿ ىذا المرض إلى مدينة نيكيكرؾ عاـ 

 نتيجة تحدة األمريكيةـاليات اؿ خسائر الك، كقّدرت حيث أبيدت جميع غابات الكستناء 1940
كأيضا مرض صدأ البف الناتج عف ، رالاإلصابة بيذا المرض في تمؾ السنكات بمبمغ مائة مميكف دك

 ككصؿ إلى 1970الذم انتقؿ مف جزيرة سريبلنكا إلى أمريكا عاـ  (Hemelia vastatrix)فطر 
 انتشر باطراد في أكثر األقطار المنتجة لمقيكة في جنكب كسط أمريكا ما يجعؿ حيثغرب البرازيؿ، 

. 1جميع أصناؼ القيكة مائمة لئلصابة بمرض الصدأ

 التي اتخذتيا كثير مف الدكؿ بنجاح كاف ليا 2لذلؾ فإف تطبيؽ إجراءات الحجر الزراعي        
كىك ما أقرتو اتفاقية كقاية النباتات آلفات ، األثر الفعاؿ في حماية الثركة الجينية النباتية مف ا

تتقيد ال فأعطت السمطة المطمقة لمدكؿ في أف تحتجز نباتات أك منتجات نباتية أك أم شحنات منيا 
. 3بتدابير الصحة النباتية

مف أجؿ تقميؿ مخاطر انتقاؿ اآلفات ينبغي االلتزاـ بجممة مف المبادئ الميمة أثناء عمميات استيراد   
: 4النباتات أك أجزاءىا كىي

ت الحصكؿ عمى نباتات أك ال ألف احتماالزراعي،االستيراد مف الدكؿ التي تفعؿ نظاـ الحجر  .1
. منتجات نباتية ممكثة ضئيمة

 كىذا يتـ كفؽ ما تكفره الدكؿ مف النباتية،االستيراد مف الدكؿ التي تقؿ أك تنعدـ فييا اآلفات  .2
. معمكمات كخرائط انتشار اآلفات

                                                           

د عبد اهلل اليحيى، إبراىيـ بف محمد الشيكاف، أىمية الحجر الزراعي كدكره في حماية القطاع الزراعي بالمممكة العربية السعكدية، فو _1
. 15د ط، إصدار الجمعية السعكدية لمعمـك الزراعية، ص

نظام يشمل جميع الطرق "، كعرفو البعض بأنو حجر النباتات في مكان معزول حتى تثبت سالمتهايعرؼ بأنو :  الحجر الزراعي _2
والوسائل التي تحتاجها حماية النباتات من خالل التشريعات والقوانين وتعتبر أساسًا الزمًا لخمو اإلرساليات الزراعية الصادرة من 

.  11فيد عبد اهلل اليحيى ك إبراىيـ بف محمد الشيكاف، المرجع السابؽ، ص: أنظر". اآلفات الزراعية والممنوع دخولها إلى دولة ما
. مف االتفاقية الدكلية لكقاية النباتات (ب/01ؼ/07) المادة _3

. 19 فيد عبد اهلل اليحيى ك إبراىيـ بف محمد الشيكاف، المرجع السابؽ، ص _4
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. الحصكؿ عمى شيادة رسمية مف الدكلة المصدرة تثبت سبلمة المكاد النباتية مف اآلفات .3

ذا كانتإخضاع المكاد المستكردة لمتفتيش  .4  االحتياطات غير كافية يتـ إخضاع المكاد كا 
. المستكردة لمحجر

تأتي مرحمة أخرل كىي مرحمة استئصاؿ اآلفات، كالتي تبدأ بتجميع البيانات الخاصة        
كآلية باكتشاؼ اآلفة الجديدة، كمكطنيا الجغرافي كالمسار الذم قطعتو، أك العكائؿ النباتية المصابة 

 اآلفة في المنطقة، بؿ يشمؿ جميع البيانات حتى حركة السكاف كالمنتجات كمعدات النقؿ مف انتشار
أجؿ تحديد أسباب ككسائؿ االنتشار، زيادة عمى معمكمات أخرل تتعمؽ بالتكاليؼ المالية، كمدل تكافر 

. 1التكنكلكجيا البلزمة كدراسة مدل تأثير اآلفة عمى البيئة

كبعد تككيف فريؽ العمؿ المتخصص كتجميع المعمكمات يمجأ إلى طرؽ االستئصاؿ كالتي تسمى 
: 2بتدابير المعالجة أك المكافحة، كأىميا

.  إتبلؼ العائػػؿ .1

. المعالجة بالمبيدات الكيماكية أك البيكلكجية .2

. (ترؾ األرض بكران )تبكيرىاتعقيـ التربة أك  .3

. استخداـ الحشرات العقيمة .4

 .كيمكف المجكء إلى الجمع بيف طريقتيف أك أكثر مف أجؿ استئصاؿ اآلفة

كما يمكف التقميؿ مف اآلفات عف طريؽ المجكء إلى الزراعة العضكية، التي تقـك عمى نظاـ        
مف المدخبلت الزراعية، كيعتمد نظاـ دراسة التأثيرات البيئية ال يعتمد إدارة النظاـ اإليككلكجي بد

كاالجتماعية المحتممة مف خبلؿ كقؼ المدخبلت النباتية آك غيرىا في الزراعة مثؿ األسمدة 

                                                           

، مرجع سابؽ، 1998، خطكط تكجييية بشأف برامج استئصاؿ اآلفات، سنة09 المعايير الدكلية لتدابير الصحة النباتية، المعيار رقـ_1
. 125ص

 .137 المرجع نفسو، ص_2
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االصطناعية كالمبيدات كالمكاد البيطرية، كحتى السبلالت المحكرة كراثيان كالمكاد المضافة، كتحؿ 
فيك ، المزركعات التي تتفؽ مع طبيعتو الجغرافية ، كأيضا محميا إدارة تتفؽ كخصائص كؿ مكقع 

 كما يمكف مف إنشاء مناطؽ خالية 1نظاـ كقائي يحافظ عمى التربة كيمنع األمراض كاآلفات النباتية
. مف اآلفات النباتية

 تدابير الهيئة في التعامل مع الكائنات المحورة جينياً  :الفرع الثاني 

 إال أف ىناؾ طائفة ،رغـ الصراع الذم لـ يحسـ حكؿ منافع كأخطار الكائنات المحكرة جينيان        
عريضة مف ىذه الكائنات يمكف أف تسبب أخطاران عمى البيئة مف جراء انتقاؿ الجينات بيف األنكاع 

النباتية بغض النظر عف العبلقة بينيما، كعدـ التنبؤ بما يتكلد عف تقنية التعديؿ الجيني في النباتات 
مف أجؿ إحداث أك تفعيؿ صفات معينة يحتـ االحتياط مف احتماؿ كقكع آفات نباتية تؤدم إلى 

كاإلخبلؿ بالنظـ اإليككلكجية، لذلؾ في ظؿ عدـ كجكد اليقيف العممي ، القضاء عمى النباتات األصمية 
 خاطر محققة لمكائنات المحورة وراثيًا تفضي إلى آفات نباتية؟مهل هناك سؤاؿ مضمكنو  يطرح
ثـ معرفة التدابير الكقائية لنباتات مف أخطار الكائنات  (البند األكؿ )اإلجابة عف السؤاؿينبغي  لذلؾ

 (.البند الثاني)المحكرة جينيان 

 أخطار الكائنات المحورة جينيا عمى النباتات: البند األول

البيئية لكقكؼ عمى المخاطر ؿأنو يجب  "تقكؿ الدكتكرة ميتشيؿ مرفير بجامعة سانتا كبلرا       
 ىذه المحاصيؿ المعدلة كراثيان لمتجارب المباشرة تحت ظركؼ بيئية مختمفة، بطرؽ زراعية إخضاع

متباينة في أكقات متعددة مف السنة ألنكاع مختمفة لمجنس نفسو الذم ينتمي إليو النبات المحكر جينيا 
. 2"لمتأكد مف خمكه مف أم خطر بيئي

                                                           

1_BOISCLAIR  Josée et ESTEVES  Bernard , Lutter contre les insectes nuisibles en agriculture 

biologique , intervenir en harmonie face à la complexité , phytoprotection , Editeur (SPRQ) , 

volume79 , numéro 2 , aout 2006 , p87.  

. 139، ص ، المرجع السابؽ أحمد راضي أحمد أبك عرب_ 2
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كرغـ عدـ كجكد معمكمات دقيقة فينبغي الحد مف زرع النباتات المعدلة كراثيان ألف انتشارىا           
بؿ أشارت الدراسات أف زراعة ، 1كدم إلى تدىكر كضياع األنكاع األصميةمفي النظاـ اإليككلكجي 

النباتات المعدلة كراثيان المتصفة بمقاكمة الحشرات يؤدم إلى انتقاؿ الجينات منيا إلى أقاربيا البرية 
تتحكؿ النباتات البرية حيث ، كىي صفة غير مرغكبة في غير النبات المعدؿ ، عف طريؽ التيجيف 

زيادة عمى فقداف كثير مف الحشرات ، إلى أعشاب ضارة تتكاثر عمى نحك ال يمكف السيطرة عميو 
 لمقاكمة الحشرات قصد Bttoxin التي تنتج سػـ2الذرة المعدلة كراثيان نباتات معدلة مثؿ النافعة بسبب 

 .مف استعماؿ المبيدات التقميؿ

كمف المخاطر احتماؿ االختبلط كالتقاطع بيف النباتات المعدلة جينيان كالنباتات التقميدية سكاء عف    
ففيو خطر عمى الثركة الجينية النباتية كالتنكع ، أك اختبلط البذكر (غبار الطمع)طريؽ المقاح 

 .البيكلكجي عمكمان 

أكدت دراسة أجراىا ، كعمى خبلؼ ما يشاع مف عدـ مغادرة المكرثات لمكاف حقنيا كنطاقيا      
مف جامعة باركميو بكاليفكرنيا كجكد آثار لذرة معدلة كراثيان " دايفيد كيست"ك" إينياسيكشابيبل"البيكلكجياف 

       (BMA)في أصناؼ الذرة العادية بمكطنيا بالمكسيؾ، كما أثبتت مراكز أكاديمية في بريطانيا 
أف انتقاؿ المقاح مف النباتات المعدلة كراثيان إلى النباتات التقميدية المزركعة في البرية كثير  (BRS)ك 

 كما كشؼ باحثكف مف ،3الحدكث كىك يتجاكز ما تضعو الدكؿ مف حدكد اصطناعية لحماية الحقكؿ
د ذلؾ في النبتة كأستراليا خطكرة بازالء معدلة كراثيان مسببة لمحساسية بما تفرزه مف مكاد رغـ عدـ كج

 .4األصمية التي أخذ منيا الجيف كىي الفاصكلياء

                                                           

1 _Caroline DEBUSSY et Éric ClÉIMENT, les risques biotechnologiques, et la question dans 

l’industrie agroalimentaire canadienne, rapport de projet CRINO , Montréal , Janvier 2002 , P73. 

2 _Caroline DEBUSSY, op.cit , P72. 

3_ Susan GEORGE «Personne ne veut des OGM;sauf  les industries» , le monde diplomatique , n589 , 

Avril 2003 , P04. 

4 _Jacque TESTAR, De L’utopie Scientifique au péril sanitaire , le monde diplomatique ,  n625 , 

Avril2006 , p18. 
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ديباؾ  "أقر الباحث  ، حيث كشفت دراسة خطكرة نباتات معدلة كراثيا عمى مككنات التربة        ك
 Bttoxin مف جامعة نيكيكرؾ أف الذرة المعدلة جينيا لمقاكمة الحشرات تفرز كميات مف " ساكسينا

 التي إلى مكت البلفقاريات كزيادة تركيزه باستمرار يؤدم، الذم يحافظ عمى سميتو بالتراكـ في التربة 
 . النبات كالحيكاف1 في تحميؿ مكاد التربة لحياةليا دكر كبير

كبالرغـ مف عدـ التأكد مف مأمكنية النباتات المعدلة كراثيان، إال أف االحتياط الـز اتقاءن لكثير         
مف اآلفات التي تضر بالبيئة عمكما، كتؤثر عمى الثركة الجينية النباتية التي اقتضى تحسينيا كالحفاظ 

 .عمييا آالؼ السنيف

كمف خبلؿ الدراسات كالتجارب السابقة فتطبؽ تدابير ىيئة الصحة النباتية كفؽ المعايير      
 .كالخطكط التكجييية التي كضعتيا مف أجؿ تجسيد أىداؼ كمبادئ اتفاقية كقاية النباتات

 التدابير الوقائية لحماية النباتات من أخطار الكائنات المحورة وراثياً : البند الثاني 

م النبات ذال تصنؼ الكائنات الحية المحكرة في خانة اآلفات إال إذا كانت مؤذية، إذ يمكف أف تؤ    
أك المنتجات النباتية في ظركؼ معينة في المنطقة التي يشمميا تحميؿ المخاطر، كقد يتخذ الضرر 

 . أك المنتجات النباتية ،عمى النباتاتأك غير مباشرة شكؿ تأثيرات مباشرة 

كضعت ىيئة تدابير الصحة النباتية جممة مف المخاطر كاآلثار التي يمكف عمى أساسيا أف يشكؿ     
:  2الكائف الحي المحّكر آفة كتشمؿ

تغيير مكاصفات التكيؼ مثؿ تغيير القدرة عمى تحمؿ الظركؼ البيئية الصعبة مثؿ الجفاؼ  -1
كالصقيع كالممكحة كغيرىا، كتغيير البيكلكجيا التناسمية، كتغيير كتيرة النمك كالنشاط، كالقدرة 

 .مبيدات اآلفاتعمى مقاكمة 

                                                           

 .141أحمد راضي أحمد أبك عرب، المرجع السابؽ، ص _1

، تحميؿ مخاطر اآلفات الحجرية بما في ذلؾ المخاطر عمى البيئة 11رقـ الدكلي  المعايير الدكلية لتدابير الصحة النباتية، المعيار _2
. 175، المرجع السابؽ، ص2004 كعمى الكائنات المحكرة كراثيان، سنة
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 اآلثار السمبية لتدفؽ الجينات أك نقميا بما في ذلؾ نقؿ الجينات المسؤكلة عمى مقاكمة مبيدات -2
اآلفات إلى أنكاع متبلئمة، كالقدرة عمى التيجيف مع األقارب البرية لمنبات ما يؤدم إلى نقؿ 

 .اآلفات إلى كائنات غير مستيدفة فتنشأ صفات في نباتات أخرل تككف بمثابة آفة

عدـ استقرار النبات المحكر جينيان مف الناحيتيف المظيرية كالكراثية كقد يؤدم التحكير الكراثي  -3
إلى ظيكر كائف حي مزكد بسمة جديدة قد تمثؿ مخاطر آفة تتجاكز تمؾ التي تفرضيا 

: كقد تشمؿ ىذه المخاطر، الكائنات الحية غير المحكرة، أك المانحة لممكرثات، أك المماثمة 
زيادة التكطف كاالنتشار بسبب انتقاؿ الجينات مف النبات المحكر إلى أقاربو البرية عف طريؽ 

 كما سبؽ بيانو، كفي حالة 1المقاح ما يجعؿ النباتات األخرل القريبة تتحكؿ إلى أعشاب ضارة
 عادة لالتأكد مف مخاطر الكائنات الحية المحكرة كراثيان يمجأ إلى تحميؿ المخاطر الذم يعف

غير أف ىناؾ حاجة لمراعاة ، بالخصائص المظيرية أكثر مف الخصائص الكراثية 
 .الخصائص الكراثية عند تقييـ مخاطر اآلفة لمكائنات المحكرة جينيا

ة المحكرة كراثيان يتعيف عمى المصدر إرفاقيا بشيادة مكفي إطار التجارة الدكلية لممنتجات النبات   
كككف الشحنات نباتات أك منتجات نباتية محكرة جينيا يمكف لمطرؼ المستكرد أف  ، الصحة النباتية

يطمب زيادة عمى شيادة الصحة بيانات إضافية لخصكصية المنتج، كفي ىذا اإلطار ىناؾ إجراءات 
 االتفاؽ المسبؽ عف عمـ بيف المصدر كالمستكرد لمنباتات المحكرة كراثيان التي جاء بيا بركتكككؿ

 .قرطاجنة لمسبلمة اإلحيائية

 هل هذه اإلجراءات التي جاءت في البروتوكول تغني عن شهادة الصحة النباتية؟لكف السؤاؿ 

قرار 3كما يتضمنو مف معمكمات دقيقة2يبلحظ أف إخطار المصدر لمكائنات المحكرة كراثيان             كا 
ىادة الصحة ش كفؽ مكاعيد محددة يستكعب المعمكمات الكاردة في 1الطرؼ المستكرد بتسمـ اإلخطار

                                                           

. 37، المرجع السابؽ، ص2007، إطار تحميؿ مخاطر اآلفات، سنة02 رقـ الدكليالمعايير الدكلية لتدابير الصحة النباتية، المعيار_1 

. مف بركتكككؿ قرطاجنة المتعمؽ بالسبلمة اإلحيائية، السالؼ الذكر (08)المادة_ 2
. المرفؽ األكؿ مف بركتكككؿ قرطاجنة، المعمكمات المطمكبة في اإلخطارات_3 
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النباتية، ألف اإلخطار يجب أف يتضمف تقريران مفصبلن لتقييـ المخاطر، كىذا ربما كاؼ عف شيادة 
.  الدكلية لمنباتات كالمنتجات النباتيةةالصحة النباتية البلزمة في التجار

كفي إطار التبادؿ التجارم يمكف لمدكؿ المستكردة أف تشترط أف يككف استيراد نباتات أك منتجات     
، كىذا اإلجراء يمكف تطبيقو عمى المنتجات النباتية 2نباتية قاصران عمى نقاط عبكر معينة لدخكؿ الببلد

. المحكرة جينيان 

بعد الدخكؿ تمجأ الدكلة إلى المرحمة الثانية مف تحميؿ مخاطر اآلفات التي تقـك عمى تصنيؼ        
اآلفة، كتقييـ الدخكؿ كاالنتشار، كتقييـ التأثيرات االقتصادية كأىميا التأثير عمى البيئة، كاستنتاج 

. 3كتمخيص المخاطر العامة لآلفة بناءن عمى نتائج التقييـ

 إخضاع الكائنات الحية المحكرة إلى المرحمة الثانية مف مراحؿ تطمبكأىـ العكامؿ التي ت       
: 4 ىيتحميؿ مخاطر اآلفات

 .عدـ امتبلؾ المعارؼ الكافية عف حالة التحكير الكراثي  -1

 .درجة الكثكؽ بالمعمكمات إذا كانت حالة التحكير غير اعتيادية  -2

 .عدـ كفاية البيانات عف أداء الكائف الحي المحكر  -3

التجربة الميدانية أك البيانات المخبرية التي تشير إلى احتماؿ أف يشمؿ الكائف الحي المحكر   -4
 .مخاطر عمى الصحة النباتيةجينيا 

ظركؼ معينة في البمد المعني أك المنطقة الخاضعة لتحميؿ مخاطر اآلفات كالتي قد تجعؿ   -5
 .مف الكائف المعني آفة

                                                                                                                                                                                                      

. مف بركتكككؿ قرطاجنة المتعمؽ بالسبلمة اإلحيائية (09)المادة_ 1

. مف االتفاقية الدكلية لكقاية النباتات (د2ؼ/ 7)المادة _ 2

. 39، المرجع السابؽ، ص02المعايير الدكلية لتدابير الصحة النباتية، المعيار الدكلي رقـ _ 3

. 176، المرجع السابؽ، ص11رقـ الدكلي المعايير الدكلية لتدابير الصحة النباتية، المعيار _ 4
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كلكف ىناؾ حاالت ال تجعؿ مف الكائف الحي المحكر آفػػػة حيث أثبتت التجارب البحثية            
ائف الحي مكجو لبلستخداـ المعزكؿ بعيدان عف البيئة ؾإف كاف اؿ، مأمكنية الكائف الحي المحكر

ذا أثبتت تجارب بحثية أخرل أف الكائف الحي المحكر ال يشكؿ  ألغراض عممية أك بحثية أك غيرىا، كا 
. 1، ككذلؾ استنادا إلى تجارب بمداف أخرل آفة في حالة االستخداـ المفتكح لو

كتبقى الكائنات المحكرة كراثيان تخضع لتدابير خاصة تتخذىا الدكؿ حسب تكجييا كنظرتيا         
ألف االختبلؼ بيف الدكؿ في النظـ التي تحكـ الكائنات المحكرة ناتج عف االختبلؼ ، ليذه الكائنات

القائـ في األكساط العممية حكؿ منافعيا كأضرارىا في ظؿ عدـ اليقيف العممي، زيادة عمى ذلؾ 
 الجنسيات تسعى إلى السيطرة عمى اإلنتاج متعددةفاليندسة الكراثية أصبحت محؿ سيطرة شركات 

. الزراعي بالتركيج لمكائنات المحكرة جينيا بدافع الربح، كالييمنة عمى التجارة الدكلية في ىذا المجاؿ

                                                           

 .176المرجع نفسو، ص_ 1
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  إقميميا ووطنيا الثروة الجينيةآليات ضبط االستخدامات الماسة ب : الفصل الثاني

إف اليندسة الكراثية كما تكلد عنيا مف كائنات محكرة جينيان أثارت كال تزاؿ العديد مف المخاكؼ      
، لما كالبيئية آثارىا الصحية عف- الدكليناىيؾ عف المستكل  -عمى المستكل اإلقميمي كالمحمي 

ىذا ما استدعى كضع نظـ ، تؤدم إليو مف القضاء عمى التنكع البيكلكجي كفقداف الثركة الجينية 
 عمى المستكل اإلقميمي ىالمكقاية مف مخاطرلضبط استخداـ الكائنات المحكرة تشريعية كمؤسسية 

 .( الثانيمبحثاؿ)تبعا لمنظـ الدكلية كعمى المستكل الكطني المحمي لبعض الدكؿ  ( األكؿمبحثاؿ)

  عمى المستوى اإلقميمي الثروة الجينيةآليات ضبط االستخدامات الماسة ب:  األولمبحثال

تسعى الدكؿ التي يجمعيا تكتؿ كاحد أك تنتظـ في مجمكعات إقميمية إلى كضع تشريعات         
مثؿ ما ىك في التعامؿ اإلقميمي مع الكائنات المحكرة جينيا  كمؤسسات إقميمية مف أجؿ تكحيد التكجو

كعمى  ( الثانيمطمباؿ)اإلفريقي كعمى المستكل  ( األكؿمطمباؿ) األكركبي االتحادعمى مستكل قائـ 
 .( الثالثمطمباؿ)العربي مستكل الكطف 

 التنظيم األوروبي لحماية الثروة الجينية:  األولمطمبال

تسعى دكؿ االتحاد األكركبي إلى كضع منظكمة تشريعية تضمف مف خبلليا كحدة التكجو         
مف حيث ، لدل الدكؿ في تشريعاتيا الداخمية بشأف الكائنات المعدلة جينيا مف أجؿ التحكـ فييا 

كالطرح في األسكاؽ خكفا عمى التنكع الجيني مف الضياع مف جية ، اإلدخاؿ كاإلطبلؽ في البيئة 
  .كمف جية أخرل حماية البيئة كالمستيمؾ

 فارتكز التشريع األكركبي المتعمؽ بالكائنات المحكرة جينيا عمى محاكر أساسية تمثمت في       
في اإلطبلؽ المتعمد لمكائنات المحكرة كراثيا ( األكؿفرعاؿ)االستخداـ المعزكؿ لمكائنات المحكرة كراثيا

 نقؿ ( الثالثفرعاؿ) بطاقاتاؿالتعريؼ بالكائنات المحكرة ككضع  ( الثانيفرعاؿ)البيئة كفي األسكاؽ 
جراءات تقييد أكحظر زراعة الكائنات المحكرة كراثيا  (الفرع الرابع)الكائنات الحكرة عبر الحدكد  ، كا 

  (الفرع الخامس)
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 تنظيم االستخدام المعزول لمكائنات المحورة وراثيا:  األولفرعال

مف أجؿ التحكـ في النشاطات المخبرية المتعمقة بالكائنات المحكرة جينيا أصدر المجمس     
 3 لمكائنات الدقيقة المحكرة جينيا2المتعمؽ باالستخداـ المعزكؿ 2009/41EC1األكركبي التكجيو رقـ 
.  كجميع النصكص المعدلة لو 90/219التكجيوحيث ألغى بمكجبو 

كاالستخداـ المعزكؿ لمكائنات المحكرة جينيا يعتبر مرحمة بحث كتطكير داخؿ المخبر        
 كائنات خمؽيتـ أيضا باإلضافة إلى دراسة المخاطر قبؿ طرحيا في السكؽ أك إطبلقيا في البيئة، ك

 يضبط 2009/41 فالتكجيو رقـ ،دقيقة محكرة جينيا تستعمؿ في التخمير أك إنتاج اإلضافات الغذائية
. النشاطات المتعمقة بالكائنات الدقيقة المحكرة جينيا لضماف عدـ تفاعميا مع البيئة الخارجية

إال أف أغمب الدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي كسعت مف نطاؽ تطبيؽ التكجيو في       
فيدخؿ في ك (نباتات، حيكانات، كائنات دقيقة)جينيا شمؿ جميع الكائنات المحكرة متشريعاتيا الداخمية ؿ
 حيكانات محكرة جينيا خمقت كطكرت كفقا لمبادئ ىذا التشريع، كزرعت نباتات مجاؿ تطبيؽ التكجيو 

. 4ىا كراثيا داخؿ بيكت ببلستيكية ألغراض تجريبية ليتـ طرحيا في السكؽ بعد ذلؾؿبعد تعدم

     

                                                           

1_ Directive 2009/41/CE du parlement européen et du conseil du 6 mai 2009  relative à l'utilisation 

confinée de micro-organismes génétiquement modifiés , JOUE,L125 /75 , 21/05/2009 .  

 

 تزرع أك تُنقؿ أك تدمر أك تَُتَخذَّر مف أجؿ أف أم عممية يتـ فييا تعديؿ الكائنات الحية المجيرية كراثيا " االستخداـ المعزكؿ"يعني  _ 2
 كالبيئة كضماف مستكل لئلنسافلحد مف مبلمسة ىذه الكائنات الدقيقة  ؿ تدابير احتكاء محددة ليامع اتخاذأك ُتستخدـ بطريقة أخرل ، 

 Art(02/c) de la directive (2009/41/CE ) عاٍؿ مف األماف

ف ميكركبيكلكجي ، سكاء كاف خمكيا أـ ال ، قادر عمى إعادة إنتاج أك نقؿ المكاد الجينية ، ائفأم ؾ" الكائنات الحية الدقيقة"تعني _  3
تعني الكائنات  (GMM)" الكائنات الدقيقة المعدلة كراثياك ،  بما في ذلؾ الفيركسات كاألشكاؿ الحيكية ك الخبليا النباتية كالحيكانية
 Art(02) de la directive (2009/41/CE ) الدقيقة التي تـ تعديؿ مكادىا الكراثية بطريقة ال تحدث بشكؿ طبيعي

 .200غنية عثامنة، المرجع السابؽ، ص_4
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 أف 1مف أجؿ االستخداـ المعزكؿ لمكائنات الدقيقة المحكرة ألكؿ مرة يتعيف عمى المستخدـ         ك
 يتضمف عمى األقؿ أسماء 2يقدـ لمسمطات المختصة في الدكؿ األعضاء قبؿ البدء باالستخداـ إخطاران 

كمعمكمات عف تدريب كتأىيؿ المسؤكليف ، المستخدميف بما في ذلؾ المسؤكليف عف الرقابة كالسبلمة 
عف الرقابة كالسبلمة، كتفاصيؿ عف المجاف البيكلكجية أك المجاف الفرعية كالعنكاف كالكصؼ العاـ 

. 3لممبنى ككصؼ طبيعة األنشطة

كيقـك المستخدـ بإخطار السمطة المختصة في الدكلة العضك في االتحاد األكركبي التي يقع        
كفي حالة االستخدامات البلحقة ، االستخداـ المعزكؿ لمكائنات الدقيقة المحكرة كراثيا داخؿ إقميميا

. لمكائنات المحكرة جينيا عمى نفس النمط ال يستدعي األمر إخطارا جديدا

زيادة عمى اإلخطار يمـز المستخدـ بتقديـ تقييـ لبلستخدامات الكاردة عمى الكائنات الدقيقة      
: 4المحكرة جينيا فيما يتعمؽ بالمخاطر التي تيدد صحة اإلنساف كالبيئة كأىـ عناصر التقييـ ىي

 .اآلثار المؤثرة عمى صحة اإلنساف مثؿ اآلثار المسببة لمحساسية أك اآلثار السامة -1

 .اآلثار المؤدية إلى مرض الحيكانات أك النباتات بسبب الكائنات الدقيقة المحكرة -2

 .اآلثار الضارة بالتنكع الجيني بسبب االنتشار في البيئة -3

كما ينبغي تحديد اآلثار الضارة مف عمميات النقؿ الجيني أك النقؿ الطبيعي عمى الكائنات  -4
 .المتمقية

التعرؼ عمى المخاطر التي يجب مراقبتيا مف قبؿ المستخدـ كاتخاذ   كقكاليدؼ مف إجراء التقييـ     

 

                                                           

 Art(2(e)يعني أم شخص طبيعي أك معنكم مسؤكؿ عف االستخدامات الكاردة عمى الكائنات الدقيقة المحكرة جينيا : المستخدـ_ 1

directive (2009/41/CE   

.  اإلخطار يعني تقديـ المعمكمات لمسمطة المختصة في الدكؿ األعضاء2_

   CE/2009/41مف التكجيو  (Aَ) الخامس الجزءلحؽكالـ (08)فيما يتعمؽ باإلخطار كما يتضمنو مف معمكمات أنظر المادة_ 3
4 _Annexe 03 directive 2009/41/CE   
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. 1كافة إجراءات العزؿ كالحماية كضبطيا مف طرؼ المستخدـ حسب مستكل المخاطر المحتممة

كمف أجؿ تبلفي األخطار المتكقعة مف االستخداـ المعزكؿ لمكائنات الدقيقة المحكرة يتـ          
تعييف سمطة مختصة مف قبؿ الدكؿ األعضاء باالتحاد األكركبي تككف مسؤكلة عمى اتخاذ كتنفيذ 

 .البلزمة لدفع أم خطر محتمؿ عمى اإلنساف كالتنكع الجيني 2التدابير

 المعزكؿ لمكائنات المحكرة جينيا الستخداـ كما يتعيف عمى السمطة المختصة أف تضمف قبؿ ا        
ر يمكف أف ط، ألف االستخداـ المعزكؿ مع ضعؼ أك فشؿ تدابير احتكاء المخا كضع خطط طكارئ

يجب إشراؾ الدكؿ األعضاء في الحصكؿ ك  ،يؤدم إلى خطر جدم مباشر يمس اإلنساف كالبيئة
، كخصكصا الدكؿ المعرضة لمخطر مف كراء االستخداـ  عمى المعمكمات كخطط كتدابير السبلمة
. 3المعزكؿ لمكائنات الدقيقة المحكرة جينيا

يجب عمى  كفي حالة كقكع حادث ناتج عف تسمؿ غير مقصكد لمكائنات الدقيقة المحكرة جينيا        
كيقدـ معمكمات تتعمؽ بمبلبسات الحادث ككيفية كقكعو ، المستخدـ إببلغ السمطة المختصة فكرا 

كىكية ككميات الكائنات الدقيقة المحكرة المعنية، كالمعمكمات البلزمة لتقييـ آثار الحادث غير 
. 4المقصكد عمى صحة اإلنساف كالبيئة

 فك في إطار أدكار المفكضية األكركبية في رقابة الدكؿ األعضاء في اإلتحاد األكركبي بشأ         
دراجيا ضمف قكانينيا الكطنية  رفعت المفكضية دعكل قضائية  تطبيؽ تكجييات اإلتحاد األكركبي كا 

 بشأف عدـ الكفاء بالتزاماتيا كنقؿ التكجيو األكركبي 5ضد بكلندا أماـ محكمة العدؿ األكركبية
.  إلى قانكنيا الكطني بشكؿ صحيح متكامؿ41/2009

                                                           

1_ Paul NIHOUL et Stéphanie MATTEU, La sécurité alimentaire et la réglementation des OGM, 

perspectives nationale européenne et internationale ; Edition Larcier ; Bruxelles 2005 ; P174. 

2_ Art (10) directive 2009/41/CE  
3_ Art (13) directive2009/41/CE  
4 _Art (14) directive 2009/41/CE. 

5_ Arrêt de la cour (Cinquième chambre) de 19 décembre 2013 commission européenne/ République 

de Pologne.affair c_281 /11, JOUE,C52/5, 22/02/2014 .  
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( 03الفقرة/03)حيث جاء في حكـ المحكمة األكركبية أف بكلندا فشمت في نقؿ أحكاـ المادة       
المتعمقة بإعادة االستخدامات  (07)، كأيضا المادة 41/2009المتعمقة بحدكد كمجاؿ تطبيؽ التكجيو 

المتعمقة باإلخطار عف االستخدامات  (09)المعزكلة لمكائنات المحكرة كعدـ اإلشعار، كالمادة 
الخاصة بالمعمكمات التي يجب أف تتضمنيا  (18)المعزكلة كمكاعيد تقديـ اإلخطارات، كأيضا المادة 

اإلخطارات كالمعمكمات المكصكفة بالسرية، كاإلخبلؿ بالتزامات االنضماـ لممجمكعة األكركبية، 
 .كحكمت المحكمة بتحمؿ جميكرية بكلندا كافة التكاليؼ

كمما سبؽ نستنتج أف دكؿ االتحاد األكركبي ليا نظاـ صاـر لبلستخداـ المعزكؿ لمكائنات المحكرة     
كراثيا قبؿ طرحيا في البيئة مف أجؿ معرفة المخاطر التي يمكف أف تمس الثركة الجينية، ككيفية 

 .احتكائيا

 اإلطالق المتعمد لمكائنات المحورة وراثيا في البيئة وفي األسواق:  الثانيفرعال

 المتعمؽ 2001/181 التكجيو رقـ 2001 مارس 12أصدر البرلماف األكركبي كالمجمس في      
 90/220 ألغى التكجيو األكركبي حيثباإلطبلؽ المتعمد لمكائنات الحية المعدلة كراثيا في البيئة 

الذم ييدؼ إلى ضبط اإلطبلؽ المتعمد لمكائنات المحكرة في البيئة بكميات كبيرة أك صغيرة ألغراض 
كطرح كائنات محكرة في األسكاؽ مف أجؿ  (البند األكؿ)تجريبية كىذا يستمـز إجراءات قانكنية معينة
 (.البند الثاني)تداكليا يحكـ بضكابط في االتحاد األكركبي

اإلطالق المتعمد لمكائنات المحورة في البيئة ضبط إجراءات : البند األول

عميو أف يمتـز بتقديـ ، قبؿ الشركع في اإلطبلؽ المتعمد لمكائنات المحكرة كراثيا مف قبؿ القائـ       
إخطار إلى السمطة المختصة في الدكلة العضك في اإلتحاد األكركبي المعنية بإطبلؽ الكائنات 

 كاإلخطار يجب أف يتضمف ممفا فنيا يتضمف معمكمات ضركرية كأساس لتقييـ ،المحكرة عمى إقميميا
، كمعمكمات  كىذه المعمكمات تشمؿ معمكمات عف المكظفيف كالتدريب الخاص بيـ ، المخاطر البيئية

                                                           

1 _Directive (2001/18/CE) du parlement européen et du conseil du 12 mars 2001, relative à la 

dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifié dans l’environnement et abrogeant la 

directive 90/220 CEE du conseil. JOUE. N 106/1. 12/04/2001. 
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، ككذلؾ  عف الكائنات المعدلة كراثيا، كمعمكمات تتعمؽ بشركط اإلطبلؽ كالبيئة المتمقية المحتممة
. التفاعبلت بيف الكائنات المعدلة كراثيا كالبيئة

، ىذه 1معمكمات عف السيطرة، كأساليب المعالجة كخطة الطكارئذلؾ تقدـ زيادة عمى            
المعمكمات المقدمة في الممؼ الفني لئلخطار يتـ تبادليا مع المجنة األكركبية كالدكؿ األعضاء 

كالجميكر، كيبمغ المخطر الراغب في إطبلؽ كائنات محكرة ألغراض تجريبية بترخيص كتابي مف 
 مف تقديـ 2(90)لدكلة التي يتـ اإلطبلؽ عمى إقميميا في غضكف تسعيف يكمافي االجية المختصة 

. اإلخطار

لكمات المقدمة عف قصد أك غيره، أك معمكمات جديدة ع الـفيكفي حالة كجكد تعديبلت           
كعكاقب ذلؾ عمى البيئة كاإلنساف بعد إصدار السمطة المتضمف كراثيا بشأف إطبلؽ الكائنات المحكرة 

ينبغي عميو أف يقـك عمى الفكر باتخاذ  لممخطر القائـ بإطبلؽ الكائنات المحكرة مكافقتيا الخطية 
ببلغ السمطات المختصة قبؿ أم تعديؿ كفي أقرب  التدابير البلزمة لحماية صحة اإلنساف كالبيئة ، كا 

عادة النظر في التدابير المحددة في اإلخطار . 3كقت ممكف، كا 

كمف أجؿ احتكاء المخاطر التي قد تترتب عمى إطبلؽ كائنات محكرة جينيا في البيئة، تقدـ       
الدكؿ المعنية باإلطبلؽ إلى المجنة في السمطة المختصة في االتحاد األكركبي سنكيا قائمة الكائنات 

. المحكرة كراثيا التي تـ إصدارىا عمى أراضييا كقائمة اإلخطارات المرفكضة

، مف خبلؿ التعريؼ بالكائنات  ككفقا لبلحتياط يجب إجراء تقييـ المخاطر عمى البيئة            
المحكرة كراثيا، كتقييـ المخاطر بالنسبة لمبيئة بشفافية كطريقة سميمة استنادا إلى بيانات عممية كتقنية 

 تحديد خصائص الكائف المتمقي كتحديد أم خطر غير معركؼ  كتتعمؽ بكيفية نقؿ المادة الكراثية ،
عمى إطبلؽ الكائف المتمقي غير المعدؿ عمى البيئة كصحة اإلنساف، كأيضا كصؼ نتيجة التعديؿ 

                                                           

 (.2001/18)تفصيؿ المعمكمات الكاجبة في اإلخطار كردت في المرفؽ الثالث مف التكجيو األكركبي _ 1
2 _ Art (8/pr 8), directive(2001/18). 

3 _Art (8/pr 8), directive(2001/18). 
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الكراثي في الكائف المعدؿ ليخمص إلى استنتاج بشأف إمكانية كضع الكائنات المحكرة في السكؽ بعد 
 1.التماس رأم السمطة المختصة

 المتعمؽ باإلطبلؽ المتعمد لمكائنات المحكرة في البيئة يعتبر إلزاميا 2001/18كالتكجيو        
بالنسبة لدكؿ اإلتحاد األكركبي، كيجب عمييا اعتمادىا ضمف منظكمتيا القانكنية الداخمية في مكعد 

 .2 كتبميغ المجنة األكركبية بذلؾ2002 أكتكبر 17أقصاه 

 فتعرضت لممحاكمة في محكمة العدؿ األكركبية 2001/18في فرنسا تأخر األخذ بالتكجيو       
 حكمت المحكمة عمى الجميكرية 2008بناء عمى دعكل مف المفكضية األكركبية، كفي ديسمبر 

 مبلييف يكرك تدفع في حساب مكارد اإلتحاد األكركبي، زيادة عمى تحمؿ 10الفرنسية بدفع غرامة 
 في اآلجاؿ المحددة، كأيضا عدـ تنفيذ 2001/18كافة التكاليؼ بسبب التأخر في اعتماد التكجيو 

 .3. في ىذا الشأف2004 جكيمية 15الحكـ المؤرخ في 

المحورة جينيا في األسواق الحية طرح الكائنات : البند الثاني 

المحكرة جينيا في األسكاؽ ىي ثالث كآخر مرحمة في سمسمة تطكر الحية مرحمة طرح الكائنات        
نتاج  كمنتجاتيا المشتقة، ألف مرحمتي االستخداـ المعزكؿ كاإلطبلؽ المتعمد لمكائنات  الكائناتىذه كا 
كىذه المرحمة ،  4الكائنات قبؿ الطرح في األسكاؽىذه ة لؤلغراض التجريبية ضركريتيف لضبط رالمحك

 .5ىي أخطر المراحؿ ألف الكائف الحي المحكر ينشر في المجتمع كالبيئة

كمف أجؿ طرح كائنات محكرة كراثيا في األسكاؽ يجب الحصكؿ عمى ترخيص بناءان عمى        
إخطار يقدمو المعني بالطرح في األسكاؽ إلى السمطة المختصة في الدكلة العضك المقصكدة بطرح 

                                                           

1_ Annexe (06), Lignes directrice concernent les rapports d'évaluation, directive 2001/18. 

2_ Art (34) , directive 2001/18. 

3 _ Arrêt de la cour (Grande chambre) du 09 décembre 2008, commission des communautés 

européenne/ République française, (Affaire C-121/07). JOUE .C 4/8 , de 21/02/2009. 

4_ P.NIHOL et S. MATTIEU. Op.cit. ; P188. 

 .205، ص ، المرجع السابؽ  غنية عثامنة_5
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كائنات محكرة جينيا في األسكاؽ كعمى إقميميا، كعمى السمطة المختصة باستبلـ اإلخطار إحالة 
. 1ممخص طمب الترخيص مع اإلخطار إلى السمطات المختصة في الدكؿ األعضاء كالمجنة األكركبية

مع إمكانية طمب معمكمات ،  2تقـك السمطة المختصة بفحص الطمب لمتأكد مف كافة المعمكمات     
(. 2001/18التكجيو )إضافية مف أجؿ تقييـ مدل مطابقة الطمب مع أحكاـ التشريع األكركبي 

كعندما يككف تقرير تقييـ الطمب سمبيا فإف الطمب يرفض غير أف ىذا ال يمنع الطالب مف        
تحكيؿ طمبو إلى سمطة كطنية مختصة لدكلة أخرل مف دكؿ االتحاد مف أجؿ منح تقرير تقييـ 

. 3جابيمإ

في حالة غياب االعتراضات مف السمطة المختصة لمدكؿ األعضاء كالمجنة األكركبية التي        
 يككف ؽ ،منحت ممخصا لممؼ طمب الترخيص كتابيا لطرح المنتجات المعدلة جينيا في األسكا

صالحا لمدة أقصاىا عشر سنكات تمكف المستخدـ مف استخداـ الكائنات المحكرة كراثيا دكف الحاجة 
 .4إلى تبميغات جديدة

كتتخذ الدكؿ تدابير احترازية بعد منح الترخيص في حالة ظيكر معمكمات جديدة تؤثر عمى        
، أك كجكد خطر شديد مف جراء الطرح لمكائنات المحكرة في األسكاؽ  تقييـ المخاطر التي تيدد البيئة
 تعميؽ الطرح في األسكاؽ، كتقييد أك حظر االستخداـ أك ما يتطمباستنادا إلى معرفة عممية جديدة 

. 5البيع لمكائنات المحكرة كراثيا عمى أراضييا

كتكريسا لحؽ الجميكر في اإلعبلـ كضع المشرع األكركبي نظاما لمتعريؼ بالكائنات          
 .المحكرة جينيا بكضع البطاقات عمى ىذه الكائنات كتقفي أثرىا مف أجؿ احتكاء المخاطر

 
                                                           

1_ Art (13) Directive (2001/18). 

كردت في الممحقيف الثالث كالرابع مف  (18/2001)مف التكجيو  (2ؼ/13) المعمكمات الكاجب تكافرىا في اإلخطار حسب المادة -2
. نفس التكجيو

3_ Art (14) Directive (2001/18). 

4_Art (19) Directive (2001/18). 

5_Art (23) Directive (2001/18). 



 الثركة الجينيةب ماسةؿضبط اإلستخدامات اليات آ                                       األكؿباباؿ
 

 

67 

 النظام األوروبي لمتعريف بالكائنات المحورة جينيا:  الثالثفرعال

حماية لحؽ المستيمؾ في االختيار كرس المشّرع األكركبي الكسـ كالترميز لتعريؼ المستيمكيف        
، فأصدر البرلماف األكركبي كالمجمس ية  كأداة إعبلـ1الناتجة عف التكنكلكجيا اإلحيائية بالمنتجات

 ككضع البطاقات عمى 3 المتعمؽ بتقفي األثر2003 سبتمبر 22 في 2003/18302التنظيـ رقـ 
قتصر عمى الكائنات  ا الذم2001/18 جاء أكسع نطاقا مف التكجيو حيثالكائنات المحكرة كراثيا 

 يشتمؿ عمى جميع المكاد أك المنتجات المحتكية عمى 2003/1830الحية المحكرة كراثيا، أما تنظيـ 
كائنات محكرة كراثيا باستثناء األدكية، كجميع المنتجات المشتقة مف كائنات محكرة كراثيا المستعممة 

. 4إضافات غذائية أصميا كائنات محكرة كراثياك لتغذية اإلنساف، بؿ كلك كانت عطكرا 

كتتّبع الكائنات المحكرة كراثيا يسيؿ عممية الكضع الدقيؽ لمعبلمات ليذه المنتجات، كرصد         
ا السمبية عمى صحة االنساف أك الحيكاف أك البيئة، كما أف عممية التتبع تسيؿ تنفيذ إدارة قآثار

مكسـك بعبلمة تدؿ عمى كالتتبع يقتضي أف ينتيي بالطرح في األسكاؽ ، المخاطر كفقا لمبدأ الحيطة 
. 5المنتج يحتكم عمى كائنات محكرة كراثياأف 

اليدؼ النيائي مف التتبع ىك إعبلـ المستيمكيف كمستخدمي المنتجات الزراعية بكجكد كائنات         
محكرة جينيان، كتقنيات التتبع لممنتجات المحكرة جينيان تنبئ عف مستقبؿ كاعد لمكيمياء الحيكية 

 .6كالبيكلكجيا الجزيئية

                                                           

 .52تمزم أسماء، المرجع السابؽ، ص_  1

2_  Règlement(CE) N1830/2003; du Parlement européen et du conseil, du 22 Septembre 2003, 

concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des 

produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement 

modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE.   

 التتبع أك تقفي األثر يعني القدرة عمى تتبع الكائنات المعدلة كراثيا كالمنتجات التي يتـ إنتاجيا مف الكائنات المعدلة كراثيا في جميع _3
 .Art (3/P3) regalement (1830/2003)مراحؿ كضعيا في السكؽ، كعمى طكؿ سمسمة اإلنتاج كالتكزيع، 

4 _ Art (02) Règlement ( 2003/1830 ). 

5_  Art (23) Règlement ( 2003/1830 ). 

6 _SYLVESTRE-José-TIDIANE Manga, l'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans 

l'agriculture et l'alimentation, RGD, Revue scientifique de la section de droit civil de la faculté de 

droit, Université d'ottawa, Volume03, numéro 3, 1999-2000, P400. 
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يمتـز المنتج " كالكسـ يككف بتعريؼ مخصص لتمؾ المكاد المحتكية عمى كائنات محكرة كراثيا         
بكضع ممصؽ عمى عمبة المنتج تحتكم عبارة ىذا المنتج يحتكم عمى  (شركات أك أشخاص طبيعية)

". كائنات محكرة كراثيا

أما بالنسبة لممكاد التي تعنى بكضع البطاقات كالتكسيـ فيي التي أصيبت بعدكل مف كائنات          
 إذا كانت آثار الكائنات المعدلة ،محكرة جينيا عف طريؽ الصدفة بعيدا عف تقنية التعديؿ الكراثي

. 1 مف المنتكج%0.9كراثيا ال تتجاكز 

كما تكفؿ الدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي عمميات التفتيش كتدابير الرقابة بفحص         
الخطكط التكجييية المتعمقة بأخذ العينات كالتحميؿ مف أجؿ المزيد مف فؽ كمراقبة المنتكج ك

. 2االحتياط

جب عمى المتعامميف في إنتاج كتسكيؽ الكائنات المحكرة جينا أف يمتمككا نظاما لتحديد مك       
كحفظ المعمكمات لمدة خمس سنكات بعد المعاممة، مف أجؿ تسييؿ الرقابة عمى الكائنات المحكرة 

كاتخاذ إجراءات فعالة كسريعة عند ظيكر مخاطر غير ، كفحص كضع البطاقات ، المسكقة جينيا 
 . 3متكقعة مثبلن سحب المنتكج مف األسكاؽ

تضع المجنة األكركبية سجبل مركزيا  -في إطار مساعدة الدكؿ األعضاء في االتحاد -كبالمقابؿ     
. 4يحتكم عمى كافة المعمكمات المتعمقة بالكائنات المحكرة كراثيا المراد طرحيا في األسكاؽ

-لضماف تنفيذ النظاـ المتعمؽ بالتتبع ككضع البطاقات -كألـز المشّرع األكركبي الدكؿ األعضاء    
. 5بكضع عقكبات فعالة مناسبة كرادعة لدرء كؿ المخالفات المتعمقة بالنظاـ

                                                           

1_Art (5/P4) Règlement ( 2003/1830 ). 

2_ Art (02) Règlement ( 2003/1830 ). 

 .2019 غنية عثامنة، المرجع السابؽ، ص _3
4 _Art (09/P3) Règlement ( 2003/1830 ). 

5 _Art (19) Règlement ( 2003/1830 ). 
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، بؿ بالمزارع أيضا، إذ يكفؿ  كالميـ في ىذا النظاـ أنو ال يتعمؽ بحرية اختيار المستيمؾ فقط        
لو القانكف الحؽ في حرية االختيار بيف أنكاع البذكر التي يريد زراعتيا، كىذا حتى يتمكف مف اختيار 

. 1كالسكؽ المبلئمة لو عف قناعة تامة - المحكرة جينياكالتقميدية أ -نكع الزراعة

 نقل الكائنات المحورة جينيا عبر الحدود: الفرع الرابع 

مف أجؿ ضبط حركة الكائنات المحكرة جينيان عبر الحدكد كقعت الدكؿ األعضاء في االتحاد          
.  عمى بركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة الممحؽ باتفاقية التنكع البيكلكجي2000األكركبي عاـ 

 المتعمقة بنقؿ الكائنات المحكرة جينيان 19462 /2003كأصدر المشرع األكركبي البلئحة          
كاعتمدت البلئحة نظاـ حيث تضمنت جميع أحكاـ البركتكككؿ التي سبؽ بيانيا،  ، عبر الحدكد

 . االتفاؽ المسبؽ عف عمـ بيف دكؿ االتحاد فيما يتعمؽ بالنقؿ عبر الحدكد لمكائنات المحكرة 

ىذا النظاـ  أدل إلى خمؽ تكتر بيف الكاليات المتحدة األمريكية كاإلتحاد األكركبي بسبب تعقد         
ما دفع الكاليات المتحدة األمريكية إلى رفع دعكل أماـ جياز تسكية  إجراءات التصدير، ىذا

المنازعات في منظمة التجارة العالمية ضد قرار الحظر الذم أصدره اإلتحاد األكركبي حكؿ المحـك 
المعالجة باليرمكنات بعد أف منع اإلتحاد دخكؿ تمؾ المحـك إلى أسكاقو عمى أساس اإلحتياط مف 

 3.المخاطر المحتممة عمى صحة اإلنساف

لمتحدة األمريكية فترل بأف خطر االستيراد يككف قائمان عمى إثباتات عممية كافية اأما الكاليات         
، لذلؾ اعتبرت ىيئة تسكية المنازعات في منظمة التجارة العالمية أف الحظر  ال مجرد اإلحتياط

المحققة عمى الصحة  األكركبي عمى استيراد المحـك مف أمريكا ال يستند إلى أدلة عممية تثبت أضراره
 .4البشرية

                                                           

 .54 تمزم أسماء، المرجع السابؽ، ص _1
2_ Règlement (CE 2003/1946) du parlement européen et du conseil du 15 juillet 2003 relatif aux 

mouvements transfrontières des organisme génétiquement modifié, JOUE, L2287 du 02/11/2003. 

. 16تمزم أسماء، المرجع السابؽ، ص_   3

 118المرجع نفسو، ص_   4



 الثركة الجينيةب ماسةؿضبط اإلستخدامات اليات آ                                       األكؿباباؿ
 

 

70 

لكائنات المحكرة في اتحكـ ضكابط ؿمف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أف االتحاد األكركبي كضع          
مخاطر التي يمكف ؿجينيا مف االستخداـ المعزكؿ إلى اإلطبلؽ في البيئة كالطرح في األسكاؽ درءان ؿ

كالميـ في ىذا النظاـ ىك حماية الثركة ، أف تظير عمى المدل الطكيؿ عمى صحة اإلنساف كالبيئة 
، تفاديا الجتياح الكائنات المحكرة جينيا التي  كبيئياالجينية لدكؿ االتحاد باعتبارىا مخزكنا زراعيا

رىف اقتصاد دكؿ لشركات مف تنتجيا الشركات المييمنة عمى التكنكلكجيا الحيكية كما يتكلد عنو 
.  ، تريد السيطرة عمى مكارد الزراعة كالغذاء في العالـ معينة

 إجراءات تقييد أوحظر زراعة الكائنات المحورة وراثيا: الفرع الخامس 

في إطار التعامؿ مع الكائنات المحكرة جينيان أراد المشرع األكركبي إعطاء الدكؿ األعضاء        
بعض المركنة مف أجؿ اتخاذ القرار بشأف زراعة الكائنات المحكرة جينيان عمى أراضييا مف عدمو 

المتعمؽ باإلطبلؽ المتعمد لمكائنات المعدلة كراثيان  2001/18عدؿ المشرع األكركبي التكجيو حيث 
 المتعمؽ بإمكانية الدكؿ األعضاء تقييد أك حظر زراعة الكائنات 2015/412في البيئة بالتكجيو 

. 1المحكرة كراثيان عمى أراضييا

 بشأف الكائنات 2008 ديسمبر 4كفقان لبلستنتاجات التي اعتمدىا المجمس األكركبي في ك           
ىذه المحكرة كراثيان تبيف أنو مف الضركرم السعي إلى تحسيف تنفيذ اإلطار القانكني المتعمؽ بترخيص 
ذا لـز األمر تحديث القكاعد المتعمقة بتقييـ المخاطر بانتظاـ مراعاة لمتطكر المستمر  الكائنات، كا 

كاإلجراءات التحميمية السيما ما يتعمؽ باآلثار المحتممة لكائنات المحكرة كراثيان عمى ، لممعرفة العممية 
الكائنات غير المستيدفة، كخصائص بيئات اإلستقباؿ، كالمناطؽ الجغرافية التي يمكف فييا زراعة 

. الب تجاه الكائنات المحكرة جينيص فجاء ىذا التعديؿ لتخفيؼ حدة الت2المحاصيؿ المعدلة كراثيان 

 يتعيف عمى الدكؿ األعضاء التي تزرع فييا الكائنات المعدلة 2017 أبريؿ 03فاعتباران مف        
كراثيان اتخاذ التدابير المناسبة في المناطؽ الحدكدية لمدكؿ األعضاء المجاكرة حيث يحظر زراعة ىذه 

                                                           

1_  Directive (UE) 2015/412 du parlement européen et du conseil du 11 mars 2015, modifiant la 

directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les états membres de restreindre ou 

d’interdire la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire, JOUE, L 

68/1,13/03/2015. 

