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مبادئ لتحليل مخاطر األغذية المستمدّة من التقانة الحيوية الحديثة
CAC/GL 44-2003

القسم  -1مقدّمة
بالنسبة للعديد من األغذيةّ ،
فإن مستوى سالمتها الغذائية المقبول عموما ً من المجتمع يعكس
-1
ّ
تسساخيا اسسستهالب البهسسب لهسسا بهسسك لمسسن همسسن المق س ّب بس أن س فسسا العديسسد مسسن ال سساا،ت ،فس ّ
سإن المعبفسسة
الالزمسسة اراخا المطسسالب المبتباسسة باألغذيسسة سسد ت س ّ اكتسسسابها عبسسب التسساخيا الاوي س اسسستطدامها
فاألغذية تُعتبب لمنة بهك عام ،بهبل أن تباعى العناية خالل عمليا،ت تاويبها ،هإنتاجها األ ّهلا،
هتصنيعها ،هتطزينها ،همناهلتها ،هإعدارها
مصارخ الطاسب المبتباسة باألغذيسة تط سع لعمليسة ت ليس المطسالب لهيسسة الدسستوخ الغسذائا
-2
بُغية تقيي المطالب الم تملة ،هتاويب مناهج اراخا هذه المطالب ،إذا مسا ا ت سا ال سبهخا ذلس
ّ
إن سسيب ت ليس المطسسالب يستباسد بسسالقباخا،ت العامسة لهيسسة الدسسستوخ الغسذائا 1هكسسذل بمبسارم عمس
2
الدستوخ لت لي المطالب
هبينما ت ّ استطدام ت لي المطالب لم ّدا لويلة من الزمن لمعالجسة األخاساخ الكيميائيسة لم س
-3
مطلّفا،ت المبيدا،ت ،هالمل ِّوثا،ت ،هالموا ّر الم افة لألغذية ،ه ُمسهِّال،ت التصنيع) هيت ّ اسستطدام علسى
ن و متزايد لمعالجة األخاساخ الميكبهبيولوجيسة هالعوامس التغذهيسة ،إاّ ّ
أن هسذه المبسارم لس تو سع
ِخصّيصا ً لألغذية الكاملة
ّ
إن منهج ت لي المطالب يمكن تابيق  ،بهك عام ،على األغذية ،بما فيها األغذية المسستم ّدا
-4
ّ
من التقانة ال يوية ال دي ة غيب ّ
أن من المق ّب ب أن يجب تعسدي هسذا المسنهج لسدى تابيقس بساأل بى
ً
على غذا ٍء كام  ،ا على مصدخ خاب منفص يمكن أن يكون موجورا فا الغذاء
يجسسب سسباءا المبسسارم السسواخرا فسسا هسسذه الوثيقسسة بسسالتزامن مسسع مبسسارم عم س الدسسستوخ لت لي س
-5
المطالب هالتا تُعتبب هذه المبارم تكميليةً لها
هأنّسى كسسان ذل س مناسسسباً ،يمكسسن اسسستطدام نتسسائج تقيسسي المطسسالب التسسا تو ّ سسلا إليهسسا سسسلاا،ت
-6
تنظيمية أخبى بُغية المساعدا فا ت لي المطالب هلتفاري ازرهاجية العم

القسم  -2النِطاق والتعريفات

الهسسدم مسسن هسسذه المبسسارم هسسو تسسوفيب إلسساخ للقيسسام بت لي س المطسسالب علسسى جوانسسب السسسالمة
-7
هالتغذيسسة لألغذيسسسة المسسسستم ّدا مسسسن التقانسسة ال يويسسسة ال دي سسسة هسسسذه الوثيقسسة ا تعسسسالج الجوانسسسب البيسيسسسة

 1هذه القباخا،ت تهم "البيانا،ت المبدئية الطا ة بدهخ العل فا عملية اتطاذ القباخ للدستوخ هالمدى الذي تؤخذ ب العوام
األخبى بعين ااعتباخ" هكذل " البيانا،ت المبدئية المتع ّلقة بدهخ تقيي مطالب سالمة األغذية" هأي اً "البيانا،ت المبدئية
األغذية"
لسالمة
المطالب
تقيي
بدهخ
المتع ّلقة