  . 2015/412مف مقدمة التكجيو  (03)أنظر الفقرة _ 2
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 منعان لحاالت التمكث الجيني العابر لمحدكد، حيث تـ 1، كتبمغ ىذه التدابير لمجنة الكائنات المحكرة
، كفي جميع ىذه الحاالت تمكثت  اإلببلغ عف حاالت التمكث خاصة في فرنسا كالدنمارؾ كألمانيا
. 2نباتات غير مستيدفة بسبب التقارب مع نباتات معدلة جينيان 

كيجكز لمدكؿ األعضاء أثناء إجراء اإلذف الخاص بأحد الكائنات المعدلة كراثيان أك أثناء         
تجديد الترخيص أف تطمب تعديؿ النطاؽ الجغرافي لئلذف ، كيبمغ الطمب إلى المجنة في مكعد ال 

 يكمان، كتقدـ المجنة طمب الدكلة العضك إلى باقي الدكؿ األعضاء، كتتيح الطمب لمجميكر 45يتجاكز 
. 3إلكتركنيان 

في حالة تأكيد مقدـ طمب الترخيص بزراعة كائنات محكرة كراثيان النطاؽ الجغرافي لنشاطو       
يجكز لمدكلة العضك أف تعتمد تدابير تقيد أك تحظر عمى أم جزء مف أراضييا زرع كائنات محكرة 

كأف تستند ىذه التدابير إلى أسباب جدية مثؿ ، كراثيان شريطة أف تتفؽ ىذه التدابير مع قانكف اإلتحاد 
، الرغبة  ، تخطيط كاستخداـ األراضي، أىداؼ السياسة الزراعية تمؾ المتعمقة بأىداؼ السياسة البيئية

. 4 كجكد الكائنات المعدلة كراثيان في منتجات أخرلبفي تجف

 يجكز لمدكلة العضك أف 2015 أكتكبر 03 إلى 2015 أبريؿ 02ككتدابير انتقالية ابتداءن مف      
 تقدـ المجنة طمب 2015 أبريؿ 02، كقبؿ   لمقدـ الطمب5تطمب تعديؿ النطاؽ الجغرافي لئلخطار

لى باقي الدكؿ األعضاء كبحمكؿ   تقدـ المجنة إلى 2019 أبريؿ 03الدكلة العضك إلى المخطر كا 
خداـ ىذا التكجيو مف جانب الدكؿ األعضاء، بما في ذلؾ تالبرلماف األكركبي كالمجمس تقريران عف اس

فعالية األحكاـ التي تسمح لمدكؿ األعضاء بتقييد أك حظر زراعة الكائنات المحكرة كراثيا عمى كؿ أك 

                                                           

1_  Art (01) directive (UE) 2015/412. 

2 _ SYLVESTRE. José, TIDIANE Manga, Op.cit.P383. 

3_ Art (01) directive (UE) 2015/412. 
4_ Art (01/03) directive (UE) 2015/412. 

اإلخطار مجمكعة مف الكثائؽ كالبيانات التي يقدميا الشخص الذم يرغب بممارسة أنشطة تتعمؽ باستخداـ الكائنات المحكرة _   5
ليتسنى ليا اتخاذ اإلجراءات كالتدابير البلزمة لمنع ما يقع مف مخاطر محتممة، كذلؾ لبلعتراض عمى ىذا لمسمطة المختصة كراثيان 

لكؾ، أسيؿ عمر مسمـ سميماف الخالد، المرجع السابؽ، ؼمحمد عمي عبد الرضا ع/النشاط أك اتخاذ اإلحتياطات البلزمة، أنظر، د
. 100ص
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جزء مف أراضييا، كالسير الحسف لمسكؽ الداخمية، كيجكز أف يقترف التقدير بأم اقتراح تشريعي تراه 
. 1المجنة مناسبان 

. عمى المستوى اإلفريقيالسالمة األحيائية :  الثانيالمطمب

فكانت محط أنظار ، تعتبر إفريقيا مف أغنى القارات مف حيث الثركة الجينية كالتنكع البيكلكجي     
الشركات المالكة لمتقنية الحيكية في ظؿ غياب تشريع مشترؾ يضمف كحدة اإلجراءات في مكاجية 
الكائنات المعدلة كراثيا، لكف ىناؾ انشغاالت حقيقية تظير مف خبلؿ تبايف مكاقؼ البمداف اإلفريقية 

، كالمعاديف ليا  مف الكائنات المعدلة جينيا، ما بيف المسيميف الممكنيف لمنتجات التكنكلكجيا الحيكية
ككضع  (األكؿفرع اؿ) ما استدعى تشكيؿ لجنة إفريقية عميا لمتكنكلكجيا الحيكية 2كالكاقفيف مكقؼ حذر

  ( الثانيفرعاؿ) إفريقي لمتكنكلكجيا الحيكية مجذمكفقانكف 

 المجنة اإلفريقية العميا لمتكنولوجيا الحيوية:  األولفرعال

 عمى قرار االتحاد اإلفريقي في إعداد مكقؼ مشترؾ بشأف التكنكلكجيا اتـ إنشاء ىذه المجنة بناءن      
كأىـ اختصاصات المجنة المسائؿ اإلقميمية كالدكلية المتعمقة بتطكرات ، الحيكية كالمسائؿ المرتبطة بيا

اليندسة الكراثية، كما تيتـ المجنة بتقديـ الرأم كالمشكرة لدكؿ االتحاد اإلفريقي حكؿ التكنكلكجيا 
 3.الحيكية

يتناكؿ التقرير دكر " تقرير التكنكلكجيا الحيكية في تطكير إفريقيا"أعدت المجنة مشركع      
، كما يبيف التقرير  التكنكلكجيا الحيكية في تطكير اقتصاد إفريقيا لما تممكو القارة مف ثركات جينية

                                                           

1 _ Art (03) directive 2015/412. 

2_ Marie DELATTRE et Gasquet Alain WEEL, les plan génétiquement modifiées en Afrique: enjeux 

et recherches, Volume 9, Numéro 6, Novembre-décembre 2002, Dossier : Afrique : agriculture, 

développement et recherche. p17. 

 .233غنية عثامنة، المرجع السابؽ، ص _3 
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تعزيز القدرات الضركرية لسيطرة كتطبيؽ ىذه التكنكلكجيا لتحسيف اإلنتاج الزراعي، مع مراعاة 
 .1الصحة العامة كالبيئة كتشجيع الحفظ كاالستخداـ المستداـ لمتنكع البيكلكجي

: 2قامت المجنة بكضع استراتيجية إفريقية حكؿ التكنكلكجيا اإلحيائية ترتكز عمى أىداؼ رئيسية ىي  ك

 .مساعدة الدكؿ األعضاء إقميميا ككطنيا مف أجؿ المبادرة كالتعامؿ مع التكنكلكجيا الحيكية -1

 .اإلدارة كاالنسجاـ عمى مستكل القارة فيما يتعمؽ بالتكنكلكجيا الحيكية -2

 .تعزيز القدرات حكؿ التكنكلكجيا الحيكية  -3

متابعة التطكرات في مجاؿ التكنكلكجيا الحيكية الحديثة عمى المستكل الكطني كعمى المستكل   -4
بداء الرأم في طرؽ تعامؿ إفريقيا مع دكؿ العالـ خاصة المنتجة لمكائنات  (القارم)اإلقميمي  كا 

 .المحكرة جينيا

في إطار تشجيع التعاكف نصت االستراتيجية عمى إنشاء كتعزيز مراكز إقميمية متخصصة   -5
دارة المخاطر ككؿ ما بدكر ىاـ ىذه المراكز تضطمع ،  في التكنكلكجيا الحيكية في تقييـ كا 

 . يتعمؽ بالكائنات المحكرة جينيا 

 : كىي3كترتكز االستراتيجية اإلفريقية حكؿ التكنكلكجيا الحيكية عمى ركائز أساسية 

 .كضع كتعزيز األطر المؤسساتية -1

 .تقكية تبادؿ المعمكمات حكؿ التكنكلكجيا الحيكية -2

 .األطر القانكنية كالسياسية -3

                                                           

1_ Position africaine sur la question des organismes génétiquement modifiés et 

l’agriculture,Conférence des Ministres de l’Agriculture de l’Union africaine Libreville, Gabon 27 

novembre - 1decembre, 2006 ; www.africa-union.org ,Derniére visite a 22 /09/2016 

 

 .234غنية عثامنة، المرجع السابؽ، ص_2

. 234المرجع نفسو، ص_ 3

http://www.africa-union.org/
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 .التعاكف الدكلي -4

حسب -كتككف التكنكلكجيا الحيكية مناسبة إلفريقيا باعتبارىا أغنى القارات بمكاردىا الجينية           
إذ .  ضكابط كقيكد اقتصادية كاجتماعية كزراعيةكفؽ- سايكسدراسة لمعيد الدراسات التقنية بجامعة 

يجب أف تراعي أصحاب الحيازات الصغيرة مف المزارعيف، كحتى تككف التكنكلكجيا الحيكية مناسبة 
: 1 تتسـ باآلتييجب أفلصغار المزارعيف في إفريقيا 

أف تككف في متناكؿ المزارعيف كال تحد مف حريتيـ في االحتفاظ بالبذكر أك تبادليا، ألف  -1
الشركات المالكة لمتقنية الحيكية تضع التزامات عمى عاتؽ المزارعيف المقتنيف لمنتجاتيا مف 
البذكر المعدلة جينيا منيا عدـ االحتفاظ بالبذكر أك تبادليا، ألنيا محمية بقكاعد نظاـ الممكية 

 .الفكرية لصالح الشركة المنتجة

 تككف مناسبة لممساحات الصغيرة مف كأف- الحيكيةأم التكنكلكجيا  -أف يسيؿ إدارتيا -2
 .األراضي

 .أف تتناسب مع الظركؼ المعيشية كأشكاؿ العمالة المتاحة -3

يتناسب استخداميا مع أنظمة الزراعة المختمفة كالمحاصيؿ بأصنافيا المتعددة، بحيث ال  أف  -4
 .يتكسع فييا عمى حساب األنظمة الزراعية القائمة كالمكارد الجينية الزراعية المحمية

كبالتالي فالمجنة اإلفريقية العميا لمتكنكلكجيا الحيكية  تراعي في استراتيجيتيا تجاه التكنكلكجيا الحيكية 
. حقكؽ المزارعيف، كالثركة الجينية المحمية

 القانون النموذجي لمتكنولوجيا الحيوية في إفريقيا:  الثانيفرعال

قاـ األطراؼ في االتحاد اإلفريقي بكضع تشريع  (إثيكبيا) في أديس أبابا 2001في مام      
، يتكافؽ مع أحكاـ بركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة األحيائية مف أجؿ  2نمكذجي لمسبلمة اإلحيائية

                                                           

. 134 أحمد راضي أحمد أبك عرب، المرجع السابؽ، ص_ 1

2 _ AFRICAN MODEL LAW ON SAFETY IN BIOTECHNOLOGY ,  متكفر بيذه الصيغة عمى مكقع المركز اإلفريقي لمسبلمة
   acbio.org.za  االحيائية
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مساعدة الدكؿ األعضاء في االتحاد عمى كضع تشريعات كطنية تتعمؽ بالسبلمة اإلحيائية، كىذا 
القانكف النمكذجي ال يقتصر عمى الكائنات المحكرة بؿ ينطبؽ أيضا عمى التصدير كاالستيراد كالعبكر 

كاالستخداـ كالطرح في األسكاؽ، كاالستخدامات المختمفة لمكائنات المحكرة جينيا بكصفيا أدكية أك 
، أك أم منتج مشتؽ مف الكائنات المعدلة كراثيا   أعبلفان حيكانية أك منتجات مصنعةغذائية أكمكادان 

 .1مف القانكف (02)حسب المادة

أك  سكاء لبلستخداـ المعزكؿ -كمف أجؿ التحكـ في استيراد كائنات معدلة جينيا ألم غرض     
فقد ألـز القانكف المستكرد بالحصكؿ مقدما عمى اتفاؽ - في األسكاؽ أك اإلطبلؽ في البيئةطرح اؿ

مف القانكف النمكذجي أما  (1ؼ/04)مسبؽ أك مكافقة كتابية مف الييئة المتخصصة حسب المادة 
المعمكمات التي يجب اف يتضمنيا الطمب المتعمؽ باالستيراد لمكائنات المحكرة جينيا لغرض 

االستخداـ المعزكؿ أك الطرح في األسكاؽ أك اإلطبلؽ في البيئة، كما كردت في المرفؽ األكؿ مف 
 تتطابؽ مع المعمكمات المتعمقة باإلخطارات الكاردة في المرفؽ األكؿ مف 2القانكف النمكذجي
. بركتكككؿ قرطاجنة

مف القانكف النمكذجي ال تصدر  (08)مف المادة (09)غير أف السمطات المختصة حسب الفقرة   
:  تتسـ بػمايمي ترخيصا باالستيراد إال إذا تبيف أف ىذه الكائنات المحكرة

 .ال تضر بالدكلة كال تسبب أضراران عمى الصحة البشرية أك التنكع الجيني أك البيئة -1

 .ساىـ في التنمية المستدامةت -2

كال تيدد المعارؼ ، أال تضر بالبيئة االجتماعية كاالقتصادية، كتستجيب لممتطمبات الجمالية  -3
 .3كالتكنكلكجيا لمجمكعة الدكؿ

                                                           

1 _Christophe NOISETTE, PGM en Afrique : des législations sous pression,; Infogm  n81, 

décembre2006 , www.infogm.org. derniére visit a 24 /05/2016   

 .237غنية عثامنة، المرجع السابؽ، ص_ 2

. 129العايب جماؿ، المرجع السابؽ، ص_ 3

http://www.infogm.org/
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أف يقدـ ب ممـزكفيما يخص تقييـ المخاطر كتدابير الطكارئ فإف المستكرد صاحب الطمب        
كيجب أف يتضمف تقرير فحص ، تقييما لممخاطر المحتممة إلدخاؿ كائنات حية محكرة جينيا 

إلى جانب التأثيرات االجتماعية كاالقتصادية كالتنكع ، المخاطر بكجو خاص التأثير عمى البيئة 
مف القانكف النمكذجي، كما يمكف لمييئة المختصة أف تقـك بتقييـ  (08)الجيني كفؽ نص المادة 
 .مف ذات المادة (02)لممخاطر حسب الفقرة

 بنسبة التعديؿ ، بدءاكىذا التقييـ يتـ بناء عمى التعريؼ كالكصؼ الدقيؽ لمكائف الحي المعدؿ    
ككيفيتو إلى اآلثار المحتممة كالمتكقعة مف خبلؿ اإلطبلؽ في البيئة أك الطرح في األسكاؽ، كبناء 

لغاء الترخيص ليذا الكائف حسب  عمى ذلؾ تقـك الييئة بالمكافقة كالترخيص باالستيراد، أك بالرفض كا 
كفي حالة المكافقة البد مف كضع كسائؿ إدارة المخاطر لحماية البيئة  (08)مف المادة (06)الفقرة

. مف القانكف النمكذجي (09)كالصحة البشرية كالتنكع الجيني كفؽ المادة

مف القانكف النمكذجي عمى  (14)أما عف المسؤكلية كتعكيض األضرار، فقد نصت المادة       
مسؤكلية الشخص الذم يستكرد أك يقـك بنقؿ أك استخداـ كائف أك منتج معدؿ كراثيا أك يطمقو في 

كيتـ التعكيض ، البيئة أك يطرحو في األسكاؽ عف أم ضرر يسببو ىذا الكائف أك المنتج المعدؿ 
 .الكامؿ عف الضرر

: 1كفي حالة إلحاؽ األضرار بصحة البشر يشمؿ التعكيض

 .كؿ النفقات كالتكاليؼ المتعمقة بالعبلج الطبي -1

التعكيض عف حالة عجز حدث، كتدىكر صحة المتضرر التي كاف يتمتع بيا قبؿ كقكع  -2
 .الضرر

 .التعكيض عف الحياة ككؿ المصاريؼ في حالة الكفاة -3

                                                           

 .245غنية عثامنة، المرجع السابؽ، ص_1
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كفي حالة إلحاؽ الضرر بالبيئة كالتنكع الجيني، فيشمؿ التعكيض مصاريؼ الضبط كاإلصبلح 
. 1كالتنظيؼ

كالمبلحظ أف نظاـ المسؤكلية عف أضرار الكائنات المحكرة جينيا في القانكف اإلفريقي النمكذجي      
.  بشأف السبلمة اإلحيائية أكثر صرامة مف تمؾ التي تكاد تككف منعدمة في بركتكككؿ قرطاجنة

 كجو مجمس االتحاد اإلفريقي الدكؿ األعضاء إلى استخداـ التشريع 2003كفي يكليك         
النمكذجي في سبيؿ تطكير األدكات القانكنية مف أجؿ التنسيؽ إلنشاء نظاـ كفضاء أمني لمتكنكلكجيا 

مف أجؿ حماية التنكع كالثركة الجينية ، كمف أجؿ تطبيؽ أحكاـ بركتكككؿ قرطاجنة  الحيكية في إفريقيا
 .2لمسبلمة اإلحيائية

السالمة اإلحيائية في العالم العربي :  الثالثمطمبال

الدكؿ  -باعتبارىا األساس التشريعي األكؿ لمسبلمة اإلحيائية-دعت اتفاقية التنكع البيكلكجي        
األطراؼ إلى كضع آليات تنظيمية كتشريعية لمتحكـ في المخاطر المحتممة لمكائنات المحكرة كراثيا 
لصكف التنكع الحيكم كصحة اإلنساف، كمف أجؿ تكحيد العمؿ لمكاجية تيديدات التكنكلكجيا الحيكية 

كمشركع لتنسيؽ  ( األكؿفرعاؿ)قامت جامعة الدكؿ العربية بكضع إستراتيجية إقميمية لمسبلمة اإلحيائية 
. ( الثانيفرعاؿ)اإلحيائية األطر المؤسسية كالتشريعية لمسبلمة 

  اإلقميمية لمسالمة اإلحيائيةاالستراتيجية:  األولفرعال

 :3تتمثؿ فيما يمي عمى مجمكعة مف األسس  استراتيجية الجامعة العربية لمسبلمة اإلحيائيةتقـك      

إنشاء مركز إقميمي لتبادؿ المعمكمات، لتكثيؽ المعارؼ المتعمقة بالتكنكلكجيا الحيكية كآثارىا : أوال  
كتيسير تبادليا بيف الدكؿ العربية مف أجؿ تكحيد األنشطة المتعمقة بالكائنات المحكرة جينيا، كىذا أحد 

 .1اآلليات الكقائية لحماية التنكع الجيني التي أفرزتيا االتفاقيات الدكلية
                                                           

1 _Christophe NOISETTE, op.cit  

2_ Christophe NOISETTE, op.cit  

 تقييـ اآلثار البيئية إلدخاؿ األنكاع النباتية كالحيكانية المحكرة كراثيا في المنطقة حكؿحمقة العمؿ ، ة مالمنظمة العربية لتنمية الزراع_ 3
. 75ص. 17/06/2007-15السكداف، -العربية، التكصيات كأكراؽ العمؿ، الخرطـك
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التعميـ كتعميؽ الكعي بالمعارؼ الخاصة باألنكاع المحكرة كراثيا بيف جميع الفئات : ثانيا
خصكصا كأف البمداف  المتخصصة، كالعمؿ عمى نشر مفاىيـ إلدخاؿ األنكاع في النظاـ التعميمي

كباألخص المعمكمات المتعمقة ، العربية تفتقر لكثير مف المعمكمات المتعمقة باألنشطة البيئية 
مفيـك التنمية المستدامة بيئيا ال يجد ترحيبا إال  ، ألف باستخداـ التكنكلكجيا الحيكية كآثارىا البيئية

 .2م العناصر التقميدية لمتمكثقعندما يتمكث اليكاء أك الماء أك يزداد تراكـ النفايات المنزلية ك

كضع التشريعات كتعزيز القدرات المؤسسية نظرا لندرة المعارؼ حكؿ تداكؿ كاستخداـ : ثالثا -1
األنكاع المحكرة كراثيا في الدكؿ العربية فإف التشريعات القائمة ال تنظـ التعامؿ مع األنكاع 
قميمية لتنظيـ التعامؿ مع الكائنات  المحكرة، فيتطمب الكضع الحالي سف تشريعات كطنية كا 

لى األقاليـ، كالمراقبة، كتقييـ المخاطر، كىذا إالمحكرة كراثيا كالتحكـ فييا مف حيث اإلدخاؿ 
يتطمب إنشاء المؤسسات المختصة في ىذا الشأف عمى المستكييف الكطني كاإلقميميف كتعزيز 

فعيؿ المبادرات الكطنية كاإلقميمية المعنية بتداكؿ كاستخداـ تالقدرات البشرية، ما يضمف 
 .الكائنات المحكرة كراثيا

ة كالعمـك كالثقافة لمركز ممف المبادرات المطركحة إمكانية إنشاء المنظمة اإلسبلمية لمترب :رابعا 
يدعـ بدكره إنشاء مراكز كطنية لمتكنكلكجيا ، إسبلمي لمتكنكلكجيا الحيكية كاليندسة الكراثية 

 .3الحيكية في أربعة بمداف عمى األقؿ

تكفير مصادر طكيمة األجؿ لمدعـ المادم ما يمكف الدكؿ مف تنفيذ  مف خبلؿ الدعـ المادم:خامسا
دارة الكائنات المحكرة كراثيا  .برامجيا كتفعيؿ الخطط الكطنية كاإلقميمية حكؿ إدخاؿ كا 

                                                                                                                                                                                                      

. مف بركتكككؿ قرطاجنة المتعمؽ بالسبلمة اإلحيائية (20)مف اتفاقية التنكع البيكلكجي، كالمادة (ج/14)كالمادة (13)المادة _ 1

أسامة الطيب، الكائنات المعدلة كراثيا في العالـ العربي، مقاؿ بمجمة البيئة كالتنمية، مجمة إلكتركنية تصدر عف المنتدل العربي _ 2
 www.afcdmag.com.2009أكت- جكيمية136لبناف، العدد-لمبيئة كالتنمية، بيركت

. 22استراتيجية تطكير التكنكلكجيا الحيكية في العالـ اإلسبلمي، المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمـك كالثقافة، ايسيسكك، ص_ 3

http://www.afcdmag.com/
http://www.afcdmag.com/
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إبراـ اتفاقيات مف أجؿ دعـ التنسيؽ كالتعاكف بيف الدكؿ األعضاء مف خبلؿ اتفاقيات  : سادسا
ثنائية أك إقميمية تضمف تقكية التعاكف في مجاؿ التعامؿ مع الكائنات المحكرة كراثيا كىك ما يضع 

 .معالـ اإلستراتيجية اإلقميمية

الربط بيف الدكؿ عف طريؽ استحداث إدارة أك لجنة دائمة في جامعة الدكؿ العربية خاصة  :سابعا 
كتنظيـ تداكؿ األنكاع كاستخداميا ، باألنكاع المحكرة كراثيا، تعنى بتنسيؽ التعاكف كتبادؿ الخبرات 

 .1مف خبلؿ معايير يتـ كضعيا في إطار التشريعات الكطنية كاإلقميمية

مشروع تنسيق األطر المؤسسية والتشريعية لمدول العربية في مجال السالمة :  الثانيفرعال
 اإلحيائية

اقترحت الدراسة الشاممة مشركع تنسيؽ األطر المؤسسية كالتشريعية في الدكؿ العربية مف           
تاحة استفادة الدكؿ العربية مف  أجؿ تكحيد القرارات المتعمقة بالتعامؿ مع الكائنات المحكرة كراثيا، كا 

 في مجاؿ التقانة الحيكية، كما أف التنسيؽ عمى مستكل الدكؿ ةحقؽ الـبعضيا البعض مف اإلنجازات
يمكف مف التكاصؿ كالعربية يتيح االرتقاء بالبحث العممي في مجاؿ التحكير الكراثي عمى الخصكص، 

اإليجابي مع المؤسسات كالدكؿ عمى المستكل القطرم كالدكلي كقد كضعت الدراسة نمكذجا لؤلطر 
 (.البند الثاني)كآليات تنفيذه  (البند األكؿ)اإلقميمية 

نموذج األطر اإلقميمية لمسالمة اإلحيائية : البند األول

كجكد أطر إقميمية لتنفيذ كتنسيؽ الجيكد في الكطف العربي فيما يخص السبلمة اإلحيائية     
كجكد أطر مؤسسية كتشريعية عمى المستكل الكطني تتمثؿ في  تشريعات مفصمة  -بالمقابؿ-يفترض

كلكائح تتعمؽ باستخداـ التقانة الحيكية كالكائنات المعدلة كراثيا، كمف جية أخرل كجكد أجيزة لتقييـ 

                                                           

. 76حمقة العمؿ حكؿ تقييـ اآلثار البيئية إلدخاؿ األنكاع النباتية كالحيكانية المحكرة كراثيا، المرجع السابؽ، ص_ 1
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كاستنادا إلى ذلؾ فإف اإلطار ،  1المخاطر، كاتخاذ القرار كاستبلـ الطمبات كمعالجتيا كتقييميا
: 2التنسيقي اإلقميمي يستند إلى

كجكد مكتب إقميمي يعمؿ عمى التنسيؽ كالربط، في حالة استقباؿ أم دكؿ عربية لطمب استيراد   -1
تقـك الدكؿ بإخطار مكتب ، ككائنات محكرة جينيا، أك تنفيذ نشاطات تتعمؽ بالتحكير الكراثي

 .التنسيؽ اإلقميمي

يقـك المكتب بإخطار كافة الدكؿ العربية بمحتكل الطمب، كيطالبيا بتعييف خبراء مف أجؿ تقييـ   -2
 .الطمب يمثمكف المجنة اإلقميمية الفنية لدراسة الطمبات

ترفع المجنة تقريرىا لممكتب اإلقميمي الذم يقـك بتعميمو عمى كافة الدكؿ األعضاء بما فييا   -3
 .الدكلة المعنية

رسالو لمقدـ الطمب   -4 عمى ضكء قرار المجنة الفنية تقـك الدكلة المعنية باتخاذ قرار بشأف الطمب كا 
 .كفؽ ما تقتضيو تشريعاتيا الكطنية

كمف فكائد ىذا التنسيؽ كجكد آلية تشاركية التخاذ قرار بشأف الكائنات المحكرة جينيا مف          
 .خبلؿ االستفادة مف خبرات الدكؿ األعضاء المجسدة في المجنة الفنية

آليات تنفيذ المشروع : لبند الثاني ا

مف أجؿ تفعيؿ المشركع المقترح البد مف آليات كمنيجية عمؿ مكضكعية، كمف ىذا          
: المنطمؽ اقترحت الدراسة

االتفاؽ عمى جية معينة تتبنى المبادرة لمتعريؼ بالمشركع المقترح لدل الجيات العربية مف  -1
، كيككف بمثابة المؤسسة اإلقميمية لئلشراؼ كالتنسيؽ، كىذا الدكر ينبغي أف  أجؿ المشاركة فيو

 .يناط بالمنظمة العربية لمتنمية الزراعية
                                                           

الدراسة القكمية الشاممة لتطكير كتنسيؽ األطر المؤسسية كالتشريعية لمسبلمة اإلحيائية في المكاد المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،  _1
. 63، ص2006خرطـك أبريؿ المعدلة كراثيا في الدكؿ العربية، اؿ

. 64المرجع نفسو، ص_  2
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تحديد جية مسؤكلة في كؿ دكلة عربية لتكاصؿ التنسيؽ مع المنظمة العربية لؤلغذية كالزراعة  -2
لمحفاظ عمى خصكصية المنطقة العربية باعتبارىا مركز المنشأ لعديد مف المكارد الكراثية 

 .1لؤلغذية كالزراعة

مف ذكم االختصاص كالخبرة العممية المتميزة مف كؿ دكلة  (المجنة الفنية)اجتماع الخبراء  -3
عربية مف أجؿ كضع الكثيقة التفصيمية الكاممة لمبرنامج بمختمؼ مككناتو كمخططو الزمني، 

كمتطمبات تمكيمو كمسؤكليات كالتزامات كؿ دكلة مف الدكؿ المشاركة سكاء مف جية 
 .ك مف جية القياـ بمياـ جزئية في إطار المتكامؿأاإلمكانيات كالمتطمبات 

كخبلصة القكؿ عمى الدكؿ العربية تفعيؿ ىذا البرنامج كغيره مف البرامج مف أجؿ تكحيد الجيكد بكجو 
. الكائنات المعدلة جينيا

كقد أظيرت دراسات مستقمة أف الكثير مف منتجات الكائنات المعدلة كراثيا المستكردة في األسكاؽ 
 كغير معرفة، كتشمؿ الذرة، كالذرة الصفراء، كاألرز طكيؿ الحبة الممكث اصرح بوـالعربية غير 

. 2بصنؼ غير معتمد لبلستيبلؾ، كبذكر فكؿ الصكيا كزيتو

حماية التنكع الجيني تتطمب عمى المستكل اإلقميمي تفعيؿ البرنامج المفتكح بكافة متطمباتو        
ذا لـ يتحقؽ ذلؾ فإف المكارد ككعمى المستكل المحمي إرادة سياسية، كد را فعاال لممجتمع المدني، كا 

الجينية لمعالـ العربي تظؿ ميددة كغير مستدامة، كستظؿ منتجات التقانة الحيكية تدخؿ الدكؿ العربية 
. بطرؽ غير مشركعة مف غير تصريح أك تعريؼ

 

 

 
                                                           

كرشة عمؿ حكؿ استخداـ دليؿ تشريعات المكارد الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة في الكطف المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ، _ 1
. 52، ص2005 مام 26 _ 24جميكرية التكنسية العربي، اؿ

 .أسامة الطيب، المرجع السابؽ_ 2
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 آليات ضبط االستخدامات الماسة بالثروة الجينية في القوانين الوطنية : الثانيبحثالم

مكقؼ بعض القكانيف الكطنية مف الكائنات المحكرة كراثيَا سعيا مبحث نتناكؿ في ىذا اؿ         
كالمشرع  (الفرع الثاني)كالمشرع المصرم (الفرع األكؿ)لحماية التنكع الجيني، بدءَا بالمشرع الفرنسي

 .(الفرع الثالث)الجزائرم

 مالفرنسيالسالمة األحيائية في القانون :  األولمطمبال

، إال أف المشرع 1سـ مكقؼ السمطة الفرنسية بالتردد مف الكائنات المحكرة جينياتا             
طبلؽ الكائنات المحكرة جينيا في البيئة تبعا لمتكجييات  الفرنسي بادر بسف قكانيف تضبط استخداـ كا 

شرع المشرع الفرنسي في تنظيـ استخداـ الكائنات المحكرة كراثيا حيث   ، فكالنظـ األكركبية بيذا الشأ
طبلؽ  الصادر 92/654 بمكجب القانكف 1992ا في البيئة في إطار حماية المكارد الجينية عاـ قكا 

طبلؽ الكائنات المعدلة كراثيا المعدؿ ا المتعمؽ بالسيطرة عمى استخد1992 جكيمية 13في  ـ كا 
              2 المتعمؽ بالمنشآت المصنفة لحماية البيئة1976 يكليك 19 الصادر في 76/663لمقانكف رقـ 

 الصادر عف المجمس األكركبي في 90/220تأثرت أحكاـ ىذا القانكف بالتكجيو األكركبي رقـ حيث 
 المتعمؽ باإلطبلؽ المتعمد لمكائنات الحية المعدلة كراثيا في البيئة كىذا ما 1990 أبريؿ 23

 (. الفرع األكؿ)سنبينو

 مارس 12 الصادر عف البرلماف األكركبي كالمجمس في 2001/18كتجسيدَا لمتكجيو رقـ          
 المتعمؽ باإلطبلؽ المتعمد لمكائنات المحكرة كراثيا في البيئة أصدر المشرع الفرنسي القانكف 2001

 المتعمؽ بالكائنات المعدلة كراثيا كىك ما سنتعرض 2008 جكاف 25 الصادر في 2008/595 ـرؽ

                                                           

، 1996رخصت الحككمة الفرنسية بتجارة الذرة المعدلة كراثيا التي تقاـك الحشرات كالمنتجة مف طرؼ شركة نكفارتي في ديسمبر _ 1
 منعت زراع الذرة المحكرة كراثيا كاتخاذ حككمة جكبيو ىذا القرار كاف 1997في فيفرم  (Alain Juppé) كفي فترة حككمة آالف جكبيو

 قرارَا يجيز Jospin)) أصدرت حككمة جكسباف 1998كفي فيفرم ، ( Corinne Lepage)بتأثير  كبير مف كزيرة البيئة ككرييف لكباج
 :  شركة نكفارتي، أنظرابيع كزراعة الذرة المحكرة جينيا التي تنتجو

REVELANT Olivier, l’alimentation de demain, le règne des OGM, Edition milan, n 194. P46. 

2 _ Loi n 92/654du 13 juillet1992, relative au contrôle de l’utilisation et d la dissémination des 

organismes génétiquement modifiés, JORF du 16 Juillet 1992, n 163.    
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الفرع ) 2015/1567 كتـ تعديمو بإضافة إجراءات كقائية نص عميو القانكف رقـ (الفرع الثاني )لو 
 . (الثالث

. 92/654ضبط استخدام الكائنات المحورة جينيا في القانون رقم : الفرع األول

طبلؽ الكائنات ضبط  أكؿ تشريع 92/654يعتبر القانكف  مف خبللو المشرع الفرنسي استخداـ كا 
 كيضـ ىذا القانكف اثنيف كثبلثيف مادة  ،المحكرة جينيا في البيئة مف أجؿ الحفاظ عمى المكارد الجينية

 المشرع في الباب األكؿ الخاص باألحكاـ العامة إنشاء لجة خاصة جمنتظمة في ثبلثة أبكاب، عاؿ
، كتعتبر لجف 19861المنشأة سنة  (CGB)إلى جانب لجنة عمـ اليندسة اإلحيائية (CGG)بالجيف

الجيف المسؤكلة عف تقييـ مخاطر الكائنات المحكرة جينيا كالعمميات المستخدمة لمحصكؿ عمييا، 
كما تسعى لتكفير تدابير احتكاء كمنع المخاطر . كالمخاطر المحتممة الستخداـ تقنيات اليندسة الكراثية

، كأىـ األحكاـ 2المرتبطة بالكائنات المحكرة جينيا كالعمميات كالتقنيات المستخدمة في إنتاجيا
: األساسية التي تضمنيا القانكف ىي

 استخدام الكائنات المحورة جينيا لغير التجارة: البند األول 

االستخداـ بترخيص كيككف ىذا االستخداـ في البحث العممي ألغراض التدريس أك          
اإلطبلؽ المتعمد في البيئة بغرض البحث كالتطكير لمكائنات  أك، البحكث الصناعية كالتطكير 

المحكرة كراثيا كالغرض منيا، كاإلطبلؽ المتعمد لمكائنات المحكرة في البيئة ألم غرض غير 
كال يتـ إصدار الترخيص إال ، تجارم يخضع لمترخيص المسبؽ مف السمطة اإلدارية المختصة 

كالتحقؽ مف عدـ استخداـ ، بعد دراسة مخاطر اإلطبلؽ أك االستخداـ عمى الصحة العامة كالبيئة 
.  3الكائنات المحكرة كراثيا إال في حدكد العممية محؿ طمب الترخيص

                                                           

 ميمتيا فحص طمبات اإلطبلؽ 1986أنشأت لجنة اليندسة اإلحيائية بمكجب قرار صادر عف الحككمة الفرنسية في نكفمبر _  1
المتعمد لمكائنات المحكرة جينيا في البيئة  كطرحيا في األسكاؽ كتقـك بتقييـ مخاطرىا عمى الصحة العامة كالبيئة ك ىذه المجنة  ىي 

. ىيئة استشارية تابعة لكزارة الزراعة كالبيئة
 KEMPF Hervé, La guerre secrète des OGM , Edition du seuil, France. Mai 2003.P96.        

2 _Art(3), loi  n 92/654. 

3_Art(11) , loi n 92/654. 
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 تنظـ كتضبط 1 صدرت عدة مراسيـ92/654مف القانكف  (11) كتطبيقا ألحكاـ المادة       
 2.إطبلؽ الكائنات المحكرة كاستخداميا في مجبلت عممية مختمفة

كينعقد االختصاص أصالة بمنح التراخيص إلطبلؽ الكائنات الحية المحكرة كراثيا لؤلغراض  
العممية كالتجريبية لكزير الزراعة دكف كزير البيئة أك كزير الصحة لكف قد يتطمب األمر مكافقتيـ 

 .19983 أبريؿ 28 المرسـك الصادر في بفي بعض الحاالت حس
كيتعيف عمى كزير الزراعة أف يحيؿ طمب الترخيص أكال عمى لجنة دراسة إطبلؽ المنتجات        

قبؿ أف يقرر الترخيص مف عدمو، كيجب عمى  (CEDPIGB)المشتقة مف الكائنات المحكرة كراثيا
 يكمَا مف تاريخ إحالة الممؼ إلييا، كفي حالة رفض 60المجنة أف تصدر رأيا في المكضكع خبلؿ 

 .4الكزير لطمب الترخيص عميو أف يسبب قراره في غضكف أسبكعيف مف تاريخ تسممو رأم المجنة
 لكؿ شخص الحؽ في تبصيره 92/654حؽ الجميكر في اإلعبلـ ضمف القانكف رقـ       أما 

عبلمو باآلثار التي قد تنجـ عف إطبلؽ عمدم لمكائنات الحية المحكرة كراثيا عمى الصحة أك  كا 
كاإلضرار بالتنكع الجيني، مع عدـ الخكض في المعمكمات السرية ألنيا محمية بقكة  عمى البيئة 

. 5القانكف
كفي ما يتعمؽ بحؽ الجميكر في اإلعبلـ كالحصكؿ عمى المعمكمات الكاردة في المادة          

 قد ألـز طالب الترخيص إلطبلؽ الكائنات 1998أبريؿ  28فإف المرسـك الصادر في  (12)
المحكرة كراثيا أف يقدـ ضمف ممؼ الطمب بطاقة تعريؼ لمجميكر بعممية اإلطبلؽ في البيئة في 

                                                           

:  سبيؿ المثاؿلمف ىذه المراسيـ عؿ_  1
- Décret n 93-1177 du 18 octobre 1993 ; pour els plants de semences ou les plants génétiquement 

modifiés.   

- Décret n 94-359 du mai  1994 relative aux produits phytosanitaires composes tout ou partie 

d’organismes génétiquement modifiés.  

- Décret n 95-487 du avril 1995 relative aux organismes animaux génétiquement modifiés.  

- Décret n 95-1173 du 6 novembre 1995, a propos des organismes génétiquement modifiés dans 

la cadre d’expérimentation portant sur des médicaments vétérinaires.  

Corine LEPAGE, L’utilisation des OGM pour les matières  fertilisants t les supports de culture  rcv. La 

Gazette de palais, 20-21 Mai 1998 ; P25. 

2_ Ibid. P25. 

3_ Ibid. P26. 

, القاىرة ,  ، دار النيضة العربية  (01)الطبعة , التكنكلكجيا الحيكية ببف الحضر ك اإلباحة , رضا عبد الحميـ عبد المجيد /  د 4_
 .37، ص 2001مصر ، سنة

5 _ Art(12), loi 92/654. 
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دكف إنشاء لمعمكمات تؤدم بالضرر لمقائميف عمى عممية اإلطبلؽ، ، حدكد ما يسمح بو القانكف 
: 1كأىـ ما تتضمنو بطاقة التعريؼ مف معمكمات

 .ىدؼ عممية اإلطبلؽ لمكائنات المحكرة كتحديد مكاف العممية -
 .كصؼ مفصؿ لمكائنات المحكرة جينيا محؿ اإلطبلؽ -
 .تقدير المخاطر عمى الصحة كالبيئة -
 .آليات كخطط مكاجية المخاطر في حاؿ كقكعيا -

كبعد التأكد مف كفاية ىذه المعمكمات كمادة إعبلمية لمجميكر يجب أف يرسؿ كزير الزراعة نسخا 
منيا لممحافظيف كالعمد الذيف يجب عمييـ أف يعمنكا في أماكف ظاىرة مف لكحة اإلعبلنات 

 2.بإداراتيـ عمى كجكد بطاقات المعمكمات

طرح منتجات الكائنات المحورة وراثيا في األسواق : البند الثاني 

 كيقصد بو كضع منتجات مصنكعة كميا أك جزئيا مف كائنات محكرة جينيا في متناكؿ الغير        
 .3بمقابؿ أك بشكؿ مجاني

 في ىذا الشأف نجد المشرع الفرنسي قد تبنى أغمب األحكاـ 92/654اد القانكف ككباستقراء ـ
المتعمقة باستخداـ الكائنات المحكرة لغرض غير تجارم، فيجب مقدما الحصكؿ عمى ترخيص مف 

 كيمنح الترخيص بعد القياـ باالختبارات لضماف عدـ كجكد أخطار ،4الجيات اإلدارية المختصة
 .كؿ ىذه المنتجاتا، كحماية لمتنكع الجيني مف كثرة تد5عمى الصحة العامة كالبيئة

كأعطى المشرع لفرنسا الحؽ في مراقبة المنتجات المشتقة مف كائنات محكرة كراثيا التي تدخؿ     
ذا أثبتت المراقبة كالتحاليؿ أف ليذه المنتجات أضراران  أراضييا مف دكؿ أكركبية تسمح بإنتاجيا، كا 

                                                           

. 38رضا عبد الحميـ عبد المجيد، المرجع السابؽ، ص/ د_   1

 .38المرجع نفسو، ص_  2
3_ Art(14), loi 92/654. 

4_ Art(15), loi 92/654. 

. 41رضا عبد الحميـ عبد المجيد، المرجع السابؽ، / د_  5
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عمى الصحة أك البيئة فإف السمطات الفرنسية تقيد أك تمنع استخداـ أك طرح ىذه المنتجات في 
 .1األسكاؽ

 08/595ضبط استخدام الكائنات المحورة جينيا في القانون رقم : الفرع الثاني

 بيدؼ نقؿ 2 المتعمؽ بالكائنات المعدلة كراثيا2008/595كضع المشرع الفرنسي القانكف رقـ    
 جكاف 19 إلى القانكف الفرنسي، كقد اعتمده المجمس الدستكرم في 2001/18التكجيو األكركبي 

. 3 حسما لمخبلفات كالمناقشات2008

 نقبل 2002كاف يفترض أف يكضع ىذا القانكف المتعمؽ بالكائنات المعدلة جينيا في أكتكبر     حيث 
 لعدة سنكات بسبب الجدؿ القائـ حكؿ الكائنات المحكرة جينيا، خر ك تأ2001/18لمتكجيو األكركبي 

 بسبب عدـ نقؿ التكجيو رقـ 2004ما أدل إلى إدانة محكمة العدؿ األكركبية لفرنسا في جكيمية 
 عف مشركع قانكف يتعمؽ بيذا الشأف 2004كقد أعمنت الحككمة الفرنسية في أكتكبر ،  2001/18

، لكف كاف مآلو في البرلماف التأجيؿ بسبب كثرة 2006 مارس 23كاعتمده مجمس الشيكخ في 
. 4تحفظات النكاب

بقيت الحككمة الفرنسية عاجزة عف إصدار قانكف ذم صيغة تكافقية يحسـ الجدؿ كالخبلؼ حكؿ      
.  20085الكائنات المعدلة جينيا إلى غاية  سنة 

:  مف أحكاـ ما يمي2008/595كأىـ ما جاء في القانكف رقـ 

                                                           

1_ Art(16), loi 92/654. 

2_ La loi 2008/595 du 25juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, JORF n 148 du 26 

juin 2008. P 102. 

3_ Agathe VAN LANG, Les OGM en avoir ou pas a propose de la loi du 25  juin 2008 relative au 

organismes génétiquement modifiés, RJ.E 2/2009 .P182. 

4_ CECILE Moiroud, La loi du 25 juin 2008 aux organismes génétiquement modifiés : de la politique 

du droit et des sciences ; AJDA , 3 Novembr 2008. P2070. 

 كىي الكحيدة التي كانت تزرع   (MON810)  فيفرم قراران لمنع زراعة بذكر الذرة المحكرة جينيا13أصدرت الحككمة الفرنسية في _  5
مف التكجيو  (23)بفرنسا حتى يتفحص االتحاد األكركبي ترخيصا مف جديد، كاستخدمت فرنسا شرط الحماية الذم نصت عميو المادة

 المتعمؽ بالكائنات المحكرة جينيا حفاظا عمى المكارد الجينية كالصحة العامة، 2008/595قبؿ صدكر القانكف  (2001/18)األكركبي
. 271غنية عثامنة، المرجع السابؽ، ص: أنظر
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 عمى جكاز زراعة 2008/595نص القانكف : حرية استخداـ الكائنات الحية المحكرة جينيا .1
 أك تسكيقيا أك استخداميا بطريقة ال تؤثر عمى البيئة كالصحة العامة 1الكائنات المحكرة كراثيا

. كاليياكؿ الزراعية ك النظـ اإليككلكجية
كال يمكف اتخاذ قرارات الترخيص بشأف الكائنات المحكرة كراثيا إال بعد إجراء تقييـ أكلي كمستقؿ 

عف اآلثار المحتممة عمى الصحة كالنظـ الزراعية كالمكارد الجينية، كيتـ إجراء الدراسات 
كتتاح نتائج . كاالختبارات التي يستند إلييا التقييـ في المختبرات التي كافقت عمييا السمطات العامة

استنتاجات جميع الدراسات كاالختبارات لمجميكر في حدكد ـ يسمح بو القانكف، كىذا مف أجؿ 
كفالة حرية التصرؼ كاالستيبلؾ مع أك بدكف كائنات محكرة جينيا دكف اإلضرار بسبلمة البيئة 
كخصكصية المحاصيؿ التقميدية التي تمثؿ الثركة الجينية المحمية كمراعاة الجكدة كفقا لمبادئ 

 .2الحيطة كالكقاية
أنشأ المجمس األعمى لمتكنكلكجيا الحيكية بمكجب : إنشاء المجمس األعمى لمتكنكلكجيا الحيكية .2

( CCB) المعدؿ لقانكف البيئة ليحؿ محؿ لجنة اليندسة الكراثية2008/595مف القانكف  (3)المادة
 :أنو كأىـ المياـ المنكطة بو 3(CGGِ)كلجنة الجيف

يعتبر مسؤكال عف إببلغ الحككمة بجميع المسائؿ المتعمقة بالكائنات المحكرة جينيا أك أم شكؿ - أ
عمى البيئة كعمى الصحة  كيسدم المشكرة بشأف تقييـ المخاطر،  ةمف أشكاؿ التكنكلكجيا الحيكم

. 4أك اإلطبلؽ المتعمد لمكائنات المحكرة كراثيا كالرصد البيكلكجي، العامة 
يقـك بتقييـ االختبارات العممية كالتكنكلكجية في مجاؿ السبلمة األحيائية بناءان عمى طمب - ب

مكتب البرلماف أك بطمب عضك مف البرلماف أك مجمس الشيكخ أك جمعيات حماية المستيمؾ أك 
                                                           

 تعريؼ الكائنات المحكرة جينيا إلى تعريؼ المجمكعة األكركبية التي حددت 2008/595مف القانكف  (02/10)تحيؿ المادة_  1
 مف كائنات محكرة جينيا أما المزركعات التي تتضمف أقؿ مف %0.9المزركعات المعدلة كراثيا بأنيا التي تحتكم عمى أكثر مف 

 مف الكائنات المحكرة جينيا فتعتبر مزركعات عادية بدكف تعديؿ جيني إال أف جمعية السبلـ األخضر رفضت ىذا الحد الذم 0.9%
 =ليس لو أساس عممي أك قانكني،  ك ال يمكف اعتبار مزركعات غير معدلة كراثيا إال إذا كانت خالية تماما مف أم تعديؿ كراثي كأما

غنية عثامنة، المرجع السابؽ، :  ناتج عف اتفاؽ ما بيف الدكؿ كالشركات المتخصصة في الزراعة كالمزارعيف، أنظر%0.9حد 
 . 273ص

2_ Art(02), loi 2008/595. 

3 _Agthe VAN LANG, Op.cit. P185. 

4_ CECILE Moiroud, Op.cit. p 2075. 
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جمعيات حماية البيئة أك الجمعيات النشطة في مجاؿ الصحة، كتقترح في حالة كجكد مخاطر كؿ 
 كيعتبر ىذا الدكر لممجمس أكبر 1التدابير مف أجؿ المحافظة عمى الصحة العامة ك عمى البيئة

.  آلية تشاركية لحماية المكارد الجينية
أيو بشأف المكافقة عمى الترخيص ألجؿ االستخداـ المعزكؿ أك اإلطبلؽ ريقدـ المجمس - ج

في حدكد اآلجاؿ المحددة مف قبؿ المجمكعة األكركبية، كفي ، المتعمد لمكائنات المعدلة كراثيان 
حالة اإلطبلؽ المتعمد لكائنات محكرة جينيا تقتضييا الصحة العامة عمى المجمس أف يبدم رأيو 

.  بعد إجراء الخبرة2بناءان عمى طمب كزير الصحة
يقـك بدراسات تقييـ المخاطر عمى البيئة كالصحة كفقا ألحكاـ المجمكعة األكركبية كالتكصيات - د

. 3كالبركتكككالت الدكلية
 .4ككمة كالبرلماف، يتـ نشر ىذا التقرير بشكؿ عاـحيقـك بإعداد تقرير سنكم يقدمو إلى اؿ- ىػ

قبؿ عممية االستخداـ : كؿ لمكائنات المحكرة جينيا ألغراض البحث كالتطكيرزاالستخداـ  المع .3
لمكائنات المحكرة كراثيا تخضع لعممية تصنيؼ إلى مجمكعات كفقا لممخاطر التي تشكميا عمى 

، ثـ يخضع أم استخداـ السيما ألغراض البحث كالتطكير أك اإلنتاج 5البيئة أك الصحة العامة
الصناعي لمكائنات المحكرة كراثيا كالتي قد تشكؿ مخاطر عمى البيئة أك الصحة العامة لممكافقة 
بعد أخد رأم المجمس األعمى لمتكنكلكجيا الحيكية، ىذا االستخداـ يككف كفقا لمعايير يحددىا 

 .6مرسـك بعد أخد رأم المجمس األعمى لمتكنكلكجيا الحيكية
ة المختصة قصكر تقييـ المخاطر عمى البيئة كالصحة العامة المتصمة طعندما يتبيف لدل السؿ

: 7باالستخداـ المعزكؿ لمكائنات المحكرة جينيا يجكز ليا
                                                           

1 _Art(3/1), loi 2008/595. 

2 _CECILE Moiroud, Op.cit. P2075. 

3_
 
Art(03) ,

 
loi 2008/595. 

3_
 
CECILE Moiroud, Op.cit. P2071 ;et Art(13), loi 2008/595. 

4 _Art(13/3), loi 2008/595. 

5
_ 

Art(13), loi 2008/595. 
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. إخضاع االستخداـ المعمف لمترخيص- أ
. تعديؿ الكصفات أك المعايير أك فرض معايير جديدة- ب
الزمة مف أجؿ تنفيذ التدابير الرامية إلى االحتكاء كالقضاء عمى زمنية تعميؽ المكافقة لفترة - ج

. تمؾ المخاطر
االستخداـ  بير القضاء عمى تمؾ المخاطر المتكلدة عفاسحب المكافقة في حالة غياب تد- د

. المعزكؿ لمكائنات المحكرة كراثيا
 تكنكلكجياكتتخذ ىذه القرارات في حالة الضركرة كبصفة استعجالية بعد مشكرة المجمس األعمى ؿ

 .يةكالحي
كيقصد بو اإلطبلؽ في البيئة : اإلطبلؽ المتعمد لمكائنات المحكرة جينيا ألغراض غير تسكيقية  .4

أك أم غرض غير تجارم، كيخضع ىذا اإلطبلؽ لترخيص بناءان عمى طمب ، بغرض التجربة 
- زيادة عمى المعمكمات الشخصية لطالب الترخيص- ػػؽ بممؼ تقني كصحيفة إعبلمية تشػػػيرؼمر

 :إلى ما يمي
. الغرض كاالستخدامات المقصكدة لئلطبلؽ- أ
. الكصؼ التكزيعي لمكاقع اإلطبلؽ- ب
. الكصؼ العاـ لمكائنات المحكرة جينيا المعنية باإلطبلؽ- ج
. أساليب كخطط الرصد- د
. ممخص تقييـ اآلثار كالمخاطر عمى البيئة- ىػ

يصدر الترخيص مف السمطة اإلدارية بعد مشكرة المجمس األعمى لمتكنكلكجيا الحيكية كما تقـك 
، إلى الجيكر - المرفقة بممؼ طمب الترخيص-السمطة اإلدارية المختصة بإحالة كرقة المعمكمات 

لى حكاـ المقاطعات كرؤساء البمديات التي سيجرم فييا نشر الكائنات الحية المحكرة جينيا، ، كا 
كيتـ عرض ىذه البطاقة في البمديات في غضكف ثمانية أياـ مف استبلميا، كما يمتـز رؤساء 
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كيجكز لمسمطة تعميؽ الترخيص أك إنياءه إذا ، 1البمديات المعنية بإتاحتيا إلكتركنيا لمجميكر
 .2تكصمت إلى معمكمات جديدة بشأف المخاطر المحتممة عمى البيئة كالصحة العامة

 يخضع ىذا الكضع إلى نفس اإلجراءات 3:كضع الكائنات الحية المحكرة جينيا في األسكاؽ  .5
السابقة، بداية بطمب الترخيص مرفقا بممؼ تقني يتضمف تقييـ المخاطر عمى الصحة العامة 

كالبيئة، كخطة رصد الحتكاء ىذه المخاطر، كيصدر الترخيص مف قبؿ السمطة بعد التشاكر مع 
 .المجمس األعمى لمتكنكلكجيا الحيكية

كيجكز لمسمطة المختصة بعد إصدار الترخيص أف تعتمد تدابير تقيد أك تحظر في كؿ أك جزء 
مف اإلقميـ الكطني الكائف المعدؿ كراثيا أك مجمكعة مف الكائنات المعدلة كراثيا كفقا لما نصت 

، كفي حالة كجكد مخاطر خطيرة تمجأ 18/42001 مف التكجيو األكركبي 3/26عميو المادة 
عبلـ الجميكر بذلؾ، كما تقـك  السمطة إلى اتخاذ تدابير عاجمة مثؿ تعميؽ أك إنياء التسكيؽ كا 
السمطة اإلدارية بإببلغ المفكضية األكركبية كالدكؿ األعضاء بالتدابير المتخذة مف خبلؿ إعادة 

. تقييـ المخاطر التي تتعرض ليا البيئة كالصحة العامة
 المتعمقيف 2008/595 كالقانكف 654/92مف خبلؿ استقراء األحكاـ األساسية مف القانكف       

بالكائنات المحكرة جينيا يتضح لنا التزاـ المشرع الفرنسي بالتكجييات كالنظـ األكركبية في إطار 
حماية المكارد الجينية مف منتجات التكنكلكجيا الحيكية، كرقابة اإلتحاد األكركبي عمى الحركة 

 كالدكؿ األعضاء التي تتخمؼ عف تبني ،التشريعية لمدكؿ األعضاء طبقا لما يصدره مف لكائح 
التكجييات األكركبية تتعرض لئلدانة مف محكمة العدؿ األكركبية، كما يظير مف خبلؿ القانكنيف 

اإلجراءات الصارمة التي تبناىا المشرع الفرنسي تبعا لممشرع األكركبي فيما يتعمؽ باستخداـ 
. كتسكيؽ كحركة الكائنات المعدلة جينيا

                                                           

2،1 -Art(14) Loi 2008/595. 

 كيقصد بالطرح في السكؽ إتاحة منتجات تتألؼ كميا أك جزئيا مف كائنات محكرة جينيا ألطراؼ مستيمكة مجانا أك بمقابؿ، _ 3
. 2008/595، القانكف (14)المادة

4_  Art(14), loi 2008/595. 
 

 



 الثركة الجينيةب ماسةؿضبط اإلستخدامات اليات آ                                       األكؿباباؿ
 

 

91 

 2015/1567اإلجراءات الوقائية المنصوص عميها في القانون رقم :الفرع الثالث 

 في الباب الرابع أحكامان بشأف زراعة الكائنات المعدلة 2015/15671تضمف القانكف رقـ        
لئلذف المسبؽ تخضع جينيان، حيث بيف القانكف أف زراعة كحصاد كنقؿ كتخزيف النباتات المعدلة جينيان 

مف السمطة المختصة، كما يجب أف تخضع زراعة الكائنات المحكرة جينيان بمكجب المكائح األكركبية 
، بما في ذلؾ المتعمقة بالمسافات بيف المحاصيؿ أك عزليا بيدؼ تجنب  لبلمتثاؿ لمشركط التقنية

كأيضا تجنب تمكث عبر الحدكد في ، الكجكد العرضي لمكائنات المحكرة كراثيان في إنتاجات أخرل 
. 2الدكؿ األعضاء حيث تحظر زراعة ىذه الكائنات المحكرة

طبعان المشرع الفرنسي ينتيج النيج التحكطي في التعامؿ مع التكنكلكجيا الحيكية في ظؿ       
الضغط المتزايد مف الشارع كمنظمات المجتمع المدني المتحفظة مف الكائنات المعدلة كراثيان، بعد منح 

التراخيص بزراعة الكائنات المعدلة كراثياًّ يجكز لمسمطة اإلدارية المختصة أف تعتمد تدابير تقيد أك 
كعمى السمطة الكطنية ، تحظر في كؿ أك جزء مف اإلقميـ الكطني زراعة كائف أك كائنات محكرة 
عنية كاألسباب التي تبررىا ـالمختصة أف تحيؿ إلى المجنة األكركبية مف أجؿ إبداء الرأم التدابير اؿ

 يكمان مف إرساؿ التدابير إلى المجنة 75كال يجكز اعتماد تدابير التقييد أك الحظر قبؿ انقضاء 
. 3األكركبية، طبعا كخبلؿ ىذه الفترة ُتحظر الزراعة

 الذم ىك استجابة لمتكجيو األكركبي 2015/1567كبالتكازم مع صياغة القانكف رقـ       
مكنسانتك منيا شركات التقنية الحيكية بعض شرعت الحككمة الفرنسية في معالجة طمبات  2015/412

((Monsanto كسينجينتا (Sengenta)  ك باير(Bayer) ف كحظر ذحيث تـ رفض طمبات اإل
. 4أنكاع مف الذرة المعدلة كراثيان  (08)زراعة ثماف 

                                                           

1 _ Loi n°2015/1567 du 02 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union 

européenne dans le domaine de la prévention des risques, JORF n°028, du 03 décembre 2015. 

2_ Art (21) Loi n°2015/1567 

3 _Art (20) Loi n°2015/1567 

4_ Christophe NOISETTE, Pauline VERRIERE, OGM: la France a interdit huit mais génétiquement 

modifiés a la culture, www.infogm.org, date de publication 20 janvier 2016, dernière visite a 

14/03/2016.  



 الثركة الجينيةب ماسةؿضبط اإلستخدامات اليات آ                                       األكؿباباؿ
 

 

92 

الضبط اإلدارم مجاؿ  في 2015/1567كفي إطار التعديبلت التي جاء بيا القانكف رقـ          
الستخدامات الكائنات المحكرة جينيان بيف التشكيؿ العضكم لممجمس األعمى لمتكنكلكجيا الحيكية 

لمجمس ا، حيث يتـ تعييف رئيس  كلجنة إقتصادية كأخبلقية كاجتماعية، المتمثؿ في لجنة عممية 
. 1 كزير البيئةؼ، كيعيف أعضاء المجاف بقرار مف طر رؤساء المجاف بمكجب مرسـكك

كفي حالة استخداـ الكائنات المعدلة كراثيا يقـك رئيس المجمس األعمى بإحالة رأم المجنة            
كفي حالة اإلطبلؽ المتعمد لمكائنات المعدلة كراثيان يقـك رئيس المجمس ، العممية إلى السمطة اإلدارية 

األعمى بإحالة رأم المجنة العممية إلى المجنة اإلقتصادية كاألخبلقية كاالجتماعية، كبعد النظر في رأم 
المجنة العممية تقـك المجنة اإلقتصادية كاألخبلقية كاالجتماعية بكضع تكصيات، ىذه التكصيات مع 

. 2رأم المجنة العممية تسمـ إلى السمطة اإلدارية المالكة لكسائؿ الضبط

يالسالمة اإلحيائية في التشريع المصر:  الثانيمطمبال  

تعمؽ بالسبلمة اإلحيائية، كيضع قيكد استخداـ كتداكؿ مال يكجد في مصر تنظيـ قانكني متكامؿ      
نما تكجد قرارات كزارية متفرقة ، الكائنات الحية المحكرة جينيا مف أجؿ حماية المكارد الجينية  كا 

جاء عمى إثرىا بركتكككؿ تسجيؿ كتداكؿ األصناؼ  ( األكؿفرعاؿ)كضعت معالـ األماف الحيكم 
(. ني الثافرعاؿ)النباتية الميندسة كراثيا 

نظام األمان الحيوي :  األولفرعال

كقكاعد  (البند األكؿ)عمى تأسيس لجاف لؤلماف الحيكم في مصر 3ألماف الحيكمؿيقـك النظاـ القكمي 
رشادات األماف الحيكم  (. البند الثاني)كا 

 

 
                                                           

1_ Art (22/1) Loi n°2015/1567 

2_ Art (22/2) Loi n°2015/1567 

: ، أنظر في البيئة مجمكعة السياسات كالطرؽ المتبعة في تأميف التطبيقات اآلمنة لمتقنيات الحيكية الحديثة: يقصد باألماف الحيكم_  3
 .65رضا عبد الحميـ عبد المجيد، المرجع السابؽ، ص
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تأسيس لجان األمان الحيوي ً:البند األول

 تشكيؿ لجاف األماف الحيكم جاء ضمف الشؽ األكؿ مف النظاـ القكمي لؤلماف الحيكم في           
، كالشؽ الثاني خصص لؤلنظمة 1994مصر الذم أعده معيد بحكث اليندسة الكراثية الزراعية عاـ 

. 1الخاصة باألماف الحيكم

المجنة القكمية لؤلماف الحيكم، المجاف العممية لؤلماف الحيكم، : كلجاف األماف الحيكم ىي        
. كلجنة قطاع اليندسة الكراثية كالتكنكلكجيا الحيكية بالمجمس األعمى لمجامعات

 1994 بعد تشكيميا مف معيد بحكث اليندسة الكراثية عاـ :المجنة القومية لألمان الحيوي: أوال 
 جانفي 25 الصادر في 85/1995اعتمدت بقرار كزير الزراعة كاستصبلح األراضي رقـ 

ـ النبات كالكراثة ؿشكؿ المجنة مف مختصيف في مجاالت شتى مثؿ الطب، كعت، كت1995
كيرأس ، لصناعة اكالقانكف، كممثميف عف كزارات الخارجية كالصحة كالبيئة ك كالكيمياء، كالمبيدات 

 حتى كصؿ 2ات أخرل بمكجب قرارات كزاريةمخصشالمجنة كزير الزراعة، كتكسعت المجنة بضـ 
 3:خصية كتختص المجنة القكمية لؤلماف الحيكم في اآلتيش 35العدد إلى

كضع السياسات كتشريع اإلرشادات التي تتعمؽ باالستخداـ اآلمف لنكاتج اليندسة الكراثية - 1
كانعداـ أم مخاطر ،كالبيكلكجية الجزيئية عمى المستكل القكمي لضماف سبلمة البيئة كالمجتمع 

. قد تنتج عف استخداـ ىذه التقنيات خصكصا ما يؤثر عمى المكارد الجينية كالتنكع الحيكم
سكاء  (أشخاص طبيعية أك معنكية)قدـ بيا الجيات المختمفة تمراجعة الطمبات التي ت- 2

سكاء ميكركبية أك  بحثية أك تطبيقية حككمية أك خاصة، تتعمؽ باستخداـ كائنات معدلة كراثيا،

                                                           

 .161سيد عيد نايؿ، المرجع السابؽ، ص_   1

، كالقرار رقـ 26/03/1995 المؤرخ في 1995 لسنة 322 مف بيف القرارات المكسعة لتشكيمة المجنة، قرار كزير الزراعة _ 2
المؤرخ 1383_98، كالقرار الكزارم رقـ 28/08/1997 المؤرخ في 1055_97، كالقرار رقـ 19/02/1998 الصادر في 174_98
 رضا عبد الحميـ عبد المجيد، المرجع /د: ، أنظر11/07/1999المؤرخ في 901 _99 كالقرار الكزارم رقـ 10/10/1998في 

 .59السابؽ، ص
 .161 سيد عيد نايؿ، المرجع السابؽ، ص_ 3
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صدار التراخيص إلجراء  نباتية أك حيكانية، حيث تضطمع المجنة بمسؤكلية تقييـ المخاطر، كا 
 .ىذه التجارب كتطبيقاتيا

إجراء المتابعة الدكرية لمقاييس األماف الحيكم في المعاىد كالمعامؿ كالمؤسسات الحككمية - 3
كالخاصة التي تتعامؿ مع تقنيات البيكلكجيا الجزيئية كاليندسة الكراثية، كالتي ترغب في اختبار 

. أك نشر منتجاتيا المعدلة كراثيا خارج معامميا
تقديـ االستشارات كاالىتماـ بتكفير التدريب المناسب في مجاؿ إجراءات األماف الحيكم، - 4

الفنية إلى المجاف العممية لؤلماف الحيكم بالمعاىد أك المؤسسات البحثية أك التطبيقية الحككمية 
. أك الخاصة

:  1كمف اختصاصات المجنة أيضا
كؿ مشتغؿ أك متعامؿ مع تقنيات التكنكلكجيا الحيكية يجب أف يتقدـ بطمب خاص إلى - 5

 المجنة القكمية لؤلماف الحيكم قبؿ أف يصرح لو باستخداـ أك تداكؿ أم منتج ميندس كراثيا 
أيا كانت المساحة المراد ك (الزراعة)سكاء عمى المستكل التجريبي أك عمى المستكل الحقمي

. زراعتيا

 ADN تمـز المجنة القكمية كافة المعاىد التي تبحث في :المجنة العممية لألمان الحيوي: ثانيا 
 بصكرة ADNبتككيف لجنة عممية كتككف ىذه المجنة مسؤكلة عف التأكد مف تماشي أبحاث 

متكافقة مع إرشادات المجنة القكمية لبلماف الحيكم ككجزء مف مسؤكليتيا بشأف تنفيذ اإلرشادات 
يمكف لمجنة العممية لؤلماف الحيكم القياـ بكضع إجراءات إضافية قد تككف ككالتكجييات، 

 .2األنشطة العمميةفي حكـ تؿؿضركرية 

 لتغطية ADNكتضـ المجنة أفرادا مف ذكم الخبرة في مجاؿ التكنكلكجيا الحيكية لمػ        
، ككذلؾ أعضاء مف ذكم الخبرة في مجاؿ األماف الحيكم، كأف 3اتجاىات البحث في المعيد

                                                           

 عف كزير 7/2/1995الصادر في 136_95أضيفت اختصاصات أخرل لمجنة القكمية لؤلماف الحيكم طبقا لمقرار الكزارم رقـ  _ 1
. 60رضا عبد الحميـ عبد المجيد، المرجع السابؽ، ص/ د: الزراعة، كبناءنا عمى عرض مقرر المجنة الفكمية لبلماف الحيكم، أنظر

. 162 سيد عيد نايؿ، المرجع السابؽ، ص_ 2

  ، الجيزة ، مصر مقر المجنة القكمية لؤلماف الحيكم بمعيد بحكث اليندسة الكراثية الزراعية، مركز البحكث الزراعية_   3
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ضابط )يككف لمجنة استشاريكف ممف لدييـ العمـ بأىداؼ المعيد، كأف تعيف المجنة مسؤكال 
عطاء  (األماف الحيكم يقـك بالتفتيش الدكرم لمتأكد مف االلتزاـ بالسياسات كاإلرشادات، كا 

 في ل التي تجرADN كالمراجعة الدكرية ألبحاث الػ ADNالمشكرة فيما يتعمؽ بأبحاث الػ 
 .1المعيد لمتأكد مف استيفاء إرشادات المجنة القكمية لؤلماف الحيكم

 :لجنة قطاع الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بالمجمس األعمى لمجامعات: ثالثا 
 كتختص بالتخطيط لبرامج تدريس العمـك األساسية كالبحكث في 1996أنشأت المجنة في عاـ 
 . كالتكنكلكجيا الحيكية بالجامعات المصرية2مجاالت اليندسة الكراثية

رشادات األمان الحيوي : البند الثاني  قواعد وا 

نص عمى اعتماد ىذه اإلرشادات حيث  1995 لسنة 136صدر قرار كزير الزراعة رقـ         
 تعرض العامميف بيا منعكاالحتياطات كنظاـ يحكـ االستخداـ اآلمف لمتكنكلكجيا الحيكية كنكاتجيا ؿ

: 3كأىـ ىذه االحتياطات، كالمجتمع كالبيئة ألم مخاطر محتممة 

 .ارتداء مبلبس خاصة بالعمؿ إجباريا داخؿ مكاف العمؿ كتخمع قبؿ الخركج .1
غسؿ األسطح المستخدمة في مجاؿ الكائنات المحكرة جينيا، كتكرار غسؿ األيدم بالصابكف  .2

 .كالمنظفات
 .يجب أف تطير النفايات الناتجة عف استخداـ كائنات محكرة كراثيا بالتعقيـ أك الحرؽ .3
 .تجنب لمس الميكركبات المحكرة جينيا كالمكارد البيكلكجية المستكردة .4
فييا التعامؿ مع نكاتج اليندسة الكراثية طكاؿ يتـ إحكاـ غمؽ أبكاب المعامؿ كالمخابر التي  .5

 .الكقت
 .تعميؽ عبلمات التحذير في المعامؿ كالمخابر إجبارم .6

: حقميةاؿأما االحتياطات الخاصة بالتجارب الزراعية 
                                                           

 .68رضا عبد الحميـ عبد المجيد، المرجع السابؽ، ص_   1
 .162سيد عيد نايؿ، المرجع السابؽ، ص_   2
 .168،169سيد عيد نايؿ، المرجع السابؽ، ص _ 3 
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 .نباتات مستكردة تحمؿ آفةبيمنع مف إجراء تجارب حقمية  .1
 .اتخاذ إجراءات لمنع حبكب المقاح الخاصة بالنباتات مف االنتشار عف طريؽ إزالة الزىكر .2
 .يمنع الدخكؿ العشكائي لمناطؽ التجارب الحقمية .3
 .اتخاذ عكازؿ بيف النباتات المعدلة كراثيا محؿ التجربة كالنباتات العادية .4
اتخاذ عكازؿ لمحماية مف دخكؿ الحيكانات كالحشرات ألماكف التجارب الحقمية عمى النباتات  .5

مع األخذ في عيف االعتبار انتشار الجينات الميندسة كراثيا بكاسطة حبكب ، المعدلة جينيا 
 .المقاح

كتتضمف اإلرشادات أيضا تقدير كتقييـ المخاطر الذم يعتمد عمى مدل تعرض العامميف     
كاآلخريف بالقرب مف مكاف العمؿ لممخاطر المصاحبة الستخداـ الكائنات الحية المحكرة كراثيا، كقد 

:  لمحكـ عمى درجة الخطكرة1كضعت األكاديمية الدكلية لمعمـك األسئمة اآلتية

ىؿ نحف مممكف بنكاحي الكائف الحي المحكر كالبيئة المحتمؿ استقدامو إلييا؟    -  

بكفاءة؟ المحكر جينا ىؿ نستطيع أف نتحكـ في الكائف الحي    -  

كىؿ الكائف الحي أك الخاصية الكراثية المستقدمة تبقى  ؟ ما ىي التأثيرات المحتممة عمى البيئة   -  
 تنتشر لمبيئة غير المستيدفة؟  ىؿمف المتكقع ككلكقت أطكؿ 

بعد تقييـ مخاطر الكائف المعدؿ كراثيا عمى البيئة كالتأثير عمى المحيط يجب استخداـ طرؽ أكثر 
 الحكاجز التي تحد مف تسرب ؿصرامة الحتكاء المخاطر، كاالحتكاء يمكف أف يككف طبيعيا، كمث

الكائنات الحية، أك احتكاءنا حيكيا مثؿ التحكـ الفسيكلكجي في حيكية كتضاعؼ كتكاثر الكائف خارج 
. 2البيئة األصمية

 

 
                                                           

 .69رضا عبد الحميـ عبد المجيد، المرجع السابؽ، ص _1

 165 سيد عيد نايؿ، المرجع السابؽ، ص _  2
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إجراءات تداول الكائنات المحورة جينيا في التشريع المصري :  الثانيفرعال

ثـ إجراءات تسجيؿ كتداكؿ  (البند األكؿ)قيكد استيراد المكاد الغذائية المحكرة جينيا  ستعرض     ف
(. البند الثاني)األصناؼ النباتية الميندسة كراثيا

 قيود استيراد المواد الغذائية المحورة جينيا :البند األول

 نص عمى حظر 1/7/1997 بتاريخ 242/97 أصدر كزير الصحة كالسكاف قرار رقـ        
استيراد المكاد الغذائية الميندسة كراثيا لحيف ثبكت مأمكنيتيا عمى الصحة كالبيئة كقد جاء مضمكف 

 1:القرار كاآلتي

عدـ المكافقة عمى استيراد المكاد الغذائية التي يتـ إنتاجيا باستخداـ اليندسة الكراثية لحيف  .1
 .ثبكت مأمكنيتيا

ضركرة مصاحبة الرسائؿ الغذائية مف الحبكب كالبقكؿ لشيادة بمد المنشأ تفيد بأف ىذه الرسائؿ  .2
نتاجيا لـ يستخدـ   . أسمكب اليندسة الكراثيةفي زراعتيا كا 

ت المجنة المشتركة مف أعضاء المجنة العميا لسبلمة الغذاء، كلجنة األماف الحيكم بكزارة ـاؽكقد 
ك كزارة التجارة كالتمكيف بمناقشة األمكر المتعمقة باألغذية الميندسة كراثيا كالمخاطر ، الزراعة 

كمف خبلؿ التقارير العممية الصادرة عف لجاف الخبراء ، المحتممة نتيجة استعماؿ ىذه التكنكلكجيا 
كنتائج دراسات ، ألغذية كالزراعة األمـ المتحدة ؿالمشتركة مف منظمة الصحة العالمية كمنظمة 

: 2المراكز البحثية مف أجؿ كضع تفسيرات ليذا القرار كقد تكصمت المجنة إلى

جكاز استيراد األغذية الميندسة كراثيا التي ثبتت مأمكنيتيا بحيث يتـ تداكليا كتسكيقيا داخؿ  .1
كلـ تسجؿ أم أضرار عمى البيئة ك الصحة شريطة أف يككف مرخصا بيا مف ، بمد المنشأ 

 .إحدل الجيات المرجعية في ىذا الشأف

                                                           

 .73رضا عبد الحميـ عبد المجيد، المرجع السابؽ، ص/  د _1

  .175سيد عيد نايؿ، المرجع السابؽ، ص /د.أ_  2
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ال يسمح بدخكؿ المنتجات الميندسة كراثيا التي لـ تحصؿ عمى تصريح رسمي بإنتاجيا أك  .2
 .تداكليا كالتي لـ تجزىا المؤسسات المرجعية في ىذا الشأف

في حالة عدـ استيفاء األغذية المستكردة لمشرطيف السابقيف تطمب المجنة المشتركة  مستندات  .3
 الصفة التي تمت عممية التحكير الكراثي بيا كالتكنكلكجيا المستخدمة ةتضمفالـىذه األغذية 

كالجية العممية التي صرحت بيا مف أجؿ دراستيا، كما يحؽ لمجنة أف تأمر بأخذ عينات 
عشكائية مف أجؿ تحميميا بالمعامؿ المرجعية بكزارة الصحة  كالزراعة لمتأكد مف صحة 

 .البيانات

                                                                  بروتوكول اإلجراءات الخاصة بتسجيل وتداول األصناف النباتية المهندسة وراثيا: البند الثاني
البركتكككؿ المرفؽ   اعتمد25/11/1998 الصادر في 1648/98بناءنا قرار كزير الزراعة رقـ 

نص القرار عمى أف يعمؿ بالبركتكككؿ المرفؽ في شأف اإلجراءات البلـز إتباعيا مف ، حيث بالقرار 
سكاء أكانت مصرية أك أجنبية كالمؤسسات المعنية بإنتاج أصناؼ ، قبؿ الشركات الخاصة أك العامة 

 كىذه 1نباتية محكرة كراثيا لتحسيف خصائصيا قبؿ السماح بتداكؿ ىذه األصناؼ عمى النطاؽ التجارم
 :اإلجراءات ىي

تبدأ اإلجراءات بتقديـ الجية الراغبة في تداكؿ صنؼ نباتي ميندس كراثيا بطمب عمى استمارة  .1
، كيقدـ الطمب إلى أمانة المجنة "استمارة التصريح بتداول مادة مهندسة وراثيا"خاصة كىي 

المادة القكمية لؤلماف الحيكم، ثـ تقـك المجنة باستكماؿ الطمب مف حيث البيانات عف 
الكصؼ التفصيمي لمجينات أك المادة الكراثية التي تـ إدخاليا إلى الصنؼ )الميندسة كراثيا 
مانة المجنة جميع الدراسات التي أل( مقدمة الطمب)، كتقدـ الجية المعنية (كطريقة اإلدخاؿ

                                                           

يجب عمى كؿ مشغؿ أك متعامؿ مع " الذم جاء فيو 1995 لسنة 136مف القرار رقـ  (2) صدر ىذا القرار تأكيدا لنص المادة _ 1
ىذه التقنيات أم التكنكلكجيات الحيكية ك اليندسة الكراثية أف يتقدـ بطمب خاص إلى المجنة القكمية لؤلماف الحيكم قبؿ أف يصرح لو 
باستخداـ أك تداكؿ أم منتج ميندس كراثيا سكاء عمى النطاؽ التجريبي أك عمى المستكل الحقمي أيا كانت المساحة المطمكب زراعتيا، 

. 171سيد عيد نايؿ، المرجع نفسو، ص: أنظر



 الثركة الجينيةب ماسةؿضبط اإلستخدامات اليات آ                                       األكؿباباؿ
 

 

99 

تؤكد مستكل األماف ليذا الصنؼ النباتي مف حيث األماف البيئي كالغذائي، ككذلؾ ما يفيد 
 1.استخداـ ىذا الصنؼ في بمد المنشأ

بداء الرأم، كفي حالة المكافقة تحدد مستكل  .2 يعرض األمر عمى المجنة القكمية لدراستو كا 
اختبار في المختبرات، كفي حالة أك لتداكؿ االختبار في حقؿ محدد، اختبار في حقؿ مفتكح 

 .2رفض الطمب تتكقؼ اإلجراءات

 يالجزائرالتشريع السالمة اإلحيائية في :  الثالثلمطمبا

حتى نتعرؼ عمى اإلطار القانكني لمسبلمة اإلحيائية في الجزائر مف أجؿ حماية الثركة الجينية       
لحماية يضع الضكابط كإطار مؤسسي  ( األكؿفرعاؿ)البد مف التطرؽ إلى مراكز السبلمة اإلحيائية 

الذم يحدد المكارد الجينية مف منتجات اليندسة الكراثية، كأيضا اإلطار التشريعي لمسبلمة اإلحيائية 
 . ( الثانيفرعاؿ)كسائؿ الضبط اإلدارم الستخدامات الكائنات المحكرة كراثيا  

مراكز السالمة اإلحيائية :  األولفرعال                        

في إطار الجيكد التي تبذليا الجزائر لمحفاظ عمى الثركة الجينية كالتنكع الحيكم أنشأت الككالة       
 (البند الثاني)كأيضان المركز الكطني لتنمية المكارد البيكلكجية  (البند األكؿ)الكطنية لحفظ الطبيعة 

تثميف البحث في مجاؿ التكنكلكجيا الحيكية كالتحكـ في الكائنات المعدلة كراثيان تـ إنشاء مف أجؿ ك
. (البند الثمث)مركز البحث في البيكتكنكلكجيا 

الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة : البند األول

اإلتصاؿ مع الييئات المعنية بجرد عاـ لمثركة النباتية ب 1تقـك الككالة الكطنية لحفظ الطبيعة       
كالحيكانية الكطنية كتقترح جميع التدابير البلزمة لممحافظة عمييا كتثمينيا كتكمؼ الككالة الكطنية 

: 2بالمياـ التالية

                                                           

. 173-172، صنفسو المرجع _  1

 .62رضا عبد الحميـ عبد المجيد، المرجع السابؽ، ص _  2
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. القياـ بأعماؿ الدراسة كالتقييـ كالمبلحظة المتعمقة بالتنظيمات اإليككلكجية الطبيعية الكطنية: أوالً 

. إعداد جرد لممكاقع الطبيعية التي مف شأنيا أف تككف مساحات محمية كاقتراح تصنيفيا: ثانياً 

الحرص عمى المحافظة عمى الثركة الحيكانية كالنباتية كتنميتيا السيما األنكاع الميددة : ثالثاً 
. باالنقراض، أك التي تكتسي فائدة اقتصادية أك نفعية أك عممية

. إدخاؿ األنكاع النباتية كالحيكانية المستكردة كتكطينيا: رابعاً 

عمييا إنشاء بنكؾ خاصة بالبذكر كالحبكب كاقتراح اتخاذ جميع التدابير مف أجؿ المحافظة : خامساً 
. مف جميع أخطار التمكث الكراثي النباتي

القياـ بدراسات قصد تقدير رصيد مناطؽ الصيد كتقييميا كتحديد مقاييس تطكرىا كاقتراح  : سادساً 
. القكاعد التنظيمية المتعمقة بحفظيا كتنميتيا

القياـ بأعماؿ البحث كالتجريب كالدراسات في مجاؿ الحيكاف كالنبات كتطكير زراعة الحدائؽ : سابعاً 
. بالتعاكف مع اليياكؿ المعدنية

إنشاء بنؾ لممعطيات حكؿ األصناؼ الحيكانية كالنباتية، إلى جانب تعميـ تكعية المكاطنيف : ثامناً 
إلى جانب تنشيط الجمعيات التي ليا عبلقة بأىداؼ ، عبر نشر المطبكعات المرتبطة بعمؿ الككالة 

. الككالة

تبادؿ الكثائؽ ذات الطابع العممي كالتقني كنشرىا بالتعاكف مع الييئات الكطنية أك الدكلية التي : تاسعاً 
. ليا صمة بأىداؼ الككالة

. المساىمة في إعداد التنظيمات الكطنية كالدكلية المرتبطة بحماية الطبيعة، كتنفيذىا كتقييميا: عاشراً 

                                                                                                                                                                                                      

 يتضمف إعادة تنظيـ المتحؼ 1991 فبراير 09 مؤرخ في 33_91أنشأت الككالة الكطنية لحفظ الطبيعة بالمرسـك التنفيذم رقـ _  1
، المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك 1991 فبراير 13 الصادر في 07ج، العدد .ج.ر.الكطني لمطبيعة في ككالة كطنية لحفظ الطبيعة ج

. 1998 نكفمبر 11، الصادر في 84ج، العدد.ج.ر.، ج1998 نكفمبر 10 المؤرخ في 352_98التنفيذم رقـ 
 .98/352مف المرسـك رقـ  (02)المادة _ 2
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تنضكم تحت ىذه الككالة عدة مراكز منتشرة عبر التراب الكطني، في كؿ مف كالية بجاية        
حيث تقـك بإنشاء مناطؽ مسيجة كمزكدة بكؿ المرافؽ التي .... األغكاط، سيدم بمعباس، باتنة كبشار
 .1الحيكاناتتسيؿ عممية التكاثر لعدة أنكاع مف 

  اد البيولوجيةرالمركز الوطني لتنمية المو:                            البند الثاني 

 مف قبؿ كزارة التييئة العمرانية كالبيئة، كييدؼ إلى جمع اإلحصاءات المتعمقة 2 المركزمءأنش        
بالحيكانات كالنباتات كاألنظمة البيئية كيساىـ بالتشاكر مع القطاعات المعنية في إعداد مخططات 

 تثميف المكارد البيكلكجية ككيفيات المحافظة عمييا، كما يقـك بتنفيذ برامج التكعية ك التحسي
، كمف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ تـ إنشاء 3بالمحافظة عمى التنكع البيكلكجي كاستخدامو المستداـ

 4:أقساـ تقنية ضمف الييكؿ اإلدارم المركزم ىي

كيشرؼ عمى المحافظة عمى التنكع البيكلكجي داخؿ : قسـ المحافظة عمى التنكع البيكلكجي: أوال
كخارج المكاطف األصمية مف خبلؿ جرد الحيكانات كالنباتات ككحدات التنظيـ البيكلكجي، كما يقـك 

 .باإلعبلـ كالتحسيس

 عمى األنكاع كاألنظمة البيئية ةيشرؼ عمى شبكات المحافظ: قسـ تسيير التنكع البيكلكجي: ثانيا
 عمـ الكراثة كالبيكتكنكلكجيا كتثميف المعارؼ المحمية المتعمقة بالثركة ةكمراقبتيا، كيضـ مصمح

 .الجينية

                                                           
 .170 العايب جمال، المرجع السابق، ص 1

 يتضمف إنشاء مركز تنمية المكرد 2002 نكفمبر 11المكافؽ لػ / ىػ1423 المؤرخ في رمضاف 371_02مرسـك تنفيذم رقـ _  2
 198_04، المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 2002 نكفمبر 13 الصادر في 74ج عدد .ج.ر.البيكلكجية كتنظيمو كعممو ج

 .2004 يكليك 21 الصادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2004 يكليك 19ىػ المكافؽ لػ 1425 جمادل الثانية 01المؤرخ في 
 .02/371المرسـك رقـ  (03) المادة _ 3

، يحدد التنظيـ اإلدارم لممركز الكطني لتنمية 2005 يكليك 09المكافؽ لػ/ىػ1426 جمادل الثانية 02قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في _  4
 .2005 سبتمبر 21 الصادر في 65ج عدد .ج.ر.المكارد البيكلكجية، ج
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يقـك بالتصنيؼ الحيكم، كجمع كافة المعمكمات : قسـ الدراسات كتنمية التنكع البيكلكجي : ثالثا
كالحفاظ عمى التنكع البيكلكجي يقتضي الحفاظ عمى أىـ مستكياتو كىك ، المتعمقة بالتنكع الحيكم

 .التنكع الجيني داخؿ العشائر كاألصناؼ

 مركز البحث في البيوتكنولوجيا:                            البندالثالث 
 2 مف قبؿ كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي بقسنطينة كييدؼ أساسا إلى1 المركزمءأنش         

تنظيـ فرؽ البحث في البيكتكنكلكجيا في شكؿ تشكيمة بحث مف أجؿ العمؿ عمى ترقية البحث في 
 : كييدؼ أساسا إلىمياديف البيكتكنكلكجيا التطبيقية 

عداد البرامج الكطنية لمبحث في  : أوال المساىمة في البحث كالتككيف المتكاصؿ لمباحثيف كا 
 .البيكتكنكلكجيا كتنفيذىا

تشجيع إنشاء فرؽ كمخابر البحث كتدعيـ عبلقات التعاكف مع الشركاء المحمييف كالدكلييف : ثانيا 
 .كتثميف نتائج البحث في البيكتكنكلكجيا

 .المساىمة في تطكير التشريع المرتبط بأخبلقيات عمـ األحياء كالسبلمة اإلحيائية : ثالثا

ضماف متابعة التطكر العممي كالتكنكلكجي في مجاؿ البيكتكنكلكجيا كفركعيا، كضماف  : رابعا
 .متابعة السبلمة اإلحيائية ذات الصمة بالبيئة

 .العمؿ عمى تشكيؿ بنؾ لممعمكمات مف خبلؿ قاعدة معطيات عممية في البيكتكنكلكجيا : خامسا

كيساىـ المركز أيضا في دراسة طمبات الترخيص باستخداـ أك إطبلؽ أك تسكيؽ  : سادسا
. الكائنات المحكرة جينيا

                                                           

 70ج عدد .ج.ر. يتضمف إنشاء مركز البحث في البيكتكنكلكجيا، ج2007 أكتكبر 31 مؤرخ في 338_07 مرسـك تنفيذم رقـ _ 1
 .2007 نكفمبر 05الصادر في ػ

 .338_08مف المرسـك التنفيذم  (03) المادة_ 2
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كأىـ مجاالت مجاالت البيكتكنكلكجيا التي يبحث فييا المركز ىي الصحة كالتغذية كالزراعة كالبيئة 
 .1كالصناعة

  ففي مجاؿ الزراعة يسعى المركز إلى تطبيؽ البيكتكنكلكجيا مف أجؿ تحسيف عكامؿ االنتاج 
 . المحمية ، كالمساىمة حماية المكركث الجيني ، كتطكير الكائنات المعدلة كراثيا لفائدة الزراعة 

أما في مجاؿ البيئة فيسعى المركز لتعزيز كاستعادة النظـ األيككلكجية ، كاسترجاع النفايات بطرؽ 
   2البيكتكنكلكجي

فالمركز يسعى لتحقيؽ المكازنة بيف البحث في مجاالت البيكتكنكلكجيا، كحماية المستيمؾ         
كالبيئة كالتنكع الجيني، لكف ىذا يتطمب كجكد تشريع يضبط البحث في التكنكلكجيا الحيكية بمختمؼ 

. فركعيا ك يضع آليات لحماية التنكع الجيني

 التشريعي اإلطار: الثانيلفرع ا

   العديد مف االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالسبلمة اإلحيائية كالتنكع لالجزائر عؿ صادقت              
، ما يعطي دفعا إليجاد تشريع قكم متكامؿ يتعمؽ بالسبلمة اإلحيائية كحماية الثركة الجينية 3البيكلكجي

     ، كمع ذلؾ ال يكجد تشريع مرتبط بالكائنات الحية المحكرة كراثيا  مف منتجات التكنكلكجيا الحيكية
 القاضي بمنع استيراد كتكزيع كتسكيؽ 4كالتحكـ فييا كضبط استخداميا إال قرار كزارة الفبلحة

  (البند الثاني)1كالقانكف المتعمؽ بالمكارد البيكلكجية (البند األكؿ)كاستعماؿ المادة النباتية المحكرة جينيا

                                                           

  www.crbt .dz : مكقع مركز البحث في البيكتكنكلكجيا  _1 

2 _  www.crbt .dz     24/05/2018اطلع عليه في       

صادقت عميو  1987سبتمبر 13 االتفاؽ المتعمؽ بإنشاء المركز الدكلي لميندسة الكراثية كالتكنكلكجيا اإلحيائية المبـر بمدريد في _   3
، كما صادقت بنفس 28/04/1987المكافؽ لػ / ىػ1427 شعباف 29 المؤرخ في 92_87بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ الجزائر 

  ج1984 أفريؿ 4المرسـك عمى بركتكككؿ المفكضيف المتعمؽ بإنشاء المركز الدكلي لميندسة كالتكنكلكجيا اإلحيائية المبـر بفرنسا في 
، كصادقت أيضا عمى اتفاقية التنكع البيكلكجي ك عمى 29/4/1987المكافؽ لػ / ىػ 1427 رمضاف 01، الصادر في 18ج عدد  ج ر

بركتكككؿ قرطاجنة بشأف السبلمة اإلحيائية التابع التفاقية التنكع البيكلكجي  
نتاج كتكزيع كتسكيؽ كاستعماؿ المادة النباتية المغيرة كراثيا ج2000ديسمبر  24قرار مؤرخ في _ 2 ج عدد .ج.ر. كالذم يمنع استيراد كا 

 07/01/2001 الصادر في 02

http://www.crbt/
http://www.crbt/
http://www.crbt/
http://www.crbt/
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 قرار وزير الفالحة:                                     البند األول 
 القاضي بمنع استيراد كتسكيؽ كاستعماؿ المكاد النباتية المحكرة جينيا  تضمف القرار الكزارم       

تحديد المادة النباتية محؿ المنع، حيث نص في المادة الثانية عمى أنيا كؿ نبات حي أك أم جزء 
حي منو كاف مكضكعا لنقؿ اصطناعي أك بكتيرم لمكرث يككف مصدره مف كائف آخر ينتمي إلى نكع 

. مختمؼ، حيث يتـ النقؿ في ظركؼ تجعؿ الطابع الجديد لنبات يتناسؿ بشكؿ ثابت

كيستثنى مف المنع المعاىد العممية كىيئات البحث مف أجؿ أىداؼ التحميؿ كالبحث           
بناء عمى طمبيا إدخاؿ كحيازة كنقؿ كاستعماؿ المادة النباتية المحكرة جينيا كفؽ الشركط ليا فيرخص 

 .التي يحددىا مقرر كزير الفبلحة

تككف مرفقة بشيادة تفيد عدـ تغير   كتطبيقا لمقرار فإف البذكر كالنباتات المستكردة يجب أف       
 .2رخص بالدخكؿ إلى األراضي الجزائريةتمادتيا الكراثية حتى 

الحظ أنو يصعب تطبيقو مف الناحية الكاقعية فلكف بعد النظر في محتكل قرار كزير الفبلحة      
حيث أف المراقبة غير محققة، فالجزائر ال تممؾ أم مخبر لمراقبة كاختبار الكائنات الحية المحكرة 
جينيا، ما يجعؿ الشؾ قائما في استيبلؾ كزراعة الكائنات المحكرة جينيا في الجزائر، بالنظر إلى 

 كغيرىا مف الكائنات ذات األصؿ النباتي كاآلليات المكاد الزراعية فاتكرة االستيراد الثقيمة لمبذكر ك
يكفي أف يظير المستكرد شيادة تثبت خمك المادة النباتية مف إذ البسيطة لمنح التراخيص باالستيراد، 
 .التعديؿ الجيني فيمنح لو الترخيص

كباستقراء نص القرار فإنو لـ يتعرض لمحيكانات المحكرة كراثيا أك منتجاتيا كال يكجد نص تشريعي     
آخر ينظـ ىذه المسألة لذلؾ يرل البعض أف الحيكانات المحكرة كراثيا أك منتجاتيا ال يكجد ما يمنع ـ 

 1.فيي مقبكلةمف استرادىا رسميا 

                                                                                                                                                                                                      

 .2014أكت 10، الصادر في 48ج عدد .ج.ر.  المتعمؽ بالمكارد البيكلكجية ج2014 أكت 90 المؤرخ 07_14القانكف رقـ _ 3

 299غنية عثامنة ، المرجع السابؽ ، ص _ 4
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 القانون المتعمق بالموارد البيولوجية:                     البند الثاني 

 إصدار   سنكات مف محاكلة10 المتعمؽ بالمكارد البيكلكجية بعد 07_14صدر القانكف رقـ         
قانكف مشابو يتعمؽ بالمكارد البيكلكجية كمراقبة الجسيمات المعدلة كراثيا، كالتكفؿ باألخطار المتصمة 

 إلى تحديد كيفيات الحصكؿ عمى المكارد 07_14، كييدؼ القانكف 2باستعماؿ التكنكلكجيا الحيكية
كيفيات تقاسـ المنافع الناتجة عف استعماليا ، كالجينية كحفظيا كصكنيا كتداكليا كنقميا كتثمينيا 
: كالمعارؼ المرتبطة بيا، كقد تضمف القانكف ما يمي

إنشاء الييئة الكطنية لممكارد البيكلكجية تعنى بدراسة طمبات الحصكؿ عمى المكارد  : أوال
البيكلكجية كتداكليا كنقميا، ككذا طمبات الحصكؿ عمى المعارؼ المرتبطة بيا، كتكضع ىذه الييئة 

  3.تحت كصاية كزير البيئة

الحصكؿ عمى المكارد البيكلكجية أك المعارؼ المرتبطة بيا يقتضي الحصكؿ عمى : ثانيا
، إذ يجب عمى طالب المكارد البيكلكجية أف يقدـ لدل الييئة الكطنية لممكارد البيكلكجية 4ترخيص

، كتمنح الرخصة إما 5طمب الترخيص مف أجؿ الحصكؿ أك التداكؿ أك النقؿ لممكارد البيكلكجية
، كفي كؿ األحكاؿ 6مف أجؿ االستكشاؼ أك مف أجؿ جمع كأخذ العينات ليدؼ عممي أك تجارم

يتعيف عمى طالب الترخيص تقديـ كافة المعمكمات التي تسمح بتقييـ الطمب، كاليدؼ مف 
 7.الحصكؿ عمى المكارد البيكلكجية

                                                                                                                                                                                                      

1_ AMAICHE Zineb, Organismes génétiquement modifiés sauvez votre assiette, journal el watan, 11 

Mars 2005. P09.  

كزارة :  كلـ يعرض عمى البرلماف ، ىذا السحب لـ يبرر في نشرية كزارة العبلقات مع البرلماف، أنظر المشركع اذق  تـ سحب_  2
 .11ص. 2007-2002العبلقات مع البرلماف، حصيمة الدكرة التشريعية الخامسة 

 . السالؼ الذكر07_14مف القانكف  (03)'المادة_  3

 . السالؼ الذكر 07_14مف القانكف  (05)المادة_  4

 . السالؼ الذكر 07_14مف القانكف  (06)المادة_  5

 . السالؼ الذكر 07_14مف القانكف  (07)المادة_  6

 . السالؼ الذكر 07_14مف القانكف  (11) المادة_  7
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تتضمف رخصة الحصكؿ عمى المكارد البيكلكجية مدد كتكاريخ العمميات كالكسائؿ         
المستعممة كىكية القائميف عمى الجمع كالكميات المعنية، ككذلؾ تحديد كسائؿ النقؿ كالمسالؾ 
لى التراب الكطني، كيجب أف تتضمف الرخصة ممحقا يشمؿ  كنقاط الخركج كالدخكؿ مف كا 
 .اإلجراءات كاالحتياطات الكاجب اتخاذىا مف أجؿ تجنب المساس بالبيئة كالصحة العامة

لممحافظة عمى المكارد البيكلكجية كصكنيا يؤسس سجؿ عمكمي لممكارد البيكلكجية مف أجؿ  .1
 1تقييد كافة طمبات الرخص المتعمقة بالمكارد البيكلكجية مدعـ بقاعدة معمكمات تابعة لمييئة

 .ضمف جميع المعمكمات المتعمقة بالمكارد البيكلكجية عمى مستكل التراب الكطنيتت
 أحكاـ جزائية تطبؽ عمى كؿ مف يخالؼ أحكاـ القانكف السيما جمع المكارد البيكلكجية دكف  .2

 .2ترخيص، أك في حالة عدـ احتراـ البنكد كالشركط المحددة في التراخيص

رغـ تأخر صدكر ىذا القانكف في مجاؿ السبلمة اإلحيائية في الجزائر إال أنو يفتقر إلى          
 مكقكفة التنفيذ إلى غاية صدكر المراسيـ التنفيذية التي تكضح كيفيات 4آليات التنفيذ، فجؿ مكاده

.  التطبيؽ
فالتشريع الجزائرم المتعمؽ بالتحكـ في الكائنات الحية المحكرة جينيا ينحصر في قرار كزير          
كالقانكف المتعمؽ بالمكارد البيكلكجية مف أجؿ حماية المكارد الجينية لمببلد، إال أنو غير ، الفبلحة 
لتسارع الرىيب في في ظؿ ا_  التي تكفر الحماية لمتنكع الجيني3رغـ كجكد بعض القكانيف_ كاؼ 

. تطكر التكنكلكجيا الحيكية كزيادة حجـ التداكؿ التجارم لمكائنات المحكرة جينيا

                                                           

 . السالؼ الذكر 07_14مف القانكف  (15)المادة_6 

  السالؼ الذكر 07_14مف القانكف  (15)المادة  _4

 . السالؼ الذكر 07_14ـ القانكف  (22( )21( )20)المكاد_ 2

:  أىـ ىذه القكانيف_ 3
 الصادر في 43ج عدد .ج.ر. المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ج2003 يكليك 15المؤرخ في 10_03القانكف رقـ 

 .2003 يكليك 20
. 1987 أكت 05، الصادر في 32ج عدد .ج.ر.باتية، جف المتعمؽ بحماية الصحة اؿ1987 أكت 01 المؤرخ في 17_87القانكف رقـ 

  =.1228ص



 الثركة الجينيةب ماسةؿضبط اإلستخدامات اليات آ                                       األكؿباباؿ
 

 

107 

إلى جانب كجكد مصاعب تحكؿ دكف كضع إطار تنظيمي فعاؿ لمسبلمة اإلحيائية في الجزائر 
 1:كأىميا

 .غياب استراتيجية تطكير التكنكلكجيا اإلحيائية الحديثة في التككيف كالبحث كاإلنتاج -
صعكبة الجمع بيف الفاعميف المعنييف في مجاؿ التكنكلكجيا الحيكية الحديثة كالتسيير المكحد  -

 .كالمنظـ لمقطاعات العاممة في ىذا المجاؿ
نقص الككادر العممية الباحثة في التكنكلكجيا الحيكية كفركعيا، كغياب فقياء كقانكنييف  -

. مختصيف في التنكع الحيكم بكافة مستكياتو كالمسائؿ المرتبطة بو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                      

 الصادر في 91ج عدد .ج.ر. المتعمؽ بالبذكر كالشتائؿ كحماية الحيازة النباتية، ج2005 فبراير 06 المؤرخ في 03_05القانكف رقـ 
 .12، ص 2005فبراير 

 المتعمؽ بحماية بعض األنكاع الحيكانية الميددة باالنقراض كالمحافظة عمييا، 2006 يكليك 15 المؤرخ في 05_06ك األمر رقـ 
 .13ص. 2006 يكليك 19 الصادر في 47ج ع .ج.ر..ج

1 _ ANONYME «OGM et législation en Algérie » http// : législations – 

biosécurité.blogspot.com/2006/11/ogm-et-législation-en-Algérie. Html. (17 novembre 2006). 
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 خاتمة الباب األول

إف كجكد منظكمة قانكنية عمى المستكل الدكلي تعزز المحافظة عمى التنكع الحيكم مثؿ         
اتفاقية التنكع البيكلكجي كبركتكككؿ قرطاجنة، كأيضان االتفاقية الدكلية المتعمقة بالمكارد الكراثية لؤلغذية 
كالزراعة تحتاج إلى تعزيز كتقكية آليات تنفيذىا المتمثمة في المؤسسات الدكلية المعنية بحماية التنكع 

. البيكلكجي

ارتباط المصمحة التجارية بالكائنات المحكرة جينيان، كىيمنة الشركات متعددة ظؿ في          ك
الجنسيات عمى مجاالت التكنكلكجيا الحيكية يزيد الكضع تعقيدان، كيستدعي أف تككف كسائؿ الضبط 
القانكنية عمى المستكل الدكلي تتمتع بقكة الشركات العمبلقة حتى يمكف فرض آليات كقائية لحماية 

. المكارد الجينية لمدكؿ

أما عمى المستكل اإلقميمي فيبدك أف اإلتحاد األكركبي يعتبر أكثر صرامة في التعامؿ مع         
الكائنات المحكرة جينيان مف خبلؿ كضع نظاـ قانكني خاص لضبط استخداـ الكائنات المحكرة جينيان 

. إلى جانب ذلؾ أكجد مؤسسات إقميمية تفرض منطقيا عمى دكؿ اإلقميـ

أماـ عمى مستكل إفريقيا كالعالـ العربي فما اتخذ بإزاء الكائنات المحكرة جينيان يعتبر ضعيفان إذا       
. عممنا بأف ىذه األقاليـ تعتبر مف أغنى المناطؽ في العالـ بالتنكع البيكلكجي

ىذا الضعؼ ينعكس عمى دكؿ اإلقميـ خصكصان مصر كالجزائر فيي تسير ببطء في اتجاه       
كضع تشريعات كخمؽ ىيئات كمؤسسات لضبط التعامؿ مع الكائنات المحكرة جينيان التي أصبحت 

. كاقعان يفرض نفسو بقكة
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كما يؤديو إلعبلـ           مف آليات الحماية القانكنية لممكارد الجينية اآلليات التكميمية المتمثمة في ا
 في تيسير الكعي كالتثقيؼ عمى مستكل الجماىير فيما يتعمؽ بالكائنات الحية المحكرة مف دكر فعاؿ

كحسب كفاية المعمكمات كقيمتيا تتكلد مشاركة ،  كالصحة العامة جينيا كتأثيراتيا عمى الثركة الجينية
   (الفصؿ األكؿ)في حماية المكارد الجينية _مف المجتمع المدني _فعالة 

      كمف أجؿ تحقيؽ ىدؼ تعزيز حماية المكارد الجينية مف مخاطر استخدامات الكائنات المحكرة 
التطرؽ لآلليات اإلصبلحية  لحماية المكارد الجينية المتمثمة في دكر نظاـ تقتضي الدراسة جينيا 

 (الفصؿ الثاني )المسؤكلية بشقييا المدني كالجزائي 
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حماية الثروة الجينية اآلليات التكميمية ل: ولالفصل األ

ف حؽ اإلنساف في بيئة نظيفة كسميمة يستمـز تزكيده بمعمكمات كافية عف البيئة التي يعيش       إ
كما تتضمنو مف نظـ إيككلكجية كتنكع حيكم، فحؽ االطبلع مكفكؿ في االتفاقيات الدكلية . فييا 

. (المبحث األكؿ)كخصكصا التي ليا صمة بالسبلمة األحيائية، ككذا القكانيف الداخمية 

كأداة كقائية – شراكة فعالة قكضماف الحؽ في اإلعبلـ كالتزكيد بالمعمكمات الكافية يتكلد عف          
مف خبلؿ تدخؿ المنظمات غير الحككمية كىيئات المجتمع المدني في حماية - لحماية المكارد الجينية

المبحث )المكارد الجينية كالمساىمة في التشاكر التخاذ القرارات المتعمقة بالكائنات المحكرة جينيا 
. (الثاني
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الحق في اإلعالم بشأن السالمة األحيائية : المبحث األول

إف الحؽ في اإلعبلـ بشأف التنكع الحيكم كالسبلمة األحيائية مضمكف بالمبادئ كاالتفاقيات          
المطمب ) إلى االتفاقيات كالقكانيف اإلقميمية كالقكانيف الداخمية ، ثـ امتدالدكلية المرتبطة بيذا الشأف 

. (األكؿ

 (المطمب الثاني)ف الحؽ في المعمكمات ليس مطمقا بؿ تحكمو قيكد كضكابط قانكنية أإال         
. خكفا مف إساءة استعماؿ المعمكمات كتأثيراتيا السمبية المختمفة

 1تكريس الحق في اإلعالم بشأن السالمة األحيائية: المطمب األول

نعالج في ىذا المطمب تكريس الحؽ في المعمكمة في االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالتنكع الحيكم       
. (الفرع الثاني)كأيضا عمى المستكل اإلقميمي كالقكانيف الداخمية  (الفرع األكؿ)كالسبلمة األحيائية 

تكريس الحق في اإلعالم في االتفاقيات الدولية : الفرع األول

أىـ االتفاقيات الدكلية المتعمقة بحماية التنكع البيكلكجي كالسبلمة األحيائية ىي اتفاقية التنكع         
البيكلكجي كاالتفاقية الدكلية بشأف المكارد الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة كبركتكككؿ قرطاجنة 

. لمسبلمة األحيائية

 

                                                           

 حيث أقر 20 ك19 مف خبلؿ مبادئو السيما المبدأيف 1972كاف السبؽ في إقرار ىذا الحؽ كتأكيده في إعبلف ستككيكلـ سنة  _1
بضركرة تمتع كؿ فرد في المجتمع بإعبلـ بيئي يكفؿ لو الحؽ في االطبلع عمى المعمكمات البيئية كالتدابير المتعمقة بالمجاؿ البيئي 

 مف خبلؿ البند 1982كالتأكيد عمى دكر الييئات العامة في تكريس ىذا الحؽ، كما أقر الميثاؽ العالمي لمطبيعة الصادر في أكتكبر 
عبلف ريك سنة  لى إ الذم نص في البند العاشر عمى كجكب تمكيف األفراد عمى المستكل الكطني مف الكصكؿ 1982السادس عشر، كا 

 :أنظر. المعمكمات البيئية، كخصكصا المتعمقة بالمكاد كاألنشطة الخطرة عمى المجتمع
Caroline DOMMEN, CULLT Philippe, droit international de l'environnement, texte de base et 

références , Edition Kluwer , Law international, London, UK, 1998, P11.   