لالدلي ااجبائا لهيسة الدستوخ الغذائا؛ الابعة ال الثون)
" 2مبارم عم ت لي المطالب للتابيق من إلاخ الدستوخ الغذائا" لت ّ تبنّيها فا الدهخا السارسة هالعهبين لهيسة
الدستوخ الغذائا2003 ،؛ الدلي ااجبائا لهيسة الدستوخ الغذائا؛ الابعة ال الثون)

اعتمدت في عام  ، 2003عدلت في عام

2008

MA286/A
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هاألخال ية هاألربيسة هااجتماعيسة-اا تصسارية المتعلّقسة بالب سا هالتاسويب هاانتسات هالتسسويق لهسذه
3
األغذية
-8

التعبيفا،ت الواخرا أرناه تنابق على هذه المبارم :

"التقانة الحيوية الحديثة" تعنا تابيق :
ل )1تقنيا،ت ال مض النوهي فسا األنبسو  ،هب سمنها ال مسض النسوهي الصسبغا المتسباب
هال قن المبااب لل مض النوهي راخ الطاليا أه ال ُع يّا،ت ،أه
ل )2اندمات الطاليا خاخت نِااق العائلة التصنيفية
هها تقنيا،ت تتجاهز ال واجز الفيزيولوجية الابيعيسة ،التناسسلية أه المتباباسة ،ههسا ليسسا تقنيسا،ت
4
مستطدمة فا األساليب التقليدية للتببية أه اانتطا
"النظيررر التقليررد " هسسو كسسائنونوذ ذه بابسسة ،همك ّوناتس هوأه منتجاتس  ،هالتسسا يوجسسد خبسسبا اثبسسا،ت
5
سالمتها ،استناراً إلى استعمالها الهائع كغذاء

القسم  - 3المبادئ
يجب أن تكون عملية ت لي المطالب لألغذية المستم ّدا من التقانة ال يوية ال دي سة منسسجمةً
-9
مع مبارم العم لت لي المطالب التابعة للدستوخ الغذائا
تقييم المخاطر
 -10يهم تقيي المطسالب تقييمسا ً للسسالمة مصسمما ً لت ديسد إمكانيسة هجسور خاسب أه لسق مسا بهس ن
التغذية أه السالمة ،هإن كان موجوراً ،للعم على تجميع المعلومسا،ت سول لبيعتس هاس ّدت هينبغسا
أن يهسستم تقيسسي السسسالمة علسسى مقاخنسسة بسسين األغذيسسة المسسستم ّدا مسسن التقانسسة ال يويسسة ال دي سسة همقابلهسسا
التقليدي ،مع التبكيز على أهج التهاب هااختالم بينهما هإذا ما ت ّ ت ديد مصسدخ خاسب جديسد أه
م سسوخ ،أه أي لسسق لخسسب يطسسة التغذيسسة أه السسسالمة ،عسسن لبيسسق تقيسسي السسسالمة ،فيجسسب تو سسي
المطالب المبتباة ب لت ديد عال تها بص ة اانسان
 -11يتّص تقيي السالمة بكون تقييما ً لغذاء كام أه لمك ِّون من مك ّونات من متناسب مع النظيب
التقليدي المناسب ب يا :
لأ) ي خذ بعين ااعتباخ كالً من اآلثاخ المقصورا هغيب المقصورا؛
مصارخ الطاب الجديدا أه الم ّوخا؛
ل ) يقوم بت ديد
ِ
ِّ
لت) يقوم بت ديد التغيّبا،ت ،ذا،ت العال ة بص ّة اانسان فا المغذيا،ت البئيسية
 -12يجب القيام بتقيي للسالمة فا مب لة ما بس التسسويق تبعسا ً لمسنهج مسنظّ همتكامس  ،علسى أن
ينفّذ هفقا لقاعدا تنظب فا ك ّ الة ب التها البيانا،ت هالمعلوما،ت ،القائمة على العل الصس ي ،،هالتسا
يت ّ ال صول عليها باستطدام األساليب المالئمسة ،هت ليلهسا باسستطدام التقنيسا،ت اا صسائية المناسسبة،
يجب أن تكون ذا،ت نوعية عالية ،همتى كان ذل مالئماً ،ذا،ت كمية ،ب يا يمكن لها أن تصمد أمام
المباجعة العلمية النظيبا
 3هذه الوثيقة ا تعالج عل ال يوان ها ال يوانا،ت التا ّ
تتغذى على م
ماوّ خا باستطدام التقانة ال يوية ال دي ة
 4هذا التعبي م خوذ من ببهتوكول كبتاخينا للسالمة ال يوية المل ق باتفا ية التنوذ البيولوجا
 5من المقبّ ب بالنسبة للمستقب المنظوخ ب ن األغذية المستمدا من التقانة ال يوية ال دي ة لن تستطدم فا النظائب التقليدية