 
 



حماية الثركة الجينيةؿاآلليات التكميمية كاآلليات العبلجية  باب الثاني                           اؿ  

 

 

113 

الحق في المعمومة في اتفاقية التنوع البيولوجي : البند األول

 الصؾ الدكلي الرئيسي لمعالجة 1992تعد اتفاقية األمـ المتحدة بشأف التنكع البيكلكجي لعاـ        
، كما تمثؿ نيجا جامعا كشامبل لصكف التنكع البيكلكجي، ك لبلستخداـ المستداـ  شؤكف التنكع الحيكم

، إذ تعترؼ بالحاجة  كتعد السبلمة اإلحيائية مف المسائؿ التي تعالجيا االتفاقية، لممكارد الطبيعية 
إلى حماية الصحة البشرية كالبيئة مف اآلثار الضارة المحتممة التي قد تترتب عمى منتجات التكنكلكجيا 

 .1الحيكية

خصصت االتفاقية جزءا مف أحكاميا لتبادؿ المعمكمات كتنمية الكعي الجماىيرم بأىمية صيانة     
 أجؿ ككسائؿ التكاصؿ كذلؾ مف، رامج التعميمية ب مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ كاؿ2التنكع البيكلكجي
:  تحقيؽ ما يمي 

االلتزام بتنمية الوعي بأىمية التنوع البيولوجي وحمايتو : أوال

نصت اتفاقية التنكع البيكلكجي عمى التزاـ األطراؼ باتخاذ كافة التدابير التي تكفؿ         حيث 
 3:تنمية كعي الجميكر بضركرة صيانة التنكع البيكلكجي مف خبلؿ

 قأىمية صيانة التنكع البيكلكجي كالتدابير البلزمة لذلؾ ككذلؾ نشر ىذب المعرفةتعزيز كتشجيع  .1
دراج ىذه المكاضيع في البرامج التعميميةمعرفةاؿ  . مف خبلؿ كسائط اإلعبلـ كا 

التعاكف حسب االقتضاء مع الدكؿ األخرل كالمنظمات الدكلية في تطكير برامج التثقيؼ  .2
 .كالتكعية الجماىيرية فيما يتعمؽ بصيانة التنكع البيكلكجي كاستخدامو عمى نحك قابؿ لبلستمرار

                                                           

، دار النيضة 01خالد السيد المتكلي محمد، الحؽ في المعمكمة البيئية في األعماؿ القانكنية الدكلية كالقكانيف البيئية العربية، ط  _1
 .215، ص 2010العربية، القاىرة، سنة 

مف اتفاقية التنكع البيكلكجي  (02)مف المادة  (02)الثركة الجينية أك المكارد الجينية ىي أحد مستكيات التنكع البيكلكجي ففي الفقرة   _2
 .كىي مشمكلة بالحماية ضمف مستكيات التنكع البيكلكجي... كرد أف المكارد البيكلكجية تتضمف المكارد الجينية

 .مف اتفاقية التنكع البيكلكجي (13)أنظر المادة _ 3
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أكدت العديد مف القرارات التي اعتمدىا مؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة لمتنكع  .3
 كرد حيث،  البيكلكجي أىمية التثقيؼ كتكعية الجميكر بأىمية التنكع البيكلكجي بكافة مستكياتو

 دعكة منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـك كالثقافة مف خبلؿ البرامج التربكية 5/17في القرار
إلى إدراج التنكع البيكلكجي بشكؿ فعاؿ في كافة المستكيات التعميمية مف أجؿ تككيف رصيد 

  .معرفي كعممي بأىمية التنكع البيكلكجي

 كمف أجؿ اتخاذ كافة التدابير الكفيمة بتحقيؽ ذلؾ دعا التقرير إلى عقد اجتماع لفريؽ عمؿ        
استشارم مف الخبراء بالتعاكف مع منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالثقافة كالعمـك يضـ برنامج األمـ 

كلجنة التربية كاالتصاؿ ، كالبنؾ الدكلي ، المتحدة لمبيئة، كمعيد األمـ المتحدة لمبحث كالتدريب 
، كممثمي األطراؼ في اتفاقية التنكع البيكلكجي كغير  لبلتحاد العالمي لحفظ الطبيعة كالمكارد الطبيعية

 1.ذلؾ مف الييئات

االلتزام بتبادل المعمومات بشأن التنوع البيولوجي : ثانيا

إف االفتقار بكجو عاـ إلى المعمكمات كالمعرفة فيما يتعمؽ بالتنكع البيكلكجي يؤدم إلى           
تدىكره كفقدانو عمى نحك خطير، ما يحتـ تطكير القدرات العممية كالتقنية كالمؤسسية بغية تحقيؽ الفيـ 

.  التنكع الحيكمفقدافالمناسبة لمنع  األساسي الذم يتـ بناء عميو اتخاذ التدابير
أكدت اتفاقية التنكع البيكلكجي التزاـ األطراؼ بتيسير تبادؿ المعمكمات ذات الصمة بالتنكع       ك

. البيكلكجي كصيانتو كاستخدامو مف خبلؿ نتائج البحكث العممية كالتقنية كاالقتصادية
كتعمؿ الدكؿ عمى تشجيع اإلببلغ كتبادؿ المعمكمات عمى أساس المعاممة بالمثؿ فيما بينيا حكؿ 

                                                           

 16 إلى 15 بشأف تثقيؼ كتكعية الجماىير الذم اعتمده مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الخامس المنعقد بنيركبي مف 5/17المقرر  _1
 UNEP/CBD/COP/5/13 2000مام 
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، كيرجح أف تؤثر تأثيرا معاكسا عمى التنكع  األنشطة التي تجرم داخؿ اإلقميـ الكطني لدكلة
 .1البيكلكجي في دكؿ أخرل

المعدلة جينيا الحية االلتزام بتبادل المعمومات عن الكائنات : ثالثا

تمتـز كؿ دكلة طرؼ في اتفاقية التنكع البيكلكجي تكفر الكائنات الحية المعدلة جينيا بطريقة          
أك عف طريؽ أشخاص طبيعييف أك معنكييف خاضعيف لمدكلة بتكفير أم معمكمات متاحة ، مباشرة 

ككذلؾ تكفير أم معمكمات متاحة عف اآلثار العكسية المحتممة ، عف أنظمة االستخداـ كالسبلمة 
 .2لمكائنات المعدلة جينيا إلى دكلة أخرل تسعى الستخداـ ىذه الكائنات أك مف المقرر أف تجمب إلييا

اتفاقية التنكع البيكلكجي لمبدأ الحؽ في اإلعبلـ بشأف حماية المكارد طرح ستنتج أف        كمنو ف
الجينية اكتنفو الكثير مف الغمكض، ألف المعمكمات المتعمقة بالتنكع البيكلكجي تختمؼ باختبلؼ 

. مستكياتو، فجاء تكريس المبدأ باتفاقيات أخرل ارتبطت باتفاقية التنكع البيكلكجي

الحق في اإلعالم في بروتوكول قرطاجنة المتعمق بالسالمة األحيائية : البند الثاني

، كعنصرا رئيسيا لتحقيؽ ىدفو الرئيسي  يعد تبادؿ المعمكمات أساس بركتكككؿ قرطاجنة      
 حماية الصحة البشرية كالمكارد الجينية مف اآلثار الضارة الناجمة عف مناكلة كاستخداـ المتمثؿ في

، كقد نص البركتكككؿ عمى التزامات األطراؼ بشأف 3الكائنات الحية المحكرة جينيا كنقميا عبر الحدكد
. المعمكمات المتعمقة بالسبلمة اإلحيائية كأليات تحقيقيا

 

 

                                                           

 .مف اتفاقية التنكع البيكلكجي (14/2)المادة _ 1

 .مف اتفاقية التنكع البيكلكجي (19/4)المادة _ 2

. 218خالد السيد المتكلي محمد، المرجع السابؽ، ص /د_  3
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االلتزام بتبادل المعمومات عن السالمة اإلحيائية : أوال

اعتمد البركتكككؿ كغيره مف االتفاقيات الدكلية المعنية بحماية البيئة مبدأ المكافقة المسبقة عف       
مف البركتكككؿ  (07) نصت المادة حيث،  عمـ لمتحكـ في نقؿ الكائنات المحكرة جينيا عبر الحدكد

يسري إجراء االتفاق المسبق عن عمم  "المعنكنة بتطبيؽ إجراء االتفاؽ المسبؽ عف عمـ ما نصو 
 قبل أو أثناء عممية نقل مقصودة عبر الحدود لكائنات 12 و 10 إلى 07الوارد في المواد من 

 ".حية محورة موجية لإلدخال في بيئة من طرف االستيراد

كقد بينا ذلؾ بالتفصيؿ في المبحث األكؿ مف الفصؿ األكؿ فيما يتعمؽ بإجراءات الحصكؿ عمى 
 . الترخيص باالستيراد

تبيف دقة المعمكمات المطمكبة في ت كباالطبلع عمى المرفؽ األكؿ الممحؽ بالبركتكككؿ         
لكائنات  ىذه ااإلخطار المكجو إلى جية االستيراد لمكائنات المحكرة جينيا، بؿ كينبغي لمدكلة المصدرة ؿ

شائيا لممستكرد فعميو أف ؼكفي حالة اضطرار المصدر إل، تحديد المعمكمات المكصكفة بالسرية 
.  1يطمب منو معاممتيا عمى أنيا سرية

  2:استثناءان ال تكصؼ المعمكمات المتعمقة بالصحة البشرية كالبيئة بالسرية كىيك

 .إسـ كعنكاف المخطر - 1

 .الكصؼ العاـ لمكائف الحي المحكر أك الكائنات الحية المحكرة جينيا- 2

مكجز لتقييـ مخاطر اآلثار عمى حفظ كاستدامة استخداـ التنكع البيكلكجي مع مراعاة - 3
 .المخاطر عمى صحة اإلنساف أيضا

 .، في حالة كجكد أخطار عرضية غير متكقعة أم كسائؿ كخطط لمكاجية الطكارئ- 4
                                                           

 .218رضا عبد الحميـ عبد المجيد، المرجع السابؽ، ص  _1

 .مف البركتكككؿ (21/6)أنظر المادة   _2
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. االلتزام بتنمية الوعي العام والمشاركة الجماىيرية في السالمة األحيائية: ثانيا

 المعمكمات لمجميكر كتشجيع المشاركة في إتاحةأكد البركتكككؿ عمى التزاـ الدكؿ األطراؼ ب        
: حماية المكارد الجينية مف الكائنات المحكرة جينيا مف خبلؿ

نقؿ كمناكلة كاستخداـ الكائنات كتيسير الكعي كالتثقيؼ كالمشاركة الجماىيرية بشأف أماف  .1
 .المحكرة جينيا فيما يتعمؽ بحفظ التنكع البيكلكجي مع مراعاة المخاطر عمى صحة اإلنساف

تسعى الدكؿ األطراؼ أف تشمؿ التكعية كالتثقيؼ لمجميكر الحصكؿ عمى معمكمات عف  .2
 .الكائنات المحكرة التي يجكز استيرادىا كالمحددة كفقا لمبركتكككؿ

تشاكر الدكؿ األطراؼ كفقا لقكانينيا كنظميا مع الجميكر في عممية صنع القرار بشأف  .3
تاحة نتائج القرارات لمجميكر مع المحافظة عمى المعمكمات المكصكفة  الكائنات المحكرة ، كا 

 .بالسرية

 : آلية تبادل المعمومات: ثالثا

 أسندت إلييا  كأنشأت بمكجب البركتكككؿ غرفة تبادؿ معمكمات السبلمة اإلحيائية          
 كما ألـز ،1اختصاصات كثيرة في شأف تقاسـ كتبادؿ المعمكمات حكؿ الكائنات المحكرة جينيا

البركتكككؿ الدكؿ األطراؼ بتحديد نقطة اتصاؿ كطنية كاحدة تككف مسؤكلة عف االتصاؿ بأمانة 
. مف اتفاقية التنكع البيكلكجي نيابة عف الدكلة الطرؼ  (24)المؤتمر المنشأة بمكجب المادة 

مف البركتكككؿ عمى التزاـ الدكؿ األطراؼ بإببلغ الجميكر عف كسائؿ  (23)كأكدت المادة         
 .2 إلى غرفة تبادؿ معمكمات السبلمة األحيائيةمتاحةكصكؿ اؿاؿ

 
                                                           

 .مف بركتكككؿ قرطاجنة (20)المادة  _1

 http//bch.cbd.int: المكقع اإللكتركني لمبكابة المركزية لغرفة تبادؿ معمكمات السبلمة األحيائية  _2
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الحق في اإلعالم في المعاىدة الدولة بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة : البند الثالث

تعمؿ المعاىدة عمى تشجيع متعيدم النبات كالمزارعيف كمؤسسات البحث العامة كالخاصة          
، كمف أىدافيا األساسية صيانة المكارد الجينية 1لمكصكؿ إلى تشكيمة مف مكارد كراثية نباتية جديدة

، كالمكائؿ الطبيعية كاستعادة  في المكاقع الطبيعية مف خبلؿ صيانة النظـ اإليككلكجيةالنباتية 
كأيضا صيانة المكارد ، مجمكعات األنكاع التي تتكافر ليا مقكمات البقاء في محيطاتيا الطبيعية 

. الجينية خارج المكاقع الطبيعية مثؿ بنكؾ الجينات

مف أجؿ تفعيؿ حس المشاركة في صيانة المكارد الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة كرست     ك
مف خبلؿ آلية النظاـ  االتفاقية مبدأ تبادؿ المعمكمات عف المكارد الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة

 .العالمي لئلعبلـ عف المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة

 :تبادل المعمومات: أوال

نصت المعاىدة عمى أف تتفؽ الدكؿ األطراؼ عمى تكفير المعمكمات التي تشمؿ التكنكلكجيات        
المتعمقة بالمكارد الكراثية، كنتائج البحكث الفنية كالعممية كاالجتماعية كاالقتصادية المتعمقة بالمكارد 

، كتكفر 2، زيادة عمى تكصيؼ كتقييـ استخداـ المكارد الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة الكراثية النباتية
 .ىذه المعمكمات لمدكؿ األطراؼ في المعاىدة مف خبلؿ النظاـ العالمي لئلعبلـ عف المكارد الكراثية

 

 

 

 
                                                           

. 119العايب جماؿ، المرجع السابؽ، ص  _1

. مف المعاىدة الدكلية بشأف المكارد الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة (13)المادة  _2
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النظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة : ثانيا

تعمؿ الدكؿ األطراؼ عمى إنشاء كتعزيز نظاـ المعمكمات العالمي لتيسير تبادؿ المعمكمات         
استنادان إلى نظـ المعمكمات المكجكدة عف القضايا العممية كالفنية كالبيئية المتصمة بالمكارد الكراثية 

.  1النباتية لؤلغذية كالزراعة

 2015في دكرتو السادسة في عاـ  (الييئة الدكلية لممكارد الكراثية)اعتمد الجياز الرئاسي            ك
، كبرنامج عممو األكؿ عمى النحك المنصكص عميو في القرار  الرؤية بشأف النظاـ العالمي لئلعبلـ

تنص الرؤية عمى أف النظاـ العالمي لئلعبلـ يدمج النظـ القائمة كيعززىا مف ، حيث  2015/03
د الكراثية رجؿ استحداث نقطة دخكؿ عالمية إلى المعمكمات كالمعارؼ لتعزيز القدرة عمى صكف المكاأ

دارتيا كاستخداميا كفؽ برنامج عمؿ كأنشطة مممكسة لفترة  -2016النباتية لؤلغذية كالزراعة كا 
20222. 

الحؽ في اإلعبلـ بشأف بحماية المكارد الجينية كرست  ىذه االتفاقيات الدكلية المتعمقة       كؿ
. ، كالقكانيف الكطنية االتفاقيات كالنظـ اإلقميميةتجسيده في  ، لتتضح كيفياتالسبلمة األحيائية 

تكريس الحق في اإلعالم بشأن السالمة األحيائية عمى المستوى اإلقميمي والوطني : الفرع الثاني

، كعمى مستكل (البند األكؿ) اإلقميمي لسنبيف اإلطار القانكني لمحؽ في اإلعبلـ عمى المستك     
. (البند الثاني)القكانيف الكطنية 

 

 

 

                                                           

. مف المعاىدة الدكلية بشأف المكارد الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة (17)المادة  _1

 .www.fao.org( GLIS)النظاـ العالمي لئلعبلـ عف المكارد الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة : أنظر_ 2
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اإلطار القانوني لإلعالم في مواد السالمة األحيائية عمى المستوى اإلقميمي : البند األول

اإلقميمية الحؽ في المعمكمة سكاء مف حيث مضامينيا، أك مف حيث   القانكنيةةكرست األنظـ       
 .1طابعيا اإللزامي بالنسبة لمدكؿ المنضمة إلييا

 األوروبياإلتحاد عمى مستوى الحق في اإلعالم بشأن السالمة األحيائية : أوال

:  يكجد العديد مف التكجيات كالنظـ التي ترسـ اإلطار القانكني لئلعبلـ مف أىميا

 :  18/2001التوجيو األوروبي الحق في المعمومة في  .1

عمى التشاكر العاـ كالمعمكمات حكؿ الكائنات الحية المعدلة جينيا  (09)حيث نصت المادة         
ذ تمـز الدكؿ األعضاء في االتحاد بالتشاكر مع عامة الجميكر عند االقتضاء بشأف اإلفراج المتعمد إ

تاحة فترة معقكلة مف  لمكائنات المحكرة جينيا، كتضع الدكؿ األعضاء قكاعد مفصمة ليذا التشاكر، كا 
 .مف أجؿ التعبير عف آرائيا (منظمات أك جمعيات)الكقت لمجميكر أك لمجمكعات معينة 

 مشاكرة الجميكر تقتضي مف الدكؿ األعضاء إتاحة المعمكمات عف جميع الكائنات المحكرة      
جينيا التي قد تنفذ إلى أراضييا، كما تتيح المجنة األكركبية لمجميكر المعمكمات الكاردة في نظاـ تبادؿ 

 .2المعمكمات لدكؿ اإلتحاد األكركبي

 3 البيئيةبشأن حق الجميور في الوصول إلى المعمومات( 4/2003)التوجيو األوروبي رقم_ 2

كضع  19981لعاـ  (Arhusَ)ؽ قانكف الجماعة األكركبية مع اتفاقية آرىكس ؼاكلضماف ت      
 تضمف التكجيو تعريفا لمصطمح المعمكمات البيئية جاء في  حيث4/2003المشرع األكربي التكجيو 

                                                           

1 _ Bernard DROBENKO; la convention d'Arhus et le droit français; revue juridique de 

l'environnement . Numéro spécial; 1999; p37. 

2 _ Art (09/2) directive (18/2001). 
3 _Directive 2003/4/EC de parlement européen et de conseil du 28 Janvier 2003 concernant l'accès du 

public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE de conseil; 

Jonte 41; du 14/02/2003; P0026-0032. 
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يقصد بالمعمومات البيئية أية معمومات مكتوبة أو مرئية أو "الفقرة األكلى مف المادة الثانية ما نصو 
  :شفوية أو إلكترونية أو بأي شكل مادي آخر تتعمق بما يمي

حالة عناصر البيئة من قبيل اليواء والجو والمياه والتربة واألرض والمواقع الطبيعية بما في ذلك 
األراضي الرطبة والمناطق الساحمية والبحرية، والتنوع البيولوجي ومكوناتو بما في ذلك الكائنات 

 ".المحورة جينيا والتفاعل بين تمك العناصر

كما تضمف التكجيو آليات نشر المعمكمات البيئية بما فييا المعمكمات الخاصة بالكائنات          
تاحتيا لمجميكر عف  المحكرة جينيا ، حيث ألـز الدكؿ األعضاء بتنظيـ نظـ المعمكمات البيئية كا 

 .2، أك التكنكلكجيا اإللكتركنية بمختمؼ أشكاليا طريؽ الحاسكب كاالتصاالت السمكية كالبلسمكية

   :3ف التكجيو الحد األدنى مف المعمكمات التي ينبغي إتاحتيا لمجميكر، حيث تتضمف عمى األقؿمبك 

نصكص المعاىدات أك االتفاقات الدكلية كالتشريعات الكطنية أك اإلقميمية المتصمة  -أ 
 .بالبيئة

 .السياسات كالخطط كالبرامج المتعمقة بالبيئة -ب 

التقارير عف حالة البيئة كالبيانات كالممخصات المستمدة مف رصد األنشطة التي تؤثر  -ج 
 .(مثؿ زراعة الكائنات المحكرة جينيا)ك يحتمؿ أف تؤثر عمى البيئة أ

، خصكصا التراخيص المتعمقة  التراخيص باألنشطة ذات األثر الكبير عمى البيئة -د 
 .باستخداـ الكائنات المحكرة كراثيا

                                                                                                                                                                                                      

،  ، مقاؿ بمجمة مصر المعاصرة خالد السيد المتكلي محمد، دكر المجتمع المدني في إنفاذ الحؽ في البيئة كااللتزاـ بحمايتيا_  1
. 425، القاىرة، ص2010 أبريؿ 498، العدد  الجمعية المصرية لبلقتصاد السياسي كاإلحصاء كالتشريع

 
2 _ Art (07/1) directive (2003/4/CE). 

3 _Art  )07/2 ( directive (2003/4/CE). 
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دراسات األثر البيئي كتقييمات المخاطر لؤلنشطة التي يمكف أف تؤثر عمى عناصر  -ق 
 .البيئة

 إتاحة المعمكمات لمجميكر حكؿ الرصد البيكلكجي كتدابير التحكـ  أفنستنج مف التكجيييف           
في مخاطر الكائنات المحكرة جينيا ليس فقط كسيمة فعالة لممارسة حؽ اإلنساف في البيئة، بؿ أيضا 

، لذلؾ يجب تيسير سبؿ الحصكؿ عمى المعمكمات البيئية المتعمقة  أداة لتأكيد كاجبو تجاه البيئة
ماـ األفراد كالجمعيات كالمنظمات تجسيدا لمبدأ التشاكر مف أجؿ خمؽ شراكة أبالسبلمة األحيائية 

 .فعالة لحماية التنكع الحيكم

 .2001/18 المعدل لمتوجيو 2015/412الحق في المعمومة في التوجيو األوروبي ـ 3

نص التكجيو عمى إتاحة المعمكمات لمجميكر إلكتركنيان خصكصان تمؾ المتعمقة بالتراخيص        
بزراعة الكائنات المحكرة جينيان، كطمبات الدكؿ بتعديؿ النطاؽ الجغرافي لئلذف بزراعة الكائنات 

لمدكؿ األعضاء في اإلتحاد مف قبؿ المجنة األكربية كتتاح أيضان ىذه المعمكمات  المحكرة جينيان،
. 1األكركبي

عت مفكضية اإلتحاد األكركبي دعكل أماـ محكمة العدؿ األكركبية ضد جميكرية ؼ كقد ر       
بكلندا بسبب إطبلؽ متعمد لكائنات محكرة كراثيان في البيئة، كعدـ كضع سجؿ لمكاقع ىذه المحاصيؿ 

لجميكر عمى ىذا األساس تعتبر جميكرية بكلندا ؿكعدـ إتاحة المعمكمات المتعمقة باإلطبلؽ كالمكاقع 
. 2001/182مف التكجيو  (31)مف المادة  (03)قد فشمت في الكفاء بالتزاماتيا بمكجب الفقرة 

عمى المستوى اإلفريقي الحق في اإلعالم بشأن السالمة األحيائية : ثانيا

كضع القانكف النمكذجي اإلفريقي آلية لتبادؿ المعمكمات بشأف السبلمة اإلحيائية كنقاط            
 عمى تكجيو حككمات الدكؿ األعضاء في اإلتحاد اإلفريقي قاالتصاؿ، حيث نصت المادة الثالثة مف

                                                           

1_  Art (01) Directive 2015/412 

2 _ Recoure introduit le 06 septembre 2013- commission européenne/ république de Pologne 

(Affaire"478/13), JOUE, C336/10, 16/11/2013. 
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، كآلية تبادؿ  بأف تنشئ مراكز تنسيؽ كطنية تككف مسؤكلة عف االتصاؿ بأمانة بركتكككؿ قرطاجنة
. 1معمكمات السبلمة اإلحيائية

كتطبيقا ألحكاـ بركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة اإلحيائية تمـز الدكؿ األعضاء بتحديد نقطة        
اتصاؿ كطنية مسؤكلة عف االتصاؿ بأمانة مؤتمر األطراؼ في اتفاقية التكع البيكلكجي طبقا لممادة 

. مف االتفاقية (24)

أما فيما يخص حؽ الجميكر في اإلعبلـ كاإلطبلع فقد نص الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف        
تجسيدا ك،  عمى أف الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات مكفكؿ لكؿ فرد (09) في البند 2كالشعكب

األخذ بعيف  المبدأ أكد القانكف النمكذجي اإلفريقي المتعمؽ بالسبلمة األحيائية عمى ضركرة اليذ
 .قرار بشأف السبلمة اإلحيائيةأم  آراء كاىتمامات الرأم العاـ عند اتخاذ االعتبار

حيث نص القانكف اإلفريقي لمسبلمة األحيائية عمى التزاـ الييئة المختصة لمتابعة كمراقبة            
تاحة  قاعدة ككضع ،  لمجميكر عند الطمبالمعمكمات كتكجيو تطبيؽ القانكف اإلفريقي بتكفير كا 

تغذية لؿك أ  المكجية نحك االستخداـ المباشر كغذاء تيا كراثيا كمنتجاةالبيانات بشأف الكائنات المعدؿ
 3تجييزلؿك الحيكانية أ

 :4كالمعمكمات التي يجب أف تقدميا الييئة لمجميكر تتمثؿ في     

معمكمات بشأف أم كائف معدؿ كراثيا أك منتج مف كائف معدؿ كراثيا تـ الترخيص أك  .1
 .الرفض باستيراده أك نقمو أك استخدامو المعزكؿ أك إطبلقو أك طرحو في األسكاؽ

                                                           

 .237، المرجع السابؽ، ص غنية عثامنة  _1

 في نيركبي 18كرتو العادية رقـ في دالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب تمت إجازتو مف قبؿ مجمس الرؤساء األفارقة   _2
 ، أنظر1981في يكنيك  (كينيا)

hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html 

         
رفي مجاؿ التكنكلكجيا األحيائية ، السالؼ الذؾمف القانكف اإلفريقي النمكذجي بشأف السبلمة  (2ؼ /03)المادة  _   3  

مف القانكف اإلفريقي النمكدجي بشأف السبلمة في مجاؿ التكنكلكجيا األحيائية ، السالؼ الذكر   (5ؼ/05)المادة  _  4 
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 .تقرير تقييـ المخاطر المتعمؽ بكائف معدؿ كراثيا أك منتج كائف معدؿ كراثيا .2

تـ إنشاء المركز اإلفريقي        لتحقيؽ أىداؼ القانكف النمكذجي اإلفريقي لمسبلمة األحيائية 
لمسبلمة اإلحيائية كىك منظمة غير ربحية تقـك باألبحاث كتعمؿ مف أجؿ السيادة الغذائية 

مع التركيز عمى السبلمة الحيكية كأنظمة البذكر كالتنكع البيكلكجي ، كاإليككلكجية الزراعية في إفريقيا 
كينصب تركيز المركز أيضان عمى تكفير المعمكمات المنضبطة كالدقيقة لمجميكر فيما ، الزراعي 

 ؼكحماية المكارد البيكلكجية كالمعار، يتعمؽ بقضايا الكائنات المعدلة كراثيان كالسبلمة البيكلكجية 
 .1المرتبطة بيا مف القرصنة البيكلكجية

 العربي عالمعمى مستوى الالحق في اإلعالم بشأن السالمة األحيائية : ثالثا

مف أىـ المشاكؿ التي تكاجو الدكؿ العربية بشأف الكائنات المحكرة جينيا، نقص المعمكمات       
 ، كنقص الكعي بمخاطر إدخاؿ ىذه األنكاع إلى البيئة كعدـ كفاية الربط الشبكي لسرياف ىاحكؿ

. المعمكمات بيف صانعي القرار كالبيئات الحككمية كاألىمية

لذلؾ كضعت جامعة الدكؿ العربية استراتيجية إقميمية بشأف الكائنات المعدلة جينيا مف أىـ 
 :2مككناتيا

تأسيس مركز تبادؿ معمكمات إقميمي لتكثيؽ المعارؼ بشأف السبلمة األحيائية كتيسير تبادليا  .1
بيف الدكؿ مما يخدـ جميع األنشطة المتعمقة بإدخاؿ الكائنات المعدلة كراثيا إلى المنطقة 

 .العربية

 بيف جميع الفئات المتخصصة التعميـ كتعميؽ الكعي العاـ بالمعارؼ الخاصة باألنكاع المحكرة .2
 .، كالعمؿ عمى نشر المفاىيـ المتعمقة باألنكاع المحكرة في نظاـ التعميـ بمراحمو المختمفة

                                                           

1 _(ACB) www.acbio.org.za 

75حمقة العمؿ حكؿ تقييـ اآلثار البيئية إلدخاؿ األنكاع النباتية كالحيكانية المحكرة كراثيا، المرجع السابؽ، ص _  2 
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ىذه اإلستراتيجية تحتاج إلى آليات تفعيؿ حيث ذكرت الدراسة القكمية الشاممة التي مست         
ف مستكل الكعي الجماىيرم في ىذه الدكؿ كالمعرفة بالكائنات المحكرة جينيا أ 1أغمب الدكؿ العربية

  إتاحة المعمكمات لمجميكر في الدكؿ العربية ـكمخاطرىا عمى اإلنساف كالبيئة ضعيؼ جدان بسبب عد
، ىذه البلمباالة بالكائنات المحكرة جينيا تنعكس سمبا  كضعؼ التكاصؿ مع غرفة تبادؿ المعمكمات
. عمى المكارد الجينية المحمية لمدكؿ العربية

الحق في اإلعالم بشأن السالمة األحيائية في القوانين الوطنية : البند الثاني

تجسيدان لبلتفاقيات كالصككؾ الدكلية المكرسة لمحؽ في اإلعبلـ في مجاؿ السبلمة األحيائية         
  الكائنات المعدلة كراثيا، نحاكؿ تسميط الضكء عمى الحؽ في المعمكمة ككذا التكجييات اإلقميمية
 .(ثالثا)كالقانكف الجزائرم  (ثانيا)كالقانكف المصرم  (أكال)ضمف القانكف الفرنسي

 في القانون الفرنسي: أوال

 السالؼ الذكر الحؽ في المعمكمات المتعمقة بالكائنات 595\2008  القانكف رقـ          فرض
ف الترخيص باالستخداـ األكؿ كالمعزكؿ لمكائنات أمنو  (11) نصت المادة إذالحية المحكرة جينيا، 

ضمف كافة المعمكمات تالمحكرة جينيا في منشأة يمـز المشغؿ أف يضع تحت تصرؼ الجميكر ممفا م
 2.باستثناء المعمكمات المكصكفة بالسرية، المتعمقة باالستخداـ المعزكؿ لمكائنات المحكرة جينيا 

إلى معمكمات جديدة  (مانحة الترخيص باالستخداـ)كفي حالة ما إذا تكصمت السمطة اإلدارية        
عف االستخداـ المعزكؿ أك اإلطبلؽ لمكائنات الحية المحكرة جينيا كما ينجـ عنو مف آثار عمى البيئة 

                                                           

، السكداف، سكريا، العراؽ، عماف، فمسطيف،  األردف، البحريف، تكنس، المممكة العربية السعكدية: الدكؿ التي شممتيا الدراسة ىي_  1 
الدراسة القكمية الشاممة لتطكير كتنسيؽ األطر التشريعية لمسبلمة اإلحيائية :  المغرب، مكريتانيا، اليمف، أنظرالككيت، قطر، مصر،

. ، المرجع السابؽ في المكاد المحكرة كراثيا في الدكؿ العربية
 .مف برتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة األحيائية (11/6)المعمكمات التي ال تعتبر سرية بينتيا المادة _  2
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 أك الصحة العامة، فإف ىذه المعمكمات تدفع إلى المجمس األعمى لمتكنكلكجيا الحيكية مف أجؿ التقييـ
 1.كما تتاح لمجميكر مف أجؿ إبداء الرأم

كتمتـز الدكلة بضماف إعبلـ كمشاركة الجميكر فعميا قبؿ اتخاذ قرارات بترخيص االستخداـ      
2أك الطرح في األسكاؽ لكائنات محكرة جينيا، ، أك اإلطبلؽ المتعمد في البيئة  المعزكؿ

 .

عمى أف المعمكمات التي يجب  2008/595المعدؿ لمقانكف  2015/1567نص القانكف          ك
:  تمؾ المتعمقة بما يمي3أف تخضع لممشاركة العامة لمجميكر عف طريؽ الكسائؿ اإللكتركنية

المقررات التي تأذف باإلفراج المتعمد عف الكائنات المعدلة كراثيان أك أم استخداـ آخر ليذه  .1
 .الكائنات غير كضعيا في السكؽ

 .المقررات التي تأذف بالطرح لمكائنات المحكرة جينيان في السكؽ .2
المقررات التي تعدؿ النطاؽ الجغرافي لمتراخيص المتعمقة بزراعة كائنات محكرة كراثيان ليشمؿ  .3

إلى الدكؿ األعضاء األخرل في ككؿ أك جزءان مف اإلقميـ الكطني، أك الطمبات المقدمة مف 
 .اإلتحاد األكركبي، أك المجنة األكركبية

 .كؿ التدابير التي تقيد أك تحظر زراعة كائنات معدلة كراثيان  .4

  التيكمع ىذا ينبغي مراعاة المعمكمات المحمية التي تغطييا السرية الصناعية كالتجارية أك القانكف أك
. 4بمصالح الشخصكشفيا يضر 

 حفظ المعمكمات بدعكل حفظ النظاـ العاـ ةكمع ذلؾ ترل محكمة العدؿ األكركبية أف ضركر         
لكف ال ينبغي الكشؼ عف المعمكمات ، بدأت تتبلشى بسبب الحاجة إلى الشفافية لصالح الجميكر

                                                           

1  _  Art (14) ; loi 2008/595. 

2_  Art (14) ; loi 2008/595. 

3_ Art (20) Loi 2015/1567. 

4_ DFFIGIER Clotilde , droit a l'information et a la protection en matière d'OGM: le rôle des 

collectivités territoriales, Revue juridique de l'environnement, mars 2010 volume 35, P399.   
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السرية مف المجنة أك السمطات المختصة ألطراؼ ثالثة إال إذا كاف الكشؼ لضركرة كجزء مف 
. 1إجراءات التبميغ كتبادؿ المعمكمات

بشأف نستنتج مف ىذه األحكاـ أف المشرع الفرنسي أعطى مساحة معتبرة لمحؽ في المعمكمة       
، كىذا  مف أجؿ تكريس مشاركة فعمية لممجتمع المدني في حماية المكارد الجينيةالكائنات المعدلة 

. تضمينا لمتكجييات كأنظمة المجمكعة األكركبية الخاصة بالسبلمة األحيائية

القانون المصري : ثانيا

قاـ المجمس القكمي لمبحث العممي كالتكنكلكجيا بدراسة مكضكع التكنكلكجيا الحيكية           
عمى التنمية البشرية -  التي قدمت لرئاسة الجميكرية –كاليندسة الكراثية في مصر، كارتكزت الدراسة 

كالتكنكلكجيا الحيكية كاليندسة الكراثية في مصر عمى مشارؼ القرف الكاحد كالعشريف، كأيضا شممت 
الدراسة التكعية الجماىيرية بالتكنكلكجيا الحيكية كما ينتج عنيا، كأىـ التكصيات التي خمص إلييا 

  2: ىياألحيائيةالمجمس في مجاؿ اإلعبلـ بشأف السبلمة 

تكفير نتائج الدراسات التطبيقية في مجاؿ اليندسة الكراثية لمفبلح لمنيكض باالقتصاد الريفي  .1
 .، كالتنمية الريفية بصفة عامة كالزراعة

ينبغي العمؿ عمى زيادة الكعي القكمي بإنجازات التكنكلكجيا الحيكية كخاصة في مجاؿ اليندسة  .2
الكراثية لتييئة الرأم العاـ لتفيـ أىميتيا في القضاء عمى النقص الغذائي كالتمكث البيئي، مع 

 .الحفاظ عمى التقاليد القكمية كالخصائص المميزة لممجتمع كمكارده الجينية

البدء في تطكير المناىج التعميمية بما يتماشى كاحتياجات العصر الحالي مف اليندسة الكراثية  .3
 .كاالىتماـ بمستكل التعميـ األساسي بصفة عامة كالتعميـ الجامعي بصفة خاصة

                                                           

1_ Ibide, P400. 

، مطبكعات المجالس القكمية المتخصصة، (1998-1997)مكسكعة المجالس القكمية المتخصصة، المجمد الرابع كالعشركف _   2
. 710ص. 1998األمانة العامة، القاىرة، سنة 
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برغـ ىذه التكصيات فإف المنظكمة التشريعية المتعمقة بالكائنات المحكرة جينيا المتمثمة في        
، لـ تنص عمى حؽ الجميكر في المعمكمات المرتبطة بالكائنات المحكرة 1كزاريةاؿقرارات اؿمجمكعة 

، حيث ذكرت  ، كىك ما أكدتو الدراسة القكمية الشاممة كآثارىا عمى المكارد الجينية كالصحة البشرية
أف مستكل المعرفة بالكائنات المحكرة كراثيا كمخاطرىا المحتممة عمى البيئة كصحة اإلنساف ضعيؼ 

 . افطجدا كسط جميكر العامة في مصر، إذ تنحصر معرفتيـ في أنيا تسبب أمراض السر

ف باحثي  كقد أنشأ مركز معمكمات التكنكلكجيا األحيائية قناة اتصاؿ مع اإلعبلمييف عامة كاؿ      
، كما يقـك المركز بتنظيـ كرش عمؿ لمتكعية  المعمكمات الصحيحة حكؿ المكضكعبخاصة لمدىـ 

جراء مقاببلت تمفزيكنية  بالمكتبات العامة لؤلطفاؿ كالشباب إضافة إلى إصدار نشرة شيرية كا 
 2.بانتظاـ

 :في التشريع الجزائري: ثالثا

     الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات حؽ يكفمو الدستكر لممكاطنيف مف أجؿ ضماف الشفافية  
مف الدستكر عمى أف   (51)كالمشاركة الفعالة لممجتمع المدني في الشأف العاـ ، حيث نصت المادة 

الحصول عمى المعمومات والوثائق واإلحصائيات ونقميا مضمون  لممواطن ، وال يمكن أن تمس '' 
ممارسة ىذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقيم ، وبالمصالح المشروعة لممؤسسات وبمقتضيات 

 فالمعمكمات المتعمقة بالبيئة كالتنكع الحيكم كما يضر بو مما استجد مف منتجات 3''األمن الوطني

                                                           

 المتعمؽ بإنشاء المجنة القكمية لؤلماف الحيكم، كقرارا كزير 25/01/1995 الصادر في 85/35أىميا قرار كزير الزراعة رقـ _   1
 المتعمؽ باعتماد بركتكككؿ اإلجراءات الخاصة بتسجيؿ كتداكؿ األصناؼ النباتية 25/11/1998 الصادر في 1648/98الزراعة رقـ 

. الميندسة كراثيا
 

 .51الدراسة القكمية الشاممة، المرجع السابؽ، ص_   2

 مارس 6 المؤرخ في 01_16 ، المعدؿ بالقانكف رقـ 1996 ديسمبر 8 ، الصادر في 76 ، ج ر ج ج ر، العدد 1996دستكر _ 2
  .2016 مارس 07 ، الصادر في 14 ،ج ر ج ج ، العدد 2016
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التكنكلكجيا الحيكية مف معمكمات ذات أىمية بالغة ، ألنيا ترتبط بالمحيط المعيشي لممكاطنيف ككاقع 
.  كمستقبؿ الزراعة كاألمف الغذائي في الببلد 

 منتج إلى مف البحث كراثينا المعدلة الكائنات رحمة مراحؿ جميع المعمكمات في الحؽ         يشمؿ
اتخاذ القرارات بشأف كافة االستخدامات  في  المستنيرة المكاطنيف مشاركة لكي تتـ. االستيبلؾ 

  .كراثيا المعدلة المتعمقة بالكائنات

انعداـ تنظيـ الحؽ في المعمكمة بشأف الكائنات المحكرة جينيا كالسبلمة األحيائية ظؿ في            
 10-03النص عمى الحؽ في اإلعبلـ البيئي في قانكف البيئة اعتبار في التشريع الجزائرم يمكف 

أساسا تشريعيا لمحؽ في اإلعبلـ رغـ أنو لـ يكرس الكثير مف األحكاـ التي كردت في مسكدة 
كالحاالت التي تمتـز ، مشركعو كالتي حددت بدقة المكضكعات كالكثائؽ التي يمكف االطبلع عمييا 

كاإلجراءات المتطمبة لمحصكؿ عمى البيانات المتعمقة ، فييا اإلدارة بإعبلـ الجميكر بصفة انفرادية 
. ، ألف أغمبية المكاد المتعمقة بالحؽ في المعمكمة البيئية تفتقر إلى آليات التنفيذ1بالبيئة

الحؽ في الحصكؿ عمى أف لكؿ شخص طبيعي أك معنكم البيئة قانكف  كمبدأ عاـ كرد في        
 جميكرؿفي منح ا ةصاخ يتجسد ىذا الحؽ ، ك2إذا طمب ذلؾ مف الييئات المعنية المعمكمة البيئية 

ككذا تدابير الحماية التي تخصيـ ، المعمكمات عف األخطار التي يتعرضكف ليا في بعض المناطؽ 
 .3مثؿ األخطار التكنكلكجية كاألخطار الطبيعية المتكقعة

ىؿ األخطار الناجمة عف إطبلؽ أك استخداـ كائنات حية محكرة جينيا : لكف السؤاؿ المطركح       
ىي أخطار تكنكلكجية؟ 

                                                           

بمقايد،  كناس يحي، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، أطركحة دكتكراه في القانكف العاـ، كمية الحقكؽ، جامعة أبي بكر_   1 
 .161، ص 2007 تممساف، سنة

 . السالؼ الذكر03/10مف القانكف  (07)المادة  _  2

 . السالؼ الذكر03/10مف القانكف  (09)المادة  _  3
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، ككذا شركط ىذا الحؽ  يبقى الغمكض يمؼ الحؽ في المعمكمة البيئية في قانكف البيئة       
. ككيفيات تبميغ الجميكر كتدابير الحماية

رقـ  أما بالنسبة لمحؽ في المعمكمة بشأف السبلمة األحيائية في قانكف المكارد البيكلكجية        
.  فإف الغمكض يكتنفو بسبب انعداـ المراسيـ التنفيذية المفعمة لمضمكنو07\14

قانكف عمى تأسيس قاعدة معمكمات حكؿ المكارد البيكلكجية عمى مستكل الييئة ىذا اؿفقد نص       
. 1، كلـ يحدد كيفيات عمؿ ىذه الييئة كاستغبللياة الكطنية لممكارد البيكلكجي

 عمى حالة البيئة كالتنكع كعميو فإف تمكيف الجميكر مف المعمكمة ال ييدؼ إلى مجرد اطبلعو        
مكانية المشاركة الفعالة في البيكلكجي  نما ييدؼ مف الناحية العممية إلى إعطائيـ سمطة القرار كا  ، كا 

. حماية المكارد البيئية

 العمـ ـكنقص المعمكمة بشأف الكائنات المعدلة كراثيا، كلد نكعا مف البلمباالة بيا نتيجة لعد         
. التنكع الجيني ما يجعمو عرضة لمقرصنة كالضياعخصكصا ىمية التنكع البيكلكجي بكافة مستكياتو أب

الحق في الحصول عمى المعمومة ومعوقات قيود : المطمب الثاني

إف الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمة بشأف السبلمة األحيائية ليس مطمقا بؿ تحيط                 
 إلى خمؽ أسباب العزكؼ لبعض ىذه المعكقات أد (الفرع األكؿ)بو مجمكعة مف القيكد كالمعكقات 

كىك ما يؤثر بشكؿ سمبي عمى فعالية المشاركة في حماية التنكع  (الفرع الثاني)عف طمب المعمكمة 
. الحيكم

 

 

                                                           

 .السالؼ الذكر 14/07مف القانكف  (16)المادة  _  1 
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قيود الحصول عمى المعمومات بشأن السالمة األحيائية : الفرع األول

تضمنتيا بعض المتعمقة بالسبلمة األحيائية الحصكؿ عمى المعمكمة الحؽ في قيكد           
 كمنيا تطرقت إلى القكانيف الداخمية لتضع االستثناء عمى مبدأ الحؽ في الحصكؿ 1االتفاقيات الدكلية

: عمى المعمكمة، كتتمثؿ ىذه القيكد فيما يمي

لمعمومات المطموبة لالسمطة العامة عدم حيازة : البند األول

: يجكز لسمطة رفض طمب معمكمات بيئية في حالتيف

تكمف  ا ، حيث إذا كانت السمطة العامة ال تممؾ كميا المعمكمات المتعمقة بالكائنات المحكرة جيني:أوال
الكائنات المحكرة  مف آثار عمى البيئة كالتنكع ىذه المعمكمات في معرفة ما يمكف أف تخمفو أىمية 

 بركتكككؿ قرطاجنة الدكؿ األعضاء قبؿ مباشرة أم نقؿ عبر الحدكد لكائنات ألجؿ ذلؾ ألـزالجيني، 
    .محكرة تقديـ طمب في شكؿ إخطار يتضمف كافة المعمكمات األساسية

كالتكجييات األكركبية المتعمقة باستخداـ الكائنات المحكرة جينيا تمـز طالب ترخيص االستخداـ        
شراكيـ في اتخاذ أجؿ بتقديـ المعمكمات المتعمقة بالكائف المحكر محؿ الطمب مف  إتاحتيا لمجميكر كا 

. القرار بشأنيا، كىذه إحدل كسائؿ إمداد اإلدارة بالمعمكمات بشأف السبلمة األحيائية

، كما في 2حسب اتفاقية آرىكسأك غير كافية  إذا كاف الطمب يتعمؽ بمعمكمات قيد اإلنجاز :ثانيا
لـ تنتو التجارب  حالة االستخداـ المغمؽ لمكائنات المحكرة جينيا في المخابر بقصد إجراء التجارب فما

. ال يمكف إتاحة المعمكمات لعدـ كفايتيا

                                                           

ىي االتفاقية الخاصة بإتاحة فرص الحصكؿ عمى المعمكمات عف البيئة كمشاركة الجميكر في اتخاذ  (Arhus)اتفاقية آرىكس   _ 1
 في الدنمارؾ بمدينة آرىكس، 1998 يكنيك عاـ 25ـ التكقيع عمييا في ، تالقرار بشأنيا كاالحتكاـ إلى القضاء في المسائؿ المتعمقة بيا 

 دكلة كدكؿ االتحاد األكركبي 45 صادقت عمييا 2013كابتداء مف شير مام ،  2001 أكتكبر 30كدخمت االتفاقية حيز التنفيذ في 
 www.un-documents.net/aarhus.Htm:    متكفر عمى الرابط

 

 .مف اتفاقية آرىكس (أ/1/أ4)المادة_   2

http://www.un-documents.net/aarhus.Htm
http://www.un-documents.net/aarhus.Htm
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المعمومات المحمية بنظام الممكية الفكرية : البند الثاني

بالنسبة لمكائنات الحية المحكرة جينيا أصبحت محمية بنظاـ الممكية الفكرية حيث نصت              
مف اتفاقية تريبس عمى حماية اختراعات التكنكلكجيا الحيكية خصكصا في قطاع  (27)المادة 

الزراعة، ففرضت الحماية لؤلحياء الدقيقة كالطرؽ غير البيكلكجية، كالطرؽ البيكلكجية الدقيقة ككذلؾ 
ىا تقنية اليندسة ضمف، فالطرؽ غير البيكلكجية تندرج  تكفير الحماية لؤلصناؼ النباتية الجديدة

. الكراثية

فالمعمكمات المكصكفة بالسرية كالمحمية بنظاـ الممكية الفكرية ال يمكف إتاحتيا لمجميكر          
 كىك ما تسعى الشركات المالكة لمتقنية الحيكية 1التنافسيلكيا ا ـألف الكشؼ عنيا يؤثر عمى مركز

. إلى تحقيقو حماية لمنتجاتيا

إلى أف المعمكمات المحمية بنظاـ الممكية  (EC/2003/4)كأشار التكجيو األكركبي               
 2.الفكرية تندرج ضمف حاالت المنع مف إتاحة المعمكمات لمجميكر

سرية المعمومات : البند الثالث

يجكز لمسمطة العامة رفض إتاحة المعمكمات البيئية لمجميكر إذا كاف الكشؼ عنيا مف شأنو        
ذا كاف القانكف الكطني ينص عمى ذلؾ، كقد نصت  أف يؤثر عمى خاصية السرية ليذه المعمكمات، كا 
اتفاقية آرىكس عمى سرية المعمكمات البيئية المتعمقة باإلجراءات التي تتخذىا السمطة العامة، كسرية 
المعمكمات التجارية كالصناعية حيثما تحظى ىذه السرية بحماية القانكف حفاظا عمى مصمحة قانكنية 

، لكف استثناء أجازت االتفاقية الكشؼ عف معمكمات تتعمؽ  مشركعة قبؿ المنافسة الغير مشركعة
 .3بانبعاثات تككف ذات صمة بحماية البيئة

                                                           

1 _Ruth MACKENZIE, Francoise BURHENNE, op cit , P152. 

2 _Art (4/2/c); dérogation, directive (2003/4/CE). 
 

3 _Art (4/2/d) directive (2003/4/CE). 
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أما بالنسبة لمكائنات المحكرة جينيا فقد أصبحت تمثؿ حجما كبيرا في التجارة الدكلية خصكصا       
أف إنتاجيا محتكر مف شركات كبرل متعددة الجنسيات كسعيا منيا لحماية منتجاتيا تحتفظ بأسرار 

، كؿ ىذه  صناعية مثؿ طرؽ إنتاج الكائنات الحية المحكرة جينيا، كالكسائؿ المستعممة في اإلنتاج
 .تبقى مف األسرار الصناعية المحمية منعا لممنافسة في األسكاؽ العالمية

عمى قيد سرية المعمكمات الصناعية  ((EC/2003/4كقد نص التكجيو األكركبي             
، في حالة كصؼ ىذه المعمكمات بالسرية  كالتجارية ضمف قيكد حرية الحصكؿ عمى المعمكمة البيئية

 .1في القانكف الكطني حماية لمصمحة اقتصادية مشركعة

 بشأف انتشار الكائنات المحكرة جينيا في 2001/18مف التكجيو األكركبي  (25)ككفقا لممادة     
البيئة فإف المعمكمات الصناعية كالتجارية المكصكفة بالسرية ال يجكز لمجنة األكركبية كالسمطات 

المختصة في الدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي الكشؼ عنيا، لما فييا مف اإلخبلؿ بالمصالح 
. االقتصادية

 أف خصكصية المعمكمات التجارية 2000كفي أستراليا كرد في قانكف تكنكلكجيا الجينات لعاـ       
كالصناعية تخضع لعدة مبررات تثبت سريتيا، حيث أف الكشؼ عنيا يؤدم إلى ضياع أك تخفيض 

 2.القيمة االقتصادية لممنتكج الذم تعمقت بو المعمكمات

- في إطار التجارة الدكلية لمكائنات الحية المحكرة جينيا  –3أما بركتكككؿ قرطاجنة فقد أكرد          
 بتحديد المعمكمات التي كراثيا أف الطرؼ المستكرد يسمح لممخطر المصدر لمكائنات الحية المحكرة

تعامؿ كمعمكمات سرية مف بيف المعمكمات المقدمة ضمف إجراءات االتفاؽ المسبؽ عف عمـ، كيمـز 
كؿ طرؼ بحماية المعمكمات السرية التي يتمقاىا مف الطرؼ اآلخر كيضمف كؿ طرؼ كافة 

                                                           

1 _Art (4/2/) directive (2003/4/CE). 

2 _Ruth MAKENZIE, Françoise BURHENNE, op.cit , P153. 
 

 .اإلحيائيةمف بركتكككؿ قرطاجنة المتعمؽ بالسبلمة  (21)المادة  _ 3



حماية الثركة الجينيةؿاآلليات التكميمية كاآلليات العبلجية  باب الثاني                           اؿ  

 

 

134 

إتاحة أك استخداـ المعمكمات السرية المتعمقة أف ك، اإلجراءات الكفيمة بحماية ىذه المعمكمات 
بالكائنات المحكرة جينيا مف طرؼ المستكرد ألم أغراض تجارية ال يتـ إال بمكافقة كتابية مف 

ذا قاـ طرؼ التصدير بسحب إخطار التصدير يحتـر طرؼ االستيراد سرية المعمكمات  المصدر، كا 
كاستثنى البركتكككؿ معمكمات ال يمكف كصفيا بالسرية ، التجارية كالصناعية لمكائنات المحكرة جينيا 

 1:كىي

 .إسـ كعنكاف المخطر .1

 .لكائنات الحية المحكرةاالكصؼ العاـ لمكائف الحي المحكر أك  .2

 .مكجز لتقييـ مخاطر اآلثار عمى حفظ التنكع البيكلكجي .3

 .كسائؿ كخطط مكاجية الطكارئ .4

في الجزائر لـ ينص قانكف البيئة كال قانكف المكارد البيكلكجية عمى المعمكمة السرية التي            
تضيؽ مف نطاؽ الحؽ في اإلعبلـ بشأف الكائنات الحية المحكرة جينيا، كنأمؿ أف يرد تفصيؿ ذلؾ 

. في المراسيـ التنفيذية المرجكة في ىذا الصدد

: أسباب العزوف عن المعمومات المتعمقة بالكائنات المحورة جينيا: الفرع الثاني

: تنحصر أىـ أسباب البلمباالة في طمب المعمكمة المتعمقة بالكائنات المحكرة جينيا فيما يمي

: نقص المعمومة المتعمقة بالكائنات المحورة جينيا: البند األول

لى خمؽ تكجس لدل إنقص في المعمكمة المتاحة حكؿ سبلمة المحاصيؿ المحكرة كراثيا أدل          
 مف جانب آخر نجد اإلقباؿ عمى المكاد المستكردة بناء عمى كالمستيمؾ مف المخاطر المرتبطة بيا، 

                 فكرة جكدتيا المسبقة ما يفسر استيبلؾ الكائنات المحكرة جينيا في الدكؿ العربية خصكصا

                                                           

 .مف بركتكككؿ قرطاجنة المتعمؽ بالسبلمة اإلحيائية (21/6)المادة _  1
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، كالسبب في ذلؾ نقص الجيكد اإلرشادية لدعـ نشر معدلة جينيا لمحاصيؿ اؿا  التكسع في زراعةك
 .1كتعميـ المعمكمات المتعمقة بالكائنات المحكرة

لى أف لمتنمية الزراعية إك أشارت الدراسة القكمية الشاممة التي قامت بيا المنظمة العربية        
ك تكاد تككف ، ضئيمة في بعض الدكؿ العربية المعمكمات المتعمقة بالكائنات المحكرة جينيا كمخاطرىا 

. انعداـ آليات التكعية الجماىيرية مثؿ مكريتانيامع منعدمة في دكؿ أخرل 

كفي دكؿ أخرل مثؿ األردف يعتبر مستكل المعرفة بالمنتجات المحكرة كراثيا ضعيفا، لكف         
ىناؾ بعض االستعدادات لقبكؿ ىذا النكع مف المنتجات في العادة بتخكؼ، مع كجكد بعض األنشطة 

 نشاطات مشركع يما يخصالمحدكدة التي تشمؿ نشرات كدكرات كمحاضرات عامة مف أجؿ التكعية ؼ
. كضع اإلطار العاـ لمسبلمة األحيائية

كفي الجزائر تستخدـ التكنكلكجيا الحيكية في إكثار البطاطس كالنخيؿ، مع كجكد أبحاث جارية       
اإلنزيمات كالمقاحات، كاستخداـ إنتاج ر كمتدكر حكؿ إنتاج بعض أنكاع البركتيف، كعمميات التخـ

 2.المخمفات الزراعية كالصناعية إلنتاج الكحكؿ كالمكاد الدكائية

ىؿ يتـ ذلؾ عف ك رغـ ذلؾ ال تكجد معمكمات متاحة حكؿ تقنيات إكثار بعض المحاصيؿ،       
غياب تقارير تقييـ المخاطر المحتممة  ذلؾ زيادة عمى ، طريؽ استيراد محاصيؿ معدلة كراثيا كزراعتيا 

. لمحاصيؿ المنتجة بالتكنكلكجيا الحيكية في الجزائرؿ

ضعف آليات اإلعالم : البند الثاني

رغـ ما كصمت إليو دكؿ متقدمة في كضع كتفعيؿ آليات إعبلـ الجميكر مف أجؿ المساىمة         
في اتخاذ القرارات المتعمقة بحماية التنكع الحيكم كالصحة العامة مف مخاطر الكائنات المحكرة جينيا 

                                                           

 في المكاد المحكرة كراثيا في الدكؿ العربية، اإلحيائيةالدراسة القكمية الشاممة لتطكير كتنسيؽ األطر المؤسسية كالتشريعية لمسبلمة _  1
 .58المرجع السابؽ، ص

 .72حمقة العمؿ حكؿ تقييـ اآلثار البيئية إلدخاؿ األنكاع النباتية كالحيكانية المحكرة كراثيا في المنطقة العربية، المرجع السابؽ، ص_  2
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نجد بعض الدكؿ النامية تعاني النقص الفادح في المجاؿ اإلعبلمي المخصص لمبيئة كالمتعمؽ 
 1.باحتياجات المكاطف في مجابية المضار كاألخطار اإليككلكجية

ف أرغـ مصادقة الجزائر عمى اتفاقية التنكع البيكلكجي كبركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة األحيائية إال      
ىناؾ نقصا في اإلعبلـ كالتكعية بمنافع التنكع الحيكم بكافة مستكياتو كالكائنات المحكرة كراثيا التي 

تيدد استخدامو المستداـ، حيث أصبحت كاقعا يصعب التحكـ فيو في ظؿ اتساع كسرعة حركة 
في ظؿ غياب كسائؿ نشر المعمكمات مثؿ كسائؿ اإلعبلـ ، كالتجارة الدكلية في المنتجات الزراعية 

، كؿ ىذا يؤدم إلى العزكؼ عف طمب المعمكمات عف البيئة كالتنكع  كالنشريات كقكاعد البيانات
. حماية البيئةمجاؿ  لدل األفراد كحتى الجمعيات كالمنظمات الناشطة في جينياؿ

السر الميني : البند الثالث

 المعمكمات البيئية ىي السر الميني ما كاف حجبلييا اإلدارة ؿإمف المسكغات التي تستند        
كالسرية التي تضفي عمى المعمكمات نكعا مف الحماية كالمنع ، سببا في البلمباالة بالمعمكمات البيئية 
نما ىك 2نصت عمييا اتفاقيات كصككؾ دكلية ، ىذا الكصؼ لـ تحدد لو معايير كضكابط دكلية كا 

، حيث تبقي مفيـك السر اإلدارم كالميني غامضا  متركؾ لمقكانيف الكطنية كالسمطة التقديرية لئلدارة
، ألف اإلدارة تنظر إلى اإلشتراؾ في المعمكمات  لتتسع سمطاتيا  التقديرية في إتاحة أك منع المعمكمة

، ىذا ما يؤدم إلى العزكؼ 3التي بحكزتيا مع الراغبيف في االطبلع عمييا عمى أنيا اقتساـ لمسمطة
. عف طمب المعمكمات مف اإلدارة

مما سبؽ نستنتج أف الحؽ في المعمكمة البيئية ال يزاؿ ضعيفا في الجزائر رغـ المصادقة         
عمى االتفاقيات الدكلية كما تفرضو االلتزامات اإلقميمية، ىذا ما نتج عنو شبو انعداـ في المعمكمات 

                                                           

 .170كناس يحي، المرجع السابؽ، ص _   1

 .اإلحيائيةاتفاقية آرىكس، كبركتكككؿ قرطاجنة المتعمؽ بالسبلمة  _ 2

 .85، ص ، د ط ، دار الغرب لمنشر كالتكزيع  كناس يحي، المجتمع المدني كحماية البيئة  _ 3
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المتعمقة بالتنكع الحيكم كسبؿ المحافظة عميو، كالكائنات الحية المعدلة كراثيا كمخاطرىا عمى البيئة 
كالصحة العامة، ىذه الكائنات أصبح العمـ بيا كبآثارىا ضركرة ممحة بسبب كثرة إنتاجيا كارتفاع 

. المبادالت التجارية الدكلية فييا

كفي ظؿ ىذه الحالة ال يمكف أف تككف ىناؾ حماية فعالة لمتنكع الجيني ألف حسف التكعية       
كنسبة المعمكمات المتاحة كقيمتيا ىي الضامف لممشاركة الفعالة لممجتمع في حماية ثركاتو 

. البيكلكجية

 دور المجتمع المدني في حماية الثروة الجينية: المبحث الثاني

 يقتضي تجسيد مبدأ المشاركة الفعالة عف طريؽ فسح حيكمية المتكاممة لمتنكع اؿاتحقيقا لمحـ         
كالجمعيات   (المطمب األكؿ) 1المجاؿ أماـ تنظيمات المجتمع المدني مف المنظمات غير الحككمية

مف أجؿ المساىمة في حماية التنكع البيكلكجي مف الكائنات المحكرة جينيا ضمانا  (المطمب الثاني)
. الستخدامو المستداـ

دور المنظمات غير الحكومية في حماية الثروة الجينية : المطمب األول

تعتبر المنظمات الدكلية غير الحككمية أكبر صكر النضاؿ االجتماعي عمى المستكل            
الدكلي اىتماما بالبيئة كما تشيده مف تداعيات كأخطار مست أغمب الشعكب في العالـ، فيذه 

المنظمات فرضت نفسيا كصكرة مف صكر المشاركة الفعالة  تضع ضمف اىتماماتيا الكبرل حماية 
، كتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ قكة تنظيميا كحضكرىا ضمف مختمؼ  التنكع البيكلكجي بكؿ مستكياتو

                                                           

يتـ تككينيا باتفاؽ بيف ال ، ىذه المنظمات   كالمستعمؿ مف قبؿ ىيئة األمـ المتحدةعالمنظمات غير الحككمية ىك المصطمح الشائ _  1
نما بيف أفراد كىيئات خاصة أك عامة مف دكؿ كجنسيات مختمفة تسعى لتأثير في مجاؿ العبلقات الدكلية  كيعرفيا اتحاد ، الحككمات، كا 

دارتيا كبمكارد تمكيميا، كليس  الجمعيات الدكلي، بأنيا جمعية مشكمة مف ممثميف ينتمكف لدكؿ مختمفة كىي دكلية بكظائفيا كبتشكيمتيا كا 
، مرجع سابؽ، ص  يحي كناس، المجتمع المدني كحماية البيئة/د: ، أنظر ليا ىدؼ مالي، كتتمتع بنظاـ استشارم لدل منظمة حككمية

155. 
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، فما ىي األسس القانكنية لممنظمات غير 1ليمي كالمحميؽالييئات، كتكاجدىا عمى المستكل اإل
  في حماية المكارد الجينية؟2كما ىي آليات كصكر مشاركة ىذه المنظمات (الفرع األكؿ)؟ الحككمية 

  (الفرع الثاني)

 األسس القانونية لممنظمات غير الحكومية: الفرع األول
األسس القانكنية ىي المبادئ كالمرجعيات القانكنية التي تعطي صفة الشرعية لكجكد ىذه          

ىذه المبادئ كالمرجعيات منيا ما تضمنتو ، المنظمات خصكصا الناشطة في مجاؿ حماية البيئة 
 .(ثانيالبند اؿ)كمنيا ما كرد في الدساتير كالقكانيف الكطنية  (كؿالبند األ)االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية 

  لممنظمات غير الحكومية الدوليةاألسس القانونية: البند األول

تستمد المنظمات غير الحككمية الشرعية في حؽ المشاركة مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ        
لكؿ شخص الحؽ في حرية اإلشتراؾ في  " منو عمى أف 20 حيث نصت المادة 3اإلنساف

لكؿ شخص  "ىذا الحؽ حيث جاء فييا  (1\21)كأكضحت المادة "  االجتماعات كالجمعيات السممية
ما بكاسطة ممثميف يختاركف بحرية ". حؽ المشاركة في إدارة الشؤكف العامة لبمده إما مباشرة كا 

                                                           

1_  GUILLAUME Devin, les solidarités transnationales, phénomènes sociale a l'échelle mondiale in 

guillaume devin, les solidarités transnationales, édition: l'harmattan, paris, 2004, P14. 