هذه األعالم ،إاّ ينما تكون هذه ال يوانا،ت
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 -13يجسسب أن ينابسسق تقيسسي المطسسالب علسسى جميسسع الجوانسسب ذا،ت العال سسة باألغذيسسة المسسستم ّدا مسسن
التقانة ال يوية ال دي ة ّ
إن منهج تقيي المطسالب لهسذه األغذيسة يقسوم علسى رخاسسة بيانسا،ت همعلومسا،ت
6
متعّدرا ااختصا ا،ت العلميسة ،هذلس مسع أخسذ العوامس المسذكوخا فسا الطاسول التوجيهيسة المبفقسة
بعين ااعتباخ
 -14يت ّ ال صول علسى البيانسا،ت العلميسة لتقيسي المطسالب عمومسا ً مسن عس ّدا مصسارخ مطتلفس ٍة ،م س
ُما س ِّو ِخ المنسستج ،هالمؤلّفسسا،ت العلميسسة ،هالمعلومسسا،ت التقنيسسة العامسسة ،هالعلمسساء المسسستقلين ،هالسسسلاا،ت
التنظيميسسة ،هالهيسسسا،ت الدهليسسة ،هغيسسب ذل س مسسن األلسسبام المعنيسسة هيجسسب تقيسسي البيانسسا،ت باسسستطدام
األساليب العلمية المالئمة لتقيي المطالب
 -15يجسب أن ي خسذ تقيسي المطسالب بعسين ااعتبسساخ جميسع البيانسا،ت هالمعلومسا،ت العلميسة المتسسوفِّبا
المسسستم ّدا مسسن إجسسباءا،ت ااختبسساخ المطتلفسسة ،اسسبياة أن تكسسون تل س ااجسسباءا،ت سسسليمةً علمي ساً ،هأن
تكون المعاييب التا يجبي ياسها ابلةً للمقاخنة
إدارة المخاطر
 -16يجب أن تكون تدابيب إراخا المطالب لألغذية المستم ّدا مسن التقانسة ال يويسة ال دي سة متناسسبةً
ه ج المطالب ،همستنداً إلى م صّلة تقيي المطالب ،هأن ت خذ باعتباخها ،متى كسان ذلس مناسسباً،
العوام القانونية األخسبى بمسا يتوافسق مسع القسباخا،ت العامسة لهيسسة الدسستوخ الغسذائا 7همبسارم عمس
ت لي المطالب التابعة للدستوخ
 -17ينبغا اا باخ ب ّن تدابيب مطتلفةً اراخا المطالب د تكون ارخاً على ت قيق نفس المسستوى
من ال ماية فيما يتعلّسق بسإراخا المطسالب ذا،ت العال سة ب ثساخ السسالمة هالتغذيسة علسى س ة اانسسان،
هب نّها بالتالا مكافسة لها
 -18ينبغسسا علسسى المسسسؤهلين عسسن إراخا المطسسالب أن ي خسسذها ب سسسبانه مسسوالن اله س ّ التسسا يسست ّ
ت ديدها خالل تقيي المطالب ،هأن ينفّذها التدابيب المناسبة اراخا تل الهكوب
 -19تدابيب إراخا المطالب د تهتم  ،متى كان ذلس مناسسباً ،علسى اسبهل هسس تغليس
للمصار ا،ت على التسويق هالب ابة بعد التسويق