، كاإلتحاد (Greenpeace)منظمة السبلـ األخضر : مف أىـ المنظمات غير الحككمية الناشطة في مجاؿ حماية البيئة عمكمان  _  2
 .، كالصندكؽ العالمي لمحياة البرية(UINC)الدكلي لممحافظة عمى الطبيعة كمكاردىا 

في المؤرخ  (303) ألؼ 217اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف اعتمد كنشر عمى المؤل بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  _ 3
 : أنظر1948 ديسمبر 10

 Hmlibrary.UMN.edu/arabe/boo1.htm 
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عمى إقرار حؽ المشاركة في  1كنص أيضا العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية     
حؽ في حرية تككيف اؿلكؿ فرد "منو عمى أف  (1\22)شكؿ جمعيات أك منظمات حيث نصت المادة 

.  المنظمات غير الحككمية ىذه المبادئ تعتبر الغطاء الشرعي العاـ لنشاط ". الجمعيات مع آخريف

أما في مجاؿ حماية البيئة فقد كرس إعبلف ريك في المبدأ العاشر حؽ المشاركة في معالجة        
تعالج قضايا البيئة عمى أفضؿ كجو بمشاركة جميع المكاطنيف  "، حيث كرد فيو  قضايا البيئة

 .2" كما تتاح لمكؿ فرصة المشاركة في عمميات صنع القرار...المعنييف عمى المستكل المناسب

            فاستنادان إلى ىذا المبدأ أضحى االىتماـ بالبيئة كحماية المكارد البيكلكجية أكبر اىتمامات 
المنظمات غير الحككمية بعدما أكدت الدراسات البيئية خبلؿ السنكات األخيرة عمى خطكرة الكضع 

. البيئي الحالي كالخشية مف ضياع المكارد الحيكية

        كأكدت االتفاقيات اإلقميمية عمى حؽ المشاركة ك تككيف الجمعيات كالمنظمات حيث نصت 
لكؿ إنساف الحؽ " إذ كرد فييا  (11)االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى ىذا المعنى في المادة 

 .3..."في تككيف الجمعيات مع اآلخريف

        فكاف ىذا مف أىـ األسس القانكنية التي شجعت عمى ميبلد المنظمات غير الحككمية التي 
. ارتقت بنشاطيا مف اإلقميمية إلى الدكلية

                                                           

، صادقت عميو الجزائر 1976/03/23، تاريخ بدء انفاذ 16/12/1996العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية المؤرخ في  _  1
. 1989/08/17 الصادر في 20، ج رج ج، العدد 1989 مام 16 المؤرخ في 67_89بمكجب المرسـك الرئاسي 

 

، المجمد األكؿ، قرارات المؤتمر، منشكرات 1992 جكاف 14- 03. تقرير األمـ المتحدة المعني بالبيئة كالتنمية، رم كدم جانيرك _  2
. 04، ص 1993األمـ المتحدة، نيكيكرؾ 

، مكتبة حقكؽ اإلنساف، جامعة 1950االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف، اعتمدىا مجمس الدكؿ األكركبية في ركما، في نكفمبر _  3
. منيسكتا

Hrlibrary.umu.edu/arab/euhrcom.html. 
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لكؿ شخص الحرية في " منو أف  (35)       كنص أيضان الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف في المادة
تككيف الجمعيات أك النقابات المينية كاالنضماـ إلييا كحرية ممارسة العمؿ النقابي مف أجؿ حماية 

 .1"مصالحو

      كالبيئة التي يعيش فييا اإلنساف يسعى لحمايتيا بكؿ الكسائؿ ألنيا تضـ المكارد التي يستمد 
منيا اإلنساف مقكمات حياتو، كما أنيا اإلطار الذم يمارس فيو عبلقاتو اإلنسانية، فكجكد أسس 

فرضتو ضركرة إنسانية _ الناشطة في حماية البيئة خصكصان _قانكنية دكلية لممنظمات غير الحككمية 
 .مف أجؿ حماية مككنات البيئة التي تمثؿ أشكاؿ الحياة عمى كجو األرض

األسس القانونية لممنظمات غير الحكومية في القوانين الوطنية : البند الثاني

       عمى غرار االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية تستمد المنظمات غير الحككمية شرعيتيا مف القكانيف 
الداخمية لمدكؿ ، ألف تحديد المركز القانكني ليذه المنظمات يرتبط بالتشريعات الداخمية لمدكلة التي 

. أنشأت بيا المنظمة كىي دكلة المنشأ

       كمف التشريعات الكطنية التي نصت صراحة عمى حؽ المنظمات غير الحككمية لممشاركة في 
 حيث كفؿ عضكية ثبلثة أشخاص ينتمكف 04/1994حماية البيئة قانكف حماية البيئة المصرم رقـ 

إلى التنظيمات غير الحككمية المعنية بشؤكف البيئة في مجمس إدارة جياز شؤكف البيئة كفؽ ما 
. 2نصت عميو المادة الثانية منو

          كمف التشريعات العربية التي اعترفت صراحة بحؽ المشاركة في اإلدارة البيئية قانكف حماية 
نظاـ " ، إذ نظـ بمقتضى أحكاـ الفصؿ الثاني المعنكف بػ 2002 لسنة 444البيئة المبناني رقـ 

                                                           

 مام 23الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف، النسخة األحدث، اعتمد مف قبؿ القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتيا تكنس في _  1
. جامعة منيسكتا. ، مكتبة حقكؽ اإلنساف2004

Hrlibrary.umu.edu/arab/a003-2 html. 
 

 .442المرجع السابؽ، ص ، دكر المجتمع المدني في إنفاذ الحؽ في البيئة كااللتزاـ بحمايتيا خالد السيد المتكلي محمد،/ د_  2
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تؤمف " منو ما نصو  (18)حيث جاء في المادة" المعمكمات البيئية كالمشاركة في إدارة البيئة كحمايتيا
مشاركة المكاطنيف في إدارة البيئة كحمايتيا عبر الكلكج الحر لممعمكمات البيئية كفقا لمقانكف           

 1..."ك األنظمة ككضع آليات استشارية عمى المستكييف الكطني كالمحمي

        أما في التشريع الجزائرم فتعتبر المنظمات غير الحككمية مف حيث نظاميا القانكني تخضع 
. 2ألحكاـ القانكف الكطني الخاص بالجمعيات

 المتعمؽ بالجمعيات بتشكيؿ الجمعيات األجنبية أك انضماـ 063_12     حيث أقر القانكف 
يمكف "منو عمى أنو  (22)الجمعيات الكطنية إلى جمعيات أك منظمات دكلية، إذ نصت المادة

لمجمعيات المعتمدة أف تنخرط في جمعيات أجنبية تنشد األىداؼ نفسيا، أك أىدافا مماثمة في ظؿ 
". احتراـ القيـ كالثكابت الكطنية كاألحكاـ التشريعية كالتنظيمية المعمكؿ بيا

يمكف لمجمعيات أف تتعاكف في إطار الشراكة مع " أيضا عمى أنو  (23)      كنصت المادة 
جمعيات أجنبية كمنظمات دكلية غير حككمية تنشد نفس األىداؼ في ظؿ احتراـ القيـ كالثكابت 

". الكطنية كاألحكاـ التشريعية كالتنظيمية المعمكؿ بيا 

           كسف القانكف مجمكعة مف القكاعد المتعمقة بتشكيؿ الجمعيات األجنبية عمى التراب 
 4.الجزائرم ، سكاء كاف مقرىا في الجزائر أك خارجيا ، ككضع الضكابط التي تحكـ نشاطيا

      ىذه األسس القانكنية كغيرىا مف األسس القانكنية التي تضمنتيا االتفاقيات اإلقميمية كالقكانيف 
الداخمية تعطي الشخصية القانكنية لممنظمات غير الحككمية التي تتميز باالستقبللية عف الحككمات  

حيث تتسـ بفتح حرية االنضماـ إلييا مف األفراد كالجمعيات الكطنية ، كما تظير استقبللية ىذه 

                                                           

. 441المرجع نفسو، ص_  1

. 155كناس يحي، المجتمع المدني كحماية البيئة، مرجع سابؽ، ص_   2

. 15/01/2012 الصادر في 02عدد ، ج .ج.ر.ج.  يتعمؽ بالجمعيات2012 يناير 12 مؤرخ في 06_12القانكف رقـ _  3

.  السالؼ الذكر06_12 مف الباب الخامس الخاص بالجمعيات األجنبية، مف القانكف 69 إلى 59المكاد مف _  4
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المنظمات في ذمتيا المالية المستقمة ، كىي تسعى إلى إقامة شراكة فعالة مع الحككمات            
ك المنظمات الدكلية كاإلقميمية مف أجؿ دفع التنمية ، كحماية البيئة كاإلنساف عمى كجو الخصكص 
لذلؾ كاف ليذه المنظمات آليات تشاركية في حماية التنكع البيكلكجي كالمكارد الجينية مف مخاطر 

. الكائنات الحية المعدلة كراثيا

 آليات المنظمات غير الحكومية لحماية الثروة الجينية: الفرع الثاني

        تتحقؽ المشاركة الفعالة لممنظمات غير الحككمية في حماية البيئة عمكمان، كالتنكع الجيني 
خصكصان مف مخاطر الكائنات الحية المحكرة مف خبلؿ المساىمة في إعداد االتفاقيات الدكلية 

كالمشاركة في اتخاذ القرارات ، كالتحسيس كالتربية ، كاستعماؿ أسمكب الضغط كاالحتجاج مف أجؿ 
 .عقمنة استخداـ التكنكلكجيا الحيكية ، إلى جانب حؽ المجكء إلى القضاء

 المشاركة في إعداد االتفاقيات الدولية: البند األول

        تطكر دكر المنظمات غير الحككمية عمى المستكل الدكلي لتشارؾ في صنع القرارات المتعمقة 
بالبيئة ، كالمساىمة في صياغة االتفاقيات الدكلية ذات البعد البيئي خصكصان، كيعتبر مؤتمر ريك دم 

 مف أىـ المؤتمرات الدكلية المتعمقة بشؤكف حماية البيئة التي شاركت 1992جانيرك المنعقد في جكاف 
 منظمة ، كنجـ عف ىذا المؤتمر كضع 2400فييا المنظمات غير الحككمية ، حيث بمعت حكالي 

 .21 التي كىي بمثابة  نظرة استشرافية لمبيئة في القرف 21أجندة 

        كنتج عف مؤتمر ريك اتفاقية التنكع البيكلكجي التي تعتبر القاعدة التشريعية الدكلية لحفظ 
 .التنكع الحيكم كالثركة الجينية، ككضعت أسس التعامؿ مع التكنكلكجيا الحيكية

 منظمة غير حككمية في المؤتمر األكؿ لؤلطراؼ في اتفاقية التنكع 106       كقد شاركت أكثر مف 
 منظمة غير حككمية مشاركة في المؤتمر الثاني 264، كتضاعؼ ليصؿ إلى 1994البيكلكجي سنة 

 .1995لؤلطراؼ في اتفاقية التنكع البيكلكجي سنة 
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        كتعتبر منظمة السبلـ األخضر أبرز المنظمات غير الحككمية المشاركة في فريؽ العمؿ 
المتخصص المفتكح العضكية المكمؼ بصياغة بركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة األحيائية ، كما أف ليا 

دكرا بارزان ضمف فريؽ العمؿ المفتكح العضكية لمخبراء القانكنييف كالتقنييف المخصص لممسؤكلية 
 ، حيث 1مف بركتكككؿ قرطاجنة الدكلي لمسبلمة األحيائية (27)كالجبر التعكيضي في سياؽ المادة 

قدمت المنظمة اقتراحات لمنص التشغيمي فيما يخص المسؤكلية عمى الكائنات الحية المحكرة كراثيا 
. العابرة لمحدكد كدكر طرؼ االستيراد كطرؼ التصدير كمعيار المسؤكلية 

مف بركتكككؿ  (11)           كمما تقدمت بو منظمة السبلـ األخضر أيضا  ما تضمنتو المادة 
ككااللمبكر التكميمي لبركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة األحيائية حكؿ مسؤكلية الدكلة عف األفعاؿ -ناغكيا

 ال تؤثر أحكاـ ىذا "غير المشركعة دكليا الماسة بالتنكع الجيني ، حيث كاف اقتراح المنظمة 

البركتكككؿ عمى حقكؽ كالتزامات األطراؼ المتعاقدة بمكجب قكاعد القانكف الدكلي العاـ بصدد 
مسؤكلية الدكلة عف األفعاؿ التي ال يحظرىا القانكف الدكلي، بما في ذلؾ الحاالت التي تككف الدكلة 

 .2"فييا ممتثمة امتثاالن كامبل اللتزاماتيا بمكجب البركتكككؿ

           يتبيف مف خبلؿ اقتراح المنظمة تكسيع نطاؽ المسؤكلية المشركعة مثؿ استخداـ الكائنات 
الحية المحكرة كراثيا، كقياـ المسؤكلية عمى أساس مكضكعي أم دكف خطأ في حالة عبكر الكائنات 

. المحكرة بيف الدكؿ كتأثيرىا عمى المكارد الجينية األصمية

 

 

 
                                                           

شعشكع قكيدر، دكر المنظمات الدكلية غير الحككمية في تطكير القانكف الدكلي البيئي، رسالة دكتكراه في القانكف العاـ، كمية _  1
. 327ص. 2013/2014الحقكؽ، جامعة تممسػػاف، السنة الجامعية 

. 327ص. شعشكع قكيدر، المرجع نفسو_  2
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التحسيس والتوعية : البند الثاني

 أف التكنكلكجيات كالتنظيمات 1972         مف أبرز التكصيات التي أقرىا مؤتمر ستككيكلـ لسنة 
كالقكانيف جميعيا قاصرة عف تحقيؽ سياسة بيئية فعالة نتيجة االفتقار لمكعي البيئي ، مف ثـ كاف البد 

 .مف البحث عف أساليب أكثر فعالية تنجح في تحسيف كترشيد استغبلؿ اإلنساف لممكارد البيكلكجية

       كمف أجؿ تنمية الكعي البيئي يستمـز تجسيد التربية البيئية التي يقصد بيا إعداد األفراد ليككنكا 
 بدكر 1972متكافقيف مع بيئتيـ كجعميـ قادريف عمى فيـ نظـ البيئة ، كبعد اعتراؼ مؤتمر ستككيكلـ 

. التربية البيئية ، برز االىتماـ الكبير بالتربية البيئية مف خبلؿ ما أسفرت عنو المؤتمرات كالندكات
مثؿ ميثاؽ بمغراد الذم تمخض عف الندكة الدكلية التي عقدت في العاصمة اليكغسبلفية في أكتكبر 

، ثـ تبله عمى المستكل الجيكم الندكة العربية لمتربية البيئية المنعقدة في الككيت في نكفمبر 1975
. 1، ككبلىما كضع أساس العمؿ في مجاؿ التربية البيئية مف أجؿ تنمية الكعي1976

          كالتكعية بالمحافظة عمى الثركة الجينية كحمايتيا مف مخاطر االندثار بسبب ىجـك الكائنات 
الحية المحكرة جينيا تقـك عمى مستكييف ، كىك ما تقـك بو المنظمات الدكلية غير الحككمية كفؽ 

.  2مف اتفاقية التنكع البيكلكجي (13)المادة 

     المستكل األكؿ كىك التكعية البيئية العامة حيث تقـك عمى برامج تحسيسية تستيدؼ أفراد 
المجتمع كافة ، عمى اختبلؼ مستكياتيـ التعميمية كمراكزىـ االجتماعية ، كتتناكؿ البرامج العامة 

                                                           

كافي حاجة، المنظمات غير الحككمية كدكرىا في حماية البيئة، مجمة جيؿ الدراسات السياسية كالعبلقات الدكلية، مجمة عممية / أ _ 1
 .68ص. 2015، يناير 01دكرية محكمة تصدر عف مركز جيؿ البجث العممي ، العدد

التعاكف حسب االقتضاء مع الدكؿ كالمنظمات الدكلية في تطكير برامج لمتثقيؼ كالتكعية  "عمى  ( بؼ/13)نصت المادة _  2
". الجماىيرية فيما يتعمؽ بصيانة التنكع البيكلكجي كاستخدامو عمى نحك قابؿ لبلستمرار
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القضايا كالمكاضيع البيئية ذات االىتماـ المشترؾ مف أجؿ تكجيو المكاطنيف إلى تصحيح سمككياتيـ 
. 1اليكمية المؤثرة عمى المحيط البيئي

              أما المستكل الثاني فيك التكعية البيئية المتخصصة كىي التي تركز عمى فئات محددة 
 2.لطبيعة عبلقتيا بالبيئة أك تأثيرىا المباشر عمييا

        كمف أمثمة التكعية البيئية المتخصصة التي تنتيجيا المنظمات غير الحككمية ما تقـك بو 
مف أجؿ حماية الثركة _ التي تترأسيا الناشطة اليندية فاندانيا شيفا_ (NAVDANYA)حركة نافدانيا 

الجينية كالبذكر األصمية في اليند ، حيث تقـك بتكعية المزارعيف بفكائد الحفاظ عمى المحاصيؿ 
 .3األصمية المتنكعة بدالن مف قبكؿ البذكر المعدلة جينيا

         كمف حمبلت التكعية ضد الكائنات الحية المحكرة جينيان قياـ منظمة السبلـ األخضر بمعية 
الصندكؽ الدكلي لمطبيعة بكضع أدلة تكجييية لممستيمكيف تتضمف العبلمات التجارية كعناكيف 

 .4بغية حث الجماىير عمى مقاطعتيا (OGM)المؤسسات اإلنتاجية التي تسكؽ المنتجات المحكرة 
       فإذكاء الكعي البيئي ميمة فعالة بالنسبة لممنظمات غير الحككمية يتـ بعدة كسائؿ كاستخداـ 

قامة حمقات دراسية كحمقات تدريبية  .5كسائؿ اإلعبلـ ، نشر الدكريات ، كا 

 

 

                                                           

 مساىمة المجتمع المدني في حماية البيئة ، رسالة دكتكراه عمـك في القانكف ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، ، بركات كريـ_  1
 .163 ص ،2013/2014جامعة تيزم كزك ، السنة الجامعية 

. 164المرجع نفسو، ص _ 2
3_  Vandanashivamovie.com . dernière visite a 10/12/2017 . 

 .230 بركات كريـ ، المرجع السابؽ ، ص_ 4

5_ Juan ANDRES FUENTES VELIZ , L’Evolution du role des organisation non gouvernementales 

dans le droit de l’environnement ; Revue européenne de droit de l’environnement. 4/2007. P413. 
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المجوء إلى الضغط واالحتجاج : البند الثالث

       تمجأ المنظمات غير الحككمية إلى أسمكب الضغط كاالحتجاج مف أجؿ الحد مف انتشار 
الكائنات الحية المحكرة جينيا، باعتبار ىذه المنظمات قكة ضغط كتعبئة في المجتمع الدكلي كالمحمي 

 في ظؿ االلتزاـ بالحفاظ عمى الصالح العاـ كاحتراـ القكانيف

       كمف أكبر االحتجاجات كالضغكط التي مارستيا منظمات غير الحككمية لمكاجية الكائنات 
 حيث أعدت دراسة  (GREENPEACE)الحية المحكرة ، ما قامت بو منظمة السبلـ األخضر 

اقتصادية مكضكعية حكؿ اآلثار االقتصادية التي يخمفيا تسكيؽ المكاد المعدلة جينيا عمى التنكع 
البيكلكجي ، ىذه الدراسة بنيت عمى أسس عممية كمكضكعية بالتعاكف مع ىيئات عممية 

،كاستندت المنظمة عمى ىذه الدراسة مف أجؿ دعـ حمبلتيا االحتجاجية الميدانية، حيث 1متخصصة
  شركة باير في اليند عمى إيقاؼ كامؿ مشركعيا حكؿ المحاصيؿ المعدلة 2007أجبرت في عاـ 

. 2كراثيا خصكصان األرز المعدؿ بعد الضغط المستمر مف قبؿ المنظمة

ـ عندما قامت خمس نساء 1998في عاـ '' كرة الثمج الكراثية''       في بريطانيا بدأت حركة 
زالة المحاصيؿ الميندسة كراثيا مف مكاقع التجارب لحماية  باقتبلع منتجات مكنسانتك في أكسفكرد كا 

. 3التنكع البيكلكجي

 باقتبلع 1998في نكفمبر_في كاليتي أندرابرديش ككارناتاكا _          كفي اليند قاـ الفبلحكف 
 تـ قبكؿ قضية تدعكا 1999محاصيؿ بكلغارد مكنسانتك في الحقكؿ التجريبية ك حرقيا ، كفي فيفرم 

                                                           

. 208ص.  السابؽ بركات كريـ، المرجع  _ 1

 .04/01/2018 أطمع عميو بتاريخ  .www.greenpeace.org:  فضيحة باير لؤلرز المعدؿ جينيا، أنظر _ 2

  .262محياكم فاطمة ، المرجع السابؽ  ، ص _   3

http://www.greenpeace.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.greenpeace.org/
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إلنياء تجارب اليندسة الكراثية ، كحظر مستكردات األغذية الميندسة كراثيا ، كرفعيا المزارعكف      
 .       1ك الميتمكف بالبيئة  لممحكمة  العميا  باليند

           لكف ضغكط المنظمات غير الحككمية مف أجؿ حماية البيئة عمكمان تبقى محدكدة الفعالية  
أحيانا ، في ظؿ النفكذ المتزايد كالقكة المالية كاالقتصادية الكبيرة التي تتمتع بيا الشركات العمبلقة 
المالكة لمتكنكلكجيا الحيكية الرافضة لكؿ ما يعرض أنشطتيا المربحة لمخطر كلك كاف عمى حساب 

. صيانة األرض كحياة اإلنساف

المجوء إلى القضاء : البند الرابع

         يؤدم القضاء في النظـ المعاصرة دكرا فعاال في حماية البيئة ، باعتباره أكبر الضمانات 
الكفيمة بالتنفيذ الفعمي لمقكاعد القانكنية ، فمف حؽ المنظمات غير الحككمية المجكء إلى القضاء مف 
أجؿ الطعف في القرارات اإلدارية التي تحمؿ تجاكزان أك مخالفة لمقكانيف المعمكؿ بيا في مجاؿ حماية 

. البيئة 

 :                   ق في مايميكقائع الفرنسي الذم تتمخص  مجمس الدكلة         كمف أىـ القضايا قرار
 (أ) صدر قرار كزير الزراعة كالثركة السمكية بالمكافقة عمى تعديؿ القائمة 1998 فبراير 05في 

الخاصة بأنكاع الحبكب المسمكح بزراعتيا في الببلد، إذ أضاؼ القرار ثبلث أنكاع جديدة مف الذرة 
، ىذه األنكاع مف الذرة التي  المحكرة كراثيا إلى القائمة كيسمح بزراعتيا في الببلد لمدة ثبلث سنكات

 .تتميز بمقاكمتيا لنكع مف الحشرات التي تصيب المحصكؿ (Novartis)تنتجيا شركة نكفارتي 

 Ecoropa)كجمعية  ( GreenPeace France)ت منظمة رفعبعد صدكر القرار         
France)    دعكل أماـ مجمس الدكلة بطمب كقؼ تنفيذ القرار الكزارم استنادنا إلى مبدأ االحتياط

. 1كاستنادنا إلى عدـ شرعية اإلجراءات التي بناءن عمييا اتخذ القرار المطعكف عميو

                                                           

  . 262المرجع نفسو ، ص  _ 1
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كيتمخص سبب الطعف في أف رأم لجنة دراسة إطبلؽ المنتجات المشتقة مف الكائنات          
المحكرة جينيا قد اتخذ ايجابيا بالمكافقة عمى الطمب المقدـ ليا الذم لـ يكف يحتكم كافة البيانات عف 

 خاصة بياف تقييـ اآلثار المحتمؿ حدكثيا عمى ،أنكاع الذرة المحكرة المطمكب الترخيص بزراعتيا
 .92/6542الصحة العامة كالبيئة مف جراء زراعة ىذه األصناؼ التي ينص عمييا القانكف 

 قدر مجمس الدكلة بأف الطعف عمى القرار بناءنا عمى غياب عناصر تقدير المخاطر المحتممة        
الحدكث لمبيئة أك الصحة العامة بسبب إطبلؽ المنتجات المشتقة مف الكائنات الحية المحكرة جينيا 

، كمف شأف ذلؾ أف يبرر  كاألكضاع القانكنية الراىنة، يمثؿ دفعا جديا في ضكء الحقائؽ العممية 
، ككقؼ كؿ اآلثار المترتبة عمى تنفيذه كالتي تستند إليو كانتيى حكـ مجمس  إلغاء القرار المطعكف فيو

 .3الدكلة إلى كقؼ تنفيذ القرار الكزارم
مف أجؿ تكقي المخاطر كاألضرار التي قد تمحؽ قبؿ دعكل المنظمات فمجمس الدكلة              

 راتخاذ التدابيكالمكارد الجينية الزراعية المحمية مف جراء الترخيص بزراعة أصناؼ ذرة محكرة جينيا، 
ا  التقميؿ مف حدتو عمى األقؿ حدكث أضرار مستقبمية عمى البيئة كالصحة العامة أكجنبتؿ

.  ك خطكرتيا

            ككرست محكمة العدؿ األكربية حؽ المنظمات غير الحككمية في المجكء إلى القضاء مف 
 حيث أكدت أف المنظمات T4 -16/33  في القضية 2018 مارس 14خبلؿ حكـ صدر عنيا في 

                                                                                                                                                                                                      

. 50رضا عبد الحميـ عبد المجيد، المرجع السابؽ، ص/ د_  1

. 284، المرجع السابؽ، ص غنية عثامنة_  2

 .52ص المرجع السابؽ، ، رضا عبد الحميـ عبد المجيد/ د_   3

األلمانية ضد المفكضية األكركبية المدعكمة مف شركة مكنسانتك  (Testbiotech)ىي القضية المرفكعة مف T-16/33) القضية _ 4
  (MON87769 )مف أجؿ إعادة المراجعة بشأف التفكيض الممنكح لمكنسانتك بكضع فكؿ الصكيا المعدلة جينيا ذات الرمز 

(MON87705) إلى أنو يجب عمى المفكضية األكركبية فحص طمب المراجعة الذم تقدمت 2015، كانتيت المحكمة في  في السكؽ 
عادة النظر في تقييـ المخاطر ألنكاع فكؿ الصكيا المعدلة المرخص بيا لمكنسانتكTest biotechبو   Curia.europa.eu         : كا 

(T-33/16/ Arret du tribunal (Septiéme chambre)) 
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غير الحككمية يمكنيا أف تطمب مف المفكضية األكركبية إعادة النظر في قرارات التفكيض بتسكيؽ        
 .أك زراعة الكائنات الحية المعدلة كراثيان استنادان إلى التقييـ الصحي لممخاطر

 األلمانية التمست مف المحكمة زيادة   1(Test biotech)         غير أف المنظمة تاست بيكتيؾ 
تكسيع نطاؽ الحؽ في مراجعة التفكيضات كاعتماد الحجج المتعمقة بالصحة في نطاؽ البيئة ، إال أف 

تتمسؾ بالتفسير الضيؽ لمفيـك  (مكنسانتك)المفكضية األكربية بدعـ مف عمبلؽ التكنكلكجيا الحيكية 
الذم يتضمف السمية _ القانكف البيئي حيث ترل بكجكب التمييز بيف تقييـ السبلمة الصحية لئلنساف 

 .2كبيف تقييـ المخاطر البيئية لمكائنات المعدلة جينيا_ كالحساسية 

         كمف ىنا نستنج أف المنظمات غير الحككمية تقـك بدكر فعاؿ في حماية التنكع الجيني مف 
مخاطر الكائنات المعدلة جينيا ، إال أنيا تتعرض لممضايقات مف الدكؿ ، كمف شركات التكنكلكجيا 

 .الحيكية المنتجة لمكائنات المعدلة عمى أساس أف ما تقـك بو ىذه المنظمات ييدد مصالحيا

 دور الجمعيات الوطنية في حماية الثروة الجينية: المطمب الثاني

        إف حماية التنكع البيكلكجي أىـ القضايا التي تيـ المجتمع كمو، فالحفاظ عمى الثركة 
البيكلكجية مطمب ضركرم لحماية مقدرات الحياة ، مف ىنا كاف لزاما عمى الشعكب أف تتحمؿ 
الفرع )مسؤكليتيا تجاه ىذه القضية عف طريؽ الجمعيات المحمية، حيث دعت إلى ظيكرىا عدة أسباب

                                                           

1 _ Test biotechفي ميكنيخ 2008منظمة غير حككمية ألمانية تأسست كمعيد لتقييـ األثر المستقؿ لمتكنكلكجيا الحيكية عاـ  مق 
:  األلمانية كنطاؽ عمؿ ىذه المنظمة ضمف المكضكعات التالية

 .اليندسة الكراثية كمسؤكليتنا عف الطبيعة -1
 .الكائنات المعدلة كراثيا كالزراعة -2
 .حيكانات معدلة كراثيا -3
 .ير الجيناترالبيكلكجيا التركيبية كتح -4
     www. Testbiotech.org/en.  Derniére visite a 20/12/2016 : أنظر  .براءات االختراع -5

2 _Charlotte KRINKE, Les ONG Peuvent demander un réexamen des autorisation d`OGM, INFOGM 

Le Journal N° 149 Mars/Avril 2018, Date de publication . le 19Mars 2018. www.Infogm.org. Derniére 

visite a 27/03/2018 .  
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غير أف ( الفرع الثاني)لتنشط كفؽ آليات قانكنية لممساىمة في حماية كصيانة التنكع الجيني (األكؿ
مشاركة الجمعيات في حماية كصيانة التنكع الجيني يظؿ محدكدان لكجكد عدة معكقات تضعؼ العمؿ 

 .(الفرع الثالث)الجمعكم

 األساس القانوني لمجمعيات ودواعي ظيورىا: الفرع األول

 األساس القانوني لمجمعيات: البند األول

         تعتبر الجمعية كؿ تجمع ألشخاص طبيعييف أك معنكييف عمى أساس تعاقد لمدة محددة أك 
غير محددة يشترككف في تسخير معارفيـ ككسائميـ تطكعان كلغرض غير مربح مف أجؿ ترقية 

 .1األنشطة كتشجيعيا ، كالمجاؿ البيئي أىـ مجاالت النشاط الجمعكم

        كتستمد الجمعيات الكطنية أساسيا القانكني مف االتفاقيات الدكلية حسبما بيناه في األساس 
القانكني لممنظمات غير الحككمية ، كما تستمد شرعيتيا مف القكانيف كالتشريعات الداخمية لمدكؿ، فيي 

التي تحدد شخصيتيا المعنكية ككيفيات تأسيسيا كضكابط عمميا ، كسنعطي بعض النمادج  

 تأسيس لمجمعيات في القانون المصري: أوال

          تسّمى الجمعيات الكطنية بالجمعيات األىمية في مصر ، كقد عرفيا المشرع المصرم في 
كؿ جماعة ذات تنظيـ مستمر يتـ " أف الجمعية  (2ؼ / 1) في المادة 2قانكف الجمعيات األخير

تأسيسيا كفقا ألحكاـ القانكف تتألؼ مف أشخاص طبيعية أك اعتبارية مصرية أك منيما معا بحد أدنى 
 ".عشرة أشخاص تيدؼ إلى ممارسة العمؿ األىمي

                                                           

  السالؼ الذكر 12/06مف القانكف رقـ  (02)  المادة _ 1

 . السالؼ الذكر12/06مف قانكف رقـ  (02) المادة _ 2
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      فتسمية الجمعيات األىمية مف خبلؿ التعريؼ نسبة القتصار ىيئتيا التأسيسية عمى المصرييف 
 .1فقط، كتنشط في المجاالت التي تخدـ مصمحة المصرييف

         ىذا القانكف كالقكانيف التي سبقتو في مصر أعطت األساس القانكني لمنشاط الجمعكم كنظرا 
لتزايد االىتماـ بقضايا البيئة فقد شيدت السنكات األخيرة تطكران كزيادة في أعداد الجمعيات العاممة في 

 .ميداف حماية البيئة

 تعمؿ الجمعية في مجاالت تنمية 2017 لسنة 70مف القانكف رقـ  (13)        كحسب المادة 
المجتمع منيا المجاالت البيئية ، مع انتفاء الرابطة بينيا كبيف األحزاب السياسية أك النقابات المينية 

. كنشاطاتيا

 تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري: ثانيا 

        تستمد الجمعيات البيئة شخصيتيا القانكنية مف القكاعد العامة المنظمة لمجمعيات التي كردت 
 18كيشترط في األشخاص الطبيعييف المؤسسيف لمجمعية أف يككنكا بالغيف سف . 12/06في القانكف 

سنة فما فكؽ، متمتعيف بالجنسية الجزائرية كمتمتعيف بحقكقيـ المدنية كالسياسية ، كغير محكـك عمييـ 
 .2بجناية أك جنحة تتنافى مع مجاؿ نشاط الجمعية

         يجب عمى األشخاص المعنكييف المؤسسيف لمجمعية الخاضعيف لمقانكف الخاص أف يككنكا 
مؤسسيف طبقان لمقانكف الجزائرم ، كأف يككنكا ناشطيف عند تأسيس الجمعية ، كغير ممنكعيف مف 

 .3ممارسة نشاطيـ

 .كتختمؼ الجمعيات في كيفيات تأسيسيا باختبلؼ نطاؽ نشاطيا

                                                           

 المتعمؽ بتنظيـ عمؿ الجمعيات كغيرىا مف المؤسسات العاممة في مجاؿ 20017 لسنة 70مف القانكف رقـ  (2ؼ/1)المادة _   1
. 05ص  ، 2017 مايك 24، الصادر في  (ك) مكرر20، العدد  العمؿ األىمي، ج ر ج ـ

. 34ص.  السالؼ الذكر12/06مف القانكف  (04) المادة _ 2

.   السالؼ الذكر12/06مف القانكف  (05)المادة _  3
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كيكدع تصريح التأسيس لدل المجمس  (10)عدد األعضاء المؤسسيف بالنسبة لمجمعيات البمدية 
أما الجمعيات الكالئية فعدد األعضاء  . يكما30الشعبي البمدم، كمدة دراسة مطابقة التأسيس لمقانكف 

عضكان كيكدع تصريح التأسيس لدل الكالية التي تنشط الجمعية في إقميميا  (15)المؤسسيف يككف 
كبالنسبة لمجمعيات الكطنية عدد األعضاء . يكمان  (40)كمدة دراسة مطابقة التأسيس لمقانكف 

كالية عمى األقؿ، كيكدع ممؼ التأسيس لدل كزارة  (12)عضكا منبثقيف مف  (25)المؤسسيف 
 .1يكمان  (60)الداخمية، كمدة دراسة مطابقة التأسيس لمقانكف 

، كعند انقضاء اآلجاؿ 2           تكتسب الجمعية المعتمدة الشخصية القانكنية بمجرد تأسيسيا
بمثابة _ البمدية أك الكالية أك كزارة الداخمية _ المتعمقة بدراسة المطابقة يعد عدـ رد اإلدارة المعنية 

 .3اعتماد لمجمعية كيجب عمى اإلدارة تسميـ كصؿ تسجيؿ الجمعية

         أما الجمعيات البيئية عمى اختبلؼ نطاؽ اختصاصيا تتحدد مشاركتيا إلى جانب اإلدارة في 
،  كبما أف مجاالت البيئة متعددة يمكف 4مجاؿ حماية البيئة بالصبلحيات التي تقرىا النصكص البيئية

لمجمعية أف تختص في مجاؿ حماية كصيانة التنكع الجيني ، كالمساىمة في حماية المكارد الجينية 
 .مف االندثار

                                                           

  السالؼ الذكر12/06مف القانكف  (08( )07( )06)المكاد _3 

 .مف القانكف السالؼ الذكر (17) المادة _ 2

 .مف القانكف السالؼ الذكر (11)المادة _  3

 رسالة دكتكراه في القانكف العاـ ، كمية الحقكؽ ، جامعة تممساف سنةكناس يحيى، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر،/ د_  4
 .139ص  ، 2007
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        كأعطى قانكف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة لؤلشخاص كالجمعيات حؽ التدخؿ 
، عف طريؽ إبداء الرأم كالمشاكرة كالمساىمة في البحث العممي بالنسبة لمجمعيات 1في حماية البيئة

 .المعنية بحماية التنكع البيكلكجي كالمكارد الكراثية

 دواعي ظيور الجمعيات البيئية: البند الثاني

 : ظيكر الجمعيات الناشطة في مجاؿ حماية البيئة يرجع إلى عدة أسباب منيا 

تنامي االىتماـ بقضايا البيئة عمى كافة المستكيات الدكلية كاإلقميمية كالمحمية  في ظؿ التصاعد : أوالً 
 .المتزايد لمتكنكلكجيا التي أصبحت تيدد المكارد لصالح رفاىية اإلنساف

فسح المجاؿ في القكانيف الكطنية لمجمعيات الناشطة في مجاؿ البيئة، بعد رسكخ قناعة بأف : ثانيا
المشكبلت البيئية ال يمكف حميا دكف مشاركة الجمعيات، لما ليا مف دراية بالقضايا البيئية كقدرة عمى 
التعبئة العامة لضماف مشاركة أكسع في التصدم لممشاكؿ البيئية بفاعمية كبيرة تستمدىا مف النزعة 

 .التطكعية ألعضائيا

 القصكر في فعالية كأداء الييئات اإلدارية البيئية ألدكارىا في حماية البيئة ، بسبب عدـ تكافر :ثالثاً 
المعرفة الكافية ، مثؿ قمة المعرفة بقيمة التنكع الجيني مف الناحية االقتصادية كاالجتماعية كالتكازف 

 .البيئي

 تصرؼ بعض الييئات اإلدارية البيئية حياؿ مشاكؿ البيئة بسمبية لئليماف بعدـ جدكل حماية :رابعاً 
 .البيئة مف االعتداء عمييا في ظؿ التناـ المتزايد إلفرازات التكنكلكجيا عمى البيئة

 

 
                                                           

تدخؿ األشخاص كالجمعيات في مجاؿ حماية البيئة في المتعمؽ بحماية البيئة عف  10_03نص المشرع الجزائرم في القانكف _ 1
 ".أدكات تسيير البيئة"الفصؿ السادس ضمف الباب الثاني المكسـك بػ 
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 دور الحركة الجمعوية  في حماية الثروة الجينية: الفرع الثاني

       تمعب جمعيات حماية البيئة دكران رئيسيان في تحسيف الثركة الجينية الحيكانية كالنباتية كصكنيا 
كمنع سيطرة الكائنات المعدلة كراثيان كحيث أف القانكف منح الجمعيات حؽ المشاركة في حماية البيئة 

 كفؽ آليات تختمؼ باختبلؼ نشاط الجمعية

 : 1كقد عدد المجمس الكطني الفرنسي لمحياة الجمعكية ثمانية نشاطات تقـك بيا الجمعيات كىي

 إعبلـ كتربية الجميكر

 تككيف أشخاص مختصيف مثؿ المنشطيف كاإلدارييف كالمنتخبيف 

 المشاركة ك المشاكرة مع المنتخبيف كاإلدارييف

 نشر المعمكمات أك كسائؿ اإلعبلـ

 المجكء إلى القضاء في حاالت التمكث أك مخالفة قكانيف حماية البيئة

 .إصدار نشرية أك مجمة

فيمكف لمجمعيات الناشطة في حماية التنكع البيكلكجي مف مخاطر الكائنات الحية المحكرة أف تختص 
 .في نشاط معيف عمى أكمؿ كجو مف أجؿ حماية المكارد الجينية في مكاجية اإلدارة

   مف أشير الجمعيات المعنية بإعبلـ الجميكر كنشر المعمكمات حكؿ الكائنات المعدلة جينيا في 
 حيث تقدـ خدمة معمكمات بالمغة الفرنسية حكؿ الكائنات المعدلة  2(Infogm)فرنسا ىي جمعية 

 .                               2013كراثيا كالتقنية الحيكية، كأضافت إلى اختصاصاتيا المعمكمات المتعمقة بالبذكر منذ عاـ 
تحقيقان ألىدافيا تصدر الجمعية نشرية نصؼ شيرية مف أجؿ إتاحة المعمكمات زيادة عمى مكقعيا 

                                                           

  1 .140كناس يحيى، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابؽ، ص/ د_ 

    www.Infogm.org، أنظر 1901 في فرنسا بمكجب قانكف الجمعيات لعاـ 1999 في جكيمية  (Infogm)ية عنشأت جـ_  2
. 16/12/2017أطمع عميو في 

http://www.infogm.org/
http://www.infogm.org/
http://www.infogm.org/
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 كأحيانا تنشر الجمعية حتى األحكاـ القضائية المتعمقة باستخداـ الكائنات المحكرة كراثيا 1اإللكتركني
 .مف أجؿ زيادة الكعي المجتمعي بمخاطر ىذه الكائنات عمى البيئة

         كيمكف أف يتعاظـ دكر الجمعيات إلى درجة الضغط عمى اإلدارة لدرء ما ييدد المكارد 
ء راالجينية، في اليند حاكلت السفارة األمريكية الضغط عمى كزيرة البيئة مف خبلؿ مكتب رئيس الكز

لمسماح بكاردات حبكب معدلة كراثيان ، كلكف الحممة الكاسعة التي شنتيا الجمعيات النسكية المنظمة 
" النساء مف أجؿ التنكع"في اإلتحاد الكطني لمنساء مف أجؿ حقكؽ الغذاء المنضكية تحت لكاء حركة 

 .2نجحت في إرجاع سفينتي بضائع حمكلتيا عشرة آالؼ طف مف الحبكب المعدلة جينيان 

          كما تسعى حركة النساء مف أجؿ التنكع في اليند إلى الدفاع عف حرية البذكر كحرية 
بيدؼ خمؽ مناطؽ زراعية _ التي تنتجيا الشركات العمبلقة _الغذاء، كمقاطعة البذكر المعدلة كراثيا 

خالية مف اليندسة الكراثية كخالية مف التمكث الكيماكم كالجيني مف أجؿ زراعة حرة ، مف أجؿ 
 .، كحفاظان عمى الثركة الجينية لؤلجياؿ القادمة3األرض، كمف أجؿ كؿ األنكاع

      لكف المبلحظ ضعؼ كمحدكدية العمؿ الجمعكم في مجاؿ حماية البيئة خصكصا في الجزائر 
 فما ىي األسباب كالعراقيؿ التي تحد مف العمؿ الجمعكم في حماية البيئة عمكمان؟

 معوقات العمل الجمعوي في حماية البيئة: الفرع الثالث

        تعترض الجمعيات عقبات تضعؼ مف فعاليتيا كتحقيؽ أىدافيا خصكصان إذا تعمؽ األمر 
 :بحماية التنكع الحيكم كأىـ ىذه المعكقات

 

                                                           

1 _ www.Infogm.org المكقع اإللكتركني لمجمعية .  

 624، ترجمة أحمد زكي، مقاؿ بمجمة الحكار المتمدف، العدد  حرية الطعاـ أـ عبكدية الطعاـ: ، حركب البيكتكنكلكجي  فاندانا شيفا_ 2
  .www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=10873: ، متكفر عمى الرابط17/10/2003الصادر في 

. المرجع نفسو_   3

http://www.infogm.org/
http://www.infogm.org/
http://www.infogm.org/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=10873
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=10873
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=10873
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 ضعف اإلرادة التطوعية: البند األول

           كضعؼ اإلرادة التطكعية لحماية البيئة ، يصكرىا كاقع الحركة الجمعكية خصكصا في 
الجزائر بحيث لك تأممنا التشكيمة الجمعكية  نجد أف أغمبيا جمعيات اجتماعية أك ثقافية أك رياضية 

أما االىتماـ بالبيئة فيك ضئيؿ جدان بالرغـ مف قضايا البيئة المتجددة يكميا ، كبيف األستاذ دراس عمر 
مف خبلؿ دراسة ميدانية قاـ بيا حكؿ عينة انتقاىا مف الجمعيات المتكاجدة بكىراف أف نسبة 

 مف العينة ال يؤمنكف بالعمؿ التطكعي كيبرركف ذلؾ بأف العمؿ التطكعي انقضى زمف 26.31%
 .1االشتراكية

        كما يبلحظ بأف نسبة المشاركة الجمعكية في الجزائر تبقى ضعيفة جدا إذ ال تتعدل نسبة 
  %39 ، كبمغت في فرنسا %11 مف مجمكع السكاف ، كتتضاعؼ في المغرب لتصؿ إلى 5%

 .2 في الكاليات المتحدة األمريكية كالدكؿ اإلسكندنافية%43كتفكؽ 

      كرغـ التحكؿ القانكني الجذرم في تنظيـ مشاركة الجمعيات إال أف المخطط الكطني لؤلعماؿ 
مف أجؿ البيئة كالتنمية المستدامة اعتبر أف دكر المجتمع المدني في حماية البيئة في الجزائر ال يزاؿ 

 .3ىامشيا

        فيمكف القكؿ أف المشاركة الجمعكية في حماية البيئة مف الكائنات الحية المعدلة جينيا شبو 
منعدمة ألف المكضكع يحتاج إلى معمكمات كبيرة عف الكائنات المعدلة جينيا ككيفية دخكليا إلى 
الجزائر، كسبؿ الكشؼ عنيا ، زيادة عمى القيمة االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية لمتنكع الجيني 

 .فاقتراف عدـ المعرفة بضعؼ اإلرادة التطكعية يجعؿ المشاركة الجمعكية منعدمة

 

                                                           

 .150، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابؽ، صمكناس يح/ د_  1

 .67ل، المجتمع المدني كحماية البيئة،  المرجع السابؽ، صمكناس يح/ د -  2

 . 67، ص المرجع نفسو_ 3
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 صعوبة الحصول عمى المعمومات من اإلدارة: البند الثاني

         يمثؿ الحصكؿ عمى المعمكمة أكبر عامؿ لتحقيؽ المشاركة الفعالة مف قبؿ الجمعيات 
كمنظمات المجتمع المدني في حماية البيئة ، كالمعمكمات األساسية لحماية المكارد الجينية تتمثؿ في 
حالة التنكع البيكلكجي ، اإلطبلع عمى سجبلت األنكاع الحيكانية كالنباتية كمناطؽ تكزيعيا مع تحديد 
القيـ االقتصادية لؤلنكاع النباتية كالمعارؼ المرتبطة بيا مثؿ النباتات ذات الخصائص العبلجية أك 
العطرية ، ك معرفة مكقؼ الدكلة مف الكائنات الحية المحكرة جينيا، ككيفيات دخكليا كبمد المنشأ 

. كمناطؽ زراعتيا ،  كىذه المعمكمات تحتاج إلى بحث جدم كمنظـ 

        كما أف اإلدارة عمييا إتاحة ىذه المعمكمات عبر كسائؿ اإلعبلـ كالمكاقع اإللكتركنية 
 .كالنشريات إذا سممنا أف اإلدارة ممّمة أصبلن بيذه المعمكمات

كأكبر سبب يمنع الكصكؿ إلى المعمكمات المتعمقة بالتنكع الحيكم تذرع اإلدارة بالسر الميني أك السر 
 .الصناعي

        فمك تأممنا الكضع في الجزائر نجد أف المعمكمات المتعمقة بالتنكع الجيني كالكائنات المعدلة 
كراثيا تكاد تككف منعدمة بؿ إف ىذه المصطمحات تعتبر غريبة عمى المجتمع المدني ما ينتج عنو 

. عدـ اإلىتماـ بالتنكع الحيكم كالثركة الجينية ك ما تؤكؿ إليو

 ضعف التخصص: البند الثالث

       إف اتساع كتشعب مجاالت البيئة فرض التخصص الفني كالعممي ، فالمشاركة الجمعكية في 
حماية المكارد الجينية كالتنكع الحيكم تستمـز مف طاقـ الجمعية التخصص الفني الدقيؽ في ىذا 

ال كانت المشاركة غير مجدية  .المجاؿ كا 



حماية الثركة الجينيةؿاآلليات التكميمية كاآلليات العبلجية  باب الثاني                           اؿ  

 

 

158 

       كفي الكاقع نجد أف الكثير مف جمعيات حماية البيئة ليست عمى قدر كاؼ مف التنظيـ كالكفاءة 
 فالرغبة التطكعية ال تكفي لكحدىا 1فيستكم كجكدىا مع عدمو ، كأف الكثير منيا ال يعرؼ إال اسميا

 .في تحقيؽ المشاركة الفعمية في حماية المكارد البيئية

 ضعف التنظيم والتخطيط: البند الرابع

         يعاني عدد ىاـ مف الجمعيات مف ضعؼ القدرة عمى حسف  اإلدارة أك التعبير بسبب عدـ 
معرفة أعضائيا بالكسائؿ القانكنية المتاحة لتحقيؽ أىدافيـ المتعمقة بحماية البيئة ، كعدـ تكفر 

 .2التككيف اإلدارم لدل قياداتيا

        كمف المبلحظ أف معظـ الجمعيات تخضع لقيادات فردية إلى الحد الذم يعتمد فيو كجكدىا 
بالكامؿ عمى ىؤالء األفراد ، فاعتمادىا عمى أشخاص أكثر مف اعتمادىا عمى تنظيـ مؤسسي يجعؿ  

 .3أدائيا بشكؿ منتظـ

 ، كالتصكر 4       كضعؼ التنظيـ يؤدم إلى عدـ تحديد النشاط كالتخطيط لتنفيذه كمتابعتو كتقييمو
 .المستقبمي لنشاط الجمعية كفؽ خطط مرسكمة لتحقيؽ األىداؼ التي تعمؿ الجمعية عمى تحقيقيا

 ضعف التمويل: البند الخامس

         تتككف مكارد الجمعيات مف اشتراكات األعضاء ، كالمداخيؿ المرتبطة بنشاطاتيا الجمعكية 
كأمبلكيا، كاليبات النقدية كالعينية كالكصايا ، كمداخيؿ جمع التبرعات كأيضا اإلعانات التي تقدميا 

 .1الدكلة أك الكالية أك البمدية

                                                           

. 151كناس يحى، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابؽ، ص/ د_  1

   .60كناس يحيى، المجمع المدني كحماية البيئة، المرجع السابؽ، ص/ د_ 2

، مكتبة الكفاء القانكنية، اإلسكندرية، 01عبد اهلل جاد الرب أحمد، حماية البيئة مف التمكث في القانكف اإلدارم كالفقو اإلسبلمي، ط _  3
 .2016مصر، سنة

 .470المرجع نفسو، ص_  4
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يعتمد أساسان عمى دعـ السمطات -  كغيرىا مف الجمعيات–        لكف نشاط الجمعيات البيئية 
 ، كاعتماد الجمعيات عمى دعـ كتمكيؿ اإلدارة 2العامة لتحقيؽ أىدافيا نظران لمحدكدية المكارد األخرل

 .يضعؼ مف استقبلليتيا

 أدرج 12/06مف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أف القانكف الجديد المتعمؽ بالجمعيات                  
كما تميز بسيكلة تأسيس كاعتماد  .النشاط البيئي صراحةن ضمف مجاالت النشاط الجمعكم في الجزائر

الجمعيات البمدية حيث أصبحت تعتمد عمى مستكل مصالح البمدية بعد أف كانت عمى مستكل 
. مصالح الكالية

 .03/10يبقى النشاط الجمعكم في حماية البيئة عمكمان ضئيبل جدا نتيجة لتأخر صدكر قانكف البيئة 

                                                                                                                                                                                                      

 . السالؼ الذكر06_12مف القانكف  (29) المادة _ 1

 .147كناس يحي، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابؽ، ص_   2
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  لحماية الثروة الجينيةعالجيةاآلليات ال: الفصل الثاني

           إف المؤسسات المعنية بحماية المكارد الجينية عمى المستكل الدكلي أك الداخمي بما تممكو 
مف كسائؿ الضبط تعتبر غير كافية لكحدىا لتحقيؽ حماية فعالة لممكارد الجينية مف مخاطر الكائنات 

الحية المحكرة جينيا ، كىذا ما اقتضى دراسة دكر المسؤكلية المدنية لتدارؾ األضرار الناشئة عف 
استخداـ أك إطبلؽ كائنات حية محكرة جينيا في البيئة حيث تؤثر سمبا عمى التنكع الحيكم ، كالبحث 

 .(المبحث األكؿ)عف كيفيات التعكيض عف األضرار التي لحقت التنكع الجيني 

          كمف أجؿ تحقيؽ ىدؼ تعزيز الجانب اإلصبلحي لحماية المكارد الجينية نتطرؽ إلى 
المسؤكلية الجنائية عف الجرائـ التعدم عمى الثركة الجينية بالطرؽ غير المشركعة ، كاالستخداـ غير 

 .(المبحث الثاني)المشركع لمكائنات الحية المحكرة جينيا قصد اإلضرار بالبيئة أك الصحة العامة 
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 المسؤولية المدنية عن االستخدامات الماسة بالثروة الجينية : المبحث األول

        إف نظاـ المسؤكلية المدنية يعتبر آلية ردعية لحماية الثركة الجينية مف مخاطر تداكؿ 
كاستخداـ الكائنات الحية المحكرة جينيا ، كىذا يقتضي منا البحث عف حاالت المسؤكلية المدنية عف 

المطمب )ثـ تحديد األساس القانكني لممسؤكلية  (المطمب األكؿ)استخدامات الكائنات المحكرة جينيا 
 (.المطمب الثالث)، ثـ الجزاء عف أضرار الكائنات المحكرة جينيا(الثاني

 حاالت المسؤولية المدنية عن استخدام الكائنات المحورة جينيا: المطمب األول

         يطرح إدخاؿ الكائنات الحية المعدلة كراثيا بصكرة قانكنية أك غير قانكنية في البيئة العديد 
الفرع )مف حاالت المسؤكلية المتمثمة في المسؤكلية المدنية عف الكائنات المحكرة جينيا العابرة لمحدكد 

 (.الفرع الثاني)كالمسؤكلية عف االستخدامات المحمية لمكائنات الحية المحكرة كراثيا  (األكؿ

 المسؤولية المدنية عن الكائنات الحية المحورة وراثيا العابرة لمحدود: الفرع األول

           قكاعد المسؤكلية كالجبر التعكيضي عف األضرار الناتجة عف الكائنات الحية المحكرة جينيا 
مف بركتكككؿ قرطاجنة ، التي عيدت إلى مؤتمر  (27)عمى الصعيد الدكلي تقـك عمى أساس المادة 

جراءات  األطراؼ في اتفاقية التنكع البيكلكجي كاألطراؼ في بركتكككؿ قرطاجنة بصياغة قكاعد  كا 
دكلية تتعمؽ بالمسؤكلية كالجبر التعكيضي عف الضرر الناتج عف تحركات الكائنات الحية المحكرة 

 .1عبر الحدكد

          كبناء عمى ذلؾ عقد مؤتمر األطراؼ في بركتكككؿ قرطاجنة اجتماعو األكؿ في ككااللمبكر 
 ، كقاـ بإنشاء فريؽ عمؿ مخصص مف الخبراء القانكنييف كالتقنييف 2004  فبراير 27 إلى 23مف 

جراءات خاصة بالمسؤكلية كالجبر التعكيضي عمى المستكل الدكلي فيما  مف أجؿ صياغة قكاعد كا 
 .يخص تحركات الكائنات الحية المحكرة كراثيا

                                                           

ككااللمبكر التكميمي لبركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة األحيائية بشأف المسؤكلية كالجبر التعكيضي، - بركتكككؿ ناغكياديباجة: أنظر_  1
 .01ص، ، كندا ، مكنتلاير 2011، سنة  إصدار أمانة االتفاقية المتعمقة بالتنكع البيكلكجي
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كبعد عدة سنكات مف _          كفي االجتماع الخاص لمؤتمر األطراؼ في بركتكككؿ قرطاجنة 
 بشأف المسؤكلية 1ككااللمبكر- تـ االنتياء مف إصدار اتفاؽ دكلي ىك بركتكككؿ ناغكيا_ المفاكضات 

 15كالجبر التعكيضي المكمؿ لبركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة األحيائية، كاعتمد في ناغكيا بالياباف في 
 .20102أكتكبر 

 فما ىي الحاالت التي يسرم عمييا ىذا البركتكككؿ عمى المستكل الدكلي؟

 كما ىي شركط قياـ المسؤكلية الدكلية؟ كما ىي االستثناءات؟

 كوااللمبور-مجال تطبيق بروتوكول ناغويا: البند األول

          يطبؽ البركتكككؿ عمى األضرار الناتجة عف التحركات المقصكدة لمكائنات الحية المحكرة 
جينيا عبر الحدكد سكاء كاف المراد استخداميا كأغذية أك أعبلؼ أك لمتجييز، أك كانت مكجية 

 3.لبلستخداـ المعزكؿ في األبحاث العممية، أك كاف المراد إدخاليا عمدان في البيئة

       كعمى سبيؿ المثاؿ مسؤكلية الدكؿ التي ترسؿ المعكنة الغذائية في شكؿ بذكر، كفي الحاالت 
 4.التي تمكث فييا النباتات المعدلة كراثيا في دكلة بيئة دكلة أخرل مجاكرة

            كما تتحمؿ الدكلة المسؤكلية عف أضرار الكائنات الحية المحكرة جينيا في مجاؿ التجارة 
الدكلية، خصكصا الدكلة المنتجة كالمصدرة لمكائنات الحية المحكرة ، لذلؾ قدمت المجمكعة 

أثناء المفاكضات بشأف بركتكككؿ ناغكيا ككااللمبكر اقتراحا بإنشاء نظاـ صاـر لمسؤكلية - اإلفريقية

                                                           

ككااللمبكر، لتمييزه عف برتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ العادؿ - سمي االتفاؽ ببركتكككؿ ناغكيا_  1
 حيث اعتمد خبلؿ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراؼ في  ،كالمنصؼ لممنافع الناشئة عف استخداميا الممحؽ باتفاقية التنكع البيكلكجي

.  في ناغكيا بالياباف2010 أكتكبر 29اتفاقية التنكع البيكلكجي في 
 .ككااللمبكر، المرجع السابؽ-مقدمة بركتكككؿ ناغكيا _ 2

 .04-03ص، ككااللمبكر-مف بكتكككؿ ناغكيا (03)المادة _  3
4 _Philippe CULLET , Responsabilité et biotechnologie , Revue européenne des science sociales , 

editeur librairie Droz,XLII , 2004  ,N°130, p184. 
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الطرؼ المصدر لمكائنات الحية المحكرة جينيا لما تحدثو مف أضرار بالمكارد الجينية كالصحة 
 .1العامة

       كما يسرم البرتكككؿ عمى األضرار الناتجة عف تحركات غير مقصكدة عبر الحدكد لمكائنات 
مف بركتكككؿ قرطاجنة بأف الكائنات الحية المحكرة قد  (14) حيث أشارت المادة 2الحية المحكرة

عمى 3تككف مشتتة عبر الحدكد الكطنية مما يشكؿ مخاطر محتممة لمتنكع البيكلكجي كصحة اإلنساف
 . األطراؼ المجاكرة 

           كتسرم أحكاـ المسؤكلية الكاردة في بركتكككؿ ناغكيا ككااللمبكر عمى التحركات غير 
مف بركتكككؿ  (25) كفؽ ما تقتضيو المادة 4المشركعة لمكائنات الحية المحكرة جينيا عبر الحدكد

قرطاجنة لمسبلمة األحيائية حيث تعتبر مخالفة لمتدابير المحمية المعمكؿ بيا في داخؿ الدكلة مثؿ 
اإلجراءات اإلدارية مف أجؿ منح التراخيص باستيراد الكائنات الحية المحكرة ، أك زراعة كائنات 
محكرة في البيئة دكف ترخيص أك إشعار يعتبر عمبلن غير مشركع دكليا كداخميا، كقد تترتب عميو 

عقكبات في حالة قياـ المسؤكلية الجنائية كالتعكيض عف الضرر كجزاء مدني مف أجؿ الحفاظ عمى 
 .التنكع الجيني

 شروط قيام المسؤولية عن الكائنات الحية المحورة جينيا: البند الثاني

         يشترط برتكككؿ ناغكيا ككااللمبكر لقياـ المسؤكلية عف الكائنات الحية المحكرة ، كجكد كائف 
 .5حي محكر كراثيا كضرران كعبلقة سببية بيف الكائف الحي كالضرر

                                                           

1_ Ruth MACKENZIE,; Op.Cit . P181. 