األغذيسة

8

د تكون الب ابة بعد التسويق أ د تدابيب ااراخا المالئمة فسا رسبهم خا سة هيجسب ب سا
-20
ً
ال اجة إليها هجدهاها ،السة ب السة كقاعسدا ،خسالل عمليسة تقيسي المطسالب ،هكسذل يجسب أخسذ ابليسة
تابيقها بعين ااعتباخ خالل إراخا المطالب هيمكن القيام بالب ابة بعد التسويق للغايا،ت التالية :
لأ) الت قّق من النتائج ول انعدام اا ابة أه دهثها الم تم  ،ه ول أثب هأهمية اآلثاخ
ة المستهل ؛
الم تملة على
 6ااااخا هنا ت عور على الطاول التوجيهية اجباء تقيي سالمة األغذية المستمدا من النباتا،ت ذا،ت الدنا المتباب
ل )CAC/GL 45-2003هكذل الطاول التوجيهية اجباء تقيي السالمة لألغذية المنتجة باستطدام الكائنا،ت ال ية الد يقة ذا،ت
الدنا المتباب ل )CAC/GL 46-2003هالطاول التوجيهية اجباء تقيي لسالمة األغذية المستمدا من ال يوانا،ت ذا،ت الدنا
المتباب ل)CAC/GL 68-2008
 7انظب الهامش خ  1لجنة الدستوخ الغذائى المعنية بتوسي األغذية
 8ااااخا هنا تعور إلى لجنة الدستوخ الغذائى المعنية بتوسي األغذية  CCFLبعال تها مع مس ّورا الطاول التوجيهية
المقتب ة لتوسي األغذية هالمكونا،ت الغذائية التا ي ص عليها باستطدام بعض تقنيا،ت الت ويب الوخاثاو الهندسة الوخاثية
فا المب لة ال ال ة من إجباء التاويب للدستوخ
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ل ) خ د التغيبا،ت فا مستويا،ت استيعا المغ ِّذيا،ت ،المبتباة بإرخال األغذيسة التسا مسن
ة اانسان
المبجّ ،أن تغيّب جوهبيا ً ال الة التغذهية ،لت ديد أثبها على
د تكون هناب اجة ألرها،ت خا ة لتسهي تابيق تسدابيب إراخا المطسالب هإنفاذهسا انونيسا ً
-21
ه د تهتم هذه األرها،ت على أساليب الت لي المناسبة؛ هالمسوا ّر المبجعيسة؛ هكسذل تتبّسع المنتجسا،ت
ة البهب أه لدع الب ابسة بعسد التسسويق فسا
بُغية تسهي س بها من السوق لدى ت ديد خاب على
الظبهم الواخرا فا الفقبا خ 20