 .04مف بركتكككؿ ناغكيا ككااللمبكر، ص (3ؼ/03) المادة _ 2

3_ Ruth MACKENZIE, Op.Cit . P125. 

 .04مف بركتكككؿ ناغكيا ككااللمبكر، ص (04)المادة  _ 4

 .مف بركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة اإلحيائية (ؼ ز/03)المادة  _ 5
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أم كائف حي محكر يمتمؾ تركيبة جينية جديدة تـ الحصكؿ عمييا : الكائن الحي المحور جينيا: أوال
عف طريؽ استخداـ التكنكلكجيا الحيكية ، حيث يثكر الجدؿ حكؿ آثار الكائنات الحية المحكرة عمى 
البيئة كعمى النباتات األصمية ، حيث أف النباتات المعدلة جينيا لـ يعد يمكف احتكاؤىا، إذ أصبحت 
تدخؿ في أكساط بيئية متنكعة كىك ما ييدد بقاء النباتات األصمية في مناطؽ منشأىا حيث تشكؿ 

 .1خزانات ثمينة مف المكارد الكراثية التي تسمح بالحفاظ عمى التنكع الجيني

تتعدد األضرار المتكلدة عف الكائنات الحية المحكرة  ألف زراعة البذكر المعدلة جينيا : الضرر: ثانيا
يؤدم إلى نقص التنكع الكراثي في  المزراع، كبالتالي نقص المخزكف الجيني لمزراعة ما ييدد البيئة 

 .2كاألمف الغذائي

     كالتعديؿ الجيني يقـك عمى إدخاؿ الجينات مف كائف حي كاحد في التركيبة الجينية لكائف حي 
 .آخر، فيذا يزيؿ الحكاجز بيف األنكاع كبالتالي ظيكر كائنات جديدة في البيئة تيدد التنكع القائـ

         كمف صكر الضرر البيئي لمكائنات الحية المحكرة أضرار الجكار غير المألكفة الناتجة عف 
األنشطة الزراعية التي تعتمد عمى زراعة البذكر المعدلة كراثيا عمى نطاؽ كاسع بجكار المزارع التي 
تعتمد عمى الزراعة العضكية ، حيث تتمكث ىذه األخيرة بمحاصيؿ معدلة كراثيا نتيجة انتقاؿ المقاح 
كالطمع ، فإذا تجاكزت ىذه األضرار ما يسمح بو عادة في عبلقات الجكار كخرجت عف طاقة تحمؿ 

 .3اإلنساف كالبيئة المحيطة بو لـز التعكيض عف الضرر

                                                           

1_ BACHAND Nadia, L’Impact des OGM sur l’environnement et les relations socio-économiques 

dans les pays en développement ; Vertigo, La revue électronique en sciences de l’environnement, 

volume 02 ; N°01 ; Avril 2001. Jornals.openedition.org/vertigo/4074. 
دراسة مقارنة بيف الطب ) اآلثار المترتبة عف استخداـ اليندسة الكراثية كمدل مسؤكلية الدكلة عنيا خالد عبد العظيـ أبك غابة،_  2

. 106ص ، 2013سنة   ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، مصر،01، ط  (كالفقو اإلسبلمي كالقانكف
 مجد المؤسسة الجامعية ،01 عامر طراؼ، حياة حسنيف، المسؤكلية الدكلية كالمدنية في قضايا البيئة كالتنمية المستدامة، ط _ 3

. 228 ص ،2012  سنة ،، لبناف  بيركت ،لمدراسات كالنشر كالتكزيع
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عمى أنو يجب تحديد صمة  (04)ينص بركتكككؿ ناغكيا ككااللمبكر في المادة :  العبلقة السببية:ثالثاً 
مف خبلؿ المادة يعتبر عنصر السببية المحكر ..." سببية بيف الضرر كالكائف الحي المحكر المعني

حيث ال يتصكر قياـ المسؤكلية بدكف كجكد ارتباط بيف المدنية الذم ترتكز عميو قكاعد المسؤكلية 
 1.الخطأ كالضرر

        لكف في ىذه الحالة  يجب قياـ السببية بيف الكائف الحي المحكر جينيا كالضرر الحاصؿ 
عمى البيئة، حتى كلك كاف استخداـ الكائف الحي المحكر بطريقة سميمة كبناء عمى ترخيص مف 

ففي إطار التجارة الدكلية لمكائنات المحكرة جينيا قد تنجـ عنيا أضرار ، الجيات اإلدارية المختصة 
 .تضر بالتنكع الحيكم حيث تؤدم إلى فقدانو أك الحد مف استخدامو المستداـ

       لذلؾ تبدم بعض الدكؿ رغبة في استبعاد األضرار الناجمة عف الكائنات المحكرة جينيا عندما 
ال تككف المعرفة العممية كالتقنية كقت كقكع الضرر يقينية بكجكد خكاص خطرة لممادة الجينية الداخمة 

، فإثبات السببية بيف الكائف الحي المحكر جينيا كالضرر الحاصؿ عمى البيئة أك 2عمى الكائف الحي
صحة اإلنساف ىك أساس قياـ المسؤكلية عف أضرار الكائنات المحكرة عمى المكارد الجينية كالتنكع 

 .الحيكم

 الحاالت المستثناة من قيام المسؤولية: البند الثالث

يجكز أف تنص األطراؼ في "مف بركتكككؿ ناغكيا ككااللمبكر عمى أنو  (06)        تنص المادة 
 :قانكنيا المحمي عمى االستثناءات التالية

 القضاء كالقدر كالقكة القاىرة، - أ

 الحرب أك االضطراب المدني،_ ب 

                                                           

. 243ص. السابؽالمرجع  ، عامر طراؼ، حياة حسنيف_    1

2 _Philippe CULLET , Op.Cit.P187. 
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   كيجكز أف تنص األطراؼ في قانكنيا المحمي عمى أم استثناءات أك تدابير تخفيؼ أخرل  - ج
 "حسب ما تراه مبلئما

              فالقكة القاىرة يمكف أف تتخذ سببان لدفع المسؤكلية في حالة اتخاذ كافة تدابير الكقاية ثـ 
حدث ما ال يمكف تكقعو أك دفعو ، مثؿ تدفؽ الجينات مف الكائنات المحكرة إلى مثيبلتيا في البيئة 

رغـ كجكد حكاجز ميكانيكية كبيكلكجية لمنع ذلؾ كحالة انتقاؿ المقاح بفعؿ الرياح ، إال أف ىذا قد ال 
يعد سببان كافيا لدفع المسؤكلية لدل الشركات المحتكرة لمتكنكلكجيا الحيكية التي تحمي منتجاتيا بنظاـ 

 .الممكية الفكرية

 المسؤولية المدنية عن االستخدامات المحمية لمكائنات الحية المحورة جينيا: الفرع الثاني

 الكائنات الحية المعدلة جينيا ىك مجاؿ مثير لبلىتماـ بشكؿ خاص، حيث 1استخدامات         
يظير التفاضؿ بيف البمداف في التعاطي مع الكائنات الحية المحكرة عمى المستكل الداخمي لمبمداف  

حيث تدخؿ المسؤكلية المدنية كآلية مف آليات الحماية ، ىذه االستخدامات يمكف حصرىا في 
، اإلطبلؽ المتعمد لمكائنات الحية المحكرة (البند األكؿ)االستخداـ المعزكؿ لمكائنات الحية المحكرة 

 .(البند الثالث)ك طرح الكائنات المحكرة في األسكاؽ  (البند الثاني)في البيئة 

 االستخدام المعزول لمكائنات الحية المحورة جينيا: البند األول

          االستخداـ المعزكؿ لمكائنات الحية المحكرة في المنشآت كالمخابر بغرض البحث العممي 
كالتطكير مف أجؿ استنباط أصناؼ جديدة ، أك تعديؿ أصناؼ قائمة يترتب عميو قياـ مسؤكلية 

                                                           

االستعانة بكائنات حية محكرة جينيا لزراعتيا أك فييا ىي كؿ عممية أك مجمكعة عمميات يتـ " عممية استخداـ الكائف الحي المحكر _ 1
 .36ص.رضا عبد الحميـ عبد المجيد، المرجع السابؽ: أنظر.." استعماليا أك تخزينيا أك إىبلكيا
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 عف تسرب أك إطبلؽ ال إرادم لكائنات حية محكرة أضرت بالتنكع الحيكم أك الصحة 1المشغؿ
 .العامة

         كتقـك المسؤكلية أيضا في حالة تجاكز حدكد االستخداـ المنصكص عميو في الترخيص 
ذا كاف الترخيص باالستخداـ مقدمان  المقدـ مف الجيات المختصة إذا نجـ عف ذلؾ إضرار بالبيئة ، كا 

إلى شركة مالكة لممخابر كنشأ عف استخداميا لمكائنات المحكرة أضرار بالتنكع الجيني أك الصحة 
العامة تقـك مسؤكليتيا، ك في ىذه الحاالت تنشأ المسؤكلية مف أجؿ تحديد الممتـز بالتعكيض عف 

 .األضرار البلحقة بالبيئة

        المفارقة في بركتكككؿ ناغكيا ككااللمبكر ىي أنو يعطي األكلكية لمكقاية كتدابير المعالجة 
 .3 بالرغـ مف إقراره مسؤكلية المشغميف2(تدابير لبلستجابة)الجينية 

 اإلطالق المتعمد لمكائنات الحية المحورة في البيئة: البند الثاني

         اإلطبلؽ المتعمد يقصد بو أم إدخاؿ متعمد لكائف حي محكر أك مجمكعة مف الكائنات 
الحية المحكرة في البيئة ، حيث ال يتـ اتخاذ أم تدابير الحتكائيا كالحد مف االتصاؿ بالناس كبالبيئة 

 .4كضماف مستكل عاؿ مف السبلمة بالنسبة ليـ

         كيظير ىذا خصكصان في زراعة البذكر كالنباتات المعدلة جينيا، في ظؿ البحث عف سبؿ 
 . تكزيع الزراعة القائمة عمى التكنكلكجيا الحيكية

                                                           

: أم شخص يككف تحت  تصرفو مباشرة أك غير مباشرة كائنات حية محكرة ك يمكف أف يشمؿ حسبما يقرره القانكف"المشغؿ يعني _  1
، أك القائـ بالتطكير أك المنتج أك المخِطر، أك المصدر  الشخص الذم يحمؿ الترخيص أك الذم يطرح الكائف الحي المحكر في السكؽ

 .04ص. ككااللمبكر مف بركتكككؿ ناغكيا (ج2/2ؼ/02)المادة : أنظر" أك المستكرد أك الناقؿ أك المكرد
د الجينية أك التنكع البيكلكجي أك ر أك المشغميف بيا في حالة حدكث ضرر عمى المكاؿىي قكاعد يمتـز المشغ: "تدابر االستجابة_  2

 .04ص. مف بركتكككؿ ناغكيا ككااللمبكر (05)حسب ما كرد في المادة " الصحة العامة
3_ Charlotte KRINKE ; OGM : une responsabilité d’entreprise a minima. www.infogm.org.derniére 

visite a 20/12/2017 

4_ Art (14) Loi N°2008/595. Et Art (03) Directive 18/2001. 

http://www.infogm.org.derni�re/
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       كفي ىذه الحالة إذا ألحقت الكائنات الحية المحكرة المزركعة ضرران بالتنكع الجيني أك الصحة 
 .العامة فتقـك المسؤكلية حتى كلك كاف اإلطبلؽ بناء عمى ترخيص مف الجيات الكصية

 1       كىنا تككف المسؤكلية عمى المنتج سكاء كاف شخصا طبيعيا أك معنكيا مثؿ المراكز العممية
 .في حالة عدـ االلتزاـ بمكاصفات التحكير الكراثي الذم عمى أساسو منحت الرخصة

كتقـك مسؤكلية المزارع بشكؿ أكضح ألنو القائـ بزرع كائنات حية محكرة جينيا في حالة عدـ        
اتخاذ جميع تدابير الحيطة مثؿ تحديد المنطقة الجغرافية المزركعة ، ككضع الحكاجز البيكلكجية أك 

 .الميكانيكية

لزاـ كؿ طرؼ          كعمى المحكمة إدخاؿ األطراؼ المسؤكلة عف الضرر في دعكل التعكيض كا 
 .2بالتعكيض المناسب عمى قدر المساىمة في إحداث الضرر بعد إثبات عمـ المضركر مف عدمو

 طرح الكائنات الحية المحورة في األسواق: البند الثالث

 كاف 3         طرح الكائنات المحكرة في األسكاؽ يعني أف تتاح ألطراؼ ثالثة بمقابؿ أك مجانا سكاء
في المرحمة األكلى أم المعاممة األكلية في سبلسؿ اإلنتاج ، أك التكزيع أك كانت الكائنات الحية 

كىذه المنتجات قد  ، 4المحكرة معبأة كميان أك جزئيان بحيث ال يمكف تغيير المحتكيات دكف فتح العبكة
 .تككف مكجية لئلستيبلؾ البشرم أك الحيكاني أك مكجية لمطرح في البيئة

كمف المخاطر المرتبطة باستيبلؾ األغذية المشتقة مف الكائنات المحكرة جينيا الحساسية          
. كغيرىا  5كمخاطر السمية

                                                           

. 117ص.  خالد عبد العظيـ أبك غابة، المرجع السابؽ_   1

 .117 ص،المرجع نفسو_  2
3 _Art (02/4) Directive 18/2001. 

4_ Art (03/10/11) Règlement (CE) N° 1830/2003 

5_Nathalie BOULANGER «Responsabilité et Réparation face a des Nouveaux Risques Sociaux, 

Environnementaux et Sanitaires : Les cas des cultures trnsgénétiques au Québec. Mèmoire présenté 
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، زيادة عمى المخاطر 1معدلة كراثيا عمى الصحةاؿذرة اؿكقد أثبتت دراسات حديثة مخاطر            
، كفي ىذه التي تمحؽ التنكع الجيني مف كراء انتشار بذكر معدلة جينيا تـ طرحيا في األسكاؽ 

تقـك مسؤكلية المنتج الذم أنتج كائنات معدلة جينيا بمكاصفات تخالؼ الصنؼ كالعينة التي الحاالت 
 . تـ فحصيا مف قبؿ الجيات الرقابية

 كما تنشأ مسؤكلية المنتج لطرح المنتج المعيب مخالفان ألنظمة المتعمقة بالكسـ كاإلعبلـ مف          
، كقد يرجع عمى الجية الرقابية التي قامت  أجؿ عمـ المستيمؾ مف عدمو في دعكل المسؤكلية
 .بالتصريح بإدخاؿ المنتجات المعدلة جينيا المعيبة

ة المدنية عن الكائنات الحية المعدلة جينيا ياألساس القانوني لممسؤول: المطمب الثاني

 تسميط الضكء عمى أسس المسؤكلية المدنية مف اإف الكائنات الحية المعدلة كراثيا تستدعي مف       
باعتبارىا  (الفرع األكؿ)، بدءان بفكرة الخطأ  أجؿ تحديد السند القانكني لمتعكيض عف األضرار الجينية

ثـ ظيرت  (الفرع الثاني)في ظؿ التطكر التكنكلكجي ظيرت فكرة تحمؿ التبعة ثـ المبدأ التقميدم، 
كبعد جديد لممسؤكلية المدنية لتككف أكثر استيعابان لمخاطر التكنكلكجيا  (الفرع الثالث)فكرة االحتياط 

 .الحديثة الماسة بالبيئة

 

                                                                                                                                                                                                      

comme exigence partielle de la maitrise en sciences de l`environnement. Université de Québec ; 

Montréal.Janvier 2008.P67. 

  أستاذ البيكلكجيا الجزيئية في جامعة( Gille-EricSERALINI)أشير دراسة ىي التي قاـ بيا البركفسكر سيراليني  _1
عمى _ المنتجة مف قبؿ شركة مكنسانتك_  (NK603) كآخركف، ككانت الدراسة عمى اآلثار الصحية لمذرة المعدلة كراثيان (CUEN)كايف

م ؼالفئراف لمدة سنتيف فظيرت عمى مجمكعة الفئراف األنثكية عدة أكراـ بعضيا سرطاف، أما الفئراف الذكرية ظيرت عندىا اختبلالت 
. الكبد كالكمى
 نشرت المجمة األمريكية لؤلغذية كالسمـك الكيميائية دراسة سيراليني حكؿ اآلثار السرطانية كالسمية لمذرة المعدلة 2012 في سبتمبر 

.  بسبب ضغط الشركة المنتجة كتـ التشكيؾ في صحة ىذه الدراسة ىذه الدراسة التي تـ سحبيا بعد سنة مف ذلؾ (NK603)جينيان 
 Etude de Séralini et al :Toxicitè a long terme d’un herbicide Roundup et d’un mais tolérant au: أنظر

Roundup génétiquement modifiés. www.cencer-environnement.fr.dernière visite a  10-10-2017  

http://www.cencer-environnement.fr.derni�re/
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المسؤولية عمى أساس الخطأ : الفرع األول

فكرة الخطأ ىي اأّلساس التقميدم لممسؤكلية، كمف الميـ معرفة مدلكؿ الخطأ كعناصره           
، تقدير (البند الثاني)، كمظاىر الخطأ في استخدامات الكائنات الحية المحكرة جينيا  (البند األكؿ)

. نظرية الخطأ في مجاؿ السبلمة األحيائية

مدلول الخطأ وعناصره : البند األول

إخبلؿ بالتزاـ " تعددت تعريفات الخطأ، كمف أىميا ما ذكره األستاذ السنيكرم أنو :مدلول الخطأ: أوالً 
 1."قانكني كما أف الخطأ في المسؤكلية العقدية ىك إخبلؿ بالتزاـ عقدم

إن الخطأ الموجب : كأىـ تعريؼ قدـ لمخطأ ىك ما قضت بو محكمة النقض المصرية بقكليا         
ىو "التي تنص عمى أن الخطأ  من القانون المدني المصري (163)لممسؤولية طبقًا لممادة 

اإلخالل بالتزام قانوني يفرض عمى الفرد أن يمتزم في سموكو بما يمتزم بو األفراد العاديون من 
فإذا انحرف عن ىذا السموك الذي يتوقعو اآلخرون ، اليقظة والتبصر، حتى ال يضرون بالغير 

 2".ويقيمون تصرفاتيم عمى أساس مراعاتو يكون قد أخطأ

فالخطأ إخبلؿ بالتزاـ قانكني مع شعكر المخطئ بيذا اإلخبلؿ كعمى ىذا األساس تتضح       
. عناصر الخطأ

: قـك الخطأ عمى عنصريفم: عناصر الخطأ: ثانياً 

                                                                                       : العنصر المادي -1
، بحيث أف الضابط الذم يتعيف عمى المنتج عدـ اإلنحراؼ  يتمثؿ في اإلنحراؼ أك التعدم

                                                           

منشكرات الحمبي  ، 03ط، ، المجمد الثاني اإللتزاـ ، مصادر  عبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد_ 1
 .881ص ، 2000، سنة  ، لبناف ، بيركت الحقكقية

، جامعة  ، كمية الحقكؽ دكلة في القانكف الخاص ق ا، أطركحة دكتكر (مقارنة دراسة)، المسؤكلية المدنية لممنتج  شييدة قادة_ 2
 .153 ص،2005-2004  ،تممساف، السنة الجامعية
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جرل إذ  حيث تفكؽ عناية الرجؿ العادم، 1عنو ىك العناية التي تقتضييا أصكؿ المينة
القضاء الفرنسي عمى تقدير العناية بالسمكؾ الفني المألكؼ مف أكسط المينييف عممان كدراية 

 .2كيقظة

ىك مختص -بحسب قكاعد المينة–فالمنتج أك المخترع لمكائنات الحية المعدلة كراثيان          
 الحرص ـيحكز المعمكمات الكافية عف العمؿ، كتتكفر لديو كسائؿ عالية التقنية، فاإلىماؿ كعد

. تترتب عميو المسؤكلية

حسب  (المقاكؿ)كالمشرع الجزائرم يعطي تطبيؽ مستكل الحرص المطمكب مف الميني          
 3.ج فيعد مخطئان إذا تمفت مادة العمؿ بسبب إىمالو أك قصكر كفايتو الفنية.ـ.ؽ (552)المادة 

 : العنصر المعنوي-2

، كأف يككف عمدان قصد مرتكبو إحداث  يتمثؿ بإدراؾ مرتكب الخطأ بأف فعمو مضر بالبيئة        
 .4 يككف الخطأ إيجابيان أك سمبيان فالضرر، كما يستكم أ

فالخطأ اإليجابي يتمثؿ في عمؿ قاـ بو المسؤكؿ، كأف يخالؼ الشخص أك الشركة حدكد        
الترخيص اإلدارم باستخداـ أك طرح الكائنات المعدلة جينيا، كالخطأ السمبي كىك الذم يتخذ صكرة 

عدـ مراعاة احتياطات   ؾ5االمتناع عف فعؿ مشركع يتطمبو القانكف، بسبب اإلىماؿ كعدـ اإلحتياط

                                                           

القانكف الخاص األساسي، كمية الحقكؽ  حركشي أـ الخير، المسؤكلية المدنية عف الكائنات المعدلة كراثيان، مذكرة ماجستير في _ 1
 .131، ص2014-2013كالعمـك السياسية، جامعة أدرار، السنة الجامعية 

 .154 السابؽ، صعشييدة قادة، المرج _2

 .155 المرجع نفسو، ص  _3

 .512عامر طراؼ، حياة حسنيف، المرجع السابؽ، ص _ 4

 .124، المرجع السابؽ، ص  خالد عبد العظيـ أبك غابة _ 5
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األماف الحيكم مثؿ كضع المسافات أك حكاجز ميكانيكية أك بيكلكجية لمنع اختبلط المزركعات 
 .1المعدلة كراثيان، كالمزركعات التقميدية

مظاىر الخطأ في استخدامات الكائنات المحورة جينيا : البند الثاني

كالخطأ في استخداـ  (أكالن )مرحمة إنتاج الكائف المعدؿ كراثيان  يمكف أف يككف الخطأ في         
. (ثانيا)الكائف الحي المعدؿ جينيا 

الخطأ في مرحمة إنتاج الكائن الحي المعدل جينيا : أوالً 

إف خطأ المنتج لمكائنات الحية المحكرة مرتبط أساسان بعممية اإلنتاج التي قد ينتج عنيا كائف         
فيمتـز المنتج باختيار الجيف المرغكب كالكائف المقصكد بالتعديؿ مف أجؿ تحسينو سكاءن كاف ،  2معيب

كالكسط الذم تتـ فيو ، في عممية اإلنتاج  حيكانات أك نباتات أك كائنات دقيقة، كاألجيزة المستعممة
 . ، كالخطأ في أم خطكة يككف مكجبا لممسؤكلية عممية التعديؿ الجيني

 لمكائف الحي مف بداية اإلنتاج إلى الطرح النيائي  فرض التكجيو األكركبي التتبع        ألجؿ ذلؾ 
. مف أجؿ االستخداـفي السكؽ 

الخطأ في استخدام الكائن المعدل وراثيًا : ثانياً 

استخدامات الكائنات المحكرة جينيا تخضع لنظاـ الترخيص بناءن عمى طمب المستخدـ             
. بعد دراسة المخاطر المحتممة عمى البيئة كالصحة العامة

 عمى خضكع الكائنات المعدلة كراثيا ألغراض 412/2015حيث نص التكجيو األكركبي       
الزراعة لعممية تقييـ فردية لممخاطر قبؿ السماح بكضعيا في سكؽ اإلتحاد األكركبي، مع األخذ بعيف 

                                                           

لشركط الفنية، السيما فيما يتعمؽ بالمسافات بيف المحاصيؿ أك عزلتيا المصممة ؿإف زراعة النباتات كحصادىا كتخزينيا تخضع  _ 1
 Art (06) loi N° 2008/595: أنظر. لمنع الكجكد العرضي لمكائنات المعدلة في المنتجات النباتية األخرل

التتبع يعني القدرة عمى مراقبة الكائنات المعدلة كراثيان، كالمنتجات المنتجة مف الكائنات المحكرة في جميع مراحؿ كضعيا في السكؽ _2
 Art (03/03) Règlement (CE) N°1829/2003: أنظر. عمى امتداد سمسمة اإلنتاج كالتكزيع
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االعتبار التأثيرات المباشرة كغير المباشرة كالفكرية كالمؤجمة فضبلن عف اآلثار التراكمية عمى المدل 
 1.الطكيؿ عمى صحة اإلنساف كالبيئة

تحتـر البيئة  كما أخضع المشرع الفرنسي زراعة الكائنات المحكرة جينيا إلى الطرؽ التي        
 2.كالصحة العامة كاليياكؿ الزراعية كالنظـ اإليككلكجية المحمية

كفي مصر تخضع طمبات استخداـ الكائنات المحكرة جينيان إلى تقييـ المخاطر مف قبؿ المجنة القكمية 
. 3لؤلماف الحيكم

لكف الكائنات المعدلة كراثيان تثير صعكبات تتعمؽ بتحديد المخترع أك المنتج في حاالت التمكث 
الجيني، حيث يككف مف الصعب تحديد إعادة النظر في تأسيس المسؤكلية عف األضرار البيكلكجية 

. عمى فكرة الخطأ

تقدير نظرية الخطأ كأساس الستخدام الكائنات المحورة جينيا : البند الثالث

ظمت فكرة الخطأ لمدة زمنية معتبرة تمثؿ األساس القانكني الكافي إلنشاء حؽ المضركر في          
المخطئ عف الضرر الذم   كفكرة الخطأ تتبلءـ مع مقتضيات العدالة كاألخبلؽ حيث يسأؿ،التعكيض

، كلكف بدأ ىذا االتجاه في األفكؿ بسبب زيادة التطكر التكنكلكجي كزيادة اإلنتاج 4ترتب عمى خطئو
 المسؤكؿ عف الضرر دالصناعي ما نتج عنو حكادث كأضرار باإلنساف كالبيئة يصعب معيا تحدم

                                                           

1 _DIRECTIVE (UE) 2015/412 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États 

membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur 

territoire 

2_Art (02), loi N° 2008/595 

 . 58ص . ، المرجع السابؽ رضا عبد الحميـ عبد المجيد _ 3
 4 .138حركشي أـ الخير ، المرجع السابؽ ، ص _ 
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قد تسبب  كىذا ينطبؽ تمامان عمى منتجات التكنكلكجيا الحيكية التي، الذم يترتب في ذمتو التعكيض 
. ضرران لئلنساف كالبيئة يصعب معيا تحديد المسؤكؿ

 أـ  ؟أـ الخطأ مف جانب المستخدـ؟ ىؿ ىك المنتج الذم أخطأ في عممية التعديؿ الكراثي          
 ؟ الخطأ في تقدير المخاطر الناجمة عف استخداـ الكائنات الحية المحكرة

يحتـ البحث عف أساس جديد ىذه اإلشكاالت تعجز عف اإلجابة عنيا نظرية الخطأ، كىذا ما         
 . لممسؤكلية 

 المسؤولية عمى أساس المخاطر: الفرع الثاني

نكني لممسؤكلية عف األضرار الناتجة عف الما ظير عجز كتراجع فكرة الخطأ كأساس ؽ           
، بدأ الفقو يبحث عف أساس قانكني لممسؤكلية عف  الكائنات الحية المحكرة جينيا تبعان لؤلضرار البيئية

شترط ماألضرار البيئية ككجد ضالتو في تُأسيس المسؤكلية عمى تحمؿ التبعة أك تحمؿ المخاطر حيث 
خطأ حتى كلك كاف العمؿ مشركعان، كىذا يقتضي تحديد مفيـك نظرية دكف الضرر كجكد  ىاقياـؿ

بعض ك (البند الثاني)كتحديد المبادئ التي تقـك عمييا النظرية  (البند األكؿ)تحمؿ التبعة أك المخاطر
تقديرىا كأساس قانكني ك (البند الثالث )تطبيقات النظرية في إطار المسؤكلية عف األضرار البيكلكجية 

(. رابعالبند اؿ)لممسؤكلية عف الكائنات الحية المحكرة 

مفيوم نظرية المخاطر : البند األول

ـ بحكادث العمؿ، لذا يأمؿ 19ارتبط مفيـك نظرية المخاطر في أكاخر القرف التاسع عشر           
أنصارىا في إيجاد سند قانكني لتعكيض المصابيف مف عماؿ المصانع لعجزىـ عف إثبات أخطاء 

، كما زاد مف إنكماش فكرة الخطأ التطكر العممي كالتكنكلكجي، كانتشار منتجات 1أرباب العمؿ

                                                           

1_ Nathalie BOULANGER, Op. Cit. P46. 
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التكنكلكجيا الحيكية في البيئة بطريقة يصعب معيا تحديد المسؤكؿ في حالة ثبكت أضرار ناتجة 
. عنيا

المسؤكلية بالتكافؽ مع التكجو الحديث بأنيا  (SAVATIER)لذلؾ عرؼ األستاذ سافاتيي            
 1".االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ مف يككف مسؤكالن عف ناتج النشاط الذم يقـك بو"

مف خبلؿ التعريؼ يتبيف أف المسؤكلية في ىذه الحالة ترتبط بالضرر فحسب ميما كانت           
بؿ لك كاف النشاط مشركعان كنافعان، حيث أف أغمب النشاطات الضارة بالبيئة ىي ، طبيعة النشاط 

نافعة كمفيدة لممجتمع اقتصاديا كاجتماعيا، فيذه النظرية تغطي المسؤكلية الناتجة عف الكائنات 
.  المحكرة جينيا باعتبار أف استخداميا يؤثر عمى التنكع الجيني كانتظامو في البيئة

 كميما كانت العكامؿ كاألفكار الفمسفية التي أدت إلى ظيكر نظرية جديدة لممسؤكلية            
المكضكعية ىي نظرية تحمؿ التبعة أك تحمؿ المخاطر إال أف ىناؾ مبررات قانكنية لبركزىا أجمميا 

. الفقو في عدة مبادئ

المبادئ القانونية لقيام المسؤولية عمى أساس تحمل المخاطر : البند الثاني

: تقـك نظرية تحمؿ المخاطر عمى مبادئ قانكنية تتمثؿ في

كيسمى تبعة الربح، كمؤداه أف مف يستفيد مف نشاط يجب أف يتحمؿ تبعتو : مبدأ الُغرم بالُغنم: أوالً 
 .3صادمتالعائد االؽب كىذا المبدأ مرتبط 2بالمسؤكلية كالتعكيض لممضركر

، بمعنى أف فكرة الربح أم  لتحديد كالكضكحؿعة الربح لككنيا تفتقر بكمع ذلؾ انتقد الفقو ت         
يركف ، فيـ  اإلفادة كالمنفعة كاسعة أكثر مما قصد أنصار ىذه الفكرة، عمى الحد الخارج عف مقصدىا

                                                           

. 180شييدة قادة، المرجع السابؽ، ص _1

، 01أحمد عبد التكاب محمد بيجت، المسؤكلية المدنية عف الفعؿ الضار بالبيئة، دراسة مقارنة بيف القانكف المصرم كالفرنسي، ط _ 2
 .129، ص2007دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، سنة 

 .140حركشي أـ الخير، المرجع السابؽ، ص_  3
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، كما ال  المنافع االقتصادية كليدة النشاط الصناعي كالتجارم، دكف المنافع المعنكية كاألدبيةأف 
 .1تشمؿ الفكرة األنشطة غير النافعة المكلدة لممخاطر التكنكلكجية كالتقنية

فمبدأ الغـر بالغنـ يغطي األخطار المتكلدة عف الكائنات الحية المحكرة جينيان فتتحمؿ الشركات        
كلك كاف كأيضان المستخدميف ليذه الكائنات، ، المالكة لمتقنية الحيكية المسؤكلية كتعكيض األضرار 

.  بناءن عمى ترخيص مف الجيات المعنيةامشركعاالستخداـ 

:  مبدأ الخطر المستحدث: ثانياً 

، كمفاده أف مف يكجد خطران يمحؽ الضرر 2يعتبر أكثر تكافقان مع انتشار الحكادث كتنكعيا        
 فزراعة الكائنات 3بالغير، فعميو المسؤكلية كيمتـز بالتعكيض كلك تنزه تصرفو عف الخطأ كاالنحراؼ

المحكرة جينيان في نطاؽ معيف قد يضر بالمزارعيف العضكييف مف خبلؿ التبلقح بيف النباتات المعدلة 
. يمـز مف أحدث الضرر بالتعكيضؼكالطبيعية، 

مف مقتضيات قكاعد العدالة قبؿ القانكف خمؽ تكازف بيف مف لحقو : مبدأ العدالة واإلنصاف: ثالثاً 
 األذل دكف أف يككف لو دكر في استحداثو، كالقائـ بالنشاط الذم أحدث الضرر مع انتفاء الخطأ

. 4ـز المستغؿ لمنشاط بتعكيض المضركرتؿمؼ

بعة أك نظرية المخاطر، في نطاؽ تفيذه المبادئ القانكنية ساىمت في إقامة نظرية تحمؿ اؿ        
.  الخصكصقاألضرار البيئية كاألضرار البيكلكجية عمى كج

 

 
                                                           

. 129 أحمد عبد التكاب محمد بيجت، المرجع السابؽ، ص _ 1

 . 178شييدة قادة، المرجع السابؽ، ص _2

 .134 أحمد عبد التكاب محمد بيجت، المرجع السابؽ، ص_  3

. 179شييدة قادة، المرجع السابؽ، ص _4
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تطبيقات لنظرية تحمل التبعة في إطار المسؤولية عن األضرار البيولوجية : البند الثالث

أخذ بالمسؤكلية عمى أساس تحمؿ التبعة دكف خطأ عف أضرار الكائنات : ع الفرنسييشرتالفي : أوالً 
 أف أم مزارع يزرع كائنان معدالن كراثيان 2008/595الحية المحكرة جينيا، حيث كرد في القانكف 

مرخصان بو لمتسكيؽ يككف مسؤكالن، بحكـ منصبو عف الخسارة االقتصادية الناتجة عف الكجكد العارض 
 . 1لمكائف المعدؿ في إنتاج مزارع آخر

كالخسارة االقتصادية المقصكدة نتيجة تمكث المزركعات الطبيعية بأخرل محكرة جينيا ىي            
. لمنتج طبيعي كمنتج محكر جينيا  عف الفرؽ بيف سعر البيعةانخفاض قيمة المنتج الناتج

ككضع المشرع الفرنسي غطاءن لممسؤكلية يتمثؿ في التأميف، حيث فرض عمى أم مزارع يزرع        
 .2كائنان معدالن كراثيان كمرخص لو بالتسكيؽ أف يقدـ ضمانان ماليان يغطي مسؤكليتو

لكف ال يزاؿ اإلشكاؿ قائمان في دكؿ اإلتحاد األكركبي حكؿ الكائنات المحكرة جينيان التي تـ         
الحصكؿ عمييا عف طريؽ الطفرات أم لـ تكف مقصكدة بالتعديؿ الجيني، ىؿ تخضع لمتنظيـ 

 الذم ينظـ إطبلؽ الكائنات الحية المحكرة جينيا، أـ تعامؿ 2001/18األكركبي السيما التكجيو 
. معاممة الكائنات الحية العادية

 مف قبؿ جمعيات مناىضة لمكائنات المعدلة كراثيان 2016ىذه القضية التي أثيرت في أكتكبر      
، حيث لـ يفصؿ فييا 2017 أكتكبر03كطرحت عمى محكمة العدؿ األكركبية في لككسمبكرغ في 

إلى حد اآلف الختبلؼ كجيات النظر بيف الدكؿ األعضاء بشأف ىذه الكائنات، مع إصرار الجمعيات 

                                                           

1_Art (08) Loi 595/2008. 

2_Art (08/03/III) Loi 595/2008. 
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المعادية لمكائنات المحكرة كاتحاد المزارعيف عمى كقؼ الكائنات المطفِّرة ألنيا كائنات محكرة جينيا 
 1.خفية

ينص أيضان عمى أف حائز اإلذف باستخداـ أك إطبلؽ الكائنات الحية :  السويسريتشريعالفي : ثانياً 
المحكر جينيا ىك كحده المسؤكؿ عف الضرر، كفي الحالة التي يككف فييا الضرر ناجمان عف تفاعؿ 

كاف بيف العديد مف الكائنات الحية المعدلة كراثيا يككف حامؿ الترخيص مسؤكالن عف الضرر فقط إذا 
الكائف الحي معيبان، كيظؿ صاحب الحيازة مسؤكالن عف العيكب التي لـ يكف مف الممكف اكتشافيا كقت 

 .2اإلفراج ألف المعرفة العممية لـ تكف كافية

تقدير نظرية تحمل التبعة : البند الرابع

عدلة ـيظير األثر البارز لنظرية المخاطر في استيعاب المسؤكلية عف الكائنات الحية اؿ           
:  جينيا لكف ىناؾ مآخذ عمى ىذه النظرية ىي

إف األخذ بالنظرية عمى إطبلقيا كمحاكلة جعميا مبدأ قانكنيان بحيث تذىب إلى تحميؿ الشخص : أوالً 
، سيؤدم ال محالة إلى كقؼ المبادرة الفردية  مجمؿ األضرار التي تمحؽ بالغير مف جراء أم منتجات

 .3كقتؿ الرغبة في اإلبداع كالتطكير التكنكلكجي

، حيث أف المسؤكؿ يغنـ مف نشاطو كمنتكجاتو  إذا كانت النظرية تقـك عمى مبدأ الغـر بالغنـ: ثانياً 
فإف المضركر ىك بدكره يغنـ مف المنتكجات التي  كيككف مسؤكالن عف األضرار المتكلدة عف ذلؾ 

 .4قتنييا إما الستعماليا أك إعادة تصنيعيام

                                                           

1_UE-Mutagénèse: l’Avocat général clarifie sans répondre, infogm, n°148 janvier/février 2018. 

www.infogm.org. Derniére visite a 14/04/2018 

2_ Philipe CULLET, Op .Cit, P190. 

 .183، المرجع السابؽ، ص شييدة قادة_ 3

 .143حركشي أـ الخير، المرجع السابؽ، ص _4

http://www.infogm.org/
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، ىك نظاـ الممكية  مجاؿ اليندسة الكراثية أكبر عائؽ يحكؿ دكف تطبيؽ ىذه النظرية في: ثالثاً 
بسبب أك الفكرية فالمنتجيف لمكائنات المعدلة كراثيان في حالة تمكث منطقة زراعية بالكائنات المحكرة 

تسرب أك انتشار ىذه األخيرة فيدفع المسؤكؿ عف الضرر بالممكية الفكرية التي يحمي بيا منتجاتو مف 
. الكائناتىذه ، كىذا التكجو ىك السائد في الدكؿ التي تشجع زراعة  الكائنات الحية المحكرة

شمايزر  كأشير قضية في ىذا الصدد ىي قضية شركة مكنسانتك كندا ضد المزارع بيرسي          
(Percy Schmeiser)  ختراع ا حيث ادعت مكنسانتك انتياؾ شمايزر براءة 2001 مارس 28في

نتاج كاستنساخ جينات الكانكال مف خبلؿ البذكر كالخبليا المعدلة جينيا التي تمتمكيا  باستغبلؿ كا 
ىك مزارع يزرع حقمو بنبات  كالسيد شمايزر،  1، كحصادىا دكف إذف أك ترخيص مف الشركة الشركة
، فبلحظ تغيران كبيران في  مكنسانتك المزركعة بالكانكال المعدلة جينياشركة كبجكاره مزارع  الكانكال 

، فاتضح لديو أف مكنسانتك كانت سببان في  خصائص مزركعاتو حيث أصبحت مقاكمة لممبيدات
تحمؿ الشركة لمسؤكليتيا كتعكيضو عف األضرار التي سببتيا، رفعت  تمكث مزركعاتو، فبدالن مف

، كقضت المحكمة لصالح مكنسانتك كأيد قرار اإلستئناؼ  ضده دعكل انتياؾ حقكؽ براءة االختراع
كقضى القرار بأف حقكؽ صاحب البراءة تسكد عمى الحقكؽ ،  حكـ المحكمة السابؽ 2002في سنة 

حيث   التعكيضأف يدفع لمكنسانتك (السيد شمايزر)، كعمى المدعى عميو  الحقيقية لصاحب األرض
 .2يفترض فيو العمـ بأف األصناؼ المزركعة مقاكمة لممبيدات

مف خبلؿ ما سبؽ نستنتج أف نظاـ المسؤكلية المكضكعية القائمة عمى تحمؿ المخاطر يصمح        
الكائنات المحكرة جينيا، أما الدكؿ التي يقـك عمى التحفظ كاالحتياط مف في الدكؿ التي تتبع نظامان 

جنسيات اؿمتعددة اؿشركات اؿ فييا مفىيتتعامؿ الكائنات المحكرة جينيا معاممة الكائنات الطبيعية ؼ
تخمص مف أم مسؤكلية عف ؿحمي منتجاتيا ببراءات االختراع حيث تلمتكنكلكجيا الحيكية المالكة 

. التمكث الجيني

                                                           

 المفت صنؼ مف بذكر: الكانكال_ 1
2 _Philippe CULLET, Op.Cit, P193 
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المسؤولية عمى أساس االحتياط : الفرع الثالث

يدفعنا البحث في مبدأ اإلحتياط كأساس لممسؤكلية المدنية عف الكائنات المحكرة جينيا إلى         
كاحتضاف قكاعد المسؤكلية لمبدأ الحيطة  (البند الثاني)كشركط تطبيقو  (البند األكؿ)تحديد مفيكمو 

 . كأساس قانكني في مجاؿ اليندسة الكراثية

تحديد مفيوم مبدأ اإلحتياط : البند األول

يظير مبدأ الحيطة بمثابة نتيجة لفيـ جديد لمتقدـ العممي، إذ أنو يستجيب لمشؾ كالخكؼ مف          
، حيث تتسـ ىذه   التكنكلكجيا كالتقنية العاليةكأكجدتياالمخاطر التي أفرزىا التقدـ العممي كالتكنكلكجي 

 . المخاطر بالتعقيد كعدـ قدرة العمـ عمى اإلحاطة بيا كاحتكائيا
 العلمي بمثابة حجة أو عائق لـتأخير التصرف من  فمبدأ الحيطة يقضي بعدـ اعتبار عدـ اليقيف    

  .1بصحة اإلنسافأجل مواجهة الخطر المحدق بالبيئة أو 
أكؿ ظيكر لمبدأ الحيطة كاف في ألمانيا خبلؿ كضع تشريع يتعمؽ بتمكث اليكاء سنة           

ينا حكؿ مبدءأن باتفاقية ؼ. ثـ تكسع األخذ بالمبدأ عمى المستكل الدكلي في االتفاقيات البيئية،  1970
، كتبناه اإلعبلف   التي تشير ديباجتيا إلى تبني التدابير التحكطية1985حماية طبقة األكزكف لسنة 

 حيث أشار إلى أف ىناؾ حاجة إلى 1987الكزارم لممؤتمر الدكلي الثاني لحماية بحر الشماؿ سنة 
 ثـ حظي المبدأ باىتماـ أكبر ،2نيج احترازم لحماية بحر الشماؿ مف اآلثار الضارة لممكاد الخطرة

 لينص في المبدأ الخامس عشر عمى 1992حيث تبناه إعبلف ريك في مؤتمر قمة األرض في جكاف 
مف أجؿ حماية البيئة تتخذ الدكؿ عمى نطاؽ كاسع تدابير احتياطية حسب قدراتيا، كفي حالة "أنو 

                                                           

نعيمة عمارة ، نحك التأسيس لممسؤكلية المدنية عمى أساس مبدأ الحيطة ، مقاؿ منشكر بمجمة دفاتر السياسة كالقانكف ، تصدر _   1
  .   179 ، ص2013 ، جكاف 90عف جامعة كرقمة ، العدد 

2  _ Didier BOURGUIGNON, Le principe de précaution, analyse approfondie, SRPE, Service de 

recherche pour les députés. décembre 2015-pp.4-5.   
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ظيكر خطر أك حدكث ضرر جسيـ أك ال سبيؿ إلى عكس اتجاىو، ال يستخدـ االفتقار لميقيف العممي 
. 1..."الكامؿ سببان لتأجيؿ اتخاذ تدابير فّعالة

لتحديد مفيـك مبدأ االحتياط نتبيف أف أغمب االتفاقيات الدكلية التي تبنت المبدأ ال تعطي         
ضرر جسيـ غير قابؿ ، ك، إال أنيا تشترؾ في بعض العناصر كىي كجكد خطر  تعريفان جامعان لممبدأ

  .غياب اليقيف العممي القاطعكلئلصبلح 
فبل يستخدـ عدـ اليقيف العممي لبعض األنشطة عمى المستكل القصير أك البعيد كذريعة         

كالتنكع الجيني، بؿ ينبغي اتخاذ تدابير صارمة لمحماية  لتأجيؿ اتخاذ تدابير بيدؼ منع تدىكر البيئة
 .2عمى سبيؿ اإلحتياط

فيمكف تعريؼ مبدأ الحيطة بأنو جممة التدابير التي تتخذ حياؿ نشاط محتمؿ الخطكرة قد          
 فتطبيؽ المبدأ عمى  ،يضر بالبيئة أك الصحة العامة في ظؿ غياب اليقيف العممي الجاـز بخطكرتو

، كحفاظا  استخداـ الكائنات الحية المحكرة جينيا ضركرم في ظؿ االختبلفات القائمة حكؿ أضرارىا
. عمى المخزكف الجيني في البيئة

شروط تطبيق مبدأ الحيطة : البند الثاني
بما أف اليدؼ مف تطبيؽ مبدأ الحيطة عمى النشاطات الخطرة عمى البيئة بغرض المنع أك         

. التقميؿ مف األضرار الناشئة عف ىذه النشاطات يستمـز ذلؾ شركطا معينة
:  حتمالياً اأن يكون الخطر : أوالً 

بحيث تنتج عنو أضرار يتكقع حدكثيا مف جراء ممارسة نشاط معيف، فاألنشطة الخاصة       
، قد يقضي عمى الكائنات األصمية عتياالتكسع في زراكباستخداـ الكائنات الحية المحكرة جينيا 

. المكجكدة في النظـ البيئية المشكمة لمتنكع البيكلكجي

                                                           

 .05، ص ، المرجع السابؽ تقرير مؤتمر األمـ المتحدة المعني بالبيئة كالتنمية _ 1

 .61، ص ، المرجع السابؽ تمزم أسماء _ 2



حماية الثركة الجينيةؿاآلليات التكميمية كاآلليات العبلجية  باب الثاني                           اؿ  

 

 

182 

كمخاطر الكائنات المحكر المحتممة تمتد في الزماف كالمكاف كتؤثر سمبا عمى الصعيد         
في ظؿ احتمالية الخطر فرضت االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالسبلمة ، كاإلقتصادم كاإلجتماعي

تؤدم إلى أف  خشية نكلكجيا الحيكية ؾتاألحيائية تطبيؽ مبدأ الحيطة عمى النشاطات المتعمقة باؿ
ىبلؾ المكاد المطعمة ت أك التأثير عمى صحة اإلنساف بسبب اس1نقصاف أك فقداف التنكع البيكلكجي

 .2بجينات غريبة
فكجكد عنصر االحتمالية كفيؿ بتطبيؽ الحيطة مف خبلؿ فرض دراسة لمدل التأثير لمكائنات         

المحكرة المراد استخداميا كتحديد مناطؽ االستخداـ، كاإلجراءات المتخذة في حالة ظيكر أخطار تيدد 
 . ناتجة عف ىذا االستخداـة الجينيثركةاؿ

:  غياب اليقين العممي بشأن الخطر: ثانياً 
في ظؿ الجدؿ القائـ حكؿ استخداـ كاستيبلؾ الكائنات الحية المحكرة كما ينتج عنيا مف          

ـك بنشاطات معينة عمى ؽ، ألف اإلنساف قد م ية المتكفرة حكليا غير يقينيةعمـأخطار يجعؿ المعرفة اؿ
أسس عممية ثـ تحدث ككارث عمى اإلنساف كالبيئة يصعب تداركيا كمعالجتيا، حيث ازدادت الشككؾ 

. 1986بعد حادثة تشرنكبيؿ النككية في أفريؿ العممية 
فبالرغـ مف التقدـ العممي كالتقني اليائؿ في أساليب الكشؼ عف المخاطر إال أنو يتعذر          

كعدـ اليقيف العممي ال يعني أبدان عدـ ، معرفة جميع التأثيرات الضارة عمى البيئة كالصحة العامة 
إمكانية إثبات الخطر المشبكه بؿ يتطمب األمر إجراء المزيد مف األبحاث كالتحاليؿ حكؿ التأثيرات 

 .3السمبية عمى البيئة كالصحة
( EFSA)كبالنسبة الستخداـ الكائنات المعدلة جينيان صرحت الييئة األكركبية لسبلمة األغذية      

ذات  (NK603)حكؿ سّمية الذرة المعدلة جينيا مف نكع  (Séralini)أف دراسة البركفيسكر سيراليني 
                                                           

، كما تضمنو أيضا بركتكككؿ قرطاجنة مف إجراءات  الفقرات الخامسة كالثامنة كالتاسعة مف ديباجة اتفاقية التنكع البيكلكجي: أنظر_  1
 كأيضا تأكيد بركتكككؿ ناغكيا ككااللمبكر التكميمي  لبركتكككؿ ،الكائنات الحية المحكرة جينيا عبر الحدكدحركة احتياطية بشأف 

 .قرطاجنة لمسبلمة األحيائية عمى النيج التحكطي في الفقرة الثالثة مف ديباجتو
2_ Nathalie BOULANGER, Op.cit. p49. 