9

 9من المق ّب ب ّ
أن هناب تابيقا،ت أخبى لتتبع المنتج ،ههذه التابيقا،ت يجب أن تكون منسجمة مع أ كام اتفا ية تابيق تدابيب
الص ة هالص ة النباتية هاتفا ية ال واجز التقنية أمام التجاخا فمس لة تابيق تتبّع المنتج للمجاا،ت التا تهملها هاتان
ااتفا يتان ،ها يد الب ا اليا من نااق لجنة الدستوخ الغذائا المعنية بف ة الواخرا،ت هالصارخا،ت الغذائية هنظ
إ داخ الههارا،ت انظب  :CAC/GL 60-2006مبارم للتعقبو تعقب المنتجا،ت ك راا فا نظ ف ة األغذية هإ داخ
الههارا،ت
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االتصال حول المخاطر
 -22ااتصال الفعّال ول المطالب بهخي فا جميع مبا تقيي المطالب هإراخا المطسالب
فهسسسا عمليسسسة تفاعليسسسة تنطسسسبل فيهسسسا جميسسسع األلسسسبام المعنيسسسة ،هب سسسمنها ال كومسسسةُ ،هالصسسسناعة،
هالمؤسسا،ت األكاريمية ،ههسائ ااعالم هالمستهلكون
 -23ااتصسسال سسول المطسسالب يجسسب أن يهسستم علسسى عمليسسا،ت اتطسساذ سسباخ تتّسس بالهسسفافية لتقيسسي
المطسسالب هإراختهسسا هسسذه العمليسسا،ت يجسسب توثيقهسسا فسسا جميسسع المبا سس هيجسسب أن تكسسون مفتو سسة
لالستقصاء العام ،مع ا تبام المطاهم القانونية المهبهعة لل فار على سبيّة المعلومسا،ت التجاخيسة
هالصناعية هيجب العم  ،بوج ٍ خاص ،على تزهيد كافة األلسبام المعنيسة بالتقساخيب المعس ّدا سول
تقييما،ت السالمة هغيبها من الجوانب الطا ة بعملية اتطاذ القباخ
 -24ااتصال الفعّال ول المطالب يجب أن يت ّمن عمليا،ت مهوخا متجاهبة هينبغا أن تكون
عمليسا،ت المهسسوخا تفاعليسةً كمسسا يجسب تل ّمس هجهسسا،ت نظسسب جميسع األلسسبام المعنيسسة ،هأثنسساء عمليسسة
ت لي المطالب ،يجب التعام مع جميع الق ايا ذا،ت العال ة بسالمة األغذيسة هبالتغذيسة المابه سة
خالل المهوخا
التناسق
 -25ا بسس ّد مسسن تبنسسا مسسنهج متناسسسق لتو سسي هإراخا السسسالمة هالمطسسالب التغذهيسسة المبتباسسة
باألغذية المستم ّدا من التقانسة ال يويسة ال دي سة إذ ينبغسا تفساري الفسواخق غيسب المبسبّخا فسا مسستوى
المطالب المق ّدمة للمستهلكين بين هذه األغذية هبين األغذية التقليدية المهابهة
 -26يجب توفيب إلاخ تنظيما افّام هها  ،المعسال خسالل تو سي هإراخا المطسالب لألغذيسة
المستم ّدا من التقانة ال يويسة ال دي سة هيجسب أن يهسم ذلس علسى تناسسق متالّبسا،ت البيانسا،ت ،هأُلُسب
التقيي  ،همستوى المطالب المقبول ،هلليا،ت ااتصال هالمهوخا ،هعمليا،ت اتطاذ القباخ فسا الو سا
المناسب
بناء القدرة وتبادل المعلومات
 -27يجسسب بسسذل الجهسسور الالزمسسة لت سسسين سسدخا،ت السسسلاا،ت التنظيميسسة ،هخصو سا ً فسسا البلسسدان
النامية ،للتقيي هااراخا هااتصال ،بما يهم اانفساذ ،بهس ن المطسالب المبتباسة باألغذيسة المسستم ّدا
من التقانة ال يوية ال دي ة أه لت هي التقييما،ت التا أجبتها سلاا،ت أخبى أه هيسا،ت خبباء معتبم
بها ،هيهم ذل الو ول إلسى التقانسة الت ليليسة هإ سافةً لسذل  ،يجسب توجيس بنساء القسدخا،ت للبلسدان
الناميسسة سسسواء عبسسب تبتيبسسا،ت ثنائيسسة أه عبسسب مسسساعدا المنظمسسا،ت الدهليسسة ،ن سسو التابيسسق الف ّعسسال لهسسذه
10
المبارم
 -28ينبغا على السلاا،ت التنظيمية ،هالمنظما،ت الدهلية ههيسا،ت الطبباء هالصناعة  -عبب نقال
ااتصسسال المناسسسبة ،بمسسا فيهسسا نقسسال ااتصسسال للدسسستوخ ،هرهن اا تصسساخ علسسى هسسذه األخيسسبا ،هعبسسب
غيبهسسا مسسن األسسساليب المناسسسبة  -العمس علسسى تسسسهي تبسسارل المعلومسسا،ت هب سسمنها المعلومسسا،ت سسول
األساليب الت ليلية

 10ااااخا هنا تعور على الدع الفنا أل كام البند  9من اتفا ية تابيق تدابيب الص ة هالص ة النباتية هالبند  11من اتفا ية
ال واجز التقنية أمام التجاخا
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عمليات المراجعة
 -29منهجيسسة ت لي س المطسسالب هتابيقهسسا يجسسب أن يكون سا منسسسجمي ِن مسسع المعبفسسة العلميسسة الجديسسدا
هغيبها من المعلوما،ت ذا،ت العال ة بت لي المطالب
 -30إ باخاً بال ُطاى السسبيعة التسا يسسيب عليهسا التاس ّوخ فسا قس التقانسة ال يويسة ،فمسن الواجسب
إخ سساذ مسسنهج تقييمسسا،ت السسسالمة لألغذيسسة المسسستم ّدا مسسن التقانسسة ال يويسسة ال دي سسة للمباجعسسة ،عنسسد
ال بهخا ،ل مان إرخات المعلوما،ت العلمية النااسة سدي ا ً سمن ت ليس المطسالب هعنسدما تصسب،
معلومسسا،ت علميسسة جديسسدا ُ
ذا،ت عال سسة بتقيسسي المطسسالب متسسوفّباً ،فيجسسب مباجعسسة التقيسسي ارخسسال تل س
ً
المعلوما،ت ،هالعم  ،عند ال بهخا ،على تكيي تدابيب إراخا المطالب تبعا لها