 .181نعيمة عمارة، المرجع السابؽ، ص_  3
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لكنيا غير كافية ليتـ اعتبارىا صالحة لتقييـ المخاطر، حيث ركزت الييئة في فحص ، جكدة عالية 
، فتشكيؾ الييئة األكركبية لسبلمة األغذية في دراسة 1الدراسة المنيجية كليس عمى نتائج الدراسة

سيراليني حكؿ سمية الذرة المعدلة جينيان يجعؿ عدـ كفاية المعرفة العممية قائمة حكؿ كافة 
 .ىااستخدامات

: أن يكون الخطر جسيمًا وغير قابل لإلصالح: ثالثاً 
لتطبيؽ مبدأ االحتياط في إطار السبلمة األحيائية تشترط الخطكرة في الضرر مع عدـ القابمية        

. لئلصبلح إلى جانب شرط االحتمالية
كقد نص بركتكككؿ ناغكيا ككااللمبكر عمى تحديد مفيـك الضرر الناتج عف استخداـ            

أنو أم أثر ضار عمى حفظ التنكع البيكلكجي كاستخدامو المستداـ عمى الكائنات الحية المحكرة جينيان 
مع مراعاة أيضان المخاطر عمى صحة اإلنساف، حيث يككف قاببل لمقياس أك مممكسان، بناء عمى أسانيد 
عممية معترؼ بيا مف قبؿ سمطة مختصة تأخذ في الحسباف أم تغير آخر بفعؿ اإلنساف أك أم تغير 

.  2طبيعي
  3أما جسامة الضرر المتكلد عف الكائنات الحية المحكرة جينيان فيحدد عمى أساس عكامؿ منيا        

، الذم لف يعالج مف خبلؿ التعافي الطبيعي في غضكف مدة  التغير الطكيؿ األجؿ أك المستديـ_أ 
  .معقكلة

. مدل التغيرات النكعية أك الكمية التي تؤثر تأثيران ضاران عمى مككنات التنكع البيكلكجي_ب 
."  انخفاض قدرة مككنات التنكع البيكلكجي عمى تكفير السمع كالخدمات_ ج 

 في حالة التكسع في زراعتيا بناءان عمى مزاعـ منافعيا يؤدم عدلةفأكبر خطر لمكائنات الـ        
بالضركرة إلى فقداف كثير مف األنكاع النباتية المحفكظة عمى مر الزمف، كبالتالي ضياع كبير 

                                                           

1_ Sophie FABRÉGAT, Etude séralini sur les OGM: une qualité scientifique insuffisante selon 

l'EFSA. www.actu-environnement.com. 25/04/2018. 

 .مف بركتكككؿ ناغكيا ككااللمبكر (ب2ؼ/02)أنظر المادة  _ 2

 مف بركتكككؿ ناغكيا ككااللمبكر (3ؼ/ 02) أنظر المادة _ 3
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لممخزكف الجيني النباتي كالنتائج السمبية لذلؾ عمى المستكل اإلقتصادم كاإلجتماعي، كىذا ما يحذر 
. منو الخبراء إلى جانب المنظمات غير الحككمية المناىضة لمنتجات التكنكلكجيا الحيكية

كتبقى اليندسة الكراثية كما تخمفو مف منتجات مجاالن رحبان لتطبيؽ مبدأ الحيطة، في ظؿ      
  احتمالية األخطار الناتجة عنيا بسبب الجدؿ الدائر حكليا

 احتضان قواعد المسؤولية لمبدأ الحيطة كأساس قانوني في مجال اليندسة الوراثية: البند الثالث 
تطكرت المسؤكلية المدنية بكصفيا أداة فعالة لجبر األضرار لترتقي إلى اتخاذ تدابير           

ستباقية تتمثؿ في درأ الخطر قبؿ حدكث الضرر كمبدأ الحيطة ىك السبب الرئيسي في تحريؾ إ
 .1المسؤكلية المدنية باتجاه ىذه المرحمة

كيعتبر الفقو أف المسؤكلية عف مبدأ االحتياط ال تغطي المضار البسيطة التي يمكف          
 .2إصبلحيا، كأف مبدأ االحتياط ال ينطبؽ إال باقتراف طابع الجسامة بالضرر البيئي

يان ألف كراثطبعان احتمالية الضرر كجسامتو قائمة في استخداـ الكائنات الحية المحكرة             
، كىذا النكع مف  القكة التكنكلكجية كما يتكلد عنيا مف طفرات كفيمة بتدمير كثير مف أشكاؿ الحياة

  .3المسؤكلية ذات الطابع الكقائي يفرض التزامات مف أجؿ الحفاظ عمى البيئة كالتنكع لؤلجياؿ القادمة

 كتتميز المسؤكلية عمى أساس االحتياط بتناكؿ األضرار الكبرل التي ليا طابع الككارث          
ر مبدأ االحتياط  ضمف المبادئ ؽ، لذلؾ نجد أف المشرع الجزائرم أ4كبعدىا ليس فرديان بؿ جماعيان 

 مف أجؿ منع األضرار البيئية التي تؤثر عمى مصالح 5العامة التي يتأسس عمييا قانكف حماية البيئة
. الجماعة

                                                           

. 185نعيمة عمارة، المرجع السابؽ، ص_  1

 .303كناس يحيى، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، مرجع سابؽ، ص_  2
3_ Nathalie BOULANGER. OP.cit.P50 

. 304كناس يحيى، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع نفسو، ص_  4

.  المتعمؽ بحماية البيئة السالؼ الذكر03/10مف القانكف  (03)أنظر المادة _  5



حماية الثركة الجينيةؿاآلليات التكميمية كاآلليات العبلجية  باب الثاني                           اؿ  

 

 

185 

أثار تأسيس المسؤكلية عمى أساس الحيطة جدالن فقييان كاسعا قائـ عمى االختبلؼ في             كقد 
 ، فيناؾ اتجاىات منكرة إلسيامات مبدأ الحيطة نتيجة لغمكضو تحديد القيمة القانكنية لمبدأ الحيطة

حؿ  كتعتبر المسؤكلية عف عدـ احتراـ تدابير االحتياط بأنيا مجرد مسؤكلية أخبلقية ال تفيد كثيران في
إشكالية اّتقاء كقكع األضرار البيئية الجسيمة، فيجدر البحث عف حمكؿ عممية تساىـ في إرساء قكاعد 

.   1مسؤكلية قانكنية بعيدان عف مراعاة مبدأ االحتياط

في حيف يرل اتجاه آخر أف المسؤكلية عمى أساس االحتياط ال مناص مف الكصكؿ إلييا مف         
، حتى قاؿ بعض الفقياء أف مجرد اعتبار التعكيض عف  أجؿ تكريس الطابع الكقائي لممسؤكلية

الخطر كالضرر المكجب لمتعكيض يعد تحكالن يعزز بدكف شؾ األثر الكقائي لممسؤكلية المدنية لنصؿ 
. 2مستقببل لبلعتراؼ بكجد ضرر مرتبط بعدـ احتراـ مبدأ الحيطة

 أما في إطار استخداـ الكائنات الحية المحكرة جينيا كاف اعتراؼ القضاء اإلدارم صريح           
قرار مجمس الدكلة الفرنسي بإلغاء ما بينو ىك كبمبدأ الحيطة بسبب عدـ جدكل  التدابير االحتياطية 

قرار كزارم لمترخيص بزراعة الذرة المعدلة كراثيان مف قبؿ شركة نكفارتي عمى أساس عدـ كفاية 
. المعمكمات

عن أضرار الكائنات المحورة جينيًا أثر المسؤولية المدنية : المطمب الثالث
يقصد بأثر المسؤكلية المدنية عف الكائنات المحكرة جينيان التعكيض كجبر الضرر البلحؽ       

كيككف  (الفرع األكؿ)، كيككف التعكيض إما مباشران أك غير مباشر داميا بالتنكع الحيكم نتيجة استخ
لممضركر الحؽ في التعكيض متى تحقؽ الضرر كتكافرت أركاف المسؤكلية عف طريؽ مباشرة دعكل 

. (الفرع الثاني)التعكيض 
 

                                                           

. 305كناس يحيى، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع نفسو، ص_   1

. 307المرجع نفسو، ص_  2
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: أشكال التعويض عن الضرر البيولوجي: الفرع األول
كالتعكيض  (البند األكؿ)التعكيض عف الضرر البيكلكجي عمكمان يأخذ شكميف، التعكيض العيني     

. (البند الثاني)النقدم 
التعويض العيني : البند األول

 مف التعكيض عمى نكعيعتبر التعكيض العيني ىك األصؿ بغية إزالة الضرر، كيقـك ىذا اؿ         
عادة الحاؿ إلى ما كاف عميو  (أكالن ) ضارصكرتيف كىما كقؼ النشاط اؿ . (ثانيان )كا 

وقف النشاط الضار : أوالً 
ـ عمى ترخيص لممشغؿ ئ إف إنتاج كاستخداـ الكائنات الحية المحكرة جينيان قد يككف مشركعان قا       

ذف مف السمطة، كفي كبل الحاليف  مف السمطة المختصة، كقد يككف غير مشركع أم دكف ترخيص كا 
مثؿ الزراعة بجكار المناطؽ الزراعية ما عف إطبلؽ الكائنات المحكرة في منطقة  قد ينشأ الضرر

المعتمدة عمى الزراعة الطبيعية العضكية، فيجب كقؼ أك تعميؽ النشاط الستدراؾ األضرار التي 
. لحقت بالتنكع الجيني

كيبلحظ أف كقؼ النشاط الضار بالبيئة كصكرة مف صكر التعكيض تعتبر كسيمة كقائية بالنسبة       
 مف الضركرم لكقؼ النشاط يس، ك ؿ ، كليس محكان لمضرر الحادث بسبب ىذا النشاط لممستقبؿ فقط

الضار أف يككف الضرر لحؽ بالغير، لكف ىذه الضركرة تككف مطمكبة فقط عندما يصاحب طمب 
 .1كقؼ النشاط المطالبة بالتعكيض، إذ ال تعكيض إال عف ضرر كقع بالفعؿ

كقد كجو النقد إلى مسألة كقؼ النشاط الضار، ألف الضرر إذا كاف صادران مف منشأة        
أحكاـ الفتح يخص قانكف اإلدارم فما ؿ، كتخضع خضكعان كامبل ؿة مكصكفة في القانكف بػالخِطر

- ال القاضي المدني- كاإلغبلؽ أك كقؼ النشاط يككف مف االختصاص الكالئي لمقاضي اإلدارم 

                                                           

، دار الجامعة  ، د ط  سعيد السيد قنديؿ، آليات تعكيض األضرار البيئية دراسة في ضكء األنظمة القانكنية كاالتفاقيات الدكلية_  1
. 18ص  ، 2004 ، ، مصر، سنة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية
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كمف جية أخرل التعكيض عف الضرر ، بالنسبة لمدكؿ التي تأخذ بازدكاجية القضاء، ىذا مف جية 
 .1ىك معنى المسؤكلية أما كقؼ النشاط الضار فيككف أجنبيان عف المسؤكلية المدنية بقكاعدىا الخاصة

إال أف الرأم الراجح يرل أف القاضي المدني بجية القضاء العادم يختص باألمر بكقؼ         
، كيختص القاضي  النشاط الضار لمنشأة خِطرة كقفان مؤقتان لحيف تدارؾ األثر الضار ليذا النشاط

 .2اإلدارم كالسمطة التنفيذية بكقؼ النشاط نيائيان 
 المتعمقة 1993 يكنيك21الصادرة في  (Lugano)كفي ىذا الشأف فإف اتفاقية لكغانك           

بالمسؤكلية المدنية عف األضرار الناتجة عف ممارسة األنشطة الخطرة عمى البيئة أعطت بعض 
المنظمات كالتجمعات المتخصصة في حماية البيئة الحؽ في المطالبة القضائية بمنع النشاط الضار 

مطالبة القاضي أف يأمر المشغؿ صاحب المنشأة باتخاذ كافة الكسائؿ كالتدابير االحتياطية  أك
 . 3البلزمة لمنع تكرار أم عمؿ يترتب عميو ضرر بالبيئة

 BASFتـ كقؼ نشاطات شركة - (Infogm)حسب ما ذكرتو مجمة كمكقع -مثمة  األمف        
 بديجكف ضدىااأللمانية بسبب تسكيؽ بذكر المفت المعدلة جينيان بشكؿ غير قانكني، كتـ رفع دعكل 

(Dijon)  الفرنسية مف قبؿ جمعيات بزعامة اتحاد المزارعيف(Confédération paysanne)  
 خدعت المزارعيف كالمستيمكيف  (BASF)كتزعـ المنظمات كالجمعيات المدعية أف شركة باسؼ 

فت المعدؿ جينيان الذم سكؽ خارج أم إطار كبدكف تقييـ لممخاطر كما ىك مطمكب في ؿحكؿ حقيقة اؿ
 .4عدلة كراثياتشريع الكائنات الحية الـ

                                                           

 .154، المرجع السابؽ، ص  أحمد عبد التكاب محمد بيجت_  1

. 19 سعيد السيد قنديؿ، المرجع السابؽ، ص _ 2

3_ Art (18) de la convention de Lugano sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités 

dangereuses  pour l'environnement. Conseil de l'Europe. Série des traités européens-n° 150/ 

http://rm.coe.int/168007co84.  
 
4_ MENIER Eric, BASF accusée de commercialiser des OGM. date de publication: 12 avril 2018. 

www.infogm.org / dernière visite 27/04/2018. 
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 كحكؿ BASFكيبقى انتظار الحكـ الذم ستصدره محكمة العدؿ األكركبية في حؽ شركة        
ىؿ يحكـ عمييا بالتعكيض؟ كما مصير بذكر المفت المعدلة  تطرح التساؤالت نشاطيا في دكؿ اإلتحاد

 في ىدا سابقة قضائيةحيث يعتبر أيان يكف الحكـ فإنو يعتبر ميمان بالنسبة لممحاكـ األكركبية .جينيان؟
. المجاؿ 

إعادة الحال إلى ما كان عميو : ثانياً 
التعكيض األنسب ىك إعادة فإف ستمر الضرر رغـ ذلؾ مبعد كقؼ النشاط الضار قد           

الحاؿ إلى ما كاف عميو بالنسبة لمكسط البيئي الذم لحقو  الضرر مف جراء استخداـ أك إطبلؽ 
. عدلة كراثيا ن كائنات حية ـ

صبلح األضرار البيئية بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو يتخذ شكميف، الشكؿ األكؿ         ىككا 
التمكث بإعادة تييئة المككنات البيئية المضركرة مف اإلصبلح ك الترميـ لمكسط البيئي المضركر 

 .1اإلنشاء لمكسط البيئي الممكث مف جديد كالشكؿ الثاني
كىذه التدابير المذككرة يمكف اتخاذىا في حالة التمكث الجيني لمنباتات عف طريؽ التدفؽ          

، مثبلن زراعة نباتات مقاكمة  الجيني مف كائنات معدلة جينيا مجاكرة فتصاب النباتات غير المقصكدة
لحشرات كالكائنات الدقيقة بسبب تدفؽ الجينات غير المقصكد ؿلمحشرات يتكلد عنو فقداف كبير 

 .  لمنباتات المجاكرة
رغـ أف القرار النيائي لممحكمة كاف مأساكم في - السالفة الذكر- السيد شمايزر      كفي قضية 

حقو عمى أساس الكقائع المكضكعية ، إال أف السيد شمايزر كاصؿ المكاجية ضد شركة مكنسانتك 
 مف خبلؿ تكقيع اتفاؽ مع الشركة السترداد تكمفة إزالة 2008 مارس 19حيث كسب قضيتو في 

 دكالر كندم لميكتار، زيادة عمى إمكانية 660التمكث الجيني مف حقمو ، أك الحصكؿ عمى مبمغ 
  .   2المتابعة القضائية لمكنسانتك مرة أخرل في حالة تكرار تمكث حقمو بسب الكائنات المحكرة لمشركة

                                                           

 .157 أحمد عبد التكاب محمد بيجت، المرجع السابؽ، ص_  1
2 - L’ affair shmeiser  Vs Monsanto , www.combat-monsanto.org , derniée visite a 24/03/2017 .  

http://www.combat-monsanto.org/
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كقد نصت اتفاقية لكغانك عمى كسائؿ إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو عف طريؽ تدابير        
  االسترداد التي تعني أم تدابير معقكلة إلعادة تأىيؿ أك استعادة المككنات البيئية التالفة أك المدمرة

كىي أم تدابير معقكلة تتخذ عند حدكث الضرر لمنع أك تخفيؼ الخسارة أك ، كتدابير الحماية 
 .1الضرر
كنص أيضا بركتكككؿ ناغكيا ككااللمبكر عمى استعادة التنكع البيكلكجي إلى الحالة التي كانت        

ال عندما تقرر السمطة أف ذلؾ غير ممكف، فإف إقرب حالة مكافئة أقائمة قبؿ حدكث الضرر، أك إلى 
االستعادة تتـ عف طريؽ التعكيض عف فقداف التنكع البيكلكجي بمككنات أخرل مف مككنات التنكع 

، إما في نفس المكقع أك في مكقع  الحيكم لنفس نكع االستخداـ أك لنكع آخر مف أنكاع االستخداـ
 . 2بديؿ حسب الحالة

نص أيضان القانكف الفرنسي عمى أف المشغؿ إذا لـ يحتـر الشركط الفنية المتعمقة بزراعة       ك 
رخيص كممؼ التقييـ المخطر كاحتراـ المسافات لتجنب الكجكد تالكائنات المحكرة جينيا، بما في ذلؾ اؿ

العرضي لكائنات محكرة فيجكز لمسمطة اإلدارية أف تأمر بالتدمير الجزئي أك الكمي لممحاصيؿ 
 .3كيتحمؿ المشغؿ تكاليؼ ذلؾ

أما القانكف الجزائرم فيرل األستاذ يحي كناس أف نظاـ إعادة الحالة إلى ما كاف عميو كرسو         
 4: المتعمؽ بحماية البيئة ضمف مجمكعة مف المبادئ كىي03/10القانكف 

. مبدأ عدـ تدىكر المكارد الطبيعية كالذم ينبغي بمقتضاه تجنب إلحاؽ الضرر بالمكارد الطبيعية_1
مبدأ االستبداؿ القاضي باستبداؿ عمؿ ضار بالبيئة بآخر أقؿ خطكرة عمييا حتى كلك كانت تكمفتو _2

 .مرتفعة
. مبدأ النشاط الكقائي كتصحيح األضرار البيئية باألكلكية_3

                                                           

1 _Art (02/8) de la convention de Lugano. 

. تكككؿ ناغكيا ككااللمبكررمف ب (02)أنظر المادة _   2

3 _Art (06) Loi 595/2008. 

. 273، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابؽ، ص كناس يحيى_   4
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كعمكمان الستعادة التنكع الحيكم قبؿ حدكث الضرر، إذا كاف الضرر ناتجان عف انتشار مقصكد        
 في البيئة فإعادة الحاؿ تقتضي حصر ىذه الكائنات أك إتبلفيا معدلة كراثيان أك غير مقصكد لمكائنات 

 .كالتخمص منيا
 التعويض النقدي عن األضرار البيولوجية: البند الثاني

التعكيض العيني بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو ىك األصؿ في تعكيض األضرار البيئية      
ان إال التعكيض النقدم  إذا  (اإلحتياطي)عمكمان، فإذا أصبح التعكيض العيني غير ممكف فبل يبقى متاحن

، ألف الضرر قد يككف نيائيان ال يمكف  استحاؿ إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ كقكع الضرر البيئي
عف الضرر الذم يصيب مككنات البيئة منيا النقدم ، لذلؾ كجدت عدة طرؽ لمتعكيض  إصبلحو

. (ثانيان )كطريقة التعكيض المكحد  (أكالن )طريقة التعكيض الجزافي 
التعويض الجزافي : أوالً 

 (تقدير نقدم)فة مـ تحديد تعرتىذه الطريقة متبعة في فرنسا أكثر مف غيرىا، إذ بمكجبيا م         
، كقد ذىبت الكثير مف الكحدات اإلدارية الفرنسية إلى كضع  لكؿ نبات أك حيكاف يتـ تدميره أك إتبلفو

ناصر الطبيعة، يتـ فرضيا عمى محدث الضرر الناجـ عف عكؿ تحدد أثمانان لكؿ عنصر مف اجد
.  1تدميره

أما تعكيض األضرار الناتجة عف الكائنات المحكرة جينيان التي لحقت بمحاصيؿ مشابية في          
مجاؿ الزراعة فيمكف التعكيض باالحتكاـ إلى سعر السكؽ خصكصان كأف أغمب المزركعات التي ىي 

، أما إذا كانت األضرار متعدية إلى   كراثي ذات قيمة اقتصادية عالمية مثؿ األرز كالذرةعديؿمحؿ ت
. فالتقدير الجزافي ىك األنسبكالنباتات البرية مككنات بيئية أخرل مثؿ الحشرات 

طريقة التعويض الموحد : ثانياً 
التقدير المكحد لمضرر البيئي يقـك عمى أساس تكميؼ اإلحبلؿ لمككنات البيئة التي تمكثت أك         
لكف يجب األخذ بعيف االعتبار أنو نادران ما يمكف أف نعطي لمعناصر الطبيعية كمصادرىا ، ُأتِمفت 

                                                           

. 293 عامر ظراؼ، كحياة حسنيف، المرجع السابؽ، ص _   1
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 يمكف كضع قيمة شبو فعمية يجب معرفة أسعار السكؽ بالنسبة لبعض كحتى،  قيمان تجارية نقديةن 
 .1العناصر كالحاالت التي ليا خصائص قريبة مف  الحالة التي أصابيا التمكث

ان بناء عمى ترخيص تعكيض  كراثيكألـز المشرع الفرنسي أم مزارع يزرع كائنات معدلة         
الخسارة االقتصادية الناتجة عف الكجكد العارض ليذه الكائنات في إنتاج مزارع آخر، حيث يككف 

التعكيض بتبادؿ المنتجات أك بتعكيض مالي، كأكجب القانكف عمى كؿ مزارع يزرع كائف معدؿ جينيا 
 التحكـ في انتشار آثار الكائنات المحكرة أف صعكبةإال ،  2أف يقدـ ضمانان ماليان يغطي مسؤكليتو

.  الحكـ بالتعكيضاجينيان المزركعة في الحقكؿ المفتكحة يصعب معو
 كىك أحد   (Karl Heinz Bablok)كىك ما يظير في قضية السيد كارؿ ىاينز بابمكؾ          

، ناتجة عف   آثار لقاح الذرة المعدلة جينيان في عسمو2005مربي النحؿ األلماف، اكتشؼ في عاـ 
متر، فرفع دعكل 500التي تبعد عف منطقة الخبليا ب  (MON 810)الحقكؿ التجريبية لزراعة الذرة 
، كأحالت ىذه األخيرة عدة أسئمة إلى  اإلدارية  جنكب ألمانيابافاريا ضد مكنسانتك أماـ محكمة 

محكمة العدؿ األكركبية حكؿ العسؿ كالمكمبلت الغذائية التي تحتكم عمى حبكب المقاح مف الكائنات 
 ال يمكف تسكيؽ ىذا العسؿ إال بترخيص ألف العسؿ مككف مف بأنو، ككاف رد المحكمة  المعدلة كراثيان 

الئحة األكركبية ؿ، فيك يخضع  جزء مف حبكب المقاح المعدلة كراثيان بغض النظر عف النسبة
 المتعمقة باألغذية كاألعبلؼ المحكرة جينيان، أما حبكب المقاح المنتجة كمكمبلت 2003/1829

غذائية المستمدة مف ذرة معدلة جينيان فقد رأت المحكمة أنيا ال تشكؿ كائنان حيا محكران ألنيا فقدت 
 .3قدرتيا اإلنجابية، كخالية مف أم قدرة عمى النقؿ كيخضع تسكيقيا لمترخيص مثؿ العسؿ

ىذه اإلجابات مف محكمة العدؿ األكركبية تعطي تفسيران لمقانكف األكركبي كليس تسكية لمنزاع         
إال أف ىذا  ، الكطني، كمف المناسب اآلف أف تطبؽ المحكمة األلمانية ىذا التفسير عمى القضية

                                                           

. 39 سعيد السيد قنديؿ، المرجع السابؽ، ص  _  1

2_ Art (08) Loi 595/2008. 

3_ CJUE, communique de presse n°79/11, Luxembourg, le 6 Septembre 2011, Arrêt dans l'affaire C-

442/09, Karl Heinz Bablok-a/freistaat Bayem/http://eceuropa.eu/dgs/legal-service/arrets/index-frhtm.    
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متمثمة في فارؽ السعر بيف العسؿ الطبيعي اؿالتفسير ال يعطي تعكيضان  لمسيد بابمكؾ عف الخسارة 
بعد ترخيص بسعر أقؿ الذم كاف يسعى لبيعو كالعسؿ الممكث بمكاد معدلة جينيان المضطر إلى بيعو 

. بناء عمى طمب المحكمةإدارم 
 16ك في ، ىذه القضية لـ تقؼ عند ىذا الحد بؿ أثارت جدالن كبيرُا في البرلماف األكركبي         
غمبية بأف حبكب المقاح مف النباتات المحكرة جينيان في العسؿ األ أكد النكاب األكركبيكف ب2014أبريؿ 

ىي مككف طبيعي لمعسؿ مما يستثنييا مف نطاؽ الكائنات المحكرة كراثيان فيعفى مف كضع العبلمات 
 .كىذا انتصار كبير لمسيد بابمكؾ كالنحاليف األكركبييف  2003/18291كالخضكع لبلئحة األكركبية 

عوى التعويض عن أضرار الكائنات المحورة جينيًا د: الفرع الثاني
عندما تجتمع أركاف المسؤكلية المدنية في نطاؽ البيئة عمكمان فإف لممضركر أف يمجأ إلى       

البند )كدعكل الجمعيات كالمنظمات  (البند األكؿ)القضاء، ما يقتضي دراسة شركط قبكؿ الدعكل 
. (البند الثالث)الفضائي كاالختصاص  (الثاني

شروط رفع الدعوى : البند األول
كالمصمحة  (أكالن )يشترط في رافع دعكل التعكيض عف أضرار الكائنات المحكرة جينيان الصفة          

. (ثانيان )
، كلو مصمحة   اشترط المشرع الجزائرم في قبكؿ الدعكل أف تككف لممتقاضي صفة:الصفة: أوالً 

كيحكز الصفة في رفع دعكل شخصية كمباشرة المتضرر مف كائنات  2قائمة أك محتممة يقرىا القانكف
. ، مثؿ اإلضرار بالمحاصيؿ الزراعية أك الحيكانات أك الصحة البشرية محكرة جينيان 

                                                           

1_ Christoph NOISETTE, Pauline VERRERE, OGM- le statut légal au pollen dans le miel? , 

www .infogm .org . Date de publication : 22 avril 2014 , derniére visite a 13/03/2017 . 

،  المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 2008 فبراير 25 المؤرخ في 05_08مف القانكف رقـ  (13)أنظر المادة _  2
. 23/04/2008، الصادر في 21ج العدد .ج.ر.ج
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كتثير الصفة في الدعاكل البيئية عمكمان عدة إشكاالت منيا أف عناصر البيئة تتميز بالممكية       
العامة فيي ال تدخؿ في نطاؽ التممؾ الخاص، فاستخدامات الكائنات المحكرة تؤثر عمى التنكع 

. الجيني فتؤثر عمى قيمتو االقتصادية كاالجتماعية كاستخدامو المستداـ
كالصفة أيضان تيـ في المقاـ األكؿ األشخاص المعنكية حيث أف النشاط البيئي يتعمؽ غالبان         

بالشركات، كلك كانت في إطار التأسيس حيث قرر القضاء الفرنسي مبدأ إمكانية ممارسة اإلدعاء 
 .1القضائي باسـ الشركة كلك كانت في مرحمة التككيف

فمو لشخص الطبيعي أك تضرر مف أنشطة بيئية ضارة مثؿ أنشطة اليندسة الكراثية  إذا تأثر اك     
أف يرفع دعكل المطالبة بكقؼ مصدر ىذه األضرار كالحصكؿ عمى تعكيض عف الضرر الذم لحقو 

 .2كاسترداد نفقات اإلزالة كالتطيير
كالصفة تتضمف الحديث عف األىمية، ألف أىمية التقاضي تمثؿ الشرعية الخارجية لمدعكل         

كعمى ذلؾ فعندما يككف الشخص قاصران كليس لديو ترخيص بالتصرؼ فيتـ عدـ قبكؿ الدعكل، كعدـ 
تكافر األىمية الخاصة باإلدعاء لدل الشخص يجعمو مجرد مساعد أك أصيؿ يحتاج لنائب يتكلى 

كيجب تكافر األىمية في المدعي سكاء كاف شخصان طبيعيا أك معنكيان   ، مباشرة ىذا الحؽ نيابة عنو
 .3مف أشخاص القانكف الخاص

قضائية ضد النشاطات الممكثة جممة مف الصعكبات اؿدارية أك اإلتدابير اؿ  تكاجو :المصمحة: ثانياً 
كىذا ما تدفع بو الشركات المالكة  ،4الكاقعية تتعمؽ بإثارة ذرائع المصمحة االقتصادية كالتنمية

إذ تغمب الجانب االقتصادم المرتبط بالربح دكف اعتبار آلثار الكائنات المحكرة ، لمتكنكلكجيا الحيكية 
. عمى المكارد الجينية

                                                           

. 57 سعيد السيد قنديؿ، المرجع السابؽ، ص _  1

. 307 عامر طراؼ، كحياة حسنيف، المرجع السابؽ، ص_  2

. 57 سعيد السيد قنديؿ، المرجع السابؽ، ص _  3
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لكف تتحقؽ المصمحة كقاعدة عامة إذا كانت ممارسة الدعكل تعكد بالمنفعة عمى مف يمارسيا       
كيمـز أف تتكافر في المصمحة عدة عناصر أساسية كىي أف تككف مشركعة كحالة كقائمة كشخصية 

. كمباشرة
 .المصمحة المشركعة ىي التي ال تخالؼ القانكف كال تتعارض مع النظاـ العاـ كاآلداب العامة      

أف تككف المصمحة حالة كقائمة كثابتة كقت رفع الدعكل كىذا الشرط غير مناسب لؤلضرار البيئية ك
كباألخص األضرار المتكلدة عف استخدامات الكائنات المحكرة جينيان، حيث تتميز باستمرارية الضرر 

كتعديو حتى بعد رفع الدعكل، لذلؾ صنفت اتفاقية لكغانك كؿ األنشطة المتعمقة بالكائنات الحية 
 1.المحكرة جينيان ضمف النشاطات الخطيرة

، بؿ يكفي  كذىب المشرع الجزائرم إلى عدـ اشتراط المصمحة الحالة القائمة حاؿ رفع الدعكل      
.  ييدؼ مف خبلليا المدعي إلى حماية حؽ2لقبكؿ دعكل التعكيض أف تككف المصمحة محتممة

استقر الفقو كالقضاء عمى ضركرة أف تككف المصمحة : أن تكون المصمحة شخصية ومباشرة: ثالثا 
شخصية كي تقبؿ الدعكل كيككف لمشخص الحؽ في اإلّدعاء عندما يتـ اإلعتداء عمى مركز قانكني 

كىذا 3.خاص بو، كتككف مباشرة عندما يككف لمضرر أثر مباشر عمى مركزه كمصالحو الشخصية
. د مكنسانتك، كمربي النحؿ السيد بابمكؾضالتصكر لشخصية المصمحة قائـ في قضية السيد شمايزر 

 عناصر التنكع البيكلكجي خارجة فإال أف شخصية المصمحة ال تتناسب مع األضرار البيئية أل     
جعؿ المطالبة القضائية في حالة األضرار البيئية قائمة غالبان عمى معف نطاؽ التممؾ الشخصي، مما 

 .تباشرىا جمعيات كمنظمات غير حككميةكالمصمحة العامة كالمشتركة 
دعوى جمعيات حماية البيئة : البند الثاني

نظران لخصكصية األضرار البيئية كتخمؼ شرط شخصية المصمحة مف أجؿ المطالبة          
بالتعكيض عف األضرار البيئية غالبان ارتأل الفقو إعطاء حؿ يتمثؿ في انخراط مجمكع المضركريف 

                                                           

1 _Art (02) de la convention de Lugano. 

. مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية (13)المادة _  2

. 174، المرجع السابؽ، ص أحمد عبد التكاب محمد بيجت/ د.أ_  3
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مف االعتداء عمى التنكع الحيكم كتمكثو كفقدانو في جمعية متخصصة في مجاؿ البيئة كي تمارس 
. الدعكل بالنيابة عنيـ بالمطالبة بالتعكيض أماـ القضاء عما لحقيـ مف أضرار

كاستقر القضاء الفرنسي عمى حؽ الجمعيات المتخصصة في مجاؿ الدفاع عف البيئة في         
إقامة الدعكل بالتعكيض عف األضرار التي تمحؽ أعضائيا ألضرار بيئية تستند لفكرة المصمحة 

يض المقامة مف اتحاد صائدم ك، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بقبكؿ دعكل التع الجماعية
 .1، اعتمادان عمى تكافر المصمحة الجماعية الطيكر الفرنسية

م أف تككف طرفان مدنيا ؼالفرنسي لجمعيات حماية البيئة الحؽ  (BARNIER)كأقر قانكف        
 .2بالنسبة لؤلفعاؿ التي يترتب عمييا أضرار مباشرة أك غير مباشرة بالمصالح الجماعية

ككفقان التفاقية لكغانك فإف دعكل الجمعيات التي ىدفيا حماية البيئة تككف مقبكلة في حالة       
أما التشريع الجزائرم فأعطى حؽ اإلدعاء لجمعيات حماية البيئة أماـ ،  3غياب مضركر محدد بعينو

الجيات القضائية المختصة عمى كؿ مساس بالبيئة حتى نيابة عف األشخاص الذيف ال ينسبكف إلييا 
 .4بانتظاـ
جمعية البيئية أف ترفع دعكل التعكيض عف الضرر البيئي أماـ الجيات القضائية ؿكيجكز ؿ        

 دفعان لممعاناة أماـ 5إذا فكضيا عمى األقؿ شخصاف طبيعياف إذا كاف نفس الضرر كمصدره كاحد
.  نفس المكضكعم مف الشكاكل ؼؼمخؼالقضاء، كالت

لكف الجزائر تفتقر بالدرجة األكلى إلى نظاـ تشريعي ينظـ كافة االستخدامات المتعمقة        
 .بالكائنات المحكرة جينيان 

 
                                                           

 .177المرجع نفسو، ص _  1

2 _Art (05) de loi 95/101 du 02 Février 1995 relative au renforcement de la protection de 

l'environnement JORF le 03/02/1995 

3 _Art (18) de la convention de Lugano. 
.  المتعمؽ بحماية البيئة03/10مف القانكف  (36)المادة _  4

 .03/10مف القانكف  (38)المادة _  5
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اإلختصاص القضائي : البند الثالث
إف مكضكع النزاع القائـ عمى تعكيض األضرار الجينية لمكائنات الحية المعدلة جينيان يحدد         

، كىذا ال يمنع مف المجكء 1اإلختصاص النكعي لمجية القضائية المختصة المتمثمة في القضاء المدني
إلى القضاء الجزائي في حالة طمب المدعي إلزاـ المدعى عميو بإصبلح األضرار التي لحقتو مف 

جراء أفعاؿ يعاقب عمييا القانكف مثؿ استخداـ أك طرح كائنات محكرة جينيان في البيئة دكف ترخيص 
فيمكف لؤلشخاص المضركريف مف جراء ىذه النشاطات التأسيس كأطراؼ مدنية أماـ القضاء الجنائي 

. لممطالبة بالتعكيض
التي صنفت استخداـ الكائنات المحكرة جينيان  -أما االختصاص اإلقميمي نصت اتفاقية لكغانك        

عمى أف طمبات التعكيض تقدـ أماـ المحكمة التي كقع في دائرة -  ضمف النشاطات الخطيرة
اختصاصيا الضرر، أك المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا تنفيذ النشاط الخطير أك محكمة 

 2.مكاف إقامة المدعى عميو
أما المشرع الجزائرم فبيف أف االختصاص اإلقميمي في مكاد تعكيض األضرار ينعقد أماـ        

 3. التي كقع في دائرة اختصاصيا الفعؿ الضار  الجية القضائية
لكف أحيانان قد يككف الضرر الناتج عف الكائنات المحكرة منتشران بحيث تتعدد الجيات القضائية       

التي ليا الحؽ في النظر في الدعكل، كقد يككف الضرر الجيني عابران لمحدكد مف دكلة أخرل كىذه 
. الحالة غالبان يتـ تسكيتيا كديان أك بالمجكء إلى مراكز التحكيـ

 
 
 

 
                                                           

. إ.ـ.إ.ؽ (32)أنظر المادة _  1

2 _Art (19) de la convention de Lugano. 

. انكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ؽ (2ؼ/39)المادة _  3
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 بالثروة الجينية ستخدامات الماسةالمسؤولية الجنائية عن اال: المبحث الثاني
إف أكبر تيديد لمتنكع الحيكم كالمخزكف الجيني التكسع في استخدـ اليندسة الكراثية، كلضبط          

عد اإلخبلؿ بيذه مىذا االستخداـ أحاطتو األنظمة القانكنية بجممة مف القكاعد كاإلجراءات حيث 
القكاعد كاألنظمة كاالستخداـ العشكائي لتقنية اليندسة الكراثية مف الجرائـ الماسة بالثركة الجينية 

لشركات التقنية الحيكية باعتبارىا المسيطر األكبر عمى  المسؤكلية الجنائية كتقـك (المطمب األكؿ)
نتاج الكائنات المحكرة    (المطمب الثاني)اليندسة الكراثية كا 
: الجرائم الماسة بالثروة الجينية: المطمب األول

مف الجرائـ المستحدثة جريمة القرصنة البيكلكجية التي ظيرت بظيكر الشركات الكيميائية      
كجريمة التعديؿ الكراثي دكف ترخيص  (الفرع األكؿ)كالشركات الناشطة في مجاؿ التكنكلكجيا الحيكية 

. (الفرع الثاني)أك عمـ الجيات اإلدارية المختصة 
: جريمة القرصنة البيولوجية: الفرع األول

البند )نتبيف أركاف الجريمة  (البند األكؿ)انطبلقان مف تحديد تعريؼ القرصنة البيكلكجية كأشكاليا       
(. البند الثالث)كالعقكبات المنصكص عمييا  (الثاني

تعريف القرصنة البيولوجية وأشكاليا : البند األول
 تعريف القرصنة البيولوجية :      أوال 

د الكراثية، كما يترتب عميو مف رتسجيؿ براءات اختراع المكا        القرصنة البيكلكجية ىي 
، كينطكم المصطمح عمى االفتقار لممكافقة المسبقة مف جانب المصدر  المكارد ليذه خصخصة
  .1األصمي
كحسب رؤية األمـ المتحدة تعني القرصنة البيكلكجية استغبلؿ المعارؼ التقميدية لممكارد الكراثية       

. دكف مقابؿ
:   األشكاؿ التاليةيدخؿ في عمـك مصطمح القرصنة البيكلكجية: أشكال القرصنة البيولوجية: ثانياً 

                                                           

. 30منظمة األغذية كالزراعة، معجـ مصطمحات التقنية الحيكية في مجاؿ األغذية كالزراعة، المرجع السابؽ، ص_  1
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 1.االستخداـ غير المرخص لممكارد الجينية نباتات أك حيكانات أك كائنات دقيقة_ 1
المكارد الجينية في إقميـ معيف دكف ترخيص، كدكف إذف باستغبلؿ المعارؼ التقميدية المرتبطة _ 2

 .2الشعكب األصمية أك المجتمعات المحمية
المشاركة غير العادلة في المنافع بيف صاحب براءة االختراع كالمجتمعات المحمية الذيف ىـ _3

 .3مصدر المعارؼ المستخدمة في البراءة
كمف أشير عمميات القرصنة البيكلكجية استيبلء الشركة البريطانية لمتكنكلكجيا الحيكية         

الذم يعيش منذ  الساف"كاف يأكمو شعب _ كىك أحد أنكاع الصبار_ " ىكدايا"عمى نبات " فيتكفاـر"
في حيث عصكر في صحراء كاالىارم في جنكب إفريقيا لدفع العطش في رحبلت الصيد الطكيمة، 

لتخفيؼ الكزف كعبلج   P57عمى حقكؽ تسكيؽ دكاء" فايزر" حصمت شركة أدكية 1998عاـ 
 مع أف المكتشؼ األصمي لمخصائص الجينية لمنبتة ىـ شعب الساف لكف تنيب النبتة 4السمنة

. ف استفادة السكاف المحمييف مف عائد مالي أك غيرهكدبيا كالمعرفة المرتبطة 
المعارؼ المرتبطة بيذه المكارد كفالمكارد الجينية التي تزخر بيا دكؿ الجنكب في خطر،         

ممكية فكرية لمشعكب التي يتـ خداعيا مف الشركات التي تتستر بغطاء البحث العممي، كىي حجة 
دعـ السكاف المحمييف لتحديد المكارد أك الحصكؿ عمى معمكمات يتطمب كاىية ألف  البحث الصناعي 

 .5حكليا

                                                           

. 216محياكم فاطمة، المرجع السابؽ، ص -  1

2 _Alex TIOUKA, Bio-piraterie, Défendre les droit des peuples, Espaces Naturel Révue des 

professionnels de la nature, n°38, avril 2012, P 34. 
 .217محياكم فاطمة، المرجع السابؽ، ص_   3

 218المرجع نفسو، ص_  4
5_ Alex TIOUKA, Op.cit. P35. 
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فالتقنية الحيكية في مجاؿ الزراعة كاألصناؼ النباتية غالبان ما اقترنت بالمعرفة التقميدية        
، إذ أف ىذه المعارؼ التقميدية شكمت مفتاح استكشاؼ أسرار التنكع  لمشعكب كالجماعات األصمية

 .1ك تـ نقميا مف جيؿ إلى جيؿ في مجاالت التعرؼ عمى المكارد البيئية كاألصكؿ الكراثية البيكلكجي 
لكف مع ذلؾ يبقى تصنيؼ القرصنة البيكلكجية ليس محؿ إجماع بيف التشريعات، فالكاليات       

المتحدة األمريكية مثبلن تترؾ األمر عمى إطبلقو مف أجؿ ضماف حرية شركات التقنية الحيكية في 
عادة تصنيعيا كحمايتيا بنظاـ الممكية الفكرية . الحصكؿ عمى المكاد األكلية مف المكارد الجينية، كا 

أركان جريمة القرصنة البيولوجية : البند الثاني
 يتمثؿ في الحصكؿ عمى المكارد الكراثية أك المعارؼ المرتبطة بخصائصيا دكف :الركن المادي: أواًل 

 كالمكارد الكراثية ىي الجينات أك المكاد الكراثية ذات القيمة الفعمية أك ،ترخيص مف المصدر
، كالمقصكد بالقيمة ىنا قيمة اقتصادية مف جراء إعادة استخداـ المادة الكراثية أك تطكيرىا 2المحتممة

   ، عمى سبيؿ المثاؿ النباتات ذات الخصائص الجينية الطبية  كفؽ المعارؼ التقميدية المرتبطة بيا
. ت قيمة فعمية اتركيبة جينية  ذىا ؿ ، أك النباتات العطرية

، ألنو ال يمكف التكصؿ لمعقاب عمى  ىك القصد الجنائي أك النية اإلجرامية: الركن المعنوي: ثانياً 
. أفعاؿ مادية مجردة

الت في جرائـ المساس بالبيئة اير الركف المعنكم بصكرتيو العمد ك الخطأ عددان مف اإلشؾثكم       
ف الكثير مف األفعاؿ التي نص الشارع عمى تجريميا لـ يحدد فييا صكرة الركف المعنكم حيث أ

 .3الكاجب التكافر
      

 

                                                           

 .40 دانا حمة باقي عبد القادر، المرجع السابؽ، ص_  1

. مف مدكنة السمكؾ الدكلية عف جمع المادة الكراثية النباتية كنقميا (09ؼ/02)أنظر المادة _  2

 .105، ص2012، مصر، سنة  ، دار النيضة العربية 02، ط أشرؼ تكفيؽ شمس الديف، الحماية الجنائية لمبيئة_   3
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كنظران لصعكبة إثبات القصد الجنائي في الجرائـ البيئية فإف معظـ التشريعات لجأت إلى         
طريقتيف لمتخفيؼ مف حدة القصد اإلجرامي، فإما أف ينصب التجريـ عمى الفعؿ دكف اإلىتماـ 

 1.بالنتيجة أك أف ينصب التجريـ عمى النتيجة دكف التمسؾ بالسمكؾ
 ركز المشرع الجزائرم في جريمة القرصنة البيكلكجية عمى الفعؿ دكف النتيجة كالمتمثؿ في       

مخالفة التنظيـ المعمكؿ بو في الحصكؿ عمى المكارد الجينية أك المعارؼ المرتبطة بيا دكف 
، أك مخالفة شركط طمب الترخيص بالمكارد الجينية حسب حاالت االستخداـ المتمثمة في 2ترخيص

. (كضع المكارد الجينية قيد االستعماؿ)التداكؿ أك النقؿ أك التثميف 
عقوبة جريمة القرصنة البيولوجية : البند الثالث

نص المشرع الجزائرم عمى عقكبة القرصنة البيكلكجية في الفصؿ الخامس مف قانكف المكارد        
: البيكلكجية

سنكات كبغرامة مف خمسمائة ألؼ  (05)إلى خمس  سنكات (03) يعاقب بالحبس مف ثبلث :أوالً 
كؿ مف حصؿ عمى  ( دج1.500.000)إلى مميكف كخمسمائة ألؼ دينار  ( دج500.000)دينار

 .4 مف السمطة المختصة3المكارد الجينية دكف رخصة
إلى مميكف كخمسمائة ألؼ دينار  ( دج300.000) يعاقب بغرامة مف ثبلثمائة ألؼ دينار :ثانياً 

:  المتمثمة في 5كؿ مف يخالؼ مضمكف رخصة الحصكؿ عمى المكارد الجينية ( دج1.500.000)
ككذلؾ  ، تغيير الكسائؿ المستعممة المرخص بيا لمحصكؿ عمى المكارد الجينية المبينة في الرخصة

كأيضان التغيير في الكميات ، تغيير في ىكية المسؤكليف كالمتعامميف المنصكص عمييـ في الرخصة 
 .المسمكح بيا مف المكارد الجينية محؿ الترخيص

                                                           

. 320 كناس يحيى، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابؽ، ص_  1

.  السالؼ الذكر14/07مف القانكف  (05)أنظر المادة _  2

.  السالؼ الذكر14/07مف القانكف  (21)أنظر المادة _  3

الييئة الكطنية لممكارد البيكلكجية ىي المخكلة قانكنان بمنح التراخيص بالحصكؿ عمى المكارد الجينية، كتكضع الييئة تحت كصاية _  4
 .14/07مف القانكف  (03)الكزير المكمؼ بالبيئة، أنظر المادة 

.  السالؼ الذكر14/07مف القانكف  (22)أنظر المادة _  5
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لى اإلقميـ الكطني المحددة في الرخصةاؿ  .تغيير في نقاط الدخكؿ أك الخركج مف كا 
. تغيير كجية المكارد الجينية المحصؿ عمييا ككذا األسكاؽ المستيدفة

فتجريـ القرصنة البيكلكجية في القانكف الجزائرم يعتبر خطكة جريئة في اتجاه حماية المكارد     
. البيكلكجية

الجرائم المتعمقة باستخدام الكائنات الحية المحورة جينيًا : الفرع الثاني
أغمب المخالفات المتعمقة باستخداـ الكائنات الحية المحكرة تتمحكر حكؿ مخالفة أنظمة كقكاعد       

كىذا ما نبينو مف خبلؿ ما كرد في القانكف الفرنسي بيذا الشأف ، ستخداـ ال االستخداـ في حد ذاتو الا
أما في الجزائر فبل يكجد نظاـ  (البند الثاني)كمشركع قانكف السبلمة اإلحيائية في مصر  (البند األكؿ)

. قانكني خاص لمكائنات المحكرة جينيان 
الجرائم المتعمقة باستخدام الكائنات الحية المحورة جينيًا في التشريع الفرنسي : البند األول

 29المنعقد بالقاىرة في الفترة مف  -منع الجريمة كمعاممة المجرميف التاسع ؿمؤتمر اؿتناكؿ       
في الفصؿ السادس منو حماية البيئة عمى الصعيديف الكطني كالدكلي - 1995 مام 08أبريؿ إلى 

، كقد تـ التصكيت عمى قائمة تفصيمية بالجرائـ األساسية  كبحث إمكانات كحدكد العدالة الجنائية
الماسة بالبيئة حيث جاء ضمف القائمة زراعة عضكيات مخمقة باليندسة الكراثية في البيئة دكف إذف 

.  1السمطات المختصة
 لذلؾ سكؼ نركز عمى الجرائـ المتعمقة باستخداـ الكائنات المحكرة في التشريع الفرنسي         

جرائـ األشخاص الطبيعية ثـ جرائـ األشخاص االعتبارية  (أكالن )باعتباره أكثر التشريعات صرامة 
. (ثالثان )كتطكر القضاء الفرنسي في معاممة الجرائـ المتعمقة بالكائنات المحكرة جينيان  (ثانيان )
 
 
 

                                                           

، سنة  ، لبناف ، بيركت ، منشكرات الحمبي الحقكقية 01 ط  ،  نكار دىاـ مطر الزبيدم، الحماية الجنائية لمبيئة دراسة مقارنة_  1
 .191، ص2014
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: جرائم األشخاص الطبيعيين: أوالً 
عمى تجريـ عدـ االمتثاؿ ألكامر 1 نص المشرع الفرنسي: عدم االمتثال ألوامر السمطة اإلدارية_ 1

  :السمطة اإلدارية فيما يتعمؽ بالكائنات الحية المحكرة جينيان تتمثؿ في
، ألف زراعة كحصاد كتخزيف كنقؿ النباتات المعدلة  عدـ احتراـ الشركط التقنية المتعمقة بالمسافات- أ

المرخص بيا تخضع لئلمتثاؿ لمشركط التقنية، بما في ذلؾ الشركط المتعمقة بالمسافات بيف 
أك أم ،  األخرل محاصيؿىا لتجنب الكجكد العرضي لمكائنات المعدلة كراثيان في اؿؿالمحاصيؿ أك عز

 .2تمكث عبر الحدكد في الدكؿ األعضاء كتحدد الشركط التقنية بأمر مف كزير الزراعة
( L663-2)عدـ االمتثاؿ إلحدل تدابير التدمير التي أمرت بيا السمطة اإلدارية حسب المادة - ب

. المتمثمة في عدـ احتراـ الشركط التقنية المتعمقة بالمسافات كالعكازؿ
 كالفترة المقترحة  عدـ احتراـ اإلذف المسبؽ بكضع الكائنات المحكرة في السكؽ كشركط الكضع- ج

. ، ك ممخص ممؼ فني حكؿ خطة المراقبةؼ ليغككضع العبلمات كالتعبئة كالت
عمى عقكبة السجف لمدة عاميف كغرامة  (07) في المادة 2008/595 نص القانكف :العقوبات
 يكرك لكؿ مف ارتكب أحد الجرائـ السابقة المتمثمة في االمتناع عف تنفيذ أكامر السمطة 75000

. اإلدارية المختصة بتنظيـ استخداـ الكائنات المحكرة جينيان 
كفي حالة أمر السمطة بالتدمير الكمي أك الجزئي لممحاصيؿ المعدلة كراثيان يتحمؿ المشغؿ         

. كافة التكاليؼ
ف قانكنان بمراقبة تنفيذ الشركط التقنية المتعمقة بزراعة ك العمبلء ىـ المخكؿ:إخالل العمالء بالواجب _2

  (L663-3)أك حصاد أك تخزيف النباتات المعدلة جينيان التي يأمر بيا كزير الزراعة حسب المادة 
في حالة إخبلؿ العمبلء بكاجباتيـ المتعمقة بمراقبة مدل التزاـ المشغميف بتنفيذ الشركط التقنية تفرض 

 .3 يكرك7500أشير كغرامة قدرىا  (06)عمييـ عقكبة السجف لمدة ستة 
                                                           

1_ Art (07) de la loi 2008/595. 

2_ Art (20) de la loi n° 2015-1567 du portons diverses disposition d'adaptation au droit de l'union 

européenne dans le domaine de la prévention des risques, J.O.R.F, le 03/12/2015. 
3_ Art (07) de la loi 2008/595. 
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  :جرائم األشخاص اإلعتباريين: ثانياً 
يعاقب األشخاص اإلعتباريكف عمى الجرائـ الخاصة بعدـ االمتثاؿ ألكامر السمطة اإلدارية        

مف القانكف  (07)المتعمقة بتنفيذ الشركط التقنية لمكائنات المحكرة جينيان المنصكص عمييا في المادة 
     مف قانكف العقكبات المعدلة حيث جاء فييا أف (131/38) التي أحالت عمى المادة 2008/595

الحد األقصى لمغرامة التي تطبؽ عمى األشخاص االعتبارييف ىك خمسة أضعاؼ المنصكص عمييا 
، كما ينشر قرار العقكبة إما عف  لؤلشخاص الطبيعييف بمكجب القانكف الذم يعاقب عمى الجريمة

. طريؽ الصحافة المكتكبة أك كسيمة اتصاؿ لمجميكر بالكسائؿ اإللكتركنية
المبلحظ أف ىذه الجرائـ ىي جرائـ امتناع عف تنفيذ إجراءات السمطة اإلدارية المختصة في        
ف كؿ ىذه اإلجراءات تدخؿ ضمف عممية الرصد البيكلكجي لؤلرض كىك التأكد مف الكضع ؾؿ .فرنسا

احتماؿ حدكث اآلثار غير المقصكدة لمنشاطات الزراعية عمى المكارد في حالة   ، الصحي لمنباتات
. الجينية كالبيئية عمكمان 

  إتالف الكائنات المحورة جينياً مواجيةتحول القضاء الفرنسي في : ثالثاً 
 عرضت عمى القضاء الفرنسي دعاكل مختمفة فيما يتعمؽ بمكاجية الكائنات الحية المحكرة جينيان     

 .(Orléans)كىك ما سنبينو مف خبلؿ حكـ محكمة أجيف كحكـ محكمة أكرلياف 
 دائرة الجنح-1998 فبراير 18 :حكم محكمة أجين_1

متخصصة في المجاؿ اؿ( Novertis) بدأت القضية عند قياـ شركة نكفارتي 1:الكقائع .1
الزراعي بعد حصكليا عمى الترخيص بجمع كميات كبيرة مف الحبكب المحكرة جينيا في 

كقع الشركة في منطقة نيراؾ في ـ،  مخازنيا مف أجؿ زراعة بعضيا كالتصرؼ في الباقي
(Nérac) كلما عمـ اتحاد المزارعيف بالمنطقة نظـ مظاىرة أماـ مقر الشركة احتجاجا ،

عمى زراعة األصناؼ المحكرة جينيا بالمنطقة كما قد يسببو مف خسائر مالية كبيرة 
لمزركعات المحمية، كاقتحـ بعض المتظاىريف مقر الشركة بعد تحطيـ ؿ كتيديد ،لممزارعيف

                                                           

. 46 رضا عبد الحميـ عبد المجيد، المرجع السابؽ، ص_  1
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 كأسفر 1النكافذ كاألبكاب كتحطيـ المكجكدات قامكا بإتبلؼ كؿ كميات البذكر المحكرة جينيا
 .ذلؾ عف خسائر باىظة لمشركة نكفارتي

كحكلت ، تـ القبض عمى المحرضيف عمى المظاىرة كعرضكا عمى النيابة العامة         
، لمنظر في مكاد االتياـ التي نسبتيا النيابة  دائرة الجنح  (Agen)القضية إلى محكمة أجيف 

 .العامة إلييـ
تمسؾ الدفاع عف المتيميف بحؽ الدفاع الشرعي عف الممتمكات كاألمكاؿ استنادنا : الدفاع .2

مف قانكف العقكبات الفرنسي التي تنص عمى حؽ الدفاع الشرعي عف  (122)لنص المادة
النفس كعف األمكاؿ، كقدر الدفاع أف المتيميف كانكا في حالة دفاع شرعي عف األمكاؿ 

ألف زراعة البذكر المحكرة جينيا بمنطقتيـ يؤثر سمبا عمى زراعتيـ، كييدد النظـ الزراعية 
 .2بأضرار ال يمكف احتماليا

كجيت المحكمة النظر إلى القكاعد القانكنية التي تحكـ الدعكل، دكف االىتماـ : الحكـ .3
  ةلمنقاشات العممية الدائرة حكؿ آثار الكائنات المحكرة كراثيا عمى الصحة أك الزراع

 قد تحصمت عمى التراخيص اإلدارية البلزمة ةضررتكتأكدت المحكمة مف أف الشركة الـ
ا مف الجيات اإلدارية المختصة التي تممؾ كحدىا تعميؽ النشاط أك سحب قلمباشرة نشاط

كاألمر بإتبلؼ العينات مف الكائنات المحكرة طبقا لمحاالت ، الترخيص أك كقؼ النشاط 
 .القانكنية

رأت المحكمة أف حؽ الدفاع الشرعي ال يمكف أف يعتد بو إال ضمف الحاالت المنصكص      
ك بناءنا عميو ال يمكف أف يمارس ،  مف قانكف العقكبات 3(122/5)عمييا بشركطيا في المادة

                                                           

قاـ المزارعكف في فرسا في أكثر مف مرة بإتبلؼ شحنات مف الحبكب كغيرىا مجمكبة مف دكؿ أخرل في المجمكعة األكركبية،  "_ 1
 المحمية كقد أدانت محكمة العدؿ لممجمكعة األكركبية فرنسا لتسامحيا مع المنظمات كالنقابات ـخكفا عمى مصالحيـ كمزركعاتو

، رضا عبد "يع مما ييدد حرية التجارة بيف دكؿ المجمكعةجـالزراعية التي تتمؼ منتجات الدكؿ األخرل في األسكاؽ أك مناطؽ الت
. 47الحميـ، نفس المرجع، ص

. 282السابؽ ص، غنية عثامنة، المرجع _  2
3_ Art(122/5), Code pénal. 



حماية الثركة الجينيةؿاآلليات التكميمية كاآلليات العبلجية  باب الثاني                           اؿ  

 

 

205 

ىذا الحؽ إال ضد فعؿ مف شأنو أف يككف جريمة كيحاكؿ المدافع أف يكقؼ االعتداء، لكف ال 
. 1يكجد دفاع شرعي عف األمكاؿ ضد نشاط مشركع طبقا لمقانكف

ىا مشركعا بناءن عمى التراخيص طبقا لمقكانيف المعمكؿ ط كحيث أف الشركة كاف نشا        
بيا، فإف إتبلؼ ممتمكاتيا ال يكصؼ بالدفاع الشرعي كعميو أدانت المحكمة المتيميف كحكمت 
عمييـ بعقكبات مختمفة حيث قدرت التعكيضات المطمكبة عف األضرار المادية التي أصابت 

 ألؼ فرنؾ يؤدييا المتيمكف متضامنيف 500بما يزيد عف - بصفتيا مدعية مدنية–الشركة 
فيما بينيـ لمشركة، إلى جانب مبالغ أخرل طبقا لمقانكف، مع التنفيذ المعجؿ لمشؽ المدني مف 

. 2الحكـ
فالمحكمة في ىذا الحكـ حكمت لشركة نكفارتي بتعكيض الخسائر المترتبة عمى االعتداء      

، كتخكؼ  ألف نشاط الشركة قانكني بناءن عمى الترخيص المقدـ مف السمطات المختصة
 ألنيا في _كخصكصا فيدرالية المزارعيف _ ف كالجمعيات مف الكائنات المحكرة جينيا مالمزارع

، بؿ تسبب التكاثر غير المتحكـ فيو لؤلعشاب  نظرىـ لف تككف مف أدكات تحسيف الزراعة
، كتضيع الثركة  كالنباتات الشيطانية المجنكنة، ألنيا ستجعؿ النباتات الطبيعية تندثر تماما

 .الجينية النباتية المحمية

 شخصان بإتبلؼ األراضي 49تعكد كقائع الحكـ إلى قياـ : (Orléans)حكم محكمة أورليان _2
الفبلحية المخصصة إلنتاج الذرة المعدلة جينيان تابعة لشركة مكنسانتك، ىذه األخيرة التي تابعت الجناة 

في ىذه القضية ذات الرقـ   -2005 ديسمبر09، حيث قضت في (Orléans)لياف رأماـ محكمة أك
بتبرئة المتيميف عمى أساس حالة الضركرة التي تعتبر سببان مف أسباب رفع - 2005/53/2345

 مف القانكف الجنائي التي تنص عمى أنو  7-122المسؤكلية الجنائية استنادان إلى المادة 

                                                           

. 283غنية عثامنة، المرجع نفسو، ص_  1

. 49 رضا عبد الحميـ عبد المجيد، المرجع السابؽ، ص_  2
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 ال يعتبر مسؤكالن مف الناحية الجزائية أم شخص قاـ بفعؿ ضركرم لحماية النفس أك األمبلؾ في "
مكاجية خطر دائـ أك قريب ييدده أك ييدد غيره مف األشخاص أك الممتمكات ، إال إذا كاف ىناؾ 

" . عدـ تناسب بيف الكسائؿ المستعممة كخطكرة التيديد
       فحكـ المحكمة استنادان إلى حالة الضركرة قائـ عمى كجكد خطر سكاء كاف مباشران أك قريبان 
ناتجا عف استعماؿ البذكر المعدلة جينيان في إطار التجارب في الحقكؿ لعدـ القدرة عمى التحكـ في 

 .1انتشار الجينات
        تحكؿ القضاء الفرنسي مف معاقبة القائميف بإتبلؼ البذكر المعدلة كراثيا المرخص بيا دكف 
األخذ بعيف االعتبار مسألة الدفاع الشرعي التي استند إلييا دفاع المتيميف في القضية األكلى ، إلى 
األخذ بحالة الضركرة لئلعفاء مف المسؤكلية الجنائية في قضية مماثمة يدؿ عمى مدل تأثير جماعة 
 .   الضغط مف المنظمات المناىضة لمكائنات المحكر كراثيا التي تجسد الرفض الشعبي ليذه الكائنات 

 2جرائم استخدام الكائنات المحورة  في مشروع قانون السالمة اإلحيائية في مصر: البند الثاني
     نشر مكقع برلماني مشركع قانكف السبلمة اإلحيائية في مصر يتعمؽ بتداكؿ منتجات التحكير 

 .الكراثي، حيث كرد في المشركع تجريـ بعض األفعاؿ المتعمقة باستخداـ الكائنات الحية المحكرة جينيان 
اإلطالق العمدي لكائنات محورة في البيئة : أوالً 

 ألؼ 300ألؼ جنيو ك ال تتجاكز 200يترتب عميو عقكبة بالسجف كبغرامة ال تقؿ عف           
ذا ترتب عمى ىذا اإلطبلؽ إصابة إنساف بعاىة مستديمة تككف العقكبة السجف المشدد  جنيو ، كا 

 ألؼ جنيو كفي حالة الكفاة تككف العقكبة 500 ألؼ جنيو ك ال تتجاكز 300كغرامة ال تقؿ عف 
 .3 ألؼ كال تتجاكز مميكف جنيو500السجف المؤبد كالغرامة ال تقؿ عف 

 
 

                                                           

1 _Droit pénal-OGM, RJE 01/2007, P53. 

2 _www.parlmany.com . dernière visite a 28/04/2018 . 
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 الطرح دون ترخيص لكائنات محورة جينيًا في األسواق: ثانياً 
 ألؼ جنيو سكاء كاف 100      يعرض صاحبو لمحبس لمدة ال تقؿ عف سنة كغرامة ال تقؿ عف 

 1الطرح لمبيع أك التداكؿ أك ألم غرض آخر
 اإلطالق غير العمدي لكائنات محورة جينياً : ثالثاً 

 ألؼ جنيو كال 50      يعرض صاحبو لعقكبة الحبس لمدة تزيد عف سنة، كبغرامة ال تقؿ عف 
 ألؼ جنيو، كتتضاعؼ العقكبة بحيث ال تقؿ عف سنتيف سجنان، كال تقؿ الغرامة عف 100تتجاكز 

.  ألؼ جنيو200
    مشركع القانكف الذم تأخر اعتماده في مصر يعاب عميو أنو ركز عمى تجريـ استخدامات 

الكائنات المحكرة كراثيا ذات األثار السمبية عمى صحة اإلنساف ، كأىمؿ االستخدامات السمبية المؤثرة 
 .   عمى  التنكع الجيني ، كأيضا أىمؿ المشركع تحديد المسؤكؿ جنائيا ىؿ المنتج أك المشغؿ 

المسؤولية الجنائية لشركات التقنية الحيوية : المطمب الثاني

كأكبر  (الفرع األكؿ)       نبيف في ىذا المطمب أساس المسؤكلية الجنائية لمشركات التقنية الحيكية 
كمعكقات المسؤكلية  (الفرع الثاني)جرائـ شركات التكنكلكجية الحيكية الكاقعة عمى المكارد الجينة 

 (الفرع الثالث )الجزائية ليذه الشركات 

 أساس المسؤولية الجنائية لشركات التقنية الحيوية: الفرع األول 

مسؤكلية األشخاص المعنكية مف الناحية الجزائية عف األضرار البيئية عمكمان محؿ خبلؼ          
فمف قائؿ أف المشرع الجنائي حيف يستثني األشخاص المعنكية العامة فسنده أف ىذه األشخاص مكمفة 

  .بتمبية الحاجيات العامة، كأف تقرير مسؤكليتيا الجزائية يعني تعطيؿ نشاطات ضركرية

كذىب جانب آخر مف الفقو إلى أف القكؿ بالمسؤكلية الجزائية لممؤسسات اإلدارية العامة           
 1.كالمشركعات التي تديرىا الدكلة يجب أف ينبني عمى النص القانكني الصريح

                                                           

 .مف مشركع القانكف (22)المادة  _ 1
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 تككف محبلن لممسؤكلية الجزائية فكيذىب جانب آخر مف الفقو إلى القكؿ بأف الدكلة تصمح أ      
.   قانكنامادامت تتمتع بالشخصية المعنكية فيصح إسناد الفعؿ ك االمتناع المجـر إلييا

أما االتجاه الحديث فيدعك إلى المسؤكلية الجزائية لمشاريع الدكلة العامة  كالخاصة عف جرائـ        
نادل بفرض غرامات عف التمكث، كالتعكيضات كىذا االتجاه بمكره م، ك التعدم الخطير عمى البيئة

 المتعمؽ بمساىمة القانكف الجنائي في 1977 كالمؤرخ في سبتمبر 28قرار المجمس األكركبي المرقـ 
 2.حماية البيئة

كعمى ىذا األساس تقـك المسؤكلية الجزائية لشركات التقنية الحيكية عف األضرار البيئية مف           
كتدفع الشركات ،  اقمجراء استخداـ اليندسة الكراثية، كمسؤكلية الشركة ال تمغي مسؤكلية ممثؿ

. المسؤكلية الجزائية عف األضرار البيئية بالتنمية كالمساىمة في البناء االقتصادم

 ضد اإلنسانية منيا اإلبادة اإليككلكجية كالتسكيؽ ـكقد اتيمت شركة مكنسانتك بارتكاب جرائ          
 العدكاني لمبذكر المعدلة كراثيا ، كالتسكيؽ العشكائي لممبيدات كالكيميائيات التي تسببت في قتؿ الناس

 في الىام 2016 أكتكبر  18 إلى 16انعقدت المحكمة لشركة مكنسانتك خبلؿ يكميف مف ، حيث 
حيث قاـ خمسة قضاة محترفيف مف األرجنتيف كبمجيكا ككندا كالمكسيؾ كالسنغاؿ بمراجعة نحك ثبلثيف 

. شاىدان كخبيران كضحية (30)

  كتضمنت فتكل القضاة أف شركة مكنسانتك تشارؾ في ممارسات ليا تأثيرات بيئية خطيرة        
 إجبار ؽكما تنتيؾ حقكؽ الغذاء كالصحة مف جراء التسكيؽ العدكاني لمبذكر المعدلة كراثيان عف طرم

، كممارسة أنشطة تؤثر عمى حقكؽ الشعكب  المزارعيف عمى تبني أساليب زراعة غير عضكية

                                                                                                                                                                                                      

 .437، المرجع السابؽ، ص ىاـ مطر الزبيدمد نكار _ 1

. 439المرجع نفسو، ص _ 2
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، كما يندد القضاة الخمسة بممارسة شركة مكنسانتك التي تقكض حرية  األصمية كالمجتمعات المحمية
. 1البحث العممي فضبلن عف حرية التعبير كالحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات

جرائم شركات التقنية الحيوية الواقعة عمى الثروة الجينية : الفرع الثاني 

:  ترتكب شركات التكنكلكجيا الحيكية جرائـ ضد المكارد الجينية كمقدرات الشعكب أىميا 

تجارب زراعة الكائنات المعدلة جينيا دون ترخيص : البند األول 

تمجأ الشركات المالكة لمتقنية الحيكية إلى تجارب التعديؿ الكراثي في الدكؿ النامية بعيدا            
" مكنسانتك" بدأت شركة حيثعف مراكز نشاطيا تفاديان لؤلضرار المحتممة عمى البيئة كالثركة الجينية، 

 إلى 2001المعدؿ كراثيا في بكركينافاسك في سرية تامة منذ سنة  (Bt) تجاربيا األكلى لزراعة القطف
التكنكلكجيا مجاؿ في الحيكم  بالتصديؽ عمى نظاـ األمف 2006، ما دفع البرلماف في 2003 سنة

 .2 عمكمااليدؼ منو ضماف األمف كالحماية لئلنساف كالحيكاف كالنبات كالتنكع الحيكم، الحيكية 

الدعاية الكاذبة حول زراعة البذور المعدلة وراثيا : البند الثاني 

            تمارس الشركات العمبلقة الناشطة في مجاؿ التقنية الحيكية التضميؿ كالدعاية الكاذبة مف 
التكسع في زراعة البذكر المعدلة جينيا بالنظر إلى ما يشاع عنيا مف مقاكمة لمحشرات كالتقميؿ أجؿ 

مف استعماؿ المبيدات ، ككفرة المحصكؿ ما يشجع إقباؿ المزارعيف المحميف عمييا ليتضح بعد 
الزراعة أف الخسارة كانت أكبر لممزارعيف كلممكارد الجينية األصمية ، كقد قاـ باحثكف مف جامعة 

 المعدؿ BT مزارع صيني قامكا بزراعة القطف 481 بدراسة عمى 2006 عاـ (cornell)ككرناؿ 

                                                           

1_ Rémi BARROUX, Tribunal Monsanto: la firme américaine reconnue coupable d'atteinte aux droits 

humains, le monde, 18/04/2017, www.lemonde.fr dernière visite 27/03/2018. 

2 _ Francoise GERARD, Monsanto à l’assaut du burkina-faso ; le monde politique, n659 ; 

Février 2009 ; p20. 
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 سنكات مف زراعتو فإف استعماؿ المبيدات الحشرية أصبح مساكيا لتمؾ 4 أكدت أنو كبعد  جينيا
 .1المستعممة في الزراعة التقميدية، كىذا سبب قمة المردكدية كغبلء البذكر المحكرة جينيا

 إلى 50       كلما ادعت النشرات اإلعبلمية أف حاصؿ منتكج بذكر شركة مكنسانتك يتراكح مابيف
اقؿ مف  % 90 قناطير لمفداف بما يساكم 7 قنطار لمفداف ، في حيف لـ يجني الفبلحكف سكل 90

.   2المكعكد
 تحطيم االقتصاد الزراعي لمدول: البند الثالث 

فتح الباب أماـ المنتجات المعدلة كراثيا المحمية بنظاـ الممكية الفكرية كالتي ترتكز بأيدم             
الشركات المتعددة الجنسيات مف شأنو تدمير التنكع اإلحيائي ك إضعاؼ المكارد الجينية لمدكؿ النامية 
خصكصا، كحصر االقتصاد الزراعي بيد تكتبلت التكنكلكجيا اإلحيائية، كالدليؿ عمى ذلؾ أف إثيكبيا 
سممت حقائب بذكر معدلة كراثيا لممزارعيف بعد جفاؼ كبير مف أجؿ إنعاش اإلنتاج الزراعي ، لكف 

تبيف بعد ذلؾ لممزارعيف أنو ال يمكف إعادة زرع ىذه البذكر إذ لف تنبت إال باستعماؿ األسمدة 
الخاصة التي تنتجيا الشركات العالمية العمبلقة، كإلعادة الزراعة البد مف دفع حقكؽ ك بيذا أصبح 
االقتصاد الزراعي كمو بأيدم ىذه الشركات ، كتـ تحطيـ الدكرة الزراعية القائمة عمى المكارد الجينية 

. 3الزراعية المحمية التي تتيح لممزارعيف زراعة جزء مف مخزكف محاصيميـ
السطو عمى الموارد البيولوجية : البند الرابع 

حيث تمجأ ىذه الشركات إلى السطك عمى النباتات المتميزة بمحزكف جيني ذك منافع           
اقتصادية عالية ، كمف األصكؿ الكراثية ألصناؼ نباتية  تـ السطك عمييا نباتات األمارنتاك كالتابارم 
كىي نكع مف الحبكب تنمك في المناطؽ االستكائية المطيرة كالصحارم الجافة كىي ذات قيمة غذائية 

 NEEMكشجرة النيـ ،  عالية كتحتاج إلى نصؼ كميات المياه التي تحتاجيا النباتات األخرل 
                                                           

1 _  BEAUVAL Valentin et DUFUMIER Marc, les plantes génétiquement modifiées peuvent- elles 

nourrir le tiers monde ? revue tiers monde N° : 188 octobre- décembre 2006, p 747. 

.فاندنا شيفا ، المرجع السابؽ  _  2  

3 _ CHOSSUDUVSKY Michel, «  la mondialisation de la pauvrete » revue de nouvelles pratique 

sociales, vol 12, N° 2, les presses de l’université du québec, décombre 1999, p 07.  
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اليندية التي يمكف أف يستخمص منيا مجمكعة متنكعة مف المنتجات الكيميائية منيا المبيدات 
 .1الحشرية كمعجكف األسناف

  لمتكنولوجيا الحيويةالكةمعوقات المتابعة الجنائية لمشركات الم: لثالفرع الثا

إف مجاؿ التقنية الحيكية تسيطر عميو شركات عمبلقة ، تحتكر سكؽ الكائنات المعدلة جينيان         
:لذلؾ تكجد بعض العكائؽ تمنع المتابعة الجزائية ليذه الشركات أىميا  

غطاء المشركعية لعمؿ الشركات في مجاؿ التقنية الحيكية، حيث ترل ىذه الشركات كمف  .1
أف ثكرة التقنية الحيكية - مثؿ الكاليات المتحدة األمريكية ككندا كغيرىما-يدعميا مف الحككمات 

 2الجزيئية ال تعكد إال بالخير كرفاىية البشر، كيزايدكف عمى الفكائد الجمة العائدة مف ىذه التقنية
كالدكؿ المؤيدة لمكائنات المحكرة جينيان تنظر إلييا عمى أنيا سمعة مف السمع ال تشكؿ أم خطر 

 .عمى صحة اإلنساف كأعمى البيئة 
عمى مراكز صنع القرار في - باألخص شركة مكنسانتك-النفكذ الكاسع لشركات التقنية الحيكية  .2

الدكؿ الكبرل، بؿ حتى في المجاالت العممية حيث تـ التشكيؾ في دراسة البركفسكر سيراليني 
 .حكؿ مخاطر الذرة المعدلة كراثيان عمى صحة اإلنساف، كتـ رفضيا مف قبؿ األكساط العممية

اتساع المجاؿ الجغرافي لنشاط شركات التقنية الحيكية، حيث تتميز ىذه الشركات بكبر مساحة  .3
السكؽ التي تغطييا، كامتدادىا الجغرافي خارج الدكلة األـ بما ليا مف إمكانيات ىائمة في 

 كىذا ما يمنع المتابعة الجناية ليذه 3ختمؼ أنحاء العالــالتسكيؽ كفركع كشركات تابعة ليا في 
 .الشركات

                                                           

 االىتماـ العالمي كالطمكح الكطني مقاؿ منشكر عمى الرابط : ضياء بطرس يكسؼ، االتفاقية الدكلية لتبادؿ المكارد الكراثية / د  _ 1
www.iraqi_datepalms.net/uploadefiles/werath.doc , p 10 

 .138أحمد راضي أبك عرب ، المرجع السابؽ، ص/ د _ 2
جاسـ زكريا الطحاف ، فراس عبد الجميؿ ، الشركات متعددة الجنسيات كأثرىا عمى الدكؿ النامية ، مجمة / أحمد عبد العزيز، د/ د_   3

 .123 ، الجامعة المستنصرية ، ص2001، سنة 85اإلدارة كاإلقتصاد ، العدد

http://www.iraqi_datepalms.net/uploadefiles/werath.doc
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ذكرنا فيما سبؽ أف استخدامات الكائنات المحكرة كراثيا دكف ترخيص :  ػ الترخيص اإلدارم 4
إلدارم مكجب لممساءلة الجنائية  

       لكف في إطار نشاطات شركات التقنية الحيكية فإنيا تسعى لمحصكؿ عمى التراخيص 
بممارسة الضغط مف أجؿ رفع الحظر عمى استخداـ المحاصيؿ المعدلة كراثيا ، حيث تخضع 

مف الدكؿ الكبرل مثؿ الكاليات المتحدة األمركية _ اليند كالبرازيؿ كاإلتحاد األكربي ليجـك ضار 
بسبب إحجاميـ عف إقرار استخداـ اليندسة الكراثية ، دكف كضع محاذير كدكف ضماف _ 

 .   1لؤلماف الحيكم
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 خاتمة الباب الثاني

إف الحؽ في اإلعبلـ المتخصص بشأف الكائنات المعدلة كراثيان كما يتعمؽ بيا مف استخدامات        
حؽ مكفكؿ لممجتمع المدني الذم ىك صاحب الدكر الفعاؿ في المحافظة عمى المكركث الجيني 

. لمنبات كالحيكاف

ق مف آثار عمى ؼفمنتجات التكنكلكجيا الحيكية الدخيمة عمى البيئة ينبغي المعرفة بيا كبما تخؿ       
التنكع البيكلكجي كمستقبؿ الزراعة، كفي حالة عدـ كجكد إعبلـ حقيقي فيناؾ اإلعبلـ البديؿ لشركات 
التكنكلكجيا الحيكية التي تركج لمنتجاتيا بكؿ الكسائؿ حتى تضمف أكبر قدر مف األرباح دكف مراعاة 

. لمبيئة كال لئلنساف

إف ضماف المشاركة الفعالة في حماية المكارد الجينية قائمة عمى مدل فعالية اإلعبلـ، ففي       
اإلتحاد األكركبي تكجد ترسانة مف القكانيف لمتعامؿ مع الكائنات المحكرة جينيان، ىذا الكاقع فرضتو 

فرازاتيا . تنظيمات المجتمع المدني بما تممكو مف كعي كمعمكمات تجاه التقنية الحيكية كا 

. أما الشؽ الثاني مف الباب فيقـك عمى الجانب اإلصبلحي بشقيو المدني كالجزائي

المسؤكلية المدنية عف استخدامات الكائنات المحكرة كراثيان أفرزتيا اتفاقيات دكلية كبركتكككالت ؼ      
مثؿ بركتكككؿ قرطاجنة كبركتكككؿ ناغكيا ككااللمبكر، ىذه البركتكككالت إلى حد الساعة ليست ليا 

قيمة لدل الدكؿ الكبرل مثؿ الكاليات المتحدة األمريكية التي تكفر الحماية لمشركات متعددة الجنسيات 
. المنتجة لمكائنات المعدلة كراثيان 

ىذا عمى الصعيد الدكلي أما عمى المستكل القكانيف الداخمية لبعض الدكؿ فتجد نظاـ        
المسؤكلية كالتعكيض عف أضرار الكائنات المحكرة كراثيان قائمة كدكؿ اإلتحاد األكركبي مثؿ سكيسرا، 

عضيا ال زاؿ يفتقر إلى كجكد منظكمة تشريعية متكاممة بشأف السبلمة اإلحيائية بأما الدكؿ النامية ؼ
. مثؿ الجزائر كمصر
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        ئية عف الكائنات المحكرة جينيان تنحصر في ا أما الجانب الجزائي المتمثؿ في المسؤكلية الجز      
عدـ الترخيص باستخداـ الكائنات المحكرة أك تجاكز حدكد الترخيص، أما ما تقـك الشركات المتعددة 

بمعزؿ عف فيك الجنسيات مف جرائـ ضد التنكع الجيني مثؿ التجارب كالمساعدات الغذائية كالزراعية 
. العقاب لما تمتع بو ىذه الشركات مف حماية كقكة مالية كاقتصادية كبيرة
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خاتمة 

بعد دراسة مختمف اآلليات القانونية الكفيمة بحماية الثروة الجينية من مخاطر الكائنات               
الحية المحورة جينيًا والتركيز عمى النظام األوروبي باعتباره أكثر النظم القانونية صالبة في مواجية 

أن قضية استخدام يظير جميا وفي إطار البحث عن مدى فعالية ىذه اآلليات  جينيا الكائنات المحورة
 .الكائنات المحورة أصبحت واقعًا تفرضو قوى اقتصادية عظمى

فرازات التطور التكنولوجي وأجل تحقيق  من و          ع ضالموازنة بين حماية التنوع الحيوي وا 
مجموعة من االتفاقيات التي  1992بريو دي جانيرو سنة المجتمع الدولي بعد مؤتمر قمة األرض 

يضمن من خالليا ترشيد استخدام التكنولوجيا الحيوية متمثمة في اتفاقية التنوع البيولوجي 
بروتوكول قرطاجنة لمسالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا كوااللمبور مثل والبروتوكوالت الممحقة بيا 

 ، ىذه البروتوكوالت التي حاول من خالليا المشرع الدولي إيجاد بشأن المسؤولية والجبر التعويضي
توازن بين طموحات الدول الكبرى في فرض منتجاتيا ، وتطمعات الدول النامية في حماية البيئة 

 . والصحة العامة 

منظمة األغذية والزراعة من أجيزة إدارية تعنى بالموارد الوراثية ما أحدثتو  إلى جانب          
المسيطرة عمى إنتاج و  االقتصادية المتوحشة المالكة ى لمقوي إلى خمق ثقل موازتوصونيا  أد

 . وتسويق الكائنات المحورة وراثياً 

ىذا النظام التشريعي واإلداري الدولي حتى يثبت فعاليتو يجب عمى الدول أن تفي بالتزاماتيا        
   تشريعات وخمق أجيزة إدارية وتقنية من أجل التحكم في منتجات التكنولوجيا الحيويةوضعمن خالل 

، وخمق آليات ردعية تمكن من حفظ المخزون الجيني من أجل في ظل تضارب وجيات النظر حوليا
 . حماية األمن الغذائي والبيئي 

الفعالة مشاركة اإلعالم  حيث يعتبر دعامة ال ، المتمثمة في مكممةاآلليات ال        واتضح تدخل 
والصحة العامة من مخاطر الكائنات المعدلة وراثيا حيث لمجتمع المدني في حماية الموارد الجينية ل
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رأينا في اإلتحاد األوربي وخصوصا فرنسا كيف يكافح المجتمع المدني بناء عمى وعي وعمم ضد 
 . منتجات التكنولوجيا الحيوية

        أما بالنسبة لمدول النامية مثل الجزائر ومصر فمشاركة المجتمع المدني في حماية الموارد 
لثروة الجينية واالتنوع البيولوجي المتاحة عن المعمومات الجينية ضعيفة جدا بسبب القصور في 

وقيمتيا االقتصادية واالجتماعية، باعتبارىا موروثًا طبيعيًا يتعرض لمتآكل السريع في ظل اجتياح 
 .الكائنات المحورة وراثياً 

 وال يمكن أن تتحقق فعالية اآلليات القانونية لحماية الثروة الجينية دون نظام المسؤولية            
بشقيو اإلصالحي والردعي، إال أن ىناك صعوبات تتعمق بطبيعة األضرار الماسة بالثروة الجينية 

. والمطالبة القضائية بإصالح األضرار المتولدة عن الكائنات المحورة والتعويض عنيا 

أما فعالية الجانب الردعي فيي أكثر صعوبة ألن إضفاء صفة الجريمة عمى استخدامات         
الكائنات الحية المحورة وراثيًا يحيط بيا كثير من التحفظات خصوصًا وأن المييمن األكبر عمى إنتاج 

 ال يمكن إغفال تجريم التعدي ، ومع ذلكالكائنات ىي شركات كبرى تتذرع بالتنمية االقتصادية ىذه 
لمجتمعات المحمية في ا الموارد الجينية لمشعوب وجيود  حتى ال تيدرعمى الموارد الجينية بالنيب

. صونيا وحمايتيا

من أجل تفعيل اآلليات القانونية القائمة الكفيمة بحماية الموارد الجينية، نخمص إلى النتائج         
: والتوصيات التالية

اعتماد الزراعة العضوية التي تحافظ عمى النظم األيكولوجية ، وتعتمد عمى الدورات الزراعية _ 1
دون المدخالت الخارجية مثل األسمدة االصطناعية والمبيدات والمواد الحافظة والكائنات المعدلة 

 وراثيا  

يجب عمى الدول بما فييا الجزائر الوفاء بالتزاماتيا بعد المصادقة عمى االتفاقيات الدولية بخمق - 2
 .منظومة قانونية وأجيزة إدارية تتناسب مع مضمون االتفاقيات لتحقيق حماية الثروة الجينية

 .بعث سبل تنمية الموارد الجينية وترشيد استخداميا وحمايتيا- 3
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 زيادة المناطق المحمية، وبنوك الجينات في مناطق التنوع الجيني مثل إفريقيا من أجل حمايتيا- 4
 .وتعويضيا في حالة التآكل والضياع

 من خالل دراسة المخاطر واإلحاطة بيا وتدابير العالج في حالة وقوع اإلحتياطتفعيل مبدأ  - 5
  أضرار  وتطوير قواعد نظام المسؤولية لتتناسب مع مبدأ الحيطة

أما بالنسبة لمجزائر فرغم المصادقة عمى اتفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكوالت الممحقة            
إداري لمواجية الكائنات الحية المحورة و حد الساعة بخمق نظام قانوني لبيا إال أنيا  لم تقم 

: تحقيق مايميلحماية مخزونيا الجيني جينيًا، فينبغي عمى الجزائر 
وضع نظام تشريعي خاص بالكائنات الحية المحورة جينيًا يكفل حماية البيئة وحماية  .1

 .المستيمك
جرد الموارد الجينية الموجودة عمى التراب الوطني بوضع سجل وطني خاص يحددىا ويحدد  .2

 ، وقيميا االقتصادية واالجتماعية  خصائصيا ومناطق تواجدىا
وضع سجل وطني لتراخيص باستخدام الموارد الجينية وتحديد المستخدمين وأغراض الجمع  .3

 .واالستخدام
 من أجل استدراك التنوع وضع بنك لحفظ الجينات خصوصًا الموارد الجينية لألغذية والزراعة .4

 البيولوجي في حالة الضياع 
 فإن التكنولوجيا الحيوية ليا إيجابياتيا في مجال البيئة والصحة ومجاالت عموماو               

أخرى إال أن المخيف ىو تركز ىذه التكنولوجيا بيد شركات عالمية متعددة الجنسيات تسعى 
،  والتحكم في أكبر المجاالت الحيوية وىي الغذاء والزراعة ،لمسيطرة عمى مقدرات اإلنسان

حياة البشر بناء عمى مبدأ الغاية التوازن البيئي وتحقيق الربح ولو عمى حساب الوحيد وىميا 
. تبرر الوسيمة
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 قائمة المصادر والمراجع

المراجع بالمغة العربية  

 القرءان الكريم 

الكتب  : أوال 

 ، مصر،  القاىرة،  دار الفوائد،  اليندسة الوراثية بين الخوف والرجاء،  أحمد راضي أبو عرب_1
 . 2010 سنة

 اآلثار المترتبة عن استخدام اليندسة الوراثية ومدى مسؤولية الدولة خالد عبد العظيم أبو غابة، _ 2
 ، دار الفكر الجامعي ، 01، ط  (ه اإلسالمي والقانونقدراسة مقارنة بين الطب والف)عنيا 

 .2013سنة  اإلسكندرية ، مصر،

، 01، ط  عبد اهلل جاد الرب أحمد، حماية البيئة من التموث في القانون اإلداري والفقو اإلسالمي_ 3
  .2016 مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، سنة

، منشورات الحمبي  01 ط  ، نوار دىام مطر الزبيدي، الحماية الجنائية لمبيئة دراسة مقارنة_ 4
 ،2014، سنة  ، لبنان ، بيروت الحقوقية

 خالد السيد المتولي محمد، الحق في المعمومة البيئية في األعمال القانونية الدولية والقوانين البيئية _5
 .2010، دار النيضة العربية، القاىرة، سنة 01العربية، ط

، سنة 01لعموم، طل، الدار العربية  ستنساخال، حول اليندسة الوراثية وعمم ا  محمد صالح المحب_6
2000 . 

، ، المجمد الثاني اإللتزام ، مصادر عبد الرزاق السنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد_ 7
 .2000، سنة  ، لبنان ، بيروت منشورات الحمبي الحقوقية ، 03ط
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 أحمد عبد التواب محمد بيجت، المسؤولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة، دراسة مقارنة بين _8
. 2007، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، سنة 01القانون المصري والفرنسي، ط

د عبد اهلل اليحيى، إبراىيم بن محمد الشيوان، أىمية الحجر الزراعي ودوره في حماية القطاع  فو_9
 .، إصدار الجمعية السعودية لمعموم الزراعية الزراعي بالمممكة العربية السعودية، د ط

عامر طراف، حياة حسنين، المسؤولية الدولية والمدنية في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، /_10
 . 2012  سنة ،، لبنان  بيروت ، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع،01ط

،  (01) الطبعة ، التكنولوجيا الحيوية ببن الحضر و اإلباحة ،رضا عبد الحميم عبد المجيد   _11
. 2001 مصر ، سنة، القاىرة ،دار النيضة العربية 

 دانا حمة باقي عبد القادر، حقوق الممكية الفكرية ذات الصمة باألصناف النباتية الجديدة _12
، دار شتات لمنشر والبرمجيات، دار الكتب القانونية،  ط ، د(دراسة تحميمية مقارنة)والمنتجات الدوائية 

  .2011لة الكبرى، مصر، سنة حالم

، أسيل عمر مسمم سممان الخالد، اإلطار القانوني لتنظيم  لوكف محمد عمي عبد الرضا ع _13
، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان،  01، ط (دراسة مقارنة)أبحاث اليندسة الجينية وتطويرىا 

 .2018سنة 

سعيد السيد قنديل، آليات تعويض األضرار البيئية دراسة في ضوء األنظمة القانونية واالتفاقيات _ 14
 .2004 ، ، مصر، سنة ، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية ، د ط الدولية

 صالح عبد الحميد قنديل، التقنية الحيوية في حياتنا المعاصر، إدارة النشر العممي والمطابع، _15
. 2007جامعة الممك سعود، الرياض، السعودية، سنة 

سنة . ، لبنان بيروت .جيرار سيغان، أساسيات عمم الوراثة، ترجمة فؤاد شاىين، عويدات لمنشر _ 16
2003. 
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، مصر، سنة  ، دار النيضة العربية 02، ط أشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية لمبيئة_ 17
2012. 

  .، د ط ، دار الغرب لمنشر والتوزيع  وناس يحي، المجتمع المدني وحماية البيئة_18

  طروحات األالمذكرات و: ثاتيا 

 أطروحات الدكتوراه_ 1

دولة في القانون اله ا، أطروحة دكتور (مقارنة دراسة) المسؤولية المدنية لممنتج  ،شييدة قادة _ 1
 .2005-2004  ،، جامعة تممسان، السنة الجامعية ، كمية الحقوق الخاص

دكتوراه في القانون العام ،  أطروحة وناس يحيى، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، _ 2
 .2007 كمية الحقوق ، جامعة تممسان ، سنة

غنية عثامنة، تنظيم المبادالت التجارية الدولية لمكائنات المعدلة جينيًا، أطروحة دكتوراه في  _ 3
 .2012/2013سنة .01القانون العام، كمية الحقوق، جامعة الجزائر 

أطروحة شعشوع قويدر، دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تطوير القانون الدولي البيئي،  _ 4
  . 2013/2014دكتوراه في القانون العام، كمية الحقوق، جامعة تممســان، السنة الجامعية 

 مساىمة المجتمع المدني في حماية البيئة ، أطروحة دكتوراه عموم في القانون ، ، بركات كريم _ 5
 2013/2014كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة تيزي وزو ، السنة الجامعية 

 مذكرا ت الماجستير _ 2

 التنوع البيولوجي كبعد في القانون الدولي والجيود الدولية والوطنية لحمايتو، مذكرة ،العايب جمال _1
سنة  . جامعة الجزائر،، بن عكنون ، كمية الحقوق ماجستير في القانون الدولي والعالقات الدولية

2005 
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تمزي أسماء، السالمة األحيائية في إطار بروتوكول قرطاجنة، مذكرة ماجستير في القانون الدولي _ 2
 2009/2008السنة الجامعية ,  01والعالقات الدولية، كمية الحقوق، جامعة الجزائر 

القانون  حروشي أم الخير، المسؤولية المدنية عن الكائنات المعدلة وراثيًا، مذكرة ماجستير في _ 3
 2014-2013الخاص األساسي، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أدرار، السنة الجامعية 

المقاالت  : ثالثا

  خالد السيد المتولي محمد، دور المجتمع المدني في إنفاذ الحق في البيئة وااللتزام بحمايتيا _ 1
، العدد  ، الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع مقال بمجمة مصر المعاصرة

، القاىرة 2010 أبريل 498

أسامة الطيب، الكائنات المعدلة وراثيا في العالم العربي، مقال بمجمة البيئة والتنمية، مجمة  _ 2
- جويمية136لبنان، العدد-إلكترونية تصدر عن المنتدى العربي لمبيئة والتنمية، بيروت

 www.afcdmag.com.2009أوت

فضيمة عايش السالمين، بين المقاطعة والتسميم، مقال منشور بمجمة التقدم العممي، مجمة عممية  _3
 2005، أكتوبر 62فصمية تصدر عن مؤسسة الكويت لتقدم العممي، العدد 

محمد سميم أشتيو، رنا ماجد جاموس، التنوع الحيوي أىميتو وطرق المحافظة عميو، سمسمة  _ 4
،  الحيوي والبيئة مركز أبحاث التنوع ، 2002أبريل .01، النشرة رقم  دراسات التنوع الحيوي والبيئة

.  فمسطين،تل نابمس

, إدارة العالقات العامة, مقال بمجمة القافمة,  بنوك البذور حصون تحمي الحياة ،عماد حسن _5
 ,2011فبراير - يناير, شركة أرامكو السعودية

مسعد مسعد شتيوي، التطبيقات الحديثة لمبيوتكنولوجيا في الزراعة، مقال منشور بمجمة جامعة  _6
 .2006، يناير 30، جامعة أسيوط، مصر، العدد  اسات البيئيةرأسيوط لمد

http://www.afcdmag.com/
http://www.afcdmag.com/
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، ترجمة أحمد زكي، مقال  حرية الطعام أم عبودية الطعام: ، حروب البيوتكنولوجي فاندانا شيفا _ 7
: ، متوفر عمى الرابط17/10/2003 الصادر في 624بمجمة الحوار المتمدن، العدد 

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=10873. 

جاسم زكريا الطحان ، فراس عبد الجميل ، الشركات متعددة الجنسيات / أحمد عبد العزيز، د _ 8
  ، الجامعة المستنصرية2001، سنة 85وأثرىا عمى الدول النامية ، مجمة اإلدارة واإلقتصاد ، العدد

نعيمة عمارة ، نحو التأسيس لممسؤولية المدنية عمى أساس مبدأ الحيطة ، مقال منشور بمجمة  _9
 2013 ، جوان 90دفاتر السياسة والقانون ، تصدر عن جامعة ورقمة ، العدد 

وافي حاجة، المنظمات غير الحكومية ودورىا في حماية البيئة، مجمة جيل الدراسات السياسية _ 10
، يناير 01والعالقات الدولية، مجمة عممية دورية محكمة تصدر عن مركز جيل البجث العممي ، العدد

2015 

االىتمام العالمي والطموح : ضياء بطرس يوسف، االتفاقية الدولية لتبادل الموارد الوراثية _ 11
 الوطني مقال منشور عمى الرابط 

www.iraqi_datepalms.net/uploadefiles/werath.doc 

المؤتمرات و الندوات  : رابعا 

عيد نايل، ضوابط تداول األغذية المحورة وراثيا في مصر في ضوء بروتوكول السالمة األحيائية  سيد
كمية  , 2002 ماي 05-07من, مداخمة بمؤتمر اليندسة الوراثية بين الشريعة والقانون, 2000لعام 

 المجمد األول, جامعة اإلمارات العربية المتحدة, الشريعة والقانون

 الوثائق : خامسا 

-www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa: منشور عمى الرابط االتفاق الموحد لنقل الموارد الوراثية_ 1
about/cgrfa-history/ar  

، منشورات منظمة األمم المتحدة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ، النصوص األساسية  _ 2
 . 2015الجزء األول والثاني ، طبعة لألغذية والزراعة ، 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=10873
http://www.iraqi_datepalms.net/uploadefiles/werath.doc
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-about/cgrfa-history/ar
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-about/cgrfa-history/ar
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-about/cgrfa-history/ar
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-about/cgrfa-history/ar
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 :لمحة تاريخية عن الييئة الدولية لمموارد الوراثية لألغذية والزراعة منشور عمى الرابط  _ 3
www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-about/cgrfa-history/ar. 

 FAOاعتمدىا المؤتمر العام لمنظمة ، مدونة السموك الدولية لجمع الموارد الوراثية النباتية ونقميا _ 4
: تحت إدارة ىيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة، متوفر عمى الرابط

www.fao.org/nt/cgrfa/cgrfa-about/ar 

عالن ليبزيج _ 5 ألغذية والزراعة ، سنة لألمم المتحدة ا منشورات منظمة  ،خطة العمل العالمية وا 
1996. 

-www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa:  الرابطالجينات منشور عمى معايير بنوك  _ 6
global/cgrfa-codes/ar. 

خطوط توجييية لتقوية )ضمان سالمة األغذية وجودتيا  ،  والزراعةألغذيةاألمم المتحدة لمنظمة _ 7
 : متوفر عمى الرابط ،مستودع الوثائق ( األغذيةلموقاية عمى الوطنيةالنظم 

www.fao.org/doctp/006ly8705a/y8705a02.htm#add4. 

إصدار أمانة االتفاقية الدولية لوقاية , 34 إلى 01المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية من رقم  _8
: ، منشور عمى الرابط 2010ألغذية والزراعة ، روما عام األمم المتحدة ل، منظمة  النباتات

www.ippc.int/largefiles/2011/2010-bookstds-1t034-ar.doc. 

 تقييم اآلثار البيئية إلدخال األنواع النباتية حولحمقة العمل ، ة يلتنمية الزراعلالمنظمة العربية  _9
-15السودان، -والحيوانية المحورة وراثيا في المنطقة العربية، التوصيات وأوراق العمل، الخرطوم

17/06/2007 

استراتيجية تطوير التكنولوجيا الحيوية في العالم اإلسالمي، المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم  _10
والثقافة، ايسيسكو 

الدراسة القومية الشاممة لتطوير وتنسيق األطر المؤسسية المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،  _11
 2006خرطوم أبريل والتشريعية لمسالمة اإلحيائية في المواد المعدلة وراثيا في الدول العربية، ال

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-about/cgrfa-history/ar
http://www.fao.org/nt/cgrfa/cgrfa-about/ar
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-codes/ar
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-codes/ar
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-codes/ar
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-codes/ar
http://www.fao.org/doctp/006ly8705a/y8705a02.htm#add4
http://www.ippc.int/largefiles/2011/2010-bookstds-1t034-ar.doc
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ورشة عمل حول استخدام دليل تشريعات الموارد الوراثية المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،  _ 12
 . 2005 ماي 26 _ 24جميورية التونسية النباتية لألغذية والزراعة في الوطن العربي، ال

  .2007-2002وزارة العالقات مع البرلمان، حصيمة الدورة التشريعية الخامسة _ 13
 بشأن تثقيف وتوعية الجماىير الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اجتماعو 5/17المقرر  14 

 UNEP/CBD/COP/5/13 2000 ماي 16 إلى 15الخامس المنعقد بنيروبي من 
في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب تمت إجازتو من قبل مجمس الرؤساء األفارقة _15 
  1981في يونيو  (كينيا)ي نيروبي ؤء ف18ورتو العادية رقم د

hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اعتمد ونشر عمى المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم _ 16
    :1948 ديسمبر 10في المؤرخ  (303) ألف 217المتحدة 

Hmlibrary.UMN.edu/arabe/boo1.htm 
 التقارير : سادسا 

  1992 جوان 14إلى 3ريو دي جانيرو من تقرير مؤتمر البيئة المعني بالبيئة والتنمية المستدامة ، _
 1993المجمد األول ، قرارات المؤتمر ، منشورات األمم المتحدة ، نيويورك ، 

 الموسوعات :سابعا 

، مطبوعات (1998-1997)موسوعة المجالس القومية المتخصصة، المجمد الرابع والعشرون 
 .1998المجالس القومية المتخصصة، األمانة العامة، القاىرة، سنة 

: المعاجم : ثامنا 

منظمة األمم المتحدة لألغذية ي مجال األغذية والزراعة، فية ومعجم مصطمحات التقنية الحي_
ترجمة لجنة التعريب والتأليف والترجمة والنشر، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، العين، والزراعة ، 

. 2005سنة 

النصوص القانونية  : تاسعا
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 ، 1996 ديسمبر 8 ، الصادر في 76ج ر ج ج ر، العدد   1996دستور الجزائري لعام - 1
 07 ، الصادر في 14 ،ج ر ج ج ، العدد 2016 مارس 6 المؤرخ في 01_16المعدل بالقانون رقم 

  .2016مارس 

  االتفاقيات الدولية _ 2

 13االتفاق المتعمق بإنشاء المركز الدولي لميندسة الوراثية والتكنولوجيا اإلحيائية المبرم بمدريد في _1
  في المؤرخ92_87 صادقت عميو الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1987سبتمبر

، كما صادقت بنفس المرسوم عمى بروتوكول المفوضين المتعمق بإنشاء المركز 28/04/1987
، الصادر 18 ج ر ج ج عدد 1984 أفريل 4الدولي لميندسة والتكنولوجيا اإلحيائية المبرم بفرنسا في 

 .29/4/1987في 

، تاريخ بدء انفاذ 16/12/1996العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في _ 2
 ماي 16 المؤرخ في 67_89، صادقت عميو الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 1976/03/23

 1989/08/17 الصادر في 20، ج رج ج، العدد 1989

 المؤرخ 163_95 اتفاقية التنوع البيولوجي، صادق عمييا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم _3
 المتضمن المصادقة عمى اتفاقية التنوع البيولوجي الموقع عمييا في ريو دي 1995 جوان 6في 

 .1995 جوان 14الصادر في .32ج ر ج ج العدد .1992 جوان 5جانيرو في 

 من طرف مؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم تعتمد،ااالتفاقية الدولية لوقاية النباتات _ 4
صادقت الجزائر عمى النص المعدل ، 1997نوفمبر سنة  في المتحدة خالل دورتو التاسعة والعشرين
رقم ، ، ج ر ج ج 2002 نوفمبر 25 المؤرخ في 400_20لالتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم

 2002 نوفمبر سنة 27 مؤرخة في 78

 عميو  تبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية الممحق باتفاقية التنوع البيولوجي، صادق_ 5
، 38ج ر ج ج  العدد . 2004 يونيو 08 المؤرخ في 170_04الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم 

 2004 يونيو 13الصادر في 
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بروتوكول ناغويا بشأن الحصول عمى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف لممنافع الناشئة _6
عن استخداميا الممحق باتفاقية التنوع البيولوجي ، منشورات أمانة االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي، 

.  2010مونتلاير  ، سنة 

ىي االتفاقية الخاصة بإتاحة فرص الحصول عمى المعمومات عن البيئة  (Arhus)اتفاقية آرىوس _7
ومشاركة الجميور في اتخاذ القرار بشأنيا واالحتكام إلى القضاء في المسائل المتعمقة بيا ، متوفر 

 www.un-documents.net/aarhus.Htm:    عمى الرابط

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، اعتمدىا مجمس الدول األوروبية في روما، في نوفمبر _ 8
 .Hrlibrary.umu.edu/arab/euhrcom.html .، مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة منيسوتا1950

 
الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، النسخة األحدث، اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي _9

 .جامعة منيسوتا. ، مكتبة حقوق اإلنسان2004 ماي 23استضافتيا تونس في 
Hrlibrary.umu.edu/arab/a003-2 html. 

كوااللمبور التكميمي لبروتوكول قرطاجنة لمسالمة اإلحيائية بشأن المسؤولية -بروتوكول ناغويا_10
 ، مونتلاير ، كندا 2011والجبر التعويضي، إصدار أمانة االتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي ، سنة 

 القوانين  _3 

 المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003 يوليو 15 المؤرخ في 01_03القانون رقم  _1
 .2003 يوليو 20 الصادر في 43ج عدد .ج.ر.المستدامة ج

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 2008 فبراير 25 المؤرخ في 05_08القانون رقم _ 2
 23/04/2008، الصادر في 21ج العدد .ج.ر.ج، 

 02عدد ، ج .ج.ر.ج.  يتعمق بالجمعيات2012 يناير 12 مؤرخ في 06_12القانون رقم  _ 3
 15/01/2012الصادر في 

http://www.un-documents.net/aarhus.Htm
http://www.un-documents.net/aarhus.Htm


 قائمة المصادر والمراجع
 

 

229 

  المتعمق 2014 أوت 90الموافق لـ / ىـ1435 شوال 13 المؤرخ في 07_14القانون رقم  _ 4
أوت 10الموافق لـ / ىـ 1435 شوال 14، الصادر في 48ج عدد .ج.ر.بالموارد البيولوجية ج

2014. 

 المتعمق بتنظيم عمل الجمعيات وغيرىا من المؤسسات العاممة في 20017 لسنة 70القانون رقم _5
 2017 مايو 24، الصادر في  (و) مكرر20، العدد  مجال العمل األىمي، ج ر ج م

 النصوص التنظيمية _ 4

 يتضمن إعادة تنظيم المتحف 1991 فبراير 09 مؤرخ في 33_91المرسوم التنفيذي رقم _ 1
 فبراير 13، الصادر في 07ج، العدد .ج.ر.الوطني لمطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة ج

ج، .ج.ر.، ج1998 نوفمبر 10 المؤرخ في 98/352، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1991
 1998 نوفمبر 11، الصادر في 84العدد

 2002 نوفمبر 11الموافق لـ / ىـ1423 المؤرخ في رمضان 371_02مرسوم تنفيذي رقم _ 2
 13 الصادر في 74ج عدد .ج.ر.يتضمن إنشاء مركز تنمية المورد البيولوجية وتنظيمو وعممو ج

 جمادى الثانية 01 المؤرخ في 04/198، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2002نوفمبر 
 . 2004 يوليو 21 الصادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2004 يوليو 19ىـ الموافق لـ 1425

 2007 أكتوبر 31الموافق لـ / ىـ1428 شوال 19 مؤرخ في 338_07مرسوم تنفيذي رقم  _3
/ ىـ1428 شوال 24 الصادر في 70ج عدد .ج.ر.يتضمن إنشاء مركز البحث في البيوتكنولوجيا، ج

 .2007 نوفمبر 05الموافق لـ

 القرارات _  5

، يحدد 2005 يوليو 09الموافق لـ/ىـ1426 جمادى الثانية 02قرار وزاري مشترك مؤرخ في _1
 21 الصادر في 65ج عدد .ج.ر.التنظيم اإلداري لممركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، ج

 .2005سبتمبر 
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نتاج 2000ديسمبر  24ىـ الموافق لـ 1421 رمضان 28قرار مؤرخ في _ 2  والذي يمنع استيراد وا 
 شوال 12 الصادر في 02ج عدد .ج.ر.وتوزيع وتسويق واستعمال المادة النباتية المغيرة وراثيا ج

 07/01/2001ىـ والموافق لـ 1421

مصادر الكترونية : عاشرا 

عبد الحكيم محمود ، اليندسة الوراثية والسالمة األحيائية ، منشور عمى موقع منظمة المجتمع _1
 www.arsco.orgالعممي العربي، 

 www.fao.orgأطمع عميو . بيان منظمة األغذية والزراعة عن التكنولوجيا الحيية_ 2

: الموقع اإللكتروني لمبوابة المركزية لغرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية - 3
http//bch.cbd.int 

 .www.fao.org( GLIS)النظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة _ 4
Vandanashivamovie.com _5  :فاندانا شيفا  

 www.greenpeace.org:  منظمة السالم األخضر_ 6

7_www.Testbiotech.org/en 

8_Etude de Séralini www.cencer-environnement.fr.  

8 _ www.parlmany.com  

  www.cbd.intموقع اتفاقية التنوع البيولوجي _ 9

 www.acbio.org.za (ACB)المركز اإلفريقي لمسالمة األحيائية  _ 10

  www.crbt .dz :  موقع مركز البحث في البيوتكنولوجيا _11

12 - , www.combat-monsanto.org 

 

 

http://www.arsco.org/
http://www.arsco.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.cencer-environnement.fr./
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
http://www.acbio.org.za/
http://www.crbt/
http://www.crbt/
http://www.crbt/
http://www.combat-monsanto.org/
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:الممخص  

 اآلليات القانونية لحماية الثروة الجينية
الدولية المتمثمة في أهم االتفاقيات التي أرست ضبط االستخدامات الماسة بالثروة الجينية آليات   األول إلىبابتعرضت الدراسة في ال          

جراءات من أجل ضبط التكنولوجيا الحيويةوأيضا قواعد حماية الموارد الجينية   ، الهيئات اإلدارية والمنظمات الدولية وما تبنته من خطط وا 
. عمى وجه الخصوص وانعكاساتها عمى التوجهات اإلقميمية و القوانين الداخمية لفرنسا ومصر والجزائر 

 ضمان إعالم ، أما اآلليات التكميمية تتمثل فية الجينية ولحماية الثرواآلليات اإلصالحية  تكميمية الثاني من الدراسة اآلليات الباب وتناول ال         
. المعدلة جينياالحية  الجينية من مخاطر الكائنات موارد في حماية الجتمع المدنيحقق المشاركة الفعالة لممي جينيفعال بشأن التنوع ال

ا ذالمحورة جينيا من خالل تطويع قواعد المسؤولية المدنية الستيعاب هالحية  قواعد إصالح أضرار الكائنات     أما الجانب اإلصالحي فيتمثل في    
 . الموارد الجينية عمىدعي لالعتداءات ر وأيضا دراسة النظام ال،النوع من األضرار و آليات التعويض عنه

  ، التموث الجينيالثروة الجينية ، التنوع الحيوي ، الكائنات الحية المحورة جينيا ، السالمة األحيائية    :كممات مفتاحية
Résumé 

Les instruments juridiques de la protection des ressources génétiques 

 

        La première partie de l’étude concerne les mécanismes de contrôle des utilisations néfastes des ressources 

génétiques internationales, à savoir les conventions les plus importantes établissant les règles de protection des 

ressources génétiques, ainsi que les organes administratifs et les organisations internationales et leurs plans et 

procédures de contrôle de la biotechnologie et leurs incidences sur les tendances régionales et les lois internes 

de la France, de l’Égypte et de l’Algérie . 

       La deuxième partie de l’étude traitait des mécanismes complémentaires et des mécanismes de réforme pour 

la protection des ressources génétiques, qui visaient à garantir une notification efficace de la diversité génétique 

permettant à la société civile de protéger efficacement les ressources génétiques des risques liés aux organismes 

génétiquement modifiés. 

       L’aspect réforme concerne les règles régissant la réparation des dommages causés aux organismes 

génétiquement modifiés en adaptant les règles de la responsabilité civile pour absorber ce type de dommages et 

des mécanismes de réparation, ainsi qu’en étudiant le régime de dissuasion en cas d’atteinte aux ressources 

génétiques. 

Mots-clés: ressources génétiques, diversité biologique, organismes génétiquement modifiés, biosécurité, 

contamination génétique  

 

Abstract 

Legal mechanisms for the protection of genetic resources 

        The first part of the study is concerned with mechanisms to control the harmful uses of international 

genetic resources, namely, the most important conventions that established the rules for the protection of genetic 

resources as well as the administrative bodies and international organizations and their adopted plans and 

procedures for the control of biotechnology and their implications for the regional trends and internal laws of 

France, Egypt and Algeria. 

       Part II of the study dealt with complementary mechanisms and reform mechanisms for the protection of 

genetic resources. The complementary mechanisms were to ensure effective notification of genetic diversity that 

would effectively involve civil society in protecting genetic resources from the risks of genetically modified 

organisms. 

       The reform aspect is the rules for the repair of the damage of genetically modified organisms by adapting 

the rules of civil liability to absorb this type of damage and compensation mechanisms, as well as studying the 

deterrent regime for attacks on genetic resources. 

Key words: genetic resources, biological diversity, genetically modified organisms, biosafety, genetic 

contamination 

 


